ICDL : ฐานข้ อมูลการศึกษาทางไกล
จุฑารัตน์ นกแก้ ว*
ICDL เป็ นชื่อย่อของ The International Centre for Distance Learning ศูนย์ระดับสากล หรื อศูนย์ระดับ
นานาชาติเพื่อการวิจยั การเรี ยนการสอนทางไกล เป็ นหน่วยงานที่สนับสนุนงานวิจยั ระดับสากลและการทํางานร่วมกันใน
การจัดเตรียมสารสนเทศด้ านการศึกษาทางไกล ดําเนินการโดยสถบันเทคโนโลยีการศึกษา (Institute of Educational
Technology-IET) และห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเปิ ดแห่งสหราชอาณาจักร (The UK Open University) ICDL เดิม ICDL
ได้ รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลอังกฤษเพื่อจัดเตรี ยมบริ การสารสนเทศทางไกลให้ กบั สมาชิกของ Commonwealth of
Learning ปั จจุบนั ICDL ได้ รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเปิ ดแห่งสหราชอาณาจักร
ICDL มีการจัดทําฐานข้ อมูลด้ านการศึกษาทางไกล จํานวน 3 ฐานข้ อมูล ดังนี ้
1. ฐานข้ อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของหนังสือกว่า 12000 เล่ม บทความวารสาร รายงานการวิจยั
เอกสารการประชุมสัมมนา วิทยานิพนธ์และวรรณกรรมประเภทอื่นที่เกี่ยวข้ อง
2. ฐานข้ อมูลหลักสูตร/โปรแกรมทางไกลในระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรที่มี
การนําเสนอบนเว็บไซต์ในสหราชอาณาจักรและหลักสูตรรายบุคคลที่นําเสนอโดย Commonwealth Institute
3. ฐานข้ อมูลสถาบันการศึกษาทางไกลทัว่ โลก สาขาวิชาที่สอน สือ่ ที่ใช้ การเข้ าเรี ยนและชื่อบุคคลที่ติดต่อ
ฐานข้ อมูลดังกล่าว เข้ าถึงและสืบค้ นได้ ผา่ นเว็บไซต์ http://www-icdl.open.ac.uk/
ในส่วนฐานข้ อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป จัดทําโดยห้ องสมุด ICDL เป็ นฐานข้ อมูลที่มีนโยบายจัดทํา
เพื่อให้ บริ การแก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางไกล (Master of Arts in open & distance education) เป็ นฐานข้ อมูล
หลักที่รวมข้ อมูล แหล่งสารสนเทศการศึกษาทางไกล โดยมี Ask ICDL เป็ นบริ การช่วยค้ นหาสารสนเทศออนไลน์
การจัดหมวดหมูเ่ นื ้อหาฐานข้ อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ใช้ หลักการเดียวกันกับการจัดหมวดหมู่
สาขาวิชา โดยนําวรรรณกรรมแต่ละประเภทจําแนกตามเนื ้อหาเพือ่ ความสะดวกในการค้ นหา จําแนกเนื ้อหา
หลักเป็ น 8 สาขา ดังนี ้
00 การศึกษาทางไกล (ทฤษฎี นโยบาย สังคมวิทยา การพัฒนา) ครอบคลุมความรู้ พื ้นฐานทัว่ ไปด้ านการศึกษา
ทางไกล ทฤษฎี ปรัชญา การวางแผน นโยบาย งบประมาณ เศรษฐกิจ ค่าใช้ จ่าย บทบัญญัติ กฏ ระเบียบ สังคมวิทยา การ
เข้ าถึงการศึกษาทางไกล ประวัติและพัฒนาการของการศึกษาทางไกล การศึกษาทางไกลในอนาคต การศึกษาทางไกลใน
ประเทศกําลังพัฒนา
01 สาขา (areas)และระดับ (levels) การประยุกต์การศึกษาทางไกล ครอบคลุม การประยุกต์การศึกษาทางไกล
สาขาต่างๆ การศึกษาทางไกลระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การฝึ กอบรมการศึกษาทางไกล การศึกษาทางไกล
ระดับอุดมศึกษา การศึกษาทางไกลหลังปริ ญญา การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาชุมชน การศึกษา
เฉพาะกลุม่ และการศึกษาพิเศษสําหรับผู้พิการ
02 การเตรี ยมการ วิธีการเตรียมการ (preparatory) เนื ้อหา (subject) และลักษณะทางวิชาชีพ (vocational
aspects) ครอบคลุมประเด็น การเตรี ยมการสอน ทักษะจํานวน ทักษะสารสนเทศ การสอนสาขาต่างๆ การฝึ กอบรม
วิชาชีพ
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03 จิตวิทยานักศึกษา แรงจูงใจ บุคลิกลักษณะ ครอบคลุมลักษณะด้ านวิชาชีพ การจัดเตรี ยมวิธีการสอน การรู้
หนังสือ ทักษะการศึกษาด้ านจํานวน พื ้นฐานระดับการสอน การสอนในสาขาต่างๆ ได้ แก่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ภาษา ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ภูมิศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐศาสตร์ ศาสนา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ การฝึ กอบรมบรรณารักษ์ และ การฝึ กอบรมวิชาชีพ
04 การบริ หารจัดการนักศึกษาและการสนับสนุน ครอบคลุม การบริ หารจัดการ สนับสนุนนักศึกษา จิตวิทยาการ
เรี ยนรู้ แรงจูงในการเรี ยน การออกกลางคัน การคงอยู่ การศึกษาอิสระ บุคลิกลักษณะนักศึกษา ระบบสนับสนุนนักศึกษา
กระบวนการรับเข้ า การสอนเสริ ม การช่วยเหลือตนเอง การประเมินนักศึกษา การสอบ การถ่ายโอนหน่วยกิต
05 หลักสูตรและการจัดการและการพัฒนาหลักสูตร (curriculum) ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร การประเมิน
หลักสูตร การผลิตหลักสูตร การเขียนหลักสูตร การบรรณาธิการหลักสูตรและการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
06 วัสดุการสอน แหล่งทรัพยากร สื่อ โรงเรี ยน ครอบคลุมวัสดุการสอนในรู ปสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ ชุดการเรี ยน
คอมพิวเตอร์ การแพร่ ภาพ โทรทัศน์ วิทยุ การประชุมทางไกล ศูนย์การเรี ยนรู้ ห้ องสมุด ห้ องปฏิบัติการ สถานที่พัก
นักศึกษา คอมพิวเตอร์ ช่วยการสอน
07 สถาบัน บุคลากรการจัดการครอบคลุม สถาบัน บุคลากร การจัดการ งบประมาณ นโยบาย
การวางแผน การจัดการเชิงกลยุทธ์ การประเมินด้ านสถาบัน ความเชื่อถือ การประสานระหว่างสถาบัน การร่วมมือระหว่าง
สถาบัน การฝึ กอบรมบุคลากรและการพัฒนา
หากพิจารณาการแบ่งเนื ้อหา พบว่า มีการแบ่งเป็ นหัวข้ อกว้ างๆ เริ่ มจากหัวข้ อกว้ างๆ ข้ อมูลเชิงหลักการ ทฤษฎี
นโยบาย สังคมวิทยา ดังปรากฏในหมวด 00 จากนันเป็
้ นการแบ่งเนื ้อหาการประยุกต์การศึกษาทางไกล ประเภท
การศึกษา เนื ้อหา ดังปรากฏในหมวด 01และ 02 ขณะที่ หมวด 03 และ 04 เป็ นเนื ้อหาเกี่ยวกับนักศึกษา หมวด 05 และ
หมวด 06 เกี่ยวกับหลักสูตรและวิธีการสอน และปิ ดท้ ายด้ วยหมวด 07 เกี่ยวกับสถาบัน การบริ หารจัดการและบุคลากร
ต้ องการข้ อมูลเพิม่ เติมการใช้ ฐานข้ อมูล โปรดติดต่อหน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล ฝ่ ายบริ การสนเทศ
โทร. 7487 E-mail: jutharatstou@gmail.com
* บรรณารั กษ์ 7 หัวหน้ าหน่ วยสนเทศการศึกษาทางไกล ฝ่ ายบริการสนเทศ สํานักบรรณสารสนเทศ
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