แนะนําคําศัพท์เกีย่ วกับการเรียนทางไกล
จุฑารัตน์ นกแก้ว*
ปัจจุบัน เมื่อเราอ่านบทความหรือ เข้ ารับฟังการบรรยายสัมมนาที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา
ทางไกล การเรียนทางไกล หรือ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน เรามักจะพบ
คําศัพท์ท่มี ีความหมายเหมือนหรือ ใกล้ เคียงกับ คําว่าการศึกษาทางไกล (distance education) หรือ การ
เรียนทางไกล (distance learning) หลายคํา อาทิ การเรียนแบบเปิ ด ( open learning) การเรียนออนไลน์
(online learning) การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (eLearning) และคําศัพท์อ่นื ๆ อีกหลายคําที่มี
ความหมายเชื่อมโยงถึงการศึกษาทางไกล อาทิ สิ่งแวดล้ อมการเรียนเสมือนจริง (virtual learning
environment) การเรียนที่ใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยสนับสนุนหรือ ช่วยในการสอน (computer assisted
learning, computer management learning) เป็ นต้ น คําศัพท์เหล่านี้ มีความหมายเหมือนและแตกต่าง
กับการเรียน การศึกษาทางไกลอย่างไร คําศัพท์คาํ นี้ใช้ แทนการศึกษาทางไกลได้ หรือไม่ จะใช้ คาํ ศัพท์คาํ
ใดให้ เหมาะสมกับบริบทต่างๆ คําถามเหล่านี้คงมีอยู่ภายในใจของนักศึกษาไม่มากก็น้อย เช่นเดียวกัน
คําถามนี้กม็ ีอยู่ในใจผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพสารสนเทศ ที่ต้องมีหน้ าที่จัดหมวดหมู่ ทรัพยากรสารสนเทศ
สารสนเทศการศึกษาทางไกล และให้ บริการค้ นหาสารสนเทศทางไกลแก่ผ้ ูรับบริการ เช่นกัน
ดังนั้น เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจคําศัพท์ และช่วยผู้เกี่ยวข้ องในการนําไปใช้ ให้ ชัดเจนยิ่งขึ้น จะขอ
แนะนําคําศัพท์ท่เี กี่ยวกับการเรียนทางไกลที่พบเห็นและมีการนําไปใช้ อย่างแพร่หลายกว้ างขวางในแวดวง
การศึกษาทางไกล ดังนี้
Open learning เป็ นคําที่ใช้ ภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่ครอบคลุมถึง วิธกี ารที่เรียน สถานที่เรียน เวลา และ
ก้ าว (pace) ของผู้เรียน รวมทั้งการควบคุมสิ่งที่ผ้ ูเรียนเรียน วิธีท่ปี ระเมินการเรียน
Online learning คํานี้พบมากในการเรียนแบบเปิ ด ที่ผ้ ูเรียนต้ องใช้ เวลาอย่างน้ อยสุดในการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน โดยผู้เรียนจะสามารถควบคุมเวลาเรียน วิธเี รียน แต่ไม่ต้องควบคุม
สถานที่เรียน คํานี้จะเชื่อมกับการประเมินออนไลน์
E-learning เป็ นคําที่มีความหมายเหมือนกับ Online learning การใช้ คาํ นี้ อย่างน้ อยสุดต้ องมีการ
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กบั การสื่อสารทางไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้เรียนด้ วยกันเองและระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอน
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Virtual Learning Environment เป็ นระบบเพื่อสนับสนุนการเผชิญหน้ าผู้เรียนออนไลน์ กับวัสดุการเรียนที่
เก็บในรูปอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงความสะดวก ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมด้ วยคอมพิวเตอร์
ในการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรียน ในมหาวิทยาลัยหมายถึงผู้เรียนที่ปฏิสมั พันธ์กนั เครือข่ายกับผู้สอน
แหล่งทรัพยากร ในห้ องสมุด
Distance Education การศึกษาทางไกล เป็ นวิธกี ารจัดการศึกษาที่ผ้ ูเรียนและผู้สอนไม่ได้ พบกันโดยตรง
ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ ประสบการณ์ผ่านสื่อ ได้ แก่ สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เทปเสียง วิดีทศั น์
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น ผู้เรียนรับความรู้จากสื่อในลักษณะการเรียนด้ วยตนเองโดยจะเรียนที่ใด เมื่อใดก็ได
ตามความพร้ อมของผู้เรียนโดยไม่ต้องมาที่สถาบันการศึกษา
Distance learning คํานี้มีการประยุกต์ถึงการเรียนออนไลน์ท่เี กิดขึ้นทางไกล จากผู้จัดเตรียมวัสดุการเรียน
รวมถึงหลักสูตรที่จัดเตรียมโดย Open University ในสหราชอาณาจักร หลักสูตรทางไปรษณีย์ การ
จัดเตรียมแหล่งทรัพยากรทั้งสิ่งพิมพ์ ออนไลน์และการประเมินออนไลน์ คํานี้ มีการใช้ แทนคําว่า
Distance Education เมื่อกล่าวในแง่การเรียนการสอน เพื่อให้ ส่อื และเน้ นถึงตัวผู้เรียนเป็ นศูนย์กลางยิ่ง
ขั้น
Flexible learning เป็ นคําที่รวมถึงชนิดของการเรียนรู้ ในการจัดเตรียมการเรียนรู้ทางไกลและเปิ ด (open
and distance learning) ไม่ว่าจะใช้ ส่อื ใดในการเรียน ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเิ ล็กทรอนิกส์ แต่เน้ นการเรียนที่
ผู้เรียนสามารถควบคุมเวลา สถานที่ กระบวนการศึกษาตามหลักสูตร คํานี้มีการใช้ ในมหาวิทยาลัย ในการ
เรีนการสอนบางเวลา (part time)
Computer assisted learning คํานี้มีหลายคําที่คล้ ายคลึง เช่น computer based training , computer
management learning หมายถึงการเรียนที่ใช้ คอมพิวเตร์เป็ นสื่อกลาง หรือ ใช้ คอมพิวเตอร์สนับสนุน
Work based learning เป็ นโปรแกรมการศึกษาที่รวมโปรแกรมวิชาชีพ สําหรับผู้เรียนที่ทาํ งานในสถาบ
ประกอบการ เป็ นการเรียนโดยการปฏิบัติ พัฒนาทักษะและความรู้ผ่านประสบการณ์ ส่วนใหญ่การเรียน
แบบนี้ใช้ วัสดุการเรียนสนับสนุน กับระบบการสื่อสารออนไลน์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน การค้ นคืนออนไลน์
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หากพิจารณาคําศัพท์ ข้ างต้ น มีคาํ ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรา
2 คําคือ คําว่า distance กับ คําว่า open คําแรกเป็ นคําที่มสธ ใช้ ในความหมาย วิธกี ารเรียนการสอนที่มสธ
เลือกใช้ ขณะที่คาํ ว่า open เป็ นคําที่ มสธ ใช้ ประกอบชื่อมหาวิทยาลัย ซึ่งเมื่อพิจารณแล้ ว คําทั้งสอง
เหมาะสมกับ วิถีการเรียนการสอนของมสธ เป็ นอย่างยิ่ง กล่าวคือ คําว่า distance ให้ ความหมายการจัด
การศึกษาด้ วยวิธกี ารสอนทางไกลที่ผ้ ูเรียนผู้สอนไม่ต้องเข้ าชั้นเรียน อันเป็ นวิธกี ารสอนที่มสธ ยังคงใช้ นับ
แต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนถงปัจจุบัน ขณะที่คาํ ว่า open ให้ ความหมาย การเปิ ดโอกาสสู่ผ้ ูเรียน ให้ ผ้ ูเรียน
เป็ นศูนย์กลางในการเรียน ทั้งในแง่ ความยืดหยุ่นในการเรียน ความเป็ นอิสระ เวลาที่เรียน สถานที่เรียน
วิธเี รียน ความช้ าเร็วในการเรียนหรือ เรียนตามควมพร้ อมของผู้เรียนแต่ละคน
นอกจากนี้ คําว่า open ยังมีความหมายรวมถึงการเรียนที่ใช้ แหล่งทรัพยากรสนับสนุน โดยเฉพาะ
การเรียนออนไลน์ (online learning) การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ ( elearning) การเรียนแบบยืดหยุ่น
(flexible learning)และคําอื่นๆ ที่เป็ นการเรียนในรูปแบบการใช้ คอมพิวเตอร์ ซึ่งคําเหล่านี้สะท้ อนถึงการ
เรียนการสอนในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้น้ ีเป็ นอย่างดี ปัจจุบันเราจึงพบว่า มีการใช้ คาํ ว่า Open and
Distance Learning (ODL) ควบคู่กนั เมื่อกล่าวถึงระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบเปิ ด
* บรรณารักษ์ 7 หัวหน้าหน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล ฝ่ ายบริการสนเทศ สํานักบรรณสารสนเทศ
รายการอ้างอิง
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