มหาวิทยาลัยเปิ ดเพื่ออะไร*
จุฑารัตน์ นกแก้ ว**
หลายท่านที่ปฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและภายนอก อาจเคยสงสัยหรื อมี
คําถามในใจว่ามหาวิทยาลัยเปิ ดมีแนวคิดการก่อตังหรื
้ อวัตถุประสงค์ในการก่อตังอย่
้ างไรและเหตุใด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ใช้ ระบบการเรี ยนทางไกลแบบไม่มีชนเรี
ั ้ ยน (single mode) เป็ นวิธี
จัดการเรี ยนการสอนจึงใช้ ชื่อมหาวิทยาลัยเป็ นภาษาอังกฤษว่า Sukhothai Thammathirat Open
University แทนที่จะใช้ คําว่า Sukhothai Thammathirat Distance University หรื อคําอื่นที่เกี่ยวข้ องกับคํา
ว่าการศึกษาทางไกล คําว่า Open University มีที่มาอย่างไร และมหาวิทยาลัยเปิ ดมีวตั ถุประสงค์เพื่ออะไร
ผู้เขียนเคยตังคํ
้ าถามในลักษณะนี ้และหาคําตอบให้ กบั ตนเองจากแหล่งสารนเทศต่างๆ คําตอบ
หนึง่ ผู้เขียนได้ มาจากบทความเรื่ อง What are open universities for? บทความนี ้ให้ คําตอบวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยเปิ ดอย่างน่าสนใจ ผู้เขียนจึงอ่าน สรุ ปใจความและนํามาเสนอต่อท่านผู้อา่ น ดังนี ้
บทความเรื่ อง What are open universities for? เป็ นบทความที่เขียนขึ ้นเพื่อหาคําตอบ
วัตถุประสงค์ของการจัดตังมหาวิ
้
ทยาลัยเปิ ด ผู้เขียนบทความใช้ วิธีค้นหาคําตอบโดยการศึกษาพัฒนาการ
ของมหาวิทยาลัยเปิ ดที่มีการก่อตังตั
้ งแต่
้ ศตวรรษที่18 โดยผู้เขียนให้ นิยามมหาวิทยาลัยเปิ ด(Open
University) อย่างกว้ างๆ ว่า เป็ นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สอนทางไกลที่ใช้ วิธีการใหม่
(innovative distance –teaching)
พัฒนาการของมหาวิทยาลัยเปิ ดแห่งแรก เริ่ มในปี 1826 จากการจัดการเรี ยนการสอนผ่านระบบ
การศึกษานอกระบบ ( External Study System) ของ The University of London มหาวิทยาลัยดังกล่าวมี
นักศึกษาที่เรี ยนอยูใ่ นระบบชันเรี
้ ยนและนอกระบบชันเรี
้ ยน แนวคิดการก่อตังในครั
้
ง้ นันมี
้ วตั ถุประสงค์เพื่อ
เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนทังเพศหญิ
้
ง ชาย ทุกส่วนในสหราชอาณาจักร มีโอกาสเรี ยน ต่อมาในปี 1858 มี
การขยายแนวคิดนี ้ไปยังกลุม่ ประชาชนประเทศที่เป็ นอาณานิคมของอังกฤษ โดยมีการจัดทําพันธกิจหนึง่
ในชื่อ imperial mission เพื่อจัดการศึกษาในระดับสากล ตามพันธกิจนี ้ มหาวิทยาลัยขยายการจัดการ
เรี ยนการสอนไปยังประเทศที่เป็ นอาณานิคมโพ้ นทะเล เพื่อช่วยประชาชนที่ยากจนในประเทศเหล่านัน้ ในปี
1882 มหาวิทยาลัยมีศนู ย์การศึกษานอกประเทศกว่า 17 แห่ง ครอบคลุมเมืองของประเทศที่เป็ นอาณา
นิคม เช่น บอมเบย์ กัลกัตตา จาไมก้ า ตริ นิแดด เป็ นต้ น และอีก 18 แห่งในประเทศแคนาดา รวมทังใน
้
นิวซีแลนด์และทัสมาเนีย ในปี 1937 มหาวิทยาลัยมีศนู ย์การศึกษากว่า 79 แห่ง ระหว่างปี 1887-1931มี
นักศึกษาสอบผ่านและสําเร็ จการศึกษาจํานวนกว่า 4หมื่นคน เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และนักศึกษา
ระดับปริญญาโท
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การจัดการเรี ยนทางไกลของ The University of London ทําให้ ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้ มีงานทํา
และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ทู ี่มีภาระการเลี ้ยงดูบตุ รและผู้ทํางานเต็มเวลาได้ มีโอกาสเรี ยน มหาวิทยาลัยมีการ
จัดทํามาตรฐานหลักสูตร ระบบการสอบและนําเสนอนวัตกรรมการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ ใจความสนใจในระบบสนับสนุนนักศึกษา
กล่าวโดยสรุ ป The University of London เป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีการนําวิธีการเรี ยน
ทางไกลมาใช้ โดยมีแนวคิด 2 แนวคิด แนวคิดแรก เพื่อจัดเตรี ยมโอกาสให้ กบั ผู้ด้อยโอกาสที่เป็ น
ประชาชนยากจนและผู้ที่ไม่สามารถเรี ยนในเวลาได้ เนื่องจากมีภาระงานและแนวคิดที่สองเป็ นการ
แทรกแซงระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรื อ เปลี่ยนวิถีการเรี ยนที่การศึกษาในระบบไม่สามารถทําได้
พัฒนาการของมหาวิทยาลัยเปิ ดอีกแห่ง คือ The University of South Africa เป็ นมหาวิทยาลัยที่
ใช้ ระบบการเรี ยนทางไกลแบบไม่มีชนเรี
ั ้ ยน มีนกั ศึกษากว่า 2 แสนคน แนวคิดการก่อตังเพื
้ ่อลดการครอบงํา
ของเครื อจักรภพอังกฤษในประเทศอาฟริ กา ในปี 1920 มหาวิทยาลัยมีการจัดตังองค์
้ คณะบุคคลด้ านการ
สอบ ซึง่ เป็ นแนวคิดที่มหาวิทยาลัยเปิ ดอื่นยังไม่มีในเวลานัน้ รวมทังมี
้ ระบบสนับสนุนนักศึกษา นักศึกษา
สามารถเข้ าพบเพื่อปรึ กษาการเรี ยนกับอาจารย์ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยก็ยงั ไม่ได้ ให้ ความสนใจกับ
ระบบสนับสนุนนักศึกษา ส่งผลทําให้ มีนกั ศึกษาลาออกกลางคันสูงถึงกว่าร้ อยละ 40 ดังนัน้ จึงมีการ
รวมกลุม่ ขององค์กรภาคประชาชนในชื่อ The South Africa Committee for Higher Education and
Democracy เพื่อแก้ ปัญหาและผลักดันระบบสนับสนุนนักศึกษา
โดยสรุป The University of South Africa เป็ นมหาวิทยาลัยเปิ ดที่เป็ นตัวแทนของแนวคิด
ภาครัฐที่พฒ
ั นารัฐโดยวิเคราะห์ความจําเป็ นด้ านสมรรถนะของคนในชาติและใช้ วิธีการเรี ยนทางไกลเป็ น
เครื่ องมือแก้ ปัญหาและลดความกดดันของคนในเรื่ องการขาดโอกาสศึกษาในระดับอุดมศึกษา
The Universidad National a Distancia (UNED) ประเทศสเปนเป็ นอีกตัวอย่างของพัฒนาการ
มหาวิทยาลัยเปิ ด ก่อตังเมื
้ ่อปี 1972 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยประกอบด้ วยตัวแทนจาก
มหาวิทยาลัยของประเทศต่างๆ รวม มหาวิทยาลัยเปิ ด มีการตังคณะกรรมการหลั
้
กสูตร และมีการสร้ าง
นวัตกรรม ในรู ปมหาวิทยาลัยเสมือน (virtual university) ที่เป็ นพัฒนาการที่ตรงข้ ามกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศยุโรปอื่น ที่ก่อตังในระยะเวลาเดี
้
ยวกัน (ระหว่าง 1920-1980)
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มหาวิทยาลัยเปิ ดในประเทศอังกฤษที่ผ้ เู ขียนบทความได้ นําเสนอคือ The Open University ,
United Kingdom ก่อตังในปี
้
1970 จุดประสงค์การก่อตังเพื
้ ่อขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้
กว้ างมากขึ ้น โดยการให้ โอกาสครัง้ ที่สองให้ กบั ผู้ที่ต้องการเรี ยนแต่ไม่มีโอกาสได้ เข้ าศึกษาในระบบหลัก
จากสําเร็จการศึกษาจากโรงเรี ยน นอกจากนี ้ มหาวิทยาลัยยังมีแนวคิดที่เกี่ยวข้ องการเรี ยนการสอนหลาย
ประเด็น การจัดเตรี ยมวัสดุการสอน การพิจารณาภาระของผู้เรี ยน การบูรณาการประเมินการเรี ยนการสอน
ในวัสดุการเรี ยน กระบวนการเรี ยนรู้ การประเมินอย่างต่อเนื่อง การถ่ายโอนหน่วยกิต การฝึ กอบรมผู้สอน
การตระนหหนักถึงแนวคิดการเรี ยนที่ผ้ เู รี ยนเป็ นศูนย์กลาง รวมทังวิ
้ ธการเรี ยนแบบยืดหยุน่
จากพัฒนาการของมหาวิทยาลัยเปิ ดดังกล่าว ผู้เขียนบทความได้ สรุ ปว่ามหาวิทยาลัยเปิ ดเป็ น
สถาบันการศึกษาที่สามารถสนับสนุนแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างกัน ทังแนวคิ
้
ด ประชาธิปไตย
ฟาสซิสต์ โซเชียลลิสม์ ได้ อย่างลงตัวและยังเป็ นตัวแทนขององค์กรการศึกษาที่ภาครัฐใช้ เป็ นเครื่ องมือใน
การเปลี่ยนแปลงสังตมให้ ดีขึ ้น การจัดตังมหาวิ
้
ทยาลัยเปิ ด มีวตั ถุประสงค์โดยรวม ดังนี ้
1) ช่วยพัฒนาชาติและเศรษฐกิจ
2) สนับสนุนความต้ องการของสังคม
3) เพื่อเข้ าถึงนักศึกษากลุม่ ใหม่
4) แทรกแซงเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในแง่คณ
ุ ภาพและนวัตกรรม
5) เสริมระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในส่วนที่การจัดการศึกษาในระบบไม่สามารถทําได้
6) จัดเตรี ยมโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนแต่ละคนที่มีความต้ องการ ความสนใจละรูปแบบการเรี ยนแตกต่าง
ได้ เรี ยนรู้ร้ ูตามความต้ องการของตนต้ องการ
ท้ ายสุดผู้เขียนได้ ให้ นิยามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเปิ ดในวิถีการจัดการการพัฒนา
(development management) ตามนิยามนี ้ สถาบันการศึกษาทางไกลต้ องมีการสื่อสารอย่างสมํ่าเสมอใน
สิ่งที่มหาวิทยาลัยเป็ นอยู่ การแบ่งปั นที่เพียงพอ และการจูงใจให้ นกั ศึกษาและบุคลากรคงอยูใ่ นระบบ
ยิ่งกว่านัน้ มหาวิทยาลัยต้ องมุง่ การทํางานบนฐานคุณค่าและนวัตกรรม (value and innovative)
ขับเคลื่อนโดยคุณค่า หรื อ ค่านิยม (value) และมีความเที่ยงธรรมด้ านสังคม (social justice) ซึง่ ส่วนนี ้ต้ อง
มีการตรวจสอบกันต่อไป
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จากบทความดังกล่าว หลายท่านอาจได้ คําตอบวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเปิ ด และเมื่อ
ย้ อนกลับมาที่คําภาษาอังกฤษของมสธ.ที่ใช้ คําว่า Open University เป็ นคําที่สื่อความหมายได้ ครบถ้ วน
ตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว และเพื่ออธิบายคําว่า Open University ตามที่มหาวิทยาลัยใช้ ให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
ผู้เขียนขอยกข้ อความบางส่วนใน ส่วนนําของอนุทิน 2553(diary 2010) และ บทความ” แนะนําคําศัพท์
เกี่ยวกับการเรี ยนทางไกล “ที่ผ้ เู ขียนได้ นําเสนอไว้ กล่าวคือ คําว่า open มีความสอดคล้ องกับวิถีการเรี ยน
การสอนของมสธเป็ นอย่างยิ่งเพราะมสธ เป็ นมหาวิทยาลัยในระบบเปิ ด ที่เปิ ดโอกาสทางการศึกษาให้ แก่
ประชาชน โดยยึดแนวคิดเปิ ดใจ ที่จะรับแนวคิดใหม่ในการเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่นตามกาลเวลา เปิ ด
หลักสูตรให้ กว้ างขวางเพื่อสนองความต้ องการของสังคม เปิ ดสถานที่ คือ ให้ การเรี ยนรู้เกิดขึ ้นได้ ทกุ แห่ง
เปิ ดเวลา คือ ให้ การเรี ยนรู้เกิดขึ ้นได้ ทกุ เมื่อ เปิ ดวิธีการ คือ ใช้ วิธีการถ่ายทอดหลายรูปแบบ เรี ยนตาม
ความพร้ อมของผู้เรี ยนแต่ละคน และเปิ ดอายุ คือ ให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนได้ ไม่จํากัดวัยวุฒิ
นอกจากนี ้ คําว่า open ยังมีความหมายรวมถึงการเรี ยนที่ใช้ แหล่งทรัพยากรสนับสนุน โดยเฉพาะ
การเรี ยนออนไลน์ (online learning) การเรี ยนทางอิเล็กทรอนิกส์ ( elearning) การเรี ยนแบบยืดหยุน่
(flexible learning)และคําอื่นๆ ที่เป็ นการเรี ยนในรูปแบบการใช้ คอมพิวเตอร์ ซึง่ คําเหล่านี ้สะท้ อนถึงระบบ
การเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็ นอย่างดี
*เนื้อหาบางส่ วนสรุ ปความจากบทความ “ What are open universities for ?”
** บรรณารั กษ์ 7 หัวหน้ าหน่ วยสนเทศการศึกษาทางไกล ฝ่ ายบริการสนเทศ สํานักบรรณ
สารสนเทศ
รายการอ้ างอิง
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