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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดาเนิ นการด้านการเรี ยนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลใน
อดีตและปั จจุบนั ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชและศึกษาแนวโน้มของรู ปแบบการเรี ยนการสอนในระบบการศึกษา
ทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การวิจยั แบ่งเป็ น 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาแนวโน้มของรู ปแบบการเรี ยนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดยศึ กษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง 2) นาข้อมูลจากการศึ กษามาวิเคราะห์ และ
สั ง เคราะห์ เพื่ อ พั ฒ นาเป็ นกรอบแนวโน้ ม ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน ในระบบการศึ กษาทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดยผูท้ รงคุ ณวุฒิ จานวน 5 ท่ าน ที่ มี ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการศึ กษา
ทางไกลในสถาบันอุดมศึกษาด้านการศึกษาทางไกล 3) ศึกษาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของกรอบแนวโน้ม โดย
กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการศึ กษาทางไกลในมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช จานวน 19 คน ประกอบด้วยผูบ้ ริ ห าร และ
คณาจารย์ ด้วยวิธีเดลฟาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าฉลี่ย ค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์
ผลการวิจยั คือ 1)สภาพการดาเนิ นการด้านการเรี ยนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลในอดีตและปั จจุบนั ของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชคือ สภาพการดาเนิ นการด้านการเรี ยนการสอนในระบบการศึ กษาทางไกลในอดี ตและ
ปั จจุบนั ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในด้านการพัฒนาหลักสู ตร ด้านระบบการสอนทางไกล ด้านการผลิตชุดวิชา
ด้านการจัดสอบและการประเมิ น ผล ด้านการพัฒ นาสื่ อการสอน มี ก ารดาเนิ น การและมี การพัฒ นาอย่างต่อ เนื่ องตาม
ศักยภาพของคณาจารย์และบุ คลากร แต่ด้านการพัฒ นาการเรี ยนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับอุดมศึ กษา
แห่ งชาติ ได้เพิ่ มขึ้ น มาในปี พ.ศ.2552 และ 2) แนวโน้ม ของรู ป แบบการเรี ยนการสอนในระบบการศึ กษาทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีความเป็ นไปได้ในการนาไปปฏิบตั ิในระดับมาก ( X = 4.26) จานวน 31 ข้อจากคาถาม
ทั้งหมด 32 ข้อ โดยแนวโน้มของรู ปแบบการเรี ยนการสอนในระบบการศึ กษาทางไกลที่ กลุ่มผู ้ เชี่ ยวชาญเห็ นว่าเป็ นไป
ได้มากที่ สุดในอนาคต คือ 1) ด้านการพัฒนาหลักสู ตร หลักสู ตรที่ พฒั นาจะมีความหลากหลายตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้ าหมาย จะมีการพัฒนาหลักสู ตรนานาชาติเพื่อให้เที ยบโอนเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคอาเซี ยน และ
สถาบันชั้นนาในระดับสากล 2) ด้านระบบการสอนทางไกล การเรี ยนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนจะมี
การพึ่งพากันมากขึ้นเนื่ องจากระบบการศึ กษาที่ สามารถถ่ายโอนกันได้ท้ งั การศึ กษาในระบบ การศึ กษานอกระบบและ
การศึ กษาตามอัธยาศัย ทาให้สามารถเที ยบโอนหลักสู ตรและรายวิชาที่ คล้ายคลึงกันได้ 3) ด้านการผลิ ตชุดวิชา จะมีการ
วางแผนออกแบบเนื้อหาชุดวิชาโดยให้มีการใช้สื่อหลากหลายชนิด เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเลือกตามความถนัดและความสนใจ มีการ
วางแผนการผลิตชุดวิชาที่กระชับ มีคุณภาพ และทันเวลา 4) ด้านการจัดสอบและการประเมินผล จะมีการพัฒนาระบบการ
จัดสอบออนไลน์ในหลักสูตรต่างๆ และสามารถลงทะเบียนสอบล่วงหน้าได้เป็ นรายบุคคลตาม
* อาจารย์ ดร. ประจาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ความพร้อมของผูเ้ รี ยน 5) ด้านการพัฒนาสื่ อการสอน จะมีการพัฒนาคลังสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ที่ผเู ้ รี ยนสามารถเลือกเรี ยนได้
ตลอดจนพัฒ นาสื่ อในรู ปแบบสื่ อผสมและหนังสื ออิเล็กทรอนิ คส์ และ 6) ด้านการพัฒนาการเรี ยนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ จะมี การประเมิ นผลภายใต้บริ บทของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดย
ออกแบบการเรี ยนการสอนทางไกลที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
Abstract
The purpose of this research were 1) to study the condition of distance instruction in the past and present and 2) to study
the trend of distance education instruction model for Sukhothai Thammathirat Open University.
The study was conducted in three stages which were 1) studied the trend of the model by reviewing the related
documents and researches; 2) analyzed and synthesized data from the first stage in order to develop a conceptual model
of the trend of distance education instruction by five experts, who were experienced in distance education and 3)
studied the appropriation and possibility of the conceptual model of the trend of distance education instruction by a panel
of nineteen experts in distance education from Sukhothai Thammathirat Open University, comprised the administrators
and instructors, using the Delphi Technique. The statistics employed were mean, median and inter-quartile range.
The finding were 1) the condition of distance instruction in the past and the present in the curriculum
development, distance teaching system, texts product, exame and evaluation, and learning media development were
developed continuously according to instructions and personal capacities but the Thai Qualiftcations Framework for
Higher Education was added and began in 2009; 2) the trend of distance education model of Sukhothai Thammathirat
Open University was at the very possible level ( X = 4.26) which were 31 items from 32 items of the questionnaire. The
trend of the distance education which the group of experts considered possible the most were : 1) the curriculum
development aspect: the developed curriculum would be varied to meet the need of the target group and would be the
international curriculum to be able to transfer to study in Asian region and international higher education level; 2) the
distance education instruction aspect: distance education instruction in government and private higher education
institutions would rely on each other more because the formal, nonformal, and informal education system which
encourage the transference of the credit and subjects; 3) the subject unit production: there would be planned a series of
designs using various media for the learners to choose according to one’s ability and interest and planned for subject unit
production to be concise, have good quality, and available on time; 4) the examination and evaluation aspect: the system
would be developed for every curriculum to be taken on-line exam and be able for individual to register for examination
ahead of time according to the learners need ; 5) the instructional media aspect: there would be the development of the
electronic media resources, multi-media and electronic book for the learner to choose; and 6) the instructional
development according to Thai Qualifications Framework for Higher Education aspect: there would be an evaluation
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under the Sukhothai Thammathirat Open University context which designed the distance education instruction to be in
accordance with the Thai Qualifications Framework for Higher Education.
หลายปี ที่ ผ่านมาได้มี สิ่ งบ่ งชี้ ห ลายประการที่ แสดงให้
เห็ น ความต้อ งการในการจัด การศึ ก ษาทางไกลอย่า ง
ชั ด เจนมากขึ้ นเรื่ อยๆ สิ่ งบ่ ง ชี้ เหล่ า นี้ ได้ แ ก่ ความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม การขยายตัว
ของวิทยาการต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างมากมายและเปลี่ยนไป
ได้อย่างรวดเร็ ว และความเจริ ญเติบโตที่ มีอตั ราเพิ่มขึ้ น
อย่างก้าวหน้าของจานวนประชากรในประเทศต่าง ๆ
สิ่ งเหล่านี้ ท าให้ ระบบการศึ ก ษาเดิ ม ไม่ ส ามารถสนอง
ความต้องการของประชาชนที่ มีอยู่มากมายและมีความ
หลากหลายตามสภาพเศรษฐกิ จและสังคมที่ เปลี่ ยนไป
ระบบการศึกษาทางไกล เป็ นรู ปแบบการศึกษา
หนึ่ งที่สามารถสนองความต้องการของสังคม และได้รับ
ความนิ ยมมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคม
ปั จจุบนั ที่ เป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ความเจริ ญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ตลอดจนการสื่ อสารที่ ไร้พรหมแดน ทา
ให้ผูท้ ี่ อยู่ในแวดวงการศึ กษาทางไกลเริ่ มตระหนัก ให้
ความสาคัญและคานึงถึงบทบาทของการทาให้การศึกษา
ขยายไปให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นกว่าเดิ ม เพื่อก้าวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เจริ ญรุ ดหน้าอย่าง
ยิง่
ม ห าวิ ท ย าลั ย สุ โ ข ทั ย ธ ร ร ม าธิ ร าช เป็ น
มหาวิทยาลัยเปิ ด ที่ เปิ ดสอนด้วยวิธีเรี ยนทางไกลและมี
การพัฒ นาในเรื่ อ งการจัด การเรี ย นการสอนมาตลอด
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้นานวัตกรรม
ทางการศึกษามาเป็ นเครื่ องสนับสนุนการให้บริ การทาง
การศึกษา ได้แก่ E-learning โดยจัดให้มีการเรี ยนผ่านสื่ อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ นั ก ศึ ก ษาสามารถเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเอง
เรี ยนตามความสามารถและความสนใจของตนเองเป็ น
การเพิ่มช่ องทางการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองอี กช่ องทางหนึ่ ง

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในการพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยูข่ องผูค้ นจะต้อง
ดาเนินไปควบคู่กบั การให้การศึกษาเพิม่ ขึ้นแก่ประชาชน
อย่า งน้ อ ยก็ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของประชาชนให้
สามารถซึ มซับประโยชน์จากการพัฒนานั้นๆได้ และคน
ทุ ก คนควรจะได้รั บ ความรู ้ ใหม่ ๆ วิธี ก ารหนึ่ งคื อ การ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทวั่ ถึง สร้างระบบที่เป็ น
ธรรมทางการศึ กษา และการศึ กษาทางไกลควรจะได้มี
การส่ งเสริ มให้มีข้ ึนอย่างกว้างขวางไปตลอด (คึกฤทธิ์
ปราโมช.2531: 6-7) จะเห็ นได้ว่าการศึ กษาทางไกลเข้า
มามี บ ทบาทอัน ส าคัญ ยิ่ง ต่ อ การจัด การศึ ก ษาและใน
ขณะเดี ย วกัน ในหลายๆประเทศต่ างก็ ป ระสบปั ญ หา
เช่ น เดี ย วกับ ประเทศไทยในเรื่ อ งความพยายามที่ จ ะ
กระจายโอกาสทางการศึ กษาให้กับประชาชนได้อย่าง
ทัว่ ถึง ดังนั้นการศึกษาทางไกลจึงเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งนามาใช้
การศึ ก ษาทางไกลได้ท วีค วามส าคัญ มากขึ้ น
เป็ นล าดั บ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในสั ง คมปั จจุ บั น ที่
ขับเคลื่อนความรู ้ดว้ ยปั ญญาเป็ นสาคัญ อีกทั้งเป็ นสังคม
แห่ ง การเรี ย นรู ้ และมี ค วามเจริ ญก้า วหน้ า ทางด้ า น
เทคโนโลยีและการคมนาคมที่กา้ วไกลอย่างมาก (นฤมล
ตันธสุรเศรษฐ์ และ สมประสงค์ วิทยเกียรติ.2534)
จากบทความทางการศึ ก ษาในหลายฉบับ มี
ความเห็ น ตรงกัน ว่า การศึ กษาทางไกลเป็ นการจัดการ
เรี ยนการสอนรู ปแบบหนึ่ ง ซึ่ งผูเ้ รี ยนมีความหลายหลาย
ในด้านอายุแ ละประสบการณ์ เดิ ม วิ ธี ก ารศึ ก ษาที่ ใ ช้
สามารถท าได้ท้ ังแบบที่ เป็ นการศึ ก ษารายบุ ค คลและ
การศึ ก ษาเป็ นกลุ่ ม เน้ น การศึ ก ษาด้ ว ยตนเองโดย
ทาการศึ กษาอยู่กบั บ้านด้วยการใช้สื่อต่างๆและให้มีวิธี
วิธี ก ารสื่ อ สารสองทางระหว่า งผู ้เรี ย นและผู ้ส อน ใน
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ซึ่ งทาให้มหาวิทยาลัยต้องมองไปในอนาคตข้างหน้า ถึง
3.1 ด้ า น ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ข อ ง
แนวทางการจัด การเรี ย นการสอนในระบบการศึ กษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทางไกลของมหาวิทยาลัยจะมีรูปแบบการเรี ยนสอนไป
3.2 ด้ า น ระบ บ การสอน ท างไกลของ
ในทิ ศ ทางอย่างไร และมี ล ักษณะอย่างไรบ้างใน 10 ปี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ข้างหน้าเพื่อจะเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผน เตรี ยมการ
3.3 ด้ า น ก า ร ผ ลิ ต ชุ ด วิ ช า ข อ ง
และห าแน วท างด าเนิ น การไว้ล่ ว งห น้ า เพื่ อเพิ่ ม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสิ ทธิภาพในการจัดการศึกษาทางไกลต่อไป
3.4 ด้านการจัด สอบและการประเมิ น ผล
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3.5 ด้ า น การพั ฒ น าสื่ อการสอน ข อง
วัตถุประสงค์ การวิจยั
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการด าเนิ น การด้า นการ
3.6 ด้านการพัฒนาการเรี ยนการสอน ตาม
เรี ยนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลในอดีต
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษ าแห่ งชาติ
และปั จจุบนั ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(TQF)ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. เพื่ อ ศึ กษาแนวโน้ม ของรู ป แบบการเรี ย น
การสอน ในระบบการศึกษาทางไกลของ
วิธีดาเนินการวิจยั
มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชใน 10 ปี ข้า งหน้ า
ขั้ น ตอนที่ 1 วิเคราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ แนวโน้ ม ของ
(พ.ศ.2553-2563)
รู ป แบบการเรี ยนการสอนในระบบการศึ กษาทางไกล
ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชโดยศึกษาวิเคราะห์
ขอบเขตของการวิจยั
เอกสารและงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง ผู ้วิ จัย ศึ ก ษาข้อ มู ล ที่
1. การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาแนวโน้มของรู ปแบบ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ รู ปแบบการเรี ยนการสอนในระบ บ
การเรี ยนการสอนในระบบการศึ ก ษาทางไกลของ
การศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ใน 10 ปี ข้า งหน้ า
และการเรี ยนการสอนในระบบการศึ กษาทางไกลจาก
(พ.ศ.2553-2563) โดยมีกลุ่มประชากรที่ศึกษาคือ
สถาบันการศึ กษาอื่ นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.1 ผูท้ รงคุณวุฒิ
และศึกษาจากทฤษฎี เอกสาร ตารา งานวิจยั วิทยานิ พนธ์
1.2 ผูเ้ ชี่ยวชาญ
และระบบข้ อ มู ล สื บค้ น ทางอิ น เตอร์ เ นต รวมทั้ ง
1.3 ผูบ้ ริ หาร
ฐานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง
1.4 คณาจารย์
ขั้ น ต อน ที่ 2 น าข้ อ มู ลจากการศึ กษ าม า
2. การสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญจะ
ใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Techniques)
วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาเป็ นกรอบแนวโน้ม
3. จะศึกษาแนวโน้มของรู ปแบบการเรี ยนการ
ของรู ป แบบการเรี ยนการสอนในระบบการศึ ก ษา
สอนในระบบการศึ กษาทางไกลภายในกรอบที่ กาหนด
ทางไกลของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดยกลุ่ม
คือ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ที่มีความเชี่ ยวชาญด้า นการศึ กษาทางไกล
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และมี ประสบการณ์ ในสถาบันอุดมศึ กษาที่ ปฏิ บตั ิ งาน
แบบสอบถามในรอบที่ 1 ทุ กประเด็ นที่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้
ด้านการศึกษาทางไกล จานวน 5 ท่าน
กล่าวถึง เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการทาเครื่ องมือในรอบที่ 2
ส่ วนรอบที่ 2 ใช้แบบสอบถามประมาณค่า 5
ขั้ น ตอนที่ 3 การศึ ก ษาความเหมาะสมและ
ระดั บ ซึ่ งคั ด เลื อ กมาจากแบบสอบสั ม ภาษณ์ และ
เป็ นไปได้ โดยกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการศึกษาทางไกลใน
แบบสอบถามในข้อที่ผเู ้ ชี่ยวชาญเห็นด้วยร้อย 60 ขึ้นไป
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร
จากในรอบที่ 1
และคณาจารย์
ในรอบที่ 3 เป็ นแบบสอบถามประมาณค่า 5
ระดับ ซึ่ งมี เนื้ อหาสาระเช่ นเดี ยวกับรอบที่ 2 พร้ อมทั้ง
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
แสดงค่าสถิติโดยได้แสดงค่ามัธยฐาน (Median) และค่า
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียด
พิ สั ย ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของกลุ่ ม
ดังต่อไปนี้
และความคิดเห็นเดิมของผูต้ อบเพื่อให้ผตู ้ อบได้ทบทวน
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้มี 2 กลุ่มคือ
คาตอบเดิมของตนอีกครั้ง
1. กลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ ทาการคัดเลือกผูท้ ี่เกี่ยวกับ
การศึกษาทางไกล มีเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้คือ
ผลการวิจยั
1.1 เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการทางาน
ด้านการศึกษาทางไกล
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1.2 มีผลงานด้านการศึกษาทางไกล
1. ด้ านการพัฒนาหลักสู ตรของ
1.3 เป็ นนักวิชาการที่ปฏิบตั ิงานด้าน
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
การศึกษาทางไกล
การพัฒ นาหลัก สู ต รการศึ ก ษาทางไกลจะ
จากเกณฑ์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู ้ วิ จั ย คั ด เลื อ ก
สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของกลุ่ ม เป้ าหมายเฉพาะ
ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาทางไกล ที่ ใ ห้ ก าร
ต่างๆมากขึ้ น และมหาวิท ยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชจะ
สัมภาษณ์ 5 ท่านเพื่อเป็ นการศึกษานาเกี่ยวกับการพัฒนา
พัฒนาหลักสู ตรที่ หลากหลายตรงกับความต้องการของ
กรอบแนวคิ ด ของรู ป แบบการเรี ยนการสอนในระบบ
กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ข ยายตัว มากขึ้ น และมี ก ารพั ฒ นา
การศึกษาทางไกล และแนวโน้มในอนาคต
หลักสู ตรร่ วมกับหน่วยงานอื่นในเชิงธุรกิจมากขึ้นโดยที่
2. กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญซึ่ งเป็ นบุคคลที่ มีส่วนเกี่ ยว
ผูเ้ รี ยนสามารถนาประสบการณ์ จากการทางานมาเที ยบ
ข้อ งกับ รู ป แบบการเรี ยนการสอนในระบบการศึ ก ษา
โอนหน่วยการเรี ยนในระบบการศึกษาทางไกลได้ มีการ
ทางไกลของมหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าชผู ้วิ จัย
พัฒนาหลักสู ตรนานาชาติเพื่อให้เที ยบโอนเข้าศึ กษาใน
คัด เลื อ กกลุ่ ม ผู ้เชี่ ย วชาญจ านวน 19 ท่ า น ที่ เกี่ ย วกั บ
สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคอาเซี ยน และสถาบันชั้นนา
การศึ กษาทางไกลโดยใช้เทคนิ ค การวิจัยแบบเดลฟาย
ในระดับ สากล กิ จกรรมการเรี ยนการสอนจะเป็ นการ
(Delphi Technique) ซึ่ งเป็ นการเก็บ รวบรวมข้อมู ลจาก
ติดต่อสื่ อสารสองทางมากขึ้ น จะเกิ ดสถาบันการศึ กษา
ผู ้เชี่ ย วชาญด าเนิ น การ 3 รอบคื อ ในรอบที่ 1ใช้แ บบ
ซึ่งทาหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตร สื่ อการเรี ยนการสอน
สั ม ภาษณ์ ตามความพร้ อ มและความสะดวกของ
ในเชิงธุรกิ จให้หน่ วยงานจัดการศึกษาทางไกลต่างๆ ใน
ผู ้ เ ชี่ ยวช าญ โด ยรวบ รวมผ ลการสั มภ าษ ณ์ แ ละ
อนาคตจะมี ก ารสร้ า งความร่ วมมื อ ในการพั ฒ นา
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หลักสู ตรกับสถาบันอุดมศึ กษาในภูมิภาคอาเซี ยน และ
ได้ เลื อ กตามความถนั ด และความสนใจ มี ก ารวาง
สถาบันชั้นนาในระดับสากล ในขณะที่หลักสูตรในระยะ
แผนการผลิตชุดวิชาที่กระชับ มีคุณภาพ และทันเวลาใน
สั้น หรื อ หลัก สู ต รสั ม ฤทธิ บัต ร ควรให้ มี โ ครงสร้ างที่
การเปิ ดสอนแต่ละภาคเรี ยน ในส่ วนของประมวลสาระ
กว้า ง เพื่ อ ง่ า ยต่ อ การเที ย บโอนเข้ า ไปศึ ก ษาต่ อ ใน
ในชุดวิชา รู ปเล่มต้องปรับรู ปแบบการพิมพ์ (print-based
หลัก สู ต รอื่ น ๆได้ หรื อ เรี ยนสะสมหน่ ว ยกิ ต เพื่ อ เที ย บ
)ให้มีรูป ลักษณ์ ที่ทัน สมัยและน่ าสนใจในการเปิ ดอ่าน
โอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุทยั ธรรมาธิราชได้
มากยิง่ ขึ้น นอกจากนั้นอาจจะเพิ่มช่องทางโดยให้บริ การ
ดาวน์โหลดเอกสารการสอนในรู ปแบบไฟล์เอกสารและ
2. ด้ านระบบการสอนทางไกลของ
ไฟล์เสี ยงให้แก่นกั ศึกษา เพิ่มเติมได้
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
4. ด้ านการจัดสอบและการประเมินผลของ
การเรี ยนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
และเอกชนจะโน้มเข้าหากันและมีการพึ่งพากันมากขึ้น
อันเนื่ องมาจากระบบการศึ กษาที่ สามารถถ่ายโยงกันได้
ในด้านการจัด สอบและการประเมิ น ผล จะ
ทั้ งการศึ ก ษาในระบบ การศึ กษานอกระบบและ
พัฒ นาพัฒ นาระบบการจัด สอบออนไลน์ (online) ใน
การศึ กษาตามอัธยาศัย สถาบันของรัฐและเอกชน ต้อง
หลักสู ตรออนไลน์(online) และหลักสู ตรต่างๆ เพื่อเพิ่ม
สามารถเที ยบเคียงหลักสู ตรและรายวิชาที่ คล้ายคลึงกัน
ช่ องทางให้นัก ศึ กษาได้รับ ความสะดวกมายิ่งขึ้ น หรื อ
ได้ ขณะเดียวกัน การเรี ยนรู ้ตามอัธยาศัยจะมีบทบาทต่อ
อาจจะให้มีการ walk in exam ในชุดวิชาที่ มีการสอบไม่
การเรี ยนการสอนในระบบการศึ ก ษาทางไกลเพิ่ ม ขึ้ น
ผ่านสู ง เพื่ อ ช่ ว ยนัก ศึ ก ษาอี ก ทางหนึ่ งได้ นอกจากนั้น
เพราะทุกคนสามารถเรี ยนได้ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง และ
อาจจะสามารถลงท ะเบี ยน สอบล่ ว งหน้ า ได้ เ ป็ น
เข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายที่ ห ลากหลายมากขึ้ น เช่ น ผูพ้ ิ การ
รายบุ คคลตามความพร้อมของผูเ้ รี ยน ในส่ วนของการ
ผูต้ อ้ งขัง ผูด้ ้อยโอกาส ผูส้ ู งอายุและประชาชนในพื้นที่
ประเมินผลอาจจะเพิ่มคะแนนเก็บในระดับปริ ญญาตรี
ห่ างไกล ก็ ส ามารถเรี ยน การศึ กษ าท างไกลของ
เพื่ อช่ วยนักศึ กษาให้ส ามารถสอบผ่านได้มากขึ้ น และ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชได้ เพราะฉะนั้นศู น ย์
พัฒ นารู ปแบบการประเมิ น ที่ ห ลากหลายตามศาสตร์ ที่
วิทยพัฒนา ของมหาวิทยาลัยทั้ง 10 ศูนย์จะมีความสาคัญ
แตกต่างกัน เช่นการสอบภาคทฤษฎี การสอบภาคปฏิบตั ิ
ต่อการจัดการเรี ยนการสอนการศึกษาทางไกลมากยิ่งขึ้น
หรื อการจัดสอบในรู ปแบบการสัมมนา เป็ นต้น
โดยเป็ นการกระจายอ านาจไปสู่ ร ะดั บ ศู น ย์อ ย่ า งมี
5. ด้ านการพัฒนาสื่อการสอน ของ
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
3. ด้ านการผลิตชุดวิชาของ
นา ICT เข้าไปใช้ในกิ จกรรมการสอนโดยใน
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ระ ดั บ ป ริ ญ ญ าต รี ใช้ เ ป็ น สื่ อ คู่ ข น าน ใน ร ะ ดั บ
การศึกษาทางไกลจะเน้นเนื้อหาความรู ้พ้ืนฐาน
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ าใ ช้ เป็ น สื่ อ ห ลั ก พั ฒ น าค ลั ง สื่ อ
ที่จาเป็ นในการดารงชีวิต วิชาการเฉพาะด้าน การพัฒนา
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผเู ้ รี ยนสามารถเลือกเรี ยนได้ตามอัธยาศัย
อาชี พ และข้อมูลข่าวสารที่ เป็ นประโยชน์และทันสมัย
ตลอดจนพัฒ นาสื่ อในรู ป แบบหนังสื อ อิ เล็กทรอนิ กส์
โดยวางแผนออกแบบเนื้ อหาชุดวิชาโดยสามารถใช้สื่อ
(multimedia book/ e-book )โดยสามารถอ่ า นได้ จ าก
ได้หลากหลายชนิ ด (convergence media) เพื่อผูเ้ รี ยนจะ
เครื่ องมือพกพาเช่น โทรศัพท์มือถือ สมาทโฟนไอแพด
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แนวโน้มของการจัดการเรี ยนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
(ipad) กาแลคซี่ ( galaxy) เครื่ อ งอ่ า นอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ( eจานวน 19 คนที่มีต่อแนวโน้มของรู ปแบบการเรี ยนการ
reader) พัฒ นาการจัด การเรี ย นการสอนเสมื อ นจริ ง
สอนในระบบการศึ กษาทางไกล ด้วยเทคนิ ค การวิจัย
(virtual experience based activity) ในระบบการศึ ก ษา
แบบเดลฟาย จานวน 3 รอบ พบว่าผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้งหมดมี
ทางไกลสู่ ระบบออนไลน์( online) โดยสื่ อที่ จะเป็ นสื่ อ
ความเห็ น สอดคล้อ งไปในทางเดี ย วกัน ในรอบที่ 2
หลักในการจัดการศึกษาทางไกลในอนาคตได้แก่
ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความคิ ดเห็ นต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน
- สื่ อสิ่ งพิมพ์
ใ น ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง ไ ก ล ข อ ง
- วิทยุ
มหาวิท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าชในระดับ มาก โดยมี
- โทรทัศน์
ค่าเฉลี่ย( X = 4.24) และในรอบที่ 3 ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความ
- คอมพิวเตอร์
คิดเห็ นต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนในระบบการศึกษา
- ดาวเทียม
ทางไกล ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชในระดับ
หรื อ ทุ ก สื่ อ ผสมผสานกัน ไป ตามความถนัด
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย( X = 4.26)
และความสนใจของนักศึกษา และประเด็นที่สาคัญที่สุด
คือพัฒนาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ให้เสถียร เข้าถึ ง
อภิปรายผล
ง่าย รวดเร็ ว กว้างไกล เพื่อให้ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนใช้งานได้
1. ด้ านการพัฒนาหลักสู ตรของ
อย่างสะดวก และรวดเร็ ว
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
6. ด้ านการพัฒนาการเรียนการสอน ตามกรอบ
จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญแสดง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ(TQF)ของ
ความคิดเห็นที่คล้ายกันว่าในอนาคตหลักสู ตรต่างๆของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยต้องมี การเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี
รวบรวมกรณี ศึกษาที่ประสบความสาเร็ จ( best
และวิทยาการที่ กา้ วหน้า การพัฒนาหลักสู ตรการศึ กษา
practice) จากต่างประเทศในภูมิภาคอาเซี ยนและทัว่ โลก
ทางไกลจะสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
มาใช้ในการพัฒนา การเรี ยนการสอนและการวิจยั และ
เฉพาะต่างๆ อย่างทัว่ ถึงและเป็ นการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่ ง
พัฒ นาการเรี ย นการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ถ้าเราพิ จารณาถึ งรู ปแบบการจัดการศึ กษาทางไกล ซึ่ ง
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF)แต่ประเมินผลภายใต้
เป็ นระบบการศึ ก ษาที่ ผู ้ส อนถ่ า ยทอดความรู ้ แ ละ
บริ บ ทของมหาวิท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าชเอง โดย
ประสบการณ์ ต่างๆไปยังผูเ้ รี ยน โดยอาศัยสื่ อประเภท
ออกแบบการเรี ย นการสอนทางไกลที่ ส อดคล้อ ง กับ
ต่ า งๆ โดยผู ้ส อนและผู ้เรี ย นไม่ ไ ด้เผชิ ญ หน้า กัน เมื่ อ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ (TQF)
เทคโนโลยีเจริ ญก้าวหน้าและมีความทันสมัยมากขึ้น ทุก
ซึ่ งใน ชุดวิชาที่ ออกแบบการเรี ยนการสอนทางไกลที่
คนก็จะมีโอกาสเข้าถึงการศึ กษาได้มากขึ้นเช่นเดี ยวกัน
สอดคล้อ งกับ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับอุ ดมศึ กษา
สอดคล้อ งกับ ชัย ยงค์ พรหมวงศ์ ( 2531) ได้ก ล่ า วถึ ง
แห่ งชาติ(TQF)ได้ยากให้สอดแทรกมาตรฐานการเรี ยนรู ้
หลักการสาคัญของการจัดการศึ กษาทางไกล มีลกั ษณะ
ไว้ในแผนกิจกรรมประจาชุดวิชาแทนได้
เปิ ดในเรื่ องต่อไปนี้
การสอบถามความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
1. เปิ ด ห ลั ก สู ต ร คื อ เปิ ด ส อ น ห ล าย
การศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
สาขาวิชา เพื่อผูเ้ รี ยนสามารถเลือกได้ตามความต้องการ
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แนวโน้มของการจัดการเรี ยนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
ซึ่งเป็ นการตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งในด้าน
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มีการจัดการเรี ยนการ
วิชาการ วิชาชีพ และวิชาเฉพาะ
สอนทางไกลดัง นี้ (มหาวิท ยาลัย สุ โ ขทัยธรรมาธิ ร าช,
2. เปิ ดวิ ธี ก าร ใช้ วิ ธี ก ารน าเสนอความรู ้
2534 : 6-9)
หลายรู ปแบบ เช่น การสอนทางไปรษณี ย ์ การสอนทาง
1. ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนอยูห่ ่ างไกลกัน การเรี ยนรู ้
วิทยุกระจายเสี ยง การสอนทางวิทยุโทรทัศน์ และการ
จะเกิ ด จากสื่ อ การติ ด ต่ อ โดยตรงระหว่างผูเ้ รี ย นและ
สอนเสริ ม
ผูส้ อนจะน้อยกว่าการศึกษาตามระบบปกติ
3. เปิ ดการใช้สื่อ คือใช้สื่อหลายประเภท ทั้ง
2. เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นจุ ดศู นย์กลางของการเรี ยน
สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อมวลชน สื่ อบุคคล และแหล่งทรัพยากร
โดยผูเ้ รี ยนจะมี อิ สระในการเลื อ กเรี ยนวิชา เลื อ กเวลา
ชุ ม ชนในภู มิ ภ าค เพื่ อ เสริ ม สร้ างสภาพการเรี ย นรู ้ ที่ ดี
เรี ย นตามที่ เห็ น สมควร นอกจากนี้ ยังก าหนดสถานที่
ให้แก่ผเู ้ รี ยน
เรี ยนของตนเองได้ พร้ อ มทั้งก าหนดวิธี ก ารเรี ยนและ
4. เปิ ดสถานที่ คื อ ให้ก ารเรี ยนรู ้ เกิ ดขึ้ น ได้
ควบคุมการเรี ยนด้วยตนเอง
ทุกแห่ง
3. ใช้สื่อและเทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือหลักใน
5. เปิ ดเวลา คื อให้ก ารเรี ยนรู ้เกิ ดขึ้ น ได้ทุ ก
การบริ หารและบริ การ โดยจะไม่ใช้สื่อบุ คคลเป็ นหลัก
เวลาตามความสะดวกของผูเ้ รี ยน โดยให้ผูเ้ รี ยนกาหนด
ในการจัดการเรี ยนการสอนเหมือนการศึกษาปกติ แต่จะ
ตารางเวลาเรี ยนเองตามความสมัครใจ
ใช้เป็ นสื่ อ เสริ ม สื่ อ และเทคโนโลยีก ารศึ ก ษาที่ ใช้ใ น
6. เปิ ดบริ การ คือให้มีบริ การเพื่อการศึ กษา
ระบ บ การศึ กษ าท างไกล ได้ แ ก่ สื่ อสิ่ งพิ ม พ์ สื่ อ
ที่จดั ขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอน ให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้
วิท ยุกระจายเสี ยง สื่ อวิท ยุโทรทัศน์ สื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์
7. เพิ่มพูนความรู ้มากขึ้น เช่นบริ การสอน
สื่ อคอมพิวเตอร์ และสื่ อการสอนทางโทรศัพท์ เป็ นต้น
เสริ ม บริ การให้คาปรึ กษา บริ การของศูนย์บริ การ
4. ดาเนิ นงานและควบคุมคุณภาพในรู ปของ
การศึกษา ฯลฯ
คณะบุคคล มีการสร้างระบบและองค์กรขึ้นรับผิดชอบ
8. เปิ ดใจ คือพร้อมที่จะรับแนวคิดใหม่และ
ในการพัฒ นาหลัก สู ต รและผลิ ต สื่ อ การสอนประเภท
การเปลี่ยนแปลง ยืดหยุน่ ตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป
ต่างๆ โดยมิได้อยู่ภายใต้บุคคลหรื อองค์กรเดี ยวเฉพาะ
แต่ เป็ นการจัด การศึ ก ษาที่ มี ก ารด าเนิ น งานในรู ป องค์
คณะบุ ค คล และมี อ งค์ก รหลายองค์ก รรั บ ผิ ด ชอบจึ ง
2. ด้ านระบบการสอนทางไกลของ
สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
5. มี ก าร จั ด ก าร ศึ ก ษ าอ ย่ า งเป็ น ร ะ บ บ
ผลการวิจยั ในด้านระบบการสอนทางไกลของ
กระบวนการพัฒนาหลักสู ตรและผลิตเอกสาร ตลอดจน
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็ น
สื่ อการสอน จะคัดเลือกผูเ้ ชี่ ยวชาญหลายฝ่ ายทั้งในด้าน
สอ ด ค ล้ อ งกั น ว่ า การเรี ยน การส อ น จะเป็ น การ
เนื้อหา ด้านสื่ อ และด้านการจัดและประเมินผล เพื่อให้มี
ปฏิ สัมพันธ์แบบสองทางมากขึ้น เนื้ อหาสาระความรู ้จะ
การดาเนินงานและผลิตผลงานที่เป็ นระบบ
เป็ นการนาความรู ้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนา
6. ใช้กระบวนการทางอุ ต สาหกรรมในการ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้เรี ย นได้ม ากขึ้ น โดยสอคล้อ งกับ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระไปสู่ผเู ้ รี ยนจานวนมาก เนื่องจาก
แน วคิ ดดั้ งเดิ มของระบ บ การสอน ท างไกลของ
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ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
การศึ ก ษาทางไกลเป็ นการสอนที่ ให้แ ก่ ผูเ้ รี ยนจานวน
ในการผลิตชุดวิชากลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญแสดงความ
มากในเวลาเดี ยวกัน ฉะนั้นการดาเนิ น งานในด้านการ
คิดเห็ นที่ คล้ายกันว่า ในเรื่ องของการวางแผนออกแบบ
ผลิต การเตรี ยมและจัดส่ งสื่ อการศึกษา จึงต้องจัดทาใน
เนื้ อ หาชุ ด วิช าโดยสามารถใช้สื่ อ ได้ห ลากหลายชนิ ด
รู ปของกิ จกรรมทางอุตสาหกรรม กล่าวคือมีการนาเอา
(Convergence Media) เพื่ อ ผูเ้ รี ย นจะได้เลื อ กตามความ
เทคนิ ค วิธีการผลิตและการดาเนิ นงานเป็ นขั้นตอนตาม
ถนัด และความสนใจ มี การวางแผนการผลิ ต ชุ ดวิชาที่
ระบบอุตสาหกรรมมาใช้
กระชับ มีคุณภาพ และทันเวลาในการเปิ ดสอนแต่ละภาค
7. เน้น ด้านการผลิ ต และจัด ส่ ง สื่ อ การสอน
เรี ยน ผูเ้ รี ยนสามารถใช้บริ การดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
มากกว่าการทาการสอนโดยตรง นอกจากนี้สถาบันจะ
ชุดวิชาได้ เมื่อไม่ได้รับเอกสารชุดวิชา หรื อผลิตชุดวิชา
รับผิดชอบด้านการจัดส่ งเอกสารและสื่ อการศึ กษา การ
ไม่ทนั และสามารถศึกษาชุดวิชาจากโมดูลประจาชุดวิชา
ประเมินผลเรี ยนและการจัดสอนเสริ มในศูนย์ภูมิภาค
จานวน 10 โมดูลเพื่อช่วยให้นกั ศึกษาได้รับความรู ้เสริ ม
8. มี ก ารจัด ตั้งหน่ วยงานและโครงสร้ างขึ้ น
จากชุดวิชาอีกทางหนึ่งด้วย
สนับสนุนการสอนและบริ การผูเ้ รี ยน เช่นจัดตั้งศูนย์
การศึ ก ษาประจาท้องถิ่ น หรื อประจาภาคขึ้ น ด้วยการ
4. ด้ านการจัดสอบและการประเมินผลของ
เชิ ญบุคลากรท้องถิ่นหรื อใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเป็ นส่ วน
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
เสริ มของการจัดการศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญแสดงความ
9. ใช้การติดต่อสื่ อสารแบบสองทาง แม้จะใช้
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจัด สอบและการประเมิ น ผลไว้
สื่ อในการจัดการเรี ยนการสอน แต่ ก ารติ ด ต่ อ ระหว่าง
สอดคล้อ งกัน ว่าระบบการจัด สอบของมหาวิท ยาลัย
ผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนก็ยงั คงเป็ นไปในรู ปของติดต่อแบบสอง
สุ โ ขทั ย มี ร ะบบการจัด สอบและการประเมิ น ผลที่ มี
ทาง โดยจดหมายและโทรศัพท์นอกจากนี้ทางสถาบันยัง
มาตรฐานชั้นนาของประเทศ ให้คงรู ปแบบการจัดสอบ
จัด ให้ มี ก ารติ ด ต่ อ กับ ผู ้เรี ย นด้ว ยการจัด สอนเสริ ม แก่
และการประเมิ น ผลรู ป แบบเดิ มไว้ แต่ ให้เพิ่ มช่ องทาง
นักศึกษา ณ ศูนย์บริ การการศึกษา ตามช่วงเวลาและวิชา
ใหม่ รองรับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี เช่น การจัด
ที่สถาบันกาหนด
สอบ Online ส าหรั บ นั กศึ กษาที่ มี ค วามพร้ อ ม การจัด
ในประเด็ น ของการจั ด การเรี ยนการสอน
สอบตามความพร้ อมของนักศึ กษาโดยสอบผ่านระบบ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญยังคงเห็ นถึงความสาคัญของการจัดการเรี ยน
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น ในการวัดและประเมินผล
การสอนในลักษณะเดิ มนั้นมีมาตรฐานที่ ดีแล้ว แต่สิ่งที่
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชมีลกั ษณะ
ควรพัฒนาคื อ สถาบันของรัฐและเอกชน ต้องสามารถ
ดังนี้ คือ(สุ มาลี สังข์ศรี 2549) ในระดับปริ ญญาตรี และ
เที ย บเคี ย งหลัก สู ต รและรายวิ ช าที่ ค ล้า ยคลึ ง กั น ได้
ประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยแบ่งลักษณะเนื้ อหาชุดวิชา
ขณะเดียวกัน การเรี ยนรู ้ตามอัธยาศัยจะมีบทบาทต่อการ
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ ชุดวิชาทฤษฎี และชุดวิชาเชิง
เรี ยนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลเพิ่มขึ้น
ปฏิบตั ิ
1. ชุ ดวิชาเชิ งทฤษฎีการวัดผลระหว่ างภาค
3. ด้ านการผลิตชุดวิชาของ
จะวัดผลจากรายงานหรื อกิจกรรม
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
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ที่ ผูส้ อนมอบหมายให้นักศึ กษาท าส่ งโดยมี คะแนนไม่
นักศึกษาที่สอบไม่ผา่ นในครั้งแรกจะมีสิทธิ สอบอีกหนึ่ ง
เกิ นร้อยละ 20 การวัดผลปลายภาคจะวัดจากการสอบ
ครั้งหากสอบครั้งที่ สองไม่ผ่าน จะถือว่าพ้นสภาพการ
โดยมีคะแนนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เป็ น นั ก ศึ ก ษ า ก าร เข้ า รั บ ก ารอ บ รม เข้ ม เส ริ ม
ประสบการณ์ ม หาบัณ ฑิ ต หรื อ ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
มหาบัณฑิต
2. ชุ ด วิ ช า เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ห น ด ก า ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประเมินจาก ผลงาน
ประเมินผลการศึกษา โดยถือคะแนนฝึ ก
ที่มอบหมายให้ทา การสอนชุดวิชาประจาภาคการศึกษา
ปฏิ บั ติ เป็ นส าคัญ และคะแนนสอบไล่ ป ระจ าภาค
และการเข้ารับการอบรมเข้มเสริ มประสบการณ์
การศึ ก ษาเป็ นส่ ว นประกอบโดยสาขาวิช าจะก าหนด
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรื อประสบการณ์วชิ าชีพ
สัดส่ วนของคะแนนตามความเหมาะสมของแต่ละชุ ด
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชา
ก าหนดการสอบไล่ ป ระจ าภาคการศึ ก ษา
5. ด้ านการพัฒนาสื่อการสอน ของ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบพร้อมกับเอกสาร
การลงทะเบี ยนเรี ยนในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา การ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ประเมิ น ผลกิ จ กรรมวิ ช าชี พ จะก าหนดตามความ
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญแสดงความ
เหมาะสมของแต่ละกิจกรรม
คิ ด เห็ น เกี่ ย ว กั บ ก าร พั ฒ น าสื่ อ ก าร ส อ น ข อ ง
การประเมิ น ผลการศึ ก ษา มหาวิท ยาลัย ให้
มหาวิท ยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชสอดคล้อ งกัน คื อ น า
ล าดับ ขั้น การแสดงความสามารถในการเรี ย นรู ้ ข อง
ICT เข้าไปใช้ในกิจกรรมการสอนโดยในระดับปริ ญญา
นักศึกษาแต่ละชุดวิชา ดังนี้ คือ ระดับปริ ญญาตรี ลาดับ
ตรี ใช้เป็ นสื่ อคู่ขนาน ในระดับบัณ ฑิ ตศึ กษาใช้เป็ นสื่ อ
ชั้ น H คะแนน 76 – 100 ความหมาย เกี ยรติ นิ ยม
หลัก พัฒนาคลังสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ที่ผเู ้ รี ยนสามารถเลือก
(honour) ล าดับ S คะแนน 60 – 75 ความหมาย ผ่ า น
เรี ย นได้ต ามอัธ ยาศัย ตลอดจนพัฒ นาสื่ อ ในรู ป แบบ
(satisfactory) ล า ดั บ ชั้ น U ค ะ แ น น ต่ า ก ว่ า 6 0
ห นั ง สื ออิ เล็ ก ท รอนิ กส์ (multimedia book/ e-book)
ความห มาย ไม่ ผ่ า น (unsatisfactory) ล าดั บ ชั้ น I
สอดคล้องกับนิ คม ทาแดงและคณะ(2546) ได้กล่าวถึง
ความหมายคือไม่สมบูรณ์ (incomplete)
การจัด รู ป แบบการศึ ก ษาทางไกลโดยยึ ด โครงสร้ า ง
การนั บ ชุ ด วิ ช าสะสมเพื่ อ ให้ ค รบหลัก สู ต ร
สื่ อการศึกษาสามารถแบ่งได้เป็ น 3 รู ปแบบหลัก คือ 1)
มหาวิ ท ยาลัย จะนั บ เฉพาะชุ ด วิช าที่ นั ก ศึ ก ษาสอบไล่
รู ปแบบที่ ยึด สื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นสื่ อแกนกลาง สื่ อสิ่ งพิ มพ์
ลาดับชั้น H และ S เท่านั้น โดยแต่ละชุดวิชา H มีค่า
เป็ นสื่ อ หลักและอาจมี สื่ อ อื่ น เช่ น วิท ยุก ระจายเสี ย ง
เท่ ากับ 4.00 และ S มี ค่าเท่ ากับ 2.30 และในระดับ
เทปเสี ยง การสอนเสริ ม การฝึ กปฏิ บตั ิเป็ นสื่ อเสริ ม 2)
บัณฑิตศึกษา (ปริ ญญาโทและประกาศนี ยบัตรบัณฑิต)
รู ปแบบที่ยดึ สื่ อแพร่ เสี ยงและภาพเป็ นสื่ อแกนกลาง นัน่
ระดับบัณฑิ ตศึ กษา ประเมินจาก ผลงานที่ มอบหมาย
ก็คือมีสื่อประเภทรายการวิทยุกระจายเสี ยง รายการวิทยุ
ให้ทา การสอบชุดวิชาประจาภาคการศึกษา การสอบ
โทรทัศน์ เป็ นสื่ อหลัก แล้วมี สื่ออื่น เช่ น สื่ อสิ่ งพิมพ์
วิทยานิ พ นธ์สาหรับ แผน ก หรื อ การสอบประมวล
เทปเสี ยง ภาพชุ ด การสอนเสริ มเป็ นสื่ อเสริ ม และ 3)
ความรู ้และการศึกษาค้นคว้าอิสระสาหรับ แผน ข หาก
รู ปแบบที่ยึดสื่ อคอมพิวเตอร์ เป็ นสื่ อแกนกลาง นัน่ ก็คือ
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ใช้ค อมพิ วเตอร์ เป็ นสื่ อหลักในการถ่ายทอดเนื้ อ หาใน
6. ด้ านการพัฒนาการเรียนการสอน ตามกรอบ
ลักษณะต่าง ๆ แล้วใช้สื่ออื่น ๆ เสริ ม เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ(TQF)ของ
การสอนเสริ ม การฝึ กปฏิบตั ิ เป็ นต้น
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
จากการศึ กษารู ป แบบของการศึ กษาทางไกล
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญแสดงความ
พบว่าสามารถจัดแบ่งได้หลายลักษณะขึ้นอยูก่ บั ว่าจะใช้
คิดเห็ นเกี่ ยวกับการพัฒนาการเรี ยนการสอน ตามกรอบ
เกณฑ์ ใ ดบ้ า งแบ่ ง ดัง รายละเอี ย ดที่ ก ล่ า วข้า งต้น ใน
มาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ (TQF) ของ
ปั จจุ บัน นั้นจะพบว่าที การใช้เกณฑ์ผสมผสานกัน คื อ
มหาวิท ยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชไว้ดังนี้ คื อพัฒ นาการ
ส่ วนใหญ่จะแบ่ งเป็ นการศึ กษาทางไกลแบบเดี่ ยวหรื อ
เรี ย น ก าร ส อ น ต า ม ก ร อ บ ม าต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
แบบเปิ ด การศึกษาทางไกลแบบคู่ขนาน และการศึกษา
ระดับอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ (TQF) แต่ป ระเมิ น ผลภายใต้
ทางไกลแบบผสมผสานแล้วในแต่ละแบบในส่ วนที่เป็ น
บริ บ ทของมหาวิท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าชเอง โดย
การเรี ยนการสอนแบบทางไกลยังแบ่งตามประเภทของ
ออกแบบการเรี ย นการสอนทางไกลที่ ส อดคล้อ ง กับ
สื่ อที่ ใช้ อี ก โดยแบ่ ง เป็ นแบบที่ ใช้ สื่ อสิ่ งพิ ม พ์ เ ป็ น
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ (TQF)
แกนกลาง แบบที่ ใช้สื่อภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อแกนกลาง
ซึ่ ง ในชุ ด วิชาที่ อ อกแบบการเรี ยนการสอนทางไกลที่
และแบบที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็ นสื่ อแกนกลาง
สอดคล้อ งกับ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับอุ ดมศึ กษา
แห่ ง ชาติ (TQF) ได้ ย ากให้ ส อดแทรกมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ ไ ว้ใ น แผนกิ จกรรมป ระจ าชุ ด วิ ช าแท นได้
การวิจยั ครั้งที่ทาให้ได้แนวโน้มของรู ปแบบการเรี ยนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ด้ านการพัฒนาหลักสู ตรของ
ด้ านการพัฒนาการเรียนการสอน ตามกรอบ

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
(TQF)ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ด้ านระบบการสอนทางไกลของ
แนวโน้ มของรู ปแบบ

ด้ านการพัฒนาสื่ อการสอน ของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

การเรียนการสอนใน
ระบบการศึกษาทางไกล
ของมหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิราช

ด้ านการจัดสอบและ
การประเมินผลของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
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แนวโน้มของการจัดการเรี ยนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
2. การเรี ยนรู ้ตามอัธยาศัยจะมีบทบาทต่อการ
แนวโน้ มของรูปแบบการเรียนการสอนในระบบ
เรี ยนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลเพิ่มขึ้น
การศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
3. ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ.ทั้ง 10 ศูนย์จะมี
ด้ านที่ 1 ด้ านการพัฒนาหลักสู ตรของ
ความสาคัญต่อการจัดการเรี ยนการสอนการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ทางไกลมากยิง่ ขึ้น โดยเป็ นการกระจายไปสู่ระดับศูนย์
ข้อที่ 1. การพัฒ นาหลัก สู ต รการศึ ก ษาทางไกลจะ
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ
4. เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่หลากหลายมากขึ้น เช่น
ต่างๆมากขึ้น
ผูพ้ ิการ ผูต้ อ้ งขัง ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูส้ ูงอายุและประชาชนใน
2. จะเกิ ดสถาบัน การศึ ก ษาซึ่ งท าหน้าที่ ในการ
พื้นที่ห่างไกล เป็ นต้น
พัฒ นาหลัก สู ต ร สื่ อ การเรี ยนการสอนในเชิ งธุ รกิ จ ให้
5. สร้างช่องทางการศึกษาออนไลน์เพิ่มขึ้น
หน่วยงานจัดการศึกษาทางไกลต่างๆ
(second-life ) กับการศึกษาบนโลกอินเทอร์เน็ต
3. ผูเ้ รี ยนสามารถนาประสบการณ์จากการทางาน
ด้ านการผลิตชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
มาเที ยบโอนหน่วยการเรี ยนในระบบการศึ กษาทางไกล
1. วางแผนออกแบบเนื้อหาชุดวิชาโดยสามารถใช้
ได้
สื่ อได้หลากหลายชนิด (convergence media) เพื่อผูเ้ รี ยน
4. กิ จกรรม การเรี ยน การส อน จะเป็ น การ
จะได้เลือกตามความถนัดและความสนใจ
ติดต่อสื่ อสารสองทางมากขึ้น
2. การศึกษาทางไกลจะเน้นเนื้อหาความรู ้พ้นื ฐาน
5. มี การส ร้ า งค วาม ร่ วม มื อใน การพั ฒ น า
ที่จาเป็ นในการดารงชีวติ วิชาการเฉพาะด้าน การพัฒนา
หลักสู ตรกับสถาบันอุดมศึ กษาในภูมิภาคอาเซี ยน และ
อาชีพ และข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์และทันสมัย
สถาบันชั้นนาในระดับสากล
3. ปรับรู ปแบบการพิมพ์ (print-based )ให้มี
6. มีการพัฒนาหลักสู ตรนานาชาติ เพื่ อให้เที ยบ
รู ปลักษณ์ที่ทนั สมัยและน่าสนใจในการเปิ ดอ่านมาก
โอนเข้าศึ กษาในสถาบัน อุดมศึ กษาในภู มิภาคอาเซี ยน
ยิง่ ขึ้น
และสถาบันชั้นนาในระดับสากล
4. ให้บริ การดาวน์โหลดเอกสารการสอนใน
7. พัฒ นาหลัก สู ต รที่ ห ลากหลายตรงกับ ความ
รู ปแบบไฟล์เอกสารและไฟล์เสี ยงให้แก่นกั ศึกษา
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมายที่ ขยายตัวมากขึ้ นและมี การ
5. มีการวางแผนการผลิตชุดวิชาที่กระชับ มี
พัฒนาหลักสูตรร่ วมกับหน่วยงานอื่นในเชิงธุรกิจมากขึ้น
คุณภาพ และทันเวลา
8. พัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบตั ร ให้มีโครงสร้างที่
ด้ านการจัดสอบและการประเมินผลของมหาวิทยาลัย
กว้า ง เพื่ อ ง่ า ยต่ อ การเที ย บโอนเข้ า ไปศึ ก ษาต่ อ ใน
สุ โขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรอื่นๆ
1. จัดสอบเมื่อผูเ้ รี ยนมีความพร้อม (walk in
ด้ านระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย
exam) ในชุดวิชาที่มีการสอบไม่ผา่ นสูง
สุ โขทัยธรรมาธิราช
2. พัฒนาระบบการจัดสอบออนไลน์ (online )ใน
1. การเรี ยนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
หลักสูตรออนไลน์( online) และหลักสูตรต่างๆ
และเอกชนจะโน้มเข้าหากันและมีการพึ่งพากันมากขึ้น
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แนวโน้มของการจัดการเรี ยนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล
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ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
3. สามารถลงทะเบียนสอบล่วงหน้าได้เป็ น
ด้ านการพัฒนาการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐาน
รายบุคคลตามความพร้อมของผูเ้ รี ยน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF) ของ
4. มีรูปแบบการประเมินที่หลากหลายมากขึ้น
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ตามศาสตร์ที่แตกต่างกัน
1. รวบรวมกรณี ศึกษาที่ประสบความสาเร็ จ (best
ด้ านการพัฒนาสื่อการสอน ของมหาวิทยาลัย สุ โขทัย
practice) จากต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนและทัว่ โลก
ธรรมาธิราช
มาใช้ในการพัฒนา การเรี ยนการสอนและการวิจยั
1. นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
2. พัฒนาการเรี ยนการสอน ตามกรอบมาตรฐาน
(ICT) เข้าไปใช้ในกิจกรรมการสอนโดยในระดับ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) แต่ประเมินผล
ปริ ญญาตรี ใช้เป็ นสื่ อคูข่ นาน ในระดับบัณฑิตศึกษาใช้
ภายใต้บริ บทของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเอง
เป็ นสื่ อหลัก
3. ออกแบบการเรี ยนการสอนทางไกลที่
2. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเสมือนจริ ง
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(virtual experience based activity )ในระบบการศึกษา
แห่งชาติ(TQF)
ทางไกลสู่ระบบออนไลน์( online)
4. ในชุดวิชาที่ออกแบบการเรี ยนการสอน
3. พัฒนาสื่ อในรู ปแบบหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
ทางไกลที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(multimedia book/ e-book) โดยสามารถอ่านได้จาก
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)ได้ยากให้สอดแทรก
เครื่ องมือพกพาเช่น โทรศัพท์มือถือ, สมาทโฟนต่างๆ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ไว้ในแผนกิจกรรมประจาชุดวิชา
ไอแพด(ipad) กาแลคซี่(galaxy) หรื ออาจจะพัฒนา
เครื่ องมือสื่ อสารใหม่ๆได้อีกในอนาคตเป็ นเครื่ องอ่าน
ข้ อเสนอแนะ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader)
ข้ อเสนอแนะเพือ่ นาผลการวิจยั ไปใช้
4. พัฒนาคลังสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผเู ้ รี ยนสามารถ
1. ใน อ น าค ต การศึ กษ าท างไกลจะเป็ น
เลือกเรี ยนได้ตามอัธยาศัย
การศึ กษาที่ มี บ ทบาทสู งมาก ในการที่ จะเป็ นรู ป แบบ
5. สื่ อที่จะเป็ นสื่ อหลักในการจัดการศึกษา
การศึ กษาที่ ส่งเสริ มการศึ กษาตลอดชี วิต จึ งน่ าจะมี การ
ทางไกลในอนาคตได้แก่
ขยายการจั ด การศึ กษาท างไกลให้ ครอบ คลุ ม ถึ ง
-สื่ อสิ่ งพิมพ์
กลุ่ ม เป้ าหมายให้ไ ด้รั บ โอกาสทางการศึ ก ษาอย่างเท่ า
-วิทยุ
เทียมกันและเกิดความรู ้สึกว่า การศึกษาคือชีวิตและชีวิต
-โทรทัศน์
คือการศึ กษา คนทุกสามารถเข้าถึงการศึ กษาได้ทุกช่วง
-คอมพิวเตอร์
ชีวติ
-ดาวเทียม
2. ควรมีการจัดการเรี ยนการสอน ที่มีหลักสู ตร
6. พัฒนาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ให้เสถียร
และกิจกรรมที่หลากหลาย ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
เข้าถึงง่าย รวดเร็ ว กว้างไกล เพื่อให้ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนใช้
และสิ่ งแวดล้ อ ม และตรงกั บ ความต้ อ งการของ
งานได้อย่างสะดวก และรวดเร็ ว
ตลาดแรงงาน เพื่อที่ ผูเ้ รี ยนจะนาความรู ้ไปใช้ประกอบ
อาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวติ ตนเองได้
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แนวโน้มของการจัดการเรี ยนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
2531 นนทบุรี
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ในครั้งต่ อไป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1. ควรมี การศึ กษาวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบและ
นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์และคณะ (2535) แนวโน้ มของ
วิธีการศึกษาทางไกลแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
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