
แนวทางการดาํเนินงานแนวทางการดาํเนินงานแนวทางการดาเนนงานแนวทางการดาเนนงาน

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: : ุุ

สู่การศึกษาภควนัตภาพสู่การศึกษาภควนัตภาพ--ทุกที่ทุกเวลาทุกที่ทุกเวลา

โดยโดย

์์ ั ์ั ์ ์์ศาสตราจารย์ ดรศาสตราจารย์ ดร..ชัยยงค์ พรหมชัยยงค์ พรหมวงศ์วงศ์

หนึ่งในผู้ก่อตั้ง มสธหนึ่งในผู้ก่อตั้ง มสธ..ูู

และผู้พฒันาระบบการศึกษาทางไกล และผู้พฒันาระบบการศึกษาทางไกล ““แผนมสธแผนมสธ..””



1. ปรัชญาญ

่ (Lif  l  มสธ. ยดึมัน่ในปรัชญาการศึกษาตลอดชีวติ (Life long 
education) และการศึกษาควบค่ชีวติ (Life education) และการศกษาควบคูชวต (Life 
along education) เปิดโอกาสและขยายโอกาสแก่
ป ั่ ไปใ ึ ้ ป ์ ํ ัประชาชนทัวไปในการศึกษาหาความรู้และประสบการณ์สําหรับ

ปริญญาหรือประกาศนียบัตร เพื่อเพิม่คุณภาพชีวติและการทํางาน ญญ ุ

ด้วยระบบการศึกษาภควนัตภาพ และเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่

ส ์สํ ั ั  สั  ป ศ ิสมบูรณสาหรบการพฒนาตนเอง สงคม และประเทศชาต



ปณธิานปณธาน

  “พฒันาคุณภาพชีวติอันอุดมด้วยความรู้คู่คุณธรรม 

โ ศึ ั  สํ ั          โดยระบบการศกษาภควนตภาพ สาหรบทุกคน         

                ไม่จาํกัดด้วยวยั สถานทีแ่ละเวลา”                ไมจากดดวยวย สถานทและเวลา



วสิัยทัศน์วสยทศน

ึ ่ ้ มสธ. จะมคีวามโดดเด่นในการจัดศึกษาภควนัตภาพทีมคีุณภาพ ให้

นักศึกษาได้รับสถานภาพตลอดชีวติ สามารถเลือกศึกษาหาความร้นกศกษาไดรบสถานภาพตลอดชวต สามารถเลอกศกษาหาความรู

ได้อย่างหลากหลายสําหรับทุกคน ทุกแห่งหน และทุกเวลา ผ่าน

ึ ั ์ ี ์ระบบการศึกษาภควนัตภาพ คณาจารย์และบุคลากรมอีุดมการณ์ 

ทุ่มเท มคีวามสุขกับการทํางาน และมคีวามมุ่งมัน่ในการถ่ายทอดุ ุ ุ

ความรู้และประสบการณ์ผ่านเทคโนโลยกีารสื่อสารและบริการ

การศึกษาภควนัตภาพที่ดทีี่สด ภายใต้การบริหารที่โปร่งใสและไม่การศกษาภควนตภาพทดทสุด ภายใตการบรหารทโปรงใสและไม

มกีารต่อรองด้านคุณภาพ



พนัธกิจพนธกจ

12 ้ 1)  มสธ.มพีนัธกิจ 12 ประการ (ฉบับย่อ) ได้แก่ (1) มุ่งพฒันาระบบการ

บริหารและการจดัการทีม่คีุณภาพ และบริหารในแนวรุก โดยยดึการบริหาร 

POSDCARE Model ตามแนวทาง

CASPERLA Model (2) ม่งพฒันาระบบการศึกษาภคCASPERLA Model (2) มุงพฒนาระบบการศกษาภค

วนัตภาพ “แผนมสธ.2561” หรือ STOU Plan 2018 
(3) ม่งจดัหาและพฒันาเทคโนโลยกีารศึกษาภควนัตภาพทีท่นัสมยัและ(3) มุงจดหาและพฒนาเทคโนโลยการศกษาภควนตภาพททนสมยและ

เหมาะสม สําหรับกระจายความรู้สู่นักศึกษาทุกททีุกเวลาด้วยเทคโนโลยภีค

วนัตภาพ



พนัธกิจพนธกจ

4) ่ ้(4) มุ่งพฒันาระบบวชิาการทมีปีระสิทธิภาพ สร้างหลักสูตรใหม่ ปรับปรุง

หลักสูตรเก่า ทีเ่น้นประสบการณ์แบบบูรณาการ ตามแนวพฒันาศาสตร์ู ู

(Development Sciences) โดยเน้นชุดฝึกอบรม
เพื่อประมวลเป็นชดวชิา เพอประมวลเปนชุดวชา 

5) มุ่งพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานสําหรับการผลิตสื่อการศึกษาภควนัตภาพให้

ี ่ ั ั ้มคีุณภาพ และเร่งรัดพฒันาฐานความรู้  

6) มุ่งพฒันาคุณภาพการบริการนักศึกษา ปรับปรุง และเพิม่ศูนย์บริการ) ุ ุ ุ ู

การศึกษาระดบัภูมภิาค และต่างประเทศ 

7) ่ ั ื ั ้ ั ิ ึ ี ่ ํ ื่ ิ่7) มุงจดหาหรือจดสร้างอาคารบณฑตศึกษา ณ ททีาํการ มสธ.เพือเพม

จาํนวนนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา



พนัธกิจพนธกจ

 8) มุ่งปรับปรุงสถานสอนเสริมระดบัปริญญาตรี-โท-เอก 

ปรับปรงการสอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษา  ปรบปรุงการสอนเสรมตามความตองการของนกศกษา  

9) ม่งทําความร่วมมือกับองค์กรและสถาบันการศึกษาทั้งใน) ุ

และต่างประเทศเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการบริการ 

10) มุ่งพฒันาภูมทิัศน์เพื่อฟื้นนโยบาย “เขียวและสะอาด” 

ฟื้ ิ ศึ  ั ัฟนแนวคดอุทธยานการศกษา และพฒนาวฒนธรรม

องค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนู



พนัธกิจพนธกจ

11) มุ่งพฒันาระบบการศึกษาตามอัธยาสัยระดบัอุดมศึกษา

ด้วยการเทยีบโอนประสบการณ์ และ ดวยการเทยบโอนประสบการณ และ 

12) ม่งพฒันาระบบการวดัและการประเมนิผล โดยให้มกีาร) ุ

ประเมนิกิจกรรมเพื่อเก็บคะแนนและการสอบไล่ 



แนวทางการดาํเนินงานแนวทางการดาเนนงาน

้ ้มหาวทิยาลัยต้องกําหนดแนวทางการดาํเนินงายใน 5 กลุ่ม รวม 108 ภารกิจ ดงันี 

5.1 การเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้า ทันสมยัและมปีระสิทธิภาพ (44 ภารกิจ)
5.2 นโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการสําเร็จการศึกษาอย่างมคีุณภาพของนักศึกษา 

(22 ภารกิจ)( )
5.3 นโยบายการนําเทคโนโลยมีาใช้ปรับปรุงระบบการศึกษาภควนัตภาพ (17  

ภารกิจ)ภารกจ)
5.4 นโยบายการจดัการเรียนการสอนภควนัตภาพแบบเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (15

ภารกิจ)ภารกจ)

5.5 การจดัลําดบัความสําคญัของการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ิ(10 ภารกิจ)



AN OVERVIEW OF 
DISTANCE EDUCATION SYSTEM: 
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ByBy
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The Concept of Open and 
Distance Education (ODE)Distance Education (ODE)

ODE Phil hODE Phil h ODE PhilosophyODE Philosophy
 Learning PsychologyLearning Psychology

D fi i  Di t  Ed tiD fi i  Di t  Ed ti Defining Distance EducationDefining Distance Education
 Mode of ODEMode of ODE



DEFINING ELEMENTS OF DISTANCE DEFINING ELEMENTS OF DISTANCE 
EDUCATION

D. Keegan, "The Foundation of Distance D. Keegan, "The Foundation of Distance 
Ed ti " (Ed ti " (19861986)  )  Education" (Education" (19861986): ): 

((11) Separation of teacher and ) Separation of teacher and 
learner which distinguishes it learner which distinguishes it 
from face to face teaching; from face to face teaching; from face to face teaching; from face to face teaching; 

((22) The influence of an ) The influence of an 
educational organization which educational organization which 
distinguishes it from private distinguishes it from private distinguishes it from private distinguishes it from private 
study; study; 



DEFINING ELEMENTS OFDEFINING ELEMENTS OF 
DISTANCE EDUCATION

((33) The use of educational ) The use of educational 
technology to unite teacher technology to unite teacher technology to unite teacher technology to unite teacher 
and learner and carry the and learner and carry the 
educational content;educational content;

((44) The provision of two) The provision of two--way way ((44) The provision of two) The provision of two--way way 
communication so that the communication so that the 
student can benefit from, or student can benefit from, or 
even initiate dialogue;even initiate dialogue;even initiate dialogue;even initiate dialogue;



DEFINING ELEMENTS OFDEFINING ELEMENTS OF 
DISTANCE EDUCATION

((55) Possibility of occasional ) Possibility of occasional (( ) y) y
(face(face--toto--face) meetings for face) meetings for 
b th did ti  d b th did ti  d both didactic and both didactic and 
socialization purposes; and socialization purposes; and socialization purposes; and socialization purposes; and 

((66) The participation in an ) The participation in an 
industrialized form of industrialized form of 
educationeducationeducation.education.



DISTANCE EDUCATION

...an educational system where instructors 
d t d t   h i ll  t d   and students are physically separated.  

Knowledge and experiences are imparted 
i  lti di  k  t  h l  via multi media packages to help 

students learn effectively   at  their 
d lli  ith t tt di  l  dwellings without attending regular 
classes. After completing all the 

i t  th   d d d  requirements, they are awarded degrees 
or certificates of equal value to those 
f  t diti l  l d d i i  from traditional, closed admission 
universities.



Modes of Distance EducationModes of Distance Education

 External Studies
 Extension Studies

 Extra-mural Studies -Dual Mode
 Academic Market Triple Mode  Academic Market-Triple Mode 
 Open Education-Single Mode
 Open Learning-Triple Mode

 Borderless Education
-Triple Mode  



Modes of Distance EducationModes of Distance Education

External Studies
Extension Studies

Extra mural Studies Dual ModeExtra-mural Studies-Dual Mode
Academic Market-Triple Mode 

Open Education-Single Mode
(School/University)(School/University)

Open Learning-Triple Modep g p
Borderless Education

-Triple Mode  



External StudiesExternal Studies
allowing students in affiliated ...allowing students in affiliated 
institutions to pursue higher 

d ti  b  t ki    education by taking courses or 
programs and completing the 
requirements for certificates or 
degrees.   Began in 1836 at degrees.   Began in 1836 at 
University of London granting 
“external degree” to students in “external degree” to students in 
other colleges and universities 

h  d th  i ti  d who passed the examinations and 
met all the requirements.



Extension StudiesExtension Studies

-Providing evening or weekend 
i l l    f  special classes or programs for 

students inside or outside main 
campus or local campuses through 
the combination of self-learning t e co b at o o se ea g
and face-to-face instruction. การศึกษา
ภาคพเิศษ เป็นการจัดการศึกษาทางไกลที่สถาบันการศึกษาขยายโอกาสให้ภาคพเศษ เปนการจดการศกษาทางไกลทสถาบนการศกษาขยายโอกาสให

ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้นอกเวลาทาํการ วนัเสาร์อาทติย์ หรือวนัหยุด 

ั้ ิ ไป ่ ิ ื่ ใ ้ ั ึ ใ ่ ิ่รวมทงการขยายวทยาเขตไปสูภูมภาคเพือให้นกศึกษาในตางถนสามารถ

เข้าศึกษาหาความรู้ได้



Extra-mural Studies
(On-Off Campus)

Providing parallel courses or programs Providing parallel courses or programs 
f  b th lf  b th l  b d ( b d ( ) ) for both classfor both class--room based (onroom based (on--campus) campus) 
students and homestudents and home--based (offbased (off--campus) campus) 
students   For offstudents   For off campus students  campus students  students.  For offstudents.  For off--campus students, campus students, 
distance learning materials, mostly distance learning materials, mostly 
prints are used for in delivery system.  prints are used for in delivery system.  prints are used for in delivery system.  prints are used for in delivery system.  

การศึกษาระบบคู่ขนาน การศึกษาระบบคู่ขนาน ((ExtraExtra  Mural ProgramsMural Programs//OnOn--Off Campus Off Campus 
Study) Study) เป็นการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาแบบมชีั้นเรียน เปิดโอกาสให้นักศึกษที่ไม่สามารถเป็นการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาแบบมชีั้นเรียน เปิดโอกาสให้นักศึกษที่ไม่สามารถ
้ ั้ ี ้ ี ไ ้ ้ ี่ ้ โ ั ป็ ่ ํ ั ้ ี ่้ ั้ ี ้ ี ไ ้ ้ ี่ ้ โ ั ป็ ่ ํ ั ้ ี ่เข้าชันเรียนสามารถเข้าเรียนได้ด้วยตนเองทีบ้าน โดยจดัเป็นแบบคู่ขนาน สําหรัยผู้เรียนสองกลุ่ม เข้าชันเรียนสามารถเข้าเรียนได้ด้วยตนเองทีบ้าน โดยจดัเป็นแบบคู่ขนาน สําหรัยผู้เรียนสองกลุ่ม 

คือ กลุ่มที่ศึกษาในชั้นเรียนคือ กลุ่มที่ศึกษาในชั้นเรียน (Class(Class--Based/OnBased/On--campus  campus  
Students) Students) และกล่มนักศึกษาทางไกลที่ศึกษาด้วยตนเองที่บ้านและกล่มนักศึกษาทางไกลที่ศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน (Home(Home--)) ุุ ((
Based Students/OffBased Students/Off--campus)campus)



Academic Market Programs
Started in Thailand in Started in Thailand in 1933 1933 at at 
University of Political and Moral University of Political and Moral University of Political and Moral University of Political and Moral 
Sciences (Sciences (ThammasartThammasart University) University) 
pro iding an openpro iding an open admission admission providing an openproviding an open--admission admission 
program for students who can program for students who can 
pursue their studies without pursue their studies without 
attending classrooms.  Now attending classrooms.  Now gg
implemented at implemented at RamkamhaengRamkamhaeng
university, Bangkok, Thailand.    university, Bangkok, Thailand.    university, Bangkok, Thailand.    university, Bangkok, Thailand.    



Open Education SystemOpen Education System
•• Started at the Open University in Started at the Open University in 

England in England in 1969 1969 for homefor home--based based 
students to study for certificatestudents to study for certificate oror
degree programs via distance learning degree programs via distance learning 

ff ffmaterials with minimum facematerials with minimum face--toto--face face 
tutorial sessions and residential tutorial sessions and residential 

  t t d  t  ll   t t d  t  ll summer courses at study centers all summer courses at study centers all 
over Great Britain. Now also used in over Great Britain. Now also used in 
El t  d S d  Ed ti        El t  d S d  Ed ti        Elementary and Secondary Education.       Elementary and Secondary Education.       



Open Learning SystemOpen Learning System 
•• Started at the Open Learning Started at the Open Learning Started at the Open Learning Started at the Open Learning 

Institute (OLI) under Open Learning Institute (OLI) under Open Learning 
Agency in Vancouver  British Agency in Vancouver  British Agency in Vancouver, British Agency in Vancouver, British 
Columbia, Canada;Columbia, Canada;
All i  t d t  t   th i  All i  t d t  t   th i  •• Allowing students to pursue their Allowing students to pursue their 
study for certificate and degree study for certificate and degree 
programs offered by both the OLI programs offered by both the OLI 
and other universities. and other universities. 



Borderless Education SystemBorderless Education System
•• Triple Mode: HomeTriple Mode: Home--Based, ClassBased, Class--Based, Based, pp ,, ,,

Mix;Mix;
•• Allowing students to get access to  Allowing students to get access to  g gg g

knowledge bases (KB) or knowledge knowledge bases (KB) or knowledge 
centers (KC) via oncenters (KC) via on--screen interactive screen interactive ( )( )
instruction such as teleconferencing or instruction such as teleconferencing or 
offoff--line and online and on--line CAI (webline CAI (web--based) based) (( ))
enhanced by supplemental media such as enhanced by supplemental media such as 
prints, AV and limited faceprints, AV and limited face--toto--face face p ,p ,
tutorials, seminars, and conferences tutorials, seminars, and conferences 
where necessary.     where necessary.     yy



Borderless Education SystemBorderless Education System
•• Allowing students to get access to  Allowing students to get access to  Allowing students to get access to  Allowing students to get access to  

knowledge bases (KB) or knowledge knowledge bases (KB) or knowledge 
centers (KC) via oncenters (KC) via on--screen screen centers (KC) via oncenters (KC) via on--screen screen 
interactive instruction such as interactive instruction such as 
t l f i   fft l f i   ff li  d li  d teleconferencing or offteleconferencing or off--line and online and on--
line CAI (webline CAI (web--based) enhanced by based) enhanced by 
supplemental media such as prints, supplemental media such as prints, 
AV and limited faceAV and limited face--toto--face face 
tutorials, seminars, and tutorials, seminars, and 
conferences where necessary      conferences where necessary      conferences where necessary.     conferences where necessary.     



BORDERLESS EDUCATIONBORDERLESS EDUCATION
Classroom-Base Home-BaseClassroom Base Home Base

Face-to-Face Learning Distance Learning

Hard-Core
Knowledge BaseKnowledge Baseo edge aseo edge ase

Interactive
Add-on

Conventional Open SystemConventional Open System
On Campus Off Campus

Triple Mode



MULTI-MEDIA PACKAGESMULTI MEDIA PACKAGES 

Interactive Media CAI(Off-line/On-
line)

Core Media Core Media

Borderless 
Supplemental     Ed PackageSupplemental     Ed Package

Supplemental  
Media Media

Print Media Audio-Visual 
M diMedia

Telecommunication/Internet



STOU Plan
STOU Distance Educational System

th  t  l  f  th  t  l  f  ...the master plan for ...the master plan for 
academic development of academic development of academic development of academic development of 
STOU to be used as the STOU to be used as the 
guideline for administrative, guideline for administrative, 
academic  educational academic  educational academic, educational academic, educational 
services, and the national services, and the national ,,
cultures upholding plans.cultures upholding plans.



Development of STOU PlanDevelopment of STOU Plan
19801980--present       present       STOU STOU Plan Plan 1980 1980 --Single trackSingle trackpp gg

(Undergraduate)                  (Undergraduate)                  PrintPrint--BasedBased))

19931993--present      present      STOU STOU Plan Plan 1993   1993   --Single trackSingle track
((Graduate)  Graduate)  ((PrintPrint--Based) Based) 

19981998-- STOU STOU Plan Plan 1998    1998    --Single Single tracktrack
(Experimenting)         (Experimenting)         (Graduate)  (Graduate)  ((WebWeb--Based)Based)

Mar Mar 1414, , 2001       2001       STOU STOU Plan Plan 2000  2000  --Dual tracksDual tracks
(Undergraduate and Graduate)       (Undergraduate and Graduate)       ((PrintPrint--BasedBased

WebWeb--Based) Based) WebWeb Based) Based) 



STOU Plan 1980STOU Plan 1980

...The first distance learning system ...The first distance learning system 
developed in developed in 1980 1980 by Dr. Chaiyong by Dr. Chaiyong pp y y gy y g
BrahmawongBrahmawong, Director of the Office , Director of the Office 
of Educational Technology and of Educational Technology and of Educational Technology and of Educational Technology and 
adopted by STOU’s University adopted by STOU’s University 
Academic Senate and implemented Academic Senate and implemented Academic Senate and implemented Academic Senate and implemented 
as the academic master plan since as the academic master plan since 
1980 1980 until the present time with no until the present time with no 
major modification....major modification....jj



STOU Plan 1980STOU Plan 1980
Philosophy:  STOU upholds the Philosophy:  STOU upholds the Philosophy:  STOU upholds the Philosophy:  STOU upholds the 

philosophy of continuing life long philosophy of continuing life long 
and life along education by and life along education by and life along education by and life along education by 
providing and expanding providing and expanding 

t iti  f  l  h  f  t iti  f  l  h  f  opportunities for people who, for opportunities for people who, for 
whatever reasons, had not earned whatever reasons, had not earned 
certificates or degrees from certificates or degrees from 
conventional universities, and at conventional universities, and at ,,
the same time upgrading the the same time upgrading the 
quality of life and work  quality of life and work  quality of life and work. quality of life and work. 



STOU Plan 1980STOU Plan 1980
Vision: Fostering the quality of life Vision: Fostering the quality of life Vision: Fostering the quality of life Vision: Fostering the quality of life 
and work of the students through and work of the students through 
distance education appropriate to distance education appropriate to distance education appropriate to distance education appropriate to 
social infrastructure and students’ social infrastructure and students’ 

di  b  ki   f th  di  b  ki   f th  readiness by making use of the readiness by making use of the 
development and advancement of development and advancement of 
educational, information, and educational, information, and 
communication technologies.communication technologies.gg



STOU Plan 1980STOU Plan 1980

Components Components and Logical Steps: and Logical Steps: The The 
system’s components comprise five system’s components comprise five y p py p p
steps: (steps: (11) Identifying Social Problems ) Identifying Social Problems 
and Needs; (and Needs; (22) Developing Curriculum; ) Developing Curriculum; ; (; ( ) p g ;) p g ;
((33) Producing Distance Learning ) Producing Distance Learning 
Courseware; (Courseware; (44) Delivering Knowledge ) Delivering Knowledge ; (; ( ) g g) g g
and Experience; and (and Experience; and (55) Evaluating ) Evaluating 
students achievement and over all students achievement and over all 
distance educational system. distance educational system. 



STOU Plan 1980STOU Plan 1980
Systems Systems Model:  Model:  Applying the conceptual Applying the conceptual yy pp y g ppp y g p

and iconic model using horizontal and iconic model using horizontal 
design from left to right.design from left to right.design from left to right.design from left to right.
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DEDE
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TutorialTutorialTutorialTutorial
PackagesPackagesPackagesPackages

Evaluation of  DE
S stem

Evaluation of  DE
S stem

CAI/WBICAI/WBICAI/WBICAI/WBI

SystemSystem



STOU Plan 1980STOU Plan 1980STOU Plan 1980STOU Plan 1980

Evaluation  
of students 

achievement     

Evaluation  
of students 

achievement     
PrintPrintPrintPrint

AV MediaAV Media
11..00

Identify Identify 
ProblemsProblems

andand

22..00
DevelopDevelop

DEDE

33..00
ProduceProduce

DE DE 
55..00

EvaluationEvaluation
Radio/TVRadio/TV

44..00
DeliverDeliver

DEDE

Evaluation
of  DE

Evaluation
of  DE

and and 
NeedsNeeds CurriculumCurriculum PackagesPackages

EvaluationEvaluation

TutorialTutorial
PackagesPackages

SystemSystem

CAI/WBICAI/WBI



STOU Plan 1980S OU a 980
Media Structure: Media Structure: PrintPrint--based approach based approach pppp
making use of prints as core media making use of prints as core media 
supplemented by audiosupplemented by audio--visual media, visual media, pp ypp y ,,
radio and TV programs, tutorials, CAI, radio and TV programs, tutorials, CAI, 
and other relevant techniques.and other relevant techniques.qq
Print media consist  of (Print media consist  of (11) distance ) distance 

learning texts of learning texts of 15 15 units bound in units bound in 22--3 3 gg
vol. One unit comprises vol. One unit comprises 33--5 5 
modules/sections.  One section modules/sections.  One section 
comprises comprises 22--6 6 topics;topics;((22) workbooks, bound ) workbooks, bound 
in in 22--3 3 volumes corresponding to DL texts, and volumes corresponding to DL texts, and 
((33) set books. ) set books. 



STOU Plan 1980STOU Plan 1980
Supplementary media: Supplementary media: Supplementary media: Supplementary media: 
--audiocassettes, audiocassettes, 
--1010--15 15 radio programs (radio programs (20 20 minutes), minutes), 1010 15 15 radio programs (radio programs (20 20 minutes), minutes), 
--33--5 5 TV programs (TV programs (30 30 minutes), minutes), 
--1010--15 15 hours tutorials with audiohours tutorials with audio--vision vision 
materials (nonmaterials (non--projected materials using projected materials using 
pictures illustrations to enhance verbal pictures illustrations to enhance verbal 
tutorials) tutorials) tutorials) tutorials) 
--Limited computer assisted instruction (CAI) Limited computer assisted instruction (CAI) 
using software VITAL (Video Integrated using software VITAL (Video Integrated using software VITAL (Video Integrated using software VITAL (Video Integrated 
Teaching and Learning) developed by the Teaching and Learning) developed by the 
University of Guelph, Canada.University of Guelph, Canada.



STOU Plan 1993STOU Plan 1993

Developed in Developed in 1993 1993 for three for three 
Master’s degree programs:Master’s degree programs:
--School AdministrationSchool Administration--School AdministrationSchool Administration
--Curriculum and InstructionCurriculum and Instruction
--Educational Technology and Educational Technology and 
CommunicationsCommunicationsCommunicationsCommunications



STOU Plan 1993STOU Plan 1993
Systems components and steps: Systems components and steps: Systems components and steps: Systems components and steps: 
((11) defining philosophy and visions; ) defining philosophy and visions; 

((22) identifying social problems and ) identifying social problems and ((22) identifying social problems and ) identifying social problems and 
needs; (needs; (33) developing curriculum; ) developing curriculum; 
((44) d i  di t  l i  ) d i  di t  l i  ((44) producing distance learning ) producing distance learning 
courseware; (courseware; (55) delivering ) delivering 
knowledge and experience; and (knowledge and experience; and (66) ) 
evaluating students’ performance evaluating students’ performance g pg p
and distance education system. and distance education system. 



Systems Model for 
STOU Plan 1993

Systems Model:  Systems Model:  Conceptual Conceptual 
d i i  d l   d i i  d l   and iconic models are and iconic models are 

applied using the applied using the applied using the applied using the 
combination of vertical and combination of vertical and 
horizontal design.horizontal design.



Systems Model for Systems Model for 
STOU Plan 1993STOU Plan 1993

Evaluation  Evaluation  
of students of students 

achievement     achievement     

Evaluation  Evaluation  
of students of students 

achievement     achievement     
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Systems Model for 
STOU Plan 1993

Media Structure: Media Structure: 
An enhanced  printAn enhanced  print based based An enhanced  printAn enhanced  print--based based 
approach is used as the approach is used as the pppp
tools for imparting tools for imparting 
k l d  d i  k l d  d i  knowledge and experience knowledge and experience 
to the students.to the students.to the students.to the students.



Systems Model for 
STOU Plan 1993

Core Media:Core Media:
Prints: (Prints: (11) Study Guides  () Study Guides  (22) ) Prints: (Prints: (11) Study Guides, () Study Guides, (22) ) 

Comprehensive DE Texts, and Comprehensive DE Texts, and 
((33) Course Bulletins.) Course Bulletins.

Supplementary Media: Supplementary Media: Supplementary Media: Supplementary Media: 
narrowcast media narrowcast media 
( di tt  id t )  ( di tt  id t )  (audiocassettes, videotapes), (audiocassettes, videotapes), 
tutorial seminars, intensive tutorial seminars, intensive ,,
seminars, and practical work.seminars, and practical work.



STOU Plan 2000STOU Plan 2000

Developed during a threeDeveloped during a three--month month 
mission (December mission (December 19991999--March March mission (December mission (December 19991999 March March 
20002000) by the Committee for ) by the Committee for 
Developing Distance Instructional Developing Distance Instructional Developing Distance Instructional Developing Distance Instructional 
System and Media System of System and Media System of 
S kh th iS kh th i Th thi tTh thi t O  O  SukhothaiSukhothai ThammathiratThammathirat Open Open 
University appointed by the University appointed by the 
Academic Senate on December Academic Senate on December 1616, , 
19991999..19991999..



STOU Plan 2000STOU Plan 2000
Philosophy: Philosophy: Philosophy: Philosophy: 

LifeLife--long long EducationEducation
++

Life Life --along Educationalong Educationgg

ExperienceExperience BasedBasedExperienceExperience--BasedBased
vs.vs.

ContentContent--Based ApproachBased Approach



STOU Plan 2000STOU Plan 2000
The purpose of STOU Plan The purpose of STOU Plan 2000 2000 is to is to The purpose of STOU Plan The purpose of STOU Plan 2000 2000 is to is to 

modify STOU’s distance education modify STOU’s distance education 
system to correspond to the system to correspond to the system to correspond to the system to correspond to the 
advancement of educational, advancement of educational, 

i ti  d  i f ti  i ti  d  i f ti  communication, and  information communication, and  information 
technologies and to serve the need technologies and to serve the need 
of diversified groups of students of diversified groups of students 
according to  their needs and according to  their needs and gg
readiness. readiness. 



STOU Plan 2000STOU Plan 2000

C t  d L i l St  C t  d L i l St  Components and Logical Steps: Components and Logical Steps: 
11..0   0   Define Philosophy  and VisionsDefine Philosophy  and Visions
22 0   0   Survey Social Problems and NeedsSurvey Social Problems and Needs22..0   0   Survey Social Problems and NeedsSurvey Social Problems and Needs
33..0   0   Analyze Students’ Nature and Graduate Analyze Students’ Nature and Graduate 

StandardStandard
44..0   0   Define Context and Scenario (Real/Virtual)Define Context and Scenario (Real/Virtual)
55..0   0   Develop DE CurriculumDevelop DE Curriculum
66 0   0   P d  M ltiP d  M lti di  DE di  DE CC66..0   0   Produce MultiProduce Multi--media DE media DE CoursewaresCoursewares
77..0   0   Deliver Knowledge and ExperienceDeliver Knowledge and Experience
88 0   0   Conduct EvaluationConduct Evaluation88..0   0   Conduct EvaluationConduct Evaluation
99..0   0   Maintain Quality Assurance.Maintain Quality Assurance.



STOU Plan 2000STOU Plan 2000

Th  S t  M d l   Si il  t  Th  S t  M d l   Si il  t  The Systems Model:  Similar to The Systems Model:  Similar to 
the previous STOU Plan the previous STOU Plan the previous STOU Plan the previous STOU Plan 
models, conceptual and iconic models, conceptual and iconic 

d l    t  ill t t  d l    t  ill t t  models were use to illustrate models were use to illustrate 
the logical steps in horizontal the logical steps in horizontal g pg p
design while illustrating design while illustrating 
simultaneous steps in vertical simultaneous steps in vertical simultaneous steps in vertical simultaneous steps in vertical 
orders.  orders.  



Systems Model for 
STOU Plan 2000STOU Plan 2000
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STOU Plan 2000STOU Plan 2000
Media Structure: Media Structure: Dual Tracks  i e  PrintDual Tracks  i e  Print--Based Based Media Structure: Media Structure: Dual Tracks, i.e. PrintDual Tracks, i.e. Print--Based Based 
and Computerand Computer--Based InstructionBased Instruction

For the printFor the print--based  track: based  track: For the printFor the print based  track: based  track: 
Core Media Core Media are  print media and audioare  print media and audio--cassettes. cassettes. 

Print media consisted of (Print media consisted of (11) Study Guide () Study Guide (22) ) 
Comprehensive SelfComprehensive Self--Learning Texts; and (Learning Texts; and (33) ) 
Course Bulletins.  Course Bulletins.  

Supplementary media Supplementary media consist of audiocassettes  consist of audiocassettes  Supplementary media Supplementary media consist of audiocassettes, consist of audiocassettes, 
videotapes, CAI, interactive sessions via facevideotapes, CAI, interactive sessions via face--
toto--face tutorials and seminars, and OSI (Onface tutorials and seminars, and OSI (On--toto face tutorials and seminars, and OSI (Onface tutorials and seminars, and OSI (On
screen interactive instruction through desktop screen interactive instruction through desktop 
teleconferencing.teleconferencing.



STOU Plan 2000STOU Plan 2000

For the computerFor the computer based track: based track: For the computerFor the computer--based track: based track: 
Core media Core media consist of onconsist of on--line CAI via webline CAI via web--

b d i t ti  d ffb d i t ti  d ff li  CAI i  th  li  CAI i  th  based instruction and offbased instruction and off--line CAI in the line CAI in the 
form of CD ROM’s. form of CD ROM’s. 

S l t  di  S l t  di  i t f i t  i t f i t  Supplementary media Supplementary media consist of prints, consist of prints, 
audioaudio--visual media, onvisual media, on--line and offline and off--line line 
CAI f  ti  t t t i l  CAI f  ti  t t t i l  CAI for supporting content materials, CAI for supporting content materials, 
virtual interactions, and limited facevirtual interactions, and limited face--toto--
face interacti e sessions for practical face interacti e sessions for practical face interactive sessions for practical face interactive sessions for practical 
work.work.



แนวคดิภควนัตภาพแนวคดภควนตภาพ

็ ไ็ ไความปรารถนาฝังเล็กของทุกคนคือ อยากมอีิสรเสรี สามารถไปความปรารถนาฝังเล็กของทุกคนคือ อยากมอีิสรเสรี สามารถไป

ไหนต่อไหนได้อย่างสะดวกสบาย หากเป็นไปได้ก็อยากปรากฏไหนต่อไหนได้อย่างสะดวกสบาย หากเป็นไปได้ก็อยากปรากฏไหนตอไหนไดอยางสะดวกสบาย หากเปนไปไดกอยากปรากฏไหนตอไหนไดอยางสะดวกสบาย หากเปนไปไดกอยากปรากฏ

อยู่หลายที่พร้อมกันในเวลาเดยีวกัน จึงมคีาํกล่าวหรือคาํอยู่หลายที่พร้อมกันในเวลาเดยีวกัน จึงมคีาํกล่าวหรือคาํ

ป ั ์ ่ป ั ์ ่ ““ ิ ปี ิิ ปี ิ ”” ื ี ์ ี ่ ใ ้ื ี ์ ี่ ใ ้ประพนัธ์ว่า ประพนัธ์ว่า ““อยากตดิปีกบินอยากตดิปีกบิน””  หรือมภีาพยนตร์ทีสแดงให้หรือมภีาพยนตร์ทีสแดงให้

เห็นการแบ่งตวั เห็นการแบ่งตวั (Cloning) (Cloning) เพื่อจะให้ตนเองทํางานได้เพื่อจะให้ตนเองทํางานได้( g)( g)
หลายอย่างและปรากฏตวัอยู่หลายที่ในเวลาเดยีวกัน สภาวะที่หลายอย่างและปรากฏตวัอยู่หลายที่ในเวลาเดยีวกัน สภาวะที่

สามารถไปปรากฏหรืออย่ในหลายที่ในเวลาเดยีวกัน เรียกว่า สามารถไปปรากฏหรืออย่ในหลายที่ในเวลาเดยีวกัน เรียกว่า สามารถไปปรากฏหรออยูในหลายทในเวลาเดยวกน เรยกวา สามารถไปปรากฏหรออยูในหลายทในเวลาเดยวกน เรยกวา 

ภควนัตภาพ ภควนัตภาพ 



แนวคดิภควนัตภาพแนวคดภควนตภาพ

์์ความหมายความหมายของภควนัตภาพ คาํว่า ภควนัต์ แปลว่า มภีาคหรือมสี่วนย่อย ของภควนัตภาพ คาํว่า ภควนัต์ แปลว่า มภีาคหรือมสี่วนย่อย 

มากมากจากคาํว่า ภค แปลว่า ภาค ส่วน วนต แปลว่า ม ีรวมกันแปลว่า มภีาคจากคาํว่า ภค แปลว่า ภาค ส่วน วนต แปลว่า ม ีรวมกันแปลว่า มภีาคมากมากจากคาวา ภค แปลวา ภาค สวน วนต แปลวา ม รวมกนแปลวา มภาคจากคาวา ภค แปลวา ภาค สวน วนต แปลวา ม รวมกนแปลวา มภาค

((คาํทีม่ลีักษณะเดยีวกันคือ คาํว่า หิมพานต์ หรือ หิมวนัต์ แปลว่า มคีวามคาํทีม่ลีักษณะเดยีวกันคือ คาํว่า หิมพานต์ หรือ หิมวนัต์ แปลว่า มคีวาม

็ ิ ป ่ ็ ป ่ ี ั ั้ ิ ์ ึ็ ิ ป ่ ็ ป ่ ี ั ั้ ิ ์ ึเยน็ มาจาก หิมะ แปลว่า เยน็ วนต แปลว่า ม ีดงันัน หิมพานต์ จงึเยน็ มาจาก หิมะ แปลว่า เยน็ วนต แปลว่า ม ีดงันัน หิมพานต์ จงึ

แปลว่า มคีวามเยน็ เป็นคาํขยาย เช่น ป่าหิมพานต์ แปลว่า ป่าเยน็หรือแปลว่า มคีวามเยน็ เป็นคาํขยาย เช่น ป่าหิมพานต์ แปลว่า ป่าเยน็หรือ

ดงเยน็ เช่น ดงพระยาเยน็ ทีเ่ขาใหญ่ หิมะ ไม่ใช่ ดงเยน็ เช่น ดงพระยาเยน็ ทีเ่ขาใหญ่ หิมะ ไม่ใช่ SnowSnow  ในใน

ความหมายหิมะทีพ่วกเราใช้กันในปัจจุบัน เพราะสมยัพระพทุธกาลความหมายหิมะทีพ่วกเราใช้กันในปัจจุบัน เพราะสมยัพระพทุธกาลุ ุุ ุ

ไม่ได้กล่าวถงึ นํา้แขง็หรือหิมะ ในพระไตรปิฎกเลยไม่ได้กล่าวถงึ นํา้แขง็หรือหิมะ ในพระไตรปิฎกเลย))
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ี่ ี ่ ่ ึ ่ี่ ี ่ ่ ึ ่สภาวะสภาวะทีมกีารแบ่งภาคส่วน หมายถงึ การแผ่กระจายจากทีมกีารแบ่งภาคส่วน หมายถงึ การแผ่กระจายจาก

จดกําเนิดไปโดยรอบ จดกําเนิดไปโดยรอบ ใกล้หรือใกล้หรือไกลแล้วแต่แรงไกลแล้วแต่แรงส่งส่ง ส่วนส่วนที่ที่จุดกาเนดไปโดยรอบ จุดกาเนดไปโดยรอบ ใกลหรอใกลหรอไกลแลวแตแรงไกลแลวแตแรงสงสง สวนสวนทท
จะส่งไปเป็นสัญญาณหรือพลังงานที่ส่งไปตามสายหรือจะส่งไปเป็นสัญญาณหรือพลังงานที่ส่งไปตามสายหรือ
ไ ้ ่ ั ิ ี ั ิไ ้ ่ ั ิ ี ั ิไร้สาย เชน สัญญาณวทิยุกระจายเสียง สัญญาณวทิยุไร้สาย เชน สัญญาณวทิยุกระจายเสียง สัญญาณวทิยุ

โทรทัศน์ และสัญญาณพลังจติที่เรียกว่า โทรโทรทัศน์ และสัญญาณพลังจติที่เรียกว่า โทรจิตเป็นจิตเป็นต้นต้นญญญญ
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ํํ ่ ั ใ ั ่ ใ ้ ี ้ ี ใ ่่ ั ใ ั ่ ใ ้ ี ้ ี ใ ่คาํคาํว่า ภควนัตะ ในสมยัก่อน จะใช้เรียก เทพผู้มอีานุภาพในการแผ่ว่า ภควนัตะ ในสมยัก่อน จะใช้เรียก เทพผู้มอีานุภาพในการแผ่
สัญญาณไปได้ไกล เช่น พระพทุธเจ้า จงึเรียกว่า พระผู้มพีระภาค สัญญาณไปได้ไกล เช่น พระพทุธเจ้า จงึเรียกว่า พระผู้มพีระภาค 

ึ ้ ่ ่ ใ ้ป ่ ื ป็ ืึ ้ ่ ่ ใ ้ป ่ ื ป็ ืหมายถงึ พระผู้ส่งแบ่งภาคให้ปรากฏ ณ ทุกแห่งหน คือ เป็นพทุธะหรือหมายถงึ พระผู้ส่งแบ่งภาคให้ปรากฏ ณ ทุกแห่งหน คือ เป็นพทุธะหรือ
ผู้ รู้ประจาํตวัของพทุธศาสนิกชนทุกคน พระโพธิสัตว์ เช่น พระวษิณุ ผู้ รู้ประจาํตวัของพทุธศาสนิกชนทุกคน พระโพธิสัตว์ เช่น พระวษิณุ 
ึ่ ็ ์ ็ึ ่ ็ ์ ็ซึงอวตารเป็นพระนารายณ์ เป็นพระราม และจะบรรลุสัมมาสัมโพธิซึงอวตารเป็นพระนารายณ์ เป็นพระราม และจะบรรลุสัมมาสัมโพธิ

ญาณ เป็น พระรามพทุธเจ้า เป็นพระพทุธเจ้าองค์ทีส่อง ถดัจากพระศรีญาณ เป็น พระรามพทุธเจ้า เป็นพระพทุธเจ้าองค์ทีส่อง ถดัจากพระศรี

่่อารยเมตไตรย พระอิศวร ซึ่งอวตารมาเป็นช้างปาเลไลยกะ อารยเมตไตรย พระอิศวร ซึ่งอวตารมาเป็นช้างปาเลไลยกะ ((ถวายถวาย
นํา้ผึง้พร้อมกับลิงนํา้ผึง้พร้อมกับลิง) ) เป็นเจ้าแสนไพลในสมยัพระเจ้าตะวนัอธิราชแห่งเป็นเจ้าแสนไพลในสมยัพระเจ้าตะวนัอธิราชแห่ง
ราชพลี ราชพลี ((พพ..ศศ. . 200200--300300) ) พระนเรศวรมหาราช และพระเจ้าตากพระนเรศวรมหาราช และพระเจ้าตาก
สินมหาราช เพื่อกอบกู้แผ่นดนิไทย ก็คือ พระสุมงคลพทุธเจ้า องค์ที ่สินมหาราช เพื่อกอบกู้แผ่นดนิไทย ก็คือ พระสุมงคลพทุธเจ้า องค์ที ่

๑๐ ๑๐ ถดัจากพระศรีอารย์ฯ เป็นต้นถดัจากพระศรีอารย์ฯ เป็นต้น
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ใ โ ั ํ ่ ั ั ํ ่ใ โ ั ํ ่ ั ั ํ ่ B d t B d t ืื Ubi it  Ubi it  ในทางโลกวตัถุ คาํว่า ภควนัต ตรงกับคาํว่า ในทางโลกวตัถุ คาํว่า ภควนัต ตรงกับคาํว่า Broadcast Broadcast หรือ หรือ Ubiquitous Ubiquitous 
(=Existing everywhere) (=Existing everywhere) หมายถงึคาํว่า การแพร่กระจายและการทําให้หมายถงึคาํว่า การแพร่กระจายและการทําให้
ปรากฏอยู่ทุกแห่งหน สามารถรับฟัง รับชม และรับรู้ได้ทุกเวลา เรียกรวมว่าภควนัตภาพปรากฏอยู่ทุกแห่งหน สามารถรับฟัง รับชม และรับรู้ได้ทุกเวลา เรียกรวมว่าภควนัตภาพฏ ู ุ ู ุฏ ู ุ ู ุ

ศาสตร์ทีว่่า ด้วยการแพร่กระจายความรู้ ข้อมูลข่าวสารหรือสภาวะต่าง  ๆเรียกว่า ภควนัตวทิยา ศาสตร์ทีว่่า ด้วยการแพร่กระจายความรู้ ข้อมูลข่าวสารหรือสภาวะต่าง  ๆเรียกว่า ภควนัตวทิยา 

ตรงกับภาษาอังกฤษว่า ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Ubiquitology Ubiquitology หรือหรือ Pakawantology Pakawantology 
(( ่ ่่ ่ ัั โโ โโ ี)ี)((อ่านว่า ภะอ่านว่า ภะ--คะคะ--วนัวนั--โตโต--โลโล--ยีย)ี)

เมื่อนําคาํว่าภควนัตภาพ ไปใช้จะอยู่ในรูปคาํขยาย เช่น ห้องเรียนเมื่อนําคาํว่าภควนัตภาพ ไปใช้จะอยู่ในรูปคาํขยาย เช่น ห้องเรียน((แบบแบบ))ภควนัตภาพ ภควนัตภาพ (U(U--
Classroom) Classroom) โรงเรียนภควนัตภาพ โรงเรียนภควนัตภาพ (U(U--School) School) องค์กรภควนัภาพ องค์กรภควนัภาพ (U(U--Classroom) Classroom) โรงเรยนภควนตภาพ โรงเรยนภควนตภาพ (U(U School) School) องคกรภควนภาพ องคกรภควนภาพ (U(U
Organization) Organization) หรือชุมชนภควนัตภาพ หรือชุมชนภควนัตภาพ (U(U--Community) Community) 

การดาํเนินการให้เกิดเผลทางภควนัตภาพจาํเป็นทีจ่ะต้องใช้เทคโนโลย  ีเข้ามาช่วย เรียกว่า การดาํเนินการให้เกิดเผลทางภควนัตภาพจาํเป็นทีจ่ะต้องใช้เทคโนโลย  ีเข้ามาช่วย เรียกว่า 

เทคโนโลยภีควนัตภาพ เทคโนโลยภีควนัตภาพ 
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โ โ ี ป็ ์ ี่ ่ ้โ โ ี ป็ ์ ี่ ่ ้เทคโนโลยภีควนัตภาพเป็นศาสตร์ทวี่าด้วยการเทคโนโลยภีควนัตภาพเป็นศาสตร์ทวี่าด้วยการ
วางแผน เตรียมการ ดาํเนินการถ่ายทอด การจดัวางแผน เตรียมการ ดาํเนินการถ่ายทอด การจดัวางแผน เตรยมการ ดาเนนการถายทอด การจดวางแผน เตรยมการ ดาเนนการถายทอด การจด
สภาพแวดล้อม และการประเมนิความรู้ สภาพแวดล้อม และการประเมนิความรู้ 
ประสบการณ์ และทกัษะความชํานาญไปปรากฏอยู่ประสบการณ์ และทกัษะความชํานาญไปปรากฏอยู่

ทุกแห่งหนทุกแห่งหน  
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ั ่ ั ั ์ โ โ ี ั ีั ่ ั ั ์ โ โ ี ั ีบทบาทบทบาทภควนัตภาพต่อพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยภีควนัตภาพมีภควนัตภาพต่อพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยภีควนัตภาพมี
บทบาทในการพฒันาศูนย์ความรู้ จดัการศูนย์ความรู้และบทบาทในการพฒันาศูนย์ความรู้ จดัการศูนย์ความรู้และ
ป ์ ้ ป ์ ื่ ใ ้ ์ป ์ ้ ป ์ ื่ ใ ้ ์ประสบการณ์ และพฒันาความรู้และประสบการณ์เพือให้มนุษย์ประสบการณ์ และพฒันาความรู้และประสบการณ์เพือให้มนุษย์

สามารถพฒันาทรัพยากรตนเองได้ทุกทีทุ่กเวลาสามารถพฒันาทรัพยากรตนเองได้ทุกทีทุ่กเวลา

ในการพฒันาศูนย์ความรู้และพฒันาความรู้และประสบการณ์สําหรับการในการพฒันาศูนย์ความรู้และพฒันาความรู้และประสบการณ์สําหรับการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยภีควนัตภาพมบีทบาทอิงขอบข่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยภีควนัตภาพมบีทบาทอิงขอบข่ายุุ

ทางสาระของเทคโนโลย  ีทางสาระของเทคโนโลย  ี77  ประการ คือ ประการ คือ 
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11) ) ใ ั ใ ั ั ์ ่ ื่ ัใ ั ใ ั ั ์ ่ ื่ ั11) ) บทบาทในการจัดระบบในพฒันาทรัพยากรมนุษย์ผ่านสือภควนัตบทบาทในการจัดระบบในพฒันาทรัพยากรมนุษย์ผ่านสือภควนัต
ภาพ โดยใช้แบบจาํลองเชิงระบบ เช่น ภาพ โดยใช้แบบจาํลองเชิงระบบ เช่น CIPOF CIPOF 
( C t t  I t  P  ( C t t  I t  P  (=Context, Input, Process, (=Context, Input, Process, 
Output, Feedback) Output, Feedback) สําหรับการจดัการฝึกอบรมสําหรับการจดัการฝึกอบรม

์์และให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรและให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กร
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22) ) ใ ํ ป ิ ้ ั ้ใ ้ ์ ้ ใใ ํ ป ิ ้ ั ้ใ ้ ์ ้ ใ22) ) บทบาทในการกําหนดรูปแบบพฤตกิรรมของผู้จัดหาและผู้ใช้ศูนย์ความรู้ ในบทบาทในการกําหนดรูปแบบพฤตกิรรมของผู้จัดหาและผู้ใช้ศูนย์ความรู้ ใน
องค์กรภควนัตภาพ หรือห้องฝึกอบรมภควนัตภาพ เช่น การกําหนดพฤตกิรรมองค์กรภควนัตภาพ หรือห้องฝึกอบรมภควนัตภาพ เช่น การกําหนดพฤตกิรรม
วทิยากรด้วยการแพร่กระจายแบบจาํลองสิ่งที่ควรทําไม่ควรทํา ในรปวทิยากรด้วยการแพร่กระจายแบบจาํลองสิ่งที่ควรทําไม่ควรทํา ในรปวทยากรดวยการแพรกระจายแบบจาลองสงทควรทาไมควรทา ในรูปวทยากรดวยการแพรกระจายแบบจาลองสงทควรทาไมควรทา ในรูป
แบบจําลองการนําเสนอตามเทคนิคต่าง  ๆเพื่อนําไปใช้ในเทคนิคการฝึกอบรมแบบจําลองการนําเสนอตามเทคนิคต่าง  ๆเพื่อนําไปใช้ในเทคนิคการฝึกอบรม

แบบจลภาค แบบจลภาค (Micro(Micro--teaching or Microteaching or Micro--แบบจุลภาค แบบจุลภาค (Micro(Micro teaching or Microteaching or Micro
training)training)

33) ) บทบาทในการพฒันาวธิีการจดัเก็บ แพร่กระจายและสืบค้นความร้สําหรับบทบาทในการพฒันาวธิีการจดัเก็บ แพร่กระจายและสืบค้นความร้สําหรับ33) ) บทบาทในการพฒนาวธการจดเกบ แพรกระจายและสบคนความรูสาหรบบทบาทในการพฒนาวธการจดเกบ แพรกระจายและสบคนความรูสาหรบ
พฒันาทรัพยากรมนุษย์ เป็นบทบาทในการจดัการความรู้ออนไลน์หรือออฟไลน์ พฒันาทรัพยากรมนุษย์ เป็นบทบาทในการจดัการความรู้ออนไลน์หรือออฟไลน์ 

(U(U--Knowledge Management) Knowledge Management) เพื่อให้บุคลากรเพื่อให้บุคลากร(( g g )g g ) ุุ
สามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ความรู้และประสบการณ์ได้ทุกที่และทุกเวลา ช้าสามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ความรู้และประสบการณ์ได้ทุกที่และทุกเวลา ช้า

นานแล้วแต่ความสะดวกของบุคลากรนานแล้วแต่ความสะดวกของบุคลากร
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44) ) ใ ั ป ื่ ั ั ัใ ั ป ื่ ั ั ั44) ) บทบาทในการพฒันารูปแบบการสือสารภควนัตภาพ สําหรับพฒันาบทบาทในการพฒันารูปแบบการสือสารภควนัตภาพ สําหรับพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นการพฒันารูปแบบและวธิีการสื่อสารเพื่อให้ทุกทรัพยากรมนุษย์ เป็นการพฒันารูปแบบและวธิีการสื่อสารเพื่อให้ทุก

ไ ้ ่ ื่ ่ ี่ ้ โ ้ไ ้ ่ ื่ ่ ี่ ้ โ ้คนได้รับสารผ่านสือและช่องทางทกีว้างขวาง โดยเน้นกระบวนการคนได้รับสารผ่านสือและช่องทางทกีว้างขวาง โดยเน้นกระบวนการ

สื่อสารทีม่ปีระสิทธิภาพและมคีวามเชื่อถือได้สูงสื่อสารทีม่ปีระสิทธิภาพและมคีวามเชื่อถือได้สูง

55) ) บทบาทในการจัดสภาพแวดล้อมภควนัตภาพตามระดบัขององค์กรบทบาทในการจัดสภาพแวดล้อมภควนัตภาพตามระดบัขององค์กร
ภควนัตภาพ เป็นการจดัสภาพแวดล้อมทีเ่น้นการจัดสภาพแวดล้อมภควนัตภาพ เป็นการจดัสภาพแวดล้อมทีเ่น้นการจัดสภาพแวดล้อม

เสมือนจริง เสมือนจริง (Virtual Environment) (Virtual Environment) ในระดบัในระดบั
ห้องเรียน ห้องปฏบิัตกิารและระดบัโรงเรียนเพื่อให้สามารถห้องเรียน ห้องปฏบิัตกิารและระดบัโรงเรียนเพื่อให้สามารถฏฏ
แพร่กระจายและรับข้อมูลข่าว ความรู้และประสบการณ์ได้อย่างทัว่ถงึ แพร่กระจายและรับข้อมูลข่าว ความรู้และประสบการณ์ได้อย่างทัว่ถงึ 

เพยีงพอและพร้อมเพรียงเพยีงพอและพร้อมเพรียงเพยงพอและพรอมเพรยงเพยงพอและพรอมเพรยง



แนวคดิภควนัตภาพแนวคดภควนตภาพ

66) ) ใ ์ ้ใ ์ ้66) ) บทบาทในการจัดการศูนย์ความรู้สําหรับพฒันาทรัพยากรบทบาทในการจัดการศูนย์ความรู้สําหรับพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ เป็นการจัดหาสถานที่ อาคารสําหรับจดัตั้งเป็นศูนย์มนุษย์ เป็นการจัดหาสถานที่ อาคารสําหรับจดัตั้งเป็นศูนย์ุ ูุ ู
ความรู้ภควนัตภาพ ที่มใิช่ห้องสมุดธรรมดาหรือห้องสมุดความรู้ภควนัตภาพ ที่มใิช่ห้องสมุดธรรมดาหรือห้องสมุด
เสมือนจริง แต่เป็นห้องสมดที่สาระของเอกสาร หนังสือหรือเสมือนจริง แต่เป็นห้องสมดที่สาระของเอกสาร หนังสือหรือเสมอนจรง แตเปนหองสมุดทสาระของเอกสาร หนงสอหรอเสมอนจรง แตเปนหองสมุดทสาระของเอกสาร หนงสอหรอ

ตาํรา แพร่กระจายในรูป ตาํรา แพร่กระจายในรูป ““ฟองฟอง””  ความรู้ ความรู้ (Learning (Learning 
Object ModulesObject Modules LOM) LOM) แล มวลแล มวลObject ModulesObject Modules--LOM) LOM) และมวลและมวล
ประสบการณ์ในรูป ประสบการณ์ในรูป ““ฟองภารกิจและงานฟองภารกิจและงาน” (Job ” (Job 
Obj t M d lObj t M d l JOMJOM) ) Object ModulesObject Modules--JOMJOM) ) บุคลากรบุคลากรมคีวามมคีวาม
พร้อมพร้อม



แนวคดิภควนัตภาพแนวคดภควนตภาพ

77) ) ใ ป ิ ใ ้ ใใ ป ิ ใ ้ ใ77) ) บทบาทในการประเมนิการใช้ภควนัตภาพในการบทบาทในการประเมนิการใช้ภควนัตภาพในการ
พฒันาทรัพยากรมนษย์ เป็นการจดัให้บคลากรสามารถพฒันาทรัพยากรมนษย์ เป็นการจดัให้บคลากรสามารถพฒนาทรพยากรมนุษย เปนการจดใหบุคลากรสามารถพฒนาทรพยากรมนุษย เปนการจดใหบุคลากรสามารถ
ประเมนิตนเองได้ต่อเนื่องครบวงจร คือ ก่อน ระหว่าง ประเมนิตนเองได้ต่อเนื่องครบวงจร คือ ก่อน ระหว่าง 

ั ี โ ปิ โ ใ ้ ี ป ิ ไ ้ั ี โ ปิ โ ใ ้ ี ป ิ ไ ้และหลังเรียน โดยเปิดโอกาสให้มกีารประเมนิตนเองได้และหลังเรียน โดยเปิดโอกาสให้มกีารประเมนิตนเองได้

ตามความต้องการ ตามความต้องการ (On Demand (On Demand ((
Evaluation) Evaluation) ทุกทีและทุกเมื่อที่บุคลากรมีทุกทีและทุกเมื่อที่บุคลากรมี
ความพร้อมความพร้อมความพรอมความพรอม



แนวคดิภควนัตภาพแนวคดภควนตภาพ

โ ป ใ ั ึ ใ โ โ ี ัโ ป ใ ั ึ ใ โ โ ี ัโดยสรุป ในการจดัการศึกษาในอนาคต เทคโนโลยภีควนัตโดยสรุป ในการจดัการศึกษาในอนาคต เทคโนโลยภีควนัต
ภาพมบีทบาทในการพฒันาศนย์ความร้ จดัการศนย์ภาพมบีทบาทในการพฒันาศนย์ความร้ จดัการศนย์ภาพมบทบาทในการพฒนาศูนยความรู จดการศูนยภาพมบทบาทในการพฒนาศูนยความรู จดการศูนย
ความรู้และประสบการณ์ และพฒันาความรู้และความรู้และประสบการณ์ และพฒันาความรู้และ
ป ์ ื่ ใ ้ ์ ั ัป ์ ื่ ใ ้ ์ ั ัประสบการณเพือให้มนุษยสามารถพฒันาทรัพยากรประสบการณเพือให้มนุษยสามารถพฒันาทรัพยากร

ตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาุ ุุ ุ



คอมพวิเตอร์พกพากับภควนัตภาพคอมพวเตอรพกพากบภควนตภาพ

ิ ์ ่ ้ ัิ ์ ่ ้ ับทบาทบทบาทคอมพวิเตอร์พกพาต่อการสร้างภควนัตภาพคอมพวิเตอร์พกพาต่อการสร้างภควนัตภาพ

การนําความรู้และข้อมูลให้ไปปรากฏอยู่ทุกแห่งหนในเวลาเดยีวกัน หรือภควนัตการนําความรู้และข้อมูลให้ไปปรากฏอยู่ทุกแห่งหนในเวลาเดยีวกัน หรือภควนัต
ิ ไ ่ไ ้ ํ ิ ์ ใ ้ ใ ั ื่ ใ ้ิ ไ ่ไ ้ ํ ิ ์ ใ ้ ใ ั ื่ ใ ้ภาพ จะเกิดไม่ได้หากขาดการนําคอมพวิเตอร์มาใช้ในการขบัเคลือนในการสร้าวภาพ จะเกิดไม่ได้หากขาดการนําคอมพวิเตอร์มาใช้ในการขบัเคลือนในการสร้าว

ภควนัตภาพ ดงันั้น คอมพวิเตอร์พกพา มบีทบาทในการสร้างภควนัตภาพทางภควนัตภาพ ดงันั้น คอมพวิเตอร์พกพา มบีทบาทในการสร้างภควนัตภาพทาง

การศึกษา การศึกษา 6 6 ประการ คือประการ คือการศกษา การศกษา 6 6 ประการ คอประการ คอ

11) ) เป็นศูนย์การเรียน เป็นศูนย์การเรียน (Learning Center) (Learning Center) สําหรับนักเรียนสําหรับนักเรียน
นักศึกษา โดยบรรจบทเรียนในรปแบบตาํราอิเล็กทรอนิกส์ ภาพทัศน์ นักศึกษา โดยบรรจบทเรียนในรปแบบตาํราอิเล็กทรอนิกส์ ภาพทัศน์ นกศกษา โดยบรรจุบทเรยนในรูปแบบตาราอเลกทรอนกส ภาพทศน นกศกษา โดยบรรจุบทเรยนในรูปแบบตาราอเลกทรอนกส ภาพทศน 

(Video) (Video) เอกสารในรูปแบบเอกสารในรูปแบบ PDF PDF และภาพชุดในรูปแบบต่างๆและภาพชุดในรูปแบบต่างๆ

22) ) เป็นแหล่งเชื่อมต่อกับศนย์ความร้ออนไลน์ เป็นแหล่งเชื่อมต่อกับศนย์ความร้ออนไลน์ (Online (Online 22) ) เปนแหลงเชอมตอกบศูนยความรูออนไลน เปนแหลงเชอมตอกบศูนยความรูออนไลน (Online (Online 
Knowledge Center) Knowledge Center) ต่าง  ๆอาทิ ต่าง  ๆอาทิ Google, Google, 
YoutubeYoutubeYoutubeYoutube



คอมพวิเตอร์พกพากับภควนัตภาพคอมพวเตอรพกพากบภควนตภาพ

33) ) ป็ ี ื่ ป ิ ์ ื ่ ื่ ่ป็ ี ื่ ป ิ ์ ื ่ ื่ ่33) ) เป็นเวทีการสือสารปฏิสัมพนัธ์กับเครือข่ายสือสังคม เช่น เป็นเวทีการสือสารปฏิสัมพนัธ์กับเครือข่ายสือสังคม เช่น 

FacebookFacebook, Skype, Line, , Skype, Line, , yp , ,, yp , ,
WhatsappWhatsapp เป็นเป็นต้นต้น

44) ) เป็นห้องปฏบิัตกิารเสมือนจริง เป็นห้องปฏบิัตกิารเสมือนจริง (Virtual (Virtual )) ((
Laboratory) Laboratory) สําหรับการทดลองทางวทิยาศาสตร์ สําหรับการทดลองทางวทิยาศาสตร์ 
และวทิยาการต่าง  ๆตามที่กําหนดไว้ในบทเรียนและวทิยาการต่าง  ๆตามที่กําหนดไว้ในบทเรียนและวทยาการตาง  ๆตามทกาหนดไวในบทเรยนและวทยาการตาง  ๆตามทกาหนดไวในบทเรยน



คอมพวิเตอร์พกพากับภควนัตภาพคอมพวเตอรพกพากบภควนตภาพ

55) ) ป็ ่ โ ื่ ่ ิป็ ่ โ ื่ ่ ิ55) ) เป็นแหล่งทําโครงการนวตักรรม เพือส่งเสริมเป็นแหล่งทําโครงการนวตักรรม เพือส่งเสริม
ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์สําหรับวชิาศิลปะความคดิริเริ่มสร้างสรรค์สําหรับวชิาศิลปะต่างๆต่างๆความคดรเรมสรางสรรคสาหรบวชาศลปะความคดรเรมสรางสรรคสาหรบวชาศลปะตางๆตางๆ

66) ) เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลการวจิยัสําหรับการศึกษาหาเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลการวจิยัสําหรับการศึกษาหา
ความร้ประกอบการค้นคว้าวจิยัความร้ประกอบการค้นคว้าวจิยัความรูประกอบการคนควาวจยความรูประกอบการคนควาวจย



คอมพวิเตอร์พกพากับภควนัตภาพคอมพวเตอรพกพากบภควนตภาพ

  คอมพวิเตอร์คอมพวิเตอร์พกพาแบบแผ่นไม่สังกัดตระกูลพกพาแบบแผ่นไม่สังกัดตระกูล

คอมพวิเตอร์พกพาแบบแผ่น คอมพวิเตอร์พกพาแบบแผ่น ((Tablet ComputerTablet Computer--Tablet) Tablet) (( pp ))
หมายถงึ คอมพวิเตอร์เคลื่อนที่ขนาดกลางเล็กว่า หมายถงึ คอมพวิเตอร์เคลื่อนที่ขนาดกลางเล็กว่า Netbook Netbook แต่ใหญ่กว่ามือแต่ใหญ่กว่ามือ
ถืออัจฉริยะ ถืออัจฉริยะ (Smart Phone)(Smart Phone)  ใช้หน้าจอสัมผสัในการทํางาน มคียี์บอร์ดใช้หน้าจอสัมผสัในการทํางาน มคียี์บอร์ด
เสมือนจริง เสมือนจริง (Virtual Keyboard) (Virtual Keyboard) หรือหรือปากกาดจิทิัลปากกาดจิทิัล  (Digital (Digital 
Pen/Stylus) Pen/Stylus) แทนคยี์บอร์ด แทนคยี์บอร์ด 

คอมพวิเตอร์พกพาแบบแผ่นไม่สังกัดสาย มหีลายสาย เช่น คอมพวิเตอร์พกพาแบบแผ่นคอมพวิเตอร์พกพาแบบแผ่นไม่สังกัดสาย มหีลายสาย เช่น คอมพวิเตอร์พกพาแบบแผ่น

ระบบ ระบบ IBM PC IBM PC เช่น เช่น Galaxy Tab Galaxy Tab ของ ของ Samsung Samsung และและ
ิ ์ิ ์ Apple Apple ่่ iPad iPad ี ั ึ ่ ิ ์ี ั ึ ่ ิ ์คอมพวิเตอร์ระบบ คอมพวิเตอร์ระบบ Apple Apple เช่น เช่น iPad iPad อีกนัยหนึง คอมพวิเตอร์พกพาแบบอีกนัยหนึง คอมพวิเตอร์พกพาแบบ

แผ่น หมายถงึ แผ่น หมายถงึ โน้ตบุ้คแบบโน้ตบุ้คแบบเลื่อนเปิด เลื่อนเปิด (convertible) (convertible) ที่มหีน้าจอแบบที่มหีน้าจอแบบ
สัมผสัและมแีป้นพมิพ์คยี์บอร์ดตดิมาด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบหมนหรือแบบสไลด์ก็ตามสัมผสัและมแีป้นพมิพ์คยี์บอร์ดตดิมาด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบหมนหรือแบบสไลด์ก็ตามสมผสและมแปนพมพคยบอรดตดมาดวยไมวาจะเปนแบบหมุนหรอแบบสไลดกตามสมผสและมแปนพมพคยบอรดตดมาดวยไมวาจะเปนแบบหมุนหรอแบบสไลดกตาม



เครื่องมือการศึกษาภควนัตภาพเครองมอการศกษาภควนตภาพ

  ความความแตกต่างระหว่างคอมพวิเตอร์พกพาแบบแผ่นระบบ แตกต่างระหว่างคอมพวิเตอร์พกพาแบบแผ่นระบบ IBM PC IBM PC 
และคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลชนิดแบนและคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลชนิดแบนุุ

คอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลแบบแผ่นระบบ คอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลแบบแผ่นระบบ IBM PCIBM PC  ((Tablet Tablet 
PC)PC)  และคอมพวิเตอร์พกพาแบบแผ่นไม่สังกัดตระกล และคอมพวิเตอร์พกพาแบบแผ่นไม่สังกัดตระกล ((Tablet Tablet PC)PC)  และคอมพวเตอรพกพาแบบแผนไมสงกดตระกูล และคอมพวเตอรพกพาแบบแผนไมสงกดตระกูล ((Tablet Tablet 
computer) computer) ต่างกัน ต่างกัน 3 3 ประการคือประการคือ

11) T bl t PC ) T bl t PC ป็ ํ ีใ่ ้ ี ิ ์ ่ป็ ํ ีใ่ ้ ี ิ ์ ่11) Tablet PC ) Tablet PC เป็นคาํทใีช้เรียก คอมพวิเตอร์พกพาแบบแผ่นเป็นคาํทใีช้เรียก คอมพวิเตอร์พกพาแบบแผ่น
ระบบ ระบบ IBM PC IBM PC ส่วนส่วนTablet Computer Tablet Computer หรือ หรือ 
T bl t T bl t ป็ ีไ่ ่ ่ ป็ ิ ์ ่ป็ ีไ่ ่ ่ ป็ ิ ์ ่Tablet Tablet เป็นคาํกลาง  ๆทไีม่ระบุว่า เป็นคอมพวิเตอร์พกพาแบบแผ่นเป็นคาํกลาง  ๆทไีม่ระบุว่า เป็นคอมพวิเตอร์พกพาแบบแผ่น
ระบบ ระบบ IBM PC IBM PC หรือระบบ หรือระบบ AppleApple
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22) T bl t PC ) T bl t PC ใ ้ใ ้ CPU CPU ปัปั 868622) Tablet PC ) Tablet PC ใช้ ใช้ CPU CPU ตามสถาปัตยกรรม ตามสถาปัตยกรรม xx8686  ของ ของ 
Intel Intel เป็นพืน้ฐาน เช่นเดยีวกับคอมพวิเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุค หรือเน็ตเป็นพืน้ฐาน เช่นเดยีวกับคอมพวิเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุค หรือเน็ต

็็ A l ) A l ) ีีบุค บุค ((เป็นคนละระบบกับ เป็นคนละระบบกับ Apple) Apple)   แต่มกีารปรับแต่งนําเอาแต่มกีารปรับแต่งนําเอา
ระบบปฏบิัตกิารของคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลมาใช้ ทาํให้สามารถใช้การระบบปฏบิัตกิารของคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลมาใช้ ทาํให้สามารถใช้การ

Wi d  Wi d  77 Ub tUb t Li  Li  สัมผสัได้ เช่น สัมผสัได้ เช่น Windows Windows 77  หรือ หรือ UbuntuUbuntu Linux Linux 
แทนการใช้แป้นพมิพ์หรือเมาส์แบบแทนการใช้แป้นพมิพ์หรือเมาส์แบบ““Wintel”Wintel”  ซึ่งเป็นการรวมซึ่งเป็นการรวม
ระบบปฏบิัตกิาร ระบบปฏบิัตกิาร Windows Windows และและCPU CPU ของ ของ Intel Intel จงึจงึ
เรียกว่า เรียกว่า ""Wintel"Wintel"    พฒันาขึน้ในปี พฒันาขึน้ในปี 20102010    ด้วยการด้วยการ
พฒันาพฒันา""Tablet PC" Tablet PC" โดยไม่ยดึตดิกับ โดยไม่ยดึตดิกับ Wintel Wintel แต่ใช้แต่ใช้
ระบบปฏบิัตกิารของโทรศัพท์เคลื่อนที ่ระบบปฏบิัตกิารของโทรศัพท์เคลื่อนที ่(Mobile OS)(Mobile OS)แทน คือ แทน คือ 
""Tablet Computer (Tablet)Tablet Computer (Tablet)



เครื่องมือการศึกษาภควนัตภาพเครองมอการศกษาภควนตภาพ

33) T bl t ) T bl t ้้ CPU CPU ARM ARM ้ ้้ ้33) Tablet ) Tablet ใช้ ใช้ CPU CPU ตามสถาปัตยกรรม ตามสถาปัตยกรรม ARM ARM ใช้หน้าจอใช้หน้าจอ

แบบแตะหลายจุด แบบแตะหลายจุด (Multi(Multi--Touch) Touch) เพราะใช้หน้าจอแบบ เพราะใช้หน้าจอแบบ 

capacitive capacitive แทน แทน resistive resistive ทาํให้สามารถสัมผสัโดยทาํให้สามารถสัมผสัโดย

การใช้นิว้ได้โดยตรงและสัมผสัพร้อมกันทลีะหลายจดได้ โดยที ่การใช้นิว้ได้โดยตรงและสัมผสัพร้อมกันทลีะหลายจดได้ โดยที ่การใชนวไดโดยตรงและสมผสพรอมกนทละหลายจุดได โดยท การใชนวไดโดยตรงและสมผสพรอมกนทละหลายจุดได โดยท 

Tablet Tablet ทีใ่ช้สถาปัตยกรรม ทีใ่ช้สถาปัตยกรรม ARM ARM จงึช่วยให้ใช้งานได้ยาวนานจงึช่วยให้ใช้งานได้ยาวนาน

กว่าสถาปัตยกรรม กว่าสถาปัตยกรรม xx8686  ของ ของ Intel Intel อาท ิไออาท ิไอแพดแพด  ((iPad) iPad) ของ ของ กวาสถาปตยกรรม กวาสถาปตยกรรม xx8686  ของ ของ Intel Intel อาท ไออาท ไอแพดแพด  ((iPad) iPad) ของ ของ 

AppleApple



Thanks for your attention.y

Chaiyong Chaiyong BrahmawongBrahmawong   Ph DPh DChaiyong Chaiyong BrahmawongBrahmawong, , Ph.DPh.D

ee--mail: mail: 
cbrahmawong@hotmail.comcbrahmawong@hotmail.com

website: website: www.chaiyongvision.comwww.chaiyongvision.comebs teebs te c a yo g s o coc a yo g s o co
www.buddhabirthplace.netwww.buddhabirthplace.net
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......หนึ่งในกลุ่มผู้ก่อตั้งมสธหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อตั้งมสธ.                                .                                
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......ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้เชี่ยวชาญด้าน ฝึกอบรมฝึกอบรม การศึกษาทางไกลการศึกษาทางไกล และและ สื่อสารการศึกษาของสื่อสารการศึกษาของUNDP/UNESCOUNDP/UNESCOที่ที่
อินโดนีเซียอินโดนีเซีย ศรีลังกาศรีลังกา มัลดฟีส์มัลดฟีส์ อินเดยีอินเดยี ปากีสถานปากีสถาน ญีป่่นญีป่่น ลาวฟิลิปปินส์ลาวฟิลิปปินส์อนโดนเซยอนโดนเซย ศรลงกาศรลงกา มลดฟสมลดฟส อนเดยอนเดย ปากสถานปากสถาน ญปุนญปุน ลาวฟลปปนสลาวฟลปปนส

......ผู้พฒันาระบบการสอนผู้พฒันาระบบการสอน ““แผนจุฬ าแผนจุฬ า”  ”  ““แผนมสธแผนมสธ.” .” ระบบการสอนระบบการสอน แบบศูนย์การแบบศูนย์การ เรียนเรียน และการสอนและการสอน
แบบอิงประสบการณ์แบบอิงประสบการณ์ (EBA)(EBA)

......ผู้อํานวยการผู้อํานวยการ โครงการศึกษาไร้พรมแดนโครงการศึกษาไร้พรมแดน มหาวทิยาลัยสุรนารีมหาวทิยาลัยสุรนารี

......รองอธิการบดีรองอธิการบดี มสธมสธ. . 

......ผู้อํานวยการสํานักฝึกอบรมผู้อํานวยการสํานักฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ สถาบันพระปกเกล้าสถาบันพระปกเกล้า



ั ึ ไ ใกรจดการศกษาทางไกลใน

ั ึระดบัอุดมศึกษา

ดรดร..ชัยยงค์ชัยยงค์ พรหมวงศ์พรหมวงศ์

์ ั์ ัศาสตราจารย์ระดบั ศาสตราจารย์ระดบั ๑๑ ๑๑ 

ผู้ก่อตั้งและอดตีรองอธิการบดฝี่ายวชิาการผู้ก่อตั้งและอดตีรองอธิการบดฝี่ายวชิาการ

มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชมหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช

ประธานฝ่ายเทคโนโลยแีละฝ่ายดาํเนินการประธานฝ่ายเทคโนโลยแีละฝ่ายดาํเนินการ

วทิยาลยัการศึกษาทางไกลอนิเทอร์เนต มหาวทิยาลยัอสัสัมชัญวทิยาลยัการศึกษาทางไกลอนิเทอร์เนต มหาวทิยาลยัอสัสัมชัญ



ประเดน็การนําเสนอประเดนการนาเสนอ

ช่วงที ่ช่วงที ่๑๑    ธรรมชาตกิารเรียนร้ของมนษย์ธรรมชาตกิารเรียนร้ของมนษย์ชวงท ชวงท ๑๑    ธรรมชาตการเรยนรูของมนุษยธรรมชาตการเรยนรูของมนุษย

ช่วงที ่ช่วงที ่๒๒  แนวคดิเกีย่วกบัการศึกษาทางไกลแนวคดิเกีย่วกบัการศึกษาทางไกล

่่ ่่ช่วงที ่ช่วงที ่๓๓    เงื่อนไขความสําเร็จในการศึกษาทางไกลเงื่อนไขความสําเร็จในการศึกษาทางไกล



ป ั ึ / ้ ีประเภทนักศึกษา/ผู้เรียน
ต้องมผีู้กาํกบัควบคุมต้องมผีู้กาํกบัควบคุม ระบบปิดระบบปิด--ทางใกล้ทางใกล้
((ใใ ))((ในห้องเรียนในห้องเรียน))

ต้องการผู้กาํกบับ้างต้องการผู้กาํกบับ้าง ระบบปิดระบบปิด--ทางใกล้ทางใกล้
((ในห้องเรียนในห้องเรียน))((ในหองเรยนในหองเรยน))

กาํกบัและควบคุมตนเองได้กาํกบัและควบคุมตนเองได้ ระบบเปิดระบบเปิด--ทางไกลทางไกล
((ทีบ่้านทีบ่้าน))(( ))



ป ั ึ / ้ ีประเภทนักศึกษา/ผู้เรียน
HomeHome--Based          ClassBased          Class--Based       MixBased       Mix

แบบเอกวถิีแบบเอกวถิี
(Single Mode)(Single Mode)

แบบทววิถิีแบบทววิถิี
(Dual Mode)(Dual Mode)

แบบไตรวถิีแบบไตรวถิี A d i  M k tA d i  M k tแบบไตรวถแบบไตรวถ Academic MarketAcademic Market
(Tr iple Mode)(Tr iple Mode) Open LearningOpen Learning

Open Education          ExtraOpen Education          Extra--Mural         Border lessMural         Border lessOpen Education          ExtraOpen Education          Extra Mural         Border lessMural         Border less



ธรรมชาตกิารเรียนของ

นักศึกษาระดบัอุดมศึกษา

ต้องการเรียนแบบผ้ใหญ่ต้องการเรียนแบบผ้ใหญ่ คือคือ ศึกษาหาศึกษาหาู ญู ญ

ความรู้ด้วยตนเองความรู้ด้วยตนเอง มากกว่าฟังการสอนจากมากกว่าฟังการสอนจาก

อาจารย์อาจารย์ แต่ต้องการพบอาจารย์เพื่อแต่ต้องการพบอาจารย์เพื่อ

่่แลกเปลีย่นความคดิเห็นแลกเปลีย่นความคดิเห็น ซักถามข้อข้องใจซักถามข้อข้องใจ

ัั ื่ ้ ั่ ใื่ ้ ั่ ใและรับและรับ FeedbackFeedback เพือสร้างความมนัใจเพือสร้างความมนัใจ



ธรรมชาตกิารเรียนของธรรมชาตการเรยนของ

นักศึกษาระดบัอุดมศึกษา

  ต้องการเชื่อมโยงประสบการณ์เดมิหรืองานต้องการเชื่อมโยงประสบการณ์เดมิหรืองาน

ทีก่าํลงัทาํอยู่มาสู่การศึกษา มากกว่าการเรียนทีก่าํลงัทาํอยู่มาสู่การศึกษา มากกว่าการเรียน

ภาคทฤษฎ ีจึงต้องการผู้สอนทีใ่จกว้าง มีภาคทฤษฎ ีจึงต้องการผู้สอนทีใ่จกว้าง มี

ประสบการณ์ รับฟังความคดิเห็นของประสบการณ์ รับฟังความคดิเห็นของ

ั ึ ไ ่ใ ่ ่ ใ ้ ั ึ ฟั ้ั ึ ไ ่ใ ่ ่ ใ ้ ั ึ ฟั ้นักศึกษา ไม่ใช่มุ่งให้นักศึกษาฟังความรู้ ความนักศึกษา ไม่ใช่มุ่งให้นักศึกษาฟังความรู้ ความ

คดิเห็นของตนเพยีงอย่างเดยีวคดิเห็นของตนเพยีงอย่างเดยีวคดเหนของตนเพยงอยางเดยวคดเหนของตนเพยงอยางเดยว



ธรรมชาตกิารเรียนของ

นักศึกษาระดบัอุดมศึกษา

ต้องการทราบความก้าวหน้าในการศึกษาเล่าต้องการทราบความก้าวหน้าในการศึกษาเล่า

เรียน อย่างตรงไปกนัมา ไม่ใช้อารมณ์ หรือ มีเรียน อย่างตรงไปกนัมา ไม่ใช้อารมณ์ หรือ มี

แต่ตาํหนิ แต่ไม่ชี้แนะแต่ตาํหนิ แต่ไม่ชี้แนะ



ธรรมชาตกิารเรียนของ

นักศึกษาระดบัอุดมศึกษา

ต้องการเสรีภาพในการศึกษาต้องการเสรีภาพในการศึกษา ด้วยการศึกษาด้วยการศึกษา
ด้วยตนเองด้วยตนเอง (Self Directed Learning(Self Directed Learning--

ป็ ่ ใ ่ป็ ่ ใ ่ ป็ ่ป็ ่SDL) SDL) เป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่ จากการทาํงานเป็นกลุ่มจากการทาํงานเป็นกลุ่ม
(Peer Directed Learning(Peer Directed Learning--PDL) PDL) (Peer Directed Learning(Peer Directed Learning--PDL) PDL) 
และการรับความรู้และการรับความรู้ คาํแนะนําจากผู้สอนคาํแนะนําจากผู้สอน
(Instructor(Instructor--Directed Directed 
LearningLearning--IDL) IDL) เป็นบางครั้งเป็นบางครั้งLearningLearning--IDL) IDL) เปนบางครงเปนบางครง



ธรรมชาตกิารเรียนของ

นักศึกษาระดบัอุดมศึกษา

ต้องการการเรียนรู้แบบองิประสบการณ์ ในต้องการการเรียนรู้แบบองิประสบการณ์ ในูู

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมอีาจารย์การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมอีาจารย์

เป็นผู้ให้คาํปรึกษา คอยชี้แนะ มากกว่า ชี้นําเป็นผู้ให้คาํปรึกษา คอยชี้แนะ มากกว่า ชี้นํา



ธรรมชาตกิารเรียนของ

นักศึกษาระดบัอุดมศึกษา

ต้องการแหล่งความร้ทีห่ลากหลายต้องการแหล่งความร้ทีห่ลากหลาย และและูู

สามารถเข้าถงึได้อย่างรวดเร็วสามารถเข้าถงึได้อย่างรวดเร็ว การบริการการบริการ

ข้อมูลและสารสนเทศผ่านเครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศผ่านเครือข่าย EE--

LearningLearning จึงมแีนวทางจึงมแีนวทาง ที่ที่gg
สถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มขีึน้สถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มขีึน้



ภาพรวมกลุ่มนักศึกษาทางไกล

้ ไหากปล่อยให้นําพาไหล!!

                                                        6868%%                                                        6868%%
  1414%% 1414%%

22%%            22%%

เหรียญเหรียญ       เหรียญ   เหรียญ     เหรียญ เหรียญ   เหรียญ เหรียญ   เหรียญ เหรียญ 

    ตะกัว่   ทองแดง           เงนิ                 ทองคาํ             เพชรตะกัว่   ทองแดง           เงนิ                 ทองคาํ             เพชร



ช่วงที ่๒ แนวคดิการศึกษาทางไกลชวงท ๒ แนวคดการศกษาทางไกล

๑๑.  .  ลกัษณะและความหมายของการศึกษาทางไกลลกัษณะและความหมายของการศึกษาทางไกล

๒๒. . ปรัชญาการศึกษาและจิตวทิยาการศึกษาทางไกลปรัชญาการศึกษาและจิตวทิยาการศึกษาทางไกล

  รปแบบและโครงสร้างสื่อการศึกษาทางไกลรปแบบและโครงสร้างสื่อการศึกษาทางไกล๓๓. . รูปแบบและโครงสรางสอการศกษาทางไกลรูปแบบและโครงสรางสอการศกษาทางไกล

๔๔. . ระบบการศึกษาทางไกลระบบการศึกษาทางไกล ““แผนมสธแผนมสธ..””
๕๕. . สถานภาพและคุณภาพการศึกษาทางไกลสถานภาพและคุณภาพการศึกษาทางไกล



ํ ี ่ ั ึ ไคาํถามเกยีวกบัการศึกษาทางไกล

ึ ไ ื ไ ี ั ํ ั ่ ไ ึึ ไ ื ไ ี ั ํ ั ่ ไ ึ•• การศึกษาทางไกลคืออะไร มีลกัษณะสําคญั อย่างไร ยดึการศึกษาทางไกลคืออะไร มีลกัษณะสําคญั อย่างไร ยดึ

ปรัชญาและหลกัจิตวทิยาข้อใดปรัชญาและหลกัจิตวทิยาข้อใดปรชญาและหลกจตวทยาขอใดปรชญาและหลกจตวทยาขอใด

••   จากอดตีถงึปัจจุบัน การศึกษาทางไกลมกีีรู่ปแบบ จากอดตีถงึปัจจุบัน การศึกษาทางไกลมกีีรู่ปแบบ 

อะไรบ้างอะไรบ้าง

•• ในฐานะทีส่ื่อเป็นเครื่องมือในการสอน สื่อการศึกษาในฐานะทีส่ื่อเป็นเครื่องมือในการสอน สื่อการศึกษา•• ในฐานะทสอเปนเครองมอในการสอน สอการศกษาในฐานะทสอเปนเครองมอในการสอน สอการศกษา

ทางไกลยดึโครงสร้างด้านสื่อกีแ่บบทางไกลยดึโครงสร้างด้านสื่อกีแ่บบ

•• จะเรียนทางไกลให้สําเร็จจะมปีัจจัยและวธิีการอย่างไรจะเรียนทางไกลให้สําเร็จจะมปีัจจัยและวธิีการอย่างไร



ความหมายของการศึกษาทางไกลความหมายของการศกษาทางไกล

่่......การศึกษาทผีู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกนั แต่มรีะบบการ การศึกษาทผีู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกนั แต่มรีะบบการ 

ถ่ายทอดเนื้อหาสาระทีจ่ะช่วยให้ผ้เรียนศึกษาหาความร้ ถ่ายทอดเนื้อหาสาระทีจ่ะช่วยให้ผ้เรียนศึกษาหาความร้ ถายทอดเนอหาสาระทจะชวยใหผูเรยนศกษาหาความรู ถายทอดเนอหาสาระทจะชวยใหผูเรยนศกษาหาความรู 

ด้วยตนเองมากทีสุ่ด โดยศึกษาเล่าเรียนจากสื่อประสม ด้วยตนเองมากทีสุ่ด โดยศึกษาเล่าเรียนจากสื่อประสม 

ทีป่ระกอบด้วยสื่อหลกัและสื่อเสริม และพึง่พาความทีป่ระกอบด้วยสื่อหลกัและสื่อเสริม และพึง่พาความ

่ ื ์ ้ ี่  ื่ ํ ็ ึ ็่ ื ์ ้ ี่  ื่ ํ ็ ึ ็ชวยเหลอจากอาจารยนอยทสุด เมอสาเรจการศกษากชวยเหลอจากอาจารยนอยทสุด เมอสาเรจการศกษาก

จะได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ทีม่ศีักดิ์และจะได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ทีม่ศีักดิ์และญญญญ

สิทธิเท่ากบัปริญญาหรือประกาศนียบัตรจากสิทธิเท่ากบัปริญญาหรือประกาศนียบัตรจาก

ึึสถาบนัการศึกษาระบบปิดทุกประการสถาบนัการศึกษาระบบปิดทุกประการ



ลักษณะสําคญัของการศึกษาทางไกลลกษณะสาคญของการศกษาทางไกล

11. . ผู้เรียนกับผู้สอนอยู่ห่างไกลกันทางกายภาพ แต่ผู้เรียนกับผู้สอนอยู่ห่างไกลกันทางกายภาพ แตู่ ู ูู ู ู

อาจใกล้ชิดกันทางจิตภาพอาจใกล้ชิดกันทางจิตภาพ

22. . มวีธิีการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมกีารมวีธิีการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมกีาร

์ ้์ ้จัดองค์กร มโีครงสร้างพืน้ฐานรองรับจัดองค์กร มโีครงสร้างพืน้ฐานรองรับ

ี ไ ป็ี ไ ป็33. . มรีะบบการสอนทางไกลเป็นของตนเองมรีะบบการสอนทางไกลเป็นของตนเอง



ั ึ ไ ลกษณะการศึกษาทางไกล

44. . ใช้เทคโนโลยแีละสื่อสารเพื่อการศึกษา เป็นใช้เทคโนโลยแีละสื่อสารเพื่อการศึกษา เป็น

เครื่องมือ ถ่ายทอดความรู้และเชื่อมโยงผู้สอนกับเครื่องมือ ถ่ายทอดความรู้และเชื่อมโยงผู้สอนกับ

ผู้เรียนผู้เรียน

์ ่์ ่55. . มปีฏิสัมพนัธ์สองทาง เพื่อเปิดโอกาสให้ได้มปีฏิสัมพนัธ์สองทาง เพื่อเปิดโอกาสให้ได้

ป ี่ ิ ็ ้ ิ ื ปัป ี่ ิ ็ ้ ิ ื ปัแลกเปลียนความคดิเห็นด้านวชิาการหรือปัญหาแลกเปลียนความคดิเห็นด้านวชิาการหรือปัญหา

อื่น  ๆที่อาจเป็นอปสรรคต่อการเรียนอื่น  ๆที่อาจเป็นอปสรรคต่อการเรียนอน  ๆทอาจเปนอุปสรรคตอการเรยนอน  ๆทอาจเปนอุปสรรคตอการเรยน



ั ึ ไลกษณะการศึกษาทางไกล

66. . เปิดโอกาสให้มกีารพบแบบเผชิญหน้าบางครั้งเปิดโอกาสให้มกีารพบแบบเผชิญหน้าบางครั้งญญ

บางคราวเพื่อประโยชน์ทางวชิาการและทางสังคมบางคราวเพื่อประโยชน์ทางวชิาการและทางสังคม

77. . มรีะบบประกันคุณภาพ โดยใช้กระบวนการมรีะบบประกันคุณภาพ โดยใช้กระบวนการ

    อุตสาหกรรมทางการศึกษาอุตสาหกรรมทางการศึกษา

ี ึ ่ ั ิ ั ปิี ึ ่ ั ิ ั ปิ88. . มมีาตรฐานทางการศึกษาเท่ากับมหาวทิยาลัยปิดมมีาตรฐานทางการศึกษาเท่ากับมหาวทิยาลัยปิด



รปแบบการศึกษาทางไกลรูปแบบการศกษาทางไกล
•• การศึกษาสมทบการศึกษาสมทบ (External Study)(External Study)การศกษาสมทบการศกษาสมทบ (External Study)(External Study)

•• การศึกษาภาคพเิศษการศึกษาภาคพเิศษ(Extension Study)(Extension Study)

ึ ่ึ ่•• การศึกษาระบบคู่ขนานการศึกษาระบบคู่ขนาน

(Extra Mural Programs/On(Extra Mural Programs/On--Off Campus Study)Off Campus Study)gg p yp y

•• การศึกษาแบบตลาดวชิาการศึกษาแบบตลาดวชิา

(A d i  M k  Pl /O  Ad i i  S d )(A d i  M k  Pl /O  Ad i i  S d )(Academic Market Place/Open Admission Study)(Academic Market Place/Open Admission Study)

•• การศึกษาแบบเปิดการศึกษาแบบเปิด (Open Education)(Open Education)

•• การเรียนรู้แบบเปิดการเรียนรู้แบบเปิด (Open Learning Study)(Open Learning Study)

•• การศึกษาไร้พรมแดนการศึกษาไร้พรมแดน(Border less Education)(Border less Education)•• การศกษาไรพรมแดนการศกษาไรพรมแดน(Border less Education)(Border less Education)



Modes of Distance EducationModes of Distance Education

External StudiesExternal Studies Dual Dual 
ModeModeModeMode

Extension StudiesExtension Studies Dual Dual 
ModeMode

E tE t l St dil St di D l D l ExtraExtra--mural Studiesmural Studies Dual Dual 
ModeMode

Academic MarketAcademic Market Triple Triple 
M d  M d  Mode Mode 

Open EducationOpen Education Single Single 



การศึกษาสมทบหรือการศึกษาภายนอก การศึกษาสมทบหรือการศึกษาภายนอก 

((External Studies)
การศึกษาสมทบหรือการศึกษาภายนอก การศึกษาสมทบหรือการศึกษาภายนอก ((External StudyExternal Study))  เริ่มที่เริ่มที่การศกษาสมทบหรอการศกษาภายนอก การศกษาสมทบหรอการศกษาภายนอก ((External StudyExternal Study))  เรมทเรมท

University of London University of London เมื่อปี คเมื่อปี ค..ศศ. . 1858 1858 เป็นการจดัเป็นการจดั

การศึกษาทางไกลที่สถาบันการศึกษาหนึ่ง เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาอื่นเข้าการศึกษาทางไกลที่สถาบันการศึกษาหนึ่ง เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาอื่นเข้าการศกษาทางไกลทสถาบนการศกษาหนง เปดโอกาสใหสถาบนการศกษาอนเขาการศกษาทางไกลทสถาบนการศกษาหนง เปดโอกาสใหสถาบนการศกษาอนเขา

สมทบเพื่อศึกษาตามหลักสูตรและเข้าสอบของสถาบันนั้น เมื่อสําเร็จการศึกษาก็จะสมทบเพื่อศึกษาตามหลักสูตรและเข้าสอบของสถาบันนั้น เมื่อสําเร็จการศึกษาก็จะ

ได้รับปริญญาสมทบ หรือปริญญาสมทบหรือปริญญาภายนอกได้รับปริญญาสมทบ หรือปริญญาสมทบหรือปริญญาภายนอก (External (External ไดรบปรญญาสมทบ หรอปรญญาสมทบหรอปรญญาภายนอกไดรบปรญญาสมทบ หรอปรญญาสมทบหรอปรญญาภายนอก (External (External 
Degrees)Degrees)  จากสถาบันการศึกษาเจ้าของหลักสูตร หลังจากดาํเนินการมาได้ จากสถาบันการศึกษาเจ้าของหลักสูตร หลังจากดาํเนินการมาได้ 

150 150 ปี และผลิตบัณฑิตมากว่า ปี และผลิตบัณฑิตมากว่า 5050 000 000 คน ในปี คน ในปี 2008 2008 มหาวทิยาลัยมหาวทิยาลัย150 150 ป และผลตบณฑตมากวา ป และผลตบณฑตมากวา 5050,,000 000 คน ในป คน ในป 2008 2008 มหาวทยาลยมหาวทยาลย

ลอนดอนได้เปลี่ยนชื่อหน่วยการศึกษาสมทบเป็นหน่วยการศึกษานานาชาติลอนดอนได้เปลี่ยนชื่อหน่วยการศึกษาสมทบเป็นหน่วยการศึกษานานาชาติ

(London University International (London University International (London University International (London University International 
Program) Program) แต่แนวคดิการศึกษาสมทบแต่แนวคดิการศึกษาสมทบ (External Study) (External Study) 
ก็ยงัใช้แพร่หลายในหลายประเทศโดยเฉพาะในออสเตรเลียก็ยงัใช้แพร่หลายในหลายประเทศโดยเฉพาะในออสเตรเลียกยงใชแพรหลายในหลายประเทศโดยเฉพาะในออสเตรเลยกยงใชแพรหลายในหลายประเทศโดยเฉพาะในออสเตรเลย



การศึกษาภาคพเิศษหรือการศึกษาภาคขยาย การศึกษาภาคพเิศษหรือการศึกษาภาคขยาย 

Extension Studies

การศึกษาภาคพเิศษหรือการศึกษาภาคขยาย การศึกษาภาคพเิศษหรือการศึกษาภาคขยาย 

((Extension StudyExtension Study))  เป็นการจดัเป็นการจดั

ึ ไ ี่ ั ึ โ ใ ้ึ ไ ี่ ั ึ โ ใ ้การศึกษาทางไกลทสีถาบันการศึกษาขยายโอกาสให้การศึกษาทางไกลทสีถาบันการศึกษาขยายโอกาสให้

ผ้เรียนสามารถเข้าเรียนได้นอกเวลาทําการ วนัเสาร์ผ้เรียนสามารถเข้าเรียนได้นอกเวลาทําการ วนัเสาร์ผูเรยนสามารถเขาเรยนไดนอกเวลาทาการ วนเสารผูเรยนสามารถเขาเรยนไดนอกเวลาทาการ วนเสาร

อาทติย์ หรือวนัหยุด รวมทั้งการขยายวทิยาเขตไปสู่อาทติย์ หรือวนัหยุด รวมทั้งการขยายวทิยาเขตไปสูุ่ ูุ ู

ภูมภิาคเพื่อให้นักศึกษาในต่างถิน่สามารถเข้าศึกษาหาภูมภิาคเพื่อให้นักศึกษาในต่างถิน่สามารถเข้าศึกษาหา

ความรู้ได้ความรู้ได้



การศึกษาระบบคู่ขนาน (Extra Mural 
Programs/On-Off Campus Programs/On Off Campus 
Study)

เป็นการศึกษา ทีเ่ป็นสถาบันอุดมศึกษาทีม่ชีั้นเรียนตามปกต ิเปิดบริการเป็นการศึกษา ทีเ่ป็นสถาบันอุดมศึกษาทีม่ชีั้นเรียนตามปกต ิเปิดบริการ

่ ้ ้่ ้ ้วชิาการทางไกลสําหรับนักศึกษาทไีม่สามารถมาเข้าชันเรียนตามปกต ิวชิาการทางไกลสําหรับนักศึกษาทไีม่สามารถมาเข้าชันเรียนตามปกต ิ

สามารถเข้าเรียนได้ เป็นแบบคู่ขนาน มกีารแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นสองสามารถเข้าเรียนได้ เป็นแบบคู่ขนาน มกีารแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นสองูู

กลุ่มอย่างชัดเจน คือ กลุ่มทีศ่ึกษาในชั้นเรียนกลุ่มอย่างชัดเจน คือ กลุ่มทีศ่ึกษาในชั้นเรียน (Class(Class--
Based/OnBased/On--campus Students) campus Students) และกล่มและกล่มBased/OnBased/On campus Students) campus Students) และกลุมและกลุม

นักศึกษาทางไกลที่ศึกษาด้วยตนเองทีบ่้านนักศึกษาทางไกลที่ศึกษาด้วยตนเองทีบ่้าน (Home(Home--Based Based 
Students/OffStudents/Off campus)campus)  จดัเป็นแบบทววิถิ ีจดัเป็นแบบทววิถิ ี((Dual Dual Students/OffStudents/Off--campus)campus)  จดเปนแบบทววถ จดเปนแบบทววถ ((Dual Dual 
Mode) Mode) เป็นระบบการศึกษาทางไกลที่มผีู้นิยมใช้มากทีสุ่ด ดงัทีพ่บเป็นระบบการศึกษาทางไกลที่มผีู้นิยมใช้มากทีสุ่ด ดงัทีพ่บ

์์ในนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อินเดยีและประเทศจนีในนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อินเดยีและประเทศจนี



การศึกษาแบบตลาดวชิาการศึกษาแบบตลาดวชิา
(Academic Market(Academic Market  Place)Place)
็ ึ ไ ่ ้ ้ ื็ ึ ไ ่ ้ ้ ืเป็นรูปแบบการศึกษาทางไกลทเีปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกวธิีการเรียนและแหล่งเป็นรูปแบบการศึกษาทางไกลทเีปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกวธิีการเรียนและแหล่ง

ความรู้เองจากสามแหล่ง คือ เรียนในห้องเรียนความรู้เองจากสามแหล่ง คือ เรียนในห้องเรียน (Class(Class--based)based)  ูู

เรียนทีบ่้านเรียนทีบ่้าน (Home(Home--Based)Based)  หรือ ผสมผสานระหว่างการเรียนหรือ ผสมผสานระหว่างการเรียน

ทีบ่้านกับการเข้าชั้นเรียนทีบ่้านกับการเข้าชั้นเรียน (Mixed Mode) (Mixed Mode) ถือเป็นแบบไตรวถิ ีถือเป็นแบบไตรวถิ ีทบานกบการเขาชนเรยนทบานกบการเขาชนเรยน (Mixed Mode) (Mixed Mode) ถอเปนแบบไตรวถ ถอเปนแบบไตรวถ 

((Triple Mode)Triple Mode)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน แนวคดิเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน แนวคดิ

นีเ้ริ่มพฒันาที ่นีเ้ริ่มพฒันาที ่SorborneSorborne University University ประเทศฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศส นเรมพฒนาท นเรมพฒนาท SorborneSorborne University University ประเทศฝรงเศส ประเทศฝรงเศส 

ในประเทศไทยเริ่มทีม่หาวทิยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองโดยในประเทศไทยเริ่มทีม่หาวทิยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองโดย

์์ ป ี ีป ี ี ์์ ้ป ป ิ้ป ป ิศาสตราจารย์ ดรศาสตราจารย์ ดร..ปรีด ีพนมปรีด ีพนมยงค์ยงค์  ผู้ประสาทการ ปัจจุบันระบบตลาดวชิาผู้ประสาทการ ปัจจุบันระบบตลาดวชิา

ดาํเนินการทีม่หาวทิยาลัยรามคาํแหง ในต่างประเทศดาํเนินการที่ดาํเนินการทีม่หาวทิยาลัยรามคาํแหง ในต่างประเทศดาํเนินการที่

มหาวทิยาลัยเปิดฮานอย และมหาวทิยาลัยเปิดโอจิมหาวทิยาลัยเปิดฮานอย และมหาวทิยาลัยเปิดโอจมินิห์มนิห์  ในประเทศในประเทศเวยีตนามเวยีตนาม  

เป็นต้นเป็นต้น



การศึกษาแบบเปิดการศึกษาแบบเปิด
(Open Education)(Open Education)
็ ึ ไ ่ ้ ่ ้็ ึ ไ ่ ้ ่ ้เป็นรูปแบบการศึกษาทางไกลทีมุ่งผู้เรียนทีบ้าน โดยส่งบทเรียนผ่านเป็นรูปแบบการศึกษาทางไกลทีมุ่งผู้เรียนทีบ้าน โดยส่งบทเรียนผ่าน

สื่อสิ่งพมิพ์  วทิยโทรทัศน์ หรือสื่อคอมพวิเตอร์ไปให้นักศึกษาโดยสื่อสิ่งพมิพ์  วทิยโทรทัศน์ หรือสื่อคอมพวิเตอร์ไปให้นักศึกษาโดยสอสงพมพ  วทยุโทรทศน หรอสอคอมพวเตอรไปใหนกศกษาโดยสอสงพมพ  วทยุโทรทศน หรอสอคอมพวเตอรไปใหนกศกษาโดย

ไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปรกต ินักศึกษาอาจเข้ารับการสอนสรุปที่ไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปรกต ินักศึกษาอาจเข้ารับการสอนสรุปที่

ั ึ ้ ์ ิ ิ ี่ ่ ั่ ไป ั้ ใั ึ ้ ์ ิ ิ ี่ ่ ั ่ ไป ั้ ใจดัขนึ ณ ศูนย์บริการวชิาการ ทีกระจายอยู่ทัวไปทังในและนอกจดัขนึ ณ ศูนย์บริการวชิาการ ทีกระจายอยู่ทัวไปทังในและนอก

ประเทศ จัดเป็นการศึกษาทางไกลแบบเอกวถิีประเทศ จัดเป็นการศึกษาทางไกลแบบเอกวถิี (Single (Single ( g( g
Mode) Mode) สถาบันการศึกษาในระบบนีไ้ด้แก่ มหาวทิยาลัยเปิดสถาบันการศึกษาในระบบนีไ้ด้แก่ มหาวทิยาลัยเปิด

ประเทศอังกฤษ มหาวทิยาลัยสโขทัยธรรมาธิราช มหาวทิยาลัยประเทศอังกฤษ มหาวทิยาลัยสโขทัยธรรมาธิราช มหาวทิยาลัยประเทศองกฤษ มหาวทยาลยสุโขทยธรรมาธราช มหาวทยาลยประเทศองกฤษ มหาวทยาลยสุโขทยธรรมาธราช มหาวทยาลย

เปิดศรีลังกา ฯลฯเปิดศรีลังกา ฯลฯ



การเรียนรู้แบบเปิด การเรียนรู้แบบเปิด 

((Open Learning Study)Open Learning Study)
ิ่ ้ ี่ ี ้ ปิิ่ ้ ี่ ี ้ ปิ Open Learning Open Learning เริมต้นททีบวงการเรียนรู้แบบเปิด เริมต้นททีบวงการเรียนรู้แบบเปิด ((Open Learning Open Learning 
Bureau) Bureau) เมืองแวนคูเมืองแวนคูเวอร์เวอร์  ประเทศแคนาดา เป็นรูปแบบการศึกษาประเทศแคนาดา เป็นรูปแบบการศึกษา

่ ่่ ่ทางไกลทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนโปรแกรมต่าง ทๆีเ่ปิดสอนในทางไกลทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนโปรแกรมต่าง ทๆีเ่ปิดสอนใน

มหาวทิยาลัยต่าง  ๆโดยสถาบันการศึกษาในระบบนีจ้ะทาํหน้าทีจ่ดัหาชุดมหาวทิยาลัยต่าง  ๆโดยสถาบันการศึกษาในระบบนีจ้ะทาํหน้าทีจ่ดัหาชุดุุ

การสอนจากสถาบันทีเ่ปิดสอน ให้นักศึกษา และจดับริการสอนสรุปตามที่การสอนจากสถาบันทีเ่ปิดสอน ให้นักศึกษา และจดับริการสอนสรุปตามที่

เห็นสมควร เช่น นักศึกษาของ เห็นสมควร เช่น นักศึกษาของ Open Learning Open Learning เหนสมควร เชน นกศกษาของ เหนสมควร เชน นกศกษาของ Open Learning Open Learning 
Institute Institute อาจสมคัรเรียนหลักสูตรของ อาจสมคัรเรียนหลักสูตรของ The Open The Open 
University University ป ั ป็ ไ ิ ี ื ่ ้ ีป ั ป็ ไ ิ ี ื ่ ้ ีUniversity University ของประเทศองกฤษ เป็นระบบไตรวถคีือ มุงผู้เรียน ของประเทศองกฤษ เป็นระบบไตรวถคีือ มุงผู้เรียน 

33  กลุ่ม คือ นักเรียนทีอ่าจมาเข้าเรียนชั้น เรียนทีบ่้าน หรือไป  ๆมา  ๆแล้วแต่กลุ่ม คือ นักเรียนทีอ่าจมาเข้าเรียนชั้น เรียนทีบ่้าน หรือไป  ๆมา  ๆแล้วแต่

่่ระบบการสอนของสถาบันทีเ่ป็นเจ้าของหลักสูตรระบบการสอนของสถาบันทีเ่ป็นเจ้าของหลักสูตร



การศึกษาไร้พรมแดน การศึกษาไร้พรมแดน 

((Borderless Education)Borderless Education)
เป็นรูปแบบการศึกษาทางไกลที่มุ่งผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้จากศูนย์ความรู้หรือเป็นรูปแบบการศึกษาทางไกลที่มุ่งผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้จากศูนย์ความรู้หรือู ู ู ู ูู ู ู ู ู

ฐานความรู้ ฐานความรู้ ((KnowledgeKnowledge  CenterCenter//KnowledgeKnowledge  BaseBase) ) 

โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นช่องทางสําหรับถ่ายทอดและสืบค้นความรู้ผ่านอ่านการโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นช่องทางสําหรับถ่ายทอดและสืบค้นความรู้ผ่านอ่านการ

เรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งแบบดจิทิัลแบบดจิทิัล  หรืออนาลอก หรืออนาลอก ((Digital vs. Digital vs. 
Analog)Analog)  แบบออนไลน์หรือออฟไลน์ แบบออนไลน์หรือออฟไลน์ ((OnOn--line vs. Offline vs. Off--line) line) g)g) ))
แบบต่างเวลากันหรือเวลาเดยีวกันแบบต่างเวลากันหรือเวลาเดยีวกัน (Asynchronous vs. (Asynchronous vs. 
Synchronous)Synchronous)  แบบแผ่กระจายหรือในวงจาํกัด แบบแผ่กระจายหรือในวงจาํกัด ((Broadcast Broadcast 
vs. Narrowcast) vs. Narrowcast) การศึกษาไร้พรมแดนจดัเป็นแบบไตรวถิ ีการศึกษาไร้พรมแดนจดัเป็นแบบไตรวถิ ี

((Triple Mode)Triple Mode)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน คือ นักศึกษาเรียนที่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน คือ นักศึกษาเรียนที่

บ้านบ้าน (Home(Home--Based)Based)  เรียนในห้องเรียนเรียนในห้องเรียน (Class(Class--based)based)  

หรือ ผสมผสานระหว่างการเรียนที่บ้านกับการเข้าชั้นเรียนหรือ ผสมผสานระหว่างการเรียนที่บ้านกับการเข้าชั้นเรียน (Mixed Mode)(Mixed Mode)



ลักษณะสําคญัของการศึกษาทางไกลลกษณะสาคญของการศกษาทางไกล

••   ผู้เรียนกับผู้สอนอยู่ห่างไกลกันทางกายภาพ แต่ผู้เรียนกับผู้สอนอยู่ห่างไกลกันทางกายภาพ แตู่ ู ูู ู ู

อาจใกล้ชิดกันทางจิตภาพอาจใกล้ชิดกันทางจิตภาพ

••   มวีธิีการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมกีารมวีธิีการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมกีาร

์ ้์ ้จัดองค์กร มโีครงสร้างพืน้ฐานรองรับจัดองค์กร มโีครงสร้างพืน้ฐานรองรับ

ี ไ ป็ี ไ ป็••   มรีะบบการสอนทางไกลเป็นของตนเองมรีะบบการสอนทางไกลเป็นของตนเอง



ั ึ ไ ลกษณะการศึกษาทางไกล

••   ใช้เทคโนโลยแีละสื่อสารเพื่อศึกษา เป็นเครื่องมือ ใช้เทคโนโลยแีละสื่อสารเพื่อศึกษา เป็นเครื่องมือ 

ถ่ายทอดความรู้และเชื่อมโยงผู้สอนกับผู้เรียนถ่ายทอดความรู้และเชื่อมโยงผู้สอนกับผู้เรียน

••   มปีฏิสัมพนัธ์สองทาง เพื่อเปิดโอกาสให้ได้มปีฏิสัมพนัธ์สองทาง เพื่อเปิดโอกาสให้ได้

่ ็่ ็แลกเปลี่ยนความคดิเห็นด้านวชิาการหรือปัญหาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นด้านวชิาการหรือปัญหา

ื่ ี่ ป็ ป ่ ีื่ ี่ ป็ ป ่ ีอืน  ๆทีอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนอืน  ๆทีอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียน



ั ึ ไลกษณะการศึกษาทางไกล

••   เปิดโอกาสให้มกีารพบแบบเผชิญหน้าบางครั้งเปิดโอกาสให้มกีารพบแบบเผชิญหน้าบางครั้งญญ

บางคราวเพื่อประโยชน์ทางวชิาการและทางสังคมบางคราวเพื่อประโยชน์ทางวชิาการและทางสังคม

••   มรีะบบประกันคุณภาพ โดยใช้กระบวนการมรีะบบประกันคุณภาพ โดยใช้กระบวนการ

    อุตสาหกรรมทางการศึกษาอุตสาหกรรมทางการศึกษา

ี ึ ่ ั ใ ิ ัี ึ ่ ั ใ ิ ั••   มมีาตรฐานทางการศึกษาเท่ากับในมหาวทิยาลัยมมีาตรฐานทางการศึกษาเท่ากับในมหาวทิยาลัย

ปิดปิดปดปด



Teacher -Base Approach:

Radio Radio TelevisionTelevision

ProgramsPrograms Programs Programs 

TextsTexts ChalkboardChalkboard

didiCAICAI AV MediaAV Media

Teachers/InstructorsTeachers/InstructorsTutor ialTutor ial Teachers/InstructorsTeachers/Instructors
AudiocassettesAudiocassettes

Teleconferencing           Community ResourcesTeleconferencing           Community Resources
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รายการวทิยรายการวทิย//โทรทศัน์โทรทศัน์

การปรับปรุงการเรียนการสอน

6.1

77..11

ผ่านสื่อสิ่งพมิพ์ผ่านสื่อสิ่งพมิพ์

การสอนด้วยคอมพวิเตอร์การสอนด้วยคอมพวิเตอร์

รายการวทยุรายการวทยุ//โทรทศนโทรทศน

่

ไม่เป็นทีพ่อใจ

2.0

สํารวจปัญหาสํารวจปัญหา

ความต้องการความต้องการ

4.0

กําหนดกําหนด

บริบทและบริบทและ

ผลิตชุดสื่อผลิตชุดสื่อ

สิ่งพมิพ์สิ่งพมิพ์

66 00 77 00

ปฎสิัมพนัธ์เผชิญหน้าปฎสิัมพนัธ์เผชิญหน้า
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สื่อเสียงสื่อเสียง//ภาพออนไลน์ภาพออนไลน์
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ปรับปรุงระบบ



โครงสร้างสื่อสําหรับการถ่ายทอดความรู้

สื่อสิ่งพมิพ์เป็นหลักสื่อสิ่งพมิพ์เป็นหลัก

          สื่อหลกัสื่อหลกั::   เอกสารการสอน แบบฝึกปฏบิัติ คู่มือการศึกษาเอกสารการสอน แบบฝึกปฏบิัติ คู่มือการศึกษา

      สื่อเสริมสื่อเสริม สื่อโสตทศัน์ รายการวทิย รายการทวี ีการสอนเสริม ฯลฯสื่อโสตทศัน์ รายการวทิย รายการทวี ีการสอนเสริม ฯลฯ      สอเสรมสอเสรม:: สอโสตทศน รายการวทย ุรายการทว การสอนเสรม ฯลฯสอโสตทศน รายการวทย ุรายการทว การสอนเสรม ฯลฯ

ยดึการแพร่เสียงและภาพเป็นหลักยดึการแพร่เสียงและภาพเป็นหลัก:

สื่อหลกัสื่อหลกั:: รายการวทิย ุรายการโทรทศัน์รายการวทิย ุรายการโทรทศัน์

        สื่อเสริมสื่อเสริม:: ตํารา สื่อโสตทศัน์ การสอนเสริม การประชมทางไกลตํารา สื่อโสตทศัน์ การสอนเสริม การประชมทางไกล        สอเสรมสอเสรม:: ตารา สอโสตทศน การสอนเสรม การประชุมทางไกลตารา สอโสตทศน การสอนเสรม การประชุมทางไกล

ยดึคอมพวิเตอร์ยดึคอมพวิเตอร์//สารสนเทศเป็นหลักสารสนเทศเป็นหลัก::

สื่อหลกัสื่อหลกั:: การสอนผ่านจอภาพการสอนผ่านจอภาพ

          สื่อเสริมสื่อเสริม:: ตํารา สื่อโสตทศัน์ รายการวทิย รายการทศัน์ การสอนเสริมตํารา สื่อโสตทศัน์ รายการวทิย รายการทศัน์ การสอนเสริม          สอเสรมสอเสรม:: ตารา สอโสตทศน รายการวทย ุรายการทศน การสอนเสรมตารา สอโสตทศน รายการวทย ุรายการทศน การสอนเสรม



สื่อสิ่งพมิพ์เป็นหลักสอสงพมพเปนหลก

ิิ โ ั ์โ ั ์รายการวทิยุรายการวทิยุ รายการโทรทัศน์รายการโทรทัศน์

บทเรียนด้วยบทเรียนด้วย ตาํราทางไกลตาํราทางไกล  อินเทอร์เนตอินเทอร์เนต

ิ ์ิ ์ ฝึ ป ิ ั ิฝึ ป ิ ั ิ ื่ โ ั ์ื่ โ ั ์คอมพวิเตอร์คอมพวิเตอร์ แบบฝึกปฏบิัติแบบฝึกปฏบิัติ  สือโสตทัศน์สือโสตทัศน์

การสอนเสริมการสอนเสริม เทปเทป//ซีดเีสียงซีดเีสียง

ป ไป ไ ปป ี ีี ีการประชุมทางไกลการประชุมทางไกล  เทปเทป//ซีดภีาพซีดภีาพ

 แหล่งวทิยาการชุมชนแหล่งวทิยาการชุมชนุุ



การศึกษาทางไกลที่ยดึสื่อสิ่งพมิพ์เป็นสื่อหลัก การศึกษาทางไกลที่ยดึสื่อสิ่งพมิพ์เป็นสื่อหลัก 
((PrintPrint Based Distance Based Distance ((PrintPrint--Based Distance Based Distance 
Education)Education)
•• เป็นระบบการศึกษาทางไกลที่มกีารวางแผน เตรียมการ เป็นระบบการศึกษาทางไกลที่มกีารวางแผน เตรียมการ 

ํ ิ ิ ํ ื ้ ป ์ํ ิ ิ ํ ื ้ ป ์ดาํเนินการผลิต นําเสนอเนือหาสาระและประสบการณ์ ดาํเนินการผลิต นําเสนอเนือหาสาระและประสบการณ์ 

ให้บริการ และทําการประเมนิ ผ่านสื่อสิ่งพมิพ์ในรูปตาํราให้บริการ และทําการประเมนิ ผ่านสื่อสิ่งพมิพ์ในรูปตาํราูู

การศึกษาทางไกล คู่มือการศึกษาการศึกษาทางไกล คู่มือการศึกษา (Study (Study 
Guide) Guide) หรือ แบบฝึกปฏิบัติหรือ แบบฝึกปฏิบัติ (Workbook) (Workbook) Guide) Guide) หรอ แบบฝกปฏบตหรอ แบบฝกปฏบต (Workbook) (Workbook) 
แผนกิจกรรมการศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษา (Course Bulletin) (Course Bulletin) 
เอกสารชุดความรู้เอกสารชุดความรู้ (Set books) (Set books) และสารานุกรมและสารานุกรม

(Encyclopedia)(Encyclopedia)เป็นสื่อหลักเป็นสื่อหลัก(Encyclopedia)(Encyclopedia)เปนสอหลกเปนสอหลก



การศึกษาทางไกลที่ยดึสื่อสิ่งพมิพ์เป็นสื่อหลัก การศึกษาทางไกลที่ยดึสื่อสิ่งพมิพ์เป็นสื่อหลัก 
((PrintPrint Based Distance Based Distance ((PrintPrint--Based Distance Based Distance 
Education)Education)
••มสีื่อเสริมประกอบด้วยสื่อโสตทัศน์ หรือเทปเสียงมสีื่อเสริมประกอบด้วยสื่อโสตทัศน์ หรือเทปเสียง

หรือซีดเีสียง รายการวทิยุโทรทศัน์ หรือเทปภาพ หรือซีดเีสียง รายการวทิยุโทรทศัน์ หรือเทปภาพ 

ื ี ี ี ้ ิ ์ื ี ี ี ้ ิ ์หรือซีดภีาพ บทเรียนด้วยคอมพวิเตอร์หรือซีดภีาพ บทเรียนด้วยคอมพวิเตอร์

(Computer Assisted (Computer Assisted (Computer Assisted (Computer Assisted 
InstructionInstruction--CAI) CAI) อินอินเทอร์เทอร์เนตเนต))
(Internet) (Internet) และการสอนสรุปและการสอนสรุป//สัมมนาสัมมนา

้ ื ื่้ ื ื่เสริมแบบเผชิญหน้าหรือการสอนสรุปผ่านสือเสริมแบบเผชิญหน้าหรือการสอนสรุปผ่านสือ



สื่อสิ่งพมิพ์เป็นหลักสอสงพมพเปนหลก

ิิ โ ั ์โ ั ์รายการวทิยุรายการวทิยุ รายการโทรทัศน์รายการโทรทัศน์

บทเรียนด้วยบทเรียนด้วย ตาํราทางไกลตาํราทางไกล  อินเทอร์เนตอินเทอร์เนต

ิ ์ิ ์ ฝึ ป ิ ั ิฝึ ป ิ ั ิ ื่ โ ั ์ื่ โ ั ์คอมพวิเตอร์คอมพวิเตอร์ แบบฝึกปฏบิัติแบบฝึกปฏบิัติ  สือโสตทัศน์สือโสตทัศน์

การสอนเสริมการสอนเสริม เทปเทป//ซีดเีสียงซีดเีสียง

ป ไป ไ ปป ี ีี ีการประชุมทางไกลการประชุมทางไกล  เทปเทป//ซีดภีาพซีดภีาพ

 แหล่งวทิยาการชุมชนแหล่งวทิยาการชุมชนุุ



แพร่เสียงและแพร่ภาพเป็นหลักแพรเสยงและแพรภาพเปนหลก

ํ ไํ ไตาํราทางไกลตาํราทางไกล

บทเรียนด้วยบทเรียนด้วย รายการวทิยุรายการวทิยุ  อินเทอร์เนตอินเทอร์เนต

ิ ์ิ ์ โ ั ์โ ั ์ ื่ โ ั ์ื่ โ ั ์คอมพวิเตอร์คอมพวิเตอร์ รายการโทรทัศน์รายการโทรทัศน์  สือโสตทัศน์สือโสตทัศน์

การสอนเสริมการสอนเสริม เทปเทป//ซีดเีสียงซีดเีสียง

ป ไป ไ ปป ี ีี ีการประชุมทางไกลการประชุมทางไกล  เทปเทป//ซีดภีาพซีดภีาพ

 แหล่งวทิยาการชุมชนแหล่งวทิยาการชุมชนุุ



การศึกษาทางไกลที่ยดึสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
(Broadcast-Based Distance 
Education)Education)
•• เป็นระบบการศึกษาทีม่กีารวางแผน เตรียมการ เป็นระบบการศึกษาทีม่กีารวางแผน เตรียมการ 

้้ดาํเนินการผลิต นําเสนอเนื้อหาสาระและดาํเนินการผลิต นําเสนอเนื้อหาสาระและ

ป ์ ใ ้ ิ ํ ป ิ ่ป ์ ใ ้ ิ ํ ป ิ ่ประสบการณ ให้บรการ และทาํการประเมนผานประสบการณ ให้บรการ และทาํการประเมนผาน

หรือเทปเสียงหรือซีดเีสียง รายการวทิยโทรทศัน์ หรือเทปเสียงหรือซีดเีสียง รายการวทิยโทรทศัน์ หรอเทปเสยงหรอซดเสยง รายการวทยุโทรทศน หรอเทปเสยงหรอซดเสยง รายการวทยุโทรทศน 

หรือเทปภาพ หรือซีดภีาพ ทีแ่พร่ภาพแบบตามหรือเทปภาพ หรือซีดภีาพ ทีแ่พร่ภาพแบบตาม

สาย ไร้สาย หรือผ่านดาวเทียม เป็นสื่อหลักสาย ไร้สาย หรือผ่านดาวเทียม เป็นสื่อหลัก



การศึกษาทางไกลที่ยดึสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
(Broadcast-Based Distance 
Education)Education)
•• สื่อเสริมประกอบด้วยสื่อสิ่งพมิพ์ สื่อโสตทศัน์ สื่อเสริมประกอบด้วยสื่อสิ่งพมิพ์ สื่อโสตทศัน์ 

บทเรียนด้วยคอมพวิเตอร์ อินบทเรียนด้วยคอมพวิเตอร์ อินเทอร์เทอร์เนต และการเนต และการ

ปป// ั ิ ิ ้ ืั ิ ิ ้ ืสอนสรุปสอนสรุป//สมมนาเสรมแบบเผชญหน้าหรือการสมมนาเสรมแบบเผชญหน้าหรือการ

สอนสรปผ่านสื่อสอนสรปผ่านสื่อสอนสรุปผานสอสอนสรุปผานสอ



แพร่เสียงและแพร่ภาพเป็นหลักแพรเสยงและแพรภาพเปนหลก

ํ ไํ ไตาํราทางไกลตาํราทางไกล

บทเรียนด้วยบทเรียนด้วย รายการวทิยุรายการวทิยุ  อินเทอร์เนตอินเทอร์เนต

ิ ์ิ ์ โ ั ์โ ั ์ ื่ โ ั ์ื่ โ ั ์คอมพวิเตอร์คอมพวิเตอร์ รายการโทรทัศน์รายการโทรทัศน์  สือโสตทัศน์สือโสตทัศน์

การสอนเสริมการสอนเสริม เทปเทป//ซีดเีสียงซีดเีสียง

ป ไป ไ ปป ี ีี ีการประชุมทางไกลการประชุมทางไกล  เทปเทป//ซีดภีาพซีดภีาพ

 แหล่งวทิยาการชุมชนแหล่งวทิยาการชุมชนุุ



การศึกษาทางไกลที่ยดึสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลักการศึกษาทางไกลที่ยดึสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก
(E(E Learning Based Distance Learning Based Distance (E(E--Learning Based Distance Learning Based Distance 
EducationEducation))

ิิ โ ั ์โ ั ์รายการวทิยุรายการวทิยุ รายการโทรทัศน์รายการโทรทัศน์

 ตาํราทางไกลตาํราทางไกล ประชุมทางไกลประชุมทางไกล  สื่อโสตทัศน์สื่อโสตทัศน์

ิ ์ิ ์ ปป ี ีี ีคอมพวิเตอร์คอมพวิเตอร์  เทปเทป//ซีดภีาพซีดภีาพ

อินเทอร์เนตอินเทอร์เนต  เทปเทป//ซีดเีสียงซีดเีสียงอนเทอรเนตอนเทอรเนต  เทปเทป//ซดเสยงซดเสยง

การสอนเสริมการสอนเสริม การประชุมทางไกลการประชุมทางไกล

่ ิ่ ิ แหล่งวทิยาการชุมชนแหล่งวทิยาการชุมชน



การศึกษาทางไกลที่ยดึสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลักการศึกษาทางไกลที่ยดึสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลักการศกษาทางไกลทยดสออเลกทรอนกสเปนสอหลกการศกษาทางไกลทยดสออเลกทรอนกสเปนสอหลก
(E(E--Learning Based Distance EducationLearning Based Distance Education))

•• เป็นระบบการศึกษาที่ที่ทําการวางแผน เตรียมการ ผลิต เป็นระบบการศึกษาที่ที่ทําการวางแผน เตรียมการ ผลิต 

ื ้ ์ ้ื ้ ์ ้นําเสนอเนือหาสาระและประสบการณ์ ให้บริการและนําเสนอเนือหาสาระและประสบการณ์ ให้บริการและ

ทําการประเมนิผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีทําการประเมนิผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีทาการประเมนผานเครอขายอเลกทรอนกสทมทาการประเมนผานเครอขายอเลกทรอนกสทม

คอมพวิเตอร์เป็นกลไกขบัเคลื่อน ใช้ระบบคอมพวิเตอร์เป็นกลไกขบัเคลื่อน ใช้ระบบ

โทรคมนาคมสองทาง ที่ตอบสนอง ปฏสิัมพนัธ์โทรคมนาคมสองทาง ที่ตอบสนอง ปฏสิัมพนัธ์

่ ้ ี ั ้ส ้ ี ั  ้ ี  ่ สื่่ ้ ี ั ้ส ้ ี ั  ้ ี  ่ สื่ระหวางผูเรยนกบผูสอนและผูเรยนกบ ผูเรยน ผานสอระหวางผูเรยนกบผูสอนและผูเรยนกบ ผูเรยน ผานสอ

หรือเผชิญหน้า ผสมผสานหรือเผชิญหน้า ผสมผสานญญ



การศึกษาทางไกลที่ยดึสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลักการศึกษาทางไกลที่ยดึสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลักการศกษาทางไกลทยดสออเลกทรอนกสเปนสอหลกการศกษาทางไกลทยดสออเลกทรอนกสเปนสอหลก
(E(E--Learning Based Distance EducationLearning Based Distance Education))

•• สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผสมผสานแบบตามสายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผสมผสานแบบตามสาย (On (On 
C bl /O  Li )C bl /O  Li ) ื่ ิื่ ิCable/On Line)Cable/On Line)  ตามคลืนวทิยุ ตามคลืนวทิยุ 

((Wireless)Wireless)  และไร้สายและไร้สาย (Off(Off--)) ((
Cable/Off Line) Cable/Off Line) โดยจัดสอนทางอินโดยจัดสอนทางอินเทอร์เทอร์เนต เนต 

การสอนผ่านจอภาพ และช่องทางโทรคมนาคมในรปแบบอื่น การสอนผ่านจอภาพ และช่องทางโทรคมนาคมในรปแบบอื่น การสอนผานจอภาพ และชองทางโทรคมนาคมในรูปแบบอน การสอนผานจอภาพ และชองทางโทรคมนาคมในรูปแบบอน 

และอาจใช้สื่อสิ่งพมิพ์ สื่อทาง สื่อทางวทิยุโทรทัศน์ สื่อโสตและอาจใช้สื่อสิ่งพมิพ์ สื่อทาง สื่อทางวทิยุโทรทัศน์ สื่อโสต

ทัศน์ การสอนสรุปทัศน์ การสอนสรุป//สัมมนาเสริม และการอบรมภาคปฏิบัติสัมมนาเสริม และการอบรมภาคปฏิบัติ

เสริมประสบการณ์เป็นสื่อเสริมเสริมประสบการณ์เป็นสื่อเสริมเสรมประสบการณเปนสอเสรมเสรมประสบการณเปนสอเสรม



การศึกษาทางไกลที่ยดึสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลักการศึกษาทางไกลที่ยดึสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก
(E(E--Learning Based Distance EducationLearning Based Distance Education))

ิิ โ ั ์โ ั ์รายการวทิยุรายการวทิยุ รายการโทรทัศน์รายการโทรทัศน์

 ตาํราทางไกลตาํราทางไกล ประชุมทางไกลประชุมทางไกล  สื่อโสตทัศน์สื่อโสตทัศน์

ิ ์ิ ์ ปป ี ีี ีคอมพวิเตอร์คอมพวิเตอร์  เทปเทป//ซีดภีาพซีดภีาพ

อินเทอร์เนตอินเทอร์เนต  เทปเทป//ซีดเีสียงซีดเีสียงอนเทอรเนตอนเทอรเนต  เทปเทป//ซดเสยงซดเสยง

การสอนเสริมการสอนเสริม การประชุมทางไกลการประชุมทางไกล

่ ิ่ ิ แหล่งวทิยาการชุมชนแหล่งวทิยาการชุมชน



M-LearningM-Learning
Mi d L iMi d L iMind Learning:Mind Learning:
Mind and Brain are not the same Mind and Brain are not the same 

thing;thing;thing;thing;
Brain works as a computer memoryBrain works as a computer memory--

Ram Ram 128 128 Mb, Mb, 256 256 Mb, Mb, 512512MbMb--Used to Used to 
 i f ti i f tiprocess information;process information;

Mind is the true storage of information Mind is the true storage of information 
working onworking on--line and offline and off--linelineworking onworking on line and offline and off lineline

OnOn--line via the Internet of the Mindline via the Internet of the Mind
OffOff--line via eyes, ears, smelling, line via eyes, ears, smelling, 

i  d t hii  d t hisensing and touchingsensing and touching

Mind Learning: Mind Learning: ““Do you log on?Do you log on?””Mind Learning: Mind Learning: Do you log on?Do you log on?



ป ั ํ ั ึ ไปรัชญาสําหรับการศึกษาทางไกล

สารัตถวาทสารัตถวาท นิรันตรวาทนิรันตรวาท

(Essentialism)(Essentialism) (Perennialism)(Perennialism)

ปรัชญาการศึกษาปรัชญาการศึกษาญญ

ิ ัิ ั ััพพฒนวาทพพฒนวาท อตภาววาทอตภาววาท

(Progressivism)(Progressivism) (Existentialism)(Existentialism)



จติวทิยาการเรียนร้จตวทยาการเรยนรู

่ ื่ โ ิ่ ื่ โ ิ ่ ป ์ ิ่ ป ์ ิกลุ่มเชือมโยงนิยมกลุ่มเชือมโยงนิยม กลุ่มประสบการณ์นิยมกลุ่มประสบการณ์นิยม

(S(S--R Theor ies)R Theor ies) (Field Theor ies/Gestalt)(Field Theor ies/Gestalt)(S(S R Theor ies)R Theor ies) (Field Theor ies/Gestalt)(Field Theor ies/Gestalt)

S S -- StimulusStimulus --Need to learnNeed to learn

R R -- ResponseResponse --Learning by DoingLearning by Doing

Re Re -- ReinforcementReinforcement --Suitable EnvironmentSuitable EnvironmentRe Re ReinforcementReinforcement Suitable EnvironmentSuitable Environment



ปั ั ํ ็ ี ไปัจจยัความสําเร็จของการเรียนทางไกล

ี ่ ่ ใ ีี ่ ่ ใ ี มสีวนรวมในการเรียนมสีวนรวมในการเรียน

 ได้รับคาํตชิมทนัท่วงทีได้รับคาํตชิมทนัท่วงที ไดรบคาตชมทนทวงทไดรบคาตชมทนทวงท

 ได้รับความสําเร็จได้รับความสําเร็จ//ภาคภมใิจภาคภมใิจ ไดรบความสาเรจไดรบความสาเรจ//ภาคภูมใจภาคภูมใจ

 ได้เรียนรู้ไปทีละน้อยตามลาํดบัขั้นได้เรียนรู้ไปทีละน้อยตามลาํดบัขั้นูู



ี ไ ใ ้ ํ ็ ไ ้ ่ ไ ?จะเรียนทางไกลให้สําเร็จได้อย่างไร?

๑๑. . มแีรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มแีรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์--ปรารถนาทีจ่ะเรียนปรารถนาทีจ่ะเรียน

ให้สําเร็จให้สําเร็จ

  ๒๒. . มวีนิัยควบคุมตนเองมวีนิัยควบคุมตนเอง--ไม่เกยีจคร้านไม่เกยีจคร้าน

ั ั ป ั ่ั ั ป ั ่ผดัวนัประกนัพรุ่งผดัวนัประกนัพรุ่ง

  การให้เวลาศึกษาอย่างจริงจังการให้เวลาศึกษาอย่างจริงจัง--กาํหนดเวลากาํหนดเวลา๓๓. . การใหเวลาศกษาอยางจรงจงการใหเวลาศกษาอยางจรงจง--กาหนดเวลากาหนดเวลา

แล้วต้องใช้เวลานั้นแล้วต้องใช้เวลานั้น อย่าอย่า ““เบีย้วเบีย้ว” ” ตนเองตนเองแลวตองใชเวลานนแลวตองใชเวลานน อยาอยา เบยวเบยว   ตนเองตนเอง



ี ไ ใ ้ ํ ็ ไ ้ ่ ไ ?จะเรียนทางไกลให้สําเร็จได้อย่างไร?

๔๔. . มวีธิีการเรียนทีถู่กต้องมวีธิีการเรียนทีถู่กต้อง--ทาํตามคาํแนะนําในทาํตามคาํแนะนําใน

เอกสารการสอนเอกสารการสอน สอบถามนักศึกษารุ่นก่อนที่สอบถามนักศึกษารุ่นก่อนที่

เรียนได้สําเร็จแล้วเรียนได้สําเร็จแล้ว

  ั ้ ี่ ้ั ้ ี่ ้๕๕. . การจัดสภาพแวดล้อมทบี้านการจัดสภาพแวดล้อมทบี้าน ––ทางทาง

กายภาพกายภาพ ทางจิตภาพทางจิตภาพ และทางสังคมภาพและทางสังคมภาพกายภาพกายภาพ ทางจตภาพทางจตภาพ และทางสงคมภาพและทางสงคมภาพ



ี ไ ใ ้ ํ ็ ไ ้ ่ ไ ?จะเรียนทางไกลให้สําเร็จได้อย่างไร?

๖๖. . การสนับสนุนจากครอบครัวการสนับสนุนจากครอบครัว--สามภีรรยา สามภีรรยา 

บุตรและบริวารบุตรและบริวาร

  // ่่๗๗. . การมคีู่หูการมคีู่หู//ทมีเรียนทีดีทมีเรียนทีดี

  ํ ิ ่ ่ ื ่ํ ิ ่ ่ ื ่๘๘. . การทาํกจิกรรมอย่างต่อเนืองและการทาํกจิกรรมอย่างต่อเนืองและ

ส่งงานเพื่อ เกบ็คะแนนส่งงานเพื่อ เกบ็คะแนนสงงานเพอ เกบคะแนนสงงานเพอ เกบคะแนน



ี ไ ใ ้ ํ ็ ไ ้ ่ ไ ?จะเรียนทางไกลให้สําเร็จได้อย่างไร?
้้  ๙๙. . หากสอบไม่ผ่านหลายครั้งอาจสมคัรเข้ารับหากสอบไม่ผ่านหลายครั้งอาจสมคัรเข้ารับ

้ ์ ื้ ์ ืการสอนเสริมเข้ม ณ ศูนย์วทิยพฒันาหรือ การสอนเสริมเข้ม ณ ศูนย์วทิยพฒันาหรือ 

์ ิ ึ ใ ่ ั ั โ ไ ่์ ิ ึ ใ ่ ั ั โ ไ ่ศูนยบริการการศึกษาในตางจังหวดั โดยไมศูนยบริการการศึกษาในตางจังหวดั โดยไม

บังคบับังคบั   ไม่อนญาตนักศึกษาที่ลงทะเบียนครั้งไม่อนญาตนักศึกษาที่ลงทะเบียนครั้งบงคบบงคบ--  --ไมอนุญาตนกศกษาทลงทะเบยนครงไมอนุญาตนกศกษาทลงทะเบยนครง

แรกในชดวชิานั้นๆ แรกในชดวชิานั้นๆ แรกในชุดวชานนๆ แรกในชุดวชานนๆ 



ี ไ ใ ้ ํ ็ ไ ้ ่ ไ ?จะเรียนทางไกลให้สําเร็จได้อย่างไร?

๑๐๑๐. . ทาํแบบประเมนิตนเองทาํแบบประเมนิตนเอง

--แบบทดสอบก่อนแบบทดสอบก่อน//หลงัศึกษาชุดวชิาหลงัศึกษาชุดวชิา

--แบบประเมนิตนเองก่อนและหลงัเรียนแบบประเมนิตนเองก่อนและหลงัเรียน

ั ้ ้ ใั ้ ้ ใตรวจสอบกบัเฉลยและดูความก้าวหน้าในตรวจสอบกบัเฉลยและดูความก้าวหน้าใน

การเรียนการเรียนการเรยนการเรยน



จะเรียนทางไกลให้สําเร็จได้อย่างไร?จะเรยนทางไกลใหสาเรจไดอยางไร?

๑๑๑๑. . เสาะหาหรือคดิคาถาแห่งความสําเร็จเสาะหาหรือคดิคาถาแห่งความสําเร็จ

ไ ่ ี ไ ี่ ํ ็ ไ ้โ ป ่ ั่ ี่ไ ่ ี ไ ี่ ํ ็ ไ ้โ ป ่ ั่ ี่““ไม่มอีะไรทจีะสําเร็จได้โดยปราศจากความมุ่งมนัทจีะไม่มอีะไรทจีะสําเร็จได้โดยปราศจากความมุ่งมนัทจีะ

เริ่มต้นเริ่มต้น ความคงเส้นคงวาทีจ่ะดาํเนินการต่อความคงเส้นคงวาทีจ่ะดาํเนินการต่อ และและเรมตนเรมตน ความคงเสนคงวาทจะดาเนนการตอความคงเสนคงวาทจะดาเนนการตอ และและ

ความกระตือรือร้นทีจ่ะทาํให้สําเร็จความกระตือรือร้นทีจ่ะทาํให้สําเร็จ””
(Nothing worthwhile can ever be (Nothing worthwhile can ever be 

accomplished without the will to accomplished without the will to accomplished without the will to accomplished without the will to 
start, consistence to continue and start, consistence to continue and 
enthusiasm to completeenthusiasm to completeenthusiasm to complete.enthusiasm to complete.””

––Mr. Waite Philips Mr. Waite Philips 



คาถาแห่งความสําเร็จคาถาแหงความสาเรจ

่่ ““ปราศจากความพยายามททีุรนทุรายปราศจากความพยายามททีุรนทุราย จะหาความจะหาความ

ป็ ิ ไ ่ไ ้ป็ ิ ไ ่ไ ้ ””เปนเลศไมไดเลยเปนเลศไมไดเลย””

““No excellence without No excellence without No excellence without No excellence without 
painstaking painstaking 
EffortsEfforts””

-Mr  Waite Philips-Mr. Waite Philips



คาถาแห่งความสําเร็จคาถาแหงความสาเรจ

 ““



คาถาแห่งความสําเร็จคาถาแหงความสาเรจ

 ““


