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บทที่ 1
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การจัดการศึ กษาในปั จจุ บนั ได้มีก ารนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีท างการศึ ก ษามาใช้
เพื่ อ เพิ่ ม ทางเลื อ กในการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย น เพื่ อ พัฒ นาผูเ้ รี ย นในยุค โลกาภิ ว ฒ
ั น์ ให้ มี ค วามรู ้
ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลและข่าวสาร มีรูปแบบวิธีการเรี ยนการสอนที่เน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลมากขึ้น กระบวนการเรี ยนการสอนเปลี่ยนบทบาทของครู จากการเป็ น
ผูใ้ ห้ ผูถ้ ่ายทอด มาเป็ นผูอ้ อกแบบการศึกษา เพื่อพัฒนาคนที่มีความแตกต่างกัน การเรี ยนการสอน
ไม่จาํ กัดอยูเ่ ฉพาะในห้องเรี ยนและภายในสถาบันการศึกษาอีกต่อไป
การเรี ยนการสอนแบบอี เลิ ร์ น นิ ง (e-Learning) ถู ก นํ า มาใช้ ใ นระบบการศึ ก ษาเพื่ อ
สนับสนุ น และเพิ่มช่ องทางการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนในสถาบันอุดมศึ กษาหลายๆ สถาบัน สามารถ
เข้าถึ งผูเ้ รี ยนที่ อยู่ห่ างไกล โดยไม่ จาํ กัดสถานที่ และเวลาใดก็ได้ (Anywhere Anytime Learning)
และสนับ สนุ น ระบบการเรี ย นรู ้ ที่ มี ผูเ้ รี ย นเป็ นศู น ย์ก ลาง (Student-Centered Learning) ที่ ผูเ้ รี ย น
สามารถควบคุ มจังหวะการเรี ยนรู ้ ได้ด้วยตัวเอง (Self-paced Learning) การเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองใน
ระบบอีเลิร์นนิง จึงเป็ นช่องทางสําคัญทางหนึ่งของการเรี ยนรู ้ของบุคคลในยุคนี้
มหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศไทยได้มีการจัดการเรี ยนการสอนแบบอี เลิ ร์น นิ งทั้งใน
ลักษณะเสริ มการสอนปกติในชั้นเรี ยน และใช้ทดแทนการสอนปกติ จึงทําให้ท้ งั อาจารย์ผสู ้ อนและ
หน่ วยงานผูร้ ับผิดชอบด้าน e-Learning ของสถาบันการศึกษาต่างๆ หาแนวทางเพื่อการออกแบบ
และการผลิตบทเรี ยน e-Learning ให้ได้เกิดทั้งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล สถาบันการศึกษา
ต่างๆ ได้มีการออกแบบและผลิตบทเรี ยนในรายวิชาต่างๆ ขึ้นมามากมาย ซึ่ งก็มีความแตกต่างกัน
ออกไปตามการออกแบบของแต่ละสถาบัน การศึกษา หรื อแตกต่างตามนักออกแบบแต่ละท่ าน
ดังนั้นการศึกษารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่จะให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้มากที่สุด จึงเป็ นสิ่ งสําคัญ
สําหรับการจัดการเรี ยนการสอนแบบอีเลิร์นนิ ง รู ปแบบบทเรี ยนที่ผลิตขึ้นมาจะต้องใช้วิธีการและ
กลยุทธ์ (Method and Strategy) ในการเรี ยนการสอนอย่างไรสําหรับเนื้ อหาในแต่ละลักษณะ จะมี
วิ ธี ก ารออกแบบบทเรี ยน (Instructional Design) อย่ า งไร ที่ จ ะให้ ผู ้เรี ยนเกิ ด ความเข้า ใจใน
กระบวนการเรี ย นรู ้ น้ ัน และจะมี เทคนิ ค นําเสนอเนื้ อ หา สาระให้ แ ก่ ผูเ้ รี ย น (Message Design)
อย่างไรที่จะดึงดูดให้ผเู ้ รี ยนสนใจในบทเรี ยนนั้น สิ่ งต่างๆ เหล่านี้เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งให้ความสําคัญควร
มีการศึกษาวิจยั ก่อนที่จะมีการจัดการเรี ยนการสอนแบบอีเลิร์นนิง
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นอกจากนี้ ยงั มีกรณี สําคัญในเรื่ องการเปิ ดการค้าเสรี ดา้ นการศึกษาซึ่ งจะมีการให้บริ การ
การศึ กษาทางไกลแบบออนไลน์มาจากต่างประเทศเพื่อให้บริ การกับประชากรไทย สํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ต ระหนั ก ถึ งการคุ ้ม ครองดู แ ลผูบ้ ริ โ ภคในส่ ว นนี้ ด้ว ยเพื่ อ ให้
ประชากรไทยได้รับบริ การการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ ไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่ วมมือกับ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษา และสถาบัน การศึ ก ษาต่างๆ ทั้งในและต่ างประเทศ เพื่ อการวิจยั พัฒ นาแนว
ทางการคุม้ ครองดูแลผูบ้ ริ โภค เช่นการศึกษากรณี ศึกษาจากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย การพัฒนา
แนวทางการดูแลคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนแบบอีเลิร์นนิง เช่น การพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยน
การสอนทั้งในระดับปริ ญญา หลักสู ตรประกาศนี ยบัตร และหลักสู ตรระยะสั้นตามความต้องการ
ของสังคม และตามแผนการพัฒนาประเทศ มีกลไกในการควบคุมคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพการ
เรี ย นการสอน ได้แ ก่ สนับ สนุ น การพัฒ นาบุ คลากรทางการศึ ก ษา สนับ สนุ น การใช้ท รั พ ยากร
การศึกษาทุกด้านร่ วมกัน สนับสนุ นการวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบและวิธีการจัดการเรี ยนการสอน
อย่างต่ อเนื่ อง โดยวัต ถุ ป ระสงค์ของโครงการเพื่ อ การวิจ ัย พัฒ นา คิ ด ค้น และใช้น วัตกรรมทาง
การศึกษา และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในทุกด้าน ในการจัดการเรี ยนการสอนทางไกลผ่านระบบเครื อข่าย
สารสนเทศ โดยดํา รงไว้ซ่ ึ งคุ ณ ภาพ และมาตรฐานของการให้ ก ารศึ ก ษาทางไกล ทั้ ง ด้า น
กระบวนการ และผลผลิตในระดับที่สูงเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล นั้น การวิจยั เป็ นช่องทางหนึ่ ง
ของการได้มาซึ่ งองค์ความรู ้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนแบบอีเลิร์นนิง สําหรับประเทศไทย
อย่างต่อเนื่องต่อไป

1.1 วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
วัตถุประสงค์ หลัก
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาอีเลิร์นนิงสําหรับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ เฉพาะ
1) เพื่อศึกษากระบวนการควบคุมดูแลการให้บริ การการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ งใน
ประเทศ และต่างประเทศ ของประเทศในภูมิภาคเอเซีย
2) เพื่อศึกษาด้านมาตรฐานสถาบันแบบอีเลิร์นนิง
3) เพื่อศึกษาด้านมาตรฐานหลักสู ตรแบบอีเลิร์นนิง
4) เพื่อศึกษาด้านมาตรฐานระบบการจัดการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
5) เพื่อศึกษาด้านมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
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1.2 ขอบเขตการวิจยั
1.2.1 ศึกษาเอกสาร รายงาน ด้านรู ปแบบการควบคุมดูแลการให้บริ การการจัดการศึกษา
แบบอีเลิร์นนิ งในประเทศและต่างประเทศ : กรณี ศึกษาประเทศในภูมิภาคเอเซี ย ที่ประกอบด้วย 4
หัวข้อย่อย คือ
1) มาตรฐานสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
2) มาตรฐานหลักสู ตรแบบอีเลิร์นนิง
3) มาตรฐานระบบการจัดการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
4) มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
1.2.2 สรุ ป ประเด็ น ด้า นการกระบวนการควบคุ ม ดู แ ลการให้ บ ริ ก ารการศึ ก ษาแบบ
อีเลิร์นนิ ง มาตรฐานสถาบันแบบอีเลิร์นนิ ง มาตรฐานหลักสู ตรแบบอีเลิร์นนิ ง มาตรฐานระบบการ
จัดการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง และมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
1.2.3 จัดทําด้านกระบวนการควบคุมดูแลการให้บริ การการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ ง มาตรฐาน
สถาบันแบบอี เลิร์นนิ ง มาตรฐานหลักสู ตรแบบอีเลิร์นนิ ง มาตรฐานระบบการจัดการศึกษาแบบ
อีเลิร์นนิง และมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
1.2.4 จัดทําบทสรุ ปของรายงาน

บทที่ 2
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวทางการพัฒนาอีเลิร์นนิงสํ าหรับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
การศึกษารู ปแบบการควบคุมดูแลการให้ บริการการจัดการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
ในประเทศและต่ างประเทศ : กรณีศึกษาประเทศในภูมิภาคเอเซีย
2.1
2.2
2.3
2.4

มาตรฐานสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
มาตรฐานหลักสู ตรแบบอีเลิร์นนิง
มาตรฐานระบบการจัดการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง

การจัดการศึกษาในปั จจุบนั ได้มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามาใช้เพื่อเพิ่ม
ทางเลื อ กในการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย น เพื่ อ พัฒ นาผูเ้ รี ย นในยุค โลกาภิ ว ตั น์ ใ ห้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ
ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ขอ้ มู ลและข่าวสาร มี รูปแบบวิธีการเรี ยนการสอนที่ เน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลมากขึ้น กระบวนการเรี ยนการสอนเปลี่ยนบทบาทของครู จากการเป็ นผูใ้ ห้ ผูถ้ ่ายทอดมา
เป็ นผูอ้ อกแบบการศึ ก ษา เพื่ อพัฒ นาคนที่ มี ค วามแตกต่ างกัน การเรี ยนการสอนไม่ จ าํ กัด อยู่เฉพาะ
ในห้องเรี ยนและภายในสถาบันการศึกษาอีกต่อไป
การเรี ยนการสอนแบบอีเลิร์นนิง (e-Learning) ถูกนํามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อสนับสนุน
และเพิ่มช่องทางการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในสถาบันอุดมศึกษาหลายๆ สถาบัน สามารถเข้าถึงผูเ้ รี ยนที่อยู่
ห่ างไกล โดยไม่จาํ กัดสถานที่ และเวลาใดก็ได้ (Anywhere Anytime Learning) และสนับสนุ นระบบ
การเรี ย นรู ้ ที่ มี ผู เ้ รี ย นเป็ นศู น ย์ก ลาง (Student Centered Learning) ที่ ผู ้เรี ย นสามารถควบคุ ม จัง หวะ
การเรี ย นรู ้ ได้ด้วยตัว เอง (Self - paced Learning) การเรี ยนรู ้ ด้ว ยตนเองในระบบอี เลิ ร์น นิ ง จึ งเป็ น
ช่องทางสําคัญทางหนึ่งของการเรี ยนรู ้ของบุคคลในยุคนี้
มหาวิ ท ยาลัย ต่ างๆ ของประเทศไทยได้มี ก ารจัด การเรี ย นการสอนแบบอี เลิ ร์น นิ ง ทั้งใน
ลักษณะเสริ มการสอนปกติในชั้นเรี ยนและใช้ทดแทนการสอนปกติ จึงทําให้ท้ งั อาจารย์ผูส้ อนและ
หน่ วยงานผูร้ ับผิดชอบอีเลิร์นนิง ของสถาบันการศึกษาต่างๆ หาแนวทางเพื่อการออกแบบและการผลิต
บทเรี ย นอี เลิ ร์น นิ ง ให้ ไ ด้เกิ ด ทั้ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล สถาบัน การศึ ก ษาต่ างๆ ได้มี ก าร
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ออกแบบและผลิ ต บทเรี ย นในรายวิ ช าต่ างๆ ขึ้ น มามากมาย ซึ่ งก็ มี ค วามแตกต่ า งกัน ออกไปตาม
การออกแบบของแต่ละสถาบันการศึกษาหรื อแตกต่างตามนักออกแบบแต่ละท่าน ดังนั้นการศึ กษา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่จะให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้มากที่สุด จึงเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับการจัดการเรี ยน
การสอนแบบอี เลิ ร์ น นิ ง รู ป แบบบทเรี ย นที่ ผ ลิ ต ขึ้ น มาจะต้อ งใช้วิ ธี ก ารและกลยุท ธ์ (Method and
Strategy) ในการเรี ยนการสอนอย่างไรสําหรั บเนื้ อหาในแต่ละลักษณะจะมีวิธีการออกแบบบทเรี ยน
(Instructional Design) อย่างไรที่จะให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจในกระบวนการเรี ยนรู ้น้ นั และจะมีเทคนิ ค
นําเสนอเนื้ อหา สาระให้แก่ผเู ้ รี ยน (Message Design) อย่างไรที่จะดึงดูดให้ผเู ้ รี ยนสนใจในบทเรี ยนนั้น
สิ่ งต่างๆ เหล่านี้ เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งให้ความสําคัญควรมีการศึกษาวิจยั ก่อนที่จะมีการจัดการเรี ยนการสอน
แบบอีเลิร์นนิง
นอกจากนี้ ยังมี ก รณี สําคัญ ในเรื่ อ งการเปิ ดการค้าเสรี ด้านการศึ ก ษาซึ่ งจะมี ก ารให้บริ ก าร
การศึ ก ษาทางไกลแบบออนไลน์ ม าจากต่ างประเทศเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารกับ ประชากรไทย สํ านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงการคุม้ ครองดูแลผูบ้ ริ โภคในส่ วนนี้ ดว้ ยเพื่อให้ประชากร
ไทยได้รับบริ การการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี
โครงการมหาวิท ยาลัย ไซเบอร์ ไ ทย สํานัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาร่ ว มมื อ กับ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาและสถาบัน การศึ ก ษาต่ างๆ ทั้งในและต่ างประเทศเพื่ อ การวิ จ ัย พัฒ นาแนวทาง
การคุ ม้ ครองดู แลผูบ้ ริ โภค เช่ น การศึ กษากรณี ศึกษาจากประเทศในแถบภู มิภาคเอเชี ย การพัฒ นา
แนวทางการดูแลคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนแบบอีเลิร์นนิ ง เช่น การพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยน
การสอนทั้งในระดับ ปริ ญ ญา หลัก สู ตรประกาศนี ยบัตร และหลักสู ตรระยะสั้ น ตามความต้อ งการ
ของสังคม และตามแผนการพัฒนาประเทศมีกลไกในการควบคุมคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพการเรี ยน
การสอน ได้แก่ สนับสนุ นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุ นการใช้ทรั พยากรการศึ กษา
ทุ กด้านร่ วมกัน สนับสนุ นการวิจยั เพื่ อพัฒ นารู ป แบบและวิธีการจัดการเรี ยนการสอนอย่างต่ อเนื่ อง
โดยวัต ถุ ป ระสงค์ข องโครงการเพื่ อ การวิ จ ัย พัฒ นา คิ ด ค้น และใช้น วัต กรรมทางการศึ ก ษาและ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในทุ ก ด้านในการจัด การเรี ย นการสอนทางไกลผ่านระบบเครื อ ข่ ายสารสนเทศ
โดยดํารงไว้ซ่ ึ งคุณภาพและมาตรฐานของการให้การศึ กษาทางไกลทั้งด้านกระบวนการและผลผลิต
ในระดับที่สูงเป็ นที่ยอมรับในระดับสากลนั้น การวิจยั เป็ นช่ องทางหนึ่ งของการได้มาซึ่ งองค์ความรู ้
ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนแบบอีเลิร์นนิงสําหรับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป
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2.1 มาตรฐานสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
สถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ ง อาจมีชื่อเรี ยกได้ต่างกันซึ่ งหมายถึง มหาวิทยาลัยออนไลน์
หรื อมหาวิทยาลัยไซเบอร์ คือ สถาบัน ที่มีการดําเนินกิจกรรมด้านวิชาการและการบริ หารจัดการสถาบัน
ในลักษณะของการศึกษาทางไกล ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีในการสื่ อสารเป็ นสื่ อกลาง
ติดต่อประสานงานกันเสมือนการเรี ยนการสอนในสถาบันปกติ
2.1.1 การศึกษารูปแบบการดําเนินงานของสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
ผลการศึกษารู ปแบบการดําเนิ นงานของสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ งมีหลายแนวคิด
ซึ่งสรุ ปรู ปแบบของสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงออกเป็ น 4 แนวคิดดังนี้
แนวคิดทีห่ นึ่ง นําเสนอรู ปแบบสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง ออกเป็ น 5 รู ปแบบ คือ
1) สถาบัน ทั่ว ไป ที่ มี โ ปรแกรมหลายรู ป แบบ เปิ ดสอนทั้ง ระบบปกติ และระบบ
ออนไลน์
2) สถาบันซึ่งสอนทางไกล โดยการใช้สื่อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก มีการใช้ไอซีทีเพื่อเสริ มการ
เรี ยนการสอน
3) สถาบันลักษณะที่เป็ นตัวแทน (Broker) เพื่อรับดําเนินการจัดการโปรแกรมหลักสู ตร
การจัดการเรี ยนการสอนจากสถาบัน อื่ น ๆ ข้อดี ของสถาบัน ลักษณะนี้ คือ มี ความ
ยืดหยุน่ ในการลงทะเบียนเรี ยน และถ่ายโอนหน่วยกิตได้
4) สถาบัน ซึ่ งเป็ นผูจ้ ัด หาข้อ มู ล และเครื่ อ งอํานวยความสะดวก สถาบัน ลัก ษณะนี้
ช่วยสนับสนุนความต้องการของผูเ้ รี ยน และสถาบันเช่น University for Industry
5) สถาบัน ซึ่ งสร้ างโดยไม่ มีวตั ถุประสงค์จะสอนผูเ้ รี ยนโดยตรงแต่มีอาํ นาจที่ จะให้
ใบ ป ริ ญ ญ า และให้ บ ริ การอื่ น ๆ เช่ น The Western Governors University ใน
สหรัฐอเมริ กา
แนวคิดที่สอง ที่ทาํ ให้เกิดรู ปแบบของสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ ง คือ ความเจริ ญ
อย่างรวดเร็ วของภาคเอกชน มีการแบ่งรู ปแบบของมหาวิทยาลัยออกเป็ น 3 รู ปแบบ ดังนี้
1) สถาบั น ที่ ต้ ั งขึ้ นแสวงหากํา ไร เช่ น University of Phoenix , Jones International
University จุดประสงค์การจัดตั้งเพื่อสอนโดยตรงให้กบั กลุ่มเป้าหมายในตลาด
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2) สถาบัน ที่ ร่วมมื อกันหลายๆ สถาบัน เป็ นเครื อข่ายเพื่อสนองความต้องการในการ
ฝึ กอบรม เฉพาะทาง เพื่ อ ให้ได้ก ารรั บ รองอย่างเป็ นทางการ เช่ น South Africa
Telecom
3) สถาบันเน้นการบริ การวิชาการเฉพาะด้าน มีการจัดเก็บค่าบริ การวิชาการ เช่ น การ
บริ การให้คาํ ปรึ กษา การจัดโครงการสนับสนุนทางด้านเทคนิค เป็ นต้น
แนวคิดทีส่ าม แบ่งรู ปแบบของสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง ออกเป็ น 4 รู ปแบบ คือ
1) สถาบันที่มีรูปแบบ Single Mode มีจุดเน้นที่จะออกแบบ และสอนรายวิชาทางไกล
การบริ หารจัดการต่างๆ เช่ น การวางแผนการใช้งบประมาณ การจัดหาบุคลากร
และทรัพยากรต่างๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาทางไกลเท่านั้น
2) สถาบัน แบบ Dual Mode มี ก ารสอนทั้งในชั้น เรี ยนในมหาวิท ยาลัย และเพิ่ ม ช่ อ ง
ทางการสอนแบบอีเลิร์นนิง
3) สถาบันแบบ Mixed Mode มีท้ งั การสอนทางไกลแบบอีเลิร์นนิ งและการสอนปกติ
ในสถาบัน โดยใช้ผสู ้ อนชุดเดียวกัน
4) สถาบัน ลักษณะสมาคม เกิดจากการรวมตัวกันของสถาบันต่างๆ เพื่อเป็ นหุน้ ส่ วนใน
การสอนแบบทางไกล ภายใต้การบริ หารจัดการของหน่วยงานเดียวกัน
แนวคิดทีส่ ี่ สถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงแบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ ดังนี้
1) เป็ นลัก ษณะความร่ ว มมื อ (Consortium) ระหว่ า งสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาต่ า งๆ โดย
สถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ งจะเป็ นตัวกลางเชื่ อมต่อระหว่างมหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆที่ร่วมมือกันก่อตั้งโดยแบ่งใช้ทรัพยากรที่สถาบันการศึกษา
แต่ละแห่ งมีอยูแ่ ละมีขอ้ ตกลงร่ วมกันที่จะรับรองผลการเรี ยนของสถาบันการศึกษาที่
เป็ นสมาชิ ก นั ก ศึ ก ษาที่ เข้าเรี ย นในสถาบัน การศึ ก ษาแบบอี เลิ ร์ น นิ ง รู ป แบบนี้
สามารถเลือกเรี ยนหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยใดก็ได้ที่เป็ นสมาชิก และสามารถเทียบ
โอนรายวิ ช ากัน ได้ เช่ น สถาบัน การศึ ก ษาแบบอี เลิ ร์ น นิ ง แคลิ ฟ อร์ เนี ย และ
สถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงไคลด์ เป็ นต้น
2) เป็ นสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ งที่มีหน่ วยงานที่มีอาํ นาจในการให้ปริ ญญาใหม่
เป็ นผูจ้ ดั ตั้งขึ้ น โดยปกติ จ ะทํางานร่ ว มกับ มหาวิท ยาลัย ที่ มี อยู่แ ล้ว มหาวิท ยาลัย
รู ปแบบนี้ จะทําหน้าที่เป็ นธนาคารหน่ วยกิต (Credit bank) มีพ้ืนที่สาํ หรับเก็บสะสม
หน่ ว ยกิ ต ของนัก ศึ ก ษาที่ เรี ย นจากสถาบัน ต่ างๆ และนับ หน่ ว ยกิ ต ของหลัก สู ต ร
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ปริ ญญาของสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ ง ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในรู ปแบบนี้ เช่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่ งชาติ (National Technological University : NTU) และ
มหาวิทยาลัยฟิ นิกส์ (The University of Phoenix) เป็ นต้น
สรุ ปแนวคิดการจัดตั้งสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง โดยแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 2.1 แนวคิดการจัดตั้งสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
แนวคิด
รูปแบบ
ลักษณะ
1. สถาบันทัว่ ไป มีโปรแกรม เปิ ดสอนทั้งระบบปกติ และระบบออนไลน์
หลายรู ปแบบ
2. สถาบันสอนทางไกล
ใช้สื่อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก มีการใช้ไอซีทีเพื่อเสริ มการ
เรี ยนการสอน
3. สถาบันลักษณะที่เป็ น
รับดําเนินการจัดการโปรแกรมหลักสู ตร การจัดการ
ตัวแทน (broker)
เรี ยนการสอนจากสถาบันอื่นๆ ข้อดีของสถาบัน
แนวคิดที่ 1
ลักษณะนี้ คือ มีความยืดหยุน่ ในการลงทะเบียนเรี ยน
และถ่ายโอน หน่วยกิตได้
4. สถาบันซึ่งเป็ นผูจ้ ดั หา
สถาบัน ลัก ษณะนี้ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ความต้อ งการของ
ข้อมูล และเครื่ องอํานวย ผูเ้ รี ยน และสถาบันเช่น University for Industry
ความสะดวก
5. สถาบันซึ่งสร้างโดยไม่มี สอนผูเ้ รี ยนโดยตรง แต่มีอาํ นาจที่จะให้ใบปริ ญญา
วัตถุประสงค์
และให้บริ การอื่นๆ เช่น The Western Governors
University ในสหรัฐอเมริ กา
1. สถาบันที่ต้ งั ขึ้นแสวงหา จุดประสงค์การจัดตั้งเพื่อสอนโดยตรงให้กบั
กําไร
กลุ่มเป้าหมายในตลาด
2. สถาบันที่ร่วมมือกัน
เป็ นเครื อข่ายเพื่อสนองความต้องการในการฝึ กอบรม
หลายๆ สถาบัน
เฉพาะทาง เพือ่ ให้ได้การรับรองอย่างเป็ นทางการ
เช่น South Africa Telecom
แนวคิดที่ 2
3. สถาบันเน้นการบริ การ
มีการจัดเก็บค่าบริ การวิชาการ เช่น การบริ การให้
วิชาการเฉพาะ
คําปรึ กษา การจัดโครงการสนับสนุนทางด้านเทคนิค
เป็ นต้น
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แนวคิด

รู ปแบบ
1. สถาบันที่มีรูปแบบ
Single Mode

2. สถาบันแบบ Dual Mode
แนวคิดที่ 3
3. สถาบันแบบ Mixed Mode
4. สถาบันลักษณะสมาคม

1. เป็ นลักษณะความร่ วมมือ
(Consortium)

แนวคิดที่ 4
2. เป็ นสถาบันการศึกษาแบบ
อีเลิร์นนิ ง ที่มีหน่ วยงานที่
มีอาํ นาจในการให้ปริ ญญา
ใหม่เป็ นผูจ้ ดั ตั้งขึ้น

ลักษณะ
มีจุดเน้นที่จะออกแบบ และสอนรายวิชาทางไกล การ
บริ หารจัดการต่างๆ เช่น การวางแผนการใช้
งบประมาณ การจัดหาบุคลากร และทรัพยากรต่างๆ
มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาทางไกล เท่านั้น
มีการสอนทั้งในชั้นเรี ยนในมหาวิทยาลัย และเพิ่มช่อง
ทางการสอนแบบอีเลิร์นนิง
มีท้ งั การสอนทางไกลแบบอีเลิร์นนิ ง และการสอนปกติ
ในสถาบัน โดยใช้ผสู ้ อนชุดเดียวกัน
เกิดจากการรวมตัวกันของสถาบันต่างๆ เพื่อเป็ น
สมาคมในการสอนแบบทางไกลภายใต้การบริ หาร
จัดการของหน่วยงานเดียวกัน
โดยสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงจะเป็ นตัวกลาง
เชื่อมต่อระหว่างมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในภูมิภาค
ต่างๆที่ร่วมมือกันก่อตั้งโดยแบ่งใช้ทรัพยากรที่
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ งมีอยู่ และมีขอ้ ตกลงร่ วมกัน
ที่จะรับรองผลการเรี ยนของสถาบันการศึกษาที่เป็ น
สมาชิก นักศึกษาที่เข้าเรี ยนในสถาบันการศึกษาแบบ
อีเลิร์นนิงรู ปแบบนี้ สามารถเลือกเรี ยนหลักสู ตรของ
มหาวิทยาลัยใดก็ได้ที่เป็ นสมาชิก และสามารถเทียบ
โอนรายวิชากันได้
โดยปกติ จ ะทํา งานร่ ว มกับ มหาวิ ท ยาลัย ที่ มี อ ยู่ แ ล้ว
มหาวิทยาลัยรู ปแบบนี้ จะทําหน้าที่เป็ นธนาคารหน่ วย
กิ ต (Credit bank) มี พ้ื น ที่ สํ าหรั บ เก็ บ สะสมหน่ ว ยกิ ต
ของนักศึ กษาที่ เรี ยนจากสถาบัน ต่ างๆ และนับหน่ วย
กิ ต ของหลัก สู ต รปริ ญ ญาของสถาบัน การศึ ก ษาแบบ
อีเลิร์นนิง
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2.1.2 แนวโน้ ม การศึ กษาทางไกลด้ านโครงสร้ างองค์ กรและการจัด กิจ กรรมการศึ ก ษาของ
สถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
แนวโน้มของการศึ ก ษาทางไกลด้านโครงสร้ างองค์กร และการจัด กิ จกรรมการศึ ก ษา ของ
สถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง พบว่า สามารถ แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ
1) การพัฒ นาจากสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ก ารจัด การศึ ก ษาทางไกล (Existing higher
education institutions that have or are developing distance education program.)
เช่ น eCornell , NYU Online , The University of Illinois On-line,University of
Maryland University College, Rio Salado Community College , The SUNY
Learning Network and Virtual Temple.
2) การร่ วมทุนกันระหว่างภาคธุ รกิจกับสถาบันอุดมศึกษาในลักษณะของมหาวิทยาลัย
บรรษัท (Corporate University Joint Ventures) เช่น Blackboard , Campus Pipeline
, eCollege , WebCT , Unext.com , Cenquest , Fathom , Global Education Network
, Quisic and University.
3) สถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงเต็มรู ปแบบ (Full Cyber University) เช่น University
of Phoenix Online , Western Governors University , Andrew Jackson University ,
Cappella University , Jones International University , Kennedy Warren University.
4) มหาวิ ท ยาลั ย บรรษั ท หรื อสถาบั น เพื่ อ การฝึ กอบรม (Corporate University or
Training Institutions) เช่น Xchange and Click2learn.
2.1.3 ประเภทและองค์ ประกอบของการสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
การศึ ก ษาประเภท และองค์ป ระกอบของสถาบัน การศึ ก ษาแบบอี เลิ ร์น นิ ง พบว่า สถาบัน
ในลักษณะนี้ ควรมีการจัดการศึกษาของสถาบันที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองและเป็ นไปในรู ปแบบ
เดียวกับสถาบันการศึกษาแบบปกติ
องค์ประกอบของสถาบันแบบอีเลิร์นนิง ควรประกอบด้วย
1) สถาบันมีพนั ธกิจที่ชดั เจน
2) มีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ
3) มีกระบวนการสรรหา บุคลากรที่เป็ นระบบ ชัดเจน
4) มีระบบการคัดเลือกนักศึกษา
5) กําหนดรายวิชา และหลักสูตรที่เด่นชัดเจน
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คํานึงเรื่ องลิขสิ ทธิ์ ทั้งด้านการผลิตและเผยแพร่
วางแผนด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด
ระบบการควบคุมคุณภาพ
ปรับปรุ งคุณภาพรายวิชา
- ทฤษฎีการเรี ยนการสอนออนไลน์
- เป้าหมาย และจุดประสงค์รายวิชา
- การปฐมนิเทศ และนํารายวิชา
- เนื้อหา
- การเผยแพร่ รายวิชา
- การช่วยเหลือ
- การมีปฏิสมั พันธ์
- การร่ วมมือกันในการเรี ยน
- การจัดการรายวิชา
- การประเมินรายวิชา
10) กําหนดภาษาที่ใช้ในรายวิชา
11) หารู ปแบบการสอนและการเรี ยนให้เหมาะสม และมีประสิ ทธิภาพ
12) กําหนดรู ปแบบการประเมินที่เหมาะสม
13) เลือกเครื่ องมือสําหรับการถ่ายทอดเนื้อหา
14) กําหนดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ข้นั ตํ่าที่ผเู ้ รี ยนสามารถใช้งาน
15) มีระบบการเข้าออกในการศึกษาผ่านระบบออนไลน์อย่างปลอดภัย
16) ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ
17) มีระบบจัดการด้านการบริ การการศึกษาตลอด 7 วัน และ 24 ชัว่ โมง
18) จัดเตรี ยมโปรแกรมการฝึ กอบรมแก่นกั ศึกษาและบุคลากรอยูเ่ สมอ
19) มีกิจกรรมในสังคมหรื อชุมชนออนไลน์อยูเ่ สมอ
20) มีบริ การแนะแนวให้คาํ ปรึ กษา
21) มีบริ การห้องสมุด
22) มีบริ การด้านเทคโนโลยี เช่น การแก้ไขปัญหา การตอบคําถาม คําถามที่พบบ่อย
ขณะนี้ สถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงมีการจัดตั้งมากขึ้น ดังนั้นประเด็นสําคัญที่ตอ้ งพิจารณา
คือ การประกันคุณภาพสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ ง ว่าสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ งมีมาตรฐาน
ได้รับการรับรองมาตรฐานหรื อไม่
6)
7)
8)
9)

12

องค์ป ระกอบการประกัน คุ ณ ภาพ 4 ขั้น ตอน คื อ 1) การควบคุ ม คุ ณ ภาพ (Quality Control)
2) การตรวจสอบคุ ณ ภาพ (Quality Audit) แยกเป็ นคุณ ภาพภายในและคุ ณ ภาพจากภายนอก 3) การ
รับรองคุณภาพ (Quality Accreditation) และ 4) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) การประกัน
คุ ณ ภาพสถาบันการศึ กษาแบบอี เลิ ร์น นิ ง นั้น มักพิจารณากัน ในด้านการรั บรองคุ ณ ภาพ ซึ่ งมักต้อง
กระทําโดยหน่วยงานภายนอก
ประเทศสหรั ฐอเมริ ก ามี ห น่ วยงานที่ ก าํ หนดมาตรฐานการศึ ก ษาแบบอี เลิ ร์น นิ ง คื อ United
States Distance Learning Association (USDLA - http://www.usdla.org) โดยมีการรับรองใน 2 รู ปแบบ
คือ
1) The USDLA / Quality Standards (QS หรื อ USDLA/QS)เป็ นการรั บ รองการจัด การของ
สถาบัน
2) The Distance Learning Accreditation Board (DLAB) เป็ นการรั บ รองหลัก สู ต ร (ใช้เวลา
ประมาณ 6-12 เดือนในการประเมินผล)
โดย USDLA แบ่งการรับรองสถาบันแยกประเภทดังนี้
(1) Pre-K – Grade 12 (P12)
(2) Corporate Training (CT)
(3) Telehealth (TH)
(4) Health and Wellness (HW)
(5) Higher Education (HE)
(6) Home School (HS)
(7) Certificate (CR)
(8) Continuing Education (CE)
(9) Government (GV)
(10)Professional Development (PD)
2.1.4 เกณฑ์ ตัวบ่ งชี้ มาตรฐาน การประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
การประกัน คุ ณ ภาพสถาบันการศึ กษาที่ มีการจัดการศึ กษาแบบการเรี ยนทางไกล หรื อแบบ
อี เลิ ร์ น นิ ง จากการศึ ก ษา พบว่ า องค์ก รที่ ท ํา หน้ า ที่ ใ ห้ ก ารประกัน คุ ณ ภาพ ในความควบคุ ม ของ
คณะกรรมการการรับรองวิทยฐานะระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบ เกณฑ์ และตัวบ่งชี้ ที่
หลากหลายและคล้ายคลึงกัน เพื่อให้การรับรองคุณภาพกับสถาบันการศึกษา ดังนี้
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1) สถาบันการเรี ยนทางไกลในยุโรป (Distance Learning Academic in Europe, 2003) ได้การ
สร้างเกณฑ์เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการพิจารณาให้การรับรองวิทยฐานะการเรี ยนทางไกล
(Accreditation of Distance Learning) ทั้งสถาบันการศึกษาที่มีเปิ ดหลักสู ตรสอนในแถบประเทศทวีป
ยุโรปได้แบ่งองค์ประกอบของการประกันคุณภาพสถาบันที่เปิ ดการเรี ยนแบบทางไกล จํานวน 15 ด้าน
ดังนี้
(1) สถาบัน(Institution)
(2) สัญญา (Contract)
(3) การบริ การ (Service)
(4) ปริ ญญา (Degree)
(5) กระบวนการรับเข้าเรี ยน (Admission Procedure)
(6) วัตถุประสงค์การศึกษา(Educational Objectives)
(7) โปรแกรม/รายวิชา (Course/Program)
(8) การสอน (Didactics)
(9) การรับรอง (Certification)
(10) คณาจารย์และพนักงาน (Faculty and Staff)
(11) ผูส้ อนและผูช้ ่วยสอน (Tutorship and Assistance)
(12) กระบวนการประเมินผล (Evaluation process)
(13) เทคนิคและอุปกรณ์สนับสนุน (Technical and Support equipment)
(14) การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
(15) สายสัมพันธ์ (Contact)
2) คณะกรรมาธิ ก ารสมาคมวิ ท ยาลัย และโรงเรี ย นมลรั ฐ ทางเหนื อ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
(A Commission of the North Central Association of Colleges and School : NCA, 2003) ซึ่ ง เป็ น
หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ าที่ ในการรั บ รองวิ ท ยฐานะสถาบัน การศึ ก ษา(Academic Accreditation) ด้ว ยการ
ประเมินการเรี ยนทางไกลและอีเลิร์นนิ ง ซึ่ งมีเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์
นนิงประกอบด้วย 5 เกณฑ์หลัก คือ
เกณฑ์ที่ 1 พันธกิจและเอกภาพ
เกณฑ์ที่ 2 การเปรี ยบเทียบสําหรับอนาคต การประเมินผลการใช้ทรัพยากรและ
การวางแผนงานเพื่ อ ความสามารถในการเติ ม เต็ม ให้ กับ พัน ธกิ จ ให้ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและ
ตอบสนองในอนาคต ความท้าทายและโอกาส
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เกณฑ์ที่ 3 การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและประสิ ทธิภาพของการสอน
เกณฑ์ที่ 4 ความรู ้ที่ได้ การค้นพบและการใช้องค์ความรู ้
เกณฑ์ที่ 5 การจัดการและการบริ การ
3) คณะกรรมการสมาคมวิทยาลัยและโรงเรี ยนทางใต้ ประเทศสหรัฐอเมริ กา(Commission on
Colleges of Southern Association of Colleges and School , 2000) ได้พฒ
ั นาระบบการประกันคุณภาพ
สําหรับสถาบันการเรี ยนทางไกลแบบไม่ประสานเวลาในกลุ่มวิทยาลัยเวอร์ จิเนี ยฝั่งตะวันตก (Quality
Assurance for Asynchronous Distance Learning in Virginia Western Community College) จํานวน 21
เกณฑ์ ตามองค์ประกอบ 6 ด้าน โดยพิจารณารายละเอียดประกอบด้วยคณาจารย์ ด้านผูบ้ ริ หารและด้าน
การวัดผลการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาการประเมินคุณภาพสถาบันการศึกษาการเรี ยนทางไกล ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ด้านหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู ้
ด้านเนื้อหาและข้อกําหนดของสถาบัน
ด้านผูเ้ รี ยนและการบริ การผูเ้ รี ยน
ด้านการสนับสนุนของคณาจารย์
ด้านทรัพยากรการเรี ยนรู ้
ด้านข้อบังคับการสนับสนุน

4) สํานักงานคณะกรรรมการรับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษา (Commission for Academic
accreditation, 2009) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต ได้กาํ หนดมาตรฐานสําหรับอีเลิร์นนิ ง (e-Learning
Standard) โดยแบ่ งการให้ก ารรั บ รองวิท ยฐานะตามมาตรฐานเป็ น 2 แบบ คื อ 1) สถาบัน การศึ ก ษา
(Institutional License) ประกอบด้ว ยมาตรฐาน 10 ด้าน จํานวน 94 เกณฑ์ 2) หลัก สู ต รการศึ ก ษา
(Academic Program Accreditation) ประกอบด้วยมาตรฐาน 10 ด้าน จํานวน 34 เกณฑ์ โดยทั้งสองแบบ
กําหนดให้มีมาตรฐานเหมือนกัน จํานวน 10 ด้าน ดังนี้
1) พันธกิจและประสิ ทธิภาพของสถาบัน(Mission and Institutional Effectiveness)
2) องค์กร การบริ หารและผูน้ าํ (Organization, Governance, and Leadership)
3) หลักสู ตรการศึกษา (The Academic Program)
4) คณาจารย์และทีมผูเ้ ชี่ยวชาญ (Faculty and Professional Staff)
5) นักศึกษา (Students)
6) ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (Library and Other Information Resource)
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7) ทรัพยากรด้านกายภาพและเทคโนโลยี (Physical and Technology Resources)
8) งบประมาณ (Fiscal Resource)
9) การประยุกต์และการเผยแพร่ สู่สาธารณะ (Public Disclosure and Integrity)
10) งานวิจยั (Research)
2.1.5 ตัวอย่ างสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงในสหรัฐอเมริกา
สมาคมการเรี ยนการสอนทางไกลสหรัฐอเมริ กา United State Distance Learning Association
(2009) ได้นาํ เสนอผลการประเมินการจัดการเรี ยนการสอนทางไกล จากงานวิจยั ของ Muzawir , Arief
Researcher และ GITS แห่ งมหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น ในงาน International Academy of CIO
Japan 26 กรกฎาคม 2549 ณ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น
โดยผลการประเมินดังกล่าวได้จดั เรี ยงตามอันดับคะแนนสู งสุ ด จํานวน 27 อันดับ ดังนี้
ตารางที่ 2.2 สถาบันอุดมศึกษาที่มีรายชื่อเป็ นสมาชิกของ USDLA
ชื่ อมหาวิทยาลัย
1. Barrington University
2. Berkeley College
3. Rocster Institute of Technology
4. DePaul University School of Computer
Science, Telecommunications and
Information Systems
5. University of Texas System / UT
TeleCampus
6. Cambridge College
7. California University of Pennsylvania
8. Drake University
9. George Washington University
10. Syracuse University
11. St. John's University
12. Ball State University
13. Grantham University

แหล่งเว็บไซต์
http://www.barrington.edu/
www.berkeleycollege.edu/online
http://online.rit.edu
http://dlweb.cti.depaul.edu

www.telecampus.utsystem.edu
www.cambridgecollege.edu
www.cup.edu
www.drake-extension-ed.org
www.gwu.edu/~etl
www.suce.syr.edu
www.stjohns.edu/distancelearning
www.bsu.edu/distance
www.grantham.edu
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ชื่ อมหาวิทยาลัย
แหล่งเว็บไซต์
14. Southern New Hampshire University
http://www.snhu.edu/de
15. University of Wisconsin – Platteville
www.uwplatt.edu/disted/inquiry/usdla/
16. The University of Texas at Austin
www.utexas.edu/cee/dec/
17. Tennessee Board of Regents
http://tbr.state.tn.us
18. Arizona Board of Regents
http://www.arizonaregentsuniversity.org/classes.htm
19. DePaul University, School for New
www.snlonline.net
Learning Center for Distance Education
20. UMASS Online
www.umassonline.net
21. American Intercontinental Online (AIU)
www.aiuonline.edu
22. SUNY Learning Network
www.sln.suny.edu
23. SUNY Learning Network
http://sln.suny.edu/cka/slnusdla.htm
24. Nova Southeastern University, Fischler
www.SchoolofEd.nova.edu
School of Education and Human Services
25. Missouri Southern State College
www.mssc.edu/LifelongLearning
26. Sullivan University
www.sullivan.edu
27. Regis University
www.regisonline.org/?source=usdla
ในที่ น้ ี ขอนํ า เสนอผลการวิ เคราะห์ ร ายละเอี ย ดของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแบบอี เลิ ร์ น นิ ง
ดังตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2,3 การวิเคราะห์องค์ประกอบมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1-5 อันดับแรก
สถาบันอุดมศึกษา สมาชิก
รายละเอียด
ของ USDLA
รู ปแบบสถาบัน
Berkeley College
- เป็ นส่ วนหนึ่งของ Berkeley College ที่ดาํ เนินการสอนแบบออนไลน์
www.berkeleycollege.edu/on และได้เปิ ดการสอนในรู ปแบบนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 (1998) ปั จจุบนั มี
line
การสอนถึง 188 ห้องเรี ยน สําหรับ 28 หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี และ
ประกาศนียบัตรต่างๆ โดยมีนกั ศึกษามากกว่า 1,500 คน ลงทะเบียนในปี
ปั จจุบนั
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สถาบันอุดมศึกษา สมาชิก
ของ USDLA

Berkeley College
www.berkeleycollege.edu/online

Rocster Institute of
Technology
http://online.rit.edu

รายละเอียด
Arts, Management, and Marketing.
- มีบุคลกรได้รางวัล “Best Practices Gold Award for Excellence in
Teaching Online in Online Higher Education” จาก the United States
Distance Learning Association (USDLA) ในปี พ.ศ. 2550
- ใช้ Blackboard 8.0 ในการเรี ยนการสอน
- ในใบประกาศนียบัตร จะไม่ระบุวา่ นักศึกษาได้เรี ยนแบบ online และ
นักศึกษาไม่จาํ เป็ นต้องมาที่วทิ ยาลัยเลยก็ได้ นักศึกษาสามารถเข้าร่ วมรับ
ปริ ญญาหรื อสามารถชมพิธีรับปริ ญญาผ่านเว็บไซต์ได้
จุดประสงค์
- เพื่อช่วยให้นกั ศึกษาสามารถบริ หารเวลาส่ วนตัวในการทํางาน การ
เรี ยน การใช้ชีวิตกับครอบครัว และการใช้ชีวิตในสังคมได้
องค์ ประกอบสถาบัน
- มีการดําเนินการสอนทั้งแบบ face-to-face ในหลักสู ตรปกติ และแบบ
online ซึ่งแบบ online จะมีหน่วยงานสบับสนุนนักศึกษา อาทิ
Support Center , Study Advisor , ฯลฯ
รูปแบบสถาบัน
- เป็ นส่ วนหนึ่งของ Rochester Institute of Technology และเป็ นการ
เรี ยนแบบผสมผสาน และแบบ fully online
- ได้การรับรองโดย The Middle States Association of Colleges and
Secondary Schools and by New York State
- ใช้โปรแกรมต่อในนี้เป็ น CMS และ LMS: Adobe Captivate (screen
capture software) , Adobe Connect (web conference), Adobe Presenter
(voice-annotated
- ได้การรับรองโดย The Middle States Association of Colleges and
Secondary Schools and by New York State
- ใช้โปรแกรมต่อในนี้เป็ น CMS และ LMS: Adobe Captivate (screen
capture software) , Adobe Connect (web conference), Adobe Presenter
(voice-annotated Power point), Clipboard (online survey system),
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สถาบันอุดมศึกษา สมาชิก
ของ USDLA

รายละเอียด
iClicker (student response system), my Courses (course management
system) , OCE (online course evaluation system), OWL (online writing
lab), peer2peer (online peer evaluation), Premier Global
(teleconference), Respond us (exam management software)
- มีการเปิ ด Campus ใน Second Life ชื่อว่า RIT Second Life Island
- ปั จจุบนั มีศิษย์เก่าจากทัว่ โลกประมาณ 90,000 คน

Rocster Institute of
Technology
http://online.rit.edu

จุดประสงค์
- เพื่อช่วยให้คณาจารย์สามารถพัฒนาและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้
การเรี ยนการสอนแบบ online มีประสิ ทธิภาพสู ง

องค์ ประกอบสถาบัน
- มีการดําเนินการสอนทั้งแบบ face-to-face ในหลักสู ตรปกติ และแบบ
online ซึ่ง แบบ online จะมีหน่วยงานสนับสนุนนักศึกษา อาทิ Support
Center, Study Advisor, ฯลฯ
รู ปแบบสถาบัน
- ปัจจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น College of Computing and Digital Media
(CDM) และได้มีการพัฒนาระบบ Course OnLine (COL) lecture
playback system ซึ่งจะมีการบันทึกการสอนของอาจารย์และให้
DePaul University
นักศึกษาสามารถชมได้ดว้ ยตนเองภายหลัง
School of Computer Science,
- มีการสอนในระดับบัณฑิตศึกษามากว่า 80 วิชา และ 9 หลักสู ตรใน
Telecommunications and
ระดับปริ ญญาโท รวมถึง
Information Systems
 Computer Science; Computer, Information and Network
dlweb.cti.depaul.edu
Security; E-Commerce Technology; Human Computer Interaction;
Information Systems; Information Technology; Software Engineering;
Telecommunication Systems; IT Project Management
- ในใบประกาศนียบัตร จะไม่ระบุวา่ นักศึกษาได้เรี ยนแบบ online
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สถาบันอุดมศึกษา สมาชิก
ของ USDLA

รายละเอียด
จุดประสงค์
- เพื่อช่วยให้นกั ศึกษาที่ทาํ งานอยู่ สามารถบริ หารการเรี ยนได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ด้วยการชมบันทึกการสอนของอาจารย์เมื่อต้องการ
โดยนักศึกษาที่เรี ยนแบบ Online จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเรี ยนแบบ
face-to-face แต่อาจต้องมาสอบที่มหาวิทยาลัย

องค์ ประกอบสถาบัน
DePaul University
- มีการดําเนินการสอนทั้งแบบ face-to-face ในหลักสู ตรปกติ และแบบ
School of Computer Science,
online ซึ่ง แบบ online จะมีหน่วยงานสนับสนุนนักศึกษา อาทิ Support
Telecommunications and
Center, Study Advisor ฯลฯ
Information Systems
dlweb.cti.depaul.edu
University of Texas System รู ปแบบสถาบัน
/ UT TeleCampus
- เป็ นส่ วนหนึ่งของ University of Texas และเป็ นการเรี ยนแบบ fully
www.telecampus.utsystem.edu
online แต่ในบางวิชา (จํานวนน้อย) นักศึกษาอาจจ้องมาสอบที่
มหาวิทยาลัย
- ดําเนินการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2541 (1998) โดยปัจจุบนั มีนกั ศึกษา
ลงทะเบียนมากกว่า 56,000 คน
- หลักสู ตรที่เปิ ดสอนมีต้ งั แต่ระดับ ปริ ญญาตรี -โท-เอก และการอบรม
ทัว่ ไป ตลอดจนการอบรมในหลักสู ตรมืออาชีพต่างๆ
- ใช้ Blackboard ในการเรี ยนการสอน
จุดประสงค์
- เพื่อดําเนินการสอนในรู ปแบบ online ที่มีมาตรฐานสู ง และมี
นวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ๆมาใช้ โดยยึดหลักนักศึกษาเป็ นศูนย์กลาง
(students centered) ในการดําเนินการ
องค์ ประกอบสถาบัน
- มีการดําเนินการสอนแบบ online ซึ่ง จะมีหน่วยงานสนับสนุน
นักศึกษา อาทิ Support Center, Study Advisor ฯลฯ
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สถาบันอุดมศึกษา สมาชิก
ของ USDLA

Cambridge College
www.cambridgecollege.edu

Cambridge College
www.cambridgecollege.edu

รายละเอียด
รู ปแบบสถาบัน
- สถาบันได้รับการรับรองโดย New England Association of Schools
and Colleges สถาบันและหลักสู ตรได้รับอนุญาตจาก the Massachusetts
Board of Higher Education และหลักสู ตรต่างๆที่เปิ ดสอนได้รับการ
รับรองโดย the California Bureau for Private Post-Secondary and
Vocational Education, the Georgia Nonpublic Postsecondary
Education Commission, the Council on Higher Education of Puerto
Rico, and the Council of Higher Education for Virginia
- เป็ นการสอนในรู ปแบบผสมผสานโดยมี The Distance Learning
Office เป็ นหน่วยงานที่ดูแลการสอนทางไกล
จุดประสงค์
- เพื่อช่วยให้คณาจารย์สามารถพัฒนาและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้
การเรี ยนการสอนแบบ Online
มีประสิ ทธิภาพสู ง
องค์ ประกอบสถาบัน
- มีการดําเนินการสอนแบบ online ซึ่ง จะมีหน่วยงานสนับสนุน
นักศึกษา อาทิ Support Center, Study Advisor ฯลฯ

จากตารางที่ 2.3 สามารถวิ เคราะห์ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ ไ ด้รับ การจัด อัน ดับ ตามหั ว ข้อ ชื่ อ
สถาบัน ระบบการสอน เทคโนโลยีหลักที่ใช้ ตามแนวคิดประเภทการจัดการสอนแบบออนไลน์ของ
Allen and Seaman (2005) สมาคมสโลน (Sloan consortium) ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ งได้จ าํ แนก
ประเภทของการเรี ยนตามสัดส่ วนของเนื้ อหาที่นาํ เสนอทางอินเทอร์ เนต แบ่งได้เป็ น 4 ประเภท คือ 1)
แบบปกติ (Traditional) 2) แบบใช้เว็บเพื่อช่วยการเรี ยนการสอน (Web Faclilitated) 3) แบบผสมผสาน
(Blended/Hybrid) 4) แบบออนไลน์ (Online) เป็ นการเรี ยนออนไลน์เต็มรู ปแบบ มีการใช้เทคโนโลยี
บนเว็บนําเพื่อเสนอเนื้อหา คิดเป็ นร้อยละ 80 ขึ้นไป
โดยการวิเคราะห์ดงั กล่าว แสดงไว้ในตารางที่ 2.4
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ตารางที่ 2.4 สรุ ปการวิเคราะห์สถาบันทั้ง 5 ในเบื้องต้น
สถาบัน

ระบบการสอน

เทคโนโลยีหลักทีใ่ ช้

face to face
Berkeley College
Blended Mode Blackboard
www.berkeleycollege.edu/online
Fully Online
AdobeProducts,
iClicker,
myCourses, OCE
(online course
evaluation system),
OWL (online
Rocster Institute of
face to face
writing lab),
Blended Mode
Technology
peer2peer (online
Fully Online
http://online.rit.edu
peer evaluation),
Premier Global
(teleconference),
Respondus (exam
management
software)
DePaul University - School of
face to face
Course OnLine
Computer Science,
Blended Mode
(COL) lecture
Telecommunications and
Fully Online
playback system
Information Systems
dlweb.cti.depaul.edu
University of Texas System / face to face
Blended Mode
Blackboard
UT TeleCampus
www.telecampus.utsystem.edu Fully Online

เป็ นสถาบันทีเ่ ปิ ด
ดําเนินการเรียน
การสอนในรู ปแบบ
ปกติอยู่แล้ว
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สถาบัน

Cambridge College
www.cambridgecollege.edu

ระบบการสอน

เทคโนโลยีหลักทีใ่ ช้

MyCC Web portal:
Cambridge College
face to face
Learning
Blended Mode
Management
Fully Online
System Portal

เป็ นสถาบันทีเ่ ปิ ด
ดําเนินการเรียน
การสอนในรู ปแบบ
ปกติอยู่แล้ว



การรับรองมาตรฐานสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ งจากหน่ วยงานที่ผ่านการรับรอง เป็ นการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพการให้ ก ารศึ ก ษา และหลัก สู ต รของสถาบัน การศึ ก ษาที่ มี จุ ดประสงค์เพื่ อ ทําให้
การจัด การเรี ย นการสอนของสถาบัน การศึ ก ษามี คุ ณ ภาพและเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน สั ง คม
ตลาดแรงงาน และผูเ้ รี ยนเกิ ดความมัน่ ใจว่าได้เข้าเรี ยนต่อในสถาบัน ซึ่ งได้รับการรั บรองมาตรฐาน
อาจจะเป็ นหนทางที่ทาํ ให้ได้งานที่คาดหวังไว้ในตลาดงานปัจจุบนั สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ต้องพยายามที่จะรักษามาตรฐานคุณภาพไว้
ส ถ าบั น ก ารศึ ก ษ าแ บ บ อี เลิ ร์ น นิ งใน ห ล ายป ระ เท ศ จ ะ มี ผู ้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก คื อ
กระทรวงศึกษาธิ การ หรื อหน่ วยงานราชการในแต่ละประเทศ จะกําหนดเกณฑ์ในการรับรองสถาบันที่
ให้การรับรองมาตรฐาน ซึ่งเกณฑ์อาจเป็ นเกณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน หรื อมีความแตกต่างกันในบางส่ วน เช่น
กฎหมาย กฎและระเบี ยบของมหาวิทยาลัย ความแตกต่างเกี่ ยวกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ และการ
ดําเนิ นการอย่างในอย่างหนึ่ งในแต่ละประเทศ ตัวอย่างรายชื่ อหน่ วยงานรับรองมาตรฐานสถาบัน เช่น
Global Distance Learning Associations Open and Distance Learning Association of Australia
(ODLAA) Norwegian Association for Distance Education (NADE) European Distance Education
Network (EDEN) The Commonwealth of Learning (COL) Canadian Association for Distance
Education (CADE)
2.1.6 การกําหนดองค์ ประกอบเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
การกําหนดองค์ประกอบเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ ง มีหลายหน่ วยงาน
และนักวิชาการ ได้นาํ เสนอแนวคิดไว้ ดังนี้
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Council for Higher Education Accreditation Accreditation and Assuring Quality in Distance
Learning (2009) ได้นาํ เสนอองค์ประกอบของมาตรฐานการศึกษาสถาบันแบบอีเลิร์นนิง เพื่อการรับรอง
มาตรฐานไว้ 7 องค์ประกอบ คือ
1) พัน ธกิ จ ของสถาบัน (Institutional Mission) Does offering distance learning make
sense in this institution? ที่มีการตอบสนองกับการจัดการเรี ยนแบบทางไกล
2) โครงสร้ า งองค์ ก ารของสถาบั น (Institutional Organizational เป็ นสถาบั น ที่ มี
โครงสร้างหน่วยงานที่เหมาะสมกับคุณภาพการเรี ยนทางไกล
3) ทรั พ ยากรของสถาบัน (Institutional Resources) สถาบัน มี ทรั พ ยากรเพื่ อการเรี ยน
การสอนทางไกลที่เพียงพอ
4) หลักสู ตรและการสอน (Curriculum and Instruction) สถาบัน มี ห ลัก สู ตรการเรี ยน
ทางไกล ที่เหมาะสมและมีการออกแบบการสอนที่มีคุณภาพ
5) การสนับสนุ น ด้านคณาจารย์ ( Faculty Support) สถาบัน มี การสนับสนุ น อาจารย์
ด้านการพัฒนาอาจารย์ อุปกรณ์การสอน ทรัพยากรและสิ่ งอํานวยความสะดวก
6) การสนับสนุ นนักศึกษา (Student Support) ด้านการให้คาํ ปรึ กษา และอํานวยความ
สะดวกแก่นกั ศึกษา
7) การประเมินผลการเรี ยนรู ้ผเู ้ รี ยน (Student Learning Outcomes) สถาบันมีระบบการ
ประเมิ น การเรี ย นการสอนทางไกลเพื่ อ ศึ ก ษาด้านผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของ
นักศึกษา
Parker (2009) เสนอ ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินสถาบันแบบอีเลิร์นนิงไว้ 8 ประการ คือ
1) นโยบายสถาบัน (Institutional policy) สถาบันมีการกําหนดนโยบายต่างๆ เพื่อใช้
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรี ยนทางไกล
2) การวางแผน (Planning) กําหนดการวางแผน เพื่อการพัฒนามีการใช้ การพัฒนาและ
บูรณาการเทคโนโลยีสาํ หรับการเรี ยนการสอน
3) โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology
infrastructure) เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนทางไกล
4) วิ ธี ก ารสื่ อ สารการเรี ย นการสอน กํา หนดวิ ธี ก ารเรี ย นการสอนที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
5) การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการ
สอนที่มีประสิ ทธิภาพ

24

6) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถใช้เทคโนโลยีให้
มีประสิ ทธิภาพ
7) การฝึ กอบรมนักศึ กษา โดยการฝึ กอบรมการใช้เครื่ องมือเทคโนโลยีในการเรี ยน
ทางไกล
8) การสนับสนุนนักศึกษา โดยกําหนดวิธีการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้นกั ศึกษาสามารถ
ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการเรี ยน
ซึ่ งแนวคิ ด การกําหนดเกณฑ์ ม าตรฐานในการรั บ รองสถาบัน แบบอี เลิ ร์ น นิ ง นั้น แต่ ล ะ
หน่ วยงานรับรองมาตรฐานสถาบันอาจมีการกําหนดมาตรฐานที่เหมือน หรื อแตกต่างกันบางประเด็น
ทั้งนี้ สถาบันที่ ตอ้ งการรั บการประกัน คุณ ภาพต้องรับทราบ และยอมรับมาตรฐานต่ างๆ และใช้เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิต่อไป
สรุ ปได้ว่าการรั บรองสถาบันแบบอีเลิร์นนิ งนั้น เป็ นขั้นตอนสําคัญหนึ่ งในขั้นต่างๆ ของ
การประกันคุณภาพสถาบันแบบอีเลิร์นนิ ง เพราะเป็ นการประกาศให้สงั คมภายนอกรับรู ้ถึงคุณภาพของ
สถาบันนั้นๆ แม้ว่าสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ ง มีลกั ษณะเฉพาะและแตกต่างจากสถาบันการศึกษา
แบบปกติ แต่ท้ งั สถาบันทั้งสองรู ปแบบต้องได้รับการประกันคุณภาพเพื่อสร้างความมัน่ ใจ การยอมรับ
และพึงพอใจต่อสังคมว่า สถาบันการศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยเฉพาะสถาบันแบบอีเลิร์นนิง
สามารถจัด การศึ ก ษาแบบอี เลิ ร์น นิ งได้อย่างมี คุณ ภาพโดยมี จุด มุ่ งหมายเพื่ อให้ผูจ้ บการศึ ก ษาแบบ
อีเลิร์นนิงมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว้
2.1.7 กรณีศึกษาสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงในภูมภิ าคเอเชีย
1) Asia e University (AeU)
http://www.aeu.edu.my
Asia e University (AeU) เป็ นสถาบันแบบ Dual Mode คือเปิ ดการสอนทั้งในชั้นเรี ยนใน
มหาวิท ยาลัย และการสอนแบบอี เลิ ร์น นิ ง ผูเ้ รี ย นสามารถเลื อกเรี ยนที่ ม หาวิท ยาลัย หรื อ เรี ยนผ่าน
ออนไลน์ ต ามความสะดวกของตน มหาวิ ท ยาลัย AeU จัด ตั้ง ขึ้ น จากความร่ ว มมื อ Asia Dialogue
Dialogue (ACD) AeU ได้ ร่ วมมื อ กั บ Institution of Higher Learning (IHL) และศู น ย์ฝึ กอบรมใน
30 ประเทศ ซึ่งเป็ นสมาชิก ACD เพื่อเปิ ดสอนและอบรมให้แก่ประชาชนในทวีปเอเชีย
การจัดการเรียนการสอน
AeU เปิ ดการเรี ยนการสอนทางไกล ซึ่ งประกอบด้ ว ยการเรี ยนด้ ว ยตนเอง (Selfindependent study) การอภิ ป รายออนไลน์ (Online Discussion) และการเรี ย นการสอนแบบปกติ ใ น
ห้องเรี ยน (Face-to-face Interaction/tutorial) ในการเรี ยน 3 หน่วยกิตที่มีเวลาเรี ยน 120 ชัว่ โมง จะมีการ
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แบ่งการเรี ยนเป็ น 78 ชัว่ โมง สําหรับการเรี ยนด้วยตนเอง 30 ชัว่ โมงสําหรับการอภิปรายออนไลน์ และ
10 – 12 ชัว่ โมงสําหรับการเรี ยนการสอนแบบเห็นหน้ากัน
การรับรองวิทยฐานะ
หลักสู ตรปริ ญญาที่เปิ ดสอนได้รับการรับรองมาตรฐานโดย Malaysian Quality Agency
(MQA)
2) Multimedia University
http://www.mmu.edu.my
Multimedia University (MMU) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1996 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิต
บัณฑิตด้านไอที และมัลติมีเดียตามความต้องการในปัจจุบนั
MMU ได้เปิ ดหลักสู ตรปริ ญญาทางไกลในปี ค.ศ. 1998 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดการ
เรี ยนการสอนที่มีความยืดหยุน่ มีคุณภาพ และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม เพื่อให้เปิ ดโอกาสให้ผคู ้ นได้เรี ยนรู ้
ตลอดชีวิต
หลักสู ตรที่ เปิ ดสอนทางไกลประกอบด้วย Bachelor of Management (Hons), Bachelor
of Business Administration (Hons) Human Resource Management แ ล ะ Bachelor of Management
(Hons) Marketing Management
การจัดการเรียนการสอน
คณาจารย์ผูส้ อนเป็ นคณาจารย์จากคณะบริ ห ารจัด การ (Faculty of Management) การ
เรี ยนการสอนจะควบคุมโดยหน่วยการเรี ยนการสอนทางไกล (Distance Education Unit)
การเรี ย นการสอนจะประกอบด้ว ย การเรี ย นออนไลน์ ผ่ า นระบบมัล ติ มี เดี ย (Multimedia
Learning System (MMLS) ซึ่ งมีระบบต่างๆ เช่น บอร์ ดสนทนาออนไลน์ อีเมล์ การเรี ยนการสอนแบบ
ปกติในห้องเรี ยน (Face-to-face) ซึ่ งจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยกลาง และศูนย์เครื อข่าย 6 แห่ งทัว่ ประเทศ
แห่ งละ 2 ครั้งต่อ 1 ภาคการศึกษา เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ซกั ถามปัญหากับอาจารย์
การรับรองวิทยฐานะ
หลักสู ตรทางไกลที่เปิ ดสอนได้รับการรับรองมาตรฐานจาก The National Accreditation
Board
3) Open University, Malaysia
http://www.oum.edu.my
Open University ก่อตั้งด้วยความร่ วมมือจากสมาคมมหาวิทยาลัยรัฐ 11 แห่ งในประเทศ
มาเลเซี ย ในปี ค.ศ. 2000 มีการจัดการเรี ยนการสอนทางไกล ซึ่ งมีเป้าหมายคือกลุ่มคนทํางานที่ตอ้ งการ
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ศึ กษาต่อในระดับอุ ดมศึ กษา เพื่ อยกระดับความรู ้ และทักษะที่ เป็ นประโยชน์ ต่ออาชี พการงาน และ
นําไปสู่ การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรี ยนการสอนจะประกอบด้วย การใช้ระบบการจัดการเรี ยนการสอน My
LMS การอภิปรายออนไลน์ และการเรี ยนการสอนแบบเห็นหน้ากัน 3 – 5 ครั้งต่อ 1 ภาคการศึกษา
Open University มี ศูน ย์เครื อข่ายทัว่ ประเทศ 53 ศูน ย์ท ั่วประเทศ โดยศู น ย์เหล่ านี้ เป็ น
เครื อข่าย ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ต้ งั อยูใ่ นเมืองสําคัญๆ ของประเทศ
ศูนย์เครื อข่ายจะมีห้องสําหรับจัดการเรี ยนการสอน โดยมีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต
และห้องสมุด
การรับรองวิทยฐานะ
หลักสู ตรทางไกลที่เปิ ดสอนได้รับการรับรองมาตรฐานจาก The National Accreditation
Board
4) Hanyang Cyber University
www.hanyangcyberu.ac.kr
มหาวิทยาลัย Hanyang Cyber University ก่อตั้งขึ้นโดยมีพ้นื ฐานจากแนวคิด “การเรี ยนรู ้
ตลอดชี วิต” ในปี ค.ศ. 1999 เมื่อรัฐบาลเกาหลีออกกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชี วิต จึงได้มีการ
ก่อตั้ง Hanyang Cyber University ในเริ่ มแรกได้มีคณะทั้งหมด 12 คณะ และในปั จจุบนั มี 15 คณะ เช่น
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ การท่องเที่ยว บริ หารธุรกิจ เป็ นต้น
นั ก ศึ ก ษาของ Hanyang Cyber University มี ต้ ั งแต่ ผู ้ที่ จ บชั้ นมั ธ ยมปลายไปจนถึ ง
คนทํางานซึ่ งต้องการศึ ก ษาเพิ่ มเติ ม โดยร้ อยละ 85 ของผูส้ มัครเข้าเรี ยนจะเป็ นคนที่ ท าํ งานประจํา
มหาวิทยาลัย Hanyang Cyber University เปิ ดโอกาสให้ทุกคนสามารถศึกษาหาความรู ้ได้อย่างเท่าเทียม
กันเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยคือให้ผเู ้ รี ยนตระหนักได้ถึงความสามารถที่แท้จริ งของตนและนําไป
ให้พฒั นาชุมชนและประเทศได้ มหาวิทยาลัย Hanyang Cyber University ได้ให้ความสําคัญที่การพัฒนา
เนื้ อหาออนไลน์ ให้ เหมาะสมกับ ผูเ้ รี ยน เพื่ อป้ องกัน ไม่ ให้ผูเ้ รี ยนหยุด เรี ยนกลางคัน โดยได้มี ก ลุ่ ม
อาจารย์ร่วมกันพัฒนาเนื้อหาออนไลน์ข้ ึน
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2.2 มาตรฐานหลักสู ตรแบบอีเลิร์นนิง
2.2.1 ความสํ าคัญของมาตรฐานหลักสู ตรแบบอีเลิร์นนิง
หลัก สู ตร คื อ หัวใจสําคัญ ของการจัดการศึ กษาทุ กระดับ เนื่ องจากเป็ นข้อกําหนดจุ ดมุ่ งหมาย
แนวทางวิธีการ และเนื้ อหาสาระในการจัดการเรี ยนการสอนในสถาบันการศึกษา ข้อกําหนดเหล่านี้ จะ
ทําให้ผเู ้ รี ยนในสถาบันการศึกษา มีความรู ้ ความสามารถ ตามจุดมุ่งหมายที่กาํ หนดไว้ การจัดการเรี ยน
การสอนในสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงนั้น จําเป็ นต้องคํานึงถึงมาตรฐานด้านหลักสู ตรเช่นเดียวกับ
การจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยปกติ
ทั้ง นี้ การเปิ ดเสรี ด้า นการศึ ก ษา ที่ มี ก ารให้ บ ริ ก ารการศึ ก ษาทางไกลแบบอี เลิ ร์ น นิ ง หรื อ
ออนไลน์ มาจากต่างประเทศ เพื่อให้บริ การกับประชากรไทย มีจาํ นวนมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการและ
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องจําเป็ นต้องมีการดูแลคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนแบบอีเลิร์นนิง เช่น การพัฒนา
หลักสู ตรการเรี ยนการสอนทั้งในระดับปริ ญญา หลักสู ตรประกาศนี ยบัตร และหลักสู ตรระยะสั้นตาม
ความต้อ งการของสั งคม และตามแผนการพัฒ นาประเทศ ให้ มี ก ลไกในการควบคุ ม คุ ณ ภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอน ได้แก่ สนับสนุ นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุ นการใช้
ทรัพยากรการศึกษาทุกด้านร่ วมกัน ให้การจัดการเรี ยนการสอนทางไกลผ่านระบบเครื อข่ายสารสนเทศ
มีคุณภาพ และมาตรฐานของการให้การศึกษาทางไกล ทั้งด้านกระบวนการ และผลผลิตในระดับที่สูง
เป็ นที่ ยอมรั บในระดับสากล โดยการควบคุมดู แลการให้บริ การการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ งในประเทศ
การศึกษาด้านมาตรฐานสถาบันแบบอีเลิร์นนิ ง และมาตรฐานหลักสู ตรแบบอีเลิร์นนิ ง จึงเป็ นประเด็น
สําคัญอย่างยิง่
จะเห็ น ได้ว่ า การจัด การศึ ก ษาและมี ก ารพัฒ นาหลัก สู ต รอย่างมี คุ ณ ภาพ ตามภารกิ จ ของ
สถาบัน อุดมศึ กษา และระบบการประกัน คุ ณ ภาพที่ กล่าวมาข้างต้น จึ งเป็ นแรงผลักดัน ที่ ทาํ ให้มีการ
ปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2544) ได้กาํ หนดแนวทางการ
ปฏิรูปอุดมศึกษาว่า สถาบันระดับอุดมศึกษาควรมีการกําหนดมาตรฐานกลางทุกระดับ ทุกประเภท โดย
จัดให้มีระบบการรั บรองหลักสู ตรและคุณภาพการศึกษา ซึ่ งมาตรฐานและระบบการรั บรองดังกล่าว
ต้องใช้เกณฑ์ที่เป็ นมาตรฐานเดี ยวกันไม่ว่าจะเป็ นสถานศึกษาของรั ฐ เอกชนหรื อสถาบันการศึกษา
ต่ างประเทศที่ ม าดําเนิ น การในประเทศ (สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ สํ านั ก งาน
นายกรัฐมนตรี : 2544) โดยความสําคัญของการกําหนดมาตรฐาน เกณฑ์และตัวบ่งชี้คุณภาพ (Criteria &
Performance Indicatiors) มีแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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1) เกณฑ์เป็ นคุณภาพสําคัญตัวหนึ่ ง เป็ นร่ องรอยของความตระหนัก (Awareness) ถึง
ความสําคัญของการพัฒนาหลักสู ตร เป็ นความพยายามในการปรับปรุ งและพัฒนา
หลักสู ตรให้มีประสิ ทธิ ภาพ และผลสําเร็ จของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตาม
หลักสู ตร และตรงตามความต้องการของสังคม พร้อมทั้งเป็ นการรับรองการตรวจ
ประเมิ น ภายนอกจากสํานักงานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(ศิริชยั กาญจนวาสี , 2546) ดังนั้น การพัฒนามาตรฐานหลักสู ตรในการเรี ยนแบบอี
เลิร์นนิ ง จึงเป็ นการตรวจสอบการดําเนินการหลักสู ตรและผลผลิตจากหลักสู ตร เพื่อ
ก่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าหลักสู ตร ดังกล่าวมีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานที่กาํ หนด
2) การกําหนดเกณฑ์เป็ นการกําหนดเพื่อนําไปสู่ ความเป็ นมาตรฐาน โดยมาตรฐานเป็ น
สภาพที่พึงประสงค์ ซึ่ งระบุถึงสภาพปั จจัย หรื อวิธีดาํ เนิ นงานและคุณภาพขั้นตํ่าให้
เกิดขึ้น (สมหวัง พิธิยานุวฒั น์, 2541)
3) เกณฑ์เป็ นระดับคุ ณภาพ เพื่อเป็ นประเด็นในการพิจารณาและการตัดสิ นคุ ณ ภาพ
หรื อการปฏิบตั ิในแต่ละตัวชี้วดั (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544)
4) การกําหนดมาตรฐานจะให้ความสําคัญกับการประเมินด้วยเกณฑ์ที่เป็ นเชิงคุณภาพ
และเกณฑ์ที่เป็ นปริ มาณ เนื่องจาก Anderson & landreth, 1998 อ้างถึงใน สุ วิมล ว่อง
วานิ ช, 2548) ให้ขอ้ คิดเสนอแนะว่าการประเมินที่ใช้เชิ งคุณภาพเพียงอย่างเดียวไม่
สามารถทําให้เข้าใจถึงระดับการปฏิบตั ิ ซึ่ งจะให้ความหมายที่ไม่สอดคล้องกัน โดย
การประเมินด้วยเกณฑ์ควรระบุคะแนนเป็ นตัวเลขจะทําให้ผเู ้ กี่ยวข้องเข้าใจผลการ
ประเมินมากขึ้น โดยเกณฑ์ที่ดีตอ้ งมีความเป็ นมาตรฐาน และสําหรับแนวทางการ
พัฒนาเกณฑ์ที่มีประสิ ทธิภาพ ต้องคํานึงถึงวิธีการกําหนดเกณฑ์ โดยแนวคิดจะต้อง
พิ จารณาจากตัวแปรทั้งหลายในส่ วนปั จจัยเบื้ องต้น การปฏิ บ ัติ และผลผลิ ตด้าน
กระบวนการที่ สัมพันธ์ท้ งั ระบบ ความเห็ น พ้องกัน จะนําไปสู่ การยอมรับและนํา
เกณฑ์ไปใช้ต่อไป สถาบัน ที่ จดั การศึ กษาทางไกลแบบอี เลิร์น นิ งต้องดําเนิ นการ
พัฒ นาหลักสู ตรแบบอี เลิ ร์น นิ งโดยกําหนดมาตรฐานหลักสู ตรภายใต้ขอ้ กําหนด
เช่นเดียวกับหลักสู ตรทัว่ ไปที่จดั การเรี ยนการสอนแบบปกติ ซึ่ งสุ รเชษฐ์ น้อยฤทธิ์
(2552) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง แบบจําลองการจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิ กส์
สําหรับมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ผลการวิจยั ได้นาํ เสนอขั้นตอน
การพัฒนาหลักสู ตรการสอนทางไกล ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ตามองค์ประกอบ
คื อ สํารวจปั ญ หาและความต้องการของสังคม กําหนดจุ ดมุ่ งหมายของหลัก สู ตร
กําหนดหลักการและเหตุผล กําหนดโครงสร้างหลักสู ตร กําหนดทรัพยากร ยกร่ าง
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และกําหนดคําอธิ บายชุ ดวิชา ขออนุ มตั ิ เปิ ดหลักสู ตร กําหนดรายละเอี ยดชุ ดวิชา
กําหนดรายละเอียดหน่วยการสอน ทดลองใช้หาประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตร สรุ ปได้
ดังแผนภูมิต่อไปนี้
1.0
ศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

2.0
วิเคราะห์ความต้องการและความพร้อม

3.0
กําหนดปรับปรุ งหลักสู ตร

4.0
กําหนดวัตถุประสงค์หลักสู ตร

6.0
กําหนดเนื้อหาหลักสู ตร

5.0
กําหนดโครงสร้างหลักสู ตร

7.0
กําหนดกิจกรรมและประสบการณ์

8.0
ประเมินหลักสู ตร
ไม่ผา่ น
ผลการประเมิน
ผ่าน
9.0
นําไปใช้

แผนภูมิที่ 2.1 แสดงแบบจําลองระบบพัฒนาหลักสู ตรการสอนทางไกล
ที่มา : http://www.isononline.com/model1/(CurriculumandInstruction).html
2.2.2 มาตรฐานหลักสู ตร
การกําหนดมาตรฐานหลักสู ตรในสถาบันการศึกษา เพื่อรับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ นั้น ได้มีการกําหนดมาตรฐานหลักสู ตร เกณฑ์การประเมิน
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คุณภาพหลักสู ตร เป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่สถาบันการศึกษาต่างๆ ต้องดําเนินการเพื่อขอรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
สํ านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (สมศ.) ซึ่ งรั บ ผิ ด ชอบด้า น
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดับของประเทศ ได้กาํ หนดหมวดการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสู ตรไว้หลายประเด็น ดังนี้
สถาบันการศึกษาต่างๆ จะต้องกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสู ตรทุกหลักสู ตร
ให้ชดั เจน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
1) การบริ หารหลักสู ตร
2) ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
3) การสนับสนุนและการให้คาํ แนะนํานักศึกษา
4) ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตในที่น้ ี
ขอยกตัวอย่างมาตรฐานด้านหลักสู ตร เกณฑ์ และหลักฐานดังแสดงในตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 มาตรฐานด้านหลักสู ตร
เกณฑ์
1. มีหลักสู ตรที่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาหรื อมาตรฐานองค์กรวิชาชีพ (แล้วแต่
กรณี )
2. มีระบบหรื อกลไกในการบริ หารหลักสู ตรทุก
หลักสู ตร

หลักฐานอ้างอิง
 หลักสู ตรปริ ญญาบัณฑิต จํานวน 12 สาขาวิชา
 หลักสู ตรบัณฑิตศึกษา 5 สาขาวิชา
 ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรต่างๆ
 บันทึกการประชุมอาจารย์ประจําหลักสู ตร
 รายชื่อผูร้ ับผิดชอบรายวิชาพื้นฐานของสถาบัน

3. มีการประเมินหลักสู ตรโดยนักศึกษาที่กาํ ลังจะ
สําเร็ จการศึกษา ในทุกปี การศึกษา

 สรุ ปผลการประเมินหลักสู ตรโดยนักศึกษา

ประจําปี การศึกษา
 สรุ ปผลการประเมินการฝึ กงาน
4. มีการประเมินหลักสู ตรโดยผูท้ รงคุณวุฒิ และ  แบบประเมินหลักสู ตรโดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ทุกๆ หนึ่งรอบการศึกษาตามหลักสู ตร  แบบประเมินหลักสู ตรโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
5. มีการนําผลประเมินมาปรับปรุ งและพัฒนา
 หลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง
หลักสู ตร
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การพัฒ นาระบบประกัน คุ ณ ภาพหลัก สู ต รแบบทางไกลในระดับ อุ ด มศึ ก ษา ในปั จ จุ บ ัน มี
หน่ วยงานที่มีหน้าที่กาํ กับ ดู แล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน คือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยความรับผิดชอบ ดังกล่าว ได้ถูกกําหนดตาม
ความในราชกิจจานุ เบกษา เรื่ องหลักเกณฑ์การขอเปิ ดและดําเนิ นการหลักสู ตรระดับปริ ญญาในระบบ
การศึ ก ษาทางไกล พ.ศ. 2548 ที่ ก ําหนดให้ ก ารดําเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพหลัก สู ต รสําหรั บ แบบ
ทางไกลเป็ นไปตามลักษณะการประกันคุณภาพหลักสู ตรแบบทัว่ ไป และหลักสู ตรทุกหลักสู ตรของ
การศึกษาทางไกลจะต้องกําหนดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพของหลักสู ตรให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาทางไกล
เพื่อให้เกิ ดแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนตามราชกิ จจานุ เบกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์การขอเปิ ดและ
ดําเนิ นการหลักสู ตรระดับปริ ญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 และมีเกณฑ์ที่มีรายละเอียด
ในทางปฏิบตั ิได้จริ ง คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีมติให้ออกประกาศแนวปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
การขอเปิ ดและดําเนิ นการหลักสู ตรระดับปริ ญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ.2548 ขึ้น ซึ่ งทําการ
ลงประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2549 โดยมีสาระสําคัญที่เพิ่มรายละเอียด ดังนี้
1) การขอเปิ ดหลักสู ตร
2) การพิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการเปิ ดดําเนินการหลักสู ตร
3) วิธีการจัดการศึกษาทางไกล
4) การดําเนินการหลักสู ตร
5) ระบบการศึกษาทางไกล
6) สื่ อการศึกษาทางไกล
7) ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์และระบบการเรี ยนการสอน
8) ความพร้อมด้านห้องสมุด
9) การประเมินการเรี ยนการสอนทางไกล
10) การรับและเทียบโอนหน่วยกิต
11) คณาจารย์และบุคลากร
12) ด้านการประกันคุณภาพ
เพื่อให้เห็ นประเด็นสําคัญในแนวปฏิบตั ิในการดําเนิ นการหลักสู ตรให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ตามรายละเอียดแนวปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การขอเปิ ดและดําเนิ นการหลักสู ตรระดับปริ ญญาในระบบ
การศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548
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จึ ง ขอนําเสนอสาระสําคัญ ของแนวปฏิ บ ัติ ดัง กล่ าว จํานวน 2 ประเด็ น คื อ 1) การขอเปิ ด
หลักสู ตร และ 2) การดําเนินการหลักสู ตร ดังนี้
1) การขอเปิ ดหลักสู ตร
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ ป ระสงค์จ ะเปิ ดดําเนิ น การหลัก สู ต รในระบบการศึ ก ษาทางไกล
จะต้องจัดทําคําขอจัดทําคําขอจัดการศึกษาทางไกลตามแบบที่กาํ หนดท้ายประกาศนี้ และ
เสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุ มตั ิหรื อเห็ นชอบตามกฎหมาย ระเบียบและ
หลัก เกณฑ์ ที่ เกี่ ย วข้อ งก่ อ นเปิ ดดํา เนิ น การและแจ้ง ให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับอนุมตั ิหรื อเห็นชอบ พร้อมแนบมติสภา
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อประกอบการดําเนินการต่อไป
ในกรณี ของหลักสู ตรสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรกํากับมาตรฐานวิชาชีพ สถาบันอุดมศึกษา
ควรจัดองค์กรกํากับมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบและรับรองความพร้อมพื้นฐานก่อนเปิ ดดําเนินการ
2) การดําเนินการหลักสู ตร
เพื่ อ ธํา รงไว้ซ่ ึ งคุ ณ ภาพมาตรฐาน และมี ก ารติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผล การ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
2.1) สถาบันอุ ดมศึกษาต้องพัฒนาระบบการศึ กษาทางไกล เพื่อประกัน คุณ ภาพการ
เรี ยนการสอนที่ มีประสิ ทธิ ภาพ เน้นการจัดระบบการถ่ายทอดถ่ายทอดเนื้ อหา
สาระและประสบการณ์ ที่ นักศึกษาสามารถศึ กษาได้ด้วยตนเองเป็ นหลัก โดย
เสนอเป็ นแผนแม่บททางวิชาการสถาบันต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมตั ิ
2.2) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษาทั้งในด้านคณาจารย์
การผลิ ตชุ ดการสอนทางไกล การถ่ายทอดเนื้ อหาสาระและประสบการณ์ การ
ปฏิ บ ัติ ป ระสบการณ์ วิ ช าชี พ การบริ ก ารนัก ศึ ก ษา การวัด และการประเมิ น ผล
การศึกษาเป็ นระยะๆ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
2.3) การประกัน คุ ณ ภาพ สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาต้อ งจัด ประกัน คุ ณ ภาพหลัก สู ต รเป็ น
ระยะๆ อย่างต่อเนื่ อง มีรายงานผลต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาต่อสาธารณะและต่อ
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ นําผลการประเมิ น มาใช้ป รั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
หลักสู ตรการศึกษาทางไกลให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
นอกจากนี้ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ยังกําหนดเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพหลักสู ตรทัว่ ไป มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสู ตร ในระดับอุดมศึกษาไว้อีก
3 ประเด็น คือ
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1) ให้ทุกหลักสู ตรมีการพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย โดยแสดงการปรับปรุ งดัชนี มาตรฐาน
และคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ นระยะๆ อย่า งน้ อ ยทุ ก ๆ 5 ปี และมี ก ารประเมิ น เพื่ อ พัฒ นา
หลักสู ตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
2) หลักสู ตรที่จะเปิ ดใหม่หรื อหลักสู ตรที่ขอปรับปรุ ง จะต้องมีอาจารย์ประจําหลักสู ตรตลอด
ระยะเวลาที่จดั การศึกษาตามหลักสู ตรนั้นไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอาจารย์ประจําหลักสู ตร
จะต้องมีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาที่เปิ ดสอน และในจํานวนนี้ ตอ้ งเป็ นผูม้ ีคุณวุฒิไม่
ตํ่ากว่า ปริ ญ ญาโทหรื อเที ย บเท่ า หรื อ เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางวิช าการไม่ ต่ าํ กว่าผูช้ ่ ว ย
ศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ อาจารย์ประจําในแต่ละหลักสู ตรจะเป็ นอาจารย์ประจํา
เกินกว่า 1 หลักสู ตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
อาจารย์ประจําหลักสู ตร หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่ หลักทางด้านการสอน
และการวิจยั และปฏิบตั ิหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสู ตรที่เปิ ดสอน
ในกรณี เป็ นหลักสู ตรร่ วมระหว่างสถาบันหรื อหลักสู ตรความร่ วมมือของหลายสถาบัน อาจารย์
ประจําของสถาบันในความร่ วมมื อนั้น ให้ถือเป็ นอาจารย์ประจําในความหมายของเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับอุดมศึกษา
3) ให้ ทุ ก หลัก สู ต รมี อ าจารย์ผูร้ ั บ ผิด ชอบหลัก สู ต ร จํานวนไม่ น้อ ยกว่า 3 คนโดยอาจารย์
รับผิดชอบหลักสู ตรจะต้องเป็ นอาจารย์ประจําหลักสู ตร อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรมี
ภาระหน้าที่ในการบริ หารหลักสู ตรและ การเรี ยนการสอน การพัฒนาหลักสู ตร และการ
ติดตามประเมินผลหลักสู ตรและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
สรุ ป ด้านการประกันคุณภาพหลักสู ตร ได้กาํ หนดการดําเนิ นการหลักสู ตรของแต่ละสถาบัน
ตามแนวทางการประกันคุณภาพ สามารถแบ่งตามประเภทของหลักสู ตร ได้ 2 ประเภท คือ 1) หลักสู ตร
ทัว่ ไป รับผิดชอบโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 2) หลักสู ตร
ทางไกลแบบอีเลิร์นนิง รับผิดชอบโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
จากแนวคิดการประกันคุณภาพหลักสู ตรทัว่ ไป และหลักสู ตรทางไกลแบบอีเลิร์นนิ งที่กล่าว
มาแล้ว ข้างต้น แสดงให้ เห็ น ชัด เจนว่าขณะนี้ หน่ ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบการจัด การศึ ก ษาทุ ก แบบให้
ความสําคัญต่อการประกันคุณภาพหลักสู ตรทั้งสิ้ น
2.2.3 ขั้นตอนการประกันคุณภาพหลักสู ตรแบบอีเลิร์นนิง
การประกัน คุ ณ ภาพหลัก สู ต รที่ จ ะมุ่ งสู่ ก ารประเมิ น หลัก สู ต ร ในที่ น้ ี ผูเ้ ขี ย นขอนําเสนอ
ขั้นตอนการประกันคุณภาพหลักสู ตร ดังนี้
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1) คณะ / หน่วยงาน
1.1) ประสานกับหลักสู ตรจัดทําแผนการประเมินหลักสูตร
1.2) คณะ /หน่วยงานแจ้งแผนตามข้อ 1.1 ให้ สถาบันทราบ
1.3) คณะ /หน่ วยงาน แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสู ตรของคณะ/หน่ วยงาน
ทั้งนี้ควรมีผทู ้ รงคุณวุฒิภายนอกร่ วมเป็ นกรรมการ
2) หลัก สู ต ร ดําเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพตามมารฐานหลัก สู ต รและเตรี ย มการเพื่ อ การ
ประเมินตนเองตามกรอบที่สถาบันกําหนด
3) คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสู ตรของคณะ /หน่วยงาน พิจารณาผลการประเมินตนเอง
4) คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน พิจารณาผลการประเมินตนเอง แจ้งผลให้หลักสู ตร
คณะ/หน่วยงาน และสถาบันทราบ
5) คณะกรรมการวิชาการของสถาบัน รับทราบและพิจารณาผลการประเมินจากข้อ 4
2.2.4 การกําหนดมาตรฐานและตัวบ่ งชี้การประกันคุณภาพหลักสู ตรแบบอีเลิร์นนิง
มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพหลักสู ตรแบบอีเลิร์นนิ ง ศรี ศกั ดิ์ จามรมาน (2549)
ได้นาํ เสนอแนวคิดด้านการประกันคุณภาพหลักสู ตร โดยมาตรฐานหลักสู ตรและรายวิชาแบบอีเลิร์นนิง
ควรมี มาตรฐานและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ แต่ละรายวิชาต้องมีคาํ อธิ บายรายวิชา (Course Syllabus)
กิ จกรรมวิชา (Course Activities) และข้อกําหนดวิชา (Course Requirements) เพื่อแสดงว่ามี แก่ น สาร
(Substantial) และเหมาะสมกับจํานวนหน่วยกิตที่ได้ บางสถาบันการศึกษากําหนดตัวอย่างรายการที่ตอ้ ง
ตรวจสอบ (Check List) ดังต่อไปนี้
 มีรายละเอียดกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของวิชาหรื อไม่
 มีคาํ อธิบายให้เห็นชัดว่าทั้งกิจกรรมและข้อกําหนดมีแก่นสารและเหมาะสมหรื อไม่
 คําอธิบายรายวิชาสอดคล้องกับหลักสู ตรหรื อไม่
 มีวิชาบังคับก่อน (Prerequisite) หรื อความรู ้ที่ตอ้ งมีก่อนมาเรี ยนวิชาหรื อไม่
 เรี ยนวิชานี้แล้วจะได้ความรู ้อะไรบ้าง
 เวลาที่ตอ้ งใช้เรี ยน อาทิ
- ฟังการบรรยายทางวีดิทศั น์สปั ดาห์ละ 1-2 ชัว่ โมง
- อ่านพาวเวอร์พอยต์สปั ดาห์ละ 1-2 ชัว่ โมง ฯลฯ
 รายชื่ อ บทความวิ ชาการ ข่าวหนังสื อพิ ม พ์ หรื อ ข่าวในเว็บ หรื อหั ว ข้อที่ จะใช้ค น้ หา
บทความ วิชาและข่าวจากเว็บ
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 มีการกําหนดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษาและนักศึกษากับอาจารย์อย่างไร
เช่น
- นักศึกษาแต่ละคนจะต้องอีเมล์คุยกับเพื่อนและอาจารย์อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ โทร
คุยกันเรื่ องหัวข้อที่ตอ้ งเรี ยนในสัปดาห์น้ นั
- นักศึกษาแต่ละคนต้องตอบกระทูข้ องอาจารย์ในกระดานข่าว (Bulletin Board) อย่างน้อย
ครึ่ งหน้าต่อสัปดาห์
- นักศึกษาต้องร่ วมสนทนาสด (Live Chat) อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
- ฯลฯ
 เทคโนโลยีที่จะใช้ในการเรี ยนการสอนเหมาะสมหรื อไม่ อาทิ
- มีอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งหรื อไม่
- มีกล้องเว็บแคม (Webcam) หรื อไม่
- มีซอฟต์แวร์พิเศษอะไรหรื อไม่
 มีการกําหนดด้านลิขสิ ทธิ์อย่างเหมาะสมถูกต้องตามกฎหมายหรื อไม่ อาทิ
- ห้ามลอกหนังสื อเกินครั้งละ 5 บรรทัด
- ห้ามนําพาวเวอร์พอยต์จากหนังสื อมาขึ้นเว็บ ต้องเขียนใหม่โดยใช้ภาษาของอาจารย์เอง
- ห้ามนํากรณี ศึกษาในหนังสื อมาใช้ อาจต้องแก้ชื่อและตัวเลขก่อนจะใช้ได้
- ต้องประกาศลิขสิ ทธิ์ของอาจารย์เพื่อมิให้ผอู ้ ื่นลอก
- อาจเจรจากับบริ ษทั อีบุ๊คให้นักศึกษาทุกคนสมัครสมาชิ ก e-book เช่ น ภาคการศึกษา
ละ 25 เหรี ยญสหรั ฐ เป็ นต้น ในกรณี น้ ี นักศึกษาจะใช้ทุกอย่างในอีบุ๊คได้ตามระยะเวลาที่กาํ หนดใน
สัญญาสมาชิก e-book เช่น 6 เดือนต่อภาคการศึกษา 4 เดือน
- อาจไม่ทาํ คอร์สแวร์ แต่ใช้หนังสื อ (Textbook) แทน เช่น วิชาที่มหาวิทยาลัยโจนส์และ
มหาวิทยาลัยฟี นิกซ์ ให้นกั ศึกษาซื้อหนังสื อคนละเล่ม แล้วในการเรี ยนการสอนอาจารย์กป็ ระกาศในเว็บ
ว่าสัปดาห์ น้ ันให้นักศึกษาไปอ่านหนังสื อบทใด ทําการบ้านท้ายบทในหนังสื อ วิจารณ์ กรณี ศึกษาใน
หนังสื อ ทําโครงงานในหนังสื อ เป็ นต้น โดยใช้อิน เทอร์ เน็ ตสั่งงานแล้วอาจารย์ตรวจงานประกาศ
ผลบนเน็ต แบบนี้ง่ายไม่ตอ้ งลงทุนมากแต่กไ็ ด้รับการรับรองวิทยฐานะ
 มีการฝึ กอบรมอาจารย์ผชู ้ ่วยสอนให้เหมาะสมกับหลักสู ตรและรายวิชาหรื อไม่
ภานุ วฒั น์ บุตรเรี ยง (2551) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะสําหรั บ
หลักสู ตรการเรี ยนอิ เล็กทรอนิ กส์ ในระดับอุดมศึกษา (The Development of accreditation criteria for
e-Learning program in higher education) โดยเป็ นหลัก สู ต รแบบอี เลิ ร์ น นิ ง ประเภทแบบออนไลน์
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(Online) คิดเป็ นร้อยละ 80-100 (Allen and Seaman, 2005) ผลการวิจยั ได้เกณฑ์การรับรองวิทยฐานะ
สําหรับหลักสู ตรการเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ จํานวนทั้งหมด 106 เกณฑ์ แบ่งเป็ น 11 ด้าน โดยนําเสนอเป็ น
3 องค์ประกอบ ดังนี้
1) ปัจจัยนําเข้า (Input) ประกอบด้วย 51 เกณฑ์ แบ่งเป็ น 6 ด้าน คือ (1) ด้านพันธกิจ (2)
ด้านความพร้อมในการดําเนินการ (3) ด้านการคัดเลือกและรับผูเ้ รี ยน (4) ด้านการ
บริ การ (5) ด้านการสนับสนุน (6) ด้านการจัดคณาจารย์และบุคลากร
2) กระบวนการ (Process) ประกอบด้วย 46 เกณฑ์ แบ่งเป็ น 4 ด้าน คือ (1) ด้าน
หลักสู ตรและการสอน (2) ด้านการปฏิสมั พันธ์และการสื่ อสาร (3) ด้านการวัดและ
ประเมินผล (4) ด้านการประกันคุณภาพ
3) ผลลัพธ์และผลผลิต (Output &Outcomes) ประกอบด้วย 9 เกณฑ์ 1 ด้าน คือ ด้าน
ข้อมูลการติดตามผูเ้ รี ยน
สภาอุดมศึกษาด้านคุณภาพการศึกษา ประเทศเปโตรเลีย ทวีปแอฟริ กาใต้ (Higher Education
Higher Education Quality Committee : HEQC, 2004 ) ได้ท ํา การพัฒ นาเกณฑ์ ก ารรั บ รองวิ ท ยฐานะ
หลักสู ตร เพื่อประเมินคุณภาพของการศึกษา โดยมีประกอบ 4 ด้าน และมีขอบเขตในการพิจารณาการ
รับรองวิทยฐานะโปรแกรมจํานวน 19 เกณฑ์ ดังนี้
1) ปั จจัยนําเข้า (Input) ได้แก่ การออกแบบโปรแกรม การรับและการคัดเลือกผูเ้ รี ยน
การจัดคนเข้าทํางาน กลยุทธ์การเรี ยนและเทคนิ ค นโยบายและขั้นตอนการประเมิน
ผูเ้ รี ย น โครงสร้ า งพื้ น ฐานและห้ อ งสมุ ด การบริ ห ารโปรแกรมเพื่ อ การบริ ก าร
นโยบายด้านหลักสู ตรปริ ญญาตรี ข้นั ตอนและการวางระเบียบ
2) กระบวนการ (Process) ได้แก่ ส่ วนประกอบของโปรแกรม การพัฒนาสถาบันเพื่อ
ความสําเร็ จของผูเ้ รี ยน เทคนิ คและปฏิ สัมพันธ์การเรี ยนรู ้ แบบประเมิ นผลผูเ้ รี ยน
การประสานการทํางานภายใต้ก ารเรี ยนรู ้ แ บบ Work-base การส่ งผ่านโปรแกรม
การศึกษาหลักสู ตรภายหลังปริ ญญาตรี
3) ผลลัพธ์และผลกระทบ (Output&Impact) ได้แก่ การเก็บข้อมูลและอัตราของปริ มาณ
การใช้งานที่ส่งผลถึงผูเ้ รี ยน การส่ งผลของโปรแกรม
4) การพิจารณา (Review) ได้แก่ ขอบเขตของโปรแกรมการเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ท้ งั หมด
ในส่ ว นการจัด การการเรี ย นการสอนการเรี ย นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นระดับ เอเชี ย
มหาวิทยาลัยปั กกิ่ ง ประเทศจีน Ronghuai, Jinbao Zhang ,Yan Dong (2004) ได้ทาํ
การพั ฒ นาระบบการรั บ รองวิ ท ยฐานะสํ า หรั บ กระบวนการสอนออนไลน์
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(Development an accreditation system for online-teaching processes) ซึ่ ง ก า ร
พัฒ นาได้ป ระยุก ต์ใช้ก ระบวนการ PDCA-Plan-Do-Check-Act โดยอาศัย วิธีก าร
เทียบเคียงวิธีการประกันคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9000 ผลจากกระบวนการ
สอนออนไลน์ ดังกล่าว สามารถพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพการสอนเป็ น 4 มิติ
ประกอบด้วยองค์ประกอบจํานวน 19 ข้อ โดยมีสาระสําคัญ คือ
(1) ด้านการเตรี ยมรายวิชา (Course Preparation) เป็ นระยะการจัดเตรี ยมเพื่อ
กระบวนการสอนออนไลน์ ซึ่ งรวมถึ ง การจัด เตรี ย มด้า นคณาจารย์
(Faculty) ด้านนักเรี ยน (Student) และด้านทรัพยากรการสอน (Teaching
Resource) ไว้สาํ หรับการจัดการเรี ยนรู ้
(2) การจัดการเรี ยนรู ้ (Learning management) เป็ นหัวใจหลักในการสอนที่มี
กิจกรรมการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสในการเลือกการ
เรี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพ มุ่งให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง สามารถ
หาคํา ตอบได้เมื่ อ พบกับ อุ ป สรรคและปั ญ หา โดยกิ จ กรรมการสอน
(Teaching Activities) อยูใ่ นรู ปแบบการประเมินในลักษณะความถี่ในการ
สื่ อ ส า ร แ บ บ ไ ม่ ป ร ะ ส า น เว ล า (Frequency of Asynchronous
Communication) ความถี่ในการสื่ อสารแบบประสานเวลา (Frequency of
Synchronous Communication) และ ข้ อ กํ า หนดในการพิ จ ารณ างาน
มอบห มาย (Requirement of Assignment Review) โดยพิ จ ารณ าจาก
สภาพแวดล้อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การเรี ยนรู ้ (Learning Support Environment)
ความจําเป็ นในการสนับ สนุ น การเรี ยนรู ้ (Necessary Learning) ภายใน
เว็ บ ไซต์ มี ส ภาพแวดล้ อ มที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ นเครื่ องมื อ ในการสร้ า ง
ปฏิ สัมพัน ธ์ นอกจากนี้ การเฝ้ าติ ดตามการเรี ยนรู ้ รายบุ คคล (Learning
Monitoring) เครื่ องช่ วยสนับสนุ นส่ วนบุคคล (Auxiliary Support) ช่ วง
ของการสนับ สนุ น (Support Range) การทบทวนการเรี ย นรู ้ (Learning
Tutorship) สิ่ งจํ า เป็ น สํ า ห รั บ การเรี ยน รู ้ (Necessary Learning) การ
ตอบสนองต่ อ การข้อ สงสั ย (Complaint Response) การปรั บ ตั ว ทาง
จิตวิทยา (Psychology Adjustment)
(3) ด้านการสนับสนุ นการเรี ยนการสอน (Learning Support) ในระบบการ
เรี ยนการสอนแบบออนไลน์ การเรี ยนลักษณะนี้ จะคอยช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
ให้เกิดทักษะในการเรี ยนการโต้ตอบเพื่อการสื่ อสารและช่วยลดอุปสรรค
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หรื อข้อจํากัด ส่ วนบุ คคลลง ประกอบด้วย การนําไปใช้ (Implement of
Course) ก าร ร ว บ ร ว ม เอ ก ส าร ก ารส อ น (Compilation of teaching
Document) และแบบการสอน (Teaching Mode)
4) การประเมินผลการเรี ยน (Learning Evaluation) ประกอบด้วยผูเ้ รี ยนและรายวิชาใน
การประเมิ น ผล การประเมิ น ผล คื อ องค์ป ระกอบหลัก ที่ จ ะชี้ นําแนวทางผูเ้ รี ย น
ผูส้ อน ให้เกิ ดสัมฤทธิ์ ผลทางการเรี ยนและการสอนในอนาคต ประกอบด้วยการ
ทดสอบและการวัด ผลสํ า หรั บ ผู เ้ รี ย น (Test and Assessment for student) วิ ธี ก าร
วั ด ผล (Assessment Method) การวัด ผลกิ จ กรรมภายในรายวิ ช า (Assessment
Activities of Course) และระดับความพึงพอใจสําหรับผูเ้ รี ยน (Satisfactory degrees
of Students)
การรับรองวิทยฐานะหลักสู ตรอีเลิร์นนิ ง ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผูเ้ ขียนขอนําเสนอแนวคิดการ
ประกันคุณภาพ ของหลักสู ตรแบบอีเลิร์นนิ ง ตามแนวทางการประกันคุณภาพหลักสู ตรแบบการศึกษา
ทางไกล 4 แนวทาง โดยแสดงรายละเอียด และกําหนดตัวบ่งชี้ ดังนี้
1) การบริหารหลักสู ตร
ตัวบ่ งชี้
1.1) มีผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร คือ คณะผูบ้ ริ หารของภาควิชา และคณะกรรมการวิชาการ
ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําคณะวิชา
1.2) มีระบบการรายงานข้อมูลหลักสู ตร การจัดการศึกษา และข้อมูลอาจารย์ผูส้ อน
ทุกภาคการศึกษาและนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการประเมินหลักสู ตร
1.3) มีการประเมินผลอาจารย์ผสู ้ อนโดยนักศึกษาทุกสิ้ นภาคการศึกษา และรายงานผล
การประเมิน เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอน
1.4) มีกระบวนการติดตามประสิ ทธิ ภาพและผลการเรี ยนของนักศึกษาในแต่ละภาค
เรี ยน และปี การศึกษา
2) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ตัวบ่ งชี้
2.1) มีห้องเรี ยนแบบอีเลิร์นนิ ง และแหล่งเรี ยนรู ้แบบอีเลิร์นนิ งครบถ้วนตามเนื้ อหา
หลักสู ตร
2.2) มีเอกสาร ตํารา วารสารอิเล็กทรอนิ กส์ ฐานข้อมูลประกอบการเรี ยนที่ เพียงพอ
สําหรับการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาในห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันแบบอีเลิร์นนิง
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2.3) มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ เครื อข่ายสื่ อสารภายใน และภายนอกพร้อม
ให้บริ การแก่นกั ศึกษาอย่างเพียงพอ
3) การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานักศึกษา
ตัวบ่ งชี้
3.1) มี ร ะบบอาจารย์ ผู ้ช่ ว ยอาจารย์ ให้ ค ํา ปรึ ก ษา ตอบคํา ถาม พร้ อ มจะให้ ก าร
สนับสนุ นให้คาํ แนะนําแก่นกั ศึกษา ทั้งแบบที่เข้าถึงได้พร้อมกัน(Synchronous/Real-Time) และแบบที่
เข้าถึงได้ไม่พร้อมกัน (Asynchronous)
3.2) มีระบบการแนะนําวิธีการเรี ยน การสื่ อสาร การใช้เครื่ องมือสื่ อสาร เช่น การใช้
ป้ายประกาศ กระดานสนทนา ห้องสนทนา เป็ นต้น
4) ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
ตัวบ่ งชี้
4.1) มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และบัณฑิตแบบอีเลิร์นนิ งทุกปี เพื่อ
นําข้อมูลไปปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
4.2) มีการสํารวจภาวะการทํางานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทุกปี
การกําหนดมาตรฐานและตัวบ่ งชี้ ก ารประกัน คุ ณ ภาพหลัก สู ตรแบบอี เลิ ร์น นิ งนั้น แต่ ละ
หลักสู ตร หรื อสถาบันสามารถกําหนดตัวบ่งชี้ได้ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสู ตรอีเลิร์นนิ งทั้ง 4 ประการ ซึ่ งคาดว่าในอนาคตอันใกล้น้ ี สถาบันการศึกษาแบบ
อีเลิร์น นิ ง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา สํานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพ
การศึกษา และหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องอื่ นๆ คงจะร่ วมกันกําหนดตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษา
แบบอีเลิร์นนิ งขึ้น เพราะหลักสู ตรเป็ นหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษา ดังนั้นก็ควรต้องให้ความสําคัญ
ทําให้การควบคุม ตรวจสอบ รับรอง และประเมินคุณภาพของหลักสู ตรแบบอีเลิร์นนิ งให้เป็ นที่ยอมรับ
ได้เช่นเดียวกับหลักสู ตรทัว่ ไป

2.3 มาตรฐานระบบการจัดการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
2.3.1 ความสํ าคัญของมาตรฐานระบบการจัดการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
การจัดการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์เพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการเรี ยนอีเลิร์นนิ งอย่างมี
คุณภาพ ในปั จจุบนั หน่ วยงานหรื อองค์กรต่างๆ มีการตื่นตัวอย่างมากในเรื่ องการจัดหลักสู ตรการเรี ยน
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อีเลิร์นนิ งให้มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่ งแนวคิดดังกล่าว ได้นาํ ไปสู่ ระบบการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็ นรู ปธรรม
หลักการสําคัญที่กาํ หนดไว้ชดั เจน อันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรี ยนการ
สอนในระดับอุดมศึกษา 5 ประการ คือ
ประการแรก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดให้สถาบันการศึกษาต้องมีภารกิจ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 4 ภารกิ จหลักคือ 1) ภารกิ จด้านการสอน 2) ด้านวิจยั
3) การบริ หารวิชาการ และ 4) การทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2551)
ประการที่ สอง การประกันคุ ณภาพภายใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ได้
กําหนดเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพใน ไว้ในหมวด 6 มาตรา 48 และมาตรา 49 กล่าวคือ หน่ วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก เพื่อส่ งเสริ มพัฒนา
คุณภาพ มาตรฐานของการจัดการเรี ยนการสอน อันเป็ นการนําไปสู่ การพัฒนาการศึกษาสู่ มาตรฐาน
เพื่อให้เกิดการศึกษาที่มีคุณภาพทัว่ ทั้งประเทศ
ประการที่สาม การประกันคุณภาพภายนอก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ได้กาํ หนดเกณฑ์สําหรับการประเมินภายนอกให้กบั สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการ
ประเมินภายนอก ซึ่ งประกอบด้วยมาตรฐาน 7 ด้าน โดยสาระสําคัญของมาตรฐานที่ 6 ได้กาํ หนดให้
มาตรฐานด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน เป็ นกระบวนการพัฒนาและบริ หารหลักสู ตรให้มีความ
ทันสมัย โดยมุ่งเน้นให้มาตรฐานหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษาจําเป็ นต้องมีการจัด
การศึกษาที่มีความยืดหยุน่ และสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนและสังคม มีจดั การเรี ยนการสอน
ที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน เน้นการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามความต้องการ ความสนใจ
ของผูเ้ รี ยน โดยใช้เทคนิ คการสอนและอุปกรณ์ การสอนที่หลากหลาย มีการประเมินผลการเรี ยนการ
สอนตามสภาพจริ ง และมีการใช้ประโยชน์ผลการประเมินในการพัฒนาผูเ้ รี ยน การระดมทรัพยากรทั้ง
ด้านบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และสิ่ งอํานวยความสะดวก รวมทั้งความร่ วมมือจากแหล่ง
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมหลักสู ตรและกิจกรรมการศึกษา
เพื่ อ ให้จ ัด การศึ ก ษาอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด (สํานัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา, 2549 )
ประการที่สี่ เสาหลักของคุณภาพการศึกษาแบบออนไลน์ 5 ประการ (Five Pillars of Quality
Online Education) ควรประกอบด้วย 1) ประสิ ทธิ ภาพของผูเ้ รี ยน (Learning Effectiveness) 2) ความ
พึ ง-พอใจของผูเ้ รี ย น (Student Satisfaction) 3) ความพึ ง พอใจของคณาจารย์ (Faculty Satisfaction)
4) ความคุม้ ทุน (Cost Effectiveness) และ 5) การเข้าถึง (Access) (George .L & Janet C. Moore, 2009)
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ประการที่ ห้า กล่าวถึง คุณ ภาพของการจัดการเรี ยนทางไกล (Quality of Distance Education)
ตามแนวคิดของสถาบัน Distance Learning Accreditation in Europe (2009) ควรมีองค์ประกอบสําหรับ
การวัดผลเพื่อให้การรับรองวิทยฐานะกับการเรี ยนแบบทางไกล (Accreditation of distance education)
ดังนี้ 1) การจัดการ (Management) 2) หลักสู ตรและทรัพยากร(Curricula and materials) 3) วิธีการสอน
(Pedagogical methods) 4) การบ ริ การท างการศึ ก ษ าและผู ้ เ ชี่ ยวชาญ (Educational services and
professors) 5) การบริ ก ารผูเ้ รี ย น (Students services) 6) การสรรหาและรั บ ผูเ้ รี ยน (Recruitment and
admission of students)
จากแนวคิดดังกล่าว แสดงถึงการให้ความสําคัญต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพที่ตอ้ งที่ตอ้ ง
คํานึงถึงหลากหลายองค์ประกอบ รวมถึงภารกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อส่ งเสริ มสู่ มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน ห้าเสาหลักของคุณภาพ
การศึกษาแบบออนไลน์ และคุณภาพของการจัดการเรี ยนทางไกล
2.3.2 รู ปแบบและประเภทการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) ได้จดั รู ปแบบการเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ ตามมิติที่ได้นาํ ไปใช้ใน
การเรี ยนการสอนและการอบรม ได้ 3 แบบดังนี้
1) สื่ อเสริ ม (Supplementary) หมายถึง การนําการเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในลักษณะ
สื่ อ เสริ มในการเรี ยนรู ้ กล่ า วคื อ นอกจากเนื้ อหาในการเรี ยนรู ้ ข องการเรี ยน
อิเล็กทรอนิกส์ผเู ้ รี ยนยังสามารถศึกษาหาเนื้อหาที่อยูใ่ นลักษณะเดียวกันนี้ ได้อีก จาก
เอกสารประกอบการเรี ยน วีดิทศั น์ การเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์น้ ีเป็ นการเท่ากับว่าผูส้ อน
ต้อ งการหาสื่ อ ใหม่ อี ก ช่ อ งทางหนึ่ งสํ าหรั บ ผู เ้ รี ย นในการเข้าถึ ง เนื้ อ หาเพื่ อ เพิ่ ม
ประสบการณ์ในการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเท่านั้น
2) สื่ อเติม (Complementary) หมายถึง การนําการเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ไปใช้ในลักษณะ
เพิ่มเติมจากวิธีสอนในลักษณะอื่นๆ คือ นอกจากที่เรี ยนในห้องเรี ยนแล้ว ผูส้ อนยัง
ออกแบบให้ ผูเ้ รี ยนไปศึ ก ษาเนื้ อหาเพิ่ ม เติ ม จากการเรี ยนอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ สําหรั บ
สถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่ตอ้ งการนําการเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ไปใช้ในการ
เรี ยนการสอนตั้งวัตถุประสงค์ใช้ในการสื่ อเติมมากกว่าสื่ อเสริ ม ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะ
กับลักษณะของที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในประเทศไทย ซึ่ งยังต้องการคําแนะนําจาก
ผูส้ อน รวมทั้งขาดการปลูกฝังให้ใฝ่ หาความรู ้โดยธรรมชาติ
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3) สื่ อหลัก (Comprehensive Replacement) หมายถึง การนําการเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์
ไปใช้ใ นลัก ษณะการแทนที่ ก ารบรรยายในชั้น เรี ย น ผูเ้ รี ย นจะต้อ งศึ ก ษาเนื้ อ หา
บทเรี ยนออนไลน์ท้ งั หมด ในปั จจุบนั การเรี ยนการอิเล็กทรอนิ กส์ ในต่างประเทศ
ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็ นสื่ อหลักสําหรับแทนผูส้ อนการเรี ยนทางไกล
แนวคิดเกี่ ยวกับมิติที่ได้นําไปใช้ในการเรี ยนการสอนแบบอีเลิร์นนิ ง ดังกล่าว สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Allen and Seaman (2005) สมาคมสโลน ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งได้จาํ แนกประเภทของ
การเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ตามสัดส่ วนของเนื้อหาที่นาํ เสนอทางอินเทอร์เน็ตโดยเพื่อให้เหมาะกับลักษณะ
ของที่ เหมาะสมกับ ผู ้เรี ย น ซึ่ งสามารถจัด ประเภทการเรี ย นได้เป็ น 4 ประเภท คื อ 1) แบบปกติ
(Traditional) 2) แบบการใช้เว็บ เพื่ อ ช่ ว ยการเรี ย นการสอน (Web Facilitated) 3) แบบผสมผสาน
(Blended/Hybrid) และแบบออนไลน์ (Online) ดังแสดงในตารางที่ 2.6
ตารางที่ 2.6 ประเภทของการเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ตามสัดส่ วนของเนื้อหาที่นาํ เสนอทางอินเทอร์เน็ต
สั ดส่ วนของการ
ประเภทการเรียน
นําเสนอเนื้อหาทาง
รายละเอียด
การสอน
อินเทอร์ เน็ต
เป็ นจัดการเรี ยนการสอนแบบในห้องเรี ยนปกติ โดย
แบบปกติ
การเขียน หรื อการบรรยาย ไม่มีการใช้เทคโนโลยีบน
(Traditional)
ร้ อยละ 0
เว็บเพื่อนําเสนอเนื้อหา
เป็ นการเรี ยนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีบนเว็บเพื่อ
แบบการใช้เว็บ
ร้ อยละ 1-29
อํานวยความสะดวกในการสอน โดยเทคโนโลยีที่ใช้
เพื่อช่วยการเรี ยน
อาจอยูใ่ นรู ปแบบของระบบบริ หารจัดการวิชา (Course
การสอน (Web
Management System)
Facilitated)

ร้ อยละ 30-79

เป็ นการเรี ยนการสอนที่มีการใช้เทคโนโลยีบนเว็บเพื่อ
นําเสนอเนื้อหา โดยวิธีการสอนแบบผสมผสาน
(Blended Online) โดยการนําเอาวิธีการสอนแบบ
ออนไลน์ กับวิธีพบปะผูเ้ รี ยนในห้องเรี ยน (Face-to
-face) มาใช้ดว้ ยกันภายในวิชาเรี ยนเดียวกัน

แบบผสมผสาน
(Blended/Hybrid)
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สั ดส่ วนของการ
นําเสนอเนื้อหาทาง
อินเทอร์ เน็ต

รายละเอียด

ประเภทการเรียน
การสอน

มากกว่ า
ร้ อยละ 80

เป็ นการเรี ยนการสอนที่นาํ เสนอเนื้อหาทั้งหมดผ่าน
การเรี ยนออนไลน์ชนิดเต็มรู ปแบบ และโดยทัว่ ไป
รู ปแบบการเรี ยนแบบนี้จะไม่มีการพบปะกับผูเ้ รี ยนใน
ห้องเรี ยนเลย (No face-to-face)

แบบออนไลน์
(Online)

สําหรับระบบการเรี ยนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ได้นาํ เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบการเรี ยนการ
สอน เช่น
 การใช้กระดานคําถาม-ตอบอิเล็กทรอนิกส์
- ส่ งการบ้าน
- ถาม-ตอบคําถาม
- สนทนา / ปรึ กษางานภายในกลุ่ม
- ขอความช่วยเหลือต่างๆ
 การใช้เนื้อหาวิชาในรู ปแบบเว็บเพจ เช่น
- หลักสู ตร เนื้อหารายวิชา หัวข้องาน การบ้านต่างๆ
- เอกสารประกอบการสอน และเอกสารสําหรับนักศึกษาเพิ่มเติม
- ปั ญหาต่างๆ
- รู ปแบบการเรี ยนการสอน ปฏิสมั พันธ์กนั ผ่านทางเว็บเพจ
 การใช้อุปกรณ์บริ หารกระบวนรายวิชา
- ส่ งการบ้านและให้คะแนนอัตโนมัติทนั ที
- บันทึกความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
 การใช้เสี ยง / ภาพวีดิทศั น์
- ถ่ายทอดเสี ยง / ภาพ ณ เวลาจริ ง
- ให้นกั ศึกษาเรี ยกดู / ฟังภาพ / เสี ยง เมื่อต้องการ (Video on Demand)
ชนิดการเรี ยนการสอนออนไลน์ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ชนิด คือ
1) ระบบการเรี ยนการสอนแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous Learning Methods)
เป็ นระบบการเรี ยนการสอนสร้างเว็บไซต์ข้ ึนมาเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าเรี ยนรู ้เนื้อหาวิชา ณ
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เวลาใดก็ได้ ที่ได้ก็ได้ โดยที่ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนไม่ตอ้ งรอเพื่อโต้ตอบกันภายในเวลา
เดี ย วกัน ซึ่ งสามารถใช้เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารผ่ านระบบอิ น เทอร์ เน็ ต เช่ น จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กระดานข่าว (Web-board) เป็ นต้น
2) ระบบการเรี ยนการสอนแบบประสานเวลา (Synchronous Learning Methods) เป็ น
ระบบการเรี ยนการสอนที่ มี มี ผูส้ ่ งและผูร้ ั บ อยู่ในเวลาเดี ยวกัน โดยใช้ก ารรั บ ส่ ง
ข่ า วสาร ข้อ มู ล ภายในเวลาเดี ย วกั น หรื อพร้ อ มกั น เกิ ด การปฏิ สั ม พั น ธ์ แ บบ
ทัน ที ท ัน ใด เช่ น ห้องสนทนา (Chat Room) วีดิท ัศน์ ทางไกล (Video Conference)
เป็ นต้น
2.3.3 องค์ ประกอบของการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง
การจัดการเรี ยนรู ้ แบบอิ นเลิ ร์นนิ งนั้นต้องอาศัยการดําเนิ นการอย่างเป็ นระบบเนื่ องจากการ
ดําเนินการต้องมีความเกี่ยวข้องกันหลายฝ่ าย ในการจัดระบบอีเลิร์นนิง นั้นอย่างน้อยที่สุดควรประกอบ
ไปด้วย ส่ วนประกอบที่สาํ คัญ 7 ส่ วน คือ
1) กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ (Learning Process) ประกอบด้วย การวิเคราะห์หลักสู ตร
กําหนดผลการเรี ยนรู ้ทีคาดหวัง หรื อจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ กําหนดเนื้ อหา กําหนด
กิจกรรม การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึ่งรวมแล้วอาจหมายถึง ตัวหลักสู ตรและ
การจัดการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา
2) ระบบเครื อข่าย (Network) ประกอบด้วย การวางระบบเครื อข่ายภายใน (Intranet)
และระบบเครื อข่ายภายนอก (Internet) ให้เชื่ อมโยงทัว่ ถึ งกัน การจัดการเกี่ ยวกับ
ระบบเครื อข่ายของสถานศึกษาจะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructure) ด้านไอซี ทีของประเทศด้วย โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของ
ฝ่ ายคอมพิวเตอร์หรื อผูด้ ูแลระบบ
3) สื่ อการสอน (Instructional Media) ประกอบด้วยสื่ อที่ใช้ในการเรี ยนรู ้ชนิ ดต่างๆ ซึ่ ง
ในที่น้ ี หมายถึง ที่ใช้การถ่ายทอดเนื้อหา โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ โดยเฉพาะที่
สามารถนํา เสนอผ่ า นระบบเครื อ ข่ ายคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้โ ดยสะดวก ซึ่ งผลิ ต โดย
ครู ผสู ้ อนและอาจมีฝ่ายอื่นๆ ร่ วมด้วย
4) การติ ดต่ อสื่ อสาร (Communication) ประกอบด้วยวิธีการติดต่อสื่ อสารแบบต่างๆ
ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนเพื่อให้การเรี ยนการสอนประสบผล
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การติ ด ต่ อ สื่ อ สารมี ท้ ังระบบปิ ด เช่ น จดหมายอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ Webcam หรื อ ระบบปิ ด เช่ น
กระดานข่าว กระดานสนทนา และการประชุ มทางไกล เป็ นต้น การเลื อกวิธีสื่ อสารที่ เหมาะสมจะ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5) บุ คลากรที่ เกี่ ยวข้อง (Personal) ประกอบด้วย ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา ซึ่ งเป็ นผูด้ ู แ ล
นโยบายสนับสนุ นและควบคุม ผูด้ ูแลระบบเป็ นผูจ้ ดั การระบบ ผูพ้ ฒั นาโปรแกรม
ครู ผูส้ อน และช่ างเทคนิ คเป็ นผูผ้ ลิต หรื ออาจรวมถึงผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขาอื่นๆ ร่ วม
ด้วยเช่น นักวิเคราะห์และออกแบบระบบการสอน นักออกแบบสื่ อสารการนําเสนอ
และผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา เป็ นต้น
6) ผูเ้ รี ยน (Learners) จะต้องมีความพร้อมที่จะเรี ยนผ่านระบบเครื อข่าย โดยมีความรู ้
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ข้ นั พื้นฐานพอสมควร เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เนตใน
การสื บค้นการใช้คอมพิวเตอร์ ในการจัดการจัดทําเนื้ อหา ข้อมูลการนําเสนองาน
และการติดต่อสื่ อสาร
7) แหล่งเรี ยนรู ้ (Resource) ซึ่ งครู ผูส้ อนจะต้องศึกษา จัดหา เตรี ยมไว้ในระบบสําหรับ
ผูเ้ รี ยนให้สามารถศึกษาและสื บค้นได้โดยสะดวก ในปั จจุบนั แหล่งการเรี ยนรู ้มีอยู่
กว้า งขวาง มากมาย และหลากหลาย เพี ย งพอต่ อ การเรี ยนรู ้ โดยที่ ผู ้ส อนไม่
จําเป็ นต้องเป็ นผูผ้ ลิ ต เนื้ อหาต่ างๆ ทั้งหมดเพี ยงแต่ ครู ผูส้ อนควรไปศึ ก ษาแหล่ ง
เรี ยนรู ้ โดยที่ผสู ้ อนไม่จาํ เป็ นต้องผลิตเนื้ อหาต่างๆ ทั้งหมดเพียงแต่ครู ผสู ้ อนควรไป
ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ ไว้ก่อนเพื่อที่จะแนะนําผูเ้ รี ยนได้อย่างเหมาะสม
2.3.4 เครื่ องมือในการจัดการเรียนการสอน
ในการจัดการเรี ยนการสอนแบบอีเลิร์นนิ ง นั้นได้นาํ ระบบการจัดการเรี ยนการสอน (Learning
Management System :LMS) โดยเป็ นระบบจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์เป็ นซอฟท์แวร์ เพื่อการ
บริ หารจัดการเรี ยนรู ้ผ่านระบบอินเทอร์ เนต ระบบดังกล่าว มักจะประกอบด้วยเครื่ องมืออํานวยความ
สะดวกให้แก่ผสู ้ อน ผูเ้ รี ยน และผูด้ ูแลระบบ ผูส้ อนสามารถนําเนื้ อหาและสื่ อการสอนขึ้นบนเว็บไซต์
รายวิชาตามที่ ได้ขอให้ระบบจัดไว้ให้โดยสะดวก ผูเ้ รี ยนเข้าถึ งเนื้ อหากิ จกรรมต่างๆได้โดยผ่านเว็บ
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนติดต่อสื่ อสารกันผ่านทางเครื่ องมือการสื่ อสารที่ระบบจัดไว้ให้ นอกจากนั้นแล้วยังมี
องค์ประกอบที่ สําคัญ คือ การเก็บบันทึ กข้อมู ลกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนไว้ในระบบเพื่อผูส้ อน
สามารถนําไปวิเคราะห์เพื่อติดตามและประเมินผลการเรี ยนการสอนในรายวิชานั้นอย่างมีระสิ ทธิ ภาพ
โดยทัว่ ไปมีองค์ประกอบหลักของระบบ LMS ประกอบด้วย 3 ระบบที่สาํ คัญ คือ
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1) ระบบจัดการรายวิชา (Course Management) เป็ นส่ วนของการจัดการเกี่ยวกับระบบ
การเรี ยนการสอน ซึ่ งเป็ นหน้าที่ของครู ผูส้ อนเป็ นผูจ้ ดั ทํา ระบบจัดการรายวิชาถือ
เป็ นหัวใจสําคัญของอีเลิร์นนิง
เนื่องจากเป็ นการจัดการเกี่ยวกับบทเรี ยน (Courseware) ประกอบด้วยส่ วนสําคัญ ดังนี้
(1.1) ส่ วนจัดทําบทเรี ยน เป็ นส่ วนที่ใช้จดั ทําเนื้ อหาและบรรจุลงในระบบ โดยใช้
เครื่ องมือที่ทางระบบจัดให้ ซึ่ งส่ วนใหญ่สามารถรองรับไฟล์ขอ้ มูลทั้งหมด
ต่างๆ ได้เกื อบทุ กชนิ ด ทําให้ครู ผูส้ ร้ างรายวิชามี ความสะดวกในการจัดทํา
เนื้อหาโดยสะดวกได้
(1.2) ส่ วนกําหนดกิจกรรมการเรี ยน เป็ นส่ วนที่กาํ หนดกิจกรรมการเรี ยนให้ผเู ้ รี ยน
ปฏิบตั ิหลังจากเนื้อหาจากส่ วนเนื้อหาแล้ว หรื อกําหนดให้นกั ศึกษาเนื้อหาจาก
แหล่งข้อมลต่างๆ ตามที่ผสู ้ อนกําหนด
(1.3) ส่ วนประกอบบทเรี ยน ได้แก่ แหล่งข้อมูลต่างๆ ภาพประกอบ แหล่งเรี ยนรู ้ ที่
ใช้ประกอบบทเรี ยนของผูเ้ รี ยน รวมถึงการชี้แจงแนะนําต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
เรี ยนในรายวิชา
(1.4) ส่ วนการวัดและการประเมินการเรี ยนรู ้ เป็ นระบบการจัดทําแบบฝึ กหัดและ
แบบทดสอบสําหรับผูเ้ รี ยน เพื่อฝึ กทักษะ ความสามารถในการคิด รวมถึงเป็ น
การวัดความรู ้ ความคิดของผูเ้ รี ยนที่ ได้เรี ยนรู ้ จากบทเรี ยน เป็ นการประเมิน
ศักยภาพในการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนจะทราบผลการทดสอบทัน ที
หลังจากสอบเสร็ จ หรื ออาจมการเฉลยคําตอบ หรื อวิธีการอื่นๆ แล้วแต่การ
ออกแบบระบบการเรี ยนรู ้ของผูส้ อน การจัดทําแบบวัดความรู ้ต่างๆ รวมถึง
สามารถนําผลมาวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่ องมือได้ เช่น การหาความเที่ยง
(Reliability) และความตรง (Validity) ของแบบวัดที่สร้างขึ้น
2) ระบบส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ (Support Management) เป็ นระบบช่ วยเหลือในการจัดทํา
บทเรี ยนของครู ผูส้ อน และช่ วยในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเป็ น
เครื่ องมือหลักประกอบด้วย
(2.1) โปรแกรมจัดทําบทเรี ยน ที่ครู สอนสามารถบรรจุขอ้ มูล เนื้ อหา คําสั่งกิจกรรม
และข้ อ มู ล อื่ น ๆ ลงในระบบได้ โ ดยง่ า ย รวมถึ ง การใส่ ภาพประกอบ
ภาพเคลื่ อนไหว ภาพวีดีโอ หรื อไฟล์ขอ้ มูลต่างๆ ซึ่ งผูเ้ รี ยนก็สามารถสร้ าง
เนื้อหาตามที่ครู ผสู ้ อนกําหนดกิจกรรมไว้ได้ดว้ ยวิธีการเดียวกันกับครู ผสู ้ อน
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(2.2) ระบบการติดต่อสื่ อสาร เป็ นส่ วนที่ผูเ้ รี ยนใช้ติดต่อกับครู ผูส้ อนด้วยช่องทาง
ติดต่อต่างๆ ที่ทางระบบจัดให้ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน ได้แก่ ได้แก่ กระดาน
ข่าว (Web board) กระดานสนทนา (Chat) จดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-mail)
และ/ หรื อการติ ด ต่ อ ผ่ า นกล้อ งวี ดิ โ อ (Webcam) ในกรณี ที่ ใ ช้ เครื อข่ า ย
สัญญาณความเร็ วสู ง
3) ระบบจัดการข้อมูล (Data Management) เป็ นระบบการจัดการด้านฐานข้อมูลซึ่ งทํา
หน้าที่บริ หารจัดการข้อมูลต่างๆ ของรายวิชาที่เจ้าของเป็ นผูด้ ูแลและบริ หารจัดการ
ได้ดว้ ยตนเอง มีส่วนสําคัญ ดังนี้
(3.1) ส่ วนการจัดการข้อมูลผูส้ อน เป็ นส่ วนดําเนินเกี่ยวกับผูส้ อน ได้แก่ การกําหนด
คุ ณ สมบัติข องผูเ้ รี ยน การกําหนดรหัส ผ่าน การอนุ ม ัติ การตัด สิ ท ธิ์ ผูเ้ รี ย น
ตลอดจนการเรี ยกดูขอ้ มูลต่างๆ เกี่ยวกับผูเ้ รี ยน
(3.2) ส่ วนการจัดการข้อมูลผูส้ อน เป็ นส่ วนดําเนินเกี่ยวกับผูส้ อน ได้แก่ การกําหนด
คุ ณ สมบัติข องผูส้ อน และผูส้ อนร่ ว ม การแก้ไขข้อมู ลของเจ้าของรายวิช า
ตลอดจนการเรี ยกดูขอ้ มูลต่างๆ ของผูส้ อนของเจ้าของรายวิชา
(3.3) ส่ วนการกําหนดค่าปฏิบตั ิการต่างๆ เป็ นส่ วนที่กาํ หนดค่าปฏิบตั ิการต่างๆ เช่น
ระยะเวลาในการเรี ยน การทดสอบ การปฏิบตั ิกิจกรรมหรื อการส่ งงาน เป็ น
ต้น
(3.4) ส่ วนรายงานผลการเรี ยน เป็ นส่ วนที่ผูส้ อนสามารถเรี ยกดูผลการเรี ยน หรื อ
ค่าสถิติต่างๆ ของรายวิชา เช่ น สถิติผลการเรี ยน สถิติผูเ้ ข้าใช้บทเรี ยน สถิติ
การส่ งงาน ผลการทดสอบ ทั้งผูส้ อนและผูเ้ ข้าเรี ยน
(3.5) ส่ วนการจัดการไฟล์ เป็ นส่ วนดําเนิ นเกี่ยวกับการโอนย้าย การจัดเก็บ การจัด
กระทํา และการแก้ไขข้อมูลของแต่ละรายวิชา
จากการศึกษา พบว่า ระบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ในประเทศไทยนั้น มีการใช้
งานระบบ LMS โดยทัว่ ไป เกื อบทั้งหมด จะประกอบไปด้วย องค์ประกอบหลักอยู่ 3 ส่ วนตามที่ได้
กล่าวมาแล้ว โดยที่ระบบก็จะมีการรายละเอียด ตามแนวคิดในการออกแบบระบบของแต่ละแห่ ง ซึ่ งจะ
มีระบบเครื่ องมือการใช้งานไม่แตกต่างกัน การเลือกใช้ระบบ LMS นั้นจึงควรพิจารณาให้เหมาะสมกับ
บริ บทและความต้องการของสถานศึกษา นอกจากยังต้องคํานึ งถึงความพร้อมต่างๆ ปั จจุบนั มี ระบบ
LMS มีท้ งั ที่ เป็ นแบบ In-House แบบ Open-Source และแบบ License สําหรั บแบบ Open Source ที่ ใช้
งานในบ้านเรามีนิยมกันอยู่ 2 ระบบคือ ระบบ Moodle และ ระบบ A Tutor
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ระบบ Moodle : Moodular Object Oriented Dynamic Learning Environment เป็ นโปรแกรม
ระบบ LMS ซึ่ งพัฒนนาโดยโปรแกรมเมอร์ชาวออสเตรเลีย ระบบนี้ผใู ้ ช้งานสามารถใช้งานได้โดยผ่าน
ทางเว็บไซต์ ระบบนี้ จะช่ วยให้การเก็บเนื้ อหาของหลักสู ตรประกาศต่างๆ งานมอบหมาย แบบฝึ กหัด
และแบบทดสอบ รวมทั้งสามารถเรี ยกออกมาเพื่อแก้ปัญหาภายหลังได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ สามารถ
ใช้ประโยชน์จากการบันทึก เพื่อติดตาม ตรวจสอบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้
ระบบ A Tutor เป็ นระบบ LMS ที่พฒั นาโดยมหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา ประกอบ
ไปด้วยเครื่ องมืออํานวยความสะดวกให้แก่ผสู ้ อน ผูเ้ รี ยน และผูด้ ูแลระบบ ผูส้ อนสามารถนําเนื้อหาสาระ
และสื่ อการสอนเว็บไซต์รายวิชาตามที่ได้ขอให้ระบบจัดไว้ให้โดยสะดวก ผูเ้ รี ยน เข้าถึงเนื้อหากิจกรรม
ต่างๆ ได้โดยผ่านเว็บ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนติดต่อสื่ อสารกันได้ผา่ นทางการสื่ อสารที่ระบบจัดไว้ให้สาํ หรับ
ในประเทศไทยสถาบันที่นาํ ระบบ A Tutor มาใช้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรี นครริ นทรวิโรฒ

2.4 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
2.4.1 ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
การประกันคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง หมายถึง การดําเนินการตามมาตรการหรื อระบบที่
สร้างความมัน่ ใจ การยอมรั บ และพึงพอใจต่อสังคมว่า สถาบันการศึกษาแบบอีเลิ ร์นนิ งที่ ได้รับการ
รับรองมาตรฐานสามารถจัดการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ งได้อย่างมีคุณภาพโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูจ้ บ
การศึกษาแบบอีเลิร์นนิงมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว้
องค์ ป ระกอบการประกั น คุ ณ ภาพโดยทั่ว ไป (อุ ทุ ม พร จามรมาน: 2543) ประกอบด้ว ย
4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การควบคุ มคุ ณ ภาพ (Quality Control) หมายถึ ง การดําเนิ น งานตามแผนที่ วางไว้
อย่างรัดกุมทุกขั้นตอน
2) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) แยกได้เป็ น
2.1) การตรวจสอบคุ ณ ภาพภายใน (Internal Quality Audit) เป็ นการตรวจสอบ
คุณภาพโดยตัวเองตามเกณฑ์ที่ตนกําหนดขึ้น
2.2) การตรวจสอบคุ ณ ภาพจากภายนอก (External Quality Audit) เป็ นการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยหน่วยงาน/กลุ่มภายนอก ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดขึ้น
3) การรั บรองคุ ณ ภาพ (Quality Accreditation) หมายถึ ง การรั บรองหรื อไม่รับรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่ งบางครั้งเป็ นมาตรฐานทางกายภาพ เช่น พื้นที่ จํานวน
อุปกรณ์ ฯลฯ
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4) การประเมิ น คุ ณ ภาพ (Quality Assessment) เป็ นการหาข้อ มู ล ที่ เชื่ อ ถื อ ได้ เพื่ อ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับคุณภาพของผลผลิต/บริ การของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
2.4.2 ระบบการประกันคุณภาพอีเลิร์นนิง
ระบบการประกันคุณภาพอีเลิร์นนิง ในที่น้ ีขอสรุ ประบบการประกันคุณภาพอีเลิร์นนิง โดยย่อ
ตามแนวคิดต่างๆ ดังนี้
การประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิ ดสอนแบบอีเลิร์นนิง ต้องใช้แนว
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จดั ทําประกาศ เรื่ องแนวปฏิบตั ิการขอเปิ ดและ
ดําเนิ นการหลักสู ตรระดับปริ ญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 โดยมีรายละเอียดที่นาํ เสนอ
แนวปฏิบตั ิดา้ นการประกันคุณภาพ 3 ประเด็น ดังนี้
1) สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาต้อ งจัด ระบบและประกัน คุ ณ ภาพหลัก สู ต รเป็ นระยะๆ อย่าง
ต่อเนื่ อง มี รายงานผลต่อสภาอุดมศึกษาต่อสาธารณะ และต่อคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพื่อนําผลการประเมินมาใช้ปรับปรุ งคุณภาพหลักสู ตรการศึกษาทางไกล
ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
2) สถาบันอุดมศึกษาต้องกําหนดและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่ครอบคลุมปั จจัยคุณภาพทั้งด้านปั จจัยการนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต และตัวบ่งชี้
คุณภาพ ตลอดจนการสร้างฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม
กับระบบการศึกษาทางไกลและการรับรองการประเมินภายนอก
การประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องมีการกระทําอย่างต่อเนื่ องมีรายงานผลต่อสภาสถาบัน ต่อ
สาธารณะและคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนําผลการประกันคุณภาพมาใช้ปรับปรุ งคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทางไกลให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น
3) คณะกรรมการการศึกษาอาจดําเนิ นการให้มีการกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาในระบบ
การศึกษาทางไกลเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานตามเจตนารมณ์และแนวปฏิบตั ิของประกาศนี้
ส่ วนประเด็นที่กาํ หนดแนวปฏิบตั ิตามเกณฑ์การขอเปิ ดหลักสู ตรฯ ระดับปริ ญญาในระบบ
การศึกษาทางไกล สถาบันต้องนําเสนอประเด็นเพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุ มตั ิ
คือ
1) หลักสู ตร ความพร้อมละศักยภาพในการเปิ ดหลักสู ตร และการดําเนินการหลักสู ตร
2) แบบจําลองระบบการศึกษาทางไกล
3) สื่ อการศึกษาทางไกล
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4) โครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ และระบบการเก็บข้อมูล
5) ห้องสมุด
6) ที่ต้ งั และหรื อบริ เวณอาคารสถานที่ และทรัพยากรอื่น
7) แนวทางการประเมินการเรี ยนการสอนทางไกล
Sloan Consortium ได้กาํ หนดหลักการประกันคุณภาพอีเลิร์นนิ ง โดยสามารถนําไปใช้ในการ
พิจารณาการวัดการประกันคุณภาพ โดยเสนอเป็ นภาพรวมได้ เป็ น 5 ประการหลัก คือ
1)ประสิ ทธิภาพของการเรี ยน (Learning Effectiveness )
2)ประสิ ทธิภาพของค่าใช้จ่าย (Cost Effectiveness)
3)ความสามารถในการเข้าถึง (Access )
4)ความพึงพอใจของอาจารย์ (Faculty Satisfaction)
5)ความพึงพอใจของนักศึกษา (Student Satisfaction)

Use the pillars
Johnstone (2005) เสนอแนวทางการประกันคุณภาพอีเลิร์นนิง ไว้ 5 ประเด็น ดังนี้
1) บริ บทของสถาบัน
2) หลักสู ตรและการสอน
3) ปัจจัยสนับสนุนอาจารย์ผสู ้ อน
4) ปั จจัยสนับสนุนนักศึกษา
5) ระบบการวัดและประเมินผล
The United Kingdom’s distance education, citing the Open and Distance Learning Quality
Council (ODL QC) standards (2003)ได้กาํ หนดมาตรฐานด้านประกันคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง ดังนี้
1) จุดประสงค์หลักสู ตร
2) เนื้อหารายวิชา
3) การแนะนําการเรี ยน
4) ระบบการรับผูเ้ ข้าศึกษาในสถาบัน
5) สิ่ งสนับสนุนการเรี ยน
6) แหล่งเรี ยนรู ้
7) สวัสดิการผูเ้ รี ยน
8) หน่วยสนับสนุนการเรี ยน
9) การรับรองมาตรฐานการศึกษา
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Swedish National Agency for Higher Education (2007) ได้ศึ ก ษาการประกัน คุ ณ ภาพของ
อีเลิร์นนิ ง/ การเรี ยนทางไกลในระดับอุดมศึกษา โดยดําเนินการสร้างเกณฑ์สาํ หรับการประเมินคุณภาพ
การเรี ยนอีเลิร์นนิ ง และพัฒนารู ปแบบสําหรับคุณภาพอีเลิร์นนิ ง ELQ Model (e-learning quality) โดย
เลือกศึกษาประเทศที่ มีองค์กรในการประกันคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ ง / การเรี ยนทางไกลใน
ระดับอุดมศึกษา จํานวน 8 ประเทศ ดังนี้
1) ประเทศนอร์เวย์ Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT)
2) ประเทศฟิ นแลนด์ Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC)
3) ประเทศเดนมาร์ก Danish Evaluation Institute (EVA)
4) ประเทศเนเธอร์แลนด์ Accreditation Organization of the Netherlands and Flanders
(NVAO)
5) ประเทศอังกฤษ Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA)
6) ประเทศออสเตรเลีย
7) ประเทศแคนาดา
8) ประเทศสหรัฐอเมริ กา Council for Higher Education Accreditation (CHEA) ได้
เกณฑ์สาํ หรับการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพอีเลิร์นนิง ดังนี้
(1) เนื้อหาและทรัพยากร (Material/content)
(2) โครงสร้าง/สภาพเสมือน (Structure/virtual environment)
(3) การสื่ อสาร การปฏิสมั พันธ์และความร่ วมมือ (Communication, cooperation
and interactivity)
(4) การวัดผลผูเ้ รี ยน (Student assessment)
(5) การประยุกต์ใช้และความยืดหยุน่ (Flexibility and adaptability)
(6) การสนับสนุน (ทีมงานและนักเรี ยน) (Support (student and staff)
(7) คุณสมบัติและประสบการณ์ทีมงาน (Staff qualifications and experience)
(8) วิสยั ทัศน์และผูบ้ ริ หารสถาบัน (Vision and institutional leadership)
(9) การจัดสรรทรัพยากร (Resource allocation)
(10) ภาพรวมและกระบวนการ (The holistic and process aspect)
Swiss Agency for ICT in Education (2005) ได้กาํ หนดกรอบแนวคิดในการประกันคุณภาพ
อีเลิร์นนิง (The common framework for e-learning quality) องค์ประกอบจํานวน 5 หมวด ดังนี้
1) ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure provision)
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2)
3)
4)
5)

มาตรฐานด้านเทคนิค (technical standards)
การพัฒนาเนื้อหา (content development)
วิธีการสอนและแบบฝึ กปฏิบตั ิ (pedagogic affordances and practices)
การพัฒนาสถาบัน (institutional development)

จากแนวคิดการประกันคุณภาพอีเลิร์นนิ งที่นาํ เสนอข้างต้น เป็ นแนวทางหนึ่ งเพื่อการพัฒนา
มาตรฐาน และตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพอีเลิร์นนิงต่อไป
การประกันคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนทางไกลแบบอีเลิร์นนิ งนั้น ศรี ศกั ดิ์ จามรมาน
(2550) ได้กล่าวถึง การประกันคุณภาพด้านอีเลิร์นนิ ง โดยสรุ ป คือ มหาวิทยาลัยใดที่ได้รับการรับรอง
วิทยฐานะแล้วถือว่ามีการประกันคุณภาพ
จากการศึกษาบทความและบทวิจยั เกี่ยวกับการประกันคุณภาพอีเลิร์นนิ ง การวิเคราะห์และ
เปรี ยบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับอีเลิร์นนิง โดยสรุ ปมีหวั ข้อต้องพิจารณา 11 หัวข้อ ดังนี้
1) ประเมินหลักสู ตรและวิชาแบบอีเลิร์นนิงอย่างไร
2) รับรองหลักสู ตรวิชาอีเลิร์นนิงอย่างไร
3) สถาบันการศึกษาจะทําให้มนั่ ใจได้อย่างไรว่าการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ งได้มาตรฐาน
เท่ากับการศึกษาในห้องเรี ยน
4) วิชาแบบอีเลิร์นนิงที่มีคุณภาพสู งนั้นหมายความว่าอย่างไร
5) หลักสู ตรแบบอีเลิร์นนิงที่มีคุณภาพสู งนั้นหมายความว่าอย่างไร
6) วัดผลการเรี ยนแบบอีเลิร์นนิงของนักศึกษาได้อย่างไร
7) หน่ วยงานรับรองวิทยฐานะพิจราณาอะไรในการรับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษา
แบบอีเลิร์นนิง
8) ประเมินคุณภาพของหลักสู ตรและวิชาด้านอีเลิร์นนิงอย่างไร
9) ประเมินโครงสร้างของวิชาแบบอีเลิร์นนิงแต่ละวิชาอย่างไร
10) มีกระบวนการอะไรในการปรับปรุ งบํารุ งรักษาหลักสู ตรแบบอีเลิร์นนิงอย่างตอเนื่อง
11) ใช้มาตรฐานอะไร ในการทํามัน่ ใจได้วา่ การศึกษาแบบอีเลิร์นนิงมีความเคร่ งครัด
(Rigorous) เช่นเดียวกับวิชาในห้องเรี ยน
วิ ธี ก ารประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาแบบอี เลิ ร์ น นิ ง คื อ การกําหนดนโยบายประกัน คุ ณ ภาพ
(Quality Assurance Policy) อาจจะแบ่งเป็ นหัวข้อหลัก คือ
1) มาตรฐานหลัก สู ตรและรายวิ ช า (Course/Program Standards) เป็ นหลัก สู ตรที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและหน่ วยงานจ้างงาน เป็ นหลักสู ตรที่ เป็ น
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ยอมรั บ ของสมาคมวิช าชี พ หรื อเป็ นหลัก สู ตรที่ ม หาวิท ยาลัยที่ ได้รับ การรั บ รอง
วิทยฐานะแล้วเปิ ดสอนอยู่แล้ว เป็ นต้น โดยแต่ละรายวิชาต้องมี คาํ อธิ บายรายวิชา
(Course Syllabus) กิ จ กรรมวิ ช า (Course Activities) และข้อ กําหนดวิ ช า (Course
Requirements) เพื่ อ แสดงว่ า มี แ ก่ น สาร (Substantial) และเหมาะสมกั บ จํา นวน
หน่วยกิตที่ได้
2) มาตรฐานนักศึกษา (Student Standards) ในแต่ละสถาบันการศึกษามีการกําหนดที่
แตกต่ างกัน ไป เช่ น การรั บ สมัค รนัก ศึ ก ษาจํากัด จํานวนหรื อ ไม่ มี ก ารคัด เลื อ ก
นักศึกษาหรื อไม่ หรื อรับทุกคนที่มีคุณวุฒิตามกําหนด คัดเลือกอย่างไร ให้โอกาส
นัก ศึ ก ษาประเมิ น หลัก สู ต รรายวิ ช า และอาจารย์ห รื อ ไม่ กําหนดเทคโนโลยีไ ด้
เหมาะสมกับนักศึกษาหรื อไม่ กําหนดการช่ วยเหลือ (Help Desk หรื อ call Center)
สํ าหรั บ นั ก ศึ ก ษาอย่า งไร มี ก ารประเมิ น อย่า งไร มี ก ําหนดปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะกว่ า ง
นักศึ ก ษากับ นัก ศึ ก ษา และอาจารย์อย่างไรกําหนดการป้ องกัน ความเป็ นส่ วนตัว
(Privacy) อย่างไร นั ก ศึ ก ษาที่ จ บการศึ ก ษาแล้ว ต้อ งมี ง านทําร้ อ ยละเท่ าใด และ
นักศึกษาที่มีงานทําแล้ว มีความก้าวหน้าในการงานอย่างไร
3) มาตรฐานคณาจารย์ (Faculty Standards) ในแต่ ล ะสถาบัน การศึ ก ษาก็ มี น โยบาย
แตกต่างกัน ดังอย่างเช่น อาจารย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเนื้อหา (Context Expert) ต้องจบปริ ญญา
หรื อ ไม่ อาจารย์ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาสาขาใหม่ เช่ น สาขาวิ ช าวิ ธี วิ ท ยา
อี เลิ ร์ น นิ ง (e-Learning Methodology) ซึ่ งถึ ง พ.ศ. 2549 ยัง ไม่ มี ผูจ้ บสาขานี้ จะให้
ศาสตราจารย์สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องคุมวิทยานิ พนธ์ได้หรื อไม่ อาจารย์ผูช้ ่วยสอน
หรื อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา หรื อ อาจารย์ผูอ้ าํ นวยความสะดวกให้ ผูไ้ ม่ จ บปริ ญ ญาแต่
เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นทําหน้าที่ได้หรื อไม่ สัญญาจ้างงานคณาจารย์เป็ นอย่างไร มี
การให้อาจารย์ที่ทาํ คอร์สแวร์ได้มีเวลาว่างไปพัฒนาตนเองอย่างไร มีการจัดฝึ กอบรม
และสัมมนาวิชาการให้อาจารย์หรื อไม่อย่างไร มีการพัฒนาคณาจารย์ดา้ นเทคโนโลยี
ด้านการวัดผล ด้านการออกแบบ ด้านการนําเสนอ ด้านวิจยั ด้านการศึกษา เป็ นต้น
4) มาตรฐานผลการดําเนิ น งานและมาตรฐานการวัด ผล (Outcome and Assessment
Standards) มีการกําหนดอัตราการจบการศึกษาหรื อไม่ ให้คะแนนการบ้านอย่างไร
ประเมินปฏิสัมพันธ์นักศึกษากับนักศึกษา และกับอาจารย์อย่างไร วัดผลการเรี ยน
ของนัก ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ วัต ถุ ป ระสงค์อ ย่างไร วัด การใช้สื่ อ การการสอนประกอบ
อย่างไร ป้องกันการคอโกงอย่างไร ให้คะแนนโดยรวมอย่างไร

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การดําเนิ นการศึกษา แนวทางการพัฒนาอีเลิร์นนิ งสําหรับสถาบันการศึกษาในประเทศ
ไทย ในประเด็น กระบวนการควบคุมดูแลการให้บริ การการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ งในประเทศ และ
ต่างประเทศ ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย มีการดําเนินการศึกษา ดังนี้
วิธีการและขั้นตอนในการดํา เนินการวิจัย
3.1 การศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) จากเอกสาร บทความ วารสาร
ตํารา คัด สําเนาจากงานวิ จ ัย บทความหรื อ เอกสารจากเว็บ ไซต์ที่ เกี่ ย วข้อ ง ด้านการศึ ก ษาแบบ
อี เลิ ร์น นิ ง กระบวนการควบคุ มดู แลการให้บริ ก ารการศึ กษาแบบอี เลิ ร์น นิ งทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
3.2 นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับการกระบวนการควบคุมดูแลการให้บริ การการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ ง มาสร้างเป็ นกรอบการ
วิจยั ในประเด็น 4 ด้าน คือ
1) มาตรฐานสถาบันแบบอีเลิร์นนิง
2) มาตรฐานหลักสู ตรแบบอีเลิร์นนิง
3) มาตรฐานระบบการจัดการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
4) มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
3.3 สร้างตารางการวิเคราะห์ โดยนําข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เป็ นตารางสรุ ปเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง 4 ด้าน
3.4 การวิ จ ัย เอกสารและการวิ เคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) เพื่ อ นํ า เสนอเป็ น
แนวทางเพื่อเสนอกระบวนการควบคุมดูแลการให้บริ การการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ งโดยวิเคราะห์
เอกสาร ดังนี้
3.4.1 ด้านมาตรฐานสถาบันแบบอีเลิร์นนิง คือ
1) สถาบันการเรี ยนทางไกลในยุโรป (Distance Learning Academic in
Europe, 2003)
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2) คณะกรรมาธิการสมาคมวิทยาลัยและโรงเรี ยนมลรัฐทางเหนือ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา (A Commission of the North Central Association of
Colleges and School : NCA, 2003)
3) คณะกรรมการสมาคมวิทยาลัยและโรงเรี ยนทางใต้ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา(Commission on Colleges of Southern Association of
Colleges and School , 2000)
4) สํานักงานคณะกรรรมการรับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษา
(Commission for Academic accreditation, 2009) ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรต
5) สภารับรองวิทยฐานะและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทางไกล
อุดมศึกษา (Council for Higher Education Accreditation and
Assuring Quality in Distance Learning 2009)
3.4.2 มาตรฐานหลักสู ตรแบบอีเลิร์นนิง จากแหล่งข้อมูล คือ
1) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 120ง หลักเกณฑ์การขอเปิ ด
และดําเนินการการหลักสูตรระดับปริ ญญาในระบบทางไกล
พ.ศ. 2548
2) ประกาศแนวปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การขอเปิ ดและดําเนินการ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548
3)สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
3.4.3 มาตรฐานระบบการจัดการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง จาก 2 สถาบัน
1) มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน โดย Ronghuai, Jinbao Zhang and
Yan Dong (2004)
2) Distance Learning Accreditation in Europe (2009) Quality of
Distance Education
3.4.4 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง จากจํานวน 5
แนวคิด ได้แก่
1) The United Kingdom’s distance education, citing the Open and
Distance Learning Quality Council (ODL QC) standards (2003)
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2) Swiss Agency for ICT in Education (2005)
3) Johnstone (2005)
4) Sloan Consortium (2007)
5) Swedish National Agency for Higher Education (2007)
3.5 สรุ ปจากเอกสารและการวิเคราะห์ เนื้ อหา นํามาเรี ยบเรี ยงเสนอในรู แบบตารางการ
วิเคราะห์ และความเรี ยง
3.6 จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 4
ผลการศึกษา
ผลการวิจยั เรื่ อง แนวทางการพัฒ นาอีเลิ ร์น นิ งสําหรั บสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
ประเด็ น กระบวนการควบคุ ม ดู แ ลการให้ บ ริ ก ารการศึ ก ษาแบบอี เลิ ร์ น นิ ง ในประเทศ และ
ต่างประเทศ นําเสนอผลการศึกษา 5 ประเด็น ดังนี้
4.1 ผลการศึกษาด้านมาตรฐานสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
4.2 ผลการศึกษาด้านมาตรฐานหลักสู ตรแบบอีเลิร์นนิง
4.3 ผลการศึกษาด้านมาตรฐานระบบการจัดการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
4.4 ผลการศึกษาด้านมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
4.5 การนําเสนอรู ปแบบการควบคุมดูแลการให้บริ การการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
ผลการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) แสดงรายละเอียดของแต่ละด้าน
ตามลําดับดังนี้

4.1 ผลการการศึกษาด้ านมาตรฐานสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารคัดสรร จากเอกสาร บทความ วารสาร ตํารา คัดสําเนาจาก
งานวิจยั บทความหรื อเอกสารจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องด้าน มาตรฐานสถาบันแบบอีเลิร์นนิ ง จํานวน 5
สถาบัน ได้แก่
1) สถาบัน การเรี ย นทางไกลในยุโ รป (Distance Learning Academic in Europe,
2003)
2) คณะกรรมาธิ ก ารสมาคมวิ ท ยาลัย และโรงเรี ย นมลรั ฐ ทางเหนื อ ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ กา (A Commission of the North Central Association of Colleges
and School : NCA, 2003)
3) คณะกรรมการสมาคมวิ ท ยาลัย และโรงเรี ย นทางใต้ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
(Commission on Colleges of Southern Association of Colleges and School ,
2000)
4) สํานักงานคณะกรรรมการรับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษา (Commission for
Academic accreditation, 2009) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต
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5) สภารั บ รองวิ ท ยฐานะและมาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาทางไกลอุ ด มศึ ก ษา
(Council for Higher Education Accreditation and Assuring Quality in Distance
Learning 2009)
สามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องของเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็ น องค์ประกอบ 8
ประการ คือ
1) พันธกิจของสถาบัน
2) โครงสร้างองค์กร
3) การจัดการและการบริ การด้านอีเลิร์นนิง
4) ทรัพยากรสถาบัน ทรัพยากรการเรี ยนรู ้ ทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยี
5) เพื่อการเรี ยนทางไกล
6) หลักสู ตร และการจัดการเรี ยนการสอน
7) การสนับสนุนคณาจารย์
8) การสนับสนุนผูเ้ รี ยน
ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบมาตรฐานสถาบันแบบอีเลิร์นนิงของแต่ละสถาบัน
แสดงดังตาราง
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ตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบองค์ประกอบมาตรฐานสถาบันอีเลิร์นนิง
Distance Learning A Commission of Commission on
Commission for
Academic in Europe the North Central
Colleges of Southern Academic
องค์ประกอบมาตรฐานสถาบันอีเลิร์นนิง
Association of
Association of
accreditation
Colleges and School Colleges and School
: NCA
2003
พันธกิจของสถาบัน
โครงสร้างองค์กร
การจัดการและการบริ การด้านอีเลิร์นนิง
ทรัพยากรสถาบัน ทรัพยากรการเรี ยนรู ้
ทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการ
เรี ยนทางไกล
หลักสู ตร และการจัดการเรี ยนการสอน
การสนับสนุนคณาจารย์
การสนับสนุนผูเ้ รี ยน
การประเมินผลการศึกษา

2003

2009

Council for Higher
Education
Accreditation
Accreditation and
Assuring Quality in
Distance Learning
2009

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

2000

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

4.2 ผลการศึกษาด้ านมาตรฐานหลักสู ตรแบบอีเลิร์นนิง
จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารคัดสรร จากเอกสาร บทความ วารสาร ตํารา คัดสําเนาจาก
งานวิจยั บทความหรื อเอกสารจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องด้านมาตรฐานหลักสู ตรแบบอีเลิร์นนิง ได้แก่
ก. ราชกิ จ จานุ เบกษา เล่ ม 122 ตอนพิ เศษ 120ง หลัก เกณฑ์ ก ารขอเปิ ดและ
ดําเนินการการหลักสู ตรระดับปริ ญญาในระบบทางไกล พ.ศ. 2548
ข. ประกาศแนวปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การขอเปิ ดและดําเนิ นการหลักสู ตรระดับ
ปริ ญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548
ค. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องของเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ควรกําหนดเพื่อการดําเนิ นการ
ประกันคุณภาพหลักสู ตร และเสนอเป็ นมาตรฐานหลักสู ตรแบบอีเลิร์นนิง 4 ประเด็น คือ
1)
2)
3)
4)

การบริ หารหลักสู ตร
ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
การสนับสนุนและการให้คาํ แนะนํานักศึกษา
ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

ทั้งนี้ ผลการวิ เคราะห์ อ งค์ป ระกอบ ตัว บ่ งชี้ มาตรฐานหลัก สู ต รแบบอี เลิ ร์ น นิ ง แสดง
รายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 4.2 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ หลักสู ตรแบบอีเลิร์นนิง
องค์ ประกอบ
ตัวบ่ งชี้
1. การบริ หารหลักสู ตร
1.1 มีผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร คือ คณะผูบ้ ริ หารของภาควิชา และ
คณะกรรมการวิชาการ ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการประจํา
คณะวิชา
1.2 มีระบบการรายงานข้อมูลหลักสู ตร การจัดการศึกษา และข้อมูล
อาจารย์ผสู ้ อน ทุกภาคการศึกษาและนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการประเมิน
หลักสู ตร
1.3 มีการประเมินผลอาจารย์ผสู ้ อนโดยนักศึกษาทุกสิ้ นภาคการศึกษา
และรายงานผลการประเมิน เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุ ง
กระบวนการเรี ยนการสอน
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องค์ ประกอบ

ตัวบ่ งชี้
1.4 มีกระบวนการติดตามประสิ ทธิภาพและผลการเรี ยนของนักศึกษาใน
แต่ละภาคเรี ยน และปี การศึกษา
2. ทรัพยากรประกอบการเรี ยน 2.1 มีหอ้ งเรี ยนแบบอีเลิร์นนิง และแหล่งเรี ยนรู ้แบบอีเลิร์นนิงครบถ้วน
การสอน
ตามเนื้อหาหลักสู ตร
2.2 มีเอกสาร ตํารา วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลประกอบการเรี ยน
ที่เพียงพอสําหรับการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาในห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันแบบอีเลิร์นนิง
2.3 มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ เครื อข่ายสื่ อสารภายใน และ
ภายนอกพร้อมให้บริ การแก่นกั ศึกษาอย่างเพียงพอ
3. การสนับสนุนและการให้
3.1 มีระบบอาจารย์ และผูช้ ่วยอาจารย์ ให้คาํ ปรึ กษา และตอบคําถาม
คําแนะนํานักศึกษา
และพร้อมจะให้การสนับสนุนและให้คาํ แนะนําแก่นกั ศึกษา ทั้งแบบที่
เข้าถึงได้พร้อมกัน(Synchronous/Real-Time) และแบบที่เข้าถึงได้ไม่
พร้อมกัน (Asynchronous)
3.2 มีระบบการแนะนําวิธีการเรี ยน การสื่ อสาร การใช้เครื่ องมือสื่ อสาร
เช่น การใช้ป้ายประกาศ กระดานสนทนา ห้องสนทนา เป็ นต้น
4. ความต้องการของ
4.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต และบัณฑิตแบบ
ตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อ อีเลิร์นนิง ทุกปี เพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต 4.2 มีการสํารวจภาวะการทํางานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทุกปี

4.3 ผลการศึกษาด้ านมาตรฐานระบบการจัดการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
จากการศึ กษาและวิเคราะห์ เอกสาร จากเอกสาร บทความ วารสาร ตํารา คัดสําเนาจาก
งานวิจยั บทความหรื อเอกสารจากเว็บไซต์ที่เกี่ ยวข้องด้าน มาตรฐานระบบการจัดการศึกษาแบบ
อีเลิร์นนิ ง จํานวน 2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยปั กกิ่ ง ประเทศจีน โดย Ronghuai, Jinbao Zhang
and Yan Dong (2004) แ ล ะ Distance Learning Accreditation in Europe (2009) Quality of
Distance Education แสดงข้อมูล ดังตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 ระบบการจัดการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ ง มหาวิทยาลัยปั กกิ่ ง ประเทศจีน และ Distance
Learning Accreditation in Europe
มหาวิทยาลัยปักกิง่
Distance Learning
ระบบการจัดการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
ประเทศจีน โดย
Accreditation in
Ronghuai, Jinbao
Europe (2009)
Zhang and Yan Dong Quality of Distance
(2004)
Education
ด้านปัจจัยนําเข้า (Input)
ด้านการจัดการ (Management) ระบบการจัด
x
การศึกษา
การสรรหาและรับผูเ้ รี ยน
x
ด้านการเตรี ยมรายวิชา (Course Preparation) เป็ น
x
ระยะการจัดเตรี ยมเพื่อกระบวนการสอนออนไลน์
ซึ่งรวมถึงการจัดเตรี ยมด้านผูส้ อน ผูเ้ รี ยน
หลักสู ตรและทรัพยากร(Curricula and materials)
x
x
การบริ การการศึกษา และสนับสนุนการเรี ยนการ
x
x
สอน
ด้านกระบวนการ (Process)
การจัดการเรี ยนรู ้ (Learning management)
x
x
ด้านผลลัพธ์และผลผลิต (Output &Outcomes)
การประเมินผลการเรี ยน
x

4.4 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
จากการศึ กษาและวิเคราะห์ เอกสาร บทความ วารสาร ตํารา งานวิจยั และเอกสารจาก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องด้าน มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ ง จํานวน 5 แนวคิด
ได้แก่
A. The United Kingdom’s distance education, citing the Open and Distance
Learning Quality Council (ODL QC) standards (2003)
B. Swiss Agency for ICT in Education (2005)
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C.
D.
E.
F.

Johnstone (2005)
Sloan Consortium (2007)
Swedish National Agency for Higher Education (2007)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 120ง หลักเกณฑ์การขอเปิ ดและ
ดําเนินการการหลักสู ตรระดับปริ ญญาในระบบทางไกล พ.ศ. 2548

สรุ ปแนวคิดความสอดคล้องด้านองค์ประกอบของการประกันคุณภาพแบบอีเลิร์นนิ ง
แสดงรายละเอียด ดังตาราง
ตารางที่ 4.5 องค์ประกอบการประกันคุณภาพแบบอีเลิร์นนิง
ข้ อความแสดงองค์ ประกอบการประกันคุณภาพแบบอีเลิร์นนิง
1. สถาบันการศึกษามีนโยบายที่ชดั เจนด้านอีเลิร์นนิง
 การวางนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดโครงการอีเลิร์นนิงที่ชดั เจน
 วิสยั ทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั ิการ และ โครงการของ
องค์กรที่ดาํ เนินการทั้งการบริ การจัดการ และการจัดการศึกษาด้านอีเลิร์
นนิง
 การพัฒนาสถาบัน (institutional development) บริ บทของสถาบัน
 ระบบการรับผูเ้ ข้าศึกษาในสถาบัน
 ประสิ ทธิภาพของค่าใช้จ่าย (Cost Effectiveness)
 การรับรองมาตรฐานการศึกษา
2.โครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ระบบบริ หารจัดการเรี ยนการสอน (Learning Management System: LMS)
 ระบบการติดต่อสื่ อสาร ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ที่ใช้งาน อุปกรณ์ เครื อข่าย
สื่ อสารภายใน และภายนอกพร้อมให้บริ การแก่บุคลากร
 สิ่ งสนับสนุนการเรี ยน
 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure provision)
 มาตรฐานด้านเทคนิค (technical standards)
 หน่วยสนับสนุนการเรี ยน
 ความสามารถในการเข้าถึง (Access )

หน่ วยงาน
A B CDE

AB DF

64

ข้ อความแสดงองค์ ประกอบการประกันคุณภาพแบบอีเลิร์นนิง
3.ศูนย์ทรัพยากรสนับสนุน
 แหล่งเรี ยนรู ้
 การจัดสรรทรัพยากร
4.หลักสู ตรการสอน
 จุดประสงค์หลักสู ตร
 เนื้อหารายวิชา
 การพัฒนาเนื้อหา (content development)
 หลักสู ตรและการสอน
 วิธีการสอนและแบบฝึ กปฏิบตั ิ (pedagogic affordances and practices)
 ประสิ ทธิภาพของการเรี ยน (Learning Effectiveness )
การสื่ อสาร การปฏิสมั พันธ์และความร่ วมมือ (Communication,
cooperation and interactivity)
 ระบบการวัดและประเมินผล
5.การสนับสนุนอาจารย์
 ปั จจัยสนับสนุนอาจารย์ผสู ้ อน
ความพึงพอใจของอาจารย์ (Faculty Satisfaction)
6.การสนับสนุนนักศึกษา
 ปั จจัยสนับสนุนนักศึกษา
 ความพึงพอใจของนักศึกษา (Student Satisfaction)
 สวัสดิการผูเ้ รี ยน

หน่ วยงาน
A DF

A BC DEF

CD

ACDE

4.5 ผลการนําเสนอรู ปแบบการควบคุมดูแลการให้ บริการการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
จากผลการศึกษาด้านมาตรฐานสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ ง มาตรฐานหลักสู ตรแบบ
อี เลิ ร์น นิ ง มาตรฐานระบบการจัด การศึ กษาแบบอี เลิ ร์น นิ ง และมาตรฐานการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาแบบอี เลิ ร์น นิ ง จากกรณี ศึก ษานานาประเทศ สามารถสรุ ป เป็ นรู ป แบบกระบวนการ
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ควบคุมดูแลการให้บริ การการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ ง โดยขอนําเสนอเป็ นเกณฑ์การควบคุมคุณภาพ
อีเลิร์นนิง ดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 เกณฑ์การควบคุมคุณภาพอีเลิร์นนิง
องค์ ประกอบ
เกณฑ์
1. การสนับสนุนของสถาบัน
1. มีแผนงานด้านเทคโนโลยีที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อ
(Institutional Support)
รับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพ
2. มีการสนับสนุนในการสร้างและบํารุ งรักษา
โครงสร้างพื้นฐานของการศึกษาทางไกลจากระบบ
ส่ วนกลาง
2. การพัฒนารายวิชา
1. การพัฒนารายวิชาการเรี ยนการสอนทางไกล จะต้อง
(Course Development)
ผ่านการตรวจสอบความเห็นชอบจาก กระบวนการ
กลัน่ กรอง (Peer Review Process)
2. ในขั้นตอนการพัฒนารายวิชา ควรจะต้องมีการ
พิจารณารู ปแบบการเรี ยนรู ้ (Learning Styles) ที่
หลากหลายของผูเ้ รี ยน
3. กระบวนการเรี ยน/การสอน
1. การปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน ได้รับการ
(Teaching/Learning Process)
สนับสนุนให้เกิดการปฏิสมั พันธ์ได้หลากหลายช่องทาง
2. ผูเ้ รี ยนได้รับข้อมูลป้อนกลับในระยะเวลาที่เหมาะสม
จากการส่ งการบ้านและการตั้งคําถาม
3. การโต้ตอบผูเ้ รี ยนเป็ นไปในลักษณะที่สร้างสรรค์
และไม่เป็ นการข่มขู่
4. โครงสร้างรายวิชา
1. ผูเ้ รี ยนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อแสดง
(Course Structure)
ให้เห็นถึง ภาพรวม วัตถุประสงค์ มโนทัศน์ และ
แนวคิดของรายวิชา
2. มีการกําหนดเวลาเข้าเรี ยนขั้นตํ่าต่อสัปดาห์และ
จํานวนครั้งในการส่ งการบ้านสําหรับผูเ้ รี ยน
3. มีการจัดแหล่งทรัพยากรห้องสมุด (Library
Resource) ที่เพียงพอสําหรับผูเ้ รี ยน
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องค์ ประกอบ
5. การสนับสนุนผูเ้ รี ยน
(Student Support)

เกณฑ์
1. มีการช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้ประสบความสําเร็ จในการ
เข้าถึงข้อมูลผ่านระบบทางอิเล็กทรอนิกส์
2. มีการฝึ กหัดและให้ขอ้ มูลผูเ้ รี ยน เพื่อช่วยให้สามารถ
เข้าถึงทรัพยากรผ่านทางฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การ
ยืมหนังสื อข้ามห้องสมุด
บริ การข่าว
3. มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับหลักสู ตรอย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษรแก่ผเู ้ รี ยน

6. การสนับสนุนผูส้ อน
(Faculty Support)

1. มีการสนับสนุนทางด้านเทคนิคในการพัฒนารายวิชา
สําหรับผูส้ อน และผูส้ อนได้รับการสนับสนุนให้ใช้งาน

7. การวัดและประเมินผล
(Evaluation and Assessment)

2. ผูส้ อนได้รับความช่วยเหลือในขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงจากการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน
เป็ นการเรี ยนการสอนทางไกล และมีการวัดผล
ในขั้นตอนเหล่านั้น
3. มีคณะกรรมการที่ปรึ กษา (Peer Mentoring) เกี่ยวกับ
การจัดสรรทรัพยากรให้กบั ผูส้ อนสําหรับรายวิชาใน
การศึกษาทางไกล
1. หลักสู ตรที่มีประสิ ทธิผลทางการศึกษาได้รับการ
ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
2. มีการใช้กระบวนการประเมินผลเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรี ยนการสอน
3. มีการกําหนดมาตรฐานเพือ่ เปรี ยบเทียบ และพัฒนา
ผลลัพธ์ทางการเรี ยนรู ้

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา
การวิ จ ัย เรื่ อ งแนวทางการพัฒ นาอี เลิ ร์ น นิ ง สํ า หรั บ สถาบัน การศึ ก ษาในประเทศไทย
ประเด็นกระบวนการควบคุมดูแลการให้บริ การการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ งในประเทศและต่างประเทศ
ได้ศึกษาจากการวิเคราะห์เอกสาร ที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการควบคุมดูแลการให้บริ การการศึกษา
แบบอีเลิร์นนิ ง 5 ประเด็น คือ 1) ด้านมาตรฐานสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ ง 2) ด้านมาตรฐาน
หลัก สู ต รแบบอี เลิ ร์ น นิ ง 3) ด้านมาตรฐานระบบการจัด การศึ ก ษาแบบอี เลิ ร์ น นิ ง และ 4) ด้าน
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ ง และ 5) การนําเสนอรู ปแบบการควบคุมดูแล
การให้บริ การการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง

สรุปผลการศึกษา
5.1 ผลการศึ ก ษาด้านมาตรฐานสถาบัน การศึ ก ษาแบบอี เลิ ร์น นิ ง พบว่า องค์ป ระกอบ
มาตรฐานสถาบันอีเลิร์นนิง ประกอบด้วย 8 ประการ คือ
1) พันธกิจของสถาบัน
2) โครงสร้างองค์กร
3) การจัดการและการบริ การด้านอีเลิร์นนิง
4) ทรัพยากรสถาบัน ทรัพยากรการเรี ยนรู ้ ทรัพยากรสารสนเทศ และ
เทคโนโลยี
5) เพื่อการเรี ยนทางไกล
6) หลักสู ตร และการจัดการเรี ยนการสอน
7) การสนับสนุนคณาจารย์
8) การสนับสนุนผูเ้ รี ยน
9) การประเมินผลการศึกษา
5.2 ผลการศึกษาด้านมาตรฐานหลักสู ตรแบบอีเลิร์นนิง 4 ประการคือ
1) การบริ หารหลักสู ตร
2) ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
3) การสนับสนุนและการให้คาํ แนะนํานักศึกษา
4) ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
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5.3 ผลการศึ กษาด้านมาตรฐานระบบการจัดการศึกษาแบบอี เลิร์นนิ ง ระบบการจัดการ
ศึกษแบบอีเลิร์นนิง ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ
1) ด้านปั จจัยนําเข้า (Input)
องค์ประกอบย่อย คือ ด้านการจัดการ (Management) ระบบการจัดการศึกษา การ
สรรหาและรั บ ผูเ้ รี ยน ด้านการเตรี ยมรายวิชา (Course Preparation) เป็ นระยะการจัด เตรี ยมเพื่ อ
กระบวนการสอนออนไลน์ ซึ่ งรวมถึงการจัดเตรี ยมด้านผูส้ อน ผูเ้ รี ยน หลักสู ตรและทรัพยากร
(Curricula and materials) การบริ การการศึกษา และสนับสนุนการเรี ยนการสอน
2) ด้านกระบวนการ (Process) คือ การจัดการเรี ยนรู ้ (Learning management) และ
3) ด้านผลลัพธ์และผลผลิต (Output &Outcomes) คือ การประเมินผลการเรี ยน
5.4 ผลการศึ ก ษาด้า นมาตรฐานการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาแบบอี เลิ ร์ น นิ ง พบว่ า
องค์ประกอบการประกันคุณภาพแบบอีเลิร์นนิง มี 6 ประการ คือ
1) สถาบันการศึกษามีนโยบายที่ชดั เจนด้านอีเลิร์นนิง
2) โครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3)ศูนย์ทรัพยากรสนับสนุน
4) หลักสู ตรการสอน
5) การสนับสนุนอาจารย์
6) การสนับสนุนนักศึกษา
5.5 การนําเสนอรู ปแบบการควบคุมดูแลการให้บริ การการศึกษาแบบอีเลิร์นนิ ง นําเสนอเป็ น
เกณฑ์การควบคุมคุณภาพอีเลิร์นนิง 7 ประการ คือ
1) การสนับสนุนของสถาบัน
2) การพัฒนารายวิชา
3) กระบวนการเรี ยน/การสอน
4) โครงสร้างรายวิชา
5) การสนับสนุนผูเ้ รี ยน
6) การสนับสนุนผูส้ อน
7) การวัดและประเมินผล

รายการอ้ างอิง
ภาษาไทย
คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, สํานักงาน. พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542. กรุ งเทพฯ : พริ ก
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