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บทที ่1 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

   
การจดัการศึกษาในปัจจุบนั  ได้มีการนํานวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช ้         

เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  เพื่อพัฒนาผูเ้รียนในยุคโลกาภิวฒัน์  ให้มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์  สังเคราะห์ขอ้มูลและข่าวสาร  มีรูปแบบวิธีการเรียนการสอนท่ีเนน้
ความแตกต่างระหว่างบุคคลมากข้ึน  กระบวนการเรียนการสอนเปล่ียนบทบาทของครูจากการเป็น
ผูใ้ห ้ ผูถ่้ายทอด  มาเป็นผูอ้อกแบบการศึกษา เพื่อพฒันาคนท่ีมีความแตกต่างกนั   การเรียนการสอน
ไม่จาํกดัอยูเ่ฉพาะในหอ้งเรียนและภายในสถาบนัการศึกษาอีกต่อไป   
 การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง (e-Learning) ถูกนํามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อ
สนับสนุนและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนในสถาบนัอุดมศึกษาหลายๆ สถาบนั สามารถ
เขา้ถึงผูเ้รียนท่ีอยู่ห่างไกล โดยไม่จาํกัดสถานท่ี และเวลาใดก็ได้ (Anywhere Anytime Learning) 
และสนับสนุนระบบการเรียนรู้ท่ีมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Student-Centered Learning) ท่ีผูเ้รียน
สามารถควบคุมจงัหวะการเรียนรู้ได้ด้วยตวัเอง (Self-paced Learning) การเรียนรู้ด้วยตนเองใน
ระบบอีเลิร์นนิง  จึงเป็นช่องทางสาํคญัทางหน่ึงของการเรียนรู้ของบุคคลในยคุน้ี    
 มหาวิทยาลยัต่างๆ ของประเทศไทยได้มีการจดัการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงทั้ งใน
ลกัษณะเสริมการสอนปกติในชั้นเรียน  และใชท้ดแทนการสอนปกติ จึงทาํใหท้ั้งอาจารยผ์ูส้อนและ
หน่วยงานผูรั้บผิดชอบดา้น e-Learning ของสถาบนัการศึกษาต่างๆ หาแนวทางเพื่อการออกแบบ
และการผลิตบทเรียน e-Learning ให้ไดเ้กิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล   สถาบนัการศึกษา
ต่างๆ ไดมี้การออกแบบและผลิตบทเรียนในรายวิชาต่างๆ ข้ึนมามากมาย  ซ่ึงก็มีความแตกต่างกนั
ออกไปตามการออกแบบของแต่ละสถาบนัการศึกษา หรือแตกต่างตามนักออกแบบแต่ละท่าน  
ดงันั้นการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนท่ีจะให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด จึงเป็นส่ิงสําคญั
สาํหรับการจดัการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง  รูปแบบบทเรียนท่ีผลิตข้ึนมาจะตอ้งใชว้ิธีการและ
กลยทุธ์ (Method and Strategy) ในการเรียนการสอนอย่างไรสาํหรับเน้ือหาในแต่ละลกัษณะ  จะมี
วิ ธีการออกแบบบทเรียน  (Instructional Design) อย่างไร  ท่ีจะให้ผู ้เรียนเกิดความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนรู้นั้ น  และจะมีเทคนิคนําเสนอเน้ือหา สาระให้แก่ผูเ้รียน (Message Design)  
อยา่งไรท่ีจะดึงดูดใหผู้เ้รียนสนใจในบทเรียนนั้น  ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญัควร
มีการศึกษาวิจยัก่อนท่ีจะมีการจดัการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง  
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นอกจากน้ียงัมีกรณีสําคญัในเร่ืองการเปิดการคา้เสรีดา้นการศึกษาซ่ึงจะมีการให้บริการ
การศึกษาทางไกลแบบออนไลน์มาจากต่างประเทศเพ่ือให้บริการกับประชากรไทย  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงการคุ้มครองดูแลผูบ้ริโภคในส่วนน้ีด้วยเพื่อให้
ประชากรไทยไดรั้บบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีดี    

โครงการมหาวิทยาลยัไซเบอร์ไทย  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมมือกบั
สถาบนัอุดมศึกษา และสถาบนัการศึกษาต่างๆ ทั้ งในและต่างประเทศ เพื่อการวิจยัพฒันาแนว
ทางการคุม้ครองดูแลผูบ้ริโภค เช่นการศึกษากรณีศึกษาจากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย การพฒันา
แนวทางการดูแลคุณภาพการจดัการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง  เช่น การพฒันาหลกัสูตรการเรียน
การสอนทั้งในระดบัปริญญา หลกัสูตรประกาศนียบตัร และหลกัสูตรระยะสั้นตามความตอ้งการ
ของสังคม และตามแผนการพฒันาประเทศ มีกลไกในการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน ได้แก่ สนับสนุนการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนการใช้ทรัพยากร
การศึกษาทุกดา้นร่วมกนั  สนับสนุนการวิจยั  เพื่อพฒันารูปแบบและวิธีการจดัการเรียนการสอน
อย่างต่อเน่ือง โดยวตัถุประสงค์ของโครงการเพื่อการวิจัย พฒันา คิดคน้และใช้นวตักรรมทาง
การศึกษา และเทคโนโลยใีหม่ๆ ในทุกดา้น ในการจดัการเรียนการสอนทางไกลผา่นระบบเครือข่าย
สารสนเทศ  โดยดํารงไว้ซ่ึงคุณภาพ  และมาตรฐานของการให้การศึกษาทางไกล  ทั้ งด้าน
กระบวนการ และผลผลิตในระดบัท่ีสูงเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล นั้น   การวิจยัเป็นช่องทางหน่ึง
ของการไดม้าซ่ึงองคค์วามรู้ใหม่ๆ เพื่อพฒันาการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง สาํหรับประเทศไทย  
อยา่งต่อเน่ืองต่อไป    
 

1.1  วตัถุประสงค์ของการวจิยั   
 

วตัถุประสงค์หลกั  
เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาอีเลิร์นนิงสาํหรับสถาบนัการศึกษาในประเทศไทย   

วตัถุประสงค์เฉพาะ  
1)  เพื่อศึกษากระบวนการควบคุมดูแลการให้บริการการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงใน

ประเทศ   และต่างประเทศ ของประเทศในภูมิภาคเอเซีย 
2)  เพื่อศึกษาดา้นมาตรฐานสถาบนัแบบอีเลิร์นนิง 
3) เพ่ือศึกษาดา้นมาตรฐานหลกัสูตรแบบอีเลิร์นนิง 
4) เพื่อศึกษาดา้นมาตรฐานระบบการจดัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง 
5)  เพื่อศึกษาดา้นมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง 
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1.2  ขอบเขตการวจิยั 
 

 1.2.1  ศึกษาเอกสาร  รายงาน ดา้นรูปแบบการควบคุมดูแลการให้บริการการจดัการศึกษา
แบบอีเลิร์นนิงในประเทศและต่างประเทศ : กรณีศึกษาประเทศในภูมิภาคเอเซีย ท่ีประกอบดว้ย 4
หวัขอ้ยอ่ย  คือ            
  1)  มาตรฐานสถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง 
  2)  มาตรฐานหลกัสูตรแบบอีเลิร์นนิง 
  3)  มาตรฐานระบบการจดัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง 
  4) มาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง 
 1.2.2  สรุปประเด็นด้านการกระบวนการควบคุมดูแลการให้บริการการศึกษาแบบ              
อีเลิร์นนิง มาตรฐานสถาบนัแบบอีเลิร์นนิง มาตรฐานหลกัสูตรแบบอีเลิร์นนิง มาตรฐานระบบการ
จดัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง  และมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง   
 1.2.3 จดัทาํดา้นกระบวนการควบคุมดูแลการใหบ้ริการการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง มาตรฐาน
สถาบนัแบบอีเลิร์นนิง มาตรฐานหลกัสูตรแบบอีเลิร์นนิง มาตรฐานระบบการจดัการศึกษาแบบ             
อีเลิร์นนิง  และมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง  ท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทย 
 1.2.4 จดัทาํบทสรุปของรายงาน 
 



บทที ่ 2 
เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

 

แนวทางการพฒันาอเีลร์ินนิงสําหรับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 
 

การศึกษารูปแบบการควบคุมดูแลการให้บริการการจดัการศึกษาแบบอเีลร์ินนิง 
ในประเทศและต่างประเทศ : กรณศึีกษาประเทศในภูมิภาคเอเซีย 
 

2.1 มาตรฐานสถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง 
2.2 มาตรฐานหลกัสูตรแบบอีเลิร์นนิง 
2.3 มาตรฐานระบบการจดัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง 
2.4 มาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง 

 
 การจดัการศึกษาในปัจจุบนั  ไดมี้การนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษามาใชเ้พื่อเพิ่ม
ทางเลือกในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  เพื่อพัฒนาผูเ้รียนในยุคโลกาภิวตัน์ให้มีความรู้ความสามารถ             
ในการวิเคราะห์  สังเคราะห์ขอ้มูลและข่าวสาร  มีรูปแบบวิธีการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลมากข้ึน  กระบวนการเรียนการสอนเปล่ียนบทบาทของครูจากการเป็นผูใ้ห้ ผูถ่้ายทอดมา
เป็นผูอ้อกแบบการศึกษา  เพื่อพฒันาคนท่ีมีความแตกต่างกันการเรียนการสอนไม่จาํกัดอยู่เฉพาะ                
ในหอ้งเรียนและภายในสถาบนัการศึกษาอีกต่อไป   

การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง (e-Learning)  ถูกนาํมาใชใ้นระบบการศึกษา  เพื่อสนบัสนุน 
และเพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนในสถาบนัอุดมศึกษาหลายๆ สถาบนั สามารถเขา้ถึงผูเ้รียนท่ีอยู่
ห่างไกล โดยไม่จาํกดัสถานท่ี และเวลาใดก็ได ้(Anywhere  Anytime  Learning) และสนับสนุนระบบ            
การเรียนรู้ท่ีมีผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered Learning) ท่ีผู ้เรียนสามารถควบคุมจังหวะ              
การเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง (Self - paced  Learning)  การเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบอีเลิร์นนิง  จึงเป็น
ช่องทางสาํคญัทางหน่ึงของการเรียนรู้ของบุคคลในยคุน้ี    

มหาวิทยาลยัต่างๆ ของประเทศไทยได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ทั้ งใน
ลกัษณะเสริมการสอนปกติในชั้นเรียนและใช้ทดแทนการสอนปกติ  จึงทาํให้ทั้งอาจารยผ์ูส้อนและ
หน่วยงานผูรั้บผิดชอบอีเลิร์นนิง ของสถาบนัการศึกษาต่างๆ หาแนวทางเพื่อการออกแบบและการผลิต
บทเรียนอีเลิร์นนิง ให้ได้เกิดทั้ งประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้มีการ
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ออกแบบและผลิตบทเรียนในรายวิชาต่างๆ ข้ึนมามากมาย  ซ่ึงก็มีความแตกต่างกันออกไปตาม            
การออกแบบของแต่ละสถาบนัการศึกษาหรือแตกต่างตามนักออกแบบแต่ละท่าน  ดงันั้นการศึกษา
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีจะใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด  จึงเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับการจดัการเรียน
การสอนแบบอีเลิร์นนิง  รูปแบบบทเรียนท่ีผลิตข้ึนมาจะต้องใช้วิธีการและกลยุทธ์ (Method and 
Strategy) ในการเรียนการสอนอย่างไรสําหรับเน้ือหาในแต่ละลกัษณะจะมีวิธีการออกแบบบทเรียน  
(Instructional Design)  อยา่งไรท่ีจะให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในกระบวนการเรียนรู้นั้นและจะมีเทคนิค
นาํเสนอเน้ือหา สาระให้แก่ผูเ้รียน (Message Design)  อยา่งไรท่ีจะดึงดูดให้ผูเ้รียนสนใจในบทเรียนนั้น  
ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีตอ้งให้ความสําคญัควรมีการศึกษาวิจยัก่อนท่ีจะมีการจดัการเรียนการสอน
แบบอีเลิร์นนิง    

นอกจากน้ียงัมีกรณีสําคญัในเร่ืองการเปิดการคา้เสรีด้านการศึกษาซ่ึงจะมีการให้บริการ
การศึกษาทางไกลแบบออนไลน์มาจากต่างประเทศเพ่ือให้บริการกับประชากรไทย  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดต้ระหนักถึงการคุม้ครองดูแลผูบ้ริโภคในส่วนน้ีดว้ยเพื่อให้ประชากร
ไทยไดรั้บบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีดี    

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้ งในและต่างประเทศเพ่ือการวิจัยพฒันาแนวทาง              
การคุม้ครองดูแลผูบ้ริโภค  เช่น  การศึกษากรณีศึกษาจากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย  การพฒันา           
แนวทางการดูแลคุณภาพการจดัการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง  เช่น  การพฒันาหลกัสูตรการเรียน 
การสอนทั้ งในระดับปริญญา  หลกัสูตรประกาศนียบัตร และหลกัสูตรระยะสั้ นตามความตอ้งการ            
ของสังคม  และตามแผนการพฒันาประเทศมีกลไกในการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียน
การสอน ไดแ้ก่  สนับสนุนการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา  สนับสนุนการใช้ทรัพยากรการศึกษา               
ทุกด้านร่วมกันสนับสนุนการวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบและวิธีการจดัการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง            
โดยวตัถุประสงค์ของโครงการเพื่อการวิจัย  พัฒนา คิดค้น  และใช้นวตักรรมทางการศึกษาและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในทุกด้านในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ                
โดยดาํรงไวซ่ึ้งคุณภาพและมาตรฐานของการให้การศึกษาทางไกลทั้งดา้นกระบวนการและผลผลิต             
ในระดบัท่ีสูงเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลนั้น  การวิจยัเป็นช่องทางหน่ึงของการไดม้าซ่ึงองคค์วามรู้
ใหม่ๆ เพื่อพฒันาการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงสาํหรับประเทศไทยอยา่งต่อเน่ืองต่อไป    
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2.1  มาตรฐานสถาบันการศึกษาแบบอเีลร์ินนิง 
 
สถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง อาจมีช่ือเรียกไดต่้างกนัซ่ึงหมายถึง  มหาวิทยาลยัออนไลน์

หรือมหาวิทยาลยัไซเบอร์ คือ สถาบนั ท่ีมีการดาํเนินกิจกรรมดา้นวิชาการและการบริหารจดัการสถาบนั  
ในลกัษณะของการศึกษาทางไกล ท่ีใชร้ะบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการส่ือสารเป็นส่ือกลาง
ติดต่อประสานงานกนัเสมือนการเรียนการสอนในสถาบนัปกติ 

 
 2.1.1 การศึกษารูปแบบการดาํเนินงานของสถาบันการศึกษาแบบอเีลร์ินนิง 

ผลการศึกษารูปแบบการดาํเนินงานของสถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงมีหลายแนวคิด  
ซ่ึงสรุปรูปแบบของสถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงออกเป็น 4  แนวคิดดงัน้ี 

 
แนวคดิทีห่น่ึง  นาํเสนอรูปแบบสถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง  ออกเป็น 5 รูปแบบ คือ  
1) สถาบันทั่วไป  ท่ีมีโปรแกรมหลายรูปแบบ เปิดสอนทั้ งระบบปกติ และระบบ

ออนไลน์ 
2)  สถาบนัซ่ึงสอนทางไกล โดยการใชส่ื้อส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั มีการใชไ้อซีทีเพื่อเสริมการ

เรียนการสอน  
3) สถาบนัลกัษณะท่ีเป็นตวัแทน (Broker)  เพื่อรับดาํเนินการจดัการโปรแกรมหลกัสูตร 

การจดัการเรียนการสอนจากสถาบนัอ่ืนๆ ขอ้ดีของสถาบนัลกัษณะน้ีคือ มีความ
ยดืหยุน่ในการลงทะเบียนเรียน และถ่ายโอนหน่วยกิตได ้

4) สถาบันซ่ึงเป็นผูจ้ ัดหาขอ้มูลและเคร่ืองอาํนวยความสะดวก  สถาบันลักษณะน้ี              
ช่วยสนบัสนุนความตอ้งการของผูเ้รียน และสถาบนัเช่น University for Industry  

5) สถาบนัซ่ึงสร้างโดยไม่มีวตัถุประสงค์จะสอนผูเ้รียนโดยตรงแต่มีอาํนาจท่ีจะให ้             
ใบป ริญญ า  และให้บ ริการ อ่ืนๆ  เช่น  The Western Governors University ใน
สหรัฐอเมริกา  

 
แนวคิดที่สอง ท่ีทาํให้เกิดรูปแบบของสถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง คือ ความเจริญ

อยา่งรวดเร็วของภาคเอกชน  มีการแบ่งรูปแบบของมหาวิทยาลยัออกเป็น 3 รูปแบบ  ดงัน้ี 
1) สถาบัน ท่ีตั้ ง ข้ึนแสวงหากําไร  เช่น  University of Phoenix , Jones International 

University  จุดประสงคก์ารจดัตั้งเพื่อสอนโดยตรงใหก้บักลุ่มเป้าหมายในตลาด 
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2) สถาบนัท่ีร่วมมือกนัหลายๆ สถาบนัเป็นเครือข่ายเพื่อสนองความตอ้งการในการ
ฝึกอบรม เฉพาะทาง  เพื่อให้ได้การรับรองอย่างเป็นทางการ  เช่น South  Africa  
Telecom  

3) สถาบนัเน้นการบริการวิชาการเฉพาะดา้น มีการจดัเก็บค่าบริการวิชาการ เช่น การ
บริการใหค้าํปรึกษา การจดัโครงการสนบัสนุนทางดา้นเทคนิค เป็นตน้  

 
แนวคดิทีส่าม   แบ่งรูปแบบของสถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง ออกเป็น 4  รูปแบบ คือ  
1) สถาบนัท่ีมีรูปแบบ Single Mode มีจุดเน้นท่ีจะออกแบบ และสอนรายวิชาทางไกล 

การบริหารจดัการต่างๆ  เช่น การวางแผนการใช้งบประมาณ  การจดัหาบุคลากร 
และทรัพยากรต่างๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาทางไกลเท่านั้น 

2) สถาบันแบบ Dual Mode มีการสอนทั้ งในชั้นเรียนในมหาวิทยาลยั และเพิ่มช่อง
ทางการสอนแบบอีเลิร์นนิง 

3) สถาบนัแบบ Mixed Mode มีทั้งการสอนทางไกลแบบอีเลิร์นนิงและการสอนปกติ
ในสถาบนั โดยใชผู้ส้อนชุดเดียวกนั  

4) สถาบนั ลกัษณะสมาคม เกิดจากการรวมตวักนัของสถาบนัต่างๆ เพื่อเป็นหุน้ส่วนใน
การสอนแบบทางไกล  ภายใตก้ารบริหารจดัการของหน่วยงานเดียวกนั  

 
แนวคดิทีส่ี่   สถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
1) เป็นลักษณะความร่วมมือ (Consortium) ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ  โดย

สถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงจะเป็นตวักลางเช่ือมต่อระหว่างมหาวิทยาลยัและ
วิทยาลยัในภูมิภาคต่างๆท่ีร่วมมือกนัก่อตั้งโดยแบ่งใชท้รัพยากรท่ีสถาบนัการศึกษา
แต่ละแห่งมีอยูแ่ละมีขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีจะรับรองผลการเรียนของสถาบนัการศึกษาท่ี
เป็นสมาชิก นักศึกษาท่ีเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงรูปแบบน้ี 
สามารถเลือกเรียนหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัใดกไ็ดท่ี้เป็นสมาชิก และสามารถเทียบ
โอนรายวิชากันได้  เช่น  สถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงแคลิฟอร์เนีย  และ
สถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงไคลด ์เป็นตน้ 

2) เป็นสถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงท่ีมีหน่วยงานท่ีมีอาํนาจในการให้ปริญญาใหม่ 
เป็นผูจ้ดัตั้ งข้ึน โดยปกติจะทาํงานร่วมกับมหาวิทยาลยัท่ีมีอยู่แล้ว มหาวิทยาลัย
รูปแบบน้ีจะทาํหนา้ท่ีเป็นธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) มีพื้นท่ีสาํหรับเก็บสะสม
หน่วยกิตของนักศึกษาท่ีเรียนจากสถาบันต่างๆ และนับหน่วยกิตของหลักสูตร
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ปริญญาของสถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง ตวัอยา่งมหาวิทยาลยัในรูปแบบน้ี เช่น 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Technological University : NTU) และ
มหาวิทยาลยัฟินิกส์  (The University of Phoenix) เป็นตน้ 

 สรุปแนวคิดการจดัตั้งสถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง  โดยแสดงในตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่2.1 แนวคิดการจดัตั้งสถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง   

แนวคดิ รูปแบบ ลกัษณะ 
 
 
 
 
 

 
แนวคดิที ่1  

1. สถาบนัทัว่ไป  มีโปรแกรม
หลายรูปแบบ  

เปิดสอนทั้งระบบปกติ และระบบออนไลน์ 

2. สถาบนัสอนทางไกล  
 

ใชส่ื้อส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั มีการใชไ้อซีทีเพื่อเสริมการ
เรียนการสอน 

3. สถาบนัลกัษณะท่ีเป็น
ตวัแทน (broker)  

 

รับดาํเนินการจดัการโปรแกรมหลกัสูตร การจดัการ
เรียนการสอนจากสถาบนัอ่ืนๆ  ขอ้ดีของสถาบนั
ลกัษณะน้ี คือ มีความยดืหยุน่ในการลงทะเบียนเรียน 
และถ่ายโอน หน่วยกิตได ้

4. สถาบนัซ่ึงเป็นผูจ้ดัหา
ขอ้มูล และเคร่ืองอาํนวย
ความสะดวก   

สถาบันลักษณะน้ีช่วยสนับสนุนความต้องการของ
ผูเ้รียน และสถาบนัเช่น University for Industry 

5. สถาบนัซ่ึงสร้างโดยไม่มี
วตัถุประสงค ์ 

 

สอนผูเ้รียนโดยตรง  แต่มีอาํนาจท่ีจะใหใ้บปริญญา 
และใหบ้ริการอ่ืนๆ  เช่น The Western Governors 
University ในสหรัฐอเมริกา 

แนวคดิที ่2 

1. สถาบนัท่ีตั้งข้ึนแสวงหา
กาํไร   

จุดประสงคก์ารจดัตั้งเพื่อสอนโดยตรงใหก้บั
กลุ่มเป้าหมายในตลาด 

2. สถาบนัท่ีร่วมมือกนั
หลายๆ สถาบนั  

 

เป็นเครือข่ายเพื่อสนองความตอ้งการในการฝึกอบรม 
เฉพาะทาง  เพือ่ใหไ้ดก้ารรับรองอยา่งเป็นทางการ   
เช่น South Africa Telecom 

3. สถาบนัเนน้การบริการ
วิชาการเฉพาะ 

มีการจดัเกบ็ค่าบริการวิชาการ เช่น การบริการให้
คาํปรึกษา การจดัโครงการสนบัสนุนทางดา้นเทคนิค 
เป็นตน้  
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แนวคดิ รูปแบบ ลกัษณะ 
 
 
 
 
 
แนวคดิที ่3 
 

 

1. สถาบนัท่ีมีรูปแบบ  
Single Mode  
 

มีจุดเนน้ท่ีจะออกแบบ และสอนรายวิชาทางไกล การ
บริหารจดัการต่างๆ  เช่น การวางแผนการใช้
งบประมาณ  การจดัหาบุคลากร และทรัพยากรต่างๆ    
มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาทางไกล เท่านั้น 

2. สถาบนัแบบ Dual Mode มีการสอนทั้งในชั้นเรียนในมหาวิทยาลยั และเพิ่มช่อง
ทางการสอนแบบอีเลิร์นนิง 

3. สถาบนัแบบ Mixed Mode มีทั้งการสอนทางไกลแบบอีเลิร์นนิง และการสอนปกติ
ในสถาบนั โดยใชผู้ส้อนชุดเดียวกนั 

4. สถาบนัลกัษณะสมาคม เกิดจากการรวมตวักนัของสถาบนัต่างๆ เพื่อเป็น
สมาคมในการสอนแบบทางไกลภายใตก้ารบริหาร
จดัการของหน่วยงานเดียวกนั  

แนวคดิที ่4 

1. เป็นลกัษณะความร่วมมือ 
(Consortium) 

 
 

โดยสถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงจะเป็นตวักลาง
เช่ือมต่อระหวา่งมหาวิทยาลยัและวิทยาลยัในภูมิภาค
ต่างๆท่ีร่วมมือกนัก่อตั้งโดยแบ่งใชท้รัพยากรท่ี
สถาบนัการศึกษาแต่ละแห่งมีอยู ่และมีขอ้ตกลงร่วมกนั
ท่ีจะรับรองผลการเรียนของสถาบนัการศึกษาท่ีเป็น
สมาชิก นกัศึกษาท่ีเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาแบบ    
อีเลิร์นนิงรูปแบบน้ี สามารถเลือกเรียนหลกัสูตรของ
มหาวิทยาลยัใดกไ็ดท่ี้เป็นสมาชิก และสามารถเทียบ
โอนรายวิชากนัได ้  

2. เป็นสถาบนัการศึกษาแบบ  
อีเลิร์นนิง ท่ีมีหน่วยงานท่ี
มีอาํนาจในการให้ปริญญา
ใหม่เป็นผูจ้ดัตั้งข้ึน  

 

โดยปกติจะทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีมีอยู่แล้ว 
มหาวิทยาลยัรูปแบบน้ีจะทาํหน้าท่ีเป็นธนาคารหน่วย
กิต (Credit bank) มีพื้นท่ีสําหรับเก็บสะสมหน่วยกิต 
ของนักศึกษาท่ีเรียนจากสถาบนัต่างๆ และนับหน่วย  
กิตของหลักสูตรปริญญาของสถาบันการศึกษาแบบ  
อีเลิร์นนิง  
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2.1.2 แนวโน้มการศึกษาทางไกลด้านโครงสร้างองค์กรและการจัดกิจกรรมการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาแบบอเีลร์ินนิง  

แนวโน้มของการศึกษาทางไกลด้านโครงสร้างองค์กร และการจดักิจกรรมการศึกษา ของ
สถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง พบวา่ สามารถ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

1) การพัฒนาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษาทางไกล (Existing higher 
education institutions that have or are developing distance education program.) 
เ ช่ 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) การร่วมทุนกนัระหว่างภาคธุรกิจกบัสถาบนัอุดมศึกษาในลกัษณะของมหาวิทยาลยั
บรรษทั (Corporate University Joint Ventures)  เช่น  Blackboard , Campus Pipeline 
, eCollege , WebCT , Unext.com , Cenquest , Fathom , Global Education Network 
, Quisic and University. 

3) สถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงเตม็รูปแบบ (Full Cyber University) เช่น University 
of Phoenix Online , Western Governors University , Andrew Jackson University , 
Cappella University , Jones International University , Kennedy Warren University. 

4) มหาวิทยาลัยบรรษัทหรือสถาบัน เพื่ อการฝึกอบรม  (Corporate University or 
Training Institutions) เช่น Xchange and Click2learn. 

 
2.1.3 ประเภทและองค์ประกอบของการสถาบันการศึกษาแบบอเีลร์ินนิง 
การศึกษาประเภท และองค์ประกอบของสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง พบว่า สถาบัน               

ในลกัษณะน้ี ควรมีการจดัการศึกษาของสถาบนัท่ีมีคุณภาพ ไดรั้บการรับรองและเป็นไปในรูปแบบ
เดียวกบัสถาบนัการศึกษาแบบปกติ  

 
องคป์ระกอบของสถาบนัแบบอีเลิร์นนิง  ควรประกอบดว้ย   

1) สถาบนัมีพนัธกิจท่ีชดัเจน 
2) มีงบประมาณสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ  
3) มีกระบวนการสรรหา บุคลากรท่ีเป็นระบบ ชดัเจน 
4) มีระบบการคดัเลือกนกัศึกษา  
5) กาํหนดรายวิชา  และหลกัสูตรท่ีเด่นชดัเจน 
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6) คาํนึงเร่ืองลิขสิทธ์ิ ทั้งดา้นการผลิตและเผยแพร่ 
7) วางแผนดา้นการประชาสมัพนัธ์และการตลาด 
8) ระบบการควบคุมคุณภาพ 
9) ปรับปรุงคุณภาพรายวิชา  

-  ทฤษฎีการเรียนการสอนออนไลน ์
-  เป้าหมาย และจุดประสงคร์ายวิชา 
-  การปฐมนิเทศ และนาํรายวิชา 
-  เน้ือหา 
-  การเผยแพร่รายวิชา 
-  การช่วยเหลือ 
-  การมีปฏิสมัพนัธ์ 
-  การร่วมมือกนัในการเรียน 
-  การจดัการรายวิชา 
-  การประเมินรายวิชา  

10) กาํหนดภาษาท่ีใชใ้นรายวิชา 
11) หารูปแบบการสอนและการเรียนใหเ้หมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
12) กาํหนดรูปแบบการประเมินท่ีเหมาะสม 
13) เลือกเคร่ืองมือสาํหรับการถ่ายทอดเน้ือหา 
14) กาํหนดดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ขั้นตํ่าท่ีผูเ้รียนสามารถใชง้าน 
15) มีระบบการเขา้ออกในการศึกษาผา่นระบบออนไลน์อยา่งปลอดภยั  
16) ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  
17) มีระบบจดัการดา้นการบริการการศึกษาตลอด 7 วนั และ 24 ชัว่โมง 
18) จดัเตรียมโปรแกรมการฝึกอบรมแก่นกัศึกษาและบุคลากรอยูเ่สมอ  
19) มีกิจกรรมในสงัคมหรือชุมชนออนไลน์อยูเ่สมอ 
20) มีบริการแนะแนวใหค้าํปรึกษา 
21) มีบริการหอ้งสมุด 
22) มีบริการดา้นเทคโนโลย ี เช่น การแกไ้ขปัญหา การตอบคาํถาม คาํถามท่ีพบบ่อย 

ขณะน้ีสถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงมีการจดัตั้งมากข้ึน ดงันั้นประเด็นสาํคญัท่ีตอ้งพิจารณา 
คือ การประกนัคุณภาพสถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง ว่าสถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงมีมาตรฐาน 
ไดรั้บการรับรองมาตรฐานหรือไม่   
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องค์ประกอบการประกันคุณภาพ 4  ขั้นตอน คือ 1) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)        
2) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit)  แยกเป็นคุณภาพภายในและคุณภาพจากภายนอก 3) การ
รับรองคุณภาพ (Quality Accreditation) และ 4) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)  การประกนั
คุณภาพสถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง  นั้นมกัพิจารณากันในด้านการรับรองคุณภาพ ซ่ึงมกัตอ้ง
กระทาํโดยหน่วยงานภายนอก 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีหน่วยงานท่ีกาํหนดมาตรฐานการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง คือ United 
States Distance Learning Association (USDLA - http://www.usdla.org) โดยมีการรับรองใน 2 รูปแบบ
คือ 

1) The USDLA / Quality Standards (QS หรือ USDLA/QS)เป็นการรับรองการจัดการของ
สถาบนั 

2) The Distance Learning Accreditation Board (DLAB) เป็นการรับรองหลักสูตร (ใช้เวลา
ประมาณ 6-12 เดือนในการประเมินผล) 

โดย USDLA แบ่งการรับรองสถาบนัแยกประเภทดงัน้ี 
(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 ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน การประกนัคุณภาพของสถาบันการศึกษาแบบอเีลร์ินนิง 
การประกันคุณภาพสถาบนัการศึกษาท่ีมีการจดัการศึกษาแบบการเรียนทางไกล หรือแบบ       

อีเลิร์นนิง จากการศึกษา พบว่า องค์กรท่ีทําหน้าท่ีให้การประกันคุณภาพ  ในความควบคุมของ
คณะกรรมการการรับรองวิทยฐานะระดบัอุดมศึกษา ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ เกณฑ ์และตวับ่งช้ี ท่ี
หลากหลายและคลา้ยคลึงกนั เพื่อใหก้ารรับรองคุณภาพกบัสถาบนัการศึกษา ดงัน้ี 
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1) สถาบนัการเรียนทางไกลในยุโรป (Distance Learning Academic in Europe, 2003) ไดก้าร
สร้างเกณฑเ์ก่ียวกบัขั้นตอนและกระบวนการในการพิจารณาให้การรับรองวิทยฐานะการเรียนทางไกล 
(Accreditation of Distance Learning) ทั้งสถาบนัการศึกษาท่ีมีเปิดหลกัสูตรสอนในแถบประเทศทวีป
ยโุรปไดแ้บ่งองคป์ระกอบของการประกนัคุณภาพสถาบนัท่ีเปิดการเรียนแบบทางไกล จาํนวน 15 ดา้น 
ดงัน้ี   

(1) สถาบนั(Institution)  
(2) สญัญา (Contract)  
(3) การบริการ (Service)  
(4) ปริญญา (Degree)  
(5) กระบวนการรับเขา้เรียน (Admission Procedure) 
(6) วตัถุประสงคก์ารศึกษา(Educational Objectives) 
(7) โปรแกรม/รายวิชา (Course/Program)  
(8) การสอน (Didactics)  
(9) การรับรอง (Certification) 
(10) คณาจารยแ์ละพนกังาน (Faculty and Staff) 
(11) ผูส้อนและผูช่้วยสอน (Tutorship and Assistance) 
(12) กระบวนการประเมินผล (Evaluation process) 
(13) เทคนิคและอุปกรณ์สนบัสนุน (Technical and Support  equipment) 
(14) การประกนัคุณภาพ (Quality Assurance)  
(15) สายสมัพนัธ์ (Contact) 

2) คณะกรรมาธิการสมาคมวิทยาลัยและโรงเรียนมลรัฐทางเหนือ ประเทศสหรัฐอเมริกา           
(A Commission of the North Central Association of Colleges and School : NCA, 2003) ซ่ึ ง เ ป็ น
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการรับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษา(Academic Accreditation)  ด้วยการ
ประเมินการเรียนทางไกลและอีเลิร์นนิง ซ่ึงมีเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะสถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์
นนิงประกอบดว้ย 5 เกณฑห์ลกั  คือ  

 
เกณฑท่ี์ 1 พนัธกิจและเอกภาพ  
เกณฑท่ี์ 2 การเปรียบเทียบสําหรับอนาคต การประเมินผลการใช้ทรัพยากรและ

การวางแผนงานเพ่ือความสามารถในการเติมเต็มให้กับพันธกิจให้มีผลต่อคุณภาพการศึกษาและ
ตอบสนองในอนาคต ความทา้ทายและโอกาส 
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เกณฑท่ี์ 3 การเรียนรู้ของผูเ้รียนและประสิทธิภาพของการสอน 
เกณฑท่ี์ 4 ความรู้ท่ีได ้การคน้พบและการใชอ้งคค์วามรู้ 
เกณฑท่ี์ 5 การจดัการและการบริการ  

 
3) คณะกรรมการสมาคมวิทยาลยัและโรงเรียนทางใต ้ประเทศสหรัฐอเมริกา(Commission on 

Colleges of Southern Association of Colleges and School , 2000) ไดพ้ฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
สาํหรับสถาบนัการเรียนทางไกลแบบไม่ประสานเวลาในกลุ่มวิทยาลยัเวอร์จิเนียฝ่ังตะวนัตก (Quality 
Assurance for Asynchronous Distance Learning in Virginia Western Community College) จาํนวน 21 
เกณฑ ์ตามองคป์ระกอบ  6  ดา้น โดยพิจารณารายละเอียดประกอบดว้ยคณาจารย ์ดา้นผูบ้ริหารและดา้น
การวดัผลการเรียนรู้ เพื่อพฒันาการประเมินคุณภาพสถาบนัการศึกษาการเรียนทางไกล ดงัน้ี  

 
1) ดา้นหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนและการเรียนรู้  
2) ดา้นเน้ือหาและขอ้กาํหนดของสถาบนั  
3) ดา้นผูเ้รียนและการบริการผูเ้รียน  
4) ดา้นการสนบัสนุนของคณาจารย ์
5) ดา้นทรัพยากรการเรียนรู้  
6) ดา้นขอ้บงัคบัการสนบัสนุน  

 
4) สํานักงานคณะกรรรมการรับรองวิทยฐานะสถาบนัการศึกษา (Commission for Academic 

accreditation, 2009) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต ไดก้าํหนดมาตรฐานสําหรับอีเลิร์นนิง (e-Learning 
Standard) โดยแบ่งการให้การรับรองวิทยฐานะตามมาตรฐานเป็น 2 แบบ คือ 1) สถาบันการศึกษา 
(Institutional License)  ประกอบด้วยมาตรฐาน 10 ด้าน จํานวน 94 เกณฑ์ 2) หลักสูตรการศึกษา 
(Academic Program Accreditation) ประกอบดว้ยมาตรฐาน 10 ดา้น จาํนวน 34 เกณฑ ์โดยทั้งสองแบบ
กาํหนดใหมี้มาตรฐานเหมือนกนั จาํนวน 10 ดา้น ดงัน้ี  

1) พนัธกิจและประสิทธิภาพของสถาบนั(Mission and Institutional Effectiveness) 
2) องคก์ร การบริหารและผูน้าํ (Organization, Governance, and Leadership)  
3) หลกัสูตรการศึกษา (The Academic Program) 
4) คณาจารยแ์ละทีมผูเ้ช่ียวชาญ (Faculty and Professional Staff) 
5) นกัศึกษา (Students) 
6) หอ้งสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (Library and Other Information Resource) 
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7) ทรัพยากรดา้นกายภาพและเทคโนโลย ี (Physical and Technology Resources) 
8)  งบประมาณ (Fiscal Resource) 
9) การประยกุตแ์ละการเผยแพร่สู่สาธารณะ (Public Disclosure and Integrity) 
10) งานวิจยั (Research) 

2.1.5  ตัวอย่างสถาบันการศึกษาแบบอเีลร์ินนิงในสหรัฐอเมริกา 
สมาคมการเรียนการสอนทางไกลสหรัฐอเมริกา United State Distance Learning Association 

(2009) ไดน้าํเสนอผลการประเมินการจดัการเรียนการสอนทางไกล จากงานวิจยัของ Muzawir , Arief  

Researcher  และ GITS แห่งมหาวิทยาลยัวาเซดะ ประเทศญ่ีปุ่น ในงาน International Academy of CIO 

Japan 26 กรกฎาคม 2549  ณ  Waseda University ประเทศญ่ีปุ่น 

โดยผลการประเมินดงักล่าวไดจ้ดัเรียงตามอนัดบัคะแนนสูงสุด จาํนวน 27 อนัดบั ดงัน้ี 

 

ตารางที ่2.2 สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีรายช่ือเป็นสมาชิกของ USDLA  

ช่ือมหาวทิยาลยั แหล่งเวบ็ไซต์ 
1.   Barrington University http://www.barrington.edu/ 
2.   Berkeley College www.berkeleycollege.edu/online 
3.   Rocster Institute of Technology  http://online.rit.edu 
4.   DePaul University School of Computer 

Science, Telecommunications and 
Information Systems 

http://dlweb.cti.depaul.edu 
 

5.  University of Texas System / UT    
     TeleCampus 

www.telecampus.utsystem.edu 

6.  Cambridge College  www.cambridgecollege.edu 
7.  California University of Pennsylvania  www.cup.edu 
8.  Drake University  www.drake-extension-ed.org 
9.  George Washington University  www.gwu.edu/~etl 
10.  Syracuse University  www.suce.syr.edu 
11.  St. John's University www.stjohns.edu/distancelearning 
12.  Ball State University www.bsu.edu/distance 
13.  Grantham University www.grantham.edu 
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ช่ือมหาวทิยาลยั แหล่งเวบ็ไซต์ 
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 

Learning Center for Distance Education 
www.snlonline.net 
 

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 

School of Education and Human Services  
www.SchoolofEd.nova.edu 

25.  Missouri Southern State College www.mssc.edu/LifelongLearning 
26.  Sullivan University www.sullivan.edu 
27.  Regis University www.regisonline.org/?source=usdla 

ในท่ี น้ีขอนําเสนอผลการวิ เคราะห์รายละเอียดของสถาบันอุดมศึกษาแบบอีเลิร์นนิง                 

ดงัตารางท่ี 2.3  

 
ตารางที ่2,3 การวิเคราะห์องคป์ระกอบมหาวิทยาลยัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบั 1-5 อนัดบัแรก 

สถาบันอุดมศึกษา สมาชิก
ของ USDLA  

รายละเอยีด 

Berkeley College 
www.berkeleycollege.edu/on

line 
 

รูปแบบสถาบัน 
-   เป็นส่วนหน่ึงของ Berkeley College ท่ีดาํเนินการสอนแบบออนไลน์ 
และไดเ้ปิดการสอนในรูปแบบน้ีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 (1998)  ปัจจุบนัมี
การสอนถึง 188 หอ้งเรียน สาํหรับ 28 หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและ
ประกาศนียบตัรต่างๆ โดยมีนกัศึกษามากกวา่ 1,500 คน ลงทะเบียนในปี
ปัจจุบนั  
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สถาบันอุดมศึกษา สมาชิก
ของ USDLA  

รายละเอยีด 

Arts, Management, and Marketing. 
-  มีบุคลกรไดร้างวลั “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 
-  ใช ้Blackboard 8.0 ในการเรียนการสอน 
-  ในใบประกาศนียบตัร จะไม่ระบุวา่นกัศึกษาไดเ้รียนแบบ online และ
นกัศึกษาไม่จาํเป็นตอ้งมาท่ีวทิยาลยัเลยกไ็ด ้นกัศึกษาสามารถเขา้ร่วมรับ
ปริญญาหรือสามารถชมพิธีรับปริญญาผา่นเวบ็ไซตไ์ด ้

Berkeley College 
www.berkeleycollege.edu/online 

จุดประสงค์ 
-  เพื่อช่วยใหน้กัศึกษาสามารถบริหารเวลาส่วนตวัในการทาํงาน การ
เรียน การใชชี้วิตกบัครอบครัว และการใชชี้วิตในสงัคมได ้

องค์ประกอบสถาบัน 
-  มีการดาํเนินการสอนทั้งแบบ face-to-face ในหลกัสูตรปกติ และแบบ  
online  ซ่ึงแบบ  online  จะมีหน่วยงานสบบัสนุนนกัศึกษา  อาทิ 
Support Center , Study Advisor , ฯลฯ 

Rocster Institute of 
Technology 

http://online.rit.edu 

รูปแบบสถาบัน 
- เป็นส่วนหน่ึงของ Rochester Institute of Technology และเป็นการ
เรียนแบบผสมผสาน และแบบ fully online  
- ไดก้ารรับรองโดย The Middle States Association of Colleges and 
Secondary Schools and by New York State 
- ใชโ้ปรแกรมต่อในน้ีเป็น CMS และ LMS: Adobe Captivate (screen 
capture software) , Adobe Connect (web conference), Adobe Presenter 
(voice-annotated  
- ไดก้ารรับรองโดย The Middle States Association of Colleges and 
Secondary Schools and by New York State 
- ใชโ้ปรแกรมต่อในน้ีเป็น 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  

รายละเอยีด 

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) 
- มีการเปิด Campus ใน Second Life  ช่ือวา่ RIT Second Life Island 
- ปัจจุบนัมีศิษยเ์ก่าจากทัว่โลกประมาณ 90,000 คน 

Rocster Institute of 
Technology 

http://online.rit.edu 

จุดประสงค์ 
- เพื่อช่วยใหค้ณาจารยส์ามารถพฒันาและใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อให้
การเรียนการสอนแบบ online มีประสิทธิภาพสูง 

องค์ประกอบสถาบัน 
- มีการดาํเนินการสอนทั้งแบบ face-to-face ในหลกัสูตรปกติ และแบบ 
online ซ่ึง แบบ online จะมีหน่วยงานสนบัสนุนนกัศึกษา อาทิ Support 
Center, Study Advisor, ฯลฯ 

DePaul University 
School of Computer Science, 

Telecommunications and 
Information Systems 
dlweb.cti.depaul.edu 

รูปแบบสถาบัน 
- ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น College of Computing and Digital Media 
(CDM) และไดมี้การพฒันาระบบ Course OnLine (COL) lecture 
playback system ซ่ึงจะมีการบนัทึกการสอนของอาจารยแ์ละให้
นกัศึกษาสามารถชมไดด้ว้ยตนเองภายหลงั 
-   มีการสอนในระดบับณัฑิตศึกษามากวา่ 80 วิชา และ 9 หลกัสูตรใน
ระดบัปริญญาโท รวมถึง 
 Computer Science; Computer, Information and Network 

Security; E-Commerce Technology; Human Computer Interaction; 
Information Systems; Information Technology; Software Engineering; 
Telecommunication Systems; IT Project Management 
- ในใบประกาศนียบตัร จะไม่ระบุวา่นกัศึกษาไดเ้รียนแบบ online 
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สถาบันอุดมศึกษา สมาชิก
ของ USDLA  

รายละเอยีด 

จุดประสงค์ 
- เพื่อช่วยใหน้กัศึกษาท่ีทาํงานอยู ่สามารถบริหารการเรียนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ดว้ยการชมบนัทึกการสอนของอาจารยเ์ม่ือตอ้งการ  
โดยนกัศึกษาท่ีเรียนแบบ Online จะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้เรียนแบบ 
face-to-face แต่อาจตอ้งมาสอบท่ีมหาวิทยาลยั 

DePaul University 
School of Computer Science, 

Telecommunications and 
Information Systems 
dlweb.cti.depaul.edu 

องค์ประกอบสถาบัน 
- มีการดาํเนินการสอนทั้งแบบ face-to-face ในหลกัสูตรปกติ และแบบ 
online ซ่ึง แบบ online จะมีหน่วยงานสนบัสนุนนกัศึกษา อาทิ Support 
Center, Study Advisor ฯลฯ 

University of Texas System 
/ UT TeleCampus  
www.telecampus.utsystem.edu 

รูปแบบสถาบัน 
- เป็นส่วนหน่ึงของ University of Texas และเป็นการเรียนแบบ fully 
online แต่ในบางวิชา (จาํนวนนอ้ย) นกัศึกษาอาจจอ้งมาสอบท่ี
มหาวิทยาลยั 
- ดาํเนินการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2541 (1998) โดยปัจจุบนัมีนกัศึกษา
ลงทะเบียนมากกวา่ 56,000 คน  
- หลกัสูตรท่ีเปิดสอนมีตั้งแต่ระดบั ปริญญาตรี-โท-เอก และการอบรม
ทัว่ไป ตลอดจนการอบรมในหลกัสูตรมืออาชีพต่างๆ 
- ใช ้Blackboard ในการเรียนการสอน 
จุดประสงค์ 
- เพื่อดาํเนินการสอนในรูปแบบ online ท่ีมีมาตรฐานสูง และมี
นวตักรรมทางการศึกษาใหม่ๆมาใช ้โดยยดึหลกันกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง 
(students centered) ในการดาํเนินการ 
องค์ประกอบสถาบัน 
- มีการดาํเนินการสอนแบบ online ซ่ึง จะมีหน่วยงานสนบัสนุน
นกัศึกษา อาทิ Support Center, Study Advisor  ฯลฯ 
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สถาบันอุดมศึกษา สมาชิก
ของ USDLA  

รายละเอยีด 

Cambridge College 
www.cambridgecollege.edu 

รูปแบบสถาบัน 
- สถาบนัไดรั้บการรับรองโดย New England Association of Schools 
and Colleges สถาบนัและหลกัสูตรไดรั้บอนุญาตจาก the Massachusetts 
Board of Higher Education และหลกัสูตรต่างๆท่ีเปิดสอนไดรั้บการ
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 
- เป็นการสอนในรูปแบบผสมผสานโดยมี The Distance Learning 
Office เป็นหน่วยงานท่ีดูแลการสอนทางไกล 
จุดประสงค์ 
-  เพื่อช่วยใหค้ณาจารยส์ามารถพฒันาและใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อให้
การเรียนการสอนแบบ Online  
มีประสิทธิภาพสูง 

Cambridge College 
www.cambridgecollege.edu 

องค์ประกอบสถาบัน 
-  มีการดาํเนินการสอนแบบ online ซ่ึง จะมีหน่วยงานสนบัสนุน
นกัศึกษา อาทิ Support Center, Study Advisor ฯลฯ 

 
จากตารางท่ี 2.3  สามารถวิเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาท่ีได้รับการจัดอันดับ ตามหัวข้อช่ือ

สถาบนั ระบบการสอน เทคโนโลยีหลกัท่ีใช ้ตามแนวคิดประเภทการจดัการสอนแบบออนไลน์ของ 
Allen and Seaman (2005) สมาคมสโลน  (Sloan consortium) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงได้จาํแนก
ประเภทของการเรียนตามสัดส่วนของเน้ือหาท่ีนาํเสนอทางอินเทอร์เนต แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 1) 
แบบปกติ (Traditional)  2) แบบใชเ้วบ็เพื่อช่วยการเรียนการสอน (Web Faclilitated)  3) แบบผสมผสาน 
(Blended/Hybrid) 4)   แบบออนไลน์ (Online)  เป็นการเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ มีการใชเ้ทคโนโลยี
บนเวบ็นาํเพื่อเสนอเน้ือหา คิดเป็นร้อยละ 80 ข้ึนไป  

โดยการวิเคราะห์ดงักล่าว แสดงไวใ้นตารางท่ี 2.4  
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ตารางที ่2.4  สรุปการวิเคราะห์สถาบนัทั้ง 5 ในเบ้ืองตน้ 

สถาบัน ระบบการสอน เทคโนโลยหีลกัทีใ่ช้ 

เป็นสถาบันทีเ่ปิด
ดําเนินการเรียน 

การสอนในรูปแบบ
ปกติอยู่แล้ว 

Berkeley College 
www.berkeleycollege.edu/online 

face to face 
Blended Mode 
Fully Online 

Blackboard  

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

face to face 
Blended Mode 
Fully Online 

AdobeProducts, 
iClicker, 

myCourses, OCE 
(online course 

evaluation system), 
OWL (online 
writing lab), 

peer2peer (online 
peer evaluation), 
Premier Global 

(teleconference), 
Respondus (exam 

management 
software) 

 

DePaul University - School of 
Computer Science, 
Telecommunications and 
Information Systems 
dlweb.cti.depaul.edu 

face to face 
Blended Mode 
Fully Online 

Course OnLine 
(COL) lecture 

playback system 
 

University of Texas System / 
UT TeleCampus  
www.telecampus.utsystem.edu 

face to face 
Blended Mode 
Fully Online 

Blackboard  
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สถาบัน ระบบการสอน เทคโนโลยหีลกัทีใ่ช้ 

เป็นสถาบันทีเ่ปิด
ดําเนินการเรียน 

การสอนในรูปแบบ
ปกติอยู่แล้ว 

Cambridge College 
www.cambridgecollege.edu 

face to face 
Blended Mode 
Fully Online 

MyCC Web portal: 
Cambridge College 

Learning 
Management 
System Portal 

 

 
การรับรองมาตรฐานสถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงจากหน่วยงานท่ีผ่านการรับรอง เป็นการ

ตรวจสอบคุณภาพการให้การศึกษา และหลกัสูตรของสถาบันการศึกษาท่ีมีจุดประสงค์เพื่อทาํให ้              
การจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษามีคุณภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   สังคม 
ตลาดแรงงาน และผูเ้รียนเกิดความมัน่ใจว่าไดเ้ขา้เรียนต่อในสถาบนัซ่ึงได้รับการรับรองมาตรฐาน  
อาจจะเป็นหนทางท่ีทาํใหไ้ดง้านท่ีคาดหวงัไวใ้นตลาดงานปัจจุบนั  สถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บการรับรอง
มาตรฐาน ตอ้งพยายามท่ีจะรักษามาตรฐานคุณภาพไว ้  

สถ าบัน ก าร ศึ กษ าแบบ อี เลิ ร์น นิ งใน ห ล ายป ระ เท ศ  จะ มี ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบห ลัก  คื อ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานราชการในแต่ละประเทศ จะกาํหนดเกณฑใ์นการรับรองสถาบนัท่ี
ใหก้ารรับรองมาตรฐาน  ซ่ึงเกณฑอ์าจเป็นเกณฑท่ี์คลา้ยคลึงกนั หรือมีความแตกต่างกนัในบางส่วน เช่น 
กฎหมาย กฎและระเบียบของมหาวิทยาลยั  ความแตกต่างเก่ียวกบัคณาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ี และการ
ดาํเนินการอยา่งในอยา่งหน่ึงในแต่ละประเทศ  ตวัอยา่งรายช่ือหน่วยงานรับรองมาตรฐานสถาบนั 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 การกาํหนดองค์ประกอบเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาแบบอเีลร์ินนิง  
การกาํหนดองคป์ระกอบเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง  มีหลายหน่วยงาน

และนกัวิชาการ ไดน้าํเสนอแนวคิดไว ้ดงัน้ี  



 

 

23 

Council for Higher Education Accreditation Accreditation and Assuring Quality in Distance 
Learning (2009) ไดน้าํเสนอองคป์ระกอบของมาตรฐานการศึกษาสถาบนัแบบอีเลิร์นนิง เพื่อการรับรอง
มาตรฐานไว ้ 7  องคป์ระกอบ คือ  

1) พันธกิจของสถาบัน (Institutional Mission) Does offering distance learning make 
sense in this institution? ท่ีมีการตอบสนองกบัการจดัการเรียนแบบทางไกล  

2) โครงสร้างองค์การของสถาบัน  (Institutional Organizational เป็นสถาบัน ท่ี มี
โครงสร้างหน่วยงานท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพการเรียนทางไกล  

3) ทรัพยากรของสถาบนั (Institutional Resources) สถาบนัมีทรัพยากรเพื่อการเรียน
การสอนทางไกลท่ีเพียงพอ   

4) หลกัสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction) สถาบันมีหลกัสูตรการเรียน
ทางไกล ท่ีเหมาะสมและมีการออกแบบการสอนท่ีมีคุณภาพ  

5) การสนับสนุนด้านคณาจารย ์( Faculty Support)  สถาบนัมีการสนับสนุนอาจารย์
ดา้นการพฒันาอาจารย ์อุปกรณ์การสอน ทรัพยากรและส่ิงอาํนวยความสะดวก  

6) การสนับสนุนนักศึกษา (Student Support) ดา้นการให้คาํปรึกษา และอาํนวยความ
สะดวกแก่นกัศึกษา  

7) การประเมินผลการเรียนรู้ผูเ้รียน (Student Learning Outcomes) สถาบนัมีระบบการ
ประเมินการเรียนการสอนทางไกลเพ่ือศึกษาด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัศึกษา  

 
Parker (2009) เสนอ ตวับ่งช้ีเพื่อการประเมินสถาบนัแบบอีเลิร์นนิงไว ้ 8 ประการ คือ  

1)  นโยบายสถาบนั (Institutional policy) สถาบนัมีการกาํหนดนโยบายต่างๆ เพื่อใช้
เทคโนโลยท่ีีสนบัสนุนการเรียนทางไกล  

2) การวางแผน (Planning)  กาํหนดการวางแผน  เพื่อการพฒันามีการใช ้การพฒันาและ
บูรณาการเทคโนโลยสีาํหรับการเรียนการสอน 

3) โครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information technology 
infrastructure) เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนทางไกล  

4) วิธีการส่ือสารการเรียนการสอน   กําหนดวิธีการเรียนการสอนท่ีประยุกต์ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

5) การพฒันาบุคลากร  เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพ   
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6) การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน  เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถใชเ้ทคโนโลยีให้
มีประสิทธิภาพ   

7) การฝึกอบรมนักศึกษา   โดยการฝึกอบรมการใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีในการเรียน
ทางไกล  

8) การสนบัสนุนนกัศึกษา  โดยกาํหนดวิธีการต่างๆ เพื่อสนบัสนุนใหน้กัศึกษาสามารถ
ใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ เพื่อการเรียน  

ซ่ึงแนวคิดการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการรับรองสถาบันแบบอีเลิร์นนิงนั้ น แต่ละ
หน่วยงานรับรองมาตรฐานสถาบนัอาจมีการกาํหนดมาตรฐานท่ีเหมือน หรือแตกต่างกนับางประเด็น 
ทั้งน้ีสถาบนัท่ีตอ้งการรับการประกันคุณภาพตอ้งรับทราบ และยอมรับมาตรฐานต่างๆ และใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบติัต่อไป  

สรุปไดว้่าการรับรองสถาบนัแบบอีเลิร์นนิงนั้น  เป็นขั้นตอนสําคญัหน่ึงในขั้นต่างๆ ของ           
การประกนัคุณภาพสถาบนัแบบอีเลิร์นนิง  เพราะเป็นการประกาศใหส้งัคมภายนอกรับรู้ถึงคุณภาพของ
สถาบนันั้นๆ  แมว้่าสถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง มีลกัษณะเฉพาะและแตกต่างจากสถาบนัการศึกษา
แบบปกติ  แต่ทั้งสถาบนัทั้งสองรูปแบบตอ้งไดรั้บการประกนัคุณภาพเพื่อสร้างความมัน่ใจ การยอมรับ 
และพึงพอใจต่อสังคมว่า สถาบนัการศึกษาไดรั้บการรับรองมาตรฐาน โดยเฉพาะสถาบนัแบบอีเลิร์นนิง
สามารถจดัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงได้อย่างมีคุณภาพโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูจ้บการศึกษาแบบ          
อีเลิร์นนิงมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้
 

2.1.7 กรณศึีกษาสถาบันการศึกษาแบบอเีลร์ินนิงในภูมิภาคเอเชีย 
1)  Asia e University (AeU) 
http://www.aeu.edu.my 
Asia e University (AeU)  เป็นสถาบนัแบบ Dual Mode คือเปิดการสอนทั้งในชั้นเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการสอนแบบอีเลิร์นนิง ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนท่ีมหาวิทยาลยั หรือเรียนผ่าน
ออนไลน์ตามความสะดวกของตน  มหาวิทยาลัย AeU จัดตั้ งข้ึนจากความร่วมมือ Asia Dialogue 
Dialogue (ACD)  AeU ได้ร่วมมือกับ  Institution of Higher Learning (IHL) และศูนย์ฝึกอบรมใน                
30  ประเทศ ซ่ึงเป็นสมาชิก ACD เพื่อเปิดสอนและอบรมใหแ้ก่ประชาชนในทวีปเอเชีย  

การจัดการเรียนการสอน 
AeU เปิดการเรียนการสอนทางไกล  ซ่ึงประกอบด้วยการเรียนด้วยตนเอง (Self-

independent study) การอภิปรายออนไลน์ (Online Discussion) และการเรียนการสอนแบบปกติใน
ห้องเรียน (Face-to-face Interaction/tutorial) ในการเรียน 3 หน่วยกิตท่ีมีเวลาเรียน 120 ชัว่โมง จะมีการ



 

 

25 

แบ่งการเรียนเป็น 78 ชัว่โมง  สาํหรับการเรียนดว้ยตนเอง 30 ชัว่โมงสาํหรับการอภิปรายออนไลน์ และ 
10 – 12 ชัว่โมงสาํหรับการเรียนการสอนแบบเห็นหนา้กนั  

การรับรองวทิยฐานะ   
หลกัสูตรปริญญาท่ีเปิดสอนไดรั้บการรับรองมาตรฐานโดย Malaysian Quality Agency 

(MQA)  
2)  Multimedia University 
http://www.mmu.edu.my  
Multimedia University (MMU)  ก่อตั้งข้ึนในปี  ค.ศ. 1996 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิต

บณัฑิตดา้นไอที และมลัติมีเดียตามความตอ้งการในปัจจุบนั  
MMU  ไดเ้ปิดหลกัสูตรปริญญาทางไกลในปี  ค.ศ. 1998  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัการ

เรียนการสอนท่ีมีความยดืหยุน่  มีคุณภาพ  และค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสม เพื่อใหเ้ปิดโอกาสใหผู้ค้นไดเ้รียนรู้
ตลอดชีวิต  

หลกัสูตรท่ีเปิดสอนทางไกลประกอบดว้ย Bachelor of Management (Hons), Bachelor 
of Business Administration (Hons) Human Resource Management แ ล ะ  Bachelor of Management 
(Hons) Marketing Management  

การจัดการเรียนการสอน 
คณาจารยผ์ูส้อนเป็นคณาจารยจ์ากคณะบริหารจดัการ (Faculty of Management) การ

เรียนการสอนจะควบคุมโดยหน่วยการเรียนการสอนทางไกล (Distance Education Unit)  
การเรียนการสอนจะประกอบด้วย การเรียนออนไลน์ผ่านระบบมัลติมีเดีย (Multimedia 

Learning System (MMLS) ซ่ึงมีระบบต่างๆ เช่น บอร์ดสนทนาออนไลน์ อีเมล ์ การเรียนการสอนแบบ
ปกติในห้องเรียน (Face-to-face) ซ่ึงจะจดัข้ึนท่ีมหาวิทยาลยักลาง และศูนยเ์ครือข่าย 6 แห่งทัว่ประเทศ 
แห่งละ 2 คร้ังต่อ 1  ภาคการศึกษา  เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดซ้กัถามปัญหากบัอาจารย ์ 

การรับรองวทิยฐานะ 
หลกัสูตรทางไกลท่ีเปิดสอนไดรั้บการรับรองมาตรฐานจาก The National Accreditation 

Board 
3) Open University, Malaysia  
http://www.oum.edu.my  
Open University ก่อตั้งดว้ยความร่วมมือจากสมาคมมหาวิทยาลยัรัฐ 11 แห่งในประเทศ

มาเลเซีย ในปี ค.ศ. 2000 มีการจดัการเรียนการสอนทางไกล ซ่ึงมีเป้าหมายคือกลุ่มคนทาํงานท่ีตอ้งการ
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ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อยกระดับความรู้และทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ต่ออาชีพการงาน และ
นาํไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

การจัดการเรียนการสอน 
การจดัการเรียนการสอนจะประกอบด้วย การใช้ระบบการจดัการเรียนการสอน My 

LMS การอภิปรายออนไลน์ และการเรียนการสอนแบบเห็นหนา้กนั 3 – 5  คร้ังต่อ 1 ภาคการศึกษา  
Open University มีศูนยเ์ครือข่ายทัว่ประเทศ 53 ศูนยท์ั่วประเทศ โดยศูนยเ์หล่าน้ีเป็น

เครือข่าย ซ่ึงประกอบดว้ยมหาวิทยาลยัรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชน ท่ีตั้งอยูใ่นเมืองสาํคญัๆ ของประเทศ                  
ศูนยเ์ครือข่ายจะมีห้องสาํหรับจดัการเรียนการสอน โดยมีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 
และหอ้งสมุด 

การรับรองวทิยฐานะ 
หลกัสูตรทางไกลท่ีเปิดสอนไดรั้บการรับรองมาตรฐานจาก The National Accreditation 

Board 
4)  Hanyang Cyber University  
www.hanyangcyberu.ac.kr  
มหาวิทยาลยั Hanyang Cyber University  ก่อตั้งข้ึนโดยมีพื้นฐานจากแนวคิด “การเรียนรู้

ตลอดชีวิต” ในปี ค.ศ. 1999 เม่ือรัฐบาลเกาหลีออกกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาตลอดชีวิต จึงไดมี้การ
ก่อตั้ง Hanyang Cyber University ในเร่ิมแรกไดมี้คณะทั้งหมด 12 คณะ และในปัจจุบนัมี 15 คณะ เช่น 
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาษาองักฤษ การท่องเท่ียว บริหารธุรกิจ เป็นตน้ 

นักศึกษาของ  Hanyang Cyber University มีตั้ งแต่ผู ้ท่ี จบชั้ นมัธยมปลายไปจนถึง
คนทาํงานซ่ึงตอ้งการศึกษาเพิ่มเติม โดยร้อยละ 85 ของผูส้มัครเขา้เรียนจะเป็นคนท่ีทาํงานประจาํ 
มหาวิทยาลยั Hanyang Cyber University เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถศึกษาหาความรู้ไดอ้ยา่งเท่าเทียม
กนัเป้าหมายหลกัของมหาวิทยาลยัคือใหผู้เ้รียนตระหนกัไดถึ้งความสามารถท่ีแทจ้ริงของตนและนาํไป
ใหพ้ฒันาชุมชนและประเทศได ้มหาวิทยาลยั Hanyang Cyber University ไดใ้หค้วามสาํคญัท่ีการพฒันา
เน้ือหาออนไลน์ ให้เหมาะสมกับผูเ้รียน เพื่อป้องกันไม่ให้ผูเ้รียนหยุดเรียนกลางคนั โดยได้มีกลุ่ม
อาจารยร่์วมกนัพฒันาเน้ือหาออนไลน์ข้ึน  
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2.2 มาตรฐานหลกัสูตรแบบอเีลร์ินนิง 
 
2.2.1 ความสําคญัของมาตรฐานหลกัสูตรแบบอเีลร์ินนิง 
หลกัสูตร คือ หัวใจสําคญัของการจดัการศึกษาทุกระดับ เน่ืองจากเป็นขอ้กาํหนดจุดมุ่งหมาย 

แนวทางวิธีการ และเน้ือหาสาระในการจดัการเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษา ขอ้กาํหนดเหล่าน้ีจะ
ทาํให้ผูเ้รียนในสถาบนัการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ตามจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว ้การจดัการเรียน
การสอนในสถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงนั้น  จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงมาตรฐานดา้นหลกัสูตรเช่นเดียวกบั
การจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัปกติ 
 ทั้ งน้ีการเปิดเสรีด้านการศึกษา ท่ีมีการให้บริการการศึกษาทางไกลแบบอีเลิร์นนิง หรือ
ออนไลน์ มาจากต่างประเทศ เพื่อใหบ้ริการกบัประชากรไทย มีจาํนวนมากข้ึน กระทรวงศึกษาธิการและ
ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งจาํเป็นตอ้งมีการดูแลคุณภาพการจดัการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง  เช่น การพฒันา
หลกัสูตรการเรียนการสอนทั้งในระดบัปริญญา หลกัสูตรประกาศนียบตัร และหลกัสูตรระยะสั้นตาม
ความต้องการของสังคม และตามแผนการพัฒนาประเทศ ให้มีกลไกในการควบคุมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน ไดแ้ก่ สนับสนุนการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนการใช้
ทรัพยากรการศึกษาทุกดา้นร่วมกนั  ใหก้ารจดัการเรียนการสอนทางไกลผา่นระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
มีคุณภาพ และมาตรฐานของการให้การศึกษาทางไกล ทั้งดา้นกระบวนการ และผลผลิตในระดบัท่ีสูง
เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล โดยการควบคุมดูแลการให้บริการการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงในประเทศ   
การศึกษาดา้นมาตรฐานสถาบนัแบบอีเลิร์นนิง และมาตรฐานหลกัสูตรแบบอีเลิร์นนิง  จึงเป็นประเด็น
สาํคญัอยา่งยิง่ 

จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ  ตามภารกิจของ
สถาบนัอุดมศึกษา และระบบการประกันคุณภาพท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงเป็นแรงผลกัดันท่ีทาํให้มีการ
ปฏิรูปการศึกษาทุกระดบั สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ไดก้าํหนดแนวทางการ
ปฏิรูปอุดมศึกษาว่า สถาบนัระดบัอุดมศึกษาควรมีการกาํหนดมาตรฐานกลางทุกระดบั ทุกประเภท โดย
จดัให้มีระบบการรับรองหลกัสูตรและคุณภาพการศึกษา ซ่ึงมาตรฐานและระบบการรับรองดงักล่าว 
ตอ้งใช้เกณฑ์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาของรัฐ เอกชนหรือสถาบนัการศึกษา
ต่างประเทศท่ีมาดําเนินการในประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักงาน
นายกรัฐมนตรี : 2544) โดยความสาํคญัของการกาํหนดมาตรฐาน เกณฑแ์ละตวับ่งช้ีคุณภาพ (Criteria & 
Performance Indicatiors) มีแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี   
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1) เกณฑ์เป็นคุณภาพสําคญัตวัหน่ึง เป็นร่องรอยของความตระหนัก (Awareness) ถึง
ความสําคญัของการพฒันาหลกัสูตร เป็นความพยายามในการปรับปรุงและพฒันา
หลกัสูตรให้มีประสิทธิภาพ และผลสาํเร็จของการผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพตรงตาม
หลกัสูตร และตรงตามความตอ้งการของสังคม พร้อมทั้งเป็นการรับรองการตรวจ
ประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา       
(ศิริชยั กาญจนวาสี, 2546) ดงันั้น การพฒันามาตรฐานหลกัสูตรในการเรียนแบบอี
เลิร์นนิง จึงเป็นการตรวจสอบการดาํเนินการหลกัสูตรและผลผลิตจากหลกัสูตร เพื่อ
ก่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่หลกัสูตร ดงักล่าวมีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานท่ีกาํหนด  

2)  การกาํหนดเกณฑเ์ป็นการกาํหนดเพื่อนาํไปสู่ความเป็นมาตรฐาน โดยมาตรฐานเป็น
สภาพท่ีพึงประสงค ์ซ่ึงระบุถึงสภาพปัจจยั หรือวิธีดาํเนินงานและคุณภาพขั้นตํ่าให้
เกิดข้ึน (สมหวงั พิธิยานุวฒัน์,  2541) 

3) เกณฑ์เป็นระดับคุณภาพ เพื่อเป็นประเด็นในการพิจารณาและการตดัสินคุณภาพ 
หรือการปฏิบติัในแต่ละตวัช้ีวดั (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  2544)  

4) การกาํหนดมาตรฐานจะให้ความสาํคญักบัการประเมินดว้ยเกณฑท่ี์เป็นเชิงคุณภาพ
และเกณฑท่ี์เป็นปริมาณ เน่ืองจาก Anderson & landreth, 1998 อา้งถึงใน สุวิมล ว่อง
วานิช, 2548) ให้ขอ้คิดเสนอแนะว่าการประเมินท่ีใชเ้ชิงคุณภาพเพียงอย่างเดียวไม่
สามารถทาํให้เขา้ใจถึงระดบัการปฏิบติั ซ่ึงจะให้ความหมายท่ีไม่สอดคลอ้งกนั โดย
การประเมินดว้ยเกณฑ์ควรระบุคะแนนเป็นตวัเลขจะทาํให้ผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจผลการ
ประเมินมากข้ึน โดยเกณฑ์ท่ีดีตอ้งมีความเป็นมาตรฐาน  และสําหรับแนวทางการ
พฒันาเกณฑท่ี์มีประสิทธิภาพ ตอ้งคาํนึงถึงวิธีการกาํหนดเกณฑ ์โดยแนวคิดจะตอ้ง
พิจารณาจากตวัแปรทั้ งหลายในส่วนปัจจยัเบ้ืองตน้ การปฏิบัติ และผลผลิตด้าน
กระบวนการท่ีสัมพนัธ์ทั้งระบบ ความเห็นพอ้งกัน จะนําไปสู่การยอมรับและนํา
เกณฑ์ไปใช้ต่อไป  สถาบนัท่ีจดัการศึกษาทางไกลแบบอีเลิร์นนิงตอ้งดาํเนินการ
พฒันาหลกัสูตรแบบอีเลิร์นนิงโดยกาํหนดมาตรฐานหลกัสูตรภายใตข้อ้กาํหนด
เช่นเดียวกบัหลกัสูตรทัว่ไปท่ีจดัการเรียนการสอนแบบปกติ  ซ่ึงสุรเชษฐ์  นอ้ยฤทธ์ิ 
(2552)  ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง แบบจาํลองการจดัการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับมหาวิทยาลยัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   ผลการวิจยัไดน้าํเสนอขั้นตอน
การพฒันาหลกัสูตรการสอนทางไกล  ประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ตามองคป์ระกอบ 
คือ สํารวจปัญหาและความตอ้งการของสังคม กาํหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
กาํหนดหลกัการและเหตุผล กาํหนดโครงสร้างหลกัสูตร กาํหนดทรัพยากร ยกร่าง
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และกาํหนดคาํอธิบายชุดวิชา ขออนุมติัเปิดหลกัสูตร กาํหนดรายละเอียดชุดวิชา 
กาํหนดรายละเอียดหน่วยการสอน ทดลองใชห้าประสิทธิภาพของหลกัสูตร สรุปได้
ดงัแผนภูมิต่อไปน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 2.1 แสดงแบบจาํลองระบบพฒันาหลกัสูตรการสอนทางไกล 

ท่ีมา : http://www.isononline.com/model1/(CurriculumandInstruction).html 
 
2.2.2  มาตรฐานหลกัสูตร 
การกาํหนดมาตรฐานหลกัสูตรในสถาบนัการศึกษา เพื่อรับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ

การจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาต่างๆ นั้น ไดมี้การกาํหนดมาตรฐานหลกัสูตร เกณฑก์ารประเมิน

1.0 
ศึกษาความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

2.0 
วเิคราะห์ความตอ้งการและความพร้อม 

 3.0 
กาํหนดปรับปรุงหลกัสูตร 

4.0 
กาํหนดวตัถุประสงคห์ลกัสูตร 

5.0 
กาํหนดโครงสร้างหลกัสูตร 

6.0 
กาํหนดเน้ือหาหลกัสูตร 

7.0 
กาํหนดกิจกรรมและประสบการณ์ 

8.0 
ประเมินหลกัสูตร 

ผลการประเมิน 

9.0 
นาํไปใช ้

ผา่น 

ไม่ผา่น 
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คุณภาพหลกัสูตร  เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีสถาบนัการศึกษาต่างๆ ตอ้งดาํเนินการเพื่อขอรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา   

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซ่ึงรับผิดชอบด้าน
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดบัของประเทศ ไดก้าํหนดหมวดการประกนัคุณภาพ
การศึกษา โดยกาํหนดมาตรฐานการประกนัคุณภาพหลกัสูตรไวห้ลายประเดน็  ดงัน้ี   

สถาบนัการศึกษาต่างๆ จะตอ้งกาํหนดระบบการประกนัคุณภาพของหลกัสูตรทุกหลกัสูตร
ใหช้ดัเจน ซ่ึงอยา่งนอ้ยจะตอ้งประกอบดว้ยประเดน็หลกั 4 ประเดน็ คือ 

1) การบริหารหลกัสูตร 
2) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
3) การสนบัสนุนและการใหค้าํแนะนาํนกัศึกษา 
4) ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตในท่ีน้ี

ขอยกตวัอยา่งมาตรฐานดา้นหลกัสูตร เกณฑ ์และหลกัฐานดงัแสดงในตารางท่ี 2.5  
 
ตารางที ่2.5 มาตรฐานดา้นหลกัสูตร  

เกณฑ์ หลกัฐานอ้างองิ 
1. มีหลกัสูตรท่ีเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
อุดมศึกษาหรือมาตรฐานองคก์รวิชาชีพ (แลว้แต่
กรณี) 

 หลกัสูตรปริญญาบณัฑิต จาํนวน 12 สาขาวิชา 
 หลกัสูตรบณัฑิตศึกษา 5 สาขาวิชา 

2. มีระบบหรือกลไกในการบริหารหลกัสูตรทุก
หลกัสูตร 

 ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรต่างๆ   
 บนัทึกการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
 รายช่ือผูรั้บผดิชอบรายวิชาพื้นฐานของสถาบนั 

3. มีการประเมินหลกัสูตรโดยนกัศึกษาท่ีกาํลงัจะ
สาํเร็จการศึกษา ในทุกปีการศึกษา 

 สรุปผลการประเมินหลกัสูตรโดยนกัศึกษา 
ประจาํปีการศึกษา 

 สรุปผลการประเมินการฝึกงาน 
4.  มีการประเมินหลกัสูตรโดยผูท้รงคุณวฒิุ และ
ผูใ้ชบ้ณัฑิต ทุกๆ หน่ึงรอบการศึกษาตามหลกัสูตร 

 แบบประเมินหลกัสูตรโดยผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 แบบประเมินหลกัสูตรโดยผูท้รงคุณวฒิุ 

5. มีการนาํผลประเมินมาปรับปรุงและพฒันา
หลกัสูตร 

 หลกัสูตรฉบบัปรับปรุง  

 



 

 

31 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพหลักสูตรแบบทางไกลในระดับอุดมศึกษา ในปัจจุบัน มี
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีกาํกบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษาทางไกลอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน คือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยความรับผิดชอบ ดงักล่าว ไดถู้กกาํหนดตาม
ความในราชกิจจานุเบกษา เร่ืองหลกัเกณฑ์การขอเปิดและดาํเนินการหลกัสูตรระดบัปริญญาในระบบ
การศึกษาทางไกล  พ.ศ. 2548  ท่ีกําหนดให้การดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรสําหรับแบบ
ทางไกลเป็นไปตามลกัษณะการประกนัคุณภาพหลกัสูตรแบบทัว่ไป และหลกัสูตรทุกหลกัสูตรของ
การศึกษาทางไกลจะตอ้งกาํหนดและพฒันาระบบประกนัคุณภาพของหลกัสูตรให้มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกบัการจดัการศึกษาทางไกล  

เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนตามราชกิจจานุเบกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์การขอเปิดและ
ดาํเนินการหลกัสูตรระดบัปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล  พ.ศ. 2548  และมีเกณฑ์ท่ีมีรายละเอียด
ในทางปฏิบติัไดจ้ริง คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีมติให้ออกประกาศแนวปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
การขอเปิดและดาํเนินการหลกัสูตรระดบัปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ.2548 ข้ึน ซ่ึงทาํการ  
ลงประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี  24  มกราคม พ.ศ. 2549 โดยมีสาระสาํคญัท่ีเพิ่มรายละเอียด ดงัน้ี 

1) การขอเปิดหลกัสูตร 
2) การพิจารณาความพร้อมและศกัยภาพในการเปิดดาํเนินการหลกัสูตร 
3) วิธีการจดัการศึกษาทางไกล 
4) การดาํเนินการหลกัสูตร 
5) ระบบการศึกษาทางไกล  
6) ส่ือการศึกษาทางไกล  
7) ความพร้อมดา้นโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์และระบบการเรียนการสอน 
8) ความพร้อมดา้นหอ้งสมุด 
9) การประเมินการเรียนการสอนทางไกล  
10) การรับและเทียบโอนหน่วยกิต  
11) คณาจารยแ์ละบุคลากร 
12) ดา้นการประกนัคุณภาพ  

เพื่อให้เห็นประเด็นสําคญัในแนวปฏิบติัในการดาํเนินการหลกัสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ตามรายละเอียดแนวปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การขอเปิดและดาํเนินการหลกัสูตรระดบัปริญญาในระบบ
การศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548   
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จึงขอนําเสนอสาระสําคัญของแนวปฏิบัติ ดังกล่าว จาํนวน 2 ประเด็น คือ 1) การขอเปิด
หลกัสูตร และ 2) การดาํเนินการหลกัสูตร  ดงัน้ี 

1) การขอเปิดหลกัสูตร  
 สถาบันอุดมศึกษาท่ีประสงค์จะเปิดดําเนินการหลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกล  

จะตอ้งจดัทาํคาํขอจดัทาํคาํขอจดัการศึกษาทางไกลตามแบบท่ีกาํหนดทา้ยประกาศน้ี  และ
เสนอต่อสภาสถาบนัอุดมศึกษาพิจารณาอนุมติัหรือเห็นชอบตามกฎหมาย  ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องก่อนเปิดดําเนินการและแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัหรือเห็นชอบ พร้อมแนบมติสภา
สถาบนัอุดมศึกษา  เพื่อประกอบการดาํเนินการต่อไป 

 ในกรณีของหลกัสูตรสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รกาํกบัมาตรฐานวิชาชีพ  สถาบนัอุดมศึกษา
ควรจดัองคก์รกาํกบัมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบและรับรองความพร้อมพื้นฐานก่อนเปิดดาํเนินการ 

2) การดาํเนินการหลกัสูตร 
 เพื่อธํารงไวซ่ึ้งคุณภาพมาตรฐาน   และมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผล การ

ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง  ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
2.1) สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งพฒันาระบบการศึกษาทางไกล เพื่อประกนัคุณภาพการ

เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  เน้นการจดัระบบการถ่ายทอดถ่ายทอดเน้ือหา
สาระและประสบการณ์ ท่ีนักศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองเป็นหลกั  โดย
เสนอเป็นแผนแม่บททางวิชาการสถาบนัต่อสภาสถาบนัอุดมศึกษาพิจารณาอนุมติั  

2.2) สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งจดัให้มีการรายงานผลการจดัการศึกษาทั้งในดา้นคณาจารย ์ 
การผลิตชุดการสอนทางไกล  การถ่ายทอดเน้ือหาสาระและประสบการณ์ การ
ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ  การบริการนักศึกษา การวดัและการประเมินผล
การศึกษาเป็นระยะๆ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

2.3) การประกันคุณภาพ  สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดประกันคุณภาพหลักสูตรเป็น
ระยะๆ อย่างต่อเน่ือง มีรายงานผลต่อสภาสถาบนัอุดมศึกษาต่อสาธารณะและต่อ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนําผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงคุณภาพ
หลกัสูตรการศึกษาทางไกลใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

 
นอกจากน้ี สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ยงักาํหนดเกณฑ์การ

ประกนัคุณภาพหลกัสูตรทัว่ไป มีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตร ในระดบัอุดมศึกษาไวอี้ก   
3 ประเดน็  คือ  
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1) ให้ทุกหลกัสูตรมีการพฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยั โดยแสดงการปรับปรุงดชันี มาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองทุก 5 ปี 

2) หลกัสูตรท่ีจะเปิดใหม่หรือหลกัสูตรท่ีขอปรับปรุง จะตอ้งมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตลอด
ระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้นไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร
จะตอ้งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาท่ีเปิดสอน และในจาํนวนน้ีตอ้งเป็นผูมี้คุณวุฒิไม่
ตํ่ากว่า ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผูช่้วย
ศาสตราจารย ์อยา่งนอ้ย 2  คน ทั้งน้ีอาจารยป์ระจาํในแต่ละหลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจาํ
เกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลยัท่ีมีหน้าท่ีหลกัทางดา้นการสอน
และการวิจยั และปฏิบติัหนา้ท่ีเตม็เวลาตามภาระงานท่ีรับผดิชอบในหลกัสูตรท่ีเปิดสอน 

ในกรณีเป็นหลกัสูตรร่วมระหว่างสถาบนัหรือหลกัสูตรความร่วมมือของหลายสถาบนั อาจารย์
ประจาํของสถาบนัในความร่วมมือนั้น ให้ถือเป็นอาจารยป์ระจาํในความหมายของเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา  

3) ให้ทุกหลักสูตรมีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตร จาํนวนไม่น้อยกว่า 3 คนโดยอาจารย์
รับผิดชอบหลกัสูตรจะตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรมี
ภาระหน้าท่ีในการบริหารหลกัสูตรและ การเรียนการสอน การพฒันาหลกัสูตร และการ
ติดตามประเมินผลหลกัสูตรและหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

สรุป ดา้นการประกนัคุณภาพหลกัสูตร ไดก้าํหนดการดาํเนินการหลกัสูตรของแต่ละสถาบนั
ตามแนวทางการประกนัคุณภาพ สามารถแบ่งตามประเภทของหลกัสูตร ได ้2 ประเภท คือ 1) หลกัสูตร
ทัว่ไป รับผิดชอบโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 2) หลกัสูตร
ทางไกลแบบอีเลิร์นนิง รับผดิชอบโดยสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

จากแนวคิดการประกนัคุณภาพหลกัสูตรทัว่ไป และหลกัสูตรทางไกลแบบอีเลิร์นนิงท่ีกล่าว
มาแล้วข้างต้น  แสดงให้เห็นชัดเจนว่าขณะน้ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาทุกแบบให้
ความสาํคญัต่อการประกนัคุณภาพหลกัสูตรทั้งส้ิน 

 
2.2.3 ขั้นตอนการประกนัคุณภาพหลกัสูตรแบบอเีลร์ินนิง 
การประกันคุณภาพหลักสูตรท่ีจะมุ่งสู่การประเมินหลักสูตร ในท่ีน้ีผูเ้ขียนขอนําเสนอ

ขั้นตอนการประกนัคุณภาพหลกัสูตร ดงัน้ี  
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1)  คณะ / หน่วยงาน 
1.1)  ประสานกบัหลกัสูตรจดัทาํแผนการประเมินหลกัสูตร 
1.2)  คณะ /หน่วยงานแจง้แผนตามขอ้ 1.1 ให ้สถาบนัทราบ 
1.3) คณะ /หน่วยงาน แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพหลกัสูตรของคณะ/หน่วยงาน  

ทั้งน้ีควรมีผูท้รงคุณวฒิุภายนอกร่วมเป็นกรรมการ 
2)  หลักสูตร  ดําเนินการประกันคุณภาพตามมารฐานหลักสูตรและเตรียมการเพื่อการ

ประเมินตนเองตามกรอบท่ีสถาบนักาํหนด 
3)  คณะกรรมการประกนัคุณภาพหลกัสูตรของคณะ /หน่วยงาน พิจารณาผลการประเมินตนเอง 
4)  คณะกรรมการประจาํคณะ/หน่วยงาน  พิจารณาผลการประเมินตนเอง แจง้ผลใหห้ลกัสูตร

คณะ/หน่วยงาน และสถาบนัทราบ 
5)  คณะกรรมการวิชาการของสถาบนั รับทราบและพิจารณาผลการประเมินจากขอ้ 4  

 
2.2.4 การกาํหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประกนัคุณภาพหลกัสูตรแบบอเีลร์ินนิง 

 มาตรฐาน และตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพหลกัสูตรแบบอีเลิร์นนิง  ศรีศกัด์ิ จามรมาน (2549)  
ไดน้าํเสนอแนวคิดดา้นการประกนัคุณภาพหลกัสูตร โดยมาตรฐานหลกัสูตรและรายวิชาแบบอีเลิร์นนิง 
ควรมีมาตรฐานและรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี  แต่ละรายวิชาตอ้งมีคาํอธิบายรายวิชา (Course Syllabus) 
กิจกรรมวิชา (Course Activities) และขอ้กาํหนดวิชา (Course Requirements) เพื่อแสดงว่ามีแก่นสาร 
(Substantial) และเหมาะสมกบัจาํนวนหน่วยกิตท่ีได ้บางสถาบนัการศึกษากาํหนดตวัอยา่งรายการท่ีตอ้ง
ตรวจสอบ (Check List) ดงัต่อไปน้ี 

 มีรายละเอียดกิจกรรมและวตัถุประสงคข์องวิชาหรือไม่ 
 มีคาํอธิบายใหเ้ห็นชดัวา่ทั้งกิจกรรมและขอ้กาํหนดมีแก่นสารและเหมาะสมหรือไม่ 
 คาํอธิบายรายวิชาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรหรือไม่ 
 มีวิชาบงัคบัก่อน (Prerequisite) หรือความรู้ท่ีตอ้งมีก่อนมาเรียนวิชาหรือไม่ 
 เรียนวิชาน้ีแลว้จะไดค้วามรู้อะไรบา้ง 
 เวลาท่ีตอ้งใชเ้รียน อาทิ  

-  ฟังการบรรยายทางวีดิทศัน์สปัดาห์ละ 1-2 ชัว่โมง 
-  อ่านพาวเวอร์พอยตส์ปัดาห์ละ 1-2 ชัว่โมง   ฯลฯ 

 รายช่ือบทความวิชาการ ข่าวหนังสือพิมพ์ หรือข่าวในเว็บ หรือหัวขอ้ท่ีจะใช้คน้หา
บทความ วิชาและข่าวจากเวบ็ 
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 มีการกาํหนดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักศึกษากบันักศึกษาและนักศึกษากบัอาจารยอ์ย่างไร 
เช่น 

-  นกัศึกษาแต่ละคนจะตอ้งอีเมลคุ์ยกบัเพื่อนและอาจารยอ์ยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังต่อสปัดาห์ โทร
คุยกนัเร่ืองหวัขอ้ท่ีตอ้งเรียนในสปัดาห์นั้น 

-  นกัศึกษาแต่ละคนตอ้งตอบกระทูข้องอาจารยใ์นกระดานข่าว (Bulletin Board) อยา่งนอ้ย
คร่ึงหนา้ต่อสปัดาห์ 

-  นกัศึกษาตอ้งร่วมสนทนาสด (Live Chat) อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละคร้ัง  
-  ฯลฯ 

 เทคโนโลยท่ีีจะใชใ้นการเรียนการสอนเหมาะสมหรือไม่ อาทิ 
-   มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือไม่ 
-   มีกลอ้งเวบ็แคม (Webcam) หรือไม่ 
-   มีซอฟตแ์วร์พิเศษอะไรหรือไม่ 

 มีการกาํหนดดา้นลิขสิทธ์ิอยา่งเหมาะสมถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่ อาทิ 
-   หา้มลอกหนงัสือเกินคร้ังละ 5 บรรทดั 
-   หา้มนาํพาวเวอร์พอยตจ์ากหนงัสือมาข้ึนเวบ็ ตอ้งเขียนใหม่โดยใชภ้าษาของอาจารยเ์อง 
-   หา้มนาํกรณีศึกษาในหนงัสือมาใช ้อาจตอ้งแกช่ื้อและตวัเลขก่อนจะใชไ้ด ้
-   ตอ้งประกาศลิขสิทธ์ิของอาจารยเ์พื่อมิใหผู้อ่ื้นลอก 
-   อาจเจรจากบับริษทัอีบุ๊คให้นักศึกษาทุกคนสมคัรสมาชิก e-book เช่น ภาคการศึกษา

ละ 25 เหรียญสหรัฐ เป็นตน้ ในกรณีน้ีนักศึกษาจะใช้ทุกอย่างในอีบุ๊คไดต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนดใน
สญัญาสมาชิก e-book เช่น 6 เดือนต่อภาคการศึกษา 4 เดือน 

-   อาจไม่ทาํคอร์สแวร์ แต่ใชห้นงัสือ (Textbook) แทน เช่น วิชาท่ีมหาวิทยาลยัโจนส์และ
มหาวิทยาลยัฟีนิกซ์ ใหน้กัศึกษาซ้ือหนงัสือคนละเล่ม แลว้ในการเรียนการสอนอาจารยก์ป็ระกาศในเวบ็
ว่าสัปดาห์นั้นให้นักศึกษาไปอ่านหนังสือบทใด ทาํการบา้นทา้ยบทในหนังสือ วิจารณ์กรณีศึกษาใน
หนังสือ ทาํโครงงานในหนังสือ เป็นตน้ โดยใช้อินเทอร์เน็ตสั่งงานแลว้อาจารยต์รวจงานประกาศ                  
ผลบนเน็ต แบบน้ีง่ายไม่ตอ้งลงทุนมากแต่กไ็ดรั้บการรับรองวิทยฐานะ 

 มีการฝึกอบรมอาจารยผ์ูช่้วยสอนใหเ้หมาะสมกบัหลกัสูตรและรายวิชาหรือไม่ 
 

ภานุวฒัน์ บุตรเรียง (2551) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การพฒันาเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะสําหรับ
หลกัสูตรการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในระดบัอุดมศึกษา (The Development of  accreditation criteria for    
e-Learning program in higher education) โดยเป็นหลักสูตรแบบอีเลิร์นนิงประเภทแบบออนไลน์ 
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(Online) คิดเป็นร้อยละ 80-100 (Allen and Seaman, 2005) ผลการวิจยั ไดเ้กณฑ์การรับรองวิทยฐานะ
สาํหรับหลกัสูตรการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ จาํนวนทั้งหมด 106 เกณฑ ์แบ่งเป็น 11 ดา้น โดยนาํเสนอเป็น 
3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1) ปัจจยันาํเขา้ (Input) ประกอบดว้ย 51 เกณฑ ์แบ่งเป็น  6 ดา้น คือ (1) ดา้นพนัธกิจ (2) 
ดา้นความพร้อมในการดาํเนินการ (3) ดา้นการคดัเลือกและรับผูเ้รียน (4) ดา้นการ
บริการ (5)  ดา้นการสนบัสนุน (6)  ดา้นการจดัคณาจารยแ์ละบุคลากร 

2) กระบวนการ (Process) ประกอบดว้ย 46 เกณฑ ์แบ่งเป็น 4 ดา้น คือ (1) ดา้น
หลกัสูตรและการสอน (2) ดา้นการปฏิสมัพนัธ์และการส่ือสาร  (3) ดา้นการวดัและ
ประเมินผล (4) ดา้นการประกนัคุณภาพ 

3) ผลลพัธ์และผลผลิต (Output &Outcomes) ประกอบดว้ย 9 เกณฑ ์1 ดา้น คือ  ดา้น
ขอ้มูลการติดตามผูเ้รียน 

 
สภาอุดมศึกษาดา้นคุณภาพการศึกษา ประเทศเปโตรเลีย ทวีปแอฟริกาใต ้ (Higher Education 

Higher Education Quality Committee : HEQC, 2004 ) ได้ทําการพัฒนาเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะ
หลกัสูตร เพื่อประเมินคุณภาพของการศึกษา  โดยมีประกอบ 4 ดา้น และมีขอบเขตในการพิจารณาการ
รับรองวิทยฐานะโปรแกรมจาํนวน 19 เกณฑ ์ดงัน้ี  

1) ปัจจยันาํเขา้ (Input)  ไดแ้ก่ การออกแบบโปรแกรม การรับและการคดัเลือกผูเ้รียน 
การจดัคนเขา้ทาํงาน กลยทุธ์การเรียนและเทคนิค นโยบายและขั้นตอนการประเมิน
ผูเ้รียน โครงสร้างพื้นฐานและห้องสมุด การบริหารโปรแกรมเพื่อการบริการ 
นโยบายดา้นหลกัสูตรปริญญาตรีขั้นตอนและการวางระเบียบ 

2) กระบวนการ (Process)  ไดแ้ก่ ส่วนประกอบของโปรแกรม การพฒันาสถาบนัเพื่อ
ความสําเร็จของผูเ้รียน เทคนิคและปฏิสัมพนัธ์การเรียนรู้ แบบประเมินผลผูเ้รียน 
การประสานการทาํงานภายใตก้ารเรียนรู้แบบ Work-base การส่งผ่านโปรแกรม
การศึกษาหลกัสูตรภายหลงัปริญญาตรี 

3) ผลลพัธ์และผลกระทบ (Output&Impact) ไดแ้ก่ การเกบ็ขอ้มูลและอตัราของปริมาณ
การใชง้านท่ีส่งผลถึงผูเ้รียน การส่งผลของโปรแกรม 

4) การพิจารณา (Review) ไดแ้ก่ ขอบเขตของโปรแกรมการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ทั้งหมด 
ในส่วนการจัดการการเรียนการสอนการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในระดับเอเชีย 
มหาวิทยาลยัปักก่ิง ประเทศจีน Ronghuai, Jinbao Zhang ,Yan Dong (2004)  ไดท้าํ
การพัฒนาระบบการรับรองวิทยฐานะสําหรับกระบวนการสอนออนไลน์ 
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(Development an accreditation system for online-teaching processes)  ซ่ึ ง ก า ร
พฒันาได้ประยุกต์ใช้กระบวนการ  PDCA-Plan-Do-Check-Act โดยอาศัยวิธีการ
เทียบเคียงวิธีการประกนัคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9000 ผลจากกระบวนการ
สอนออนไลน์ ดงักล่าว สามารถพฒันาระบบการรับรองคุณภาพการสอนเป็น 4 มิติ 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบจาํนวน 19  ขอ้ โดยมีสาระสาํคญั คือ  

(1) ดา้นการเตรียมรายวิชา (Course Preparation) เป็นระยะการจดัเตรียมเพื่อ
กระบวนการสอนออนไลน์   ซ่ึงรวมถึงการจัดเตรียมด้านคณาจารย ์
(Faculty) ดา้นนักเรียน (Student) และดา้นทรัพยากรการสอน (Teaching  
Resource) ไวส้าํหรับการจดัการเรียนรู้ 

(2) การจดัการเรียนรู้ (Learning management) เป็นหัวใจหลกัในการสอนท่ีมี
กิจกรรมการสอนแบบออนไลน์ เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสในการเลือกการ
เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ มุ่งให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง สามารถ
หาคําตอบได้เม่ือพบกับอุปสรรคและปัญหา โดยกิจกรรมการสอน 
(Teaching Activities) อยูใ่นรูปแบบการประเมินในลกัษณะความถ่ีในการ
ส่ื อ ส า ร แ บ บ ไ ม่ ป ร ะ ส า น เว ล า  (Frequency of Asynchronous 
Communication) ความถ่ีในการส่ือสารแบบประสานเวลา (Frequency of  
Synchronous Communication) และ  ข้อกําหนดในการพิจารณางาน
มอบหมาย  (Requirement of Assignment Review) โดยพิ จารณ าจาก
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  (Learning Support Environment) 
ความจาํเป็นในการสนับสนุนการเรียนรู้ (Necessary Learning) ภายใน
เว็บไซต์มีสภาพแวดล้อมท่ี ช่วยสนับสนุนเค ร่ืองมือในการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ นอกจากน้ี การเฝ้าติดตามการเรียนรู้รายบุคคล  (Learning 
Monitoring)   เคร่ืองช่วยสนับสนุนส่วนบุคคล (Auxiliary Support) ช่วง
ของการสนับสนุน (Support Range) การทบทวนการเรียนรู้ (Learning 
Tutorship) ส่ิ งจํา เป็ นสํ าห รับการ เรียน รู้  (Necessary Learning) การ
ตอบสนองต่อการข้อสงสัย  (Complaint Response) การปรับตัวทาง
จิตวิทยา (Psychology Adjustment) 

(3) ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน (Learning Support) ในระบบการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ การเรียนลกัษณะน้ีจะคอยช่วยเหลือผูเ้รียน
ให้เกิดทกัษะในการเรียนการโตต้อบเพื่อการส่ือสารและช่วยลดอุปสรรค
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หรือขอ้จาํกัดส่วนบุคคลลง ประกอบด้วย การนําไปใช้ (Implement of 
Course) ก าร รวบ รวม เอ กส ารก ารส อน  (Compilation of teaching 
Document) และแบบการสอน (Teaching Mode)  

4) การประเมินผลการเรียน (Learning Evaluation) ประกอบดว้ยผูเ้รียนและรายวิชาใน
การประเมินผล การประเมินผล คือ องค์ประกอบหลักท่ีจะช้ีนําแนวทางผูเ้รียน 
ผูส้อน ให้เกิดสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนและการสอนในอนาคต ประกอบด้วยการ
ทดสอบและการวัดผลสําหรับผูเ้รียน  (Test and Assessment for student) วิธีการ
วัดผล  (Assessment Method) การวัดผลกิจกรรมภายในรายวิชา  (Assessment 
Activities of Course) และระดบัความพึงพอใจสําหรับผูเ้รียน (Satisfactory degrees 
of  Students)  

 
การรับรองวิทยฐานะหลกัสูตรอีเลิร์นนิง ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูเ้ขียนขอนาํเสนอแนวคิดการ

ประกนัคุณภาพ ของหลกัสูตรแบบอีเลิร์นนิง ตามแนวทางการประกนัคุณภาพหลกัสูตรแบบการศึกษา
ทางไกล  4  แนวทาง โดยแสดงรายละเอียด และกาํหนดตวับ่งช้ี ดงัน้ี 

1)  การบริหารหลกัสูตร  
  ตัวบ่งช้ี  

 1.1)  มีผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร คือ คณะผูบ้ริหารของภาควิชา และคณะกรรมการวิชาการ 
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการประจาํคณะวิชา 
  1.2) มีระบบการรายงานขอ้มูลหลกัสูตร การจดัการศึกษา และขอ้มูลอาจารยผ์ูส้อน             
ทุกภาคการศึกษาและนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการประเมินหลกัสูตร 

1.3)  มีการประเมินผลอาจารยผ์ูส้อนโดยนกัศึกษาทุกส้ินภาคการศึกษา และรายงานผล
การประเมิน เพื่อนาํผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
  1.4)  มีกระบวนการติดตามประสิทธิภาพและผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาค
เรียน และปีการศึกษา 

2)  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
      ตัวบ่งช้ี   

2.1)  มีห้องเรียนแบบอีเลิร์นนิง   และแหล่งเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิงครบถว้นตามเน้ือหา
หลกัสูตร 

2.2)  มีเอกสาร ตาํรา วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฐานขอ้มูลประกอบการเรียนท่ีเพียงพอ
สาํหรับการศึกษาคน้ควา้ของนกัศึกษาในหอ้งสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ ของสถาบนัแบบอีเลิร์นนิง 
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2.3)  มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ เครือข่ายส่ือสารภายใน และภายนอกพร้อม
ใหบ้ริการแก่นกัศึกษาอยา่งเพียงพอ  

3)  การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานักศึกษา 
      ตัวบ่งช้ี 

3.1)  มีระบบอาจารย์ ผู ้ช่วยอาจารย์ ให้ค ําปรึกษา ตอบคําถาม  พร้อมจะให้การ
สนบัสนุนให้คาํแนะนาํแก่นกัศึกษา ทั้งแบบท่ีเขา้ถึงไดพ้ร้อมกนั(Synchronous/Real-Time) และแบบท่ี
เขา้ถึงไดไ้ม่พร้อมกนั (Asynchronous) 

3.2)  มีระบบการแนะนาํวิธีการเรียน การส่ือสาร การใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร  เช่น การใช้
ป้ายประกาศ กระดานสนทนา หอ้งสนทนา เป็นตน้ 

4)  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
         ตัวบ่งช้ี 

4.1)  มีการสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต และบณัฑิตแบบอีเลิร์นนิงทุกปี เพื่อ
นาํขอ้มูลไปปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
  4.2)  มีการสาํรวจภาวะการทาํงานของผูส้าํเร็จการศึกษาทุกปี 
 

การกาํหนดมาตรฐานและตวับ่งช้ีการประกันคุณภาพหลกัสูตรแบบอีเลิร์นนิงนั้น แต่ละ
หลกัสูตร หรือสถาบนัสามารถกาํหนดตวับ่งช้ีไดต้ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัองคป์ระกอบการ
ประกนัคุณภาพหลกัสูตรอีเลิร์นนิงทั้ง 4 ประการ   ซ่ึงคาดว่าในอนาคตอนัใกลน้ี้สถาบนัการศึกษาแบบ 
อีเลิร์นนิง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ คงจะร่วมกนักาํหนดตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษา 
แบบอีเลิร์นนิงข้ึน  เพราะหลกัสูตรเป็นหวัใจสาํคญัของการจดัการศึกษา ดงันั้นกค็วรตอ้งใหค้วามสาํคญั 
ทาํใหก้ารควบคุม ตรวจสอบ  รับรอง  และประเมินคุณภาพของหลกัสูตรแบบอีเลิร์นนิงใหเ้ป็นท่ียอมรับ
ไดเ้ช่นเดียวกบัหลกัสูตรทัว่ไป 

 

2.3 มาตรฐานระบบการจดัการศึกษาแบบอเีลร์ินนิง 
 
2.3.1 ความสําคญัของมาตรฐานระบบการจัดการศึกษาแบบอเีลร์ินนิง 
การจดัการศึกษาดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยการเรียนอีเลิร์นนิงอย่างมี

คุณภาพ  ในปัจจุบนัหน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ มีการต่ืนตวัอยา่งมากในเร่ืองการจดัหลกัสูตรการเรียน 
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อีเลิร์นนิงให้มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงแนวคิดดงักล่าว ไดน้าํไปสู่ระบบการพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม  

หลกัการสาํคญัท่ีกาํหนดไวช้ดัเจน อนัเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพของการจดัการเรียนการ
สอนในระดบัอุดมศึกษา 5 ประการ คือ        

ประการแรก  สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กาํหนดใหส้ถาบนัการศึกษาตอ้งมีภารกิจ
เพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย 4  ภารกิจหลกัคือ 1) ภารกิจดา้นการสอน 2) ดา้นวิจยั     
3) การบริหารวิชาการ และ 4) การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2551)   

ประการท่ีสอง การประกนัคุณภาพภายใน พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้
กาํหนดเก่ียวกบัระบบประกนัคุณภาพใน ไวใ้นหมวด 6 มาตรา 48 และมาตรา 49  กล่าวคือ หน่วยงาน
ตน้สังกดัและสถานศึกษาตอ้งจดัให้มีระบบประกนัคุณภาพทั้งภายในและภายนอก เพื่อส่งเสริมพฒันา
คุณภาพ มาตรฐานของการจดัการเรียนการสอน อนัเป็นการนาํไปสู่การพฒันาการศึกษาสู่มาตรฐาน 
เพื่อใหเ้กิดการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัว่ทั้งประเทศ  

ประการท่ีสาม การประกนัคุณภาพภายนอก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ไดก้าํหนดเกณฑ์สําหรับการประเมินภายนอกให้กบัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเขา้รับการ
ประเมินภายนอก ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐาน 7 ดา้น  โดยสาระสาํคญัของมาตรฐานท่ี  6  ไดก้าํหนดให้
มาตรฐานดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน เป็นกระบวนการพฒันาและบริหารหลกัสูตรให้มีความ
ทนัสมยั โดยมุ่งเนน้ใหม้าตรฐานหลกัสูตรและการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษาจาํเป็นตอ้งมีการจดั
การศึกษาท่ีมีความยดืหยุน่ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคม มีจดัการเรียนการสอน
ท่ีให้ความสาํคญักบัการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน เน้นการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามความตอ้งการ ความสนใจ
ของผูเ้รียน โดยใชเ้ทคนิคการสอนและอุปกรณ์การสอนท่ีหลากหลาย มีการประเมินผลการเรียนการ
สอนตามสภาพจริง และมีการใชป้ระโยชน์ผลการประเมินในการพฒันาผูเ้รียน การระดมทรัพยากรทั้ง
ดา้นบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ี และส่ิงอาํนวยความสะดวก รวมทั้งความร่วมมือจากแหล่ง
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบนัอุดมศึกษา มุ่งเนน้การจดักิจกรรมหลกัสูตรและกิจกรรมการศึกษา 
เพื่อให้จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, 2549 ) 
 ประการท่ีส่ี  เสาหลกัของคุณภาพการศึกษาแบบออนไลน์ 5 ประการ (Five Pillars of Quality 
Online Education) ควรประกอบด้วย 1) ประสิทธิภาพของผูเ้รียน (Learning Effectiveness)  2) ความ
พึง-พอใจของผูเ้รียน (Student Satisfaction) 3) ความพึงพอใจของคณาจารย์  (Faculty Satisfaction)       
4) ความคุม้ทุน (Cost Effectiveness) และ 5) การเขา้ถึง (Access)  (George .L & Janet C. Moore, 2009) 
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ประการท่ีห้า กล่าวถึง คุณภาพของการจดัการเรียนทางไกล (Quality of Distance Education) 

ตามแนวคิดของสถาบนั Distance Learning Accreditation in Europe  (2009) ควรมีองคป์ระกอบสาํหรับ
การวดัผลเพื่อให้การรับรองวิทยฐานะกบัการเรียนแบบทางไกล (Accreditation of distance education)   
ดงัน้ี  1) การจดัการ (Management)  2) หลกัสูตรและทรัพยากร(Curricula and materials) 3) วิธีการสอน 
(Pedagogical methods) 4) การบ ริการทางการศึกษ าและผู ้ เช่ี ยวชาญ  (Educational services and 
professors) 5) การบริการผูเ้รียน (Students services)  6) การสรรหาและรับผูเ้รียน (Recruitment and 
admission of students) 

จากแนวคิดดงักล่าว แสดงถึงการใหค้วามสาํคญัต่อการจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพท่ีตอ้งท่ีตอ้ง
คาํนึงถึงหลากหลายองคป์ระกอบ รวมถึงภารกิจเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา การพฒันาสถานศึกษา
เพื่อส่งเสริมสู่มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน หา้เสาหลกัของคุณภาพ
การศึกษาแบบออนไลน์ และคุณภาพของการจดัการเรียนทางไกล 
 

2.3.2 รูปแบบและประเภทการเรียนการสอนแบบอเีลร์ินนิง   
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545)  ไดจ้ดัรูปแบบการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ ตามมิติท่ีไดน้าํไปใชใ้น

การเรียนการสอนและการอบรม ได ้3 แบบดงัน้ี 
1) ส่ือเสริม  (Supplementary) หมายถึง การนาํการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ไปใชใ้นลกัษณะ

ส่ือเสริมในการเรียนรู้  กล่าวคือ  นอกจากเน้ือหาในการเรียนรู้ของการเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์ผูเ้รียนยงัสามารถศึกษาหาเน้ือหาท่ีอยูใ่นลกัษณะเดียวกนัน้ี ไดอี้ก จาก
เอกสารประกอบการเรียน วีดิทศัน์ การเรียนอิเลก็ทรอนิกส์น้ีเป็นการเท่ากบัวา่ผูส้อน
ต้องการหาส่ือใหม่อีกช่องทางหน่ึงสําหรับผูเ้รียนในการเข้าถึงเน้ือหาเพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ในการเรียนของผูเ้รียนเท่านั้น 

2) ส่ือเติม  (Complementary) หมายถึง การนาํการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ไปใชใ้นลกัษณะ
เพิ่มเติมจากวิธีสอนในลกัษณะอ่ืนๆ  คือ นอกจากท่ีเรียนในห้องเรียนแลว้ ผูส้อนยงั
ออกแบบให้ผูเ้รียนไปศึกษาเน้ือหาเพิ่มเติมจากการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับ
สถาบนัการศึกษาในประเทศไทยท่ีตอ้งการนาํการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไปใชใ้นการ
เรียนการสอนตั้งวตัถุประสงคใ์ชใ้นการส่ือเติมมากกว่าส่ือเสริม ทั้งน้ีเพื่อให้เหมาะ
กบัลกัษณะของท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในประเทศไทย ซ่ึงยงัตอ้งการคาํแนะนาํจาก
ผูส้อน รวมทั้งขาดการปลูกฝังใหใ้ฝ่หาความรู้โดยธรรมชาติ  
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3) ส่ือหลกั  (Comprehensive Replacement)  หมายถึง  การนาํการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ไปใช้ในลักษณะการแทนท่ีการบรรยายในชั้นเรียน ผูเ้รียนจะต้องศึกษาเน้ือหา
บทเรียนออนไลน์ทั้ งหมด ในปัจจุบนัการเรียนการอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ
ไดรั้บการพฒันาเพื่อเป็นส่ือหลกัสาํหรับแทนผูส้อนการเรียนทางไกล  

 
แนวคิดเก่ียวกบัมิติท่ีไดน้ําไปใชใ้นการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ดงักล่าว สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ Allen and Seaman (2005) สมาคมสโลน ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงไดจ้าํแนกประเภทของ
การเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ตามสัดส่วนของเน้ือหาท่ีนาํเสนอทางอินเทอร์เน็ตโดยเพื่อใหเ้หมาะกบัลกัษณะ
ของท่ีเหมาะสมกับผู ้เรียน  ซ่ึงสามารถจัดประเภทการเรียนได้เป็น  4 ประเภท  คือ  1) แบบปกติ 
(Traditional)  2) แบบการใช้เว็บเพื่อช่วยการเรียนการสอน  (Web Facilitated) 3) แบบผสมผสาน 
(Blended/Hybrid) และแบบออนไลน์ (Online) ดงัแสดงในตารางท่ี 2.6 
 
ตารางที ่2.6  ประเภทของการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ตามสดัส่วนของเน้ือหาท่ีนาํเสนอทางอินเทอร์เน็ต  
สัดส่วนของการ

นําเสนอเน้ือหาทาง
อนิเทอร์เน็ต 

รายละเอยีด 
ประเภทการเรียน

การสอน 

ร้อยละ  0 
เป็นจดัการเรียนการสอนแบบในหอ้งเรียนปกติ โดย
การเขียน หรือการบรรยาย ไม่มีการใชเ้ทคโนโลยบีน
เวบ็เพื่อนาํเสนอเน้ือหา 

แบบปกติ 
(Traditional) 

ร้อยละ 1-29 
 
 

เป็นการเรียนการสอนท่ีใชเ้ทคโนโลยบีนเวบ็เพื่อ
อาํนวยความสะดวกในการสอน โดยเทคโนโลยท่ีีใช้
อาจอยูใ่นรูปแบบของระบบบริหารจดัการวิชา (Course 
Management System) 
 

แบบการใชเ้วบ็ 
เพื่อช่วยการเรียน 
การสอน (Web 

Facilitated) 

ร้อยละ  30-79 

เป็นการเรียนการสอนท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยบีนเวบ็เพื่อ
นาํเสนอเน้ือหา โดยวิธีการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Online) โดยการนาํเอาวิธีการสอนแบบ
ออนไลน์ กบัวธีิพบปะผูเ้รียนในหอ้งเรียน (Face-to 
-face) มาใชด้ว้ยกนัภายในวชิาเรียนเดียวกนั 
 

 
แบบผสมผสาน 

(Blended/Hybrid) 
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สัดส่วนของการ
นําเสนอเน้ือหาทาง

อนิเทอร์เน็ต 
รายละเอยีด 

ประเภทการเรียน
การสอน 

มากกว่า 
ร้อยละ  80 

เป็นการเรียนการสอนท่ีนาํเสนอเน้ือหาทั้งหมดผา่น
การเรียนออนไลน์ชนิดเตม็รูปแบบ และโดยทัว่ไป
รูปแบบการเรียนแบบน้ีจะไม่มีการพบปะกบัผูเ้รียนใน
หอ้งเรียนเลย (No face-to-face) 

 
แบบออนไลน ์

(Online) 
 

 
 สาํหรับระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ไดน้าํเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นระบบการเรียนการ
สอน เช่น  

 การใชก้ระดานคาํถาม-ตอบอิเลก็ทรอนิกส์ 
- ส่งการบา้น 
- ถาม-ตอบคาํถาม 
- สนทนา / ปรึกษางานภายในกลุ่ม 
- ขอความช่วยเหลือต่างๆ  

 การใชเ้น้ือหาวิชาในรูปแบบเวบ็เพจ เช่น 
- หลกัสูตร เน้ือหารายวิชา หวัขอ้งาน การบา้นต่างๆ 
- เอกสารประกอบการสอน และเอกสารสาํหรับนกัศึกษาเพิ่มเติม 
- ปัญหาต่างๆ    
- รูปแบบการเรียนการสอน ปฏิสมัพนัธ์กนัผา่นทางเวบ็เพจ 

 การใชอุ้ปกรณ์บริหารกระบวนรายวิชา  
- ส่งการบา้นและใหค้ะแนนอตัโนมติัทนัที 
- บนัทึกความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

 การใชเ้สียง / ภาพวดิีทศัน ์
- ถ่ายทอดเสียง / ภาพ ณ เวลาจริง 
- ใหน้กัศึกษาเรียกดู / ฟังภาพ / เสียง เม่ือตอ้งการ (Video on Demand) 

 
ชนิดการเรียนการสอนออนไลน์ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 

1) ระบบการเรียนการสอนแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous Learning Methods) 
เป็นระบบการเรียนการสอนสร้างเวบ็ไซตข้ึ์นมาเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้เรียนรู้เน้ือหาวิชา ณ 
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เวลาใดก็ได ้ท่ีไดก้็ได ้โดยท่ีผูเ้รียนและผูส้อนไม่ตอ้งรอเพื่อโตต้อบกนัภายในเวลา
เดียวกัน  ซ่ึงสามารถใช้เคร่ืองมือส่ือสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น  จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์  (E-mail) กระดานข่าว (Web-board) เป็นตน้ 

2) ระบบการเรียนการสอนแบบประสานเวลา (Synchronous Learning Methods)  เป็น
ระบบการเรียนการสอนท่ีมีมีผูส่้งและผูรั้บอยู่ในเวลาเดียวกัน โดยใช้การรับส่ง 
ข่าวสาร  ข้อมูลภายในเวลาเดียวกันหรือพร้อมกัน  เกิดการปฏิสัมพันธ์แบบ
ทนัทีทันใด เช่น ห้องสนทนา (Chat Room) วีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) 
เป็นตน้ 

 
2.3.3 องค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบอเีลร์ินนิง 
การจดัการเรียนรู้แบบอินเลิร์นนิงนั้นตอ้งอาศยัการดาํเนินการอย่างเป็นระบบเน่ืองจากการ

ดาํเนินการตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกนัหลายฝ่าย ในการจดัระบบอีเลิร์นนิง นั้นอยา่งนอ้ยท่ีสุดควรประกอบ
ไปดว้ย ส่วนประกอบท่ีสาํคญั  7 ส่วน คือ 

1) กระบวนการจดัการเรียนรู้ (Learning Process) ประกอบดว้ย การวิเคราะห์หลกัสูตร 
กาํหนดผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั หรือจุดประสงคก์ารเรียนรู้ กาํหนดเน้ือหา กาํหนด
กิจกรรม การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงรวมแลว้อาจหมายถึง ตวัหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

2) ระบบเครือข่าย (Network) ประกอบดว้ย การวางระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) 
และระบบเครือข่ายภายนอก (Internet) ให้เช่ือมโยงทัว่ถึงกัน การจดัการเก่ียวกับ
ระบบเครือข่ายของสถานศึกษาจะตอ้งมีความสมัพนัธ์สอดคลอ้งกบัระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructure) ดา้นไอซีทีของประเทศดว้ย โดยอยูใ่นความรับผิดชอบของ
ฝ่ายคอมพิวเตอร์หรือผูดู้แลระบบ 

3) ส่ือการสอน (Instructional Media) ประกอบดว้ยส่ือท่ีใชใ้นการเรียนรู้ชนิดต่างๆ ซ่ึง
ในท่ีน้ี หมายถึง ท่ีใชก้ารถ่ายทอดเน้ือหา โดยผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ โดยเฉพาะท่ี
สามารถนําเสนอผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้โดยสะดวก ซ่ึงผลิตโดย
ครูผูส้อนและอาจมีฝ่ายอ่ืนๆ ร่วมดว้ย 

4) การติดต่อส่ือสาร (Communication) ประกอบดว้ยวิธีการติดต่อส่ือสารแบบต่างๆ 
ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนเพื่อใหก้ารเรียนการสอนประสบผล  
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การติดต่อส่ือสารมีทั้ งระบบปิด เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Webcam หรือระบบปิด เช่น 
กระดานข่าว กระดานสนทนา และการประชุมทางไกล เป็นตน้ การเลือกวิธีส่ือสารท่ีเหมาะสมจะ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้ยนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5) บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง (Personal) ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงเป็นผูดู้แล
นโยบายสนับสนุนและควบคุม ผูดู้แลระบบเป็นผูจ้ดัการระบบ ผูพ้ฒันาโปรแกรม 
ครูผูส้อน และช่างเทคนิคเป็นผูผ้ลิต หรืออาจรวมถึงผูเ้ช่ียวชาญในสาขาอ่ืนๆ ร่วม
ดว้ยเช่น นกัวิเคราะห์และออกแบบระบบการสอน นกัออกแบบส่ือสารการนาํเสนอ 
และผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา เป็นตน้ 

6) ผูเ้รียน (Learners)  จะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะเรียนผ่านระบบเครือข่าย โดยมีความรู้ 
ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานพอสมควร เก่ียวกบัการใชอิ้นเทอร์เนตใน
การสืบคน้การใช้คอมพิวเตอร์ ในการจดัการจดัทาํเน้ือหา ขอ้มูลการนําเสนองาน 
และการติดต่อส่ือสาร 

7) แหล่งเรียนรู้ (Resource) ซ่ึงครูผูส้อนจะตอ้งศึกษา จดัหา เตรียมไวใ้นระบบสําหรับ
ผูเ้รียนให้สามารถศึกษาและสืบคน้ไดโ้ดยสะดวก ในปัจจุบนัแหล่งการเรียนรู้มีอยู่
กว้างขวาง มากมาย และหลากหลาย  เพียงพอต่อการเรียนรู้ โดยท่ีผู ้สอนไม่
จาํเป็นตอ้งเป็นผูผ้ลิต เน้ือหาต่างๆ ทั้งหมดเพียงแต่ครูผูส้อนควรไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ โดยท่ีผูส้อนไม่จาํเป็นตอ้งผลิตเน้ือหาต่างๆ ทั้งหมดเพียงแต่ครูผูส้อนควรไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ไวก่้อนเพื่อท่ีจะแนะนาํผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
2.3.4 เคร่ืองมือในการจัดการเรียนการสอน 
ในการจดัการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง นั้นไดน้าํระบบการจดัการเรียนการสอน (Learning 

Management System :LMS)  โดยเป็นระบบจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นซอฟทแ์วร์เพื่อการ
บริหารจดัการเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เนต ระบบดงักล่าว มกัจะประกอบดว้ยเคร่ืองมืออาํนวยความ
สะดวกให้แก่ผูส้อน ผูเ้รียน และผูดู้แลระบบ ผูส้อนสามารถนาํเน้ือหาและส่ือการสอนข้ึนบนเวบ็ไซต์
รายวิชาตามท่ีได้ขอให้ระบบจดัไวใ้ห้โดยสะดวก ผูเ้รียนเขา้ถึงเน้ือหากิจกรรมต่างๆไดโ้ดยผ่านเว็บ 
ผูส้อนและผูเ้รียนติดต่อส่ือสารกนัผ่านทางเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีระบบจดัไวใ้ห้ นอกจากนั้นแลว้ยงัมี
องค์ประกอบท่ีสําคญั คือ การเก็บบนัทึกขอ้มูลกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนไวใ้นระบบเพื่อผูส้อน
สามารถนาํไปวิเคราะห์เพื่อติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้นอยา่งมีระสิทธิภาพ 
โดยทัว่ไปมีองคป์ระกอบหลกัของระบบ LMS ประกอบดว้ย 3 ระบบท่ีสาํคญั คือ 
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1) ระบบจดัการรายวิชา (Course Management) เป็นส่วนของการจดัการเก่ียวกบัระบบ
การเรียนการสอน ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของครูผูส้อนเป็นผูจ้ดัทาํ ระบบจดัการรายวิชาถือ
เป็นหวัใจสาํคญัของอีเลิร์นนิง  

เน่ืองจากเป็นการจดัการเก่ียวกบับทเรียน  (Courseware)  ประกอบดว้ยส่วนสาํคญั ดงัน้ี 
(1.1) ส่วนจดัทาํบทเรียน เป็นส่วนท่ีใชจ้ดัทาํเน้ือหาและบรรจุลงในระบบ โดยใช้

เคร่ืองมือท่ีทางระบบจดัให้ ซ่ึงส่วนใหญ่สามารถรองรับไฟล์ขอ้มูลทั้งหมด
ต่างๆ ไดเ้กือบทุกชนิด ทาํให้ครูผูส้ร้างรายวิชามีความสะดวกในการจดัทาํ
เน้ือหาโดยสะดวกได ้

(1.2) ส่วนกาํหนดกิจกรรมการเรียน เป็นส่วนท่ีกาํหนดกิจกรรมการเรียนให้ผูเ้รียน
ปฏิบติัหลงัจากเน้ือหาจากส่วนเน้ือหาแลว้ หรือกาํหนดใหน้กัศึกษาเน้ือหาจาก
แหล่งขอ้มลต่างๆ ตามท่ีผูส้อนกาํหนด  

(1.3) ส่วนประกอบบทเรียน ไดแ้ก่ แหล่งขอ้มูลต่างๆ ภาพประกอบ แหล่งเรียนรู้ ท่ี
ใชป้ระกอบบทเรียนของผูเ้รียน รวมถึงการช้ีแจงแนะนาํต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการ
เรียนในรายวิชา 

(1.4) ส่วนการวดัและการประเมินการเรียนรู้ เป็นระบบการจดัทาํแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบสาํหรับผูเ้รียน เพื่อฝึกทกัษะ ความสามารถในการคิด รวมถึงเป็น
การวดัความรู้ ความคิดของผูเ้รียนท่ีไดเ้รียนรู้จากบทเรียน เป็นการประเมิน
ศกัยภาพในการเรียนรู้ของผูเ้รียน และผูเ้รียนจะทราบผลการทดสอบทนัที
หลงัจากสอบเสร็จ หรืออาจมการเฉลยคาํตอบ หรือวิธีการอ่ืนๆ แลว้แต่การ
ออกแบบระบบการเรียนรู้ของผูส้อน การจดัทาํแบบวดัความรู้ต่างๆ รวมถึง
สามารถนาํผลมาวิเคราะห์หาคุณภาพของเคร่ืองมือได ้เช่น การหาความเท่ียง 
(Reliability) และความตรง (Validity) ของแบบวดัท่ีสร้างข้ึน 

2) ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ (Support Management) เป็นระบบช่วยเหลือในการจดัทาํ
บทเรียนของครูผูส้อน และช่วยในการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยใชเ้ทคโนโลยีเวบ็เป็น
เคร่ืองมือหลกัประกอบดว้ย 
(2.1) โปรแกรมจดัทาํบทเรียน ท่ีครูสอนสามารถบรรจุขอ้มูล เน้ือหา คาํสั่งกิจกรรม

และข้อมูล อ่ืนๆ  ลงในระบบได้โดยง่าย  รวมถึงการใส่ภาพประกอบ 
ภาพเคล่ือนไหว ภาพวีดีโอ หรือไฟล์ขอ้มูลต่างๆ ซ่ึงผูเ้รียนก็สามารถสร้าง
เน้ือหาตามท่ีครูผูส้อนกาํหนดกิจกรรมไวไ้ดด้ว้ยวิธีการเดียวกนักบัครูผูส้อน 
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(2.2) ระบบการติดต่อส่ือสาร เป็นส่วนท่ีผูเ้รียนใชติ้ดต่อกบัครูผูส้อนดว้ยช่องทาง
ติดต่อต่างๆ ท่ีทางระบบจดัให้ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ กระดาน
ข่าว (Web board) กระดานสนทนา (Chat) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
และ/ หรือการติดต่อผ่านกล้องวีดิโอ  (Webcam) ในกรณี ท่ีใช้เครือข่าย
สญัญาณความเร็วสูง 

3) ระบบจดัการขอ้มูล (Data Management)  เป็นระบบการจดัการดา้นฐานขอ้มูลซ่ึงทาํ
หนา้ท่ีบริหารจดัการขอ้มูลต่างๆ ของรายวิชาท่ีเจา้ของเป็นผูดู้แลและบริหารจดัการ
ไดด้ว้ยตนเอง มีส่วนสาํคญั ดงัน้ี  
(3.1) ส่วนการจดัการขอ้มูลผูส้อน เป็นส่วนดาํเนินเก่ียวกบัผูส้อน ไดแ้ก่ การกาํหนด

คุณสมบัติของผูเ้รียน การกาํหนดรหัสผ่าน การอนุมัติ การตัดสิทธ์ิผูเ้รียน 
ตลอดจนการเรียกดูขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัผูเ้รียน 

(3.2) ส่วนการจดัการขอ้มูลผูส้อน เป็นส่วนดาํเนินเก่ียวกบัผูส้อน ไดแ้ก่ การกาํหนด
คุณสมบัติของผูส้อน และผูส้อนร่วม การแก้ไขขอ้มูลของเจ้าของรายวิชา 
ตลอดจนการเรียกดูขอ้มูลต่างๆ ของผูส้อนของเจา้ของรายวิชา 

(3.3) ส่วนการกาํหนดค่าปฏิบติัการต่างๆ เป็นส่วนท่ีกาํหนดค่าปฏิบติัการต่างๆ เช่น 
ระยะเวลาในการเรียน การทดสอบ การปฏิบติักิจกรรมหรือการส่งงาน เป็น
ตน้ 

(3.4) ส่วนรายงานผลการเรียน เป็นส่วนท่ีผูส้อนสามารถเรียกดูผลการเรียน หรือ
ค่าสถิติต่างๆ ของรายวิชา เช่น สถิติผลการเรียน สถิติผูเ้ขา้ใช้บทเรียน สถิติ
การส่งงาน ผลการทดสอบ ทั้งผูส้อนและผูเ้ขา้เรียน 

(3.5) ส่วนการจดัการไฟล ์เป็นส่วนดาํเนินเก่ียวกบัการโอนยา้ย การจดัเก็บ การจดั
กระทาํ และการแกไ้ขขอ้มูลของแต่ละรายวิชา 

จากการศึกษา พบว่า ระบบการจดัการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ในประเทศไทยนั้น มีการใช้
งานระบบ LMS โดยทัว่ไป เกือบทั้งหมด จะประกอบไปดว้ย องคป์ระกอบหลกัอยู่  3 ส่วนตามท่ีได้
กล่าวมาแลว้ โดยท่ีระบบก็จะมีการรายละเอียด ตามแนวคิดในการออกแบบระบบของแต่ละแห่ง ซ่ึงจะ
มีระบบเคร่ืองมือการใชง้านไม่แตกต่างกนั การเลือกใชร้ะบบ LMS  นั้นจึงควรพิจารณาใหเ้หมาะสมกบั
บริบทและความตอ้งการของสถานศึกษา นอกจากยงัตอ้งคาํนึงถึงความพร้อมต่างๆ ปัจจุบนัมีระบบ 
LMS มีทั้งท่ีเป็นแบบ In-House แบบ Open-Source และแบบ License สําหรับแบบ Open Source ท่ีใช้
งานในบา้นเรามีนิยมกนัอยู ่ 2 ระบบคือ ระบบ Moodle และ ระบบ A Tutor 
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ระบบ  Moodle : Moodular Object Oriented Dynamic Learning Environment เป็นโปรแกรม
ระบบ LMS ซ่ึงพฒันนาโดยโปรแกรมเมอร์ชาวออสเตรเลีย  ระบบน้ีผูใ้ชง้านสามารถใชง้านไดโ้ดยผา่น
ทางเวบ็ไซต ์ระบบน้ีจะช่วยให้การเก็บเน้ือหาของหลกัสูตรประกาศต่างๆ งานมอบหมาย แบบฝึกหัด 
และแบบทดสอบ รวมทั้งสามารถเรียกออกมาเพื่อแกปั้ญหาภายหลงัไดอ้ยา่งสะดวก นอกจากน้ีสามารถ
ใชป้ระโยชน์จากการบนัทึก เพื่อติดตาม ตรวจสอบการเรียนรู้ของผูเ้รียนได ้

ระบบ A Tutor เป็นระบบ LMS ท่ีพฒันาโดยมหาวิทยาลยัโตรอนโต ประเทศแคนาดา ประกอบ
ไปดว้ยเคร่ืองมืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูส้อน ผูเ้รียน และผูดู้แลระบบ ผูส้อนสามารถนาํเน้ือหาสาระ
และส่ือการสอนเวบ็ไซตร์ายวิชาตามท่ีไดข้อใหร้ะบบจดัไวใ้หโ้ดยสะดวก ผูเ้รียน เขา้ถึงเน้ือหากิจกรรม
ต่างๆ ไดโ้ดยผา่นเวบ็ ผูส้อนและผูเ้รียนติดต่อส่ือสารกนัไดผ้า่นทางการส่ือสารท่ีระบบจดัไวใ้ห้สาํหรับ
ในประเทศไทยสถาบนัท่ีนาํระบบ A Tutor มาใช ้ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัศรีนครรินทรวิโรฒ 
 

2.4 มาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาแบบอเีลร์ินนิง 
 
2.4.1 ความหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษาแบบอเีลร์ินนิง 
การประกนัคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง  หมายถึง การดาํเนินการตามมาตรการหรือระบบท่ี

สร้างความมัน่ใจ การยอมรับ และพึงพอใจต่อสังคมว่า สถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงท่ีไดรั้บการ
รับรองมาตรฐานสามารถจดัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงไดอ้ย่างมีคุณภาพโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูจ้บ
การศึกษาแบบอีเลิร์นนิงมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้  

องค์ประกอบการประกันคุณภาพโดยทั่วไป  (อุทุมพร จามรมาน : 2543) ประกอบด้วย                  
4   ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง การดาํเนินงานตามแผนท่ีวางไว้
อยา่งรัดกมุทุกขั้นตอน 

2) การตรวจสอบคุณภาพ  (Quality Audit)  แยกไดเ้ป็น 
2.1) การตรวจสอบคุณภาพภายใน  (Internal Quality Audit)  เป็นการตรวจสอบ

คุณภาพโดยตวัเองตามเกณฑท่ี์ตนกาํหนดข้ึน 
2.2) การตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก  (External Quality Audit)  เป็นการ

ตรวจสอบคุณภาพโดยหน่วยงาน/กลุ่มภายนอก ตามเกณฑท่ี์กาํหนดข้ึน 
3) การรับรองคุณภาพ  (Quality Accreditation)  หมายถึง  การรับรองหรือไม่รับรอง

คุณภาพตามมาตรฐาน  ซ่ึงบางคร้ังเป็นมาตรฐานทางกายภาพ  เช่น  พื้นท่ี  จาํนวน
อุปกรณ์  ฯลฯ 
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4) การประเมินคุณภาพ  (Quality Assessment)  เป็นการหาข้อมูลท่ีเช่ือถือได้  เพื่อ
ตดัสินใจเก่ียวกบัคุณภาพของผลผลิต/บริการของหน่วยงานตามเกณฑท่ี์กาํหนด   

 
2.4.2 ระบบการประกนัคุณภาพอเีลร์ินนิง  
ระบบการประกนัคุณภาพอีเลิร์นนิง ในท่ีน้ีขอสรุประบบการประกนัคุณภาพอีเลิร์นนิง โดยยอ่

ตามแนวคิดต่างๆ ดงัน้ี 
การประกนัคุณภาพของสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนแบบอีเลิร์นนิง ตอ้งใชแ้นว

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจ้ดัทาํประกาศ เร่ืองแนวปฏิบติัการขอเปิดและ
ดาํเนินการหลกัสูตรระดบัปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548  โดยมีรายละเอียดท่ีนาํเสนอ
แนวปฏิบติัดา้นการประกนัคุณภาพ  3  ประเดน็ ดงัน้ี 

1) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดระบบและประกันคุณภาพหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่าง
ต่อเน่ือง  มีรายงานผลต่อสภาอุดมศึกษาต่อสาธารณะ  และต่อคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  เพื่อนาํผลการประเมินมาใชป้รับปรุงคุณภาพหลกัสูตรการศึกษาทางไกล
ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

2) สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งกาํหนดและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน               
ท่ีครอบคลุมปัจจยัคุณภาพทั้งดา้นปัจจยัการนาํเขา้ กระบวนการ ผลผลิต และตวับ่งช้ี
คุณภาพ  ตลอดจนการสร้างฐานขอ้มูลเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสม
กบัระบบการศึกษาทางไกลและการรับรองการประเมินภายนอก 

การประกนัคุณภาพการศึกษาจะตอ้งมีการกระทาํอยา่งต่อเน่ืองมีรายงานผลต่อสภาสถาบนั ต่อ
สาธารณะและคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อนาํผลการประกนัคุณภาพมาใชป้รับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทางไกลใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน  

3) คณะกรรมการการศึกษาอาจดาํเนินการให้มีการกาํกบัดูแล ติดตาม และประเมินผล                         
การจดัการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของสถาบนัอุดมศึกษา  เพื่อให้การจดัการศึกษาในระบบ
การศึกษาทางไกลเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ และมาตรฐานตามเจตนารมณ์และแนวปฏิบติัของประกาศน้ี 

ส่วนประเด็นท่ีกาํหนดแนวปฏิบติัตามเกณฑ์การขอเปิดหลกัสูตรฯ ระดบัปริญญาในระบบ
การศึกษาทางไกล  สถาบนัตอ้งนาํเสนอประเด็นเพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุมติั 
คือ  

1) หลกัสูตร  ความพร้อมละศกัยภาพในการเปิดหลกัสูตร  และการดาํเนินการหลกัสูตร 
2) แบบจาํลองระบบการศึกษาทางไกล  
3) ส่ือการศึกษาทางไกล 
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4) โครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ และระบบการเกบ็ขอ้มูล 
5) หอ้งสมุด 
6) ท่ีตั้ง และหรือบริเวณอาคารสถานท่ี  และทรัพยากรอ่ืน 
7) แนวทางการประเมินการเรียนการสอนทางไกล  

Sloan Consortium ไดก้าํหนดหลกัการประกนัคุณภาพอีเลิร์นนิง โดยสามารถนาํไปใชใ้นการ
พิจารณาการวดัการประกนัคุณภาพ โดยเสนอเป็นภาพรวมได ้ เป็น 5 ประการหลกั คือ  

1) ประสิทธิภาพของการเรียน (Learning Effectiveness ) 
2) ประสิทธิภาพของค่าใชจ่้าย (Cost Effectiveness) 
3) ความสามารถในการเขา้ถึง (Access ) 
4) ความพึงพอใจของอาจารย ์(Faculty Satisfaction) 
5) ความพึงพอใจของนกัศึกษา (Student Satisfaction) 

 
Use the pillars 
                Johnstone (2005)  เสนอแนวทางการประกนัคุณภาพอีเลิร์นนิง ไว ้ 5  ประเดน็  ดงัน้ี 

1) บริบทของสถาบนั  
2) หลกัสูตรและการสอน 
3) ปัจจยัสนบัสนุนอาจารยผ์ูส้อน  
4) ปัจจยัสนบัสนุนนกัศึกษา 
5) ระบบการวดัและประเมินผล 

The United Kingdom’s distance education, citing the Open and Distance Learning Quality 
Council (ODL QC) standards (2003)ไดก้าํหนดมาตรฐานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง  ดงัน้ี  

1) จุดประสงคห์ลกัสูตร  
2) เน้ือหารายวชิา 
3) การแนะนาํการเรียน 
4) ระบบการรับผูเ้ขา้ศึกษาในสถาบนั 
5) ส่ิงสนบัสนุนการเรียน 
6) แหล่งเรียนรู้ 
7) สวสัดิการผูเ้รียน 
8) หน่วยสนบัสนุนการเรียน 
9) การรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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Swedish National Agency for Higher Education (2007) ได้ศึกษาการประกันคุณภาพของ    
อีเลิร์นนิง/ การเรียนทางไกลในระดบัอุดมศึกษา โดยดาํเนินการสร้างเกณฑส์าํหรับการประเมินคุณภาพ
การเรียนอีเลิร์นนิง และพฒันารูปแบบสาํหรับคุณภาพอีเลิร์นนิง  ELQ Model (e-learning quality) โดย
เลือกศึกษาประเทศท่ีมีองคก์รในการประกนัคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง / การเรียนทางไกลใน
ระดบัอุดมศึกษา จาํนวน 8 ประเทศ ดงัน้ี  

1) ประเทศนอร์เวย ์Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT) 
2) ประเทศฟินแลนด ์Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC)  
3) ประเทศเดนมาร์ก Danish Evaluation Institute (EVA) 
4) ประเทศเนเธอร์แลนด ์Accreditation Organization of the Netherlands and Flanders 

(NVAO)  
5) ประเทศองักฤษ Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA)  
6) ประเทศออสเตรเลีย  
7) ประเทศแคนาดา   
8) ประเทศสหรัฐอเมริกา  Council for Higher Education Accreditation (CHEA) ได้

เกณฑส์าํหรับการประเมินเพื่อการประกนัคุณภาพอีเลิร์นนิง ดงัน้ี  
(1) เน้ือหาและทรัพยากร (Material/content)  
(2) โครงสร้าง/สภาพเสมือน (Structure/virtual environment) 
(3) การส่ือสาร การปฏิสมัพนัธ์และความร่วมมือ (Communication, cooperation 

and interactivity)  
(4) การวดัผลผูเ้รียน (Student assessment)  
(5) การประยกุตใ์ชแ้ละความยดืหยุน่(Flexibility and adaptability)   
(6) การสนบัสนุน (ทีมงานและนกัเรียน) (Support (student and staff)  
(7) คุณสมบติัและประสบการณ์ทีมงาน (Staff qualifications and experience)   
(8) วิสยัทศัน์และผูบ้ริหารสถาบนั (Vision and institutional leadership)  
(9) การจดัสรรทรัพยากร (Resource allocation)  
(10) ภาพรวมและกระบวนการ (The holistic and process aspect) 

 
  Swiss Agency for ICT in Education (2005)  ไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการประกนัคุณภาพ   

อีเลิร์นนิง (The common framework for e-learning quality) องคป์ระกอบจาํนวน  5 หมวด ดงัน้ี 
1) ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure provision)  
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2) มาตรฐานดา้นเทคนิค (technical standards) 
3) การพฒันาเน้ือหา (content development) 
4) วิธีการสอนและแบบฝึกปฏิบติั (pedagogic affordances and practices) 
5) การพฒันาสถาบนั (institutional development) 

 
 จากแนวคิดการประกนัคุณภาพอีเลิร์นนิงท่ีนาํเสนอขา้งตน้ เป็นแนวทางหน่ึงเพื่อการพฒันา
มาตรฐาน และตวับ่งช้ีเพื่อการประกนัคุณภาพอีเลิร์นนิงต่อไป 

การประกนัคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนทางไกลแบบอีเลิร์นนิงนั้น  ศรีศกัด์ิ จามรมาน
(2550) ไดก้ล่าวถึง การประกนัคุณภาพดา้นอีเลิร์นนิง โดยสรุป คือ มหาวิทยาลยัใดท่ีไดรั้บการรับรอง
วิทยฐานะแลว้ถือวา่มีการประกนัคุณภาพ 
   จากการศึกษาบทความและบทวิจยัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพอีเลิร์นนิง การวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัอีเลิร์นนิง โดยสรุปมีหวัขอ้ตอ้งพิจารณา 11 หวัขอ้ ดงัน้ี 

1) ประเมินหลกัสูตรและวิชาแบบอีเลิร์นนิงอยา่งไร 
2) รับรองหลกัสูตรวิชาอีเลิร์นนิงอยา่งไร 
3) สถาบนัการศึกษาจะทาํให้มัน่ใจไดอ้ย่างไรว่าการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงไดม้าตรฐาน

เท่ากบัการศึกษาในหอ้งเรียน 
4) วิชาแบบอีเลิร์นนิงท่ีมีคุณภาพสูงนั้นหมายความวา่อยา่งไร 
5) หลกัสูตรแบบอีเลิร์นนิงท่ีมีคุณภาพสูงนั้นหมายความวา่อยา่งไร 
6) วดัผลการเรียนแบบอีเลิร์นนิงของนกัศึกษาไดอ้ยา่งไร 
7) หน่วยงานรับรองวิทยฐานะพิจราณาอะไรในการรับรองวิทยฐานะสถาบนัการศึกษา

แบบอีเลิร์นนิง 
8) ประเมินคุณภาพของหลกัสูตรและวิชาดา้นอีเลิร์นนิงอยา่งไร 
9) ประเมินโครงสร้างของวิชาแบบอีเลิร์นนิงแต่ละวิชาอยา่งไร 
10) มีกระบวนการอะไรในการปรับปรุงบาํรุงรักษาหลกัสูตรแบบอีเลิร์นนิงอยา่งตอเน่ือง  
11) ใชม้าตรฐานอะไร ในการทาํมัน่ใจไดว้า่การศึกษาแบบอีเลิร์นนิงมีความเคร่งครัด 

(Rigorous) เช่นเดียวกบัวิชาในหอ้งเรียน  
 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง คือ การกําหนดนโยบายประกันคุณภาพ 
(Quality Assurance Policy) อาจจะแบ่งเป็นหวัขอ้หลกั คือ  

1) มาตรฐานหลักสูตรและรายวิชา (Course/Program Standards) เป็นหลักสูตรท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมและหน่วยงานจา้งงาน เป็นหลกัสูตรท่ีเป็น
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ยอมรับของสมาคมวิชาชีพ หรือเป็นหลกัสูตรท่ีมหาวิทยาลยัท่ีได้รับการรับรอง    
วิทยฐานะแลว้เปิดสอนอยู่แลว้ เป็นตน้ โดยแต่ละรายวิชาตอ้งมีคาํอธิบายรายวิชา 
(Course Syllabus) กิจกรรมวิชา (Course Activities) และข้อกําหนดวิชา (Course 
Requirements) เพื่อแสดงว่ามีแก่นสาร (Substantial) และเหมาะสมกับจํานวน    
หน่วยกิตท่ีได ้

2) มาตรฐานนักศึกษา (Student Standards) ในแต่ละสถาบนัการศึกษามีการกาํหนดท่ี
แตกต่างกันไป เช่น การรับสมัครนักศึกษาจาํกัดจาํนวนหรือไม่ มีการคัดเลือก
นักศึกษาหรือไม่ หรือรับทุกคนท่ีมีคุณวุฒิตามกาํหนด คดัเลือกอย่างไร ให้โอกาส
นักศึกษาประเมินหลักสูตรรายวิชา และอาจารย์หรือไม่ กําหนดเทคโนโลยีได้
เหมาะสมกบันักศึกษาหรือไม่ กาํหนดการช่วยเหลือ (Help Desk หรือ call Center) 
สําหรับนักศึกษาอย่างไร มีการประเมินอย่างไร มีกําหนดปฏิสัมพันธ์ระกว่าง
นักศึกษากับนักศึกษา และอาจารยอ์ย่างไรกาํหนดการป้องกันความเป็นส่วนตวั 
(Privacy) อย่างไร นักศึกษาท่ีจบการศึกษาแล้วต้องมีงานทําร้อยละเท่าใด และ
นกัศึกษาท่ีมีงานทาํแลว้ มีความกา้วหนา้ในการงานอยา่งไร 

3) มาตรฐานคณาจารย  ์(Faculty Standards) ในแต่ละสถาบันการศึกษาก็มีนโยบาย
แตกต่างกนั ดงัอยา่งเช่น อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญเน้ือหา (Context Expert) ตอ้งจบปริญญา
หรือไม่ อาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ปริญญาสาขาใหม่ เช่น สาขาวิชาวิธีวิทยา          
อีเลิร์นนิง (e-Learning Methodology) ซ่ึงถึง พ.ศ. 2549 ยงัไม่มีผูจ้บสาขาน้ีจะให้
ศาสตราจารยส์าขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งคุมวิทยานิพนธ์ไดห้รือไม่ อาจารยผ์ูช่้วยสอน 
หรืออาจารย์ท่ีปรึกษา หรืออาจารยผ์ูอ้าํนวยความสะดวกให้ผูไ้ม่จบปริญญาแต่
เช่ียวชาญในสาขาวิชานั้นทาํหนา้ท่ีไดห้รือไม่ สญัญาจา้งงานคณาจารยเ์ป็นอยา่งไร มี
การใหอ้าจารยท่ี์ทาํคอร์สแวร์ไดมี้เวลาวา่งไปพฒันาตนเองอยา่งไร มีการจดัฝึกอบรม
และสัมมนาวิชาการใหอ้าจารยห์รือไม่อยา่งไร มีการพฒันาคณาจารยด์า้นเทคโนโลย ี
ดา้นการวดัผล ดา้นการออกแบบ ดา้นการนาํเสนอ ดา้นวิจยั ดา้นการศึกษา เป็นตน้ 

4) มาตรฐานผลการดําเนินงานและมาตรฐานการวดัผล (Outcome and Assessment 
Standards) มีการกาํหนดอตัราการจบการศึกษาหรือไม่ ให้คะแนนการบา้นอย่างไร 
ประเมินปฏิสัมพนัธ์นักศึกษากบันักศึกษา และกบัอาจารยอ์ย่างไร วดัผลการเรียน
ของนักศึกษาเก่ียวกับวตัถุประสงค์อย่างไร วดัการใช้ส่ือการการสอนประกอบ
อยา่งไร ป้องกนัการคอโกงอยา่งไร ใหค้ะแนนโดยรวมอยา่งไร  



บทที ่3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
การดาํเนินการศึกษา แนวทางการพฒันาอีเลิร์นนิงสาํหรับสถาบนัการศึกษาในประเทศ

ไทย  ในประเด็น กระบวนการควบคุมดูแลการให้บริการการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงในประเทศ  และ
ต่างประเทศ ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  มีการดาํเนินการศึกษา ดงัน้ี  

 
วธีิการและขั้นตอนในการดํา เนินการวจัิย 
  
 3.1  การศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis)  จากเอกสาร บทความ วารสาร 
ตาํรา คดัสําเนาจากงานวิจัยบทความหรือเอกสารจากเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง ด้านการศึกษาแบบ            
อีเลิร์นนิง  กระบวนการควบคุมดูแลการให้บริการการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ     

   
3.2  นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี

เก่ียวกบัการกระบวนการควบคุมดูแลการให้บริการการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง มาสร้างเป็นกรอบการ
วิจยั  ในประเดน็ 4 ดา้น คือ  
   1)  มาตรฐานสถาบนัแบบอีเลิร์นนิง 

 2)  มาตรฐานหลกัสูตรแบบอีเลิร์นนิง 
 3) มาตรฐานระบบการจดัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง 
 4) มาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง 

 
3.3  สร้างตารางการวิเคราะห์  โดยนาํขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้งมาวิเคราะห์เป็นตารางสรุปเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลทั้ง 4 ดา้น 
 
3.4  การวิจัยเอกสารและการวิ เคราะห์ เน้ือหา (Content Analysis)  เพื่อนําเสนอเป็น 

แนวทางเพ่ือเสนอกระบวนการควบคุมดูแลการให้บริการการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงโดยวิเคราะห์
เอกสาร  ดงัน้ี  
   3.4.1 ดา้นมาตรฐานสถาบนัแบบอีเลิร์นนิง  คือ 
       1) สถาบนัการเรียนทางไกลในยโุรป (Distance Learning Academic in 
           Europe, 2003) 
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   2) คณะกรรมาธิการสมาคมวิทยาลยัและโรงเรียนมลรัฐทางเหนือ ประเทศ
       สหรัฐอเมริกา (A Commission of the North Central Association of 
       Colleges and School : NCA, 2003) 
   3) คณะกรรมการสมาคมวิทยาลยัและโรงเรียนทางใต ้ประเทศ 
       สหรัฐอเมริกา(Commission on Colleges of Southern Association of 
        Colleges and School , 2000) 
   4) สาํนกังานคณะกรรรมการรับรองวิทยฐานะสถาบนัการศึกษา  
       (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  มาตรฐานหลกัสูตรแบบอีเลิร์นนิง   จากแหล่งขอ้มูล  คือ  

   1) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 120ง  หลกัเกณฑก์ารขอเปิด 
        และดาํเนินการการหลกัสูตรระดบัปริญญาในระบบทางไกล  
        พ.ศ. 2548  
   2) ประกาศแนวปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารขอเปิดและดาํเนินการ 
       หลกัสูตรระดบัปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548   
   3)สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

 
3.4.3  มาตรฐานระบบการจดัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง จาก 2 สถาบนั   
 1) มหาวิทยาลยัปักก่ิง ประเทศจีน โดย Ronghuai, Jinbao Zhang and  
      Yan Dong (2004)   
 2) Distance Learning Accreditation in Europe  (2009)  Quality of  
      Distance Education   

   
3.4.4  มาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง จากจาํนวน  5 

แนวคิด ไดแ้ก่ 
 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  สรุปจากเอกสารและการวิเคราะห์เน้ือหา นํามาเรียบเรียงเสนอในรูแบบตารางการ
วิเคราะห์ และความเรียง   
 
 3.6 จดัทาํรายงานฉบบัสมบูรณ์  



 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
ผลการวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาอีเลิร์นนิงสําหรับสถาบนัการศึกษาในประเทศไทย   

ประเด็น  กระบวนการควบคุมดูแลการให้บริการการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงในประเทศ และ
ต่างประเทศ  นาํเสนอผลการศึกษา  5  ประเดน็  ดงัน้ี  

  
4.1 ผลการศึกษาดา้นมาตรฐานสถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง 

  4.2 ผลการศึกษาดา้นมาตรฐานหลกัสูตรแบบอีเลิร์นนิง 
4.3 ผลการศึกษาดา้นมาตรฐานระบบการจดัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง 
4.4 ผลการศึกษาดา้นมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง 

  4.5 การนาํเสนอรูปแบบการควบคุมดูแลการใหบ้ริการการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง 
 
ผลการศึกษาวเิคราะห์เอกสาร (Document Analysis)  แสดงรายละเอียดของแต่ละดา้น  

ตามลาํดบัดงัน้ี  
 

 4.1 ผลการการศึกษาด้านมาตรฐานสถาบันการศึกษาแบบอเีลร์ินนิง 
 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารคดัสรร จากเอกสาร บทความ วารสาร ตาํรา คดัสาํเนาจาก
งานวิจยับทความหรือเอกสารจากเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งดา้น มาตรฐานสถาบนัแบบอีเลิร์นนิง จาํนวน 5 
สถาบนั ไดแ้ก่ 

1) สถาบันการเรียนทางไกลในยุโรป  (Distance Learning Academic in Europe, 
2003) 

2) คณะกรรมาธิการสมาคมวิทยาลัยและโรงเรียนมลรัฐทางเหนือ  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  (A Commission of the North Central Association of Colleges 
and School : NCA, 2003) 

3) คณะกรรมการสมาคมวิทยาลัยและโรงเรียนทางใต้ ประเทศสหรัฐอเมริกา
( Commission on Colleges of Southern Association of Colleges and School , 
2000) 

4) สาํนกังานคณะกรรรมการรับรองวิทยฐานะสถาบนัการศึกษา (Commission for 
Academic accreditation, 2009) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต 
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5) สภารับรองวิทยฐานะและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทางไกลอุดมศึกษา 
(Council for Higher Education Accreditation and Assuring Quality in Distance 
Learning 2009) 

สามารถวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งเป็น  องคป์ระกอบ 8 
ประการ  คือ   

 
  1) พนัธกิจของสถาบนั 
  2) โครงสร้างองคก์ร 
  3) การจดัการและการบริการดา้นอีเลิร์นนิง 
  4) ทรัพยากรสถาบนั  ทรัพยากรการเรียนรู้  ทรัพยากรสารสนเทศ  และเทคโนโลยี
  5) เพื่อการเรียนทางไกล 
  6) หลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอน 
  7) การสนบัสนุนคณาจารย ์
  8) การสนบัสนุนผูเ้รียน 
 
 ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบมาตรฐานสถาบนัแบบอีเลิร์นนิงของแต่ละสถาบนั  
แสดงดงัตาราง
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ตารางที ่4.1  การวิเคราะห์เปรียบเทียบองคป์ระกอบมาตรฐานสถาบนัอีเลิร์นนิง   
 
 

องคป์ระกอบมาตรฐานสถาบนัอีเลิร์นนิง 

 Distance Learning 
Academic in Europe  

A Commission of 
the North Central 
Association of 
Colleges and School 
: NCA 

Commission on 
Colleges of Southern 
Association of 
Colleges and School  

Commission for 
Academic 
accreditation  

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

2003 2003 2000 2009 2009 

พนัธกิจของสถาบนั  x  x x 
โครงสร้างองคก์ร x   x x 
การจดัการและการบริการดา้นอีเลิร์นนิง x x    
ทรัพยากรสถาบนั  ทรัพยากรการเรียนรู้  
ทรัพยากรสารสนเทศ  และเทคโนโลยเีพื่อการ
เรียนทางไกล 

x x x x x 

หลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอน x x x x x 
การสนบัสนุนคณาจารย ์ x  x x x 
การสนบัสนุนผูเ้รียน x x x x x 
การประเมินผลการศึกษา x   x x 
 



 

4.2 ผลการศึกษาด้านมาตรฐานหลกัสูตรแบบอเีลร์ินนิง   
 จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารคดัสรร จากเอกสาร บทความ วารสาร ตาํรา คดัสาํเนาจาก
งานวิจยับทความหรือเอกสารจากเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งดา้นมาตรฐานหลกัสูตรแบบอีเลิร์นนิง  ไดแ้ก่  

ก. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 120ง  หลักเกณฑ์การขอเปิดและ  
ดาํเนินการการหลกัสูตรระดบัปริญญาในระบบทางไกล พ.ศ. 2548  

ข. ประกาศแนวปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การขอเปิดและดาํเนินการหลกัสูตรระดบั
ปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548   

ค. สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
  
สามารถวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีควรกาํหนดเพื่อการดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพหลกัสูตร  และเสนอเป็นมาตรฐานหลกัสูตรแบบอีเลิร์นนิง 4  ประเดน็ คือ  
  

1) การบริหารหลกัสูตร 
2) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
3) การสนบัสนุนและการใหค้าํแนะนาํนกัศึกษา 
4) ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 
 ทั้ งน้ีผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีมาตรฐานหลักสูตรแบบอีเลิร์นนิง  แสดง
รายละเอียด  ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.2  องคป์ระกอบ และตวับ่งช้ี หลกัสูตรแบบอีเลิร์นนิง  

องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี 
1.  การบริหารหลกัสูตร  
 

1.1  มีผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร คือ คณะผูบ้ริหารของภาควชิา และ
คณะกรรมการวิชาการ ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการประจาํ
คณะวิชา 
1.2  มีระบบการรายงานขอ้มูลหลกัสูตร การจดัการศึกษา และขอ้มูล
อาจารยผ์ูส้อน  ทุกภาคการศึกษาและนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการประเมิน
หลกัสูตร 
1.3  มีการประเมินผลอาจารยผ์ูส้อนโดยนกัศึกษาทุกส้ินภาคการศึกษา 
และรายงานผลการประเมิน เพื่อนาํผลการประเมินไปปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี 
1.4  มีกระบวนการติดตามประสิทธิภาพและผลการเรียนของนกัศึกษาใน
แต่ละภาคเรียน และปีการศึกษา 

2.  ทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน 

2.1  มีหอ้งเรียนแบบอีเลิร์นนิง   และแหล่งเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิงครบถว้น
ตามเน้ือหาหลกัสูตร 
2.2  มีเอกสาร ตาํรา วารสารอิเลก็ทรอนิกส์ ฐานขอ้มูลประกอบการเรียน
ท่ีเพียงพอสาํหรับการศึกษาคน้ควา้ของนกัศึกษาในหอ้งสมุด
อิเลก็ทรอนิกส์ ของสถาบนัแบบอีเลิร์นนิง 
2.3  มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ เครือข่ายส่ือสารภายใน และ
ภายนอกพร้อมใหบ้ริการแก่นกัศึกษาอยา่งเพียงพอ  

3.  การสนบัสนุนและการให้
คาํแนะนาํนกัศึกษา 
 

3.1  มีระบบอาจารย ์และผูช่้วยอาจารย ์ใหค้าํปรึกษา และตอบคาํถาม 
และพร้อมจะใหก้ารสนบัสนุนและใหค้าํแนะนาํแก่นกัศึกษา ทั้งแบบท่ี
เขา้ถึงไดพ้ร้อมกนั(Synchronous/Real-Time) และแบบท่ีเขา้ถึงไดไ้ม่
พร้อมกนั (Asynchronous) 
3.2  มีระบบการแนะนาํวิธีการเรียน การส่ือสาร การใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร  
เช่น การใชป้้ายประกาศ กระดานสนทนา หอ้งสนทนา เป็นตน้ 

4.  ความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือ
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

4.1  มีการสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต และบณัฑิตแบบ              
อีเลิร์นนิง   ทุกปี เพื่อนาํขอ้มูลไปปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
4.2  มีการสาํรวจภาวะการทาํงานของผูส้าํเร็จการศึกษาทุกปี 

 

 4.3 ผลการศึกษาด้านมาตรฐานระบบการจดัการศึกษาแบบอเีลร์ินนิง   
 

จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร จากเอกสาร บทความ วารสาร ตาํรา คดัสําเนาจาก
งานวิจยับทความหรือเอกสารจากเว็บไซต์ท่ีเก่ียวขอ้งดา้น มาตรฐานระบบการจดัการศึกษาแบบ      
อีเลิร์นนิง   จาํนวน  2 สถาบนั  คือ มหาวิทยาลยัปักก่ิง ประเทศจีน โดย Ronghuai, Jinbao Zhang 
and Yan Dong (2004)   แ ล ะ  Distance Learning Accreditation in Europe  (2009)  Quality of 
Distance Education  แสดงขอ้มูล  ดงัตารางท่ี 4.3 
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ตารางที่ 4.3  ระบบการจดัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง มหาวิทยาลยัปักก่ิง ประเทศจีน และ Distance 
Learning Accreditation in Europe   

 
ระบบการจัดการศึกษาแบบอเีลร์ินนิง 

มหาวทิยาลยัปักกิง่ 
ประเทศจีน  โดย
Ronghuai, Jinbao 
Zhang and Yan Dong 
(2004) 

Distance Learning 
Accreditation in 
Europe  (2009)  
Quality of Distance 
Education 

ดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input)   
ดา้นการจดัการ (Management) ระบบการจดั
การศึกษา  

 x 

การสรรหาและรับผูเ้รียน   x 
ดา้นการเตรียมรายวิชา (Course Preparation) เป็น
ระยะการจดัเตรียมเพื่อกระบวนการสอนออนไลน์  
ซ่ึงรวมถึงการจดัเตรียมดา้นผูส้อน ผูเ้รียน  

x  

หลกัสูตรและทรัพยากร(Curricula and materials) x x 
การบริการการศึกษา และสนบัสนุนการเรียนการ
สอน 

x x 

ดา้นกระบวนการ (Process)   
การจดัการเรียนรู้ (Learning management) x x 
ดา้นผลลพัธ์และผลผลิต  (Output &Outcomes)   
การประเมินผลการเรียน x  

 

4.4  มาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาแบบอเีลร์ินนิง 
   

จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร  บทความ วารสาร ตาํรา งานวิจยั และเอกสารจาก
เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งดา้น มาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง จาํนวน 5 แนวคิด 
ไดแ้ก่ 

 
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. Johnstone (2005)   
D. Sloan Consortium (2007)  
E. Swedish National Agency for Higher Education (2007)  
F. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 120ง  หลกัเกณฑก์ารขอเปิดและ

ดาํเนินการการหลกัสูตรระดบัปริญญาในระบบทางไกล พ.ศ. 2548  
 
สรุปแนวคิดความสอดคลอ้งดา้นองคป์ระกอบของการประกนัคุณภาพแบบอีเลิร์นนิง  

แสดงรายละเอียด ดงัตาราง  
 

ตารางที ่4.5  องคป์ระกอบการประกนัคุณภาพแบบอีเลิร์นนิง 
ข้อความแสดงองค์ประกอบการประกนัคุณภาพแบบอเีลร์ินนิง หน่วยงาน 

1. สถาบนัการศึกษามีนโยบายท่ีชดัเจนดา้นอีเลิร์นนิง   A  B  C D E 
 การวางนโยบายและยทุธศาสตร์การจดัโครงการอีเลิร์นนิงท่ีชดัเจน  
 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ แผนยทุธศาสตร์ แผนปฏิบติัการ และ โครงการของ

องคก์รท่ีดาํเนินการทั้งการบริการจดัการ และการจดัการศึกษาดา้นอีเลิร์
นนิง  

 การพฒันาสถาบนั (institutional development)   บริบทของสถาบนั  
 ระบบการรับผูเ้ขา้ศึกษาในสถาบนั 
 ประสิทธิภาพของค่าใชจ่้าย (Cost Effectiveness) 
 การรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

2.โครงสร้างทางเทคโนโลยสีารสนเทศ   A B  D F 

 ระบบบริหารจดัการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS)  
 ระบบการติดต่อส่ือสาร ฮาร์ดแวร์ ซอฟทแ์วร์ท่ีใชง้าน  อุปกรณ์ เครือข่าย

ส่ือสารภายใน และภายนอกพร้อมใหบ้ริการแก่บุคลากร 
 ส่ิงสนบัสนุนการเรียน 
 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure provision)  
 มาตรฐานดา้นเทคนิค (technical standards) 
 หน่วยสนบัสนุนการเรียน 
 ความสามารถในการเขา้ถึง (Access ) 

 
 

 



 

 

64 

ข้อความแสดงองค์ประกอบการประกนัคุณภาพแบบอเีลร์ินนิง หน่วยงาน 
3.ศูนยท์รัพยากรสนบัสนุน A  D F 

 แหล่งเรียนรู้   
 การจดัสรรทรัพยากร  

 

 

4.หลกัสูตรการสอน A  B C  D E F 
 จุดประสงคห์ลกัสูตร  
 เน้ือหารายวชิา 
 การพฒันาเน้ือหา (content development) 
 หลกัสูตรและการสอน 
 วิธีการสอนและแบบฝึกปฏิบติั (pedagogic affordances and practices) 
 ประสิทธิภาพของการเรียน (Learning Effectiveness ) 

การส่ือสาร การปฏิสมัพนัธ์และความร่วมมือ (Communication, 
cooperation and interactivity)  

 ระบบการวดัและประเมินผล 
 

 

5.การสนบัสนุนอาจารย ์ C  D 
 ปัจจยัสนบัสนุนอาจารยผ์ูส้อน  

ความพึงพอใจของอาจารย ์(Faculty Satisfaction) 
 

 

6.การสนบัสนุนนกัศึกษา     A  C  D  E 
 ปัจจยัสนบัสนุนนกัศึกษา 
 ความพึงพอใจของนกัศึกษา (Student Satisfaction) 
 สวสัดิการผูเ้รียน 
 

 

 

4.5  ผลการนําเสนอรูปแบบการควบคุมดูแลการให้บริการการศึกษาแบบอเีลร์ินนิง 
 

จากผลการศึกษาดา้นมาตรฐานสถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง  มาตรฐานหลกัสูตรแบบ   
อีเลิร์นนิง  มาตรฐานระบบการจดัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง และมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาแบบอีเลิร์นนิง จากกรณีศึกษานานาประเทศ สามารถสรุปเป็นรูปแบบกระบวนการ
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ควบคุมดูแลการให้บริการการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง  โดยขอนาํเสนอเป็นเกณฑก์ารควบคุมคุณภาพ  
อีเลิร์นนิง  ดงัตารางท่ี 4.5   
 
ตารางที ่4.5  เกณฑก์ารควบคุมคุณภาพอีเลิร์นนิง 

องค์ประกอบ เกณฑ์ 
1. การสนบัสนุนของสถาบนั  
   (Institutional Support) 

1. มีแผนงานดา้นเทคโนโลยท่ีีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อ
รับรองมาตรฐานการประกนัคุณภาพ 
2. มีการสนบัสนุนในการสร้างและบาํรุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานของการศึกษาทางไกลจากระบบ
ส่วนกลาง 

2. การพฒันารายวิชา                              
  (Course Development)   

1. การพฒันารายวิชาการเรียนการสอนทางไกล จะตอ้ง
ผา่นการตรวจสอบความเห็นชอบจาก กระบวนการ
กลัน่กรอง  (Peer Review Process)   
2. ในขั้นตอนการพฒันารายวิชา ควรจะตอ้งมีการ
พิจารณารูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles) ท่ี
หลากหลายของผูเ้รียน 

3. กระบวนการเรียน/การสอน 
   (Teaching/Learning Process) 

1. การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน ไดรั้บการ
สนบัสนุนใหเ้กิดการปฏิสมัพนัธ์ไดห้ลากหลายช่องทาง 
2. ผูเ้รียนไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
จากการส่งการบา้นและการตั้งคาํถาม 
3. การโตต้อบผูเ้รียนเป็นไปในลกัษณะท่ีสร้างสรรค ์
และไม่เป็นการข่มขู่ 

4. โครงสร้างรายวิชา 
   (Course Structure) 
 
 
 
 
 
 

1. ผูเ้รียนไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัรายวิชาเพ่ิมเติม เพื่อแสดง
ใหเ้ห็นถึง ภาพรวม วตัถุประสงค ์มโนทศัน์ และ
แนวคิดของรายวิชา 
2. มีการกาํหนดเวลาเขา้เรียนขั้นตํ่าต่อสปัดาห์และ
จาํนวนคร้ังในการส่งการบา้นสาํหรับผูเ้รียน 
3. มีการจดัแหล่งทรัพยากรหอ้งสมุด (Library 
Resource) ท่ีเพียงพอสาํหรับผูเ้รียน 
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องค์ประกอบ เกณฑ์ 
5. การสนบัสนุนผูเ้รียน 
   (Student Support) 
 
 

1. มีการช่วยเหลือผูเ้รียนใหป้ระสบความสาํเร็จในการ
เขา้ถึงขอ้มูลผา่นระบบทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

2. มีการฝึกหดัและใหข้อ้มูลผูเ้รียน เพื่อช่วยใหส้ามารถ
เขา้ถึงทรัพยากรผา่นทางฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ การ
ยมืหนงัสือขา้มหอ้งสมุด             บริการข่าว 
3. มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตรอยา่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรแก่ผูเ้รียน 

6. การสนบัสนุนผูส้อน 
   (Faculty Support)   
 

1. มีการสนบัสนุนทางดา้นเทคนิคในการพฒันารายวิชา
สาํหรับผูส้อน และผูส้อนไดรั้บการสนบัสนุนใหใ้ชง้าน 

2. ผูส้อนไดรั้บความช่วยเหลือในขั้นตอนการ
เปล่ียนแปลงจากการเรียนการสอนในหอ้งเรียน         
เป็นการเรียนการสอนทางไกล และมีการวดัผล             
ในขั้นตอนเหล่านั้น 
3. มีคณะกรรมการท่ีปรึกษา (Peer Mentoring) เก่ียวกบั
การจดัสรรทรัพยากรใหก้บัผูส้อนสาํหรับรายวิชาใน
การศึกษาทางไกล 

7. การวดัและประเมินผล            
   (Evaluation and Assessment)  
 

1. หลกัสูตรท่ีมีประสิทธิผลทางการศึกษาไดรั้บการ
ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 

2. มีการใชก้ระบวนการประเมินผลเพื่อพฒันา  
กระบวนการเรียนการสอน 

3. มีการกาํหนดมาตรฐานเพือ่เปรียบเทียบ และพฒันา
ผลลพัธ์ทางการเรียนรู้ 

 



บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา 

 
 การวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนาอีเลิร์นนิงสําหรับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย  
ประเด็นกระบวนการควบคุมดูแลการใหบ้ริการการศึกษาแบบอีเลิร์นนิงในประเทศและต่างประเทศ  
ไดศึ้กษาจากการวิเคราะห์เอกสาร ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการควบคุมดูแลการให้บริการการศึกษา
แบบอีเลิร์นนิง 5 ประเด็น  คือ 1)  ดา้นมาตรฐานสถาบนัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง 2) ดา้นมาตรฐาน
หลักสูตรแบบอีเลิร์นนิง 3) ด้านมาตรฐานระบบการจัดการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง และ 4) ด้าน
มาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง และ 5) การนาํเสนอรูปแบบการควบคุมดูแล
การใหบ้ริการการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง 

 

สรุปผลการศึกษา  
 

5.1 ผลการศึกษาด้านมาตรฐานสถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง  พบว่า องค์ประกอบ
มาตรฐานสถาบนัอีเลิร์นนิง ประกอบดว้ย 8 ประการ คือ   

1) พนัธกิจของสถาบนั  
2) โครงสร้างองคก์ร  
3) การจดัการและการบริการดา้นอีเลิร์นนิง  
4) ทรัพยากรสถาบนั  ทรัพยากรการเรียนรู้  ทรัพยากรสารสนเทศ  และ

เทคโนโลย ี
5) เพื่อการเรียนทางไกล  
6) หลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอน  
7) การสนบัสนุนคณาจารย ์ 
8) การสนบัสนุนผูเ้รียน  
9) การประเมินผลการศึกษา 

5.2 ผลการศึกษาดา้นมาตรฐานหลกัสูตรแบบอีเลิร์นนิง 4 ประการคือ  
1) การบริหารหลกัสูตร 
2) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
3) การสนบัสนุนและการใหค้าํแนะนาํนกัศึกษา 
4) ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพงึพอใจ 
      ของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
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5.3  ผลการศึกษาดา้นมาตรฐานระบบการจดัการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง ระบบการจดัการ
ศึกษแบบอีเลิร์นนิง ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 

 1) ดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input)  
 องคป์ระกอบย่อย คือ ดา้นการจดัการ (Management) ระบบการจดัการศึกษา การ

สรรหาและรับผูเ้รียน  ด้านการเตรียมรายวิชา (Course Preparation) เป็นระยะการจดัเตรียมเพื่อ
กระบวนการสอนออนไลน์  ซ่ึงรวมถึงการจดัเตรียมดา้นผูส้อน ผูเ้รียน  หลกัสูตรและทรัพยากร
(Curricula and materials) การบริการการศึกษา และสนบัสนุนการเรียนการสอน  

 2) ดา้นกระบวนการ (Process) คือ การจดัการเรียนรู้ (Learning management) และ 
  3) ดา้นผลลพัธ์และผลผลิต  (Output &Outcomes)  คือ การประเมินผลการเรียน 

5.4 ผลการศึกษาด้านมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง พบว่า 
องคป์ระกอบการประกนัคุณภาพแบบอีเลิร์นนิง  มี 6  ประการ คือ  

 1) สถาบนัการศึกษามีนโยบายท่ีชดัเจนดา้นอีเลิร์นนิง   
 2) โครงสร้างทางเทคโนโลยสีารสนเทศ   
 3)ศูนยท์รัพยากรสนบัสนุน  
 4) หลกัสูตรการสอน  
 5) การสนบัสนุนอาจารย ์ 
 6) การสนบัสนุนนกัศึกษา  

 5.5  การนาํเสนอรูปแบบการควบคุมดูแลการให้บริการการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง  นาํเสนอเป็น
เกณฑก์ารควบคุมคุณภาพอีเลิร์นนิง  7  ประการ  คือ 
  1) การสนบัสนุนของสถาบนั  
  2) การพฒันารายวิชา                              
  3) กระบวนการเรียน/การสอน 
  4) โครงสร้างรายวิชา 
  5) การสนบัสนุนผูเ้รียน 
  6) การสนบัสนุนผูส้อน 
  7) การวดัและประเมินผล            
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