
 
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

เรือ่ง  แนวปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารขอเปิดและด าเนินการหลกัสตูรระดบัปรญิญา 
ในระบบการศกึษาทางไกล  พ.ศ. 2548 

--------------------------------------------------------- 
 

 เพื่ออนุวตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง หลกัเกณฑก์ารขอเปิด
และด าเนินการหลกัสตูรระดบัปรญิญาในระบบการศกึษาทางไกล พ.ศ. 2548  และมตคิณะกรรมการ
การอุดมศกึษา ในการประชุมครัง้ที ่7/2548 เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2548  จงึออกประกาศแนวปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑก์ารขอเปิดและด าเนินการหลกัสตูรระดบัปรญิญาในระบบการศกึษาทางไกลไว้
ดงัต่อไปนี้ 
 

 ขอ้ 1    ในประกาศนี้  ค าจ ากดัความและความหมายทีเ่กี่ยวกบัระบบการศกึษา
ทางไกลใหเ้ป็นไปตามนิยามค าแนบทา้ยประกาศ 
 ขอ้ 2 การขอเปิดหลกัสตูร 
  สถาบนัอุดมศกึษาทีป่ระสงคจ์ะเปิดด าเนินการหลกัสตูรในระบบการศกึษา
ทางไกล จะตอ้งจดัท าค าขอจดัการศกึษาทางไกลตามแบบที่ก าหนดทา้ยประกาศนี้ และเสนอต่อสภา
สถาบนัอุดมศกึษาพจิารณาอนุมตัหิรอืเหน็ชอบตามกฎหมาย ระเบยีบและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง
ก่อนเปิดด าเนินการ และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ทราบภายใน 30 วนั 
นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัหิรอืเหน็ชอบพรอ้มแนบมตสิภาสถาบนัอุดมศกึษา เพื่อประกอบการ
ด าเนินการต่อไป 
  ในกรณขีองหลกัสตูรสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัองคก์รก ากบัมาตรฐานวชิาชพี 
สถาบนัอุดมศกึษาควรจดัใหอ้งคก์รก ากบัมาตรฐานวชิาชพีตรวจสอบและรบัรองความพรอ้มพืน้ฐาน
ก่อนเปิดด าเนินการ  
 
 ขอ้ 3 การพจิารณาความพรอ้มและศกัยภาพในการเปิดด าเนินการหลกัสตูร 
  3.1 ในการพจิารณาความพรอ้มและศกัยภาพของสถาบนัอุดมศกึษาทีจ่ะ
ขอเปิดด าเนินการหลกัสตูรในระบบการสอนทางไกลตอ้งพจิารณาในเรือ่งการจดัคณาจารย ์และ
เจา้หน้าที ่ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร คณาจารยป์ระจ า คณาจารยพ์เิศษ 
บุคลากรอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  ระบบการเรยีนการสอนทางไกล ก าหนดการเปิดภาคการศกึษาและหลกัสตูร 
การผลติชุดการสอนทางไกล การประเมนิการเรยีนการสอน  การจดัสื่อและอุปกรณ์การศกึษา การ
จดัโปรแกรมชุดค าสัง่ (Software) การจดัหอ้งสมุดทัง้หอ้งสมดุธรรมดาและหอ้งสมดุอเิลก็ทรอนิกส ์
อาคาร และสถานที ่รวมทัง้ทรพัยากรอื่นทีม่คีวามจ าเป็น 
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  3.2 สถาบนัอุดมศกึษาตอ้งน าเสนอขอ้มลูเพื่อแสดงความพรอ้มในขอ้ 3.1 
ทัง้หมด 
 ขอ้ 4 วธิกีารจดัการศกึษาระบบทางไกล ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 
  4.1 สถาบนัอุดมศกึษา ตอ้งก าหนดการรบันกัศกึษาในระบบการศกึษา
ทางไกลทีเ่ป็นระบบจ ากดัรบัหรอืไม่จ ากดัรบัใหช้ดัเจน 
  4.2 การก าหนดการเปิดภาคการศกึษา ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา 
  4.3 โครงสรา้งหลกัสตูร ใหส้อดคลอ้งหรอืเทยีบเคยีงกนัไดก้บัเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา 
  4.4 การสรา้งและจดัหารายวชิา ควรอยูใ่นรปูชุดการสอนทางไกล 
ประกอบดว้ย (1) เนื้อหาสาระและประสบการณ์  (2) กจิกรรม หรอืงานทีม่อบหมายใหท้ า  (3) 
ประสบการณ์ภาคปฏบิตั ิและ (4) แบบประเมนิหรอืแบบทดสอบทัง้ก่อนเรยีน หลงัเรยีน และการสอบ
ประจ าภาค 
  4.5 แสดงระบบการตดิต่อสื่อสาร และการน าเสนอขอ้มลูส่วนบุคคล 
ส าหรบัคณาจารยใ์นการตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิความกา้วหน้าในการเรยีน หรอืขอ้มลูอื่น
ของนกัศกึษา 
  4.6 ใหม้คีณะกรรมการผลติและบรหิารวชิาเพื่อวางแผน เตรยีมการ ผลติ
หรอืจดัหาเนื้อหาสาระ ท าการสอน และประเมนิ  โดยโครงสรา้ง องคป์ระกอบ บทบาทหน้าที ่และ
การด าเนินงานของคณะกรรมการผลติและบรหิารวชิาใหจ้ดัท าเป็นประกาศของสถาบนัอุดมศกึษา 
 

 ขอ้ 5 การด าเนินการหลกัสตูร 
  เพื่อธ ารงไวซ้ึง่คุณภาพมาตรฐาน และมกีารตดิตามตรวจสอบและ
ประเมนิผลการด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 
  5.1 สถาบนัอุดมศกึษาตอ้งพฒันาระบบการศกึษาทางไกลเพื่อประกนั
คุณภาพการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ เน้นการจดัระบบการถ่ายทอดเนื้อหาสาระและ
ประสบการณ์ทีน่กัศกึษาสามารถศกึษาไดด้ว้ยตนเองเป็นหลกั โดยเสนอเป็นแผนแมบ่ททางวชิาการ
ของสถาบนัต่อสภาสถาบนัอุดมศกึษาพจิารณาอนุมตัิ  
  5.2 สถาบนัอุดมศกึษาตอ้งจดัใหม้กีารรายงานผลการจดัการศกึษาทัง้ใน
ดา้นคณาจารย ์การผลติชุดการสอนทางไกล การถ่ายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ การปฏบิตัิ
ประสบการณ์วชิาชพี การบรกิารนกัศกึษา การวดัและการประเมนิผลการศกึษาเป็นระยะๆ อยา่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 
 
 ขอ้ 6 ระบบการศกึษาทางไกล 
  สถาบนัอุดมศกึษาตอ้งก าหนดและพฒันาระบบการศกึษาทางไกลให้
สมบรูณ์ โดยก าหนดองคป์ระกอบ กระบวนการและกจิกรรม รวมทัง้สื่อทีจ่ะใชอ้ยา่งชดัเจน  เสนอ
เป็นแบบจ าลองระบบการศกึษาทางไกล เสนอต่อสภาสถาบนัอุดมศกึษาเพื่อใหค้วามเหน็ชอบ 



 
 

3 

 ขอ้ 7 สื่อการศกึษาทางไกล  
  สถาบนัอุดมศกึษาอาจจดัระบบการศกึษาทางไกลรปูแบบใดรปูแบบหนึ่ง 
หรอืผสมผสานกนั  โดยยดึสื่อหลกั  ไดแ้ก่ แบบยดึสื่อสิง่พมิพเ์ป็นสื่อหลกั แบบยดึสื่อแพร่ภาพและ
เสยีงเป็นสื่อหลกั หรอืแบบยดึสื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั 

  สื่อการศกึษาทางไกล สถาบนัอุดมศกึษาควรผลติหรอืจดัหาสื่อหลกัและสื่อ
เสรมิใหเ้อือ้ต่อการศกึษาดว้ยตนเอง 
 

   สื่อหลกั ตอ้งเป็นสื่อทีน่กัศกึษาทุกคนเขา้ถงึได ้สามารถถ่ายทอด
เนื้อหาสาระไดทุ้กเรือ่ง และบรรจเุนื้อหาสาระครบถว้นตามทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูร เพื่อใหน้กัศกึษา
ทีม่คีวามพรอ้มสามารถศกึษาไดด้ว้ยตนเอง 

   สื่อเสรมิ เป็นสื่อทีเ่สรมิสาระใหช้ดัเจนหรอืเสรมิปฏสิมัพนัธใ์นระบบ
การศกึษาทางไกล  
   องคป์ระกอบของสื่อหลกัและสื่อเสรมิ มดีงันี้  

  7.1 ในกรณทีีย่ดึสื่อสิง่พมิพเ์ป็นสื่อหลกั ใหป้ระกอบดว้ยแนวการศกึษา
หรอืแบบฝึกปฏบิตั ิ(Study Guide/Workbook)  ต าราเรยีนดว้ยตนเอง และหนังสอืชุดความรู ้ 
   ทัง้นี้ใหม้สีื่อเสรมิประกอบดว้ย สื่อโสตทศัน์ รายการ
วทิยกุระจายเสยีง รายการวทิยโุทรทศัน์ บทเรยีนดว้ยคอมพวิเตอร ์บทเรยีนทางอนิเทอรเ์น็ต การ
สอนเสรมิ การสมัมนาเสรมิ การประชุมทางไกล และการปฏบิตัใินสถานการณ์เสมอืนจรงิ การ
ปฏบิตัใินสถานการณ์จ าลอง และการปฏบิตัใินสถานการณ์จรงิ 
  7.2 ในกรณทีีย่ดึสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลกั ให้ประกอบดว้ยรายการ
วทิยกุระจายเสยีง และรายการวทิยุโทรทศัน์เพื่อแพรเ่สยีงและภาพทางสถานีวทิยกุระจายเสยีง สถานี
วทิยโุทรทศัน์  สถานีดาวเทยีม หรอืสถานีแพรเ่สยีงและภาพตามสาย  เพื่อการเรยีนการสอนแบบ
ปฏสิมัพนัธผ์่านจอภาพ (OSI-On Screen Interactive) เป็นรายการเสนอเนื้อหาสาระครบถว้นตามที่
ก าหนดไวใ้นหลกัสตูร ทัง้ทีเ่ป็นรายการสดแบบปฏสิมัพนัธห์รอืการบนัทกึเสยีงหรอืภาพไวล้่วงหน้า มี
การออกแบบรายการทีจ่ะช่วย ท าใหน้กัศกึษาไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์เทยีบไดก้บัการศกึษา
แบบปฏสิมัพนัธร์ะหว่างคณาจารยก์บันกัศกึษาโดยตรง 
   ทัง้นี้ใหม้สีื่อเสรมิประกอบดว้ย สื่อโสตทศัน์ สื่อสิง่พมิพ ์บทเรยีนดว้ย
คอมพวิเตอร ์บทเรยีนทางอนิเทอรเ์น็ต การสอนเสรมิ การสมัมนาเสรมิ การประชุมทางไกล และ
การปฏบิตัใินสถานการณ์เสมอืนจรงิ การปฏบิตัใินสถานการณ์จ าลอง และการปฏบิตัใินสถานการณ์
จรงิ 
  7.3 ในกรณทีีย่ดึสื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั ใหใ้ชว้ธิกีารผสมผสาน
ระหว่างการเรยีนการสอนแบบออนไลน์หรอืออฟไลน์ (On-line or Off-line) แบบดจิทิลั หรอืแอนา
ลอก (Digital or Analog) แบบเขา้ถงึไดไ้มพ่รอ้มกนั (Asynchronous)  หรอืเขา้ถงึไดพ้รอ้มกนัใน
เวลาเดยีวกนั (Synchronous/Real-Time) 
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   ทัง้นี้ใหม้สีื่อเสรมิประกอบดว้ย สื่อสิง่พมิพ ์สื่อโสตทศัน์ รายการวทิยุ 
กระจายเสยีง  รายการวทิยโุทรทศัน์  บทเรยีนดว้ยคอมพวิเตอร ์ การสอนเสรมิ  การสมัมนาเสรมิ  
การประชุมทางไกล และการฝึกปฏบิตัใินสถานการณ์เสมอืนจรงิ การฝึกปฏบิตัใินสถานการณ์จ าลอง 
และการฝึกปฏบิตัใินสถานการณ์จรงิ 
   ในการสอนผ่านเครอืขา่ยอเิลก็ทรอนิกส ์สถาบนัอุดมศกึษาตอ้งแสดง
ความพรอ้มดา้นโปรแกรมชุดค าสัง่ (Software) เพื่อสนบัสนุนการจดัการศกึษาทางไกล โดยพฒันา
ระบบการจดัสอนทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Learning Management System-LMS) และพฒันาระบบ
จดัการเน้ือหา (Content Management System-CMS) ทีม่ปีระสทิธภิาพ  
   ระบบการจดัสอนทางอเิลก็ทรอนิกสต์อ้งมอีงคป์ระกอบ (1) โฮมเพจ 
(Homepage) (2) การน าเสนอเนื้อหาสาระ (Content Presentation) (3) แหล่งทรพัยากร (Learning 
Resources) (4) แหล่งสบืคน้ความรูเ้สรมิจากภายนอก (External Resources)  (5) หอ้งปฏบิตักิาร
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Laboratory)  (6) ศูนยส์ื่อโสตทศัน์ (AV Center) (7) การประเมนิ 
(Assessment) (8) ป้ายประกาศ (Web board) (9)หอ้งสนทนา (Chat room) (10) การสื่อสารทาง
ไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์(E-mail Address)  (11) ค าถามพบบ่อย (Frequently Asked Questions) 
และ (12) ขอ้มลูส่วนบุคคล (Personal Profile)  
   สถาบนัอุดมศกึษาตอ้งพฒันาหรอืจดัหาโปรแกรมทีส่ามารถบนัทกึ
รายละเอยีดวนัและเวลา และช่วงเวลาทีร่ว่มกจิกรรม บนัทกึรายงานต่อคณาจารยป์ระจ าวชิาและ
คณาจารยช์่วยสอนเกีย่วกบัวธิกีาร และเวลาการเขา้ศกึษาอยา่งละเอยีด 
 ขอ้ 8 ความพรอ้มดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน อุปกรณ์และระบบการเรยีนการสอน 
  8.1 ตอ้งจดัอุปกรณ์ใหส้อดคลอ้งกบัสื่อหลกั เครอืขา่ยสื่อสารดว้ยระบบ
เครอืขา่ยภายในและระบบเครอืขา่ยทีใ่หบ้รกิารจากภายนอกใหพ้รอ้มบรกิารนกัศกึษาอยา่งเพยีงพอ 
   สถาบนัอุดมศกึษาอาจรว่มมอืกบัหน่วยงานอื่นๆ ในดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานโดยตอ้งจดัท าขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยความเหน็ชอบของสภาสถาบนัอุดมศกึษา 
  8.2 ตอ้งจดัระบบผลติหรอืจดัหาสื่อการศกึษาใหเ้พยีงพอต่อการศกึษา
ดว้ยตนเอง ประกอบดว้ยแผนการเรยีน การประเมนิตนเองก่อนและหลงัเรยีน เนื้อหาสาระ การ
ประเมนิ    กจิกรรมระหว่างเรยีน การท ากจิกรรมภาคปฏบิตัเิสรมิประสบการณ์ และการมอบหมาย
สัง่งานเพื่อเกบ็คะแนน 
  8.3 ตอ้งจดัใหน้กัศกึษาไดม้สี่วนรว่มในการเรยีนการสอนโดยเขา้รบัการ
ปฐมนิเทศ  ศกึษาเนื้อหาสาระจากชุดการสอนทางไกล  ศกึษาจากชุดการสอนเสรมิ  ท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย  สบืคน้ความรูจ้ากแหล่งความรูเ้สรมิและฐานขอ้มลูอาจารยแ์ละนกัศกึษาทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์ ปรกึษาหารอืทางอเิลก็ทรอนิกสห์รอืเผชญิหน้ากบั คณาจารยป์ระจ าวชิา คณาจารย์
ช่วยสอน หรอืกบันกัศกึษาดว้ยกนัเอง ในเวลาทีม่กีารนดัหมาย ระหว่างการสอน สมัมนาเสรมิ หรอื
ประสบการณ์วชิาชพี และเขา้สอบในสถานทีท่ีก่ าหนด 
  8.4 จดัระบบการเกบ็ขอ้มลูการจดับรกิารนกัศกึษาเกี่ยวกบัการรว่ม
กจิกรรมหลกัของนกัศกึษาอยา่งน้อย 4 กจิกรรม ไดแ้ก่ (1) การสอน สมัมนาเสรมิ สมัมนาเขม้ การ
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อบรมเขม้ หรอื การอบรมเขม้ทัง้แบบเผชญิหน้าและผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ (2) การศกึษาเนื้อหาสาระ
ในชุดการสอนสื่อหลกัคอื สื่อสิง่พมิพ ์และสื่อเสรมิทางรายการวทิยกุระจายเสยีง รายการวทิยุ
โทรทศัน์ การสอนหรอืการสมัมนาผ่านดาวเทยีมและการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ผ่านเครอืข่าย
อนิเทอรเ์น็ตหรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกสใ์นรปูแบบอื่น  (3) การประกอบกจิกรรมการเรยีน และการท างานและ
ส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  และ (4) การปรกึษาหารอื การส่งค าถามถงึคณาจารยป์ระจ าวชิาและ
คณาจารยช์่วยสอนประจ าวชิา  
 ขอ้ 9 ความพรอ้มดา้นหอ้งสมดุ  
  ใหส้ถาบนัอุดมศกึษาเสนอขอ้มลูปจัจบุนัและแผนการพฒันาหอ้งสมดุและ
อุปกรณ์ทีส่อดคลอ้งกบัสื่อหลกัอยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ รวมทัง้จดัหอ้งสมดุอเิลก็ทรอนิกส์ 
เพื่อใหน้กัศกึษาใชป้ระกอบการเรยีน อาจจะใชห้อ้งสมดุของสถาบนัอุดมศกึษาทีม่อียู่แลว้ โดยจดัให้
เป็นหอ้งสมดุอเิลก็ทรอนิกส ์ หรอืเสนอหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษรแสดงความรว่มมอืกบัหอ้งสมดุ
อเิลก็ทรอนิคสอ์ื่น และ/หรอืการเขา้เป็นสมาชกิหอ้งสมุดอเิลก็ทรอนิกสต่์างๆในประเทศและ/หรอื
ต่างประเทศทีจ่ าเป็นส าหรบัการเรยีนการสอน โดยนกัศกึษาสามารถเขา้ไปศกึษาไดต้ลอดเวลา  
  หอ้งสมดุอเิลก็ทรอนิกสค์วรมเีอกสารและขอ้มลูต่างๆ ไดแ้ก่ ต ารา
อเิลก็ทรอนิกส ์ วารสารอเิลก็ทรอนิกส ์ ฐานขอ้มลูทางวชิาการ  บทคดัยอ่ออนไลน์  หรอืฐานความรู้
ในรปูแบบอื่นในสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน 

ขอ้ 10  การประเมนิการเรยีนการสอนทางไกล ใหส้ถาบนัอุดมศกึษา ระบุแนวทาง
การประเมนิทัง้กระบวนการและประเมนิผลลพัธ ์ดงันี้ 
  10.1 การประเมนิกระบวนการ ตอ้งครอบคลุมการประเมนิก่อนเรยีนและ
กจิกรรมระหว่างเรยีนประกอบดว้ยการท างานและการส่งงาน การปรกึษาหารอื และส่งค าถามถงึ
คณาจารย ์สดัส่วนการประเมนิจากการสอบประจ าภาคต่อคะแนนเกบ็จาก การประเมนิกจิกรรมให้
เป็นไปตามลกัษณะวชิา โดยมกีารก าหนดสดัส่วนและการประเมนิผลสอบทีเ่หมาะสม ทัง้รายวชิา
ภาคทฤษฎแีละประสบการณ์วชิาชพี 
   ทัง้นี้  สถาบนัตอ้งจดัประสบการณ์วชิาชพีในหอ้งปฏบิตักิารหรอื
สถานการณ์จรงิในรปูการปฏบิตังิานในสถานประกอบการ โดยมกีารท าขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 
  10.2 การประเมนิผลลพัธ ์ใหร้ะบุแนวทางหรอืแผนการด าเนินการทัง้การสอบ
ประจ าภาคและสอบยอ่ย โดยตอ้งด าเนินการสอบในสถานทีท่ีม่ผีูคุ้มสอบทีส่ามารถตรวจสอบการเขา้
มาสอบดว้ยตนเองของนกัศกึษาได ้

 ขอ้ 11 การรบัและเทยีบโอนหน่วยกติ  
  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาเขา้สู่
การศกึษาในระบบ ของคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
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 ขอ้ 12 คณาจารยแ์ละบุคลากร 
  ใหส้ถาบนัอุดมศกึษาบรรจแุต่งตัง้คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
คณาจารยป์ระจ า คณาจารยพ์เิศษ และคณาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธเ์พื่อใหก้ารเรยีนการสอน
ทางไกลด าเนินการไปอย่างมปีระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 
  สภาสถาบนัอุดมศกึษาอาจแต่งตัง้บุคลากรภายในหรอืภายนอกใหท้ า
หน้าทีค่ณาจารยช์่วยสอนประจ าวชิาตามความเหมาะสม 
  บทบาทหน้าทีข่องคณาจารยป์ระจ าวชิา คณาจารยผ์ูช้่วยสอนประจ าวชิา 
และคณาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสถาบนัอุดมศกึษา 

 ขอ้ 13  การประกนัคุณภาพหลกัสตูร 
            สถาบนัอุดมศกึษาตอ้งจดัระบบและประกนัคุณภาพหลกัสตูรเป็นระยะๆ 

อยา่งต่อเนื่อง มรีายงานผลต่อสภาสถาบนัอุดมศกึษา ต่อสาธารณะ และต่อคณะกรรมการการ
อุดมศกึษาเพื่อน าผลการประเมนิมาใชป้รบัปรงุคุณภาพหลกัสตูรการศกึษาทางไกลใหท้นัสมยัอยู่
เสมอ 
 ขอ้ 14 การประกนัคุณภาพการศกึษา 
  สถาบนัอุดมศกึษาตอ้งก าหนดและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายในทีค่รอบคลุมปจัจยัคุณภาพทัง้ดา้นปจัจยัการน าเขา้ กระบวนการ ผลผลติ และตวั
บ่งชีคุ้ณภาพ ตลอดจนการสรา้งฐานขอ้มลูเพื่อการประกนัคุณภาพการศกึษาทีเ่หมาะสมกบัระบบ
การศกึษาทางไกล และการรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 
  การประกนัคุณภาพการศกึษาจะตอ้งมกีารกระท าอย่างต่อเนื่อง มกีาร
รายงานผลต่อสภาสถาบนั ต่อสาธารณะ และคณะกรรมการการอุดมศกึษา  เพื่อน าผลการประกนั
คุณภาพการศกึษามาใชป้รบัปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทางไกลใหม้ปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลยิง่ขึน้ 
 ขอ้  15  คณะกรรมการการอุดมศกึษาอาจด าเนินการใหม้กีารก ากบัดแูล ตดิตาม และ
ประเมนิผลการจดัการศกึษาในระบบการศกึษาทางไกลของสถาบนัอุดมศกึษา เพื่อใหก้ารจดั
การศกึษาในระบบการศกึษาทางไกลเป็นไปอย่างมคีุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์และแนว
ปฏบิตั ิของประกาศนี้ 
 
  ประกาศ ณ  วนัที ่ 24  มกราคม พ.ศ. 2549 
 
 
   
                    (ศาสตราจารยพ์จน์    สะเพยีรชยั) 
                      ประธานกรรมการ 
                       คณะกรรมการการอุดมศกึษา 
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นิยามค าแนบท้ายประกาศ 
 

 
 “ระบบการศึกษาทางไกล (Distance Education)” หมายความว่า ระบบการศกึษาที่
ผูส้อนและผูเ้รยีนอยูห่่างกนั  มกีารวางแผน  เตรยีมการ  ถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ การ
บรกิาร และการประเมนิผ่านชุดการสอนทางไกลในรปูสื่อประสมทีป่ระกอบดว้ยสื่อหลกัและสื่อเสรมิ
ทีม่สี ื่อสิง่พมิพ ์ 
สื่อแพรภ่าพและเสยีง หรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นแกนกลาง เพื่อใหน้กัศกึษาและผูเ้รยีนสามารถ
ศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเองโดยไม่จ าเป็นตอ้งเขา้ชัน้เรยีนตามปกต ิมรีะบบการประเมนิทีม่คีุณภาพ
และชื่อถอืได ้เมือ่ส าเรจ็การศกึษาแลว้จะไดร้บัประกาศนียบตัรหรอืปรญิญาบตัรทีม่ศีกัดิแ์ละสทิธิ ์
เช่นเดยีวกบัประกาศ- นียบตัรหรอืปรญิญาบตัรจากสถาบนัการศกึษาในระบบชัน้เรยีน 

 “ระบบการศึกษาทางไกลผ่านส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นส่ือหลกั ( Print-Based  Distance 
Education)” หมายความว่า ระบบการศกึษาทีม่กีารวางแผน เตรยีมการ ด าเนินการผลติ น าเสนอ
เนื้อหาสาระและประสบการณ์ ใหบ้รกิารและท าการประเมนิผ่านสื่อสิง่พมิพใ์นรปูต าราการศกึษา
ทางไกล คู่มอืการศกึษา (Study Guide) หรอื แบบฝึกปฏบิตั ิ(Workbook) แผนกจิกรรมการศกึษา 
(Course Bulletin) เอกสารชุดความรู ้(Set Books) และสารานุกรม (Encyclopedia) เป็นสื่อหลกั 
และมสีื่อเสรมิประกอบดว้ยสื่อโสตทศัน์ รายการวทิยกุระจายเสยีงหรอืเทปเสยีงหรอืซดีเีสยีง 
รายการวทิยโุทรทศัน์ หรอืเทปภาพหรอืซดีภีาพ บทเรยีนดว้ยคอมพวิเตอร ์(Computer Assisted 
Instruction – CAI) อนิเทอรเ์นต (Internet) และการสอนเสรมิหรอืสมัมนาเสรมิแบบปฏสิมัพนัธห์รอื
การสอนเสรมิผ่านสื่อ 

 “ระบบการศึกษาทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั (Broadcast-Based 
Distance Education)” หมายความว่า ระบบการศกึษาทีม่กีารวางแผน เตรยีมการ ด าเนินการ
ผลติ น าเสนอเนื้อหาสาระและประสบการณ์ ใหบ้รกิาร และท าการประเมนิผ่านรายการ
วทิยกุระจายเสยีงหรอืเทปเสยีงหรอืซดีเีสยีง รายการวทิยโุทรทศัน์ หรอืเทปภาพ หรอืซดีภีาพ ที่
แพรภ่าพแบบตามสาย ไรส้าย หรอืผ่านดาวเทยีม เป็นสื่อหลกัและมสีื่อเสรมิประกอบดว้ย สื่อ
สิง่พมิพ ์สื่อโสตทศัน์ บทเรยีนดว้ยคอมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์นต และการสอนเสรมิหรอืสมัมนาเสรมิ
แบบปฏสิมัพนัธห์รอืการสอนเสรมิผ่านสื่อ 

 “ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเลก็ทรอนิกสเ์ป็นส่ือหลกั (E-Learning Based 
Distance Education)” หมายความว่า ระบบการศกึษาทีม่กีารวางแผน เตรยีมการ ด าเนินการ
ผลติ น าเสนอเนื้อหาสาระและประสบการณ์ใหบ้รกิารและท าการประเมนิผ่านเครอืขา่ย
อเิลก็ทรอนิกสท์ีม่คีอมพวิเตอรเ์ป็นกลไกขบัเคลื่อน ใชร้ะบบโทรคมนาคมสองทางทีต่อบสนอง
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนกบัผูส้อน และผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ผ่านสื่อหรอืเผชญิหน้า ผสมผสานกนัทัง้ 
ตามสาย (ON Cable/On Line) ตามคลื่นวทิย ุ(Wireless) และไรส้าย (Off-Cable/Off Line) โดยจดั 
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สอนทางอนิเทอรเ์นต การสอนผ่านจอภาพ และช่องทางโทรคมนาคมในรปูแบบอื่น และอาจใชส้ื่อ 

สิง่พมิพ ์สื่อทางวทิยกุระจายเสยีง สื่อทางวทิย ุโทรทศัน์ สื่อโสตทศัน์ การสอนเสรมิหรอืสมัมนาเสรมิ 
และการอบรมภาคปฏบิตัเิสรมิประสบการณ์เป็นสื่อเสรมิ 

 “ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเ์นต (Internet-Based Distance Education)” 
หมายความว่า ระบบการศกึษาทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีม่กีารวางแผน เตรยีมการ ด าเนินการผลติ 
น าเสนอเนื้อหาสาระและประสบการณ์ ใหบ้รกิารและท าการประเมนิผ่านเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์บบ
ออนไลน์เป็นสื่อหลกั และมสีื่อเสรมิประกอบดว้ยสื่อสิง่พมิพ ์ซดีเีสยีงหรอืเทปเสยีง ซดีภีาพหรอืเทป
ภาพ การสอนเสรมิหรอืสมัมนาเสรมิทางเครอืข่าย และมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนและผูเ้รยีนเท่าที่
จ าเป็น 

 “ระบบการศึกษาทางไกลด้วยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (On-Screen-Based 
Distance Education)” หมายความว่า ระบบการศกึษาทางอเิลก็ทรอนิกส ์ทีม่กีารวางแผน 
เตรยีมการ ด าเนินการผลติ น าเสนอเนื้อหาสาระและประสบการณ์ผ่านการประชุมทางไกล 
(Teleconferencing)  
การสอนผ่านดาวเทยีม (Via Satellite Instruction) และโทรทศัน์ปฏสิมัพนัธ์ (Interactive 
Television) และมสีื่อเสรมิประกอบดว้ยสื่อสิง่พมิพ ์ซดีเีสยีงหรอืเทปเสยีง ซดีภีาพ หรอืเทปภาพ 
การสอนเสรมิหรอืสมัมนาเสรมิทางเครอืข่ายและมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนและผูเ้รยีนเท่าทีจ่ าเป็น 

 “สถาบนัอดุมศึกษา” หมายความว่า สถาบนัอุดมศกึษาทีข่ออนุญาตเปิดสอนทางไกล 

 “ชุดการสอนทางไกล” หมายความว่า ชุดการสอนทางไกลทีผ่ลติในรปูชุดการสอนทางไกล 
ดว้ยสื่อสิง่พมิพ ์ ชุดการสอนทางไกลทางวทิยกุระจายเสยีง  ชุดการสอนทางไกลทางวทิย ุโทรทศัน์  
ชุดการสอนทางไกลทางอนิเทอรเ์นต ชุดการสอนทางไกลผ่านดาวเทยีม หรอืชุดการสอนดว้ยการ
ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 
 
 
 


