ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรือ่ ง แนวปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดาเนินการหลักสูตรระดับปริญญา
ในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548
--------------------------------------------------------เพื่ออนุวตั ใิ ห้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิด
และดาเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 และมติคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในการประชุมครัง้ ที่ 7/2548 เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2548 จึงออกประกาศแนวปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดาเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกลไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้ คาจากัดความและความหมายทีเ่ กี่ยวกับระบบการศึกษา
ทางไกลให้เป็ นไปตามนิยามคาแนบท้ายประกาศ
ข้อ 2 การขอเปิดหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาทีป่ ระสงค์จะเปิดดาเนินการหลักสูตรในระบบการศึกษา
ทางไกล จะต้องจัดทาคาขอจัดการศึกษาทางไกลตามแบบที่กาหนดท้ายประกาศนี้ และเสนอต่อสภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมตั หิ รือเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ก่อนเปิดดาเนินการ และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทราบภายใน 30 วัน
นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั อนุ มตั หิ รือเห็นชอบพร้อมแนบมติสภาสถาบันอุดมศึกษา เพื่อประกอบการ
ดาเนินการต่อไป
ในกรณีของหลักสูตรสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้องกับองค์กรกากับมาตรฐานวิชาชีพ
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดให้องค์กรกากับมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบและรับรองความพร้อมพืน้ ฐาน
ก่อนเปิดดาเนินการ
ข้อ 3 การพิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการเปิดดาเนินการหลักสูตร
3.1 ในการพิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะ
ขอเปิดดาเนินการหลักสูตรในระบบการสอนทางไกลต้องพิจารณาในเรือ่ งการจัดคณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ ได้แก่ ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร คณาจารย์ประจา คณาจารย์พเิ ศษ
บุคลากรอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ระบบการเรียนการสอนทางไกล กาหนดการเปิดภาคการศึกษาและหลักสูตร
การผลิตชุดการสอนทางไกล การประเมินการเรียนการสอน การจัดสื่อและอุปกรณ์การศึกษา การ
จัดโปรแกรมชุดคาสัง่ (Software) การจัดห้องสมุดทัง้ ห้องสมุดธรรมดาและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
อาคาร และสถานที่ รวมทัง้ ทรัพยากรอื่นทีม่ คี วามจาเป็ น
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3.2 สถาบันอุดมศึกษาต้องนาเสนอข้อมูลเพื่อแสดงความพร้อมในข้อ 3.1
ทัง้ หมด
ข้อ 4 วิธกี ารจัดการศึกษาระบบทางไกล ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
4.1 สถาบันอุดมศึกษา ต้องกาหนดการรับนักศึกษาในระบบการศึกษา
ทางไกลทีเ่ ป็ นระบบจากัดรับหรือไม่จากัดรับให้ชดั เจน
4.2 การกาหนดการเปิดภาคการศึกษา ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
4.3 โครงสร้างหลักสูตร ให้สอดคล้องหรือเทียบเคียงกันได้กบั เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
4.4 การสร้างและจัดหารายวิชา ควรอยูใ่ นรูปชุดการสอนทางไกล
ประกอบด้วย (1) เนื้อหาสาระและประสบการณ์ (2) กิจกรรม หรืองานทีม่ อบหมายให้ทา (3)
ประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิ และ (4) แบบประเมินหรือแบบทดสอบทัง้ ก่อนเรียน หลังเรียน และการสอบ
ประจาภาค
4.5 แสดงระบบการติดต่อสื่อสาร และการนาเสนอข้อมูลส่วนบุคคล
สาหรับคณาจารย์ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าในการเรียน หรือข้อมูลอื่น
ของนักศึกษา
4.6 ให้มคี ณะกรรมการผลิตและบริหารวิชาเพื่อวางแผน เตรียมการ ผลิต
หรือจัดหาเนื้อหาสาระ ทาการสอน และประเมิน โดยโครงสร้าง องค์ประกอบ บทบาทหน้าที่ และ
การดาเนินงานของคณะกรรมการผลิตและบริหารวิชาให้จดั ทาเป็ นประกาศของสถาบันอุดมศึกษา
ข้อ 5 การดาเนินการหลักสูตร
เพื่อธารงไว้ซง่ึ คุณภาพมาตรฐาน และมีการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
5.1 สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลเพื่อประกัน
คุณภาพการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เน้นการจัดระบบการถ่ายทอดเนื้อหาสาระและ
ประสบการณ์ทน่ี กั ศึกษาสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเองเป็ นหลัก โดยเสนอเป็นแผนแม่บททางวิชาการ
ของสถาบันต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุ มตั ิ
5.2 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มกี ารรายงานผลการจัดการศึกษาทัง้ ใน
ด้านคณาจารย์ การผลิตชุดการสอนทางไกล การถ่ายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ การปฏิบตั ิ
ประสบการณ์วชิ าชีพ การบริการนักศึกษา การวัดและการประเมินผลการศึกษาเป็นระยะๆ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้
ข้อ 6 ระบบการศึกษาทางไกล
สถาบันอุดมศึกษาต้องกาหนดและพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้
สมบูรณ์ โดยกาหนดองค์ประกอบ กระบวนการและกิจกรรม รวมทัง้ สื่อทีจ่ ะใช้อย่างชัดเจน เสนอ
เป็นแบบจาลองระบบการศึกษาทางไกล เสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ
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ข้อ 7 สื่อการศึกษาทางไกล
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดระบบการศึกษาทางไกลรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
หรือผสมผสานกัน โดยยึดสื่อหลัก ได้แก่ แบบยึดสื่อสิง่ พิมพ์เป็ นสื่อหลัก แบบยึดสื่อแพร่ภาพและ
เสียงเป็ นสื่อหลัก หรือแบบยึดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก
สื่อการศึกษาทางไกล สถาบันอุดมศึกษาควรผลิตหรือจัดหาสื่อหลักและสื่อ
เสริมให้เอือ้ ต่อการศึกษาด้วยตนเอง
สื่อหลัก ต้องเป็นสื่อทีน่ กั ศึกษาทุกคนเข้าถึงได้ สามารถถ่ายทอด
เนื้อหาสาระได้ทุกเรือ่ ง และบรรจุเนื้อหาสาระครบถ้วนตามทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อให้นกั ศึกษา
ทีม่ คี วามพร้อมสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง
สื่อเสริม เป็นสื่อทีเ่ สริมสาระให้ชดั เจนหรือเสริมปฏิสมั พันธ์ในระบบ
การศึกษาทางไกล
องค์ประกอบของสื่อหลักและสื่อเสริม มีดงั นี้
7.1 ในกรณีทย่ี ดึ สื่อสิง่ พิมพ์เป็ นสื่อหลัก ให้ประกอบด้วยแนวการศึกษา
หรือแบบฝึกปฏิบตั ิ (Study Guide/Workbook) ตาราเรียนด้วยตนเอง และหนังสือชุดความรู้
ทัง้ นี้ให้มสี ่อื เสริมประกอบด้วย สื่อโสตทัศน์ รายการ
วิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ บทเรียนทางอินเทอร์เน็ต การ
สอนเสริม การสัมมนาเสริม การประชุมทางไกล และการปฏิบตั ใิ นสถานการณ์เสมือนจริง การ
ปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จาลอง และการปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริง
7.2 ในกรณีทย่ี ดึ สื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก ให้ประกอบด้วยรายการ
วิทยุกระจายเสียง และรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อแพร่เสียงและภาพทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียง สถานี
วิทยุโทรทัศน์ สถานีดาวเทียม หรือสถานีแพร่เสียงและภาพตามสาย เพื่อการเรียนการสอนแบบ
ปฏิสมั พันธ์ผ่านจอภาพ (OSI-On Screen Interactive) เป็นรายการเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนตามที่
กาหนดไว้ในหลักสูตร ทัง้ ทีเ่ ป็นรายการสดแบบปฏิสมั พันธ์หรือการบันทึกเสียงหรือภาพไว้ล่วงหน้า มี
การออกแบบรายการทีจ่ ะช่วย ทาให้นกั ศึกษาได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์เทียบได้กบั การศึกษา
แบบปฏิสมั พันธ์ระหว่างคณาจารย์กบั นักศึกษาโดยตรง
ทัง้ นี้ให้มสี ่อื เสริมประกอบด้วย สื่อโสตทัศน์ สื่อสิง่ พิมพ์ บทเรียนด้วย
คอมพิวเตอร์ บทเรียนทางอินเทอร์เน็ต การสอนเสริม การสัมมนาเสริม การประชุมทางไกล และ
การปฏิบตั ใิ นสถานการณ์เสมือนจริง การปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จาลอง และการปฏิบตั ใิ นสถานการณ์
จริง
7.3 ในกรณีทย่ี ดึ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก ให้ใช้วธิ กี ารผสมผสาน
ระหว่างการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ (On-line or Off-line) แบบดิจทิ ลั หรือแอนา
ลอก (Digital or Analog) แบบเข้าถึงได้ไม่พร้อมกัน (Asynchronous) หรือเข้าถึงได้พร้อมกันใน
เวลาเดียวกัน (Synchronous/Real-Time)
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ทัง้ นี้ให้มสี ่อื เสริมประกอบด้วย สื่อสิง่ พิมพ์ สื่อโสตทัศน์ รายการวิทยุ
กระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ การสอนเสริม การสัมมนาเสริม
การประชุมทางไกล และการฝึกปฏิบตั ใิ นสถานการณ์เสมือนจริง การฝึกปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จาลอง
และการฝึกปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริง
ในการสอนผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันอุดมศึกษาต้องแสดง
ความพร้อมด้านโปรแกรมชุดคาสัง่ (Software) เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล โดยพัฒนา
ระบบการจัดสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Learning Management System-LMS) และพัฒนาระบบ
จัดการเนื้อหา (Content Management System-CMS) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ระบบการจัดสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งมีองค์ประกอบ (1) โฮมเพจ
(Homepage) (2) การนาเสนอเนื้อหาสาระ (Content Presentation) (3) แหล่งทรัพยากร (Learning
Resources) (4) แหล่งสืบค้นความรูเ้ สริมจากภายนอก (External Resources) (5) ห้องปฏิบตั กิ าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Laboratory) (6) ศูนย์ส่อื โสตทัศน์ (AV Center) (7) การประเมิน
(Assessment) (8) ป้ายประกาศ (Web board) (9)ห้องสนทนา (Chat room) (10) การสื่อสารทาง
ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) (11) คาถามพบบ่อย (Frequently Asked Questions)
และ (12) ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Profile)
สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาหรือจัดหาโปรแกรมทีส่ ามารถบันทึก
รายละเอียดวันและเวลา และช่วงเวลาทีร่ ว่ มกิจกรรม บันทึกรายงานต่อคณาจารย์ประจาวิชาและ
คณาจารย์ช่วยสอนเกีย่ วกับวิธกี าร และเวลาการเข้าศึกษาอย่างละเอียด
ข้อ 8 ความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน อุปกรณ์และระบบการเรียนการสอน
8.1 ต้องจัดอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับสื่อหลัก เครือข่ายสื่อสารด้วยระบบ
เครือข่ายภายในและระบบเครือข่ายทีใ่ ห้บริการจากภายนอกให้พร้อมบริการนักศึกษาอย่างเพียงพอ
สถาบันอุดมศึกษาอาจร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานโดยต้องจัดทาข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อกั ษรโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา
8.2 ต้องจัดระบบผลิตหรือจัดหาสื่อการศึกษาให้เพียงพอต่อการศึกษา
ด้วยตนเอง ประกอบด้วยแผนการเรียน การประเมินตนเองก่อนและหลังเรียน เนื้อหาสาระ การ
ประเมิน กิจกรรมระหว่างเรียน การทากิจกรรมภาคปฏิบตั เิ สริมประสบการณ์ และการมอบหมาย
สังงานเพื
่
่อเก็บคะแนน
8.3 ต้องจัดให้นกั ศึกษาได้มสี ่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยเข้ารับการ
ปฐมนิเทศ ศึกษาเนื้อหาสาระจากชุดการสอนทางไกล ศึกษาจากชุดการสอนเสริม ทางานทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย สืบค้นความรูจ้ ากแหล่งความรูเ้ สริมและฐานข้อมูลอาจารย์และนักศึกษาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ปรึกษาหารือทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเผชิญหน้ากับ คณาจารย์ประจาวิชา คณาจารย์
ช่วยสอน หรือกับนักศึกษาด้วยกันเอง ในเวลาทีม่ กี ารนัดหมาย ระหว่างการสอน สัมมนาเสริม หรือ
ประสบการณ์วชิ าชีพ และเข้าสอบในสถานทีท่ ก่ี าหนด
8.4 จัดระบบการเก็บข้อมูลการจัดบริการนักศึกษาเกี่ยวกับการร่วม
กิจกรรมหลักของนักศึกษาอย่างน้อย 4 กิจกรรม ได้แก่ (1) การสอน สัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม การ
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อบรมเข้ม หรือ การอบรมเข้มทัง้ แบบเผชิญหน้าและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (2) การศึกษาเนื้อหาสาระ
ในชุดการสอนสื่อหลักคือ สื่อสิง่ พิมพ์ และสื่อเสริมทางรายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุ
โทรทัศน์ การสอนหรือการสัมมนาผ่านดาวเทียมและการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอื่น (3) การประกอบกิจกรรมการเรียน และการทางานและ
ส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และ (4) การปรึกษาหารือ การส่งคาถามถึงคณาจารย์ประจาวิชาและ
คณาจารย์ช่วยสอนประจาวิชา
ข้อ 9 ความพร้อมด้านห้องสมุด
ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอข้อมูลปจั จุบนั และแผนการพัฒนาห้องสมุดและ
อุปกรณ์ทส่ี อดคล้องกับสื่อหลักอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทัง้ จัดห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้นกั ศึกษาใช้ประกอบการเรียน อาจจะใช้หอ้ งสมุดของสถาบันอุดมศึกษาทีม่ อี ยู่แล้ว โดยจัดให้
เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หรือเสนอหลักฐานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแสดงความร่วมมือกับห้องสมุด
อิเล็กทรอนิคส์อ่นื และ/หรือการเข้าเป็ นสมาชิกห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศทีจ่ าเป็ นสาหรับการเรียนการสอน โดยนักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาได้ตลอดเวลา
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ควรมีเอกสารและข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ตารา
อิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลทางวิชาการ บทคัดย่อออนไลน์ หรือฐานความรู้
ในรูปแบบอื่นในสาขาวิชาทีเ่ ปิดสอน
ข้อ 10 การประเมินการเรียนการสอนทางไกล ให้สถาบันอุดมศึกษา ระบุแนวทาง
การประเมินทัง้ กระบวนการและประเมินผลลัพธ์ ดังนี้
10.1 การประเมินกระบวนการ ต้องครอบคลุมการประเมินก่อนเรียนและ
กิจกรรมระหว่างเรียนประกอบด้วยการทางานและการส่งงาน การปรึกษาหารือ และส่งคาถามถึง
คณาจารย์ สัดส่วนการประเมินจากการสอบประจาภาคต่อคะแนนเก็บจาก การประเมินกิจกรรมให้
เป็นไปตามลักษณะวิชา โดยมีการกาหนดสัดส่วนและการประเมินผลสอบทีเ่ หมาะสม ทัง้ รายวิชา
ภาคทฤษฎีและประสบการณ์วชิ าชีพ
ทัง้ นี้ สถาบันต้องจัดประสบการณ์วชิ าชีพในห้องปฏิบตั กิ ารหรือ
สถานการณ์จริงในรูปการปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ โดยมีการทาข้อตกลงเป็นลายลักษณ์
อักษร
10.2 การประเมินผลลัพธ์ ให้ระบุแนวทางหรือแผนการดาเนินการทัง้ การสอบ
ประจาภาคและสอบย่อย โดยต้องดาเนินการสอบในสถานทีท่ ม่ี ผี คู้ ุมสอบทีส่ ามารถตรวจสอบการเข้า
มาสอบด้วยตนเองของนักศึกษาได้
ข้อ 11 การรับและเทียบโอนหน่วยกิต
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบ ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ข้อ 12 คณาจารย์และบุคลากร
ให้สถาบันอุดมศึกษาบรรจุแต่งตัง้ คณาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
คณาจารย์ประจา คณาจารย์พเิ ศษ และคณาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้การเรียนการสอน
ทางไกลดาเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตัง้ บุคลากรภายในหรือภายนอกให้ทา
หน้าทีค่ ณาจารย์ช่วยสอนประจาวิชาตามความเหมาะสม
บทบาทหน้าทีข่ องคณาจารย์ประจาวิชา คณาจารย์ผชู้ ่วยสอนประจาวิชา
และคณาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา
ข้อ 13 การประกันคุณภาพหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดระบบและประกันคุณภาพหลักสูตรเป็นระยะๆ
อย่างต่อเนื่อง มีรายงานผลต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา ต่อสาธารณะ และต่อคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อนาผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรการศึกษาทางไกลให้ทนั สมัยอยู่
เสมอ
ข้อ 14 การประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาต้องกาหนดและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทีค่ รอบคลุมปจั จัยคุณภาพทัง้ ด้านปจั จัยการนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต และตัว
บ่งชีค้ ุณภาพ ตลอดจนการสร้างฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาทีเ่ หมาะสมกับระบบ
การศึกษาทางไกล และการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องมีการกระทาอย่างต่อเนื่อง มีการ
รายงานผลต่อสภาสถาบัน ต่อสาธารณะ และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนาผลการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทางไกลให้มปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิง่ ขึน้
ข้อ 15 คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจดาเนินการให้มกี ารกากับดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การจัด
การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลเป็ นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์และแนว
ปฏิบตั ิ ของประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2549

(ศาสตราจารย์พจน์ สะเพียรชัย)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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นิ ยามคาแนบท้ายประกาศ

“ระบบการศึกษาทางไกล (Distance Education)” หมายความว่า ระบบการศึกษาที่
ผูส้ อนและผูเ้ รียนอยูห่ ่างกัน มีการวางแผน เตรียมการ ถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ การ
บริการ และการประเมินผ่านชุดการสอนทางไกลในรูปสื่อประสมทีป่ ระกอบด้วยสื่อหลักและสื่อเสริม
ทีม่ สี ่อื สิง่ พิมพ์
สื่อแพร่ภาพและเสียง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นแกนกลาง เพื่อให้นกั ศึกษาและผูเ้ รียนสามารถ
ศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเองโดยไม่จาเป็นต้องเข้าชัน้ เรียนตามปกติ มีระบบการประเมินทีม่ คี ุณภาพ
และชื่อถือได้ เมือ่ สาเร็จการศึกษาแล้วจะได้รบั ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรทีม่ ศี กั ดิ ์และสิทธิ ์
เช่นเดียวกับประกาศ- นียบัตรหรือปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาในระบบชัน้ เรียน
“ระบบการศึกษาทางไกลผ่านสื่อสิ่ งพิ มพ์เป็ นสื่อหลัก ( Print-Based Distance
Education)” หมายความว่า ระบบการศึกษาทีม่ กี ารวางแผน เตรียมการ ดาเนินการผลิต นาเสนอ
เนื้อหาสาระและประสบการณ์ ให้บริการและทาการประเมินผ่านสื่อสิง่ พิมพ์ในรูปตาราการศึกษา
ทางไกล คู่มอื การศึกษา (Study Guide) หรือ แบบฝึกปฏิบตั ิ (Workbook) แผนกิจกรรมการศึกษา
(Course Bulletin) เอกสารชุดความรู้ (Set Books) และสารานุกรม (Encyclopedia) เป็นสื่อหลัก
และมีส่อื เสริมประกอบด้วยสื่อโสตทัศน์ รายการวิทยุกระจายเสียงหรือเทปเสียงหรือซีดเี สียง
รายการวิทยุโทรทัศน์ หรือเทปภาพหรือซีดภี าพ บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Assisted
Instruction – CAI) อินเทอร์เนต (Internet) และการสอนเสริมหรือสัมมนาเสริมแบบปฏิสมั พันธ์หรือ
การสอนเสริมผ่านสื่อ
“ระบบการศึกษาทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก (Broadcast-Based
Distance Education)” หมายความว่า ระบบการศึกษาทีม่ กี ารวางแผน เตรียมการ ดาเนินการ
ผลิต นาเสนอเนื้อหาสาระและประสบการณ์ ให้บริการ และทาการประเมินผ่านรายการ
วิทยุกระจายเสียงหรือเทปเสียงหรือซีดเี สียง รายการวิทยุโทรทัศน์ หรือเทปภาพ หรือซีดภี าพ ที่
แพร่ภาพแบบตามสาย ไร้สาย หรือผ่านดาวเทียม เป็ นสื่อหลักและมีส่อื เสริมประกอบด้วย สื่อ
สิง่ พิมพ์ สื่อโสตทัศน์ บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนต และการสอนเสริมหรือสัมมนาเสริม
แบบปฏิสมั พันธ์หรือการสอนเสริมผ่านสื่อ
“ระบบการศึกษาทางไกลทางอิ เล็กทรอนิ กส์เป็ นสื่อหลัก (E-Learning Based
Distance Education)” หมายความว่า ระบบการศึกษาทีม่ กี ารวางแผน เตรียมการ ดาเนินการ
ผลิต นาเสนอเนื้อหาสาระและประสบการณ์ให้บริการและทาการประเมินผ่านเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ทม่ี คี อมพิวเตอร์เป็นกลไกขับเคลื่อน ใช้ระบบโทรคมนาคมสองทางทีต่ อบสนอง
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อน และผูเ้ รียนกับผูเ้ รียน ผ่านสื่อหรือเผชิญหน้า ผสมผสานกันทัง้
ตามสาย (ON Cable/On Line) ตามคลื่นวิทยุ (Wireless) และไร้สาย (Off-Cable/Off Line) โดยจัด
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สอนทางอินเทอร์เนต การสอนผ่านจอภาพ และช่องทางโทรคมนาคมในรูปแบบอื่น และอาจใช้ส่อื
สิง่ พิมพ์ สื่อทางวิทยุกระจายเสียง สื่อทางวิทยุ โทรทัศน์ สื่อโสตทัศน์ การสอนเสริมหรือสัมมนาเสริม
และการอบรมภาคปฏิบตั เิ สริมประสบการณ์เป็ นสื่อเสริม
“ระบบการศึกษาทางไกลทางอิ นเทอร์เนต (Internet-Based Distance Education)”
หมายความว่า ระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ทม่ี กี ารวางแผน เตรียมการ ดาเนินการผลิต
นาเสนอเนื้อหาสาระและประสบการณ์ ให้บริการและทาการประเมินผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ
ออนไลน์เป็นสื่อหลัก และมีส่อื เสริมประกอบด้วยสื่อสิง่ พิมพ์ ซีดเี สียงหรือเทปเสียง ซีดภี าพหรือเทป
ภาพ การสอนเสริมหรือสัมมนาเสริมทางเครือข่าย และมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียนเท่าที่
จาเป็ น
“ระบบการศึกษาทางไกลด้วยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (On-Screen-Based
Distance Education)” หมายความว่า ระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ ทีม่ กี ารวางแผน
เตรียมการ ดาเนินการผลิต นาเสนอเนื้อหาสาระและประสบการณ์ผ่านการประชุมทางไกล
(Teleconferencing)
การสอนผ่านดาวเทียม (Via Satellite Instruction) และโทรทัศน์ปฏิสมั พันธ์ (Interactive
Television) และมีส่อื เสริมประกอบด้วยสื่อสิง่ พิมพ์ ซีดเี สียงหรือเทปเสียง ซีดภี าพ หรือเทปภาพ
การสอนเสริมหรือสัมมนาเสริมทางเครือข่ายและมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รีย นเท่าทีจ่ าเป็ น
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาทีข่ ออนุญาตเปิดสอนทางไกล
“ชุดการสอนทางไกล” หมายความว่า ชุดการสอนทางไกลทีผ่ ลิตในรูปชุดการสอนทางไกล
ด้วยสื่อสิง่ พิมพ์ ชุดการสอนทางไกลทางวิทยุกระจายเสียง ชุดการสอนทางไกลทางวิทยุ โทรทัศน์
ชุดการสอนทางไกลทางอินเทอร์เนต ชุดการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือชุดการสอนด้วยการ
ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

