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บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาทางไกลในระดับอุดมศึกษา 

กลุมตัวอยาง คือ ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษาทางไกล และผูบริหาร และผูปฏิบัติงานดานการศึกษาทางไกลใน

สถาบันอุดมศึกษา วิธีดําเนินการวิจัยมี 5 ข้ันตอน คือ 1) การพัฒนารางตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา

ทางไกล 2) การศึกษาความคิดเห็นผูบริหาร และผูเชี่ยวชาญ และอาจารยผูเกี่ยวของดานการจัดการศึกษาทางไกล 

3) การประมวลความคิดเห็นจากการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพิจารณารางตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ

การศึกษาทางไกล 4) การพัฒนาตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาทางไกลในระดับอุดมศึกษา และ 5) การ

รับรองตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาทางไกลในระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบวา ตัวบงชี้การประเมิน

คุณภาพการศึกษาทางไกลในระดับอุดมศึกษา จัดตามเกณฑการประเมินคุณภาพตามการจัดการเรียนการสอน

ทางไกล พ.ศ.2555 มีจํานวน 11 องคประกอบ มีจํานวนตัวบงชี้ 23 ตัวบงชี้     

 

คําสําคัญ: ตัวบงชี/้ การประเมินคุณภาพ/ การศึกษาทางไกล 

 

Abstract 
 The purpose of this research was to develop the indicators for quality assessment of 

distance education in higher education. Research samples included experts in distance education 

management, administrators, and staff involving in distance education in higher educational 

institutions. Research methods contained five steps: 1) developing the draft indicators of quality 

management in distance education, 2) studying opinions of experts, administrators, and staff involving 

in the management of distance education, 3) commenting on the indicators of distance education in 

higher education institutions, 4) developing on the indicators of distance education in higher education 

institutions and 5) approving the indicators of quality assessment of distance learning in higher 

education. The results showed that in the development of indicators to asses quality development for 

distance education in higher education there were 23 indicators with in 11 quality assessment 

factors for distance education (2012).  

 

Keywords: Indicator/ Quality Assessment/ Distance Education 
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บทนํา 
 การจัดการศึกษาทางไกลเปนการจัดการศึกษา

ที่มุงเปดโอกาสและขยายโอกาสใหมีการจัดการศึกษา

โดยใชรูปแบบการศึกษาทางไกลท่ียึดส่ือส่ิงพิมพ เปนส่ือ 

หลัก การศึกษาทางไกลท่ียึดส่ือแพรภาพและเสียงเปน 

ส่ือหลัก และการศึกษาทางไกลท่ียึดส่ืออิเล็กทรอนิกส 

เปนส่ือหลัก ดวยวิธีการจัดการศึกษาทางไกลนั้นจะทําให

นักศึกษา และผูสนใจใฝหาความรูสามารถศึกษาหา

ความรูไดในเวลา  และสถานที่ที่ตนสะดวกตามความ

สนใจและความสามารถของแตละบุคคล เนื่องจาก

วิธีการจัดการศึกษาทางไกลนั้นผูสอนและผูเรียนอยู

หางไกลกัน การเรียนรูใชวีธีการผานทางระบบการ

ส่ือสารทางไกลผานส่ือหลัก ดังนั้นการสรางระบบ

ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลเพื่อเปนการให

เกิดการยอมรับในมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับการจัด

การศึกษาแบบมีชั้นเรียน  

 ดวยความตระหนักดานมาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษาทางไกล กระทรวงศึกษาธิการในฐานะ

หนวยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาของประเทศจึงได

ออกประกาศกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการขอเปดและ

ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษา

ทางไกล พ.ศ. 2548 เพ่ือสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต

สําหรับประชาชน และสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาส

เรียนรูดวยตนเอง และเพื่อธํารงไวซ่ึงคุณภาพมาตรฐาน

การจัดการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาได มีประกาศเพื่ อ เสนอแนวปฏิบั ติตาม

หลักเกณฑการขอเปด และดําเนินการหลักสูตรระดับ

ปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 เปน

แนวทางดานเกณฑและแนวปฏิบัติตาง ๆ เพื่อการจัด

การศึกษาทางไกลอยางมีคุณภาพ ซ่ึงแนวทางท่ีกําหนด

ไว 3 ประเด็น คือ 1) สถาบันอุดมศึกษาตองจัดระบบ

และประกันคุณภาพหลักสูตรเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง 

มีรายงานผลตอสภาอุดมศึกษาตอสาธารณะ และตอ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนําผลการประเมินมา

ใชปรับปรุงคุณภาพหลกัสูตรการศึกษาทางไกลใหทันสมัย

อยูเสมอ 2) สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดและพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุม

ปจจัยคุณภาพทั้งดานปจจัยการนําเขา กระบวนการ 

ผลผลิต และตัวบงชี้ คุณภาพ ตลอดจนการสราง

ฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสม

กับระบบการศึกษาทางไกล และการรับรองการประเมิน

ภายนอก การประกันคุณภาพการศึกษาจะตองมีการ

กระทําอยางตอเนื่อง มีรายงานผลตอสภาสถาบัน ตอ

สาธารณะ และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนําผล

การประกันคุณภาพมาใชปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาทางไกลใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยิ่งข้ึน และ 3) คณะกรรมการการศึกษาอาจดําเนินการ

ใหมีการกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผล การจัดการ

ศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อใหการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลเปนไป

อยางมีคุณภาพ และมาตรฐานตามเจตนารมณและแนว

ปฏิบัติของประกาศนี้ 

 การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสงผลใหระบบ

การศึกษาทางไกล โดยเฉพาะการจัดการศึกษาทางไกลท่ี

ยึดส่ืออิ เล็กทรอนิกส เปนส่ือหลักที่ มีลักษณะเฉพาะ                

ตองพึ่งดานโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

มากข้ึน ประกอบกับระยะเวลาท่ีประกาศหลักเกณฑและ

แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาทางไกล ของกระทรวง 

ศึกษาธิการไดผานมาเกือบสิบป ทําใหเกณฑและแนว

ทางการจัดการศึกษาทางไกลบางประเด็นไมเหมาะกับ

ยุคสมัย จําเปนตองมีการกําหนดแนวทางใหม เพื่อนําสู

แนวปฏิบัติใหชัดเจนข้ึน และนําสูการปรับเปล่ียนแนวทาง

เพื่อการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลให

สอดคลองกับสภาพปจจุบัน  

 การพัฒนาตัวบงชี้จะเปนแนวทางการพัฒนา

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา เพราะตัวบงชี้ที่

เปน ขอความ ตัวประกอบ ตัวแปร หรือคาท่ีสังเกตไดจะ

ใชบงบอกถึงแนวทาง หรือการดําเนินงาน ในชวงเวลาใด

เวลาหนึ่ง โดยตัวบงชี้เม่ือนําเสนอประกอบเกณฑจะ

สามารถทําใหทราบแนวทางเพื่อนําไปใชการประเมิน

คุณภาพของกระบวนงานตางๆ ไดตอไป ดังนั้นการ

พัฒนาตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาทางไกล

จะเปนวิธีการสําคัญยิ่งในการสนับสนุนใหเกิดการเรียน

การสอนทางไกลในระดับอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานและ

คุณภาพ ทําใหเกิดแนวปฏิบั ติที่ชัดเจนของการจัด

การศึกษาทางไกล และเปนแนวทางการพิจารณาและ

ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระบบการศึกษา

ทางไกลในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย   
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วัตถุประสงค  
 เพื่ อพัฒนา ตัวบ งชี้ ก ารประ เ มินคุณภาพ

การศึกษาทางไกลในระดับอุดมศึกษา 

 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. สถาบันอุดมศึกษาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปน

สถาบันอุดมศึกษาที่เปนมหาวิทยาลัยสังกัดรัฐบาลและ

สังกัดเอกชนท่ีมีการจัดการศึกษาทางไกล จํานวน 42 

สถาบัน 

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 

5 กลุม คือ  

2.1 ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่

เกี่ยวของดานการศึกษาทางไกลในสถาบันอุดมศึกษาท่ี

เขารวมประชุมเพื่อพิจารณารางตัวบงชี้ฯ จํานวน 11 คน  

2.2 ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และอาจารย

ผูเกี่ยวของดานการจัดการศึกษาทางไกล เพื่อตอบแบ

สอบถามความคิดเห็นตอรางตัวบงชี้ฯ จํานวน 190 คน  

2.3 ผูบริหาร อาจารย ผูเชี่ยวชาญและ

ผูสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลเพ่ือประชุมระดม

ความคิดเห็นตอรางตัวบงชี้ฯ จํานวน 140 คน 

2.4 คณะทํางานพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑ

การประเมินตัวบงชี้การจัดการศึกษา ในระบบการศึกษา

ทางไกลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

จํานวน 12 คน    

2.5 คณะอนุกรรมการพิจารณาและติดตาม

ประเมินผลการจัดการศึกษา ในระบบการศึกษาทางไกล 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 11 คน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ข้ันตอนดําเนินการเ พ่ือพัฒนาตัวบงชี้การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาทางไกลในระดับอุดมศึกษา 

แบงเปน 5 ข้ันตอน คือ  

  ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนารางตัวบงชี้การประเมิน

คุณภาพการศึกษาทางไกล มีข้ันตอนดังนี้  

 1.1 ศึกษาแนวคิด เอกสาร ตํารา งานวิจัยดาน

การประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการ

รับรองมาตรฐานการศึกษาทางไกลตางประเทศ แนว

ปฏิบัติท่ีดีดานการจัดการศึกษาทางไกลจากตางประเทศ

จํานวน 7 เอกสาร หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการ

หลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 

2548 แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดหลักสูตร

ระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 

และเกณฑการประเมินคุณภาพตามการจัดการเรียนการ

สอนทางไกล พ.ศ. 2555 ของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  นํามาสรุปวิเคราะหเนื้อหา (content 

analysis) และสังเคราะหเปนแนวปฏิบัติในการพิจารณา

คุณภาพการจัดการศึกษาทางไกล   

 1.2 นําขอมูลที่ไดจากข้ันท่ี 1 มาสังเคราะหเปน

รางตัวบงชี้ การประเมินคุณภาพการศึกษาทางไกล แบง

ตามองคประกอบ 9 องคประกอบ และตัวบงชี้จํานวน 

70 ตัวบงชี้    

 1.3 จัดทําวาระการประชุมผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ 

และอาจารยที่ เกี่ยวของดานการจัดการศึกษาทางไกล 

เกี่ยวกับรางตัวบงชี้ ตามองคประกอบ ขอ 1.2  

 1.4 ดําเนินการประชุมระดมความคิดเห็นกับ

ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และอาจารยที่เกี่ยวของดานการ

จัดการศึกษาทางไกลในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 11 

คน โดยกําหนดวาระการประชุมเพื่อพิจารณารางตัวบงชี้

การประเมินคุณภาพการศึกษาทางไกลในสถาบัน 

อุดมศึกษา     

 1.5 ผูวิจัยดําเนินการจดบันทึกผลการประชุม

นํามารวบรวมแยกแยะ ราง ตัวบงชี้โดยกรอบการ

สังเคราะหกําหนดจากหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการจัด

การศึกษาทางไกลจํานวน 3 เอกสาร คือ 1) หลักเกณฑ

การขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาใน

ระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 2) แนวปฏิบัติตาม

หลักเกณฑการขอเปดหลักสูตรระดับปริญญาในระบบ

การศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 และ 3) เกณฑการ

ประเมินคุณภาพตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล 

พ.ศ. 2555 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

จากนั้นสรุปเปนตารางสังเคราะหรางตัวบงชี้สําหรับการ

ประเมินการศึกษาทางไกลในสถาบันอุดมศึกษา   

 1.6 สรุปรางตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพ

การจัดการศึกษาทางไกล ไดจํานวน 11 องคประกอบ 

และคัดเลือกตัวบงชี้ไดจํานวน 54 ตัวบงชี้ 

  ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาความคิดเห็นผูบริหาร 

และผูเชี่ยวชาญ และอาจารยผูเกี่ยวของดานการจัด

การศึกษาทางไกล เก่ียวกับรางตัวบงชี้การประเมิน

คุณภาพการศึกษาทางไกล 
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 2.1 นําขอมูลจากข้ันตอนท่ี 1 มาสรางเปน

แบบสอบถามเพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอ

ความเหมาะสมของรางตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพ

การศึกษาทางไกลจํานวน 54 ตัวบงชี้ 

 2.2 ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

และพิจารณาความสอดคลองของขอคําถาม โดย

ผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน จากนั้นเลือกขอคําถามที่มีคา

ความสอดคลองของเนื้อหา (IOC) ท่ีมีคาต้ังแต 0.5 ข้ึน

ไปมาใชในเปนขอคําถาม  

 2.3 สรางเปนแบบสอบถามมาตราสวน 5 

ระดับ (rating scale) ตามวิธีการของลิเคริท (Likert 

1932) 

 2.4 นําแบบสอบถามจํานวน 190 ฉบับ ไปเก็บ

ขอมูลกับผูบริหาร และอาจารยที่รับผิดชอบงานดาน

การศึ กษาทาง ไกล ในสถา บันอุ ดมศึ กษา  ได รั บ

แบบสอบถามกลับคืนมา 146 ฉบับ คิดเปนรอยละ 

76.84  

 2.5 คัดเลือกตัวบงชี้ที่มีคะแนนความเหมาะสม

ตามความคิดเห็นของผูบริหาร และอาจารยท่ีรับผิดชอบ

งานดานการศึกษาทางไกลในสถาบันอุดมศึกษา ในระดับ

เหมาะสมมาก มากําหนดเปนรางตัวบงชี้เพื่อประเมิน

การศึกษาทางไกลในสถาบันอุดมศึกษา โดยไดรางตัว

บงชี้จํานวน 54 ตัวบงชี้  

 ขั้นตอนท่ี 3 การประมวลความคิดเห็นจากการ
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพิจารณารางตัวบงชี้การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาทางไกล  ดําเนินการ ดังนี้ 

  3.1 การจัดประชุมระดมความคิดเห็นผูบริหาร 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา อาจารยที่รับผิดชอบ

งานดานการศึกษาทางไกล และผูเชี่ยวชาญดานการจัด

การศึกษาทางไกล จํานวน 140 คน โดยแบงการประชุม

เปน 5 กลุมยอย โดยแตละกลุมแยกกันอภิปรายและ

แสดงความคิดเห็นตอรางตัวบงชี้ เพื่อการประเมิน

คุณภาพการศึกษาทางไกล ในแตละองคประกอบ ดังนี้ 

1) กลุมผูบริหาร จํานวน 1 กลุม อภิปรายตัวบงชี้ใน

องคประกอบดานแผนยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ 

และการจัดการศึกษาทางไกล 2) กลุมผูสอน จํานวน 2 

กลุม  อภิปรายตัวบงชี้ในองคประกอบดานการเรียนการ

สอน อาจารย และนักศึกษา และ 3) กลุมผูเชี่ยวชาญ

และผูสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล จํานวน 2 กลุม 

อภิปรายตัวบงชี้ในองคประกอบดานระบบและเทคโนโลยี

ที่ใชสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล  

  3.2 นําผลจากขอ 3.1 มาสรุปโดยผูวิ จัย 

คัดเลือก ปรับแกไข นําเสนอรางตัวบงชี้การประเมิน

คุณภาพการศึกษาทางไกลในระดับอุดมศึกษา ในข้ันนี้

ยังคงไดตัวบงชี้เทาจํานวนเดิม คือ 54 ตัวบงชี้ โดยมี

ขอเสนอแนะจากประชุมระดมความคิดเห็นใหปรับแกไข

ดานภาษา และขอเสนอแนะเพื่อการนําตัวบงชี้ไปใชตอไป 

 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาตัวบงชี้การประเมิน

คุณภาพการศึ กษาทาง ไกล ในระดั บอุ ดมศึ กษ า 

ดําเนินการโดย นําขอสรุปจากรางตัวบงชี้ที่การประเมิน

คุณภาพการศึกษาทางไกลในระดับอุดมศึกษาจาก 

ข้ันตอนที่ 3 สรุปเปนวาระการประชุมของคณะทํางาน

พัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินตัวบงชี้การจัด

การศึกษา ในระบบการศึกษาทางไกลของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 12 คน ท่ีประชุม

ไดรวมกันระดมความคิดเห็น และหาขอสรุปโดยการยึด

กรอบตามเกณฑการประเมินคุณภาพตามการจัดการ

เรียนการสอนทางไกล พ.ศ. 2555 ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 11 องคประกอบ 

เปนแนวทาง และมีการจัดกลุมตัวบงชี้ใหเปนหมวดหมูที่

ซํ้าซอนและใกลเคียงกันไดจัดรวมกัน สรุปไดตัวบงชี้การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาทางไกล ทั้งส้ิน 23 ตัวบงชี้ 

พรอมเพิ่มคําอธิบายตัวบงชี้ และเกณฑมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาทางไกลแตละตัวบงชี้  

 ขั้นตอนท่ี 5 การรับรองตัวบงชี้การประเมิน

คุณภาพการศึ กษาทาง ไกล ในระดั บอุ ดมศึ กษ า 

ดําเนินการโดย นําขอสรุปจากตัวบงชี้ที่การประเมิน

คุณภาพการศึกษาทางไกลในระดับอุดมศึกษาจากข้ันตอน

ที่ 3 สรุปเปนวาระการประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณาและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาใน

ระบบการศึกษาทางไกล สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา จํานวน 11 คน เพื่อรับรองตัวบงชี้ดังกลาว  

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ

การศึกษาทางไกลในระดับอุดมศึกษา  ไดเสนอกําหนด

ตัวบงชี้ตามเกณฑการประเมินคุณภาพตามการจัดการ

เ รียนการสอนทางไกล พ .ศ . 2555 จํ านวน 1 1 
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องคประกอบ รวมตัวบ งชี้ ทั้ ง ส้ิน  23 ตัวบ งชี้  มี

รายละเอียด ดังนี้  

 องคประกอบท่ี 1 การจัดการศึกษาทางไกล

ต อ งสอดคล อ งกั บ วิ สั ยทั ศน  พั น ธกิ จ  และแผน

ยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา มี 1 ตัวบงชี้ คือ 

วิสัยทัศน พันธกิจ แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตกิารใน

การจัดการศึกษาทางไกล 

 องคประกอบที่ 2 ระบบการศึกษาทางไกลท่ี

สถาบันอุดมศึกษาจัดตองไมดอยกวาระบบการสอนในช้ัน

เรียน มี 3 ตัวบงชี้  คือ 

  1. แนวทาง เกณฑหรือมาตรฐานการพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตร 

  2. ประมวลการสอนรายวิชา 

 3. ประกาศขอมูลรายวิชา 

 องคประกอบที่ 3 ระบบการสนับสนุน อาทิ 

การใหคําปรึกษา ทุนการศึกษา การกูยืม การเขาถึงส่ือ

การสอน เอกสารการสอน หองสมุดอิเล็กทรอนิกส  

(E-Library) การเรียน รด. ของนักศึกษาชาย มี 3 ตัว

บงชี้ คือ  

 1. คําปรึกษาดานวิชาการ ความชวยเหลือเรื่อง

ทุนการศึกษา ปญหาสวนตัวและดานอาชีพ  

 2. หองสมุด ส่ือและทรัพยากรการเรียนรู 

 3. การอบรมและขอมูลที่จําเปนในการเขาถึง

ฐานขอมูล หองสมุด ทรัพยากรการเรียนรู และการ

บริการอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อการเรียนทางไกล 

 องคประกอบที่ 4 สื่อและการผลิตส่ือ การผลิต

ส่ือการเรียนการสอนและความสอดคลองของเนื้อหา                 

ส่ือกับหลักสูตร การจัดหา E-book และการเขาถึงส่ือ

ตางๆ ของนักศึกษา มี 3 ตัวบงชี้ คือ  

 1. ส่ือและแหลงทรัพยากร 

 2. ดานลิขสิทธิ์ในทรัพยากรการเรียน 

 3. การเขาถึงและการใชงานส่ือและแหลง

ทรัพยากร 

 องคประกอบที่ 5 เทคโนโลยีที่ใชสนับสนุน

สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีอะไรบาง ประสิทธิภาพของ

เทคโนโลยีความยั่งยืน และความสัมพันธสอดคลองกับ

หลักสูตรเปนอยางไร มี 1 ตัวบงชี้ คือ เทคโนโลยีเพื่อ

การจัดการศึกษาทางไกล  

  องคประกอบท่ี 6 นักศึกษา การคัดเลือก การ

รับเขาศึกษา การประเมินผลการเรียนการสอนซ่ึงตองไม

ดอยกวาในแบบช้ันเรียน มี 5 ตัวบงชี้ คือ  

 1. ขอมูลท่ีผูเรียนตองรูกอนเรียน 

 2. เกณฑและวิธีการคัดเลือกผูเรียน 

 3. การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะ ใน

การใชเทคโนโลยีท่ีใชในการศึกษาทางไกล 

 4. การบริการสําหรับผูเรียนระหวางการเรียน 

 5. การวัดสัมฤทธิผล 

  องคประกอบที่ 7 อาจารยผูสอน ประสบการณ

ในการสอนในระบบการศึกษาทางไกล ความพรอม การ

ไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับการสอนระบบการศึกษาทางไกล 

การจัดชั่วโมงทํางาน (office hour) ของอาจารยมี 1 ตัว

บงชี้ คือ คณาจารย และเจาหนาที่มีความรู ทักษะ ในการ

จัดการศึกษาทางไกล 

 องคประกอบท่ี 8 หนวยงาน/คณะกรรมการที่

ดู แลห ลัก สูตร ในระบบทางไกล มี  1  ตัวบ งชี้  คื อ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาทางไกล 

 อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ท่ี  9  ก า ร มี ป ฏิ สั ม พั น ธ 

(Interactive) ระหวางนักศึกษาและอาจารย ซ่ึงตองเปน

การส่ือสารสองทางมี 1 ตัวบงชี้ คือ การสงเสริมการมี

ปฏิสัมพันธในการเรียนรู  

 องคประกอบที่ 10 การอนุมัติใหเปดดําเนินการ

หลักสูตรตองเปนสาขาวิชาที่เปนความตองการของชุมชน

และสังคม โดยเปนสาขาวิชาที่สถาบันนั้นๆ มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะ และตองมีผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายนอก (EQA) ระดับคณะในระดับดีมากใน

รอบปการศึกษาสุดทาย มี 3 ตัวบงชี้ คือ 

 1. การอนุมัติหลักสูตร 

 2. ผลการประเมิน EQA 

 3. ความตองการของชุมชนและสังคม 

 องคประกอบท่ี 11 การอนุมัติใหเปดดําเนินการ

หลักสูตรตองมีกําหนดในการส้ินสุดหลักสูตร ตองจํากัด

จํานวนนักศึกษา และกําหนดสัดสวนของอาจารยกับ

นักศึกษาใหเหมาะสม มี 1 ตัวบงชี้คือ กําหนดเวลาเปด

และส้ินสุดหลักสูตร 
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 สรุปองคประกอบและตัวบงชี้การจัดคุณภาพการศึกษาทางไกลในระดับอุดมศึกษา แสดงเปนแผนภาพดังนี้ 

 
ภาพที่ 1 ภาพองคประกอบและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาทางไกลในระดบัอดุมศึกษา 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาทางไกลใน

ระดับอุดมศึกษาจํานวน 23 ตัวบงชี้ที่ไดรับการพัฒนา

ภายใตองคประกอบการประเมินคุณภาพตามการจัดการ

เรียนการสอนทางไกล พ.ศ. 2555 จํานวน 11 องคประกอบ

นั้น ไดรับการประเมินความคิดเห็นวา ตัวบงชี้มีความสําคัญ

และเหมาะสมระดับมากท่ีสุด และระดับมากท้ังส้ิน แสดง

วากลุมตัวอยางที่เปนผูบริหาร อาจารย ที่รับผิดชอบงาน

ดานการศึกษาทางไกลในสถาบันอุดมศึกษา เห็นวาตัวบงชี้นี้

เหมาะสมที่จะนํามาเพื่อเปนแนวทางการประเมินคุณภาพ

การจัดศึกษาทางไกล   

 ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาทางไกล ใน

แตละองคประกอบ อาทิองคประกอบท่ี 1 การจัดการศึกษา

ทางไกลตองสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และแผน

ยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา องคประกอบเปนตัวบงชี้

ที่มีรายละเอียดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองแสดง

ความตองการและความมุงม่ันที่จะใชระบบการศึกษา

ทางไกลในการจัดการเรียนการสอน โดยระบุในวิสัยทัศน 

พันธกิจ แผนยุทธศาสตร  และแผนปฏิบั ติการของ

สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการประกัน

คุณภาพการศึกษาทางไกลแบบอี เลิ ร นิ ง (ฐาปนี ย  

ธรรมเมธา, 2552, หนา 27) ที่ไดเสนอแนวทางแรก ของ

การประกันคุณภาพการศึกษาแบบอีเลิรนนิงไววา ตองเริ่ม

จากวิ สัยทัศน  พั นธกิ จ และแผนยุทธศาสตร ของ

สถาบันอุดมศึกษาเปนหลัก สถาบันการศึกษาที่ตองมี

นโยบายที่ชัดเจนดานอีเลิรนนิง (Institutional policy) ควร

มีตัวบงชี้การประเมิน เชน การวางนโยบายและยุทธศาสตร

การจัดโครงการอีเลิรนนิงท่ีชัดเจน ดานวิสัยทัศน พันธกิจ 

แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ และโครงการขององคกรที่

ดําเนินการทั้งการบริการจัดการ และการจัดการศึกษาดาน

อีเลิรนนิง   

 รายละเอียดตัวบงชี้ ตามองคประกอบท่ี 2 ระบบ

การศึกษาทางไกลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดตองไมดอยกวา

ระบบการสอนในช้ันเรียน ท้ังสามตัวบงชี้ ดานแนวทาง 

เกณฑหรือมาตรฐานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

ประมวลการสอนรายวิชา และประกาศขอมูลรายวิชา 

ประเด็นเหลานี้เนนดานบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให

บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด

ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ หรือกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จัดใหมีการ
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รายงานผลการจัดการศึกษาเปนรายวิชา การจัดสรร

ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและการวิจัย

ใหเพียงพออยางมีคุณภาพ มีการประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษาท่ีครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรูในทุกๆดาน 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการอยาง

ตอเนื่ อง และรายงานผลการจัดการศึกษาตอสภา

สถาบันอุดมศึกษาทุกปการศึกษา รวมถึงประเมินหลักสูตร

เพ่ือพัฒนาอยางตอเนื่องอยางนอยทุกๆ 5 ป ซ่ึง

องคประกอบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนนั้น คือเปน

หัวใจของการจัดการเรียนการสอนท้ังแบบทางไกลและแบบ

ชั้นเรียนปกติที่ตองใหความสําคัญทั้งส้ิน โดยเฉพาะ

การศึกษาทางไกลถือวาเปนปจจัยสําคัญที่สุดของการเรียน

ทางไกลที่ผูสอนและผูเรียนมิไดเผชิญหนากันเหมือนการ

สอนในระบบชั้นเรียน การเทียบเคียงการจัดการเรียนสอง

ลักษณะใหเทาเทียมกันจึงตองคํานึง ถึงรายละเอียดของตัว

บงช้ีในองคประกอบนี้ทั้งส้ิน   

 องคประกอบท่ี 3 ดานระบบการสนับสนุน อาทิ 

การใหคําปรึกษา ทุนการศึกษา การกูยืม การเขาถึงส่ือการ

สอน เอกสารการสอน หองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-Library) 

การเรียน รด. ของนักศึกษาชาย จากสามตัวบงชี้ คือ 1) 

ด านคํ าปรึ กษาด านวิ ชาการ ความช วยเหลือเรื่ อง

ทุนการศึกษา ปญหาสวนตัวและดานอาชีพ 2) หองสมุด 

ส่ือและทรัพยากรการเรียนรู และ การอบรมและขอมูลที่

จําเปนในการเขาถึงฐานขอมูล หองสมุด ทรัพยากรการ

เรียนรู และ 3) การบริการอ่ืนๆ ที่จําเปนเพื่อการเรียน

ทางไกล และองคประกอบท่ี 4 ส่ือและการผลิตส่ือ การ

ผลิตส่ือการเรียนการสอนและความสอดคลองของเนื้อหา  

ส่ือกับหลักสูตรการจัดหา E-book และการเขาถึงส่ือตางๆ 

ของนักศึกษา มี 3 ตัวบงชี้ คือ 1) ส่ือและแหลงทรัพยากร 

2) ดานลิขสิทธิ์ในทรัพยากรการเรียน และ 3) การเขาถึง

และการใชงานส่ือและแหลงทรัพยากร และองคประกอบท่ี 

5  เทคโนโลยีที่ใชสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมี

อะไรบาง ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีความยั่งยืน และ

ความสัมพันธสอดคลองกับหลักสูตรเปนอยางไร มีตัวบงชี้ 

คือ เทคโนโลยี เพื่อการจัดการศึกษาทางไกล พบวา

องคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพเหลานี้ไดครอบคลุมตาม

แนวทางมาตรฐานดานประกันคุณภาพการศึกษาทางไกล 

ของ The United Kingdom’s distance education, citing 

the Open and Distance Learning Quality Council 

(ODL QC) standards. (2003)  ท่ีไดกําหนดมาตรฐาน

ดานประกันคุณภาพการศึกษาแบบทางไกลไว 9 ประการ 

คือ 1) จุดประสงคหลักสูตร 2) เนื้อหารายวิชา 3) การ

แนะนําการเรียน 4) ระบบการรับผูเขาศึกษาในสถาบัน 5) 

ส่ิงสนับสนุนการเรียน 6) แหลงเรียนรู 7) สวัสดิการ

ผูเรียน 8) หนวยสนับสนุนการเรียน และ 9) การรับรอง

มาตรฐานการศึกษา เม่ือพิจารณาแลวมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาแบบทางไกล ของ The United Kingdom’s 

distance education นั้นใหความรูดานระบบการจัดการ

เรียนการสอน ระบบสนับสนุน ส่ือการศึกษา เทคโนโลยีที่

สนับสนุนการเรียน และนอกจากนี้สอดคลองกับ Council 

for Higher Education Accreditation and Assuring 

Quality in Distance Learning (2009) ไดนําเสนอ

องคประกอบเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาทางไกลไว 

7 องคประกอบ คือ 1) พันธกิจของสถาบัน (Institutional 

Mission) ที่มีการแสดงเจตจํานงเพื่อตอบสนองกับการ

จัดการเรียนแบบทางไกล 2) โครงสรางองคการของสถาบัน 

(Institutional Organizational เปนสถาบันที่มีโครงสราง

หนวยงานที่เหมาะสมกับคุณภาพการเรียนทางไกล 3) 

ทรัพยากรของสถาบัน (Institutional Resources) สถาบัน

มีทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนทางไกลที่เพียงพอ 4) 

หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction) 

สถาบันมีหลักสูตรการเรียนทางไกล ที่เหมาะสมและมีการ

ออกแบบการสอนท่ีมีคุณภาพ 5) การสนับสนุนดาน

คณาจารย (Faculty Support) สถาบันมีการสนับสนุน

อาจารยด านกาพัฒนาอาจารย  อุ ปกรณการสอน 

ทรัพยากรและส่ิงอํานวยความสะดวก 6) การสนับสนุน

นักศึกษา (Student Support) ดานการใหคําปรึกษา และ

อํานวยความสะดวกแกนักศึกษา 7) การประเมินผลการ

เรียนรูผูเรียน (Student Learning Outcomes) สถาบันมี

ระบบการประเมินการเรียนการสอนทางไกลเพื่อศึกษาดาน

ผลสัมฤทธิ์ทางกรเรียนของนักศึกษา เชนเดียวกัน 

 Sloan Consortium (2007) ไดกําหนดการ

ประกันคุณภาพอีเลิรนนิงมีการกําหนด องคประกอบ 

สําคัญ ดานความความพึงพอใจของอาจารย (Faculty 

Satisfaction) และความพึงพอใจของนักศึกษา (Student 

Satisfaction) ตอระบบการเรียนอีเลิรนนิงไวอยางชัดเจน 

ทั้งนี้อีเลิรนนิง เปนรูปแบบการศึกษาทางไกลประเภทหนึ่ง 

ดังนั้นองคประกอบเหลานี้แสดงถึงความสอดคลองกับ

องคประกอบท่ี 6 นักศึกษา การคัดเลือก การรับเขาศึกษา 

การประเมินผลการเรียนการสอนซ่ึงตองไมดอยกวาในแบบ
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ชั้นเรียน ตัวบงชี้ทั้ง 5 ดาน คือ 1) ขอมูลที่ผูเรียนตองรู

กอนเรียน 2) เกณฑและวิธีการคัดเลือกผูเรียน 3) การ

พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีทักษะในการใชเทคโนโลยีที่

ใชในการศึกษาทางไกล 4) การบริการสําหรับผูเรียน

ระหวางการเรียน และ 5) การวัดสัมฤทธิผลดานนักศึกษา 

การคัดเลือก การรับเขาศึกษา การประเมินผลการเรียนการ

สอนซ่ึงตองไมดอยกวาในแบบชั้นเรียน ตัวบงชี้ใน

องคประกอบท่ี 7 ดานอาจารยผูสอน ประสบการณในการ

สอนในระบบการศึกษาทางไกล ความพรอม การไดรับการ

ฝกอบรมเกี่ยวกับการสอนระบบการศึกษาทางไกล การจัด

ชั่วโมงทํางาน (office hour) ของอาจารยมี 2 ตัวบงชี้ คือ 

1) เกณฑและวิธีการคัดเลือกผูสอนทางไกล และ 2) เกณฑ

และวิธีการคัดเลือกผูสอนทางไกล รวมถึงองคประกอบท่ี 9 

การมีปฏิสัมพันธ (Interactive) ระหวางนักศึกษาและ

อาจารย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอคุณภาพการศึกษา

ทางไกล ที่จัดการเรียนการสอนตางสถานที่ตางเวลากัน

ยอมจําเปนตองใหความสําคัญและมีการสงเสริมการมี

ปฏิสัมพันธในการเรียนรูอยางยิ่ง  

 แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาแบบปกติใน

ชั้นเรียนใหความสําคัญกับประเด็นการประกันคุณภาพดาน

สถาบันและการประกันคุณภาพหลักสูตรอยางมาก ดังนั้น

การกําหนดเกณฑการประกันคุณภาพหรือประเมินคุณภาพ

การจัดการศึกษาทางไกล จึงมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาทางไกล ดานการกํากับ ติดตาม 

ประเมินและตรวจสอบการจัดการศึกษาทางไกล ตาม

องคประกอบท่ี 8 หนวยงาน/คณะกรรมการที่ดูแลหลักสูตร

ในระบบทางไกล ตัวบงชี้ตามองคประกอบท่ี 10 การอนุมัติ

ใหเปดดําเนินการหลักสูตรตองเปนสาขาวิชาท่ีเปนความ

ตองการของชุมชนและสังคม โดยเปนสาขาวิชาที่สถาบัน

นั้นๆ มีความเช่ียวชาญเฉพาะ และตองมีผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายนอก (EQA) ระดับคณะในระดับดี

มากในรอบปการศึกษาสุดทาย รวมถึงตัวบ งชี้ ตาม

องคประกอบที่ 11 การอนุมัติใหเปดดําเนินการหลักสูตร

ตองมีกําหนดในการส้ินสุดหลักสูตร ตองจํากัดจํานวน

นักศึกษา และกําหนดสัดสวนของอาจารยกับนักศึกษาให

เหมาะสม สอดคลองกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงรับผิดชอบกํากับดูแลดาน

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดับของ

ประเทศ ทีก่ําหนดหมวดการประกันคุณภาพการศึกษา โดย

กําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร จะตอง

ประกอบดวยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 1) การบริหาร

หลักสูตร 2) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 3) การ

สนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา และ 4) ความ

ตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจ

ของผูใชบัณฑิต   

 

บทสรุป 
 ผลการวิจัยท่ีพัฒนาตัวบงชี้ทั้ง 23 ตัวบงชี้ 

สอดคลองกับเกณฑที่ สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาในฐานะหนวยงานควบคุม กํากับ ติดตามการจัด

การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาทางไกลได

ประกาศใหสถาบันอุดมศึกษาถือเปนแนวปฏิบั ติ ตัวบงชี้

ไดรับการจัดประเด็นตามองคประกอบและแนวปฏิบัติทุกๆ 

ดาน  เพื่อเปนแนวทางสําหรับประเมินการจัดการศึกษา

ทางไกล และเปนแนวปฏิบัติสําหรับการจัดการศึกษา

ทางไกลของสถาบันอุดมศึกษาใหมีคุณภาพตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
   1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สามารถนําตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาทางไกลไป

ใชเปนเครื่องมือสําหรับประเมินคุณภาพและการติดตามผล

การจัดการศึกษาทางไกลของสถาบันอุดมศึกษา   

 2. สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะจัด หรือจัดการศึกษา

ทางไกลแลว สามารถนําตัวบงชี้เหลานี้เพื่อดําเนินการจัด

การศึกษาในสถาบันใหมีคุณภาพ และเปนแนวทางพัฒนา

คุณภาพไดตอไป  

 3. ผลการวิจัยสามารถเปนแนวทางการประกัน

คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาทางไกล  

 4. ผลการวิจัยใช เปนแนวทางในการพัฒนา

ศักยภาพสถาบันอุดมศึกษา และศักยภาพของอาจารย

ผูสอนในระบบการศึกษาทางไกล 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรนําตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา

ทางไกลเหลานี้ ไปใช เพื่อวิจัยเปรียบเทียบ จัดลําดับ

สถาบันอุดมศึกษา 

 2. สามารถดําเนินการวิจัยติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษาทางไกลโดยใชผลการศึกษาตัวบงชี้เหลานี้

เปนแนวทาง 
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