ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวปฏิบัตติ ามหลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญา
ในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548
--------------------------------------------------------เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการขอเปดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 และมติคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 จึงออกประกาศแนวปฏิบัติตาม
หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกลไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ในประกาศนี้ คําจํากัดความและความหมายที่เกี่ยวกับระบบการศึกษาทางไกล
ใหเปนไปตามนิยามคําแนบทายประกาศ
ขอ 2 การขอเปดหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดดําเนินการหลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกล
จะตองจัดทําคําขอจัดการศึกษาทางไกลตามแบบที่กาํ หนดทายประกาศนี้ และเสนอตอสภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของกอนเปด
ดําเนินการ และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ
อนุมัติหรือเห็นชอบพรอมแนบมติสภาสถาบันอุดมศึกษา เพื่อประกอบการดําเนินการตอไป
ในกรณีของหลักสูตรสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับองคกรกํากับมาตรฐานวิชาชีพ
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดใหองคกรกํากับมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบและรับรองความพรอมพื้นฐานกอน
เปดดําเนินการ
ขอ 3 การพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการเปดดําเนินการหลักสูตร
3.1 ในการพิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาที่จะขอ
เปดดําเนินการหลักสูตรในระบบการสอนทางไกลตองพิจารณาในเรื่องการจัดคณาจารย และเจาหนาที่
ไดแก ผูบริหาร คณาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร คณาจารยประจํา คณาจารยพเิ ศษ บุคลากรอื่นทีเ่ กี่ยวของ
ระบบการเรียนการสอนทางไกล กําหนดการเปดภาคการศึกษาและหลักสูตร การผลิตชุดการสอนทางไกล
การประเมินการเรียนการสอน การจัดสื่อและอุปกรณการศึกษา การจัดโปรแกรมชุดคําสั่ง (Software)
การจัดหองสมุดทั้งหองสมุดธรรมดาและหองสมุดอิเล็กทรอนิกส อาคาร และสถานที่ รวมทั้งทรัพยากรอื่น
ที่มีความจําเปน
3.2 สถาบันอุดมศึกษาตองนําเสนอขอมูลเพื่อแสดงความพรอมในขอ 3.1
ทั้งหมด
ขอ 4 วิธีการจัดการศึกษาระบบทางไกล ใหปฏิบัติดังนี้
4.1 สถาบันอุดมศึกษา ตองกําหนดการรับนักศึกษาในระบบการศึกษา
ทางไกลที่เปนระบบจํากัดรับหรือไมจํากัดรับใหชัดเจน
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4.2 การกําหนดการเปดภาคการศึกษา ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
4.3 โครงสรางหลักสูตร ใหสอดคลองหรือเทียบเคียงกันไดกบั เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
4.4 การสรางและจัดหารายวิชา ควรอยูในรูปชุดการสอนทางไกล
ประกอบดวย (1) เนื้อหาสาระและประสบการณ (2) กิจกรรม หรืองานที่มอบหมายใหทํา (3) ประสบการณ
ภาคปฏิบัติ และ (4) แบบประเมินหรือแบบทดสอบทั้งกอนเรียน หลังเรียน และการสอบประจําภาค
4.5 แสดงระบบการติดตอสื่อสาร และการนําเสนอขอมูลสวนบุคคล สําหรับ
คณาจารยในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความกาวหนาในการเรียน หรือขอมูลอื่นของนักศึกษา
4.6 ใหมีคณะกรรมการผลิตและบริหารวิชาเพื่อวางแผน เตรียมการ ผลิตหรือ
จัดหาเนื้อหาสาระ ทําการสอน และประเมิน โดยโครงสราง องคประกอบ บทบาทหนาที่ และการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการผลิตและบริหารวิชาใหจัดทําเปนประกาศของสถาบันอุดมศึกษา
ขอ 5 การดําเนินการหลักสูตร
เพื่อธํารงไวซงึ่ คุณภาพมาตรฐาน และมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การดําเนินการอยางตอเนื่อง ใหปฏิบัติดังนี้
5.1 สถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลเพือ่ ประกันคุณภาพ
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เนนการจัดระบบการถายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณที่นักศึกษา
สามารถศึกษาไดดวยตนเองเปนหลัก โดยเสนอเปนแผนแมบททางวิชาการของสถาบันตอสภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ
5.2 สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการรายงานผลการจัดการศึกษาทั้งในดาน
คณาจารย การผลิตชุดการสอนทางไกล การถายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณ การปฏิบัตปิ ระสบการณ
วิชาชีพ การบริการนักศึกษา การวัดและการประเมินผลการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
ขอ 6 ระบบการศึกษาทางไกล
สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดและพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลใหสมบูรณ
โดยกําหนดองคประกอบ กระบวนการและกิจกรรม รวมทั้งสื่อที่จะใชอยางชัดเจน เสนอเปนแบบจําลอง
ระบบการศึกษาทางไกล เสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหความเห็นชอบ
ขอ 7 สื่อการศึกษาทางไกล
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดระบบการศึกษาทางไกลรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือ
ผสมผสานกัน โดยยึดสื่อหลัก ไดแก แบบยึดสื่อสิ่งพิมพเปนสื่อหลัก แบบยึดสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อ
หลัก หรือแบบยึดสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก
สื่อการศึกษาทางไกล สถาบันอุดมศึกษาควรผลิตหรือจัดหาสื่อหลักและสื่อเสริม
ใหเอื้อตอการศึกษาดวยตนเอง
สื่อหลัก ตองเปนสื่อที่นักศึกษาทุกคนเขาถึงได สามารถถายทอดเนื้อหาสาระ
ไดทุกเรื่อง และบรรจุเนื้อหาสาระครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร เพื่อใหนักศึกษาที่มีความพรอม
สามารถศึกษาไดดวยตนเอง
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สื่อเสริม เปนสื่อที่เสริมสาระใหชัดเจนหรือเสริมปฏิสัมพันธในระบบการศึกษา
ทางไกล
องคประกอบของสื่อหลักและสื่อเสริม มีดังนี้
7.1 ในกรณีที่ยึดสือ่ สิ่งพิมพเปนสื่อหลัก ใหประกอบดวยแนวการศึกษาหรือ
แบบฝกปฏิบตั ิ (Study Guide/Workbook) ตําราเรียนดวยตนเอง และหนังสือชุดความรู
ทั้งนี้ใหมีสื่อเสริมประกอบดวย สื่อโสตทัศน รายการวิทยุกระจายเสียง
รายการวิทยุโทรทัศน บทเรียนดวยคอมพิวเตอร บทเรียนทางอินเทอรเน็ต การสอนเสริม การสัมมนา
เสริม การประชุมทางไกล และการปฏิบัตใิ นสถานการณเสมือนจริง การปฏิบัตใิ นสถานการณจําลอง
และการปฏิบตั ิในสถานการณจริง
7.2 ในกรณีที่ยึดสือ่ แพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก ใหประกอบดวยรายการ
วิทยุกระจายเสียง และรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อแพรเสียงและภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุ
โทรทัศน สถานีดาวเทียม หรือสถานีแพรเสียงและภาพตามสาย เพื่อการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ
ผานจอภาพ (OSI-On Screen Interactive) เปนรายการเสนอเนื้อหาสาระครบถวนตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตร ทั้งที่เปนรายการสดแบบปฏิสมั พันธหรือการบันทึกเสียงหรือภาพไวลว งหนา มีการออกแบบ
รายการที่จะชวย ทําใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณเทียบไดกับการศึกษาแบบปฏิสมั พันธ
ระหวางคณาจารยกับนักศึกษาโดยตรง
ทั้งนี้ใหมีสื่อเสริมประกอบดวย สื่อโสตทัศน สื่อสิ่งพิมพ บทเรียนดวย
คอมพิวเตอร บทเรียนทางอินเทอรเน็ต การสอนเสริม การสัมมนาเสริม การประชุมทางไกล และการ
ปฏิบตั ิในสถานการณเสมือนจริง การปฏิบัตใิ นสถานการณจําลอง และการปฏิบัตใิ นสถานการณจริง
7.3 ในกรณีที่ยึดสือ่ อิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก ใหใชวธิ ีการผสมผสานระหวาง
การเรียนการสอนแบบออนไลนหรือออฟไลน (On-line or Off-line) แบบดิจิทัล หรือแอนาลอก (Digital
or Analog) แบบเขาถึงไดไมพรอมกัน (Asynchronous) หรือเขาถึงไดพรอมกันในเวลาเดียวกัน
(Synchronous/Real-Time)
ทั้งนี้ ใหมีสื่อเสริมประกอบดวย สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน รายการวิทยุ
กระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน บทเรียนดวยคอมพิวเตอร การสอนเสริม การสัมมนาเสริม
การประชุมทางไกล และการฝกปฏิบตั ิในสถานการณเสมือนจริง การฝกปฏิบตั ิในสถานการณจําลอง
และการฝกปฏิบัตใิ นสถานการณจริง
ในการสอนผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส สถาบันอุดมศึกษาตองแสดง
ความพรอมดานโปรแกรมชุดคําสั่ง (Software) เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล โดยพัฒนาระบบ
การจัดสอนทางอิเล็กทรอนิกส (Learning Management System-LMS) และพัฒนาระบบจัดการเนื้อหา
(Content Management System-CMS) ที่มีประสิทธิภาพ
ระบบการจัดสอนทางอิเล็กทรอนิกสตองมีองคประกอบ (1) โฮมเพจ
(Homepage) (2) การนําเสนอเนื้อหาสาระ (Content Presentation) (3) แหลงทรัพยากร (Learning
Resources) (4) แหลงสืบคนความรูเสริมจากภายนอก (External Resources) (5) หองปฏิบัติการทาง
อิเล็กทรอนิกส (E-Laboratory) (6) ศูนยสื่อโสตทัศน (AV Center) (7) การประเมิน (Assessment)
(8) ปายประกาศ (Web board) (9)หองสนทนา (Chat room) (10) การสื่อสารทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
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(E-mail Address) (11) คําถามพบบอย (Frequently Asked Questions) และ (12) ขอมูลสวนบุคคล
(Personal Profile)
สถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาหรือจัดหาโปรแกรมที่สามารถบันทึก
รายละเอียดวันและเวลา และชวงเวลาทีร่ วมกิจกรรม บันทึกรายงานตอคณาจารยประจําวิชาและ
คณาจารยชวยสอนเกี่ยวกับวิธีการ และเวลาการเขาศึกษาอยางละเอียด
ขอ 8 ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน อุปกรณและระบบการเรียนการสอน
8.1 ตองจัดอุปกรณใหสอดคลองกับสื่อหลัก เครือขายสื่อสารดวยระบบ
เครือขายภายในและระบบเครือขายที่ใหบริการจากภายนอกใหพรอมบริการนักศึกษาอยางเพียงพอ
สถาบันอุดมศึกษาอาจรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ในดานโครงสรางพื้นฐาน
โดยตองจัดทําขอตกลงเปนลายลักษณอักษรโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา
8.2 ตองจัดระบบผลิตหรือจัดหาสื่อการศึกษาใหเพียงพอตอการศึกษาดวย
ตนเอง ประกอบดวยแผนการเรียน การประเมินตนเองกอนและหลังเรียน เนื้อหาสาระ การประเมิน
กิจกรรมระหวางเรียน การทํากิจกรรมภาคปฏิบตั ิเสริมประสบการณ และการมอบหมายสั่งงานเพื่อเก็บ
คะแนน
8.3 ตองจัดใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการเรียนการสอนโดยเขารับการ
ปฐมนิเทศ ศึกษาเนื้อหาสาระจากชุดการสอนทางไกล ศึกษาจากชุดการสอนเสริม ทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย สืบคนความรูจากแหลงความรูเสริมและฐานขอมูลอาจารยและนักศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส
ปรึกษาหารือทางอิเล็กทรอนิกสหรือเผชิญหนากับ คณาจารยประจําวิชา คณาจารยชวยสอน หรือกับ
นักศึกษาดวยกันเอง ในเวลาที่มีการนัดหมาย ระหวางการสอน สัมมนาเสริม หรือประสบการณวิชาชีพ
และเขาสอบในสถานที่ที่กําหนด
8.4 จัดระบบการเก็บขอมูลการจัดบริการนักศึกษาเกีย่ วกับการรวมกิจกรรม
หลักของนักศึกษาอยางนอย 4 กิจกรรม ไดแก (1) การสอน สัมมนาเสริม สัมมนาเขม การอบรมเขม
หรือ การอบรมเขมทั้งแบบเผชิญหนาและผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (2) การศึกษาเนือ้ หาสาระในชุดการ
สอนสื่อหลักคือ สื่อสิ่งพิมพ และสื่อเสริมทางรายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน การสอน
หรือการสัมมนาผานดาวเทียมและการประชุมทางไกลผานจอภาพ ผานเครือขายอินเทอรเน็ตหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบอื่น (3) การประกอบกิจกรรมการเรียน และการทํางานและสงงานที่ไดรับ
มอบหมาย และ (4) การปรึกษาหารือ การสงคําถามถึงคณาจารยประจําวิชาและคณาจารยชวยสอน
ประจําวิชา
ขอ 9 ความพรอมดานหองสมุด
ใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอมูลปจจุบันและแผนการพัฒนาหองสมุดและ
อุปกรณที่สอดคลองกับสื่อหลักอยางเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งจัดหองสมุดอิเล็กทรอนิกส เพื่อให
นักศึกษาใชประกอบการเรียน อาจจะใชหองสมุดของสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยูแลว โดยจัดใหเปนหอง
สมุดอิเล็กทรอนิกส หรือเสนอหลักฐานเปนลายลักษณอักษรแสดงความรวมมือกับหองสมุดอิเล็กทรอนิคส
อื่น และ/หรือการเขาเปนสมาชิกหองสมุดอิเล็กทรอนิกสตางๆในประเทศและ/หรือตางประเทศที่จําเปน
สําหรับการเรียนการสอน โดยนักศึกษาสามารถเขาไปศึกษาไดตลอดเวลา
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หองสมุดอิเล็กทรอนิกสควรมีเอกสารและขอมูลตางๆ ไดแก ตําราอิเล็กทรอนิกส
วารสารอิเล็กทรอนิกส ฐานขอมูลทางวิชาการ บทคัดยอออนไลน หรือฐานความรูในรูปแบบอื่นใน
สาขาวิชาที่เปดสอน
ขอ 10 การประเมินการเรียนการสอนทางไกล ใหสถาบันอุดมศึกษา ระบุแนวทางการ
ประเมินทั้งกระบวนการและประเมินผลลัพธ ดังนี้
10.1 การประเมินกระบวนการ ตองครอบคลุมการประเมินกอนเรียนและกิจกรรม
ระหวางเรียนประกอบดวยการทํางานและการสงงาน การปรึกษาหารือ และสงคําถามถึงคณาจารย สัดสวน
การประเมินจากการสอบประจําภาคตอคะแนนเก็บจาก การประเมินกิจกรรมใหเปนไปตามลักษณะวิชา
โดยมีการกําหนดสัดสวนและการประเมินผลสอบที่เหมาะสม ทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและประสบการณ
วิชาชีพ
ทั้งนี้ สถาบันตองจัดประสบการณวิชาชีพในหองปฏิบัติการหรือสถานการณ
จริงในรูปการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยมีการทําขอตกลงเปนลายลักษณอักษร
10.2 การประเมินผลลัพธ ใหระบุแนวทางหรือแผนการดําเนินการทั้งการสอบ
ประจําภาคและสอบยอย โดยตองดําเนินการสอบในสถานที่ที่มีผูคุมสอบที่สามารถตรวจสอบการเขามา
สอบดวยตนเองของนักศึกษาได
ขอ 11 การรับและเทียบโอนหนวยกิต
ใหเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษา
ในระบบ ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขอ 12 คณาจารยและบุคลากร
ใหสถาบันอุดมศึกษาบรรจุแตงตั้งคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย
ประจํา คณาจารยพิเศษ และคณาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธเพื่อใหการเรียนการสอนทางไกลดําเนินการไป
อยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้งบุคลากรภายในหรือภายนอกใหทําหนาที่
คณาจารยชวยสอนประจําวิชาตามความเหมาะสม
บทบาทหนาที่ของคณาจารยประจําวิชา คณาจารยผูชวยสอนประจําวิชา และ
คณาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา
ขอ 13 การประกันคุณภาพหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาตองจัดระบบและประกันคุณภาพหลักสูตรเปนระยะๆ อยาง
ตอเนื่อง มีรายงานผลตอสภาสถาบันอุดมศึกษา ตอสาธารณะ และตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
นําผลการประเมินมาใชปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรการศึกษาทางไกลใหทันสมัยอยูเสมอ
ขอ 14 การประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครอบคลุมปจจัยคุณภาพทั้งดานปจจัยการนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และตัวบงชีค้ ณ
ุ ภาพ
ตลอดจนการสรางฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาทีเ่ หมาะสมกับระบบการศึกษาทางไกล
และการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
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การประกันคุณภาพการศึกษาจะตองมีการกระทําอยางตอเนื่อง มีการรายงาน
ผลตอสภาสถาบัน ตอสาธารณะ และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใชปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทางไกลใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ขอ 15 คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจดําเนินการใหมีการกํากับดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของสถาบันอุดมศึกษา เพือ่ ใหการจัดการศึกษาใน
ระบบการศึกษาทางไกลเปนไปอยางมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณและแนวปฏิบตั ิ ของประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2548

(ศาสตราจารยพจน สะเพียรชัย)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

7
นิยามคําแนบทายประกาศ

“ระบบการศึกษาทางไกล (Distance Education)” หมายความวา ระบบการศึกษาที่ผูสอนและผูเรียน
อยูหางกัน มีการวางแผน เตรียมการ ถายทอดความรูและประสบการณ การบริการ และการประเมิน
ผานชุดการสอนทางไกลในรูปสื่อประสมที่ประกอบดวยสื่อหลักและสื่อเสริมที่มีสื่อสิ่งพิมพ
สื่อแพรภาพและเสียง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนแกนกลาง เพื่อใหนักศึกษาและผูเรียนสามารถศึกษาหา
ความรูดวยตนเองโดยไมจําเปนตองเขาชั้นเรียนตามปกติ มีระบบการประเมินทีม่ ีคุณภาพและชื่อถือได
เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะไดรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรทีม่ ีศักดิ์และสิทธิ์เชนเดียวกับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาในระบบชั้นเรียน
“ระบบการศึกษาทางไกลผานสื่อสิง่ พิมพเปนสื่อหลัก ( Print-Based Distance Education)”
หมายความวา ระบบการศึกษาที่มีการวางแผน เตรียมการ ดําเนินการผลิต นําเสนอเนื้อหาสาระและ
ประสบการณ ใหบริการและทําการประเมินผานสื่อสิ่งพิมพในรูปตําราการศึกษาทางไกล คูมือการศึกษา
(Study Guide) หรือ แบบฝกปฏิบตั ิ (Workbook) แผนกิจกรรมการศึกษา (Course Bulletin) เอกสารชุด
ความรู (Set Books) และสารานุกรม (Encyclopedia) เปนสื่อหลัก และมีสื่อเสริมประกอบดวยสื่อโสต
ทัศน รายการวิทยุกระจายเสียงหรือเทปเสียงหรือซีดีเสียง รายการวิทยุโทรทัศน หรือเทปภาพหรือซีดี
ภาพ บทเรียนดวยคอมพิวเตอร (Computer Assisted Instruction – CAI) อินเทอรเนต (Internet) และ
การสอนเสริมหรือสัมมนาเสริมแบบปฏิสมั พันธหรือการสอนเสริมผานสื่อ
“ระบบการศึกษาทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก (Broadcast-Based
Distance Education)” หมายความวา ระบบการศึกษาที่มีการวางแผน เตรียมการ ดําเนินการผลิต
นําเสนอเนื้อหาสาระและประสบการณ ใหบริการ และทําการประเมินผานรายการวิทยุกระจายเสียงหรือ
เทปเสียงหรือซีดีเสียง รายการวิทยุโทรทัศน หรือเทปภาพ หรือซีดีภาพ ที่แพรภาพแบบตามสาย ไรสาย
หรือผานดาวเทียม เปนสื่อหลักและมีสื่อเสริมประกอบดวย สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน บทเรียนดวย
คอมพิวเตอร อินเทอรเนต และการสอนเสริมหรือสัมมนาเสริมแบบปฏิสัมพันธหรือการสอนเสริมผานสื่อ
“ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-Learning Based Distance
Education)” หมายความวา ระบบการศึกษาที่มีการวางแผน เตรียมการ ดําเนินการผลิต นําเสนอ
เนื้อหาสาระและประสบการณใหบริการและทําการประเมินผานเครือขายอิเล็กทรอนิกสที่มีคอมพิวเตอร
เปนกลไกขับเคลื่อน ใชระบบโทรคมนาคมสองทางที่ตอบสนองปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูส อน และ
ผูเรียนกับผูเรียน ผานสื่อหรือเผชิญหนา ผสมผสานกันทั้ง
ตามสาย (ON Cable/On Line) ตามคลื่นวิทยุ (Wireless) และไรสาย (Off-Cable/Off Line) โดยจัด
สอนทางอินเทอรเนต การสอนผานจอภาพ และชองทางโทรคมนาคมในรูปแบบอืน่ และอาจใชสื่อ
สิ่งพิมพ สื่อทางวิทยุกระจายเสียง สื่อทางวิทยุ โทรทัศน สื่อโสตทัศน การสอนเสริมหรือสัมมนาเสริม และ
การอบรมภาคปฏิบตั ิเสริมประสบการณเปนสื่อเสริม
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“ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเนต (Internet-Based Distance Education)”
หมายความวา ระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกสที่มีการวางแผน เตรียมการ ดําเนินการผลิต นําเสนอ
เนื้อหาสาระและประสบการณ ใหบริการและทําการประเมินผานเครือขายคอมพิวเตอรแบบออนไลนเปน
สื่อหลัก และมีสื่อเสริมประกอบดวยสื่อสิ่งพิมพ ซีดีเสียงหรือเทปเสียง ซีดีภาพหรือเทปภาพ การสอน
เสริมหรือสัมมนาเสริมทางเครือขาย และมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียนเทาที่จําเปน
“ระบบการศึกษาทางไกลดวยการประชุมทางไกลผานจอภาพ (On-Screen-Based
Distance Education)” หมายความวา ระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส ที่มีการวางแผน เตรียมการ
ดําเนินการผลิต นําเสนอเนือ้ หาสาระและประสบการณผานการประชุมทางไกล (Teleconferencing)
การสอนผานดาวเทียม (Via Satellite Instruction) และโทรทัศนปฏิสัมพันธ (Interactive Television)
และมีสื่อเสริมประกอบดวยสื่อสิ่งพิมพ ซีดีเสียงหรือเทปเสียง ซีดีภาพ หรือเทปภาพ การสอนเสริมหรือ
สัมมนาเสริมทางเครือขายและมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียนเทาที่จําเปน
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันอุดมศึกษาที่ขออนุญาตเปดสอนทางไกล
“ชุดการสอนทางไกล” หมายความวา ชุดการสอนทางไกลที่ผลิตในรูปชุดการสอนทางไกล
ดวยสื่อสิ่งพิมพ ชุดการสอนทางไกลทางวิทยุกระจายเสียง ชุดการสอนทางไกลทางวิทยุ โทรทัศน
ชุดการสอนทางไกลทางอินเทอรเนต ชุดการสอนทางไกลผานดาวเทียม หรือชุดการสอนดวยการประชุม
ทางไกลผานจอภาพ
-------------------

