




- ประชุมกรรมการ ฯ
เพ่ือกําหนดร่างเกณฑ์ 



คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) มติเห็นชอบให<แต#งตั้งคณะอนุกรรมการ

จัดการศึกษาผ#านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโดยวิธีอื่น และให<ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑB วิธีการ และ

เง่ือนไขการจัดการศึกษาผMานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีอ่ืน

คณะอนุกรรมการพิจารณาและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล ได<มีการยกรMาง

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรB วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง 

หลักเกณฑF การขอเปJดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2562 ไว< 

โดยเน<นเฉพาะการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลทั้งหลักสูตรเทMานั้น

สำนักนิติการ ได<ยกรMางประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรB วิจัยและนวัตกรรม

เรื่อง การจัดการศึกษาผMานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโดยวิธีอ่ืน โดยนาเนื้อหาของประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑFการขอเปJดและดาเนินการหลักสูตรระดับปริญญา ในระบบการศึกษาทางไกล

พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑFการขอเปJดและ

ดาเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548

ที่ประชุมพิจารณามีมติใหXปรับปรุง (ร#าง) ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรF วิจัยและนวัตกรรม

เร่ือง  หลักเกณฑF วิธีการ และเง่ือนไขการจัดการศึกษาผ#านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโดยวิธีอื่น

พ.ศ. 2564

ข้ันตอนท่ี 1 - วิจัยเอกสาร

(สังเคราะห2เอกสาร กฎ ระเบียบ เกณฑ2 มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลของชาติ และนานาชาติ)

- ประชุม กก. 2 ครั้ง  (คัดเลือกกำหนดรOางเกณฑ2) 



พิจารณาเอกสารที-เกี-ยวข้องทั 4งในประเทศและต่างประเทศ

ได้แก่1. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร< วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

2. การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผูHเรียนแบบออนไลน<ภายใตHสถานการณ<และมาตรการการปNองกันการแพรOระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย, ศูนย4นวัตกรรมการเรียนรู> จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย

3. แนวทางการจัดการสอนออนไลน<ในภาวะการแพรOระบาดของไวรัส COVID-19 หน?วยปฏิบัติการวิจัยส่ิงประดิษฐ4และนวัตกรรมการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยี

และส่ือสารการศึกษา คณะครุศาสตร4 จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย

4. การใชHเทคโนโลยีการศึกษาสนับสนุนการเรียนทางไกลของนานาชาติในระหวOางสถานการณ<การแพรOระบาดของไวรัส COVID-19 หน?วยปฏิบัติการวิจัย

ส่ิงประดิษฐ4และนวัตกรรมการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะครุศาสตร4 จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย

5. สรุปผลการสัมภาษณ<ผูHบริหารมหาวิทยาลัยไซเบอร<ของประเทศเกาหลี 4 แหOง เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานและตัวบ?งช้ีการ

ประเมินสำหรับการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล คร้ังท่ี 2/2562 วันท่ี20 มิถุนายน 2562

6. DEPARTMENT OF EDUCATION : Distance Education and Innovation, Office of Postsecondary Education, Department of Education. 

September 2, 2020 / Rules and Regulations

7. Australia regulation

8. Sloan Consortium (Sloan-C), USA. 

9. The nagging question when designing blended courses: Does the proportion of time devoted to online activities matter?  Ron

Owston, Dennis N. York Faculty of Education, York University, Toronto, Ontario, Canada, 4700 Keele St., Toronto, Ontario M3J 1P3, 

Canada

10. The World Bank Educational Global Practice. (2020). Guidance Note: Remote Learning & COVID-19. 



ตัวอยOางรายชื่อตัวแทนมหาวิทยาลัยแมOขOายท้ัง 9 เครือขOาย ไดRแกO

1. รองศาสตราจารย- ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิยากุล เครือข<ายภาคกลางตอนบน (จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย)

2. รศ.ดร.สุรพล บุญลือ เครือข<ายภาคกลางตอนล<าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลKาธนบุรี )

3. รศ.ดร.รัฐสิทธ์ิ สุขะหุต เครือข<ายภาคเหนือตอนบน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม<)

4. ผศ. ดร.สุรเชษฐ- กานต-ประชา เครือข<ายภาคเหนือตอนล<าง (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

5. ผศ.ดร.เด<นพงษ- สุดภักดี เครือข<ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มหาวิทยาลัยขอนแก<น)

6. อาจารย- ดร.ภูเบศ เลื่อมใส เครือข<ายภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบูรพา)

7. ผศ.ดร. ศิวนาถ นันทพิชัย เครือข<ายภาคใตKตอนบน (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ-)

8. ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ- เครือข<ายภาคใตKตอนล<าง (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร-)

9. รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผช.อธิการบดี (เครือข<ายภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม<)

แบบสอบถามความคิดเห็น (ภาษาไทย)

http://bit.ly/surveyIT-3

แบบสอบถามความคิดเห็น (ENG version)

http://bit.ly/surveyIT-ENG

ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาความคิดเห็นผูKบริหาร อาจารย-เช่ียวชาญเก่ียวกับร<างเกณฑ-

โดยสัมภาษณ- และแบบสอบถาม ผูKเช่ียวชาญไทยและต<างประเทศ

แบบสอบถามความคิดเห็น 



International Experts (8 Experts from 6 Countries)



ข้ันตอนท่ี 3 - การศึกษาความคิดเห็นผูRบริหาร อาจารย2 และผูRเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรOางเกณฑ2

สรุปผล เพื่อนำประชุมกรรมการ และสรุปเกณฑ2



ข้ันตอนท่ี 5

ข้ันตอนท่ี 4 การประชุมวิชาการเพื่อประชาพิจารณ2พิจารณารOางเกณฑ2 

การตรวจสอบและรับรองรOางเกณฑ2 โดย กมอ. 





หลักสูตรแบบใหRปริญญาในการจัดการศึกษาผOานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

มีความพรRอมของบุคลากร อุปกรณ2 เทคโนโลยีระบบสนับสนุนและทรัพยากรอ่ืนท่ีเหมาะสมและเพียงพอ
2

สอดคลRองกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และ

มาตรฐานท่ีเกี่ยวขRองท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร2 วิจัยและนวัตกรรม
3



การจัดการเรียนการสอนผ5านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีมากกว5า

ร>อยละ 60 ของจำนวนหน5วยกิตในหลักสูตร 



ระยะเวลาการจัดการศึกษาผ5านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีมากกว5าร>อยละ 60 ของระยะเวลาในการจัดการเรียนรู>ของรายวิชาน้ันๆ



คลกิเพื(อเพิ(มข้อความ





เน>นผลลัพธMการเรียนรู>อย5างน>อย 4 ด>าน 

ได>แก5 ด>านความรู> ด>านทักษะ ด>าน

จริยธรรม และด>านลักษณะบุคคล 



เกณฑ2ขั้นต่ำคือ 

1) ตRองมีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย

และหรือแบบปฏิบัติในรูปแบบประสานเวลา ผOาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) ตRองมีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย

และหรือแบบปฏิบัติ ในรูปแบบไมOประสานเวลาผOาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจอยูOในรูปแบบ

การบันทึกท่ีสามารถรับชมลOวงหนRาหรือยRอนหลังไดR 



เกณฑ2ขั้นต่ำ คือ 

1) ตRองมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูRในรูปแบบ

ประสานเวลาผOานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) ตRองมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูRในรูปแบบ

ไมOประสานเวลาผOานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท้ังนี้ควรเนRนในเรื่องการจัดกิจกรรม ท่ีสนับสนุน

ความสามารถของผูRเรียนท้ังการพัฒนาผูRเรียนเป̂น

รายบุคคลหรือการเรียนรูRรOวมกันระหวOางผูRเรียน 



1) ครอบคลุมท้ังการประเมิน

เพื่อตัดสินผล การประเมินเพื่อใหRผูRเรียนเกิดการ

เรียนรูRจากการตรวจสอบและประเมินตนเอง และ

การประเมินผลเพื่อใหRไดRขRอมูลป_อนกลับสำหรับ

นำมาปรับปรุงท้ังวิธีการสอนและวิธีการเรียนรูR

2) สอดคลRองกับผลลัพธ2การเรียนรูRใน 4 ดRาน 

ไดRแกO ดRานความรูR ดRานทักษะ ดRานจริยธรรม และ

ดRานลักษณะบุคคล



เกณฑ2ขั้นต่ำ คือ 

1) ทรัพยากรการเรียนรูR ครอบคลุมโครงสรRาง

พื้นฐานทางดRานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการ

เรียนการสอน 

2) เป̂นไปตามหลักจริยธรรม ลิขสิทธ์ิ และ

กฎหมายท่ีเกี่ยวขRอง แสดงกระบวนการผลิตและ

การจัดหาท่ีมีคุณภาพ

3) สOงเสริมการเรียนรูRใหRเป̂นไปตามผลลัพธ2การ

เรียนรูRท้ัง 4 ดRาน

4) วัดความสำเร็จอยOางนRอยใน 2 ดRาน ไดRแกO 

โครงสรRางพื้นฐานทางดRานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

สื่อการเรียนการสอน



เกณฑ2ขั้นต่ำ คือ 

1) ระบบบริหารการจัดการเรียนรูR

2) หRองสมุดอิเล็กทรอนิกส2

3) ฐานขRอมูลเพื่อการสืบคRน

4) แหลOงทรัพยากรการเรียนรูR  โดยสิ่งสนับสนุน

เหลOานี้ตRองมีปริมาณเพียงพอ หลากหลาย ทันสมัย 

เป̂นปeจจุบัน ใชRงานงOาย และมีคุณภาพพรRอมใชRงาน 





คลกิเพื(อเพิ(มข้อความ



เงื่อนไข

1) กำหนดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา

2) ประกาศแนวปฏิบัติ เพื่อการกำกับ ดูแล 

ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ผOานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 





(ร่าง) 
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พ.ศ. …. 

___________________ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2562 รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  โดยค าแนะน า 
ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่../2565 เมื่อวันที่.. เดือน……… พ.ศ. ….   
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ….” 

 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 การด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้แล้วตามประกาศนี้หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับ
ประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ 4 ในประกาศนี้ 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายถึง  สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับ 
ต่ ากว่าปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐ และของเอกชน 
  “การจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายถึง การจัดการศึกษาที่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเป้าหมาย
ของหลักสูตรและรายวิชา 

 หลักเกณฑ์ 
 ข้อ 5 สถาบันอุดมศึกษาที่จะขอเปิดและด าเนินการหลักสตูรแบบให้ปริญญาในการจดัการศึกษา
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องได้รับการจัดต้ังถูกต้องตามกฎหมาย  รวมทั้งต้องมีความพร้อมของบุคลากร 
อุปกรณ์ เทคโนโลยีระบบสนับสนุนและทรัพยากรอื่นที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการศึกษาผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ข้อ 6 ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ส าหรับหลักสูตรแบบให้ปริญญาทุกสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษา
ประสงค์จะจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และต้องสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมก าหนด  
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 วิธีการ 
 ข้อ 7 การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับอุดมศึกษาส าหรับการจัดการศึกษาผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีการเตรียมการใน 2 ระดับ ได้แก่ 
  7.1 ระดับหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตร   โดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ 6 ด้าน คือ ด้านศาสตร์การสอนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้  ด้านการออกแบบ
เนื้อหา  ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านการออกแบบการวัดและประเมินผล  ด้านความพร้อมของ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  และด้านความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยีและทรัพยากรการศึกษา  รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ 
  7.2 ระดับรายวิชา ระยะเวลาการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีมากกว่าร้อยละ 60 ของระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ของรายวิชานั้นๆ   โดยรายวิชาดังกล่าวควรมีแนวทาง 
ดังนี้ (1) มีการระบุข้อก าหนดข้ันต่ าของเทคโนโลยีและวิธีในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
(2) มีการระบุทักษะการใช้งานเทคโนโลยีข้ันต่ าของผู้เรียน และ (3) มกีารแนะน ารายละเอียดของรายวิชา แนะน า
วิธีการเรียนรู้ ช่องทางการเรียนรู้ และช่องทางการติดต่อผู้สอนที่ครบถ้วน และ (4) มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก 

 เง่ือนไข 
 ข้อ 8 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องก าหนดและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อประโยชน์ในการสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการประกัน
คุณภาพผลลัพธ์การเรียนรู้จริงของทุกหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา  
และติดตามประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ดังกล่าว ที่สามารถติดตามตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลและน าไปใช้
ปรับปรุงกระบวนการบริหารจดัการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ให้ได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานคุณวุฒิดังกล่าวได้ด้วย 

 ข้อ 9 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษาอาจออกประกาศแนวปฏิบัติ เพื่อการก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์ และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในประกาศนี้ 

 ข้อ 10  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าวได้ หรือมีความจ าเป็น 
ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  
และให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาน้ันเป็นที่สุด 

  ประกาศ ณ วันที่ ............. เดือน ........................ พ.ศ. …. 

 (.....................................................) 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 

“การจัดการเรียนการสอนแบบประสานเวลา” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอน 
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเอื้อให้เกิดความยืดหยุ่นในการเรยีนรู้ในเรื่องของสถานที่  โดยผู้เรียนและผูส้อน
สามารถอยู่ต่างสถานที่กัน แต่สามารถโต้ตอบ มีปฏิสัมพันธ์ และให้ผลป้อนกลับได้ในเวลาเดียวกันได้ผ่าน  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

“การจัดการเรียนการสอนแบบไม่ประสานเวลา” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอน 
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเอื้อให้เกิดความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ทั้งในเรื่องของเวลาและสถานที่  
โดยผู้สอนจัดเตรียมเนื้อหา กิจกรรม และการวัดประเมินผล ส าหรับให้ผู้เรยีนสามารถเข้ามาเรียนรู้ในเวลาที่สะดวก 
และเรียนรู้ได้ตามอัตราการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

 “ผลลัพธ์การเรียนรู้” หมายความว่า ผลที่เกิดข้ึนแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จาก
การศึกษา ฝึกอบรม หรือประสบการณ์ที่เกิดข้ึนจากการฝึกปฏิบัติ หรือการเรียนรู้จริงในที่ท างานระหว่างการศึกษา 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมี  
อย่างน้อย 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านจริยธรรม และด้านลักษณะบุคคล 

 “ความรู้” หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ที่เกิดจาก
หลักสูตร ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการน าไปปฏิบัติ หรือต่อยอดความรู้ในการประกอบอาชีพ ด ารงชีวิต 
อยู่ร่วมกันในสังคม และพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับการด ารงชีวิตในยุคดิจิทัล  

 “ทักษะ” หมายถึง ความสามารถที่เกิดจากการเรียนรู้ ฝึกฝนปฏิบัติให้เกิดความแคล่วคล่อง  
ว่องไว และช านาญ เพื่อพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพหรือวิชาการ พัฒนาตน และพัฒนาสังคม ส าหรับการด ารงชีวิต
ในยุคดิจิทัล  

 “จริยธรรม” หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าระดับบุคคลที่สะท้อนถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม 
ศีลธรรม จรรยาบรรณ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตน ทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น  

 “ลักษณะบุคคล” หมายถึง บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ค่านิยม ที่สะท้อน คุณลักษณะเฉพาะศาสตร์ 
วิชาชีพ และสถาบัน โดยพัฒนาผ่านการเรียนรู้ และการฝึกประสบการณ์จากหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับ 
แต่ละระดับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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 รายละเอียดองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
6 ด้าน ประกอบด้วย 
 1. “ด้านศาสตร์การสอนท่ีสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ ” หมายถึง การเลือกใช้รูปแบบ 
วิธีการ กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ที่หลักสูตรและรายวิชาเลือกใช้  ซึ่งสอดคล้องและเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
กับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เลือกใช้ และส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเป้าหมายของหลักสูตรและรายวิชา  
โดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านจริยธรรม และด้านลักษณะบุคคล 
โดยมีการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเสริมสร้างศาสตร์การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
เน้นการเรียนรู้เชิงรุก กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เน้นปฏิสัมพันธ์ และการประเมินตามสภาพจริง  
 2. “ด้านการออกแบบเน้ือหา” หมายถึง การเลือกใช้รูปแบบของเนื้อหาที่น ามาจัดการเรียนรู้
โดยอาจอยู่ในรูปแบบของเนื้อหาที่น าเสนอออนไลน์ และเนื้อหาที่น าเสนอในช้ันเรียนที่เหมาะสมและตอบโจทย์
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตรและรายวิชา โดยรูปแบบของเนื้อหา ได้แก่ วิชาที่เน้นการบรรยาย วิชาที่เน้นการฝึก
ปฏิบัติ วิชาที่เน้นการอภิปราย โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน  โดยม ี
เกณฑ์ข้ันต่ าคือ (1) ต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายและหรือแบบปฏิบัติในรูปแบบประสานเวลา 
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (2) ต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายและหรือแบบปฏิบัติ 
ในรูปแบบไม่ประสานเวลาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจอยู่ในรูปแบบการบันทึกที่สามารถรับชม
ล่วงหน้าหรือย้อนหลังได้  โดยทั้งสองรูปแบบนี้ผู้สอนจะต้องมีการจดัเตรียมและออกแบบเนื้อหาความรู้ที่สอดคลอ้ง
กับวัตถุประสงค์ และมีการถ่ายทอดให้กับผูเ้รยีนได้แสวงหาความรู้ผา่นการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสรมิ
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ โดยควรมีการออกแบบเนื้อหาเป็นหน่วยย่อย มีการระบุมโนทัศน์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาการเรียนรู้  
 3. “ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้” หมายถึง การเลือกใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนมากขึ้น โดยผู้สอนมีบทบาทในการสร้างความยึดมั่นผูกพันในการเรยีน 
และให้ผลป้อนกลับเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ  โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายมาใช้ในการจัด 
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจและสร้างแรงจูงใจในการเรียน  โดยมีเกณฑ์ข้ันต่ า คือ (1) ต้องมี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบประสานเวลาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (2) ต้องมีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในรูปแบบไม่ประสานเวลาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งนี้ควรเน้นในเรื่องการจัดกิจกรรม 
ที่สนับสนุนความสามารถของผู้เรียนทั้งการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียน  
โดยค านึงถึงความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีของผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญ ควบคู่ไปกับการเลือกใช้วิธีสอนและเครื่องมือ
ออนไลน์ที่เหมาะสมก่อนตัดสินใจในการเลือกใช้วิธีการสอนแบบประสานเวลาหรือไม่ประสานเวลา เพื่อให้ผู้เรียน 
มีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ บริหารจัดการเวลาในการเรียนได้ 
 4. “ด้านการออกแบบการวัดและประเมินผล” หมายถึง การประเมินผลที่ครอบคลมุทั้งการประเมนิ 
เพื่อตัดสินผล การประเมินเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการตรวจสอบและประเมินตนเอง และการประเมินผล
เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับส าหรับน ามาปรับปรุงทั้งวิธีการสอนและวิธีการเรียนรู้ และโดยพิจารณาเลือกใช้  
ทั้งการประเมินระหว่างการเรียนรู้ เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ และการประเมินตัดสินผล  โดยมีเกณฑ์ข้ันต่ า คือ  
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพในการประเมินผลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านจริยธรรม และด้านลักษณะบุคคล เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน การจัดรูปแบบการประเมินที่หลากหลาย เช่น การประเมิน
จากภาระงาน การประเมินจากกระบวนการท างานของผูเ้รยีน ซึ่งอาจใช้เทคนิคการประเมินตนเองของผูเ้รยีน หรือ
ให้เพื่อนช่วยประเมินร่วมด้วย 
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 5. “ด้านความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ” สถาบันอุดมศึกษาต้องมีความพร้อม 
ในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ครบถ้วนเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาให้เกิดผลลัพธ์
การเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีเกณฑ์ข้ันต่ า คือ (1) ทรัพยากรการเรียนรู้ ครอบคลุมโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนการสอน ที่สอดคล้องตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ส่งเสริม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่ก าหนดไว้ (2) ทรัพยากรการเรียนรู้จะต้องเป็นไป
ตามหลักจริยธรรม ลิขสิทธ์ิ และถูกต้องตามข้อก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกระบวนการผลิตและ 
การจัดหาที่มีคุณภาพ  (3) ทรัพยากรการเรียนรู้จะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ทั้ง 4 ด้าน ที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน  โดยต้องมีความหลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาในหลักสูตร และ  
(4) ทรัพยากรการเรียนรู้จะต้องได้รับการวัดความส าเร็จอย่างน้อยใน 2 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานทาง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนการสอน 
 6. “ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และทรัพยากรการเรียนรู้” สถาบันอุดมศึกษา
ต้องมีความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และทรัพยากรการเรียนรู้  โดยมีเกณฑ์ข้ันต่ า คือ สถาบันอุดมศึกษา 
ต้องมี (1) ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ (2) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (3) ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น และ  
(4) แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  โดยสิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ หลากหลาย ทันสมัย เป็นปัจจุบัน  
ใช้งานง่าย และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน  โดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนา จากผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ทัง้ 4 ด้านที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อเป็นหลักประกนั
ว่านักศึกษาจะได้รับบริการการศึกษาที่ดี สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และส่งเสริม 
การเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
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