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ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน (ICT for All Club)

บทนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดทําใหรูปแบบของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 กําลังจะ
เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม อย า งเห็ น ได ชั ด ข อ จํ า กั ด ด า นเวลาและสถานที่ มิ ไ ด เ ป น อุ ป สรรคสํ า หรั บ
การศึกษาอีกตอไป ผูคนจากทั่วทุกมุมโลกสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตได ยอมสามารถเรียนจากที่บาน
หรือที่ทํางานได ไมตองเสีย คาใช จายในการเดินทางไปเขานั่งเรี ยนในชั้นเรียนเฉกเชนในอดีต นั่น
หมายความวาคนจากซีกโลกหนึ่งก็สามารถเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกในอีกซีกโลกหนึ่งได
โดยไมตองเดินทางไปนั่งเรียนจริงๆ ณ ประเทศที่มหาวิทยาลัยนั้นตั้งอยู ทําให e-Learning กําลังเปน
กระแสหลักของรูปแบบการศึกษาในอนาคตที่มีแนวโนมจะเปนโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเสมือน(Virtual
School/University) มากยิ่งขึ้น นั้นก็หมายความวาชองวางทางการศึกษาของมนุษยชาติกําลังจะลด
ต่ําลง จํานวนนักเรียน/นักศึกษาที่สามารถรับเขาศึกษาไดอาจไมเปนขอจํากัดอีกตอไป หากแตความ
มุงมั่นและความรับผิดชอบของผูเรียนเองที่จะเปนตัวกําหนดวาเขาจะสามารถประสบความสําเร็จใน
การศึกษาไดหรือไม

e-Learning คืออะไร
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ไดกลาวถึง e-Learning หรือการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ต
ไวใน “หนังสืออินเทอรเน็ตกับการประยุกตทุกดานที่ทานควรทราบ (108 อีนี่ อีนั่น จากอีออคชั่น ถึง
อีซู)” ความวา e-Learning คือ รูปแบบการศึกษาที่นักเรียนและอาจารยไมไดอยูในสถานที่และ
เวลาเดี ย วกั น แต ส อนโดยผ า นสื่ อ ต า งๆ อาจจะเรี ย กว า
การศึ ก ษาทางไกล(Distance
Education) การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Learning) การศึกษาออนไลน (Online
Learning)
ประวัติววิ ัฒนาการ e-Learning
• เริ่มแรกเปนการเรียนโดยใชจดหมาย ผูเรียนและผูสอนสื่อสารโดยใชจดหมาย
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• ใหบริการผานสื่อวิทยุและโทรทัศน ภายในมหาวิทยาลัยเปด
• เริ่มมีการศึกษาทางไกลผานโทรทัศน กระจายภาพและเสียง
• การศึกษาทางไกลผานอินเทอรเน็ต ใชบริการอินเทอรเน็ตทุกรูปแบบใหสามารถสื่อสารได
ทั้งภาพเสียง โปรแกรมบทเรียน
ขอดีและขอเสียของ e-Learning
ขอดี
•
•
•
•
•
•
•

เสียคาใชจายนอย
สามารถจัดเวลาเรียนไดดวยตนเอง
ใชเวลาเรียนนอยกวาการศึกษาในโรงเรียน
เนื้อหาวิชาถูกตองไมคลาดเคลื่อน
สามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลา
เนื้อหาทันสมัยมีการปรับปรุงอยูเสมอ
มีขอมูลมากทําใหเขาใจบทเรียนไดงาย

ขอเสีย
• ตองมีอุปกรณสําหรับผูเรียนและผูสอน
• ใชเวลามากในการตรวจผลการเรียน
• ตองฝกความรูดานเทคโนโลยีใหผูเรียนและ
ผูสอน
• ไมมีความผูกพันระหวางอาจารยและลูกศิษย
• ไมมีโอกาสพบเพื่อนรวมชั้นเรียน
• ตองมีความรับผิดชอบมากกวาการเรียนปกติ

ตัวอยางเว็บไซต e-Learning
• www.elearning.au.edu อินเทอรเน็ตทางไกลของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สามารถเขา
สืบคนขอมูลเกี่ยวกับวิชาที่เปดสอนผานอินเทอรเน็ต
• www.epals.com เปนเว็บเชื่อมกับหองเรียนออนไลน 74,599 หองเรียน มีนักเรียนและครู
เขามาเสริมทักษะการเรียนรูภายในเว็บกวา 4.5 ลานคนจาก 80 ประเทศทั่วโลก
แนวโนมของ e-Learning นาจะมุงเนนการขยายโอกาสทางการศึกษา การนําเทคโนโลยีมา
ชวยในการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งการนําสื่อหลายๆ ชนิด มาใชในลักษณะบูรณาการ เพื่อใหผูเรียน
ไดรับประโยชนในการศึกษาไดมากที่สุด

บิดาแหงการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ตของประเทศไทย (Father of Thai ELearning)
นับเปนความภาคภูมิใจของคนไทยที่ ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
(Prof.Dr. Srisakdi Charmonman) ไดรับรางวัลเกียรติยศในฐานะ "บิดา
อีเลิรนนิ่งไทย" ผูประสบความสําเร็จอยางเดนชัด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน
2549 จากศูนยชีวประวัตินานาชาติ (International Biographical Centre)
เคมบริดจ ประเทศอังกฤษ และไดรับรางวัลสรรเสริญคุณงามความดีใน
ฐานะ "บิดาอีเลิรนนิ่งไทย" เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 จากศูนย
ชีวประวัตินานาชาติ เคมบริดจ ประเทศอังกฤษ โดยกอนหนานั้นทาน
ได รั บ การขนานนามว า "บิ ด าอิ น เทอร เ น็ ต ไทย" โดยหนั ง สื อ พิ ม พ
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Bangkok Post เมื่อพ.ศ. 2541 นิตยสาร GM นิตยสาร Smart Job นิตยสาร Image นิตยสาร Yuppie
และหนังสือพิมพ The Nation

ปจจุบัน (พ.ศ. 2552) ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน มีอายุ 72 ป ในโอกาสนี้อดีตเลขาธิการสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พรรณราย ขันธกิจ) รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห ง ชาติ รั ก ษาราชการแทนเลขาธิ ก ารสภาที่ ป รึ ก ษาฯ (เยาวลั ก ษณ สุ ข วิ วั ฒ นพร) ในนาม
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผูเขียน ในนามชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน (Information and Communication Technology for All Club) ไดเขา
อวยพรเนื่องในวันคลายวันเกิดครบรอบ 72 ป 3 มีนาคม 2552 เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ 2552 ณ
อาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา

(ซาย) พรรณราย ขันธกิจ อดีตเลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ (กลาง) ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
(ขวา) เยาวลักษณ สุขวิวัฒนพร รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ และผูเขียน

แม ใ นวั น ที่ วั ย จะล ว งเลยมามากแล ว แต อ าจารย ก็ ไ ม เ คยที่ ห ยุ ด ทํ า งานเพื่ อ ให ค วามรู ด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดาน e-Learning กับสังคม ทานยังรับบรรยายพิเศษ สอนหนังสือ และดํารง
ตํ า แหน ง ประธานกรรมการ และ ประธานผู บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย การศึ ก ษาทางไกลอิ น เตอร เ น็ ต
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มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (College of Internet Distance Education, Assumption University-www.elearning.au.edu) รวมทั้ง นายกสมาคมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
และมีเกียรติคุณและประวัติควรแกการยกยองของทานอาจารย โดยสังเขป ดังนี้
- ศ.ดร.ศรีศักดิ์ สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ชลศาสตร) บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร สปอ. (สถาบันเทคโนโลยี
แหงเอเชีย ในปจจุบัน) และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2507 คนไทยคนแรกที่สํา เร็จการศึกษาระดั บ ปริญญาเอกดานไอที (Ph.D.
in
Computations) สถาบันเทคโนโลยีแหงจอรเจีย, สหรัฐอเมริกา
- พ.ศ. 2513 คนไทยคนแรกที่ใชอินเทอรเน็ต ตั้งแตอินเทอรเน็ตแรกมีในสหรัฐอเมริกา
- พ.ศ. 2516 คนไทยคนแรกที่ทํา e-Learning ในฐานะศาสตราจารยเต็มขั้น (Full Professor) ที่
มหาวิทยาลัยแหงรัฐนิวยอรก สหรัฐอเมริกา
- พ.ศ. 2511-2516 คนไทยคนแรกที่เปนผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยคอมพิวเตอร (Director of
Graduate Studies in Computer Science) มหาวิทยาลัยมิชซูรี่ สหรัฐอเมริกา
- พ.ศ. 2524 บุรุษคอมพิวเตอรแหงปอาเซียน (Asian Computer Man of the Year 1981) โดย
วารสารคอมพิวเตอรเอเชียในฮองกง
- พ.ศ. 2531 คนไทยคนแรกที่เปน ศาสตราจารย ระดับ 11 (10 ป) ดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
- พ.ศ. 2541 ไดรับขนานนามเปน “บิดาอินเทอรเน็ตไทย” โดยบางกอกโพสต และนิตยสาร
หลายฉบับ
- พ.ศ. 2545 เปนผูกอตั้ง เปนประธานกรรมการและเปนประธานผูบริหารหรือ ซีอีโอ (Chief
Executive Officer) วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอรเน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- พ.ศ. 2545 เปนผูยกรางกฎหมายอีเลิรนนิ่งฉบับแรกของไทย ซึ่งตอมาไดรับการปรับปรุง
แกไขและประกาศใชอยางเปนทางการในราชกิจจานุเบกษา เมื่อตุลาคม 2548
- พ.ศ. 2547 มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ สร า งอาคาร “ศรี ศั ก ดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยี
สารสนเทศ” ใหเปนเกียรติ มี 12 ชั้น 12,000 ตารางเมตร มีคอมพิวเตอรกวา 1,000 เครื่อง มีหองวีดีโอ
คอนเฟอรเรนซ มีศูนยผลิตสื่อการสอนทางวิทยุและโทรทัศน มีศูนยผลิตสื่อการสอนแบบสิ่งพิมพ ฯลฯ
- พ.ศ. 2549 เปนผูอํานวยการหลักสูตรระดับปริญญาแบบ e-Learning หลักสูตรแรกของ
ประเทศไทย คือ มหาบัณฑิตการจัดการ (Master of Science in Management) ที่
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นอกจากนี้ ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ยังมีผลงานทางวิชาการจํานวนมาก โดยแตงตํารา หนังสือ
และบทความรวมกวา 1,300 เรื่อง เปนผูบรรยายในประเทศตางๆ กวา 30 ประเทศ ตลอดจนเปนผู
ดํ า เนิ น รายการให ค วามรู ท างด า นคอมพิ ว เตอร แ ละอิ น เทอร เ น็ ต ทางสถานี วิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น อาทิ
รายการ “อินเทอรเน็ตไอทีกับศรีศักดิ์ จามรมาน” AM 819 kHz ทุกวันจันทร เวลา 14.10-15.00 น.
รายการ “สนทนาภาษาไอทีกับศรีศักดิ์ จามรมาน” FM 92.50 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันอังคาร
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เวลา 10.10-11.00 น. และรายการ ”อินเทอรเน็ตไอทีกับศรีศักดิ์ จามรมาน” UBC ชอง DLTV9 และชอง
DSTV89 ทุกวันอาทิตย เวลา 12.00-13.00 น. [ ดูเพิ่มเติมไดที่ www.charm.au.edu ]

บทบาทของ e-Learning ตอการลดชองวางทางการศึกษา
การศึกษายังคงมีชองวางและความแตกตางในการเรียนรูระหวางคนในเมืองกับชนบท คนรวย
กับคนจน รวมถึงผูพิการเนื่องดวยความไมพรอมในการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา e-Library จึงเขามา
มีบทบาทสําคัญตอการลดชองวางทางการศึกษาในสังคม โดยแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2549
ไดกําหนดใหมีนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศ โดยมีเปาหมายใน
การใชเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการศึกษาอยางทั่วถึงและทัดเทียมกันทุก
เขตพื้นที่การศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกันเปนเครือขายอยางมีระบบ ภายใตกรอบการดําเนินงานที่จะใช
เทคโนโลยีเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและเพิ่มคุณภาพของการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
นอกจากนี้ แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ.
2552-2556 ไดกําหนดใหมีการสงเสริมการจัดทําและเผยแพรการเรียนรูตางๆ สําหรับผูดอยโอกาส
ผูพิการ และผูสูงอายุ เชน หนังสือเสียงในระบบ DAISY สื่อการเรียนรูสําหรับผูพิการทางการไดยิน
เปนตน
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน กลาววา “เชือ่ แนวาภายใน 10 ป จํานวนนักเรียนจะยิง่ มีความนิยม
การเรียนในลักษณะ e-Learning นี้มากขึ้น เพราะระบบการเรียนทางไกลผานอินเทอรเน็ตเปนการขยาย
โอกาสทางการศึกษาใหคนสามารถเขาถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น อยางคนที่ทํางานไมเปน
เวลา คนทํางานโรงแรม สายการบิน หรือคนที่ไมมีโอกาสเรียนอยางคนที่ตั้งครรภก็สามารถเรียนได การ
เรียนแบบนี้จงึ เปนการขยายโอกาสการศึกษามาก ที่สาํ คัญคาใชจายก็ไมแตกตางกับการศึกษาในระบบ
ปกติมาก และอาจจะนอยกวาดวยซ้ํา”
มีรายงานจากสหรัฐอเมริกาวารอยละ 90 ของมหาวิทยาลัยขนาดใหญในสหรัฐอเมริกาไดมีการ
เปดสอนแบบ e-Learning แลว และนักศึกษากวารอยละ 50 จะศึกษาแบบ e-Learning เพราะมีความ
สะดวกสบายกวาการศึกษาในหองเรียน อาทิ สามารถเรียนเต็มเวลาและทํางานเต็มเวลาไปพรอมๆ กัน
จะฟงคําบรรยายเมื่อใดก็ได ไมตองขับรถไปที่หองเรียน และสามารถติดตอสื่อสารกับอาจารยและเพื่อน
นักศึกษาไดวันละ 24 ชั่วโมง สัปดาหละ 7 วัน เปนตน
ผศ.เกษม สุริยวงศ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ กลาวถึงประโยชนของ
e-Learning ตอวงการศึกษาไววา สิ่งนี้จะชวยสรางชองทางการขยายการศึกษามากขึ้น เกิดการทํางาน
ภายใตแนวคิดมหาวิทยาลัย 24 ชั่วโมง ผูเรียนสามารถทํากิจกรรมทางการศึกษาตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
สรางรูปแบบของความรวมมือทางการศึกษาหรือเครือขายการศึกษาที่หลากหลายขึ้น ชวยลดคาใชจาย
โดยจะเอื้อประโยชนตอผูเรียน ในลักษณะตลาดการศึกษาที่ผูเรียนสามารถรับขอมูลการศึกษาที่เปน
ประโยชนในการตัดสินใจหลากหลายแงมุม เชน รายละเอียดของหลักสูตร ขอมูลอาจารยผูสอน รวมถึง
ยังสามารถใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดการศึกษานั้นๆ ไดโดยตรงอีกดวย และไดรับความสะดวกใน
การศึกษา เพราะสามารถนั่งเรียนอยูที่บานหรือที่ใดๆ ทั่วโลกที่มีอินเทอรเน็ต
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สารานุกรมเสรีออนไลน (Wikipedia) ระบุถึงประโยชนของ e-Learning วาประกอบดวย (1) ลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Reducing environmental impact) เพราะผูเรียนไมจําเปนตองออก
เดินทางไปยังมหาวิทยาลัย ทําใหลดการใชพลังงาน ลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2)
ซึ่งเปนตัวการสําคัญของการเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งสงผลใหเกิดภาวะโลกรอน นอกจากนี้ e-Learning
ยั ง ช ว ยลดการใช เ อกสารที่ เ ป น กระดาษ เพราะการจดบั น ทึ ก และการประเมิ น ผลถู ก กระทํ า ผ า น
คอมพิวเตอร e-Learning จึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (2) สรางคุณภาพทางการศึกษาที่เทาเทียมกัน
(Quality education, made affordable) เนื่องจากเนื้อหา หรือ Course ware ในระบบ e-Learning
สามารถใชงานรวมกันได หรือซื้อขาย แลกเปลี่ยนกันได ทําใหสถาบันการศึกษาตางๆ สามารถหา
Course ware ที่จัดทําโดยอาจารยผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลกมาใชในการเรียนการสอนได ซึ่ง
จะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับประเทศกําลังพัฒนา หรือดอยพัฒนาที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของตนใหทัดเทียมมาตรฐานสากล (3) สะดวกและยืดหยุนตอตัวผูเรียน (Convenience and
flexibility to learners) ในหลายๆ เนื้อหาของระบบ e-Learning จะเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเรียน
เวลาใดก็ได (Available 24x7) ตามที่ผูเรียนสะดวก จะเกิดความสะดวกตอผูเรียนในการวางแผนการ
เรียน การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวอยางความสําเร็จของ e-Learning (Success Stories)
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 ไดมีประกาศรับรองวิทยฐานะผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาดวย
e-Learning ในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 120ง หนา 8-11 (ซึ่ง ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
ไดมีสวนสําคัญในการผลักดันและยกรางประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกลาว) และเมื่อเดือนมกราคม
2549 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปนสถาบันการศึกษาแหงแรกของประเทศไทยที่เปดหลักสูตรที่สอนดวย
e-Learning เต็มรูปแบบในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสวนของการสอบนั้นผูเรียนตองเขาสอบ
ที่สถาบัน หรือที่สถาบันจัดใหตามที่ผูเรียนสะดวก เชน ในมหาวิทยาลัย ศูนยสอบโรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา ศูนยสอบโรงเรียนมงฟอรด หรือศูนยสอบในตางประเทศ
นอกจากนี้ ในการศึ ก ษาระดั บ ต่ํ า กว า ปริ ญ ญา เช น โรงเรี ย นลํ า ปางพาณิ ช ยการและ
เทคโนโลยี ไดเปดสอนดวย e-Learning เต็มรูปแบบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.ภาค
สมทบ) ไดแก คอมพิวเตอรธุรกิจ การบัญชี และการตลาด ซึ่งเปนทางเลือกใหมสําหรับเยาวชนที่อยาก
เรียน แตไมสะดวกเรื่องเวลาและสถานที่
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย(Thai Cyber University: TCU) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา (www.thaicyberu.go.th/) เป ด เรี ย นออนไลน ทั้ ง วิ ช าเรี ย นตามอั ธ ยาศั ย หลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บั ต ร
หลั กสู ต รปริญ ญาตรี และหลักสู ต รปริ ญ ญาโท TCU จึ งเป น สรรพวิทยาลั ย
(มหาวิทยาลัยที่เปนศูนยรวมของสรรพวิทยาการ) ศูนยกลางการศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ครอบคลุมการศึกษาในทุกระบบ ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal Education) การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน (Non Formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (In-Formal Education) ที่
ประชาชนทุกคน สามารถเขามาศึกษาหาความรูได มีระบบการเทียบโอนความรูจากการศึกษาในแตละ
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ระบบ เพื่อใหผูที่เขารับการศึกษาจากระบบหนึ่ง สามารถจะเทียบโอนความรู เขาสูการศึกษาในอีกระบบ
หนึ่งได ตามเงื่อนไขและขอกําหนด ซึ่งจะเปนการบูรณาการ การศึกษาทุกระบบเขาดวยกัน เกิดเปน
ระบบการศึกษาที่รองรับการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน มีความยืดหยุน ตอเนื่อง และเสริมกัน มี
ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรรวมกัน และมีคุณภาพเปนที่ยอมรับตามหลักมาตรฐาน
วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเตอรเน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (College of Internet
Distance Education, Assumption University--www.elearning.au.edu) สถาบันการศึกษาแรกของ
โลกที่เปดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิธีวิทยาการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส (Ph.D. in
eLearning Methodology) ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2549 มีผูสมัครเรียนจาก 30 ประเทศ
ทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ เยอรมนี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ญี่ปุน เปนตน และได
เปดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (Master of Science in Management) และสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Information and Communication Technology)
โครงการเตรียมความพรอมวิชาพื้นฐาน สําหรับนักศึกษาจุดเสี่ยงภาคใตดวย e-learning
(http://south.psu.ac.th/) โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมกับโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
LEARN Online (www.learn.in.th) สถาบันพัฒนาวิชาชีพ ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เปนระบบการเรียนการสอนเสมือน
(Virtual Learning) ผานเครือขายอินเทอรเน็ตในการฝกอบรมระยะสั้น รวมถึงการสรางประสบการณจริง
ในการศึกษาวิจัยผาน e-Learning มาตั้งแต พ.ศ. 2542 เชน วิทยาลัยไซเบอร ประกอบดวยหลักสูตรที่
สามารถรับหนวยกิตจากมหาวิทยาลัยที่มีความรวมมือและหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักศึกษา
การพัฒนาขาราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (http://www.chulaonline.com/ocsc.asp)
รับ ผิด ชอบโครงการโดยสํานั ก งานคณะกรรมการขาราชการพลเรื อน (ก.พ.) โดยมีหลั กสูต รอบรม
ออนไลนที่เปนความตองการรวมของสวนราชการเพื่อเพิ่มศักยภาพขาราชการใหสามารถปฏิบัติงาน
ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ ชุดหลักสูตรการเขียนหนังสือ
ราชการ หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ และการวิเคราะหโครงการ ชุดหลักสูตรการพัฒนากระบวนทัศน
และคุณลักษณะขาราชการ ชุดหลักสูตรการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย หลักสูตรการเสริมสมรรถนะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษา ชุดหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับระบบจําแนก
ตําแหนงและคาตอบแทนใหม

บทสงทาย
e-Learning ไดมีบทบาทสําคัญตอการลดชองวางทางการศึกษาในสังคมอยางเห็นไดชัด แมวา
ในปจจุบันจะเปนชวงเปลี่ยนผานระหวางการศึกษาในรูปแบบเดิมไปสูการศึกษาแบบ e-Learning อยาง
เต็มรูปแบบ แตอยางไรก็ตามเนื่องจาก e-Learning เองก็ตองอาศัยโครงสรางพื้นฐานดานอินเทอรเน็ต
ในการเขาไปใชงาน ดังนั้น หากจะสงเสริมให e-Learning ประสบความสําเร็จในการลดชองวาง สราง
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โอกาสทางการศึกษาแกคนในสังคมไดอยางเทาเทียมกันแลว ภาครัฐจะตองจัดใหมีโครงขายเชื่อมตอเขา
สูอินเทอรเน็ตความเร็วสูงอยางทั่วถึงทุกพื้นที่ของประเทศโดยคิดคาบริการที่ไมสูงมากนัก เชนเดียวกับ
กรณีการใหบริการไฟฟา
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