คําชี้แจง
รายงานการสํารวจ ความพรอมในการใชงาน e-Learning ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
เปน สวนหนึ่งในโครงการการวิจัยเรื่อง การพัฒนาขอกําหนดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการการเรียนรูแหงชาติ
Development of National LMS (Learning Management System) Specification โดยมีระยะเวลาในการ
ดําเนินงานระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 จนถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549 โดยมีสถานบริการเทคโนโลยี
สารสนสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนผูรับดําเนินงานโครงการ
ขอมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับนี้จะครอบคลุมในดานความพรอมในการพัฒนาระบบ e-Learning ของ
สถาบันการศึกษา ระบบบริหารจัดการการเรียนรูที่ใชในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ และ มาตรฐานสากลที่
เกี่ยวของกับระบบบริหารจัดการการเรียนรูของสถาบันการศึกษา ซึ่งเปนขอมูลที่ไดรับการแสดงความคิดเห็นผาน
แบบสอบถามออนไลน โดยจะสรุปประเด็นสําคัญในบทสรุปผูบริหาร ( Executive Summary ) และ แยกประเด็น
สําคัญในดานตางๆ ดังนี้
- ขอมูลพื้นฐานของสถาบันการศึกษา
- ขอมูลการเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอรของสถาบันการศึกษา
- ขอมูลการใชงานระบบ e-Learning ของสถาบันการศึกษา
- ขอมูลการใหบริการระบบ e-Learning ระบบกลางและระบบยอยของสถาบันการศึกษา
- ขอมูลมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรูของสถาบันการศึกษา
- ความพรอมของบุคลากรของระบบ e-Learning
- ความพรอมของคุณสมบัติทางดานเทคนิคที่รองรับระบบ e-Learning
- ความพรอมของปจจัยตางๆ สําหรับการสนับสนุนการพัฒนาระบบ e-Learning
- ความพรอมทางดาน เงินทุนสนับสนุนสําหรับการพัฒนาระบบ e-Learning
- ระดับความคิดเห็นตอปญหาที่พบในการพัฒนาระบบ e-Learning ของสถาบันการศึกษา
ข อ มู ล ที่ นํ า มาสรุ ป ในรายงานฉบั บ นี้ เ ป น ข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ ความร ว มมื อ ในการแสดงความคิ ด เห็ น จาก
สถาบันการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจํานวน 85 แหง หรือ คิดเปนรอยละ 64.89 จาก
ทั้งหมด 131 แหง แตหากแยกเฉพาะสถาบันการศึกษาภาครัฐบาลที่อดีตเคยสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย (ไมรวม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันราชภัฏ) พบวามีสถาบันการศึกษาใหความรวมมือในการแสดงความ
คิดเห็นครบทั้ง 23 แหง คิดเปน 100%
ขอมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับนี้เหมาะสําหรับผูบริหารสถาบันการศึกษา ผูเชี่ยวชาญดานระบบ e-Learning
และ ผูสนใจทั่วไป ที่จะนําเอาขอมูลเหลานี้เปนสวนหนึ่งในการอางอิงสําหรับการดําเนินงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
e-Learning และ เปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาระบบ e-Learning ในสถาบันการศึกษาตอใปในอนาคต

รศ.ดร. ถนอมพร เลาหจรัสแสง
หัวหนาโครงการวิจัย
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ขอมูลพื้นฐานของสถาบันการศึกษาที่รวมแสดงความคิดเห็น
เปนขอมูลพื้นฐานของสถาบันการศึกษาที่รวมแสดงความคิดเห็น โดยแยกเปน สถาบันการศึกษาสังกัด
ภาครัฐบาลจํานวนรอยละ 88.24 และ เอกชนรอยละ 11.76 โดยจํานวนบุคลากรในสถาบันศึกษาแยกเปน
101-500 คน (รอยละ 44.71) 501 – 2,500 คน (รอยละ 36.47) และ 2,501 – 10,000 คน (รอยละ 11.76)
จํานวนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาแยกเปน 10,000 – 25,000 คน (รอยละ 32.94) 5,001 –10,000 คน
(รอยละ 24.71) และ เกินกวา 25,000 คน (รอยละ 15.29)
ตาราง 1 แสดงผลอัตราสวนรอยละ ขอมูลพื้นฐานของสถาบันการศึกษาที่รวมแสดงความคิดเห็น
รายละเอียด
จํานวน
รอยละ
(N=85)
ประเภทของสถาบันการศึกษา
• รัฐบาล
75
88.24
• เอกชน
10
11.76
จํานวนบุคลากรในสถาบันการศึกษา
• ไมเกิน 100 คน
3
3.53
• 101 – 500 คน
38
44.71
• 501 – 2,500 คน
31
36.47
• 2,501 – 10,000 คน
10
11.76
• เกินกวา 10,000 คน
3
3.53
จํานวนนักศึกษาในสถาบันการศึกษา
• ไมเกิน 1,000 คน
2
2.35
• 1,001 – 2,500 คน
12
14.12
• 2,501 – 5,000 คน
9
10.59
• 5,001 – 10,000 คน
21
24.71
• 10,000 – 25,000 คน
28
32.94
• เกินกวา 25,000 คน
13
15.29
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ขอมูลการเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอรของสถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษามีการเชื่อมตอเครือขายโดยใชการเชื่อมตอลักษณะ Leased Line ที่รอยละ 73.79 การ
เชื่อมตออื่นๆ เชน ATM (Asynchronous Transfer Mode) ที่รอยละ 11.65 และ Dial Up ที่รอยละ 9.71
และ มีความถี่ของแบนดวิธ (Band Width) ในการเชื่อมตอเครือขาย 2 Mbps หรือ มากกวา คิดเปนรอยละ
73.12 และ 1 Mbps – 2 Mbps คิดเปนรอยละ 15.05
ตาราง 2 แสดงผลอัตราสวนรอยละ ขอมูลการเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอรของสถาบันการศึกษา
รายละเอียด
จํานวน รอยละ
(N=85)
การเชื่อมตอระบบเครือขายในสถาบันการศึกษากับระบบอินเตอรเน็ต
• Dial Up
8
9.71
• ISDN
4
4.85
• Leased Line
63
73.79
• อื่นๆ
• ไมมีการเชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ต
ความถี่ของแบนดวิธ ( Band Width ) ในการเชื่อมตอเครือขาย
• 256 Kbps หรือ ต่ํากวา
• 256 Kbps – 1Mbps
• 1 Mbps – 2 Mbps
• 2 Mbps หรือ มากกวา
• ไมมีการเชื่อมตอเครือขายในสถาบันการศึกษา

สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มกราคม 2550

10
0

11.65
0

5
5
13
62
0

5.38
6.45
15.05
73.12
0
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ขอมูลการใชงานระบบ e-Learning ของสถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาสวนใหญมีการนําเอาระบบ e-Learning เขามาใชบริการจัดการการเรียนรูภายในสถาบัน
เปนจํานวนรอยละ 92.94 และ จากผลสํารวจพบวาระยะเวลาที่มีการนําเอาระบบ e-Learning มาใช จะอยู
ในชวงระยะเวลา 1-3 ป ปแรกของการนําระบบมาใช และ 3-5 ป ตามลําดับ โดยคิดเปนรอยละ 45.57 และ
22.78 ตามลําดับ
ตาราง 3 แสดงผลอัตราสวนรอยละ ขอมูลการใชงานระบบ e-Learning ของสถาบันการศึกษา
รายละเอียด
จํานวน
(N=85)
มีการใชระบบ e-Learning ในสถาบันการศึกษา
• ใช
79
• ไมใช
6
ระยะเวลาที่มีการนําเอาระบบ e-Learning มาใชในสถาบันฯ
• อยูในปแรกของการนําระบบมาใช
19
• 1– 3 ป
39
• 3 – 5 ป
19
• มากกวา 5 ป
8
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รอยละ
92.94
7.06
22.78
45.57
22.78
8.87
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ขอมูลการใหบริการระบบ e-Learning ของสถาบันการศึกษา
4.1 ขอมูลการใหบริการระบบ e-Learning ระบบกลาง ของสถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาที่มีการใช e-Learning พบวามีจํานวนรอยละ 73.42 ที่มีระบบบริหารจัดการการเรียนรู
กลางของสถาบัน และลักษณะของระบบ e-Learning พบวาอยูในรูปแบบของฟรีซอฟตแวร (Open
Source) รอยละ 34.21 โดยมีลักษณะอื่นๆ เชน รูปแบบระบบที่พัฒนาโดยบุคลากรในสถาบันรอยละ 25
ระบบ TCU (Thai Cyber University) รอยละ 14.47 รูปแบบอื่นๆ เชน โฮมเพจรายวิชา คิดเปนรอยละ
14.47 และ ระบบที่พัฒนาขึ้นในเชิงพาณิชย รอยละ 11.84
ตาราง 4.1 แสดงผลอัตราสวนรอยละ ขอมูลการใหบริการ e-Learning ระบบกลางของสถาบันการศึกษา
รายละเอียด
จํานวน รอยละ
(N= 79)
มีระบบ e-Learning กลางของสถาบันฯ
• ไมมีระบบ e-Learning กลางของสถาบันฯ
21
26.58
• มีระบบ e-Learning กลางของสถาบันฯ
58
73.42
ลักษณะของระบบ e-Learning หรือ ระบบบริหารจัดการการเรียนรูกลาง
ของสถาบันฯ ( ตอบไดมากกวา 1 ตัวเลือก )
• Open Source (เชน ระบบ Moodle หรือ Atutor)
34.21
• ระบบที่พัฒนาโดยบุคลากรในสถาบันการศึกษา
25
• ระบบที่พัฒนาขึ้นในเชิงพาณิชย (เชน ระบบ WebCT , Blackboard
11.85
หรือ Education Sphere)
• ระบบ TCU ( Thailand Cyber University )
14.47
• อื่นๆ
14.47
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4.2 ขอมูลการใหบริการระบบ e-Learning ยอย แยกไปตามสํานักและคณะฯ

ของสถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาที่มีการใช e-Learning พบวามีจํานวนรอยละ 43.04 ที่มีระบบบริหารจัดการการเรียนรู
ยอย แยกไปตามสํานักและคณะฯ ของสถาบัน และลักษณะของระบบ e-Learning พบวาอยูในรูปแบบของ
ฟรีซอฟตแวร (Open Source) รอยละ 45.45 รูปแบบระบบที่พัฒนาโดยบุคลากรในสถาบันการศึกษารอย
ละ 27.73 และ ในรูปแบบอื่นๆ เชน รูปแบบโฮมเพจของรายวิชา รอยละ 13.64
ตาราง 4.2 แสดงผลอัตราสวนรอยละ ขอมูลการใหบริการ e-Learning ระบบยอยของสถาบันการศึกษา
รายละเอียด
จํานวน
รอยละ
(N=79)
มีระบบ e-Learning กลางของสถาบันฯ
• ไมมีระบบ e-Learning ยอย แยกไปตามสํานักและคณะฯ
45
56.96
• มีระบบ e-Learning ยอย แยกไปตามสํานักและคณะฯ
34
43.04
ลักษณะของระบบ e-Learning หรือ ระบบบริหารจัดการการเรียนรู
ยอยแยกไปตามสํานักและคณะฯ ของสถาบันฯ
( ตอบไดมากกวา 1 ตัวเลือก )
• Open Source (เชน ระบบ Moodle หรือ Atutor)
45.45
• ระบบที่พัฒนาโดยบุคลากรในสถาบันการศึกษา
22.73
6.82
• ระบบที่พัฒนาขึ้นในเชิงพาณิชย (เชน ระบบ WebCT , Blackboard
หรือ Education Sphere)
• ระบบ TCU ( Thailand Cyber University )
11.36
• อื่นๆ
13.64
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มาตรฐานสากลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู
ของสถาบันการศึกษา
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรูของสถาบันการศึกษา ในดานภาษา
ที่นิยมนํามาพัฒนาระบบภายในสถาบันการศึกษา พบวาภาษาที่เปนนิยม ไดแก ภาษา PHP ภาษา
HTML และ ภาษา ASP ในอัตรารอยละ 39.43,28 และ 17.71 ตามลําดับ
ในดานระบบฐานขอมูล ผลจากการสํารวจพบวาระบบฐานขอมูลที่ใชไดแก Mysql , SQL Server และ
Oracle ในอัตรารอยละ 55.37 , 23.97 และ 15.7 ตามลําดับ สําหรับในดานเทคโนโลยีที่ใช ผลจากการ
สํารวจพบวาเทคโนโลยีที่ใช ไดแก Dynamic HTML JAVA Script และ XML Web Service ในอัตรา
รอยละ 40.3 , 34.33 และ 21.64 ตามลําดับ
ตาราง 5 แสดงผลอัตราสวนรอยละ มาตรฐานสากลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การเรียนรู ของสถาบันการศึกษา
รายละเอียด
รอยละ
ดานภาษาที่ใช ( Language Programming ) ( ตอบไดมากกวา 1 ตัวเลือก )
• JSP
7.43
• HTML
28
• PHP
39.43
• ASP
17.71
• ASP.NET
5.14
• อื่นๆ
2.29
ดานฐานขอมูลที่ใช ( Database ) ( ตอบไดมากกวา 1 ตัวเลือก )
• Mysql
55.38
• Microsoft SQL Server
23.97
• Postgresql
1.65
• DB2
1.65
• Oracle
15.7
• อื่นๆ
1.65
เทคโนโลยีที่ใช ( Technology ) ( ตอบไดมากกวา 1 ตัวเลือก )
• XML Web Service
21.64
• JAVA Script
34.33
• Dynamic HTML
40.3
• อื่นๆ
3.73
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ความพรอมของบุคลากรดานระบบ e-Learning
สถาบันการศึกษามีคณะกรรมการที่วางแผนการดําเนินงานระบบ e-Learning ทั้งในปจจุบันและอนาคต
ของสถาบันรอยละ 58.23 ภายในสถาบันการศึกษามีนักออกแบบระบบการสอน (Instructional Design)
เพื่อรองรับสําหรับการออกแบบเนื้อหาการเรียน เพื่อนําไปใชงานในระบบ e-Learning จํานวนรอยละ
49.37 และมีการจัดตั้งศูนยบริการหรือมีฝายงานของสถาบันการศึกษาดานระบบ e-Learning ใหบริการ
สําหรับอาจารยและนักศึกษา จํานวนรอยละ 72.15 และจากสถาบันที่มีการจัดตั้งศูนยบริการดานระบบ
e-Learning พบวาสวนใหญมีจํานวนบุคลากรที่ใหบริการในฝายจํานวน 1- 5 คน คิดเปนรอยละ 51.9
ตาราง 6 แสดงผลอัตราสวนรอยละ ขอมูลความพรอมของบุคลากรดานระบบ e-Learning
รายละเอียด
จํานวน
(N= 85)
มีคณะกรรมการที่วางแผนการดําเนินงานระบบ e-Learning ทั้งในปจจุบัน
และอนาคตของสถาบันการศึกษา
• มี
49
• ไมมี
36
มีนักออกแบบระบบการสอน ( Instructional Designer ) เพื่อรองรับ
สําหรับการออกแบบเนื้อหาการเรียนเพื่อนําไปใชงานในระบบ eLearning
• มี
42
• ไมมี
43
มีการจัดตั้งศูนยบริการหรือมีฝายงานของสถาบันการศึกษาดานระบบ
e-Learning ใหบริการสําหรับอาจารยและนักศึกษาทั้งสถาบัน
• มี
61
• ไมมี
24
บุคลากรที่ใหบริการในฝายงาน
(N= 61)
• 1 – 5 คน
44
• 5 - 10 คน
5
• 10 - 20 คน
9
• มากกวา 20 คน
3
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รอยละ

58.23
41.77

49.37
50.63

72.15
27.85
71.92
8.77
14.04
5.27

7

7
ความพรอมของคุณสมบัติทางดานเทคนิคที่รองรับระบบ e-Learning
สถาบันการศึกษามี ระบบอินเตอรเน็ต (Internet) ภายในหนวยงานของสถาบันการศึกษาคิดเปนรอยละ
97.47 และ มีระบบอินทราเน็ต (Intranet) ภายในหนวยงาน คิดเปนรอยละ 93.67 และมีเครื่องที่ใชเปน
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) ที่ใหบริการในดาน e-Learning คิดเปนรอยละ 81.01
ในดานจํานวนของผูใชงานระบบ e-Learning ที่เขาใชงานระบบในชวงเวลาเดียวกัน (Concurrent Users)
พบวาอัตรารอยละสูงสุด ไดแกจํานวนผูใช 1-100 คน โดยคิดเปนอัตรารอยละ 56.96 และในขณะเดียวกัน
ในดานประสิทธิภาพของระบบสําหรับการใหบริการระบบ e-Learning พบวา ยังตองการการพัฒนา
ปรับปรุงระบบ คิดเปนรอยละ 53.16 และ ประสิทธิภาพอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 36.71
ตาราง 7 แสดงผลอัตราสวนรอยละ ความพรอมของคุณสมบัติทางดานเทคนิคที่รองรับระบบ e-Learning
รายละเอียด
จํานวน รอยละ
(N= 85)
มีระบบอินทราเน็ต ( Intranet ) ภายในหนวยงานของสถาบันการศึกษา
• มี
80
93.67
• ไมมี
5
6.33
มีระบบอินเตอรเน็ต ( Internet ) ภายในหนวยงานของสถาบันการศึกษา
• มี
83
97.47
• ไมมี
2
2.53
มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ( Server ) แยกเฉพาะสําหรับการใหบริการ
ดาน e-Learning ของสถาบันการศึกษา
• มี
69
81.01
• ไมมี
16
18.99
จํานวนของผูใชงานระบบ e-Learning เขาใชงานระบบในชวงเวลา
เดียวกัน
( Concurrent Users ) จํานวนเทาใด
• 1 – 100 คน
48
56.96
• 101 – 250 คน
15
17.72
• 251- 500 คน
12
13.92
• มากกวา 500 คน
10
11.49
ประสิทธิภาพของระบบฯ สําหรับการใชงานระบบ e-Learning
• ประสิทธิภาพสูง
9
10.13
• ประสิทธิภาพปานกลาง
31
36.71
• ยังตองการการพัฒนา ปรับปรุง
45
53.16
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ความพรอมของปจจัยตางๆ สําหรับการสนับสนุนการพัฒนา
ระบบ e-Learning
สถาบันการศึกษามีความรวมมือกับหนวยงานรัฐบาลหรือภาคเอกชนที่ชวยสนับสนุนการพัฒนา ระบบ
e-Learning ของสถาบัน คิดเปนรอยละ 46.84 และเคยไดรับทุนชวยเหลือในการดําเนินการพัฒนาระบบ
e-Learning คิดเปนรอยละ 35.44
สถาบันการศึกษามีโครงการพัฒนา e-Learning จัดอยูในพันธกิจหลักของสถาบัน คิดเปนรอยละ 70.89
และ โครงการ e-Learning ถือเปน KPI หนึ่งในการประกันคุณภาพของสถาบันและบุคลากร คิดเปนรอยละ
63.29
ตาราง 8 แสดงผลอัตราสวนรอยละ ขอมูลความพรอมของปจจัยตางๆ สําหรับการสนับสนุนการพัฒนา
ระบบ e-Learning
รายละเอียด
จํานวน รอยละ
(N= 85)
มีความรวมมือกับหนวยงานรัฐบาลหรือภาคเอกชนที่ชวยสนับสนุนการ
พัฒนา ระบบ e-Learning ของสถาบันการศึกษา
• มี
40
46.84
• ไมมี
45
53.16
สถาบันการศึกษาเคยไดรับทุนชวยเหลือในการดําเนินการพัฒนาระบบ
e-Learning ของสถาบัน
• เคย
30
35.44
• ไมเคย
55
64.56
โครงการ e-Learning จัดอยูในพันธกิจหลักของสถาบัน
• ใช
60
70.89
• ไมใช
25
29.11
โครงการ e-Learning ถือเปน KPI หนึ่งในการประกันคุณภาพของ
สถาบันการศึกษา และบุคลากร
• ใช
54
63.29
• ไมใช
31
36.71
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ความพรอมทางดานเงินทุนสนับสนุนสําหรับการพัฒนา
ระบบ e-Learning
สถาบันการศึกษามีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมใหกับโครงการพัฒนาระบบ e-Learning
ของ
สถาบันการศึกษา คิดเปนรอยละ 62.03 และ มีแผนการที่จะจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมใหกับโครงการ
พัฒนาระบบ e-Learning ของ สถาบัน ในอนาคต คิดเปนรอยละ 82.28
ตาราง 9 แสดงผลอัตราสวนรอยละ ขอมูลความพรอมทางดานเงินทุนสนับสําหรับการพัฒนา
ระบบ e-Learning
รายละเอียด
จํานวน
(N= 85)
สถาบันการศึกษาของทาน มีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมใหกับ
โครงการพัฒนาระบบ e-Learning ของ สถาบันการศึกษา
• มี
53
• ไมมี
32
มีแผนการที่จะจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมใหกับโครงการพัฒนา
ระบบ e-Learning ของ สถาบันในอนาคต
• มี
70
• ไมมี
15
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62.03
37.97
82.28
17.72
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ระดับความคิดเห็นตอปญหาที่พบในการพัฒนาระบบ e-Learning
ปญหาที่พบในการพัฒนาระบบ e-Learning ของสถาบันการศึกษาภาพรวมทั้งหมดอยูใน ระดับปานกลาง
โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.29
ปญหาที่พบในการพัฒนาระบบ e-Learning ที่มีอัตราคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ดานผูสอนและดานทรัพยากร
บุคคล โดยมีคาเฉลี่ยที่ 3.51 โดยในดานของผูสอนอาจยังใหความสนใจไมเทาที่ควรในการผลิตเนื้อหาหรือ
การนําสื่อการสอนไวในระบบ e-Learning หรืออาจยังมีทักษะในดานพื้นฐานคอมพิวเตอรไมมากพอสําหรับ
การใชงาน สําหรับปญหาที่พบในดานทรัพยากรบุคคล อาจจะรวมถึงการขาดแคลนนักออกแบบระบบการ
สอน (Instructional Design) และผูเขียนโปรแกรม (Programmer) เพื่อพัฒนาระบบและผูที่คอยให
คําปรึกษาในดาน e-Learning ของหนวยงาน
ตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นตอปญหาที่พบในการพัฒนาระบบ e-Learning
รายการ

คาเฉลี่ย

ระดับ

ดานทรัพยากรดานฮารดแวร และ ซอฟตแวร เชน การขาดเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย หรือ อุปกรณที่ใชในการติดตอระบบเครือขาย รวม
ไปถึงคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรในการพัฒนาระบบ e-Learning
ดานทรัพยากรบุคคล เชน การขาดแคลนบุคลากรผูผลิตบทเรียน
( Instructional Designer : ID ) และผูเขียนโปรแกรม ( Programmer )

2.99

ปานกลาง

3.44

ปานกลาง

ดานผูสอน เชน ผูสอนอาจยังใหความสนใจไมเทาที่ควรในการผลิต
3.51
มาก
เนื้อหาหรือการนําสื่อการสอนไวในระบบ e-Learning หรืออาจยังมี
ทักษะในดานพื้นฐานคอมพิวเตอรไมมากพอสําหรับการใชงาน
ดานผูเรียน เชน ผูเรียนอาจยังไมใหความสนใจการเรียนการสอนผาน
3.22
ปานกลาง
ระบบ e-Learning หรือ อาจยังมีทักษะในดานพื้นฐานคอมพิวเตอรไม
มากพอสําหรับการใชงาน
รวม
3.29
ปานกลาง
ในการแปลผลใชเกณฑพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยดังนี้ มาก (3.51 – 4.00 ) ปานกลาง (2.51 – 3.50)
นอย (1.51 – 2.50 ) และ ไมพบปญหา (1.00 – 1.50 )
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Executive Summary
บทสรุปผูบริหาร
ความพรอมในการพัฒนาระบบ e-Learning ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย 2549
ขอมูลการเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอรในสถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาสวนใหญมีการเชื่อมตอเครือขายในรูปแบบ Leased Line เพื่อใหบริการภายใน
หนวยงาน และมีการเชื่อมตอเครือขายที่ความถี่แบนดวิธ 2 Mbps หรือ สูงกวา จากการสํารวจพบวา
สถาบันการศึกษาบางแหงมีการใชเครือขายการเชื่อมตอแบบ ATM (Asynchronous Transfer Mode)
ซึ่งเปนเทคโนโลยีเครือขายความเร็วสูงที่ถูกออกแบบมาสําหรับงานดานสารสนเทศในการขนสงขอมูล
และเสียง ซึ่งสามารถใชงานไดทั้งบนระบบ LAN และ WAN จากขอมูลดังกลาวทําใหทราบถึง
เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรของสถาบันการศึกษาที่รวมแสดงความคิดเห็น ที่มีความพรอม และมี
ประสิทธิภาพที่จะใหบริการสําหรับบุคลากรและนักศึกษาภายในหนวยงาน
ขอมูลการใชงานและการใหบริการระบบ e-Learning ของสถาบันการศึกษา
จากผลการสํารวจพบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญมีการใหบ ริการระบบ e-Learning ภายใน
หนวยงาน และมีระยะเวลาในการนําระบบมาใชอยูในระหวางชวงปแรก จนถึง 3 ป สวนใหญมีระบบ
e-Learning กลาง และ ระบบยอยแยกไปตามสํานักและคณะฯ ภายในหนวยงาน โดยพบวาระบบที่
เปนที่นิยมนํามาใชงานไดแก ระบบบริหารจัดการการเรียนรูในรูปแบบฟรีซอฟตแวร โฮมเพจหรือเว็บ
เพจรายวิชาที่มีการพัฒนาโดยบุคลากรภายในหนวยงาน รวมไปถึงระบบ TCU (Thailand Cyber
University) และ ระบบบริหารจัดการการเรียนรูรูปแบบเชิงพาณิชย
ความพรอมในดานบุคลากรของระบบ e-Learning
สถาบันการศึกษาสวนใหญมีคณะกรรมการที่วางแผนการดําเนินงานระบบ e-Learning ทั้งในปจจุบัน
และอนาคต ในประเด็นนี้ทําใหทราบถึงแนวโนมของสถาบันการศึกษาที่มีนโยบายที่จะผลักดันการ
พัฒนาระบบ e-Learning ทั้งในรูปแบบของการจัดตั้งศูนยใหบริการ e-Learning และ ทรัพยากรบุคคล
เชน นักออกแบบระบบการสอน (Instructional Designer) รวมไปถึงบุคลากรที่ดูแลระบบ e-Learning
ของหนวยงาน
ความพรอมของคุณสมบัติทางดานเทคนิคทีร่ องรับระบบ e-Learning
สถาบันการศึกษามีระบบ Internet และ Intranet ที่ใหบริการภายในหนวยงาน และ สวนใหญพบวามี
เครื่องแมขาย (Server) ที่ใหบริการสําหรับดาน e-Learning และในสวนของการใชงานพบวา มีผูใชเขา
ใชงานระบบพรอมกันสูงสุดจํานวน 1-100 คน ซึ่งอาจจะขึ้นอยูกับระบบบริหารจัดการการเรียนรูที่ใช
และ การปรับแตงระบบในดานเครือขายคอมพิวเตอร
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ความพรอมของปจจัยตางๆ สําหรับการสนับสนุนการพัฒนาระบบ e-Learning
สถาบันการศึกษาสวนใหญใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบ e-Learning เปนอยางดี โดยพบวา
โครงการ e-Learning ถือเปน KPI หนึ่งในการประกันคุณภาพและจัดอยูในพันธกิจหลักของสถาบัน
ทั้งนี้บางสถาบันการศึกษายังไดรับความรวมมือจากหนวยงานรัฐบาลหรือภาคเอกชนที่ชวยสนับสนุน
การพัฒนาระบบ e-Learning และเคยไดรับทุนในการชวยเหลือในการดําเนินการพัฒนา อีกทั้งยัง
พบวา มีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมใหกับโครงการพัฒนาระบบ e-Learning ทั้งในปจจุบันและ
อนาคต
ปญหาที่พบในการพัฒนาระบบ e-Learning ของสถาบันการศึกษา
ปญหาที่พบบอยในการพัฒนาระบบ e-Learning ของสถาบันการศึกษา คือในดานผูสอน เชน ผูสอน
อาจยังใหความสนใจไมเทาที่ควรในการผลิตเนื้อหาหรือการนําสื่อการสอนไวในระบบ e-Learning หรือ
อาจยังมีทักษะในดานพื้นฐานคอมพิวเตอรไมมากพอสําหรับการใชงานในประเด็นนี้ สถาบันการศึกษา
ควรจะมีการสํารวจบุคลากรภายในหนวยงาน และจัดใหมีการอบรมใชงานระบบ e-Learning และ
คอมพิวเตอรพื้นฐาน เพื่อใหผูสอนมีทักษะในการผลิตสื่อการสอนหรือการใชงานระบบ e-Learning
เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังอาจจะมีการกําหนดนโยบายสําหรับอาจารยในคณะฯ ใหมีรายวิชาออนไลนอยาง
นอย 1-2 รายวิชาตอภาคการศึกษา เปนตน ปญหาที่พบรองลงมา ไดแก ดานทรัพยากรบุคคล เชน
การขาดแคลนบุ ค ลากรผู ผ ลิ ต บทเรี ย น
(Instructional
Designer) และผู เ ขี ย นโปรแกรม
(Programmer) รวมไปถึงดานทรัพยากรดานฮารดแวร และซอฟตแวร เชน การขาดเครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย หรือ อุปกรณที่ใชในการติดตอระบบเครือขาย รวมไปถึงคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรในการพัฒนา
ระบบe-Learning ซึ่งในประเด็นอาจจะหาวิธีการแกไขได โดยนําระบบที่อยูในรูปแบบฟรีซอฟตแวรเขา
มาพัฒนาในหนวยงานได

ระบบบริหารจัดการการเรียนรูที่ใชในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ
จากผลการสํารวจพบวาระบบบริหารจัดการการเรียนรูรูปแบบฟรีซอฟตแวร (Open Source) เปนระบบ
ที่สถาบันการศึกษาสวนใหญ นํามาใชในการพัฒนาระบบ e-Learning ของสถาบันโดยระบบที่นิยมใช
งานกันอยางแพรหลาย คือ ระบบ Moodle ระบบ Atutor และ ระบบ Claroline (Classroom Online)
ตามลําดับ อาจเปนเพราะระบบในรูปแบบฟรีซอฟตแวรมีคาใชจายและตนทุนในการผลิตไมสูงมาก
นัก รวมถึงการปรับปรุงโครงสรางของระบบสามารถทําไดโดยงาย และมีเครือขายการใชงานกวางขวาง
ตัวอยาง เชน ระบบ Moodle และ Atutor ไดมีการกอตั้งชมรมผูใชขึ้นในประเทศไทยและมีการจัดทํา
คูมือการติดตั้งและการใชงาน รวมไปถึงการปรับแตงใหใชงานรวมกับภาษาไทยได จึงทําใหนักพัฒนา
ระบบนิยมนําเอาระบบรูปแบบฟรีซอฟตแวรเหลานี้ไปพัฒนาตอยอดเพื่อนําไปใชในหนวยงาน โดยไม
จํากัดเฉพาะในระดับอุดมศึกษาเทานั้น แตยังกระจายไปยัง วิทยาลัยเอกชน และ โรงเรียนในระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษา อี ก ด ว ย แต ก ารนํ า ระบบบริ ห ารจั ด การการเรี ย นรู รู ป แบบฟรี ซ อฟต แ วร ไ ปพั ฒ นาใน
หนวยงาน จําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญหรือผูดูแลระบบที่เขาใจโครงสรางของ Open Source ตัวนั้นๆ และ
มีความสามารถที่จะถายทอดการใชงานของระบบไปยังผูสอนและผูเรียน จึงจะทําใหการเรียนการสอน
ในระบบe-Learning เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ระบบ TCU (Thailand Cyber University) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนระบบใน
ลําดับรองลงมาที่สถาบันการศึกษาสวนใหญใหความนิยมใชงานโดยพบวา มีการใชงานผ านทาง
เว็บไซตหลักของมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย (www.thaicyberu.go.th) และ มีการนําเอาระบบ TCU
ติดตั้งในเครือขายของหนวยงานเพื่อใหอาจารยและนักศึกษาเขาใชงาน โดยจากขอเสนอแนะของ
ผูใชงานระบบ TCU พบวาเปนระบบที่ดี มีการออกแบบหนาจอการติดตอกับผูใช (User Interface) ได
สวยงาม นาใช และสามารถใชงานไดสะดวก
ระบบบริหารจัดการการเรียนรูในรูปแบบอื่นๆ ที่มีความนิยมในการใชงาน รองจากรูปแบบฟรีซอฟตแวร
และระบบ TCU ไดแก ระบบบริหารจัดการการเรียนรูในรูปแบบเชิงพาณิชย โดยมีสถาบันการศึกษา
หลายแหงที่ใชระบบในรูปแบบเชิงพาณิชย ทั้งจากบริษัทผูผลิตซอฟตแวรตางประเทศ (เชน Wizlearn )
และ บริษัทผูผลิตซอฟตแวรในประเทศ (เชน EducationSphere และ Maxlearn) ขอดีของระบบ
รูปแบบเชิงพาณิชย คือ การใหบริการของบริษัทผูผลิตซอฟตแวรทั้งในดานการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับ
ซอฟตแวร การปรับแตงโมดูลตางๆของซอฟตแวรใหทันสมัยกับเทคโนโลยีในปจจุบัน การจัดอบรม
การใชงานของระบบใหกับบุคลากร รวมไปถึงเสถียรภาพที่มั่นคงของระบบ แตประเด็นหลักที่ระบบใน
รูปแบบเชิงพาณิชยไมเปนที่นิยมนํามาใชงานในสถาบันการศึกษาในประเทศ คือ มีคาลิขสิทธิ์การใช
งานคอนขางสูงเมื่อเทียบกับระบบในรูปแบบฟรีซอฟตแวร และระบบ TCU

มาตรฐานสากลที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการการเรียนรูข องสถาบันการศึกษา
จากการสํารวจขอมูลระบบบริหารจัดการการเรียนรูที่ใชในสถาบันการศึกษาภายใน ประเทศพบวามี
ทิศทางการใชงานในรูปแบบฟรีซอฟตแวร (Open Source) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งขอดีคือทําใหประหยัด
คาใชจายในสวนของการซื้อซอฟตแวรลิขสิทธิ์ จากทิศทางการเลือกใชงานในรูปแบบฟรีซอฟตแวร
ดังกลาวไดสอดคลองกับทิศทางของการเลือกใชมาตรฐานและเทคโนโลยีของสถาบันการศึกษาสวน
ใหญ กลาวคือ
มาตรฐานทางดานภาษาที่ใชในการพัฒนาคือ ภาษาพีเฮชพี (PHP) รอยละ 36.84 ภาษาเอชทีเอ็มแอล
(HTML) รอยละ 30.53 ภาษาเอเอสพี (ASP) รอยละ 15.79 จะเห็นวาสองอันดับแรกเปนภาษาที่
สถาบันการศึกษาสวนใหญเลือกนํามาใชพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู เนื่องมาจากปจจุบันมี
ผูเชี่ยวชาญและสามารถพัฒนาสองภาษานี้มาก ทําใหงายตอการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู
มาตรฐานของฐานขอมูลพบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญนิยมใช ฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL)
รอยละ 50.77 และรองลงมาคือ ไมโครซอฟทเอสคิวแอล เซิรฟเวอร (Microsoft SQL Server) รอยละ
24.62 จากข อ มู ล ดั ง กล า วพบว า สถาบั น การศึ ก ษาที่ นํ า ระบบบริ ห ารจั ด การการเรี ย นรู รู ป แบบฟรี
ซอฟต แ วร ห รื อ รู ป แบบพั ฒ นาเองจะใช ฐ านข อ มู ล มายเอสคิ ว แอลเป น ส ว นใหญ เนื่อ งมาจากเป น
ฐานขอมูลในรูปแบบฟรีซอฟตแวร มีประสิทธิภาพที่ดี คุณภาพเทียบเทาฐานขอมูลชั้นนําที่ราคาแพง
งายในการใชงานและเปนที่แพรหลาย สวนสถาบันที่ใชฐานขอมูลไมโครซอฟทเอสคิวแอลเซิรฟเวอรนั้น
มีสาเหตุมาจากใชฐานขอมูลนี้กับงานอื่นอยูแลว เลยนํามาใชกับระบบบริหารจัดการการเรียนรูดวย
เพื่อสะดวกในดานการดูแลระบบฐานขอมูล
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มาตรฐานทางดานเทคโนโลยีที่สถาบันการศึกษาสวนใหญเลือกใชงานคือไดนามิก เอชทีเอ็มแอล
(Dynamic HTML) รอยละ 46.77 จาวาสคริป (Java Script) รอยละ 29.03 และ เอ็กซเอ็มแอล เว็บ
เซอรวิส (XML Web Service) รอยละ 19.35 จะเห็นไดวาสถาบันการศึกษาสวนใหญนิยมใชเทคโนโลยี
ที่ ช ว ยเสริ ม ทางด า นของบทเรี ย นให น า สนใจยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง สองเทคโนโลยี แ รกนั้ น ช ว ยทํ า ให บ ทเรี ย น
เคลื่อนไหวได เพิ่มลูกเลนในการนําเสนอบทเรียน สวนที่ไดนามิก เอชทีเอ็มแอลมีการใชงานที่มากกวา
นาจะมีสาเหตุมาจากคํา สั่งที่ใชงานงา ยกวาและมีเครื่องมือในการชวยสรางเว็บหลายโปรแกรมที่
อํานวยความสะดวกในการสรางคําสั่งไดนามิก เอชทีเอ็มแอลให สวนคําสั่งของจาวาสคริปนั้นจะ
คอนขางเนนไปในเชิงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่งจะทําใหการพัฒนาทําไดลําบากกวาจึงเปนที่
นิยมนอยกวา สวนเทคโนโลยีเอ็กซเอ็มแอล เว็บเซอรวิสนั้นจะนํามาชวยในสวนของการแลกเปลี่ยน
ขอมูลหรือทํางานรวมกันระหวางสองโปรแกรมขึ้นไป มีความยืดหยุนในการพัฒนา เทคโนโลยีนี้กําลัง
ไดรับความนิยมและมีอัตราการใชงานที่เพิ่มมากขึ้น เปนทิศทางและแนวโนมที่ดีในการนํามาใชงาน
สรุ ป ทิ ศ ทางหรื อ แนวโน ม มาตรฐานสากลที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การการเรี ย นรู ข อง
สถาบันการศึกษาตางๆ นิยมใชในรูปแบบฟรีซอฟตแวรมากขึ้น เนื่องมาจากลดตนทุนในสวนของราคา
ซอฟตแวรและเลือกใชเทคโนโลยีที่แพรหลายเพื่องายในการจัดหาบุคลากรมาพัฒนาระบบ
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Appendix
ภาคผนวก
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่รวมแสดงความคิดเห็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะเกษตรศาสตร นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตนาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตพิษณุโลก
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สํานักงานอธิการบดี(วิทยาเขตบางพระ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สํานักงานอธิการบดี (วิทยาเขตภาคใต)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตเพาะชาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สํานักงานอธิการบดี(วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตศาลายา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สํานักงานอธิการบดี (วิทยาเขตเทเวศร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สํานักงานอธิการบดี (วิทยาเขตศาลายา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สถาบันวิจัยและฝกอบรมการกษตรลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา สํานักงานอธิการบดี(วิทยาเขตพายัพ เจ็ดลิน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตภาคพายัพ(เจ็ดยอด)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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