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 วารสารแบบเสร ีหรือวารสารแบบเปด (Open Access Journals)   เปนวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส หรือ 
ดิจิทัลท่ีเปดกวางสําหรับผูอานในการเขาถึง อาน ดาวนโหลด ทําสําเนา เผยแพร พิมพ คนหา หรือ เช่ือมโยงไปยังเน้ือหาฉบับ
เต็ม (full text) ไดโดยไมเสียคาใชจาย และไมตองขออนุญาตจากผูเขียนหรือผูสรางสรรคงาน แตตองอางอิงแหลงท่ีมาภายใต
ลิขสิทธ์ิแบบ Creative Commons ปจจุบันมีการผลิตและเผยแพร วารสารแบบเสรี หรือวารสารแบบเปดหลายสาขาวิชา 
ครอบคลุมท้ังสาขาดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาตร รวมท้ังสาขาวิชาดานการเรียการสอนทางไกล  ในท่ีน้ีขอ
แนะนํา Open Access Journals ดานการศึกษาทางไกลท่ีจัดพิมพเผยแพรเปนภาษาอังกฤษนอกจากภาษาอ่ืน  
  ปจจุบันมีเว็บไซตท่ีผลติและเผยแพร Open Access Journals ดานการศึกษาทางไกลเปนจํานวนมาก ซึ่งผูใช
สามารถเขาถึงเว็บไซตเหลาน้ีไดโดยตรงหรือคนหาผานเว็บไซตประเภทเครื่องมือชวยคน หรือ ทําเนียบนามในท่ีน้ีผูเขียนได
คนหา Open Access Journals ดานการศึกษาทางไกล ผาน Directories of Open Access Journals ท่ีเปนเครื่องมือชวย
คนวารสารแบบเปด จากการใชคําคน “distance” พบเว็บไซตท่ีเก่ียวของ จํานวน 24 เว็บไซตสถาบันการศึกษาทางไกล  
จํานวน 22 รายการท่ีคนหาไดจากเว็บไซต  และนํามาวิเคราะหโดยการจําแนกเว็บไซตตามหนวยงานท่ีรับผิดชอบ กําหนดออก
เผยแพร กลุมเปาหมาย ประเด็น/เน้ือหาท่ีเผยแพรและความนาเช่ือถือ สรุปไดดังน้ี 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบจดัทํา Open Access Journals ดานการศึกษาทางไกล ครอบคลุมสถาบันการศึกษา สมาคม

การศึกษาทางไกล เครือขายและสาํนักพิมพ   มีกําหนดออกเผยแพรตั้งแต 1ฉบับ 2 ฉบับ 3 ฉบับ 4 ฉบับ ไปจนถึง 6 ฉบับตอ

ป  ประเด็นเน้ือหาครอบคลุม ทฤษฎีและการปฏิบัติดานการเรยีนการสอนทางไกล การศึกษาแบบเปด การศึกษาตลอดชีวิต 

แนวโนมและผลการศึกษาวิจยัเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ีนํามาใชในกระบวนการเรียนการสอน การเรยีนท่ีใชคอมพิวเตอรเปน

สื่อกลาง การเรียนท่ีใชคอมพิวเตอรเปนสื่อกลาง การเรียนเสมือน การเรยีนออนไลนเชิงปฏิสัมพันธ นวัตกรรมและงานวิจยัดาน 

e-Learning และ Learning Objects กรณีศึกษา eLearning และแหลงทรัพยากรสื่อประสมบนเว็บ   เน้ือหาดังกลาว

เผยแพรในรูปแบบตางๆ  ไดแก การอภิปราย บทความปริทัศน บทความวิจารณหนังสือ งานวิจัยดานการเรยีนการสอน 

รายงานการประชุม รายงานเชิงเทคนิค วิทยานิพนธและแนวปฏิบัตท่ีิดี  

สวนประเด็นความนาเช่ือถือ หรือคุณภาพของเน้ือหา พบวา มีขอความท่ีระบุถึงสิ่งเหลาน้ี เชน มีการกําหนดเง่ือนไข 

มีขอความระบุถึงการไดรับการตรวจสอบ จากผูเช่ียวชาญ peer review การจัดทํานโยบายวารสารเสร ี(open access 

policy) การไดรับการจัดทําในฐานดัชนีท่ีมีช่ือเสียงหรือ ไดรับการยอมรับ การใหจายคาธรรมรายปเพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพ

บทความ การระบุขอความ/ประกาศจริยธรรมในการเผยแพรขอมลูวิชาการ (Publication Ethics and Publication 

Malpractice Statement) เปนตน รายละเอียดปรากฏดังตาราง 
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ท่ี ช่ือวารสาร/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ประเด็นเน้ือหา/รูปแบบ เว็บไซต หมายเหต/ุกลุมเปาหมาย/

ความนาเช่ือถือ 
1 Asian Journal of Distance  การอภิปราย (forum http://www.Asi  

http://creativecommons.org/licenses/
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.asianjde.org/
http://www.asianjde.org/
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Education 
จัดทําโดย The Asian Society of 
Open and Distance Education 
 

of discussions) ทฤษฎี
และการปฏิบัตดิานการ
เรียนการสอนทางไกลใน
บริบทเอเชีย 

anJDE.org 
 

2 ASEAN Journal of Teaching & 
Learning in Higher Education
จัดทําโดย Centre for Academic 
Advancement, Universiti 
Kebangsaan Malaysia  
 

บทความปริทัศน 
งานวิจัยดานการเรียน
การสอน
ระดับอุดมศึกษา 

http://www.uk
m.my/jtlhe/ 

กําหนดออกปละ 2 ฉบับ 
มีขอความระบุถึงไดรับการ
จัดทําดัชนีใน Directory 
of Open Access 
Journal (DOAJ) Open-
J-Gate ฯลฯ 

3 Canadian Journal of Learning 
and Technology จัดทําโดย the 
Canadian Network for 
Innovation in Education (CNIE) 

ทฎษีการเรยีนรู 
เทคโนโลยี การเรียน
ออนไลน (online 
learning)  เทคโนโลยีท่ี
นํามาใชในกระบวนการ
เรียนการสอน 

http://cjlt.csj.u
alberta.ca/ 

 

 

4 e-Journal of Business Education 
& Scholarship of Teaching จัดทํา
โดย the Australian Business 
Education Research Association 

 
 

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย
เชิงปริมาณและคณุภาพ
ดานการศึกษาธุรกิจ 
วิธีการสอน กรณีศึกษา 
eLearning  

http://www.ejb

est.org/index.h

tml 
 

กําหนดออกปละ 2 ฉบับ 
 

5 E-learning and Education จัดทํา
โดย the University of 
Hagen (FernUniversität in Hagen) 
and the CampusSource initiative 
 

อีเลิรนน่ิง การศึกษา
ทางไกลของ
มหาวิทยาลยัในประเทศ
เยอรมัน 

http://eleed.c
ampussource.
de 

ไดรับทุนสนับสนุนจาก 
the Ministry of 
Innovation, Science, 
Research and 
Technology of the 
German State of 
North Rhine-
Westphalia 

  

http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.asianjde.org/
http://www.asianjde.org/
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://pkukmweb.ukm.my/jtlhe/
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http://www.ukm.my/jtlhe/
http://www.ukm.my/jtlhe/
http://cjlt.csj.ualberta.ca/
http://cjlt.csj.ualberta.ca/
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.ejbest.org
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.ejbest.org
http://www.ejbest.org/index.html
http://www.ejbest.org/index.html
http://www.ejbest.org/index.html
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://eleed.campussource.de/
http://www.fernuni-hagen.de/
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http://www.campussource.de/
http://eleed.campussource.de/
http://eleed.campussource.de/
http://eleed.campussource.de/
http://www.innovation.nrw.de/
http://www.innovation.nrw.de/
http://www.innovation.nrw.de/
http://www.innovation.nrw.de/
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ท่ี ช่ือวารสาร/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ประเด็น/เน้ือหาท่ี
เผยแพร 

เว็บไซต หมายเหตุ/กลุมเปาหมาย/
ความนาเช่ือถือ 

6 Electronic Journal of e-Learning 
จัดทําโดย Academic Publishing 
Limited, UK  
 

e-Learning 
 รายงานการประชุม  
บทความวิจารณหนังสือ 

http://www.eje

l.org/main.htm

l 
 

กําหนดออกปละ 2 ฉบับ 
มีการระบุถึงการเปน
วารสารวิชาการช่ือหน่ึงใน 
5 ช่ือท่ีจัดทําโดย 
Academic 
Conferences Limited 
 

7 European Journal of Open, 
Distance and e-Learning จัดทํา
โดย 
EDEN – the European Distance 
and E-learning Network 

การศึกษาทางไกล,  
e-Learning,   
การศึกษาแบบเปด 
Open education) 
เทคโนโลยีใหมๆ  ท่ีใช
สนับสนุนการเรยีน 

http://www.eur
odl.org 

 

8 Indian Journal of Open Learning 
ของ Indira Gandhi National Open 
University 

ทฤษฎี การปฏิบัติท่ีดี 
สื่อ เทคโนโลย ี
สื่อสารทางไกล 

http://journal.i
gnouonline.ac.
in/iojp/index.p

hp/IJOL 

- 

9 Interdisciplinary Journal of e-
Learning and Learning Objects  
(ช่ือเดิม  the Interdisciplinary 
Journal of Knowledge and 
Learning Objects) 
จัดทําโดย  Macon State College, 
Georgia, USA  
 
 

ทฤษฎี นวัตกรรมและ
งานวิจัยดาน e-
Learning และ 
Learning Objects, 

http://gulib.ge
orgetown.edu/
newjour/i/msg
04062.html 

 

- 

10 International Journal of 
Emerging Technologies in 
Learning (iJET) จัดทําโดย 
International Association of 
Online Engineering, Austria 
 

แนวโนมและผลการ
ศึกษาวิจัยการเรียนการ
สอนท่ีใชเทคโนโลยี
สนับสนุนการเรยีน 
การสอน 

http://online-
journals.org/i-
jet/about 

 

ระบุวาเขาใชฟรีแตตอง
ลงทะเบียน 

  

http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.ejel.org/main.html
http://www.ejel.org/main.html
http://www.ejel.org/main.html
http://www.ejel.org/main.html
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.eurodl.org/
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http://www.eden-online.org/
http://www.eurodl.org/
http://www.eurodl.org/
http://journal.ignouonline.ac.in/iojp/index.php/IJOL
http://journal.ignouonline.ac.in/iojp/index.php/IJOL
http://journal.ignouonline.ac.in/iojp/index.php/IJOL
http://journal.ignouonline.ac.in/iojp/index.php/IJOL
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://ijklo.org/
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://ijklo.org/
http://gulib.georgetown.edu/newjour/i/msg04062.html
http://gulib.georgetown.edu/newjour/i/msg04062.html
http://gulib.georgetown.edu/newjour/i/msg04062.html
http://gulib.georgetown.edu/newjour/i/msg04062.html
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.online-journals.org/i-jet
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.online-journals.org/i-jet
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.online-journals.org/i-jet
http://online-journals.org/i-jet/about
http://online-journals.org/i-jet/about
http://online-journals.org/i-jet/about
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ท่ี ช่ือวารสาร/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ประเด็น/เน้ือหาท่ี
เผยแพร 

เว็บไซต หมายเหตุ/กลุมเปาหมาย/
ความนาเช่ือถือ 

11 International Online Journal of 
Educational Sciences  
จัดทําโดย Educational Researches 
and Publications Association 
(ERPA). 
 
 

งานวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพดาน
การศึกษาทางไกล 

http://www.i
ojes.net/ 

 

กําหนดออกปละ 3 ฉบับ 
มีการระบุใหชําระคบริการ
เพ่ือเปนการพัฒนา
คุณภาพบทควาท่ีมี
คุณภาพ ปละ 250 $  

12 International Review of 
Research in Open and Distance 
Learning จัดทําโดย Athabasca 
University Press 
 

ผลการศึกษาจาก
งานวิจัย วิทยานิพนธ
และแนวปฏิบัติท่ีดีดาน
การศึกษาทางไกลแบบ
เปด (Open and 
Distance Learning-
ODL) บทความวิจัย 
และบทความวิจารณ
หนังสือ  ท่ีไดรับการ
ตรวจแกโดยผูเช่ียวชาญ 
(peer-reviewed 
scholarly articles) 

http://www.irro
dl.org/index.p
hp/irrodl 

กําหนดออกเผยแพรปละ 
3-6 ฉบับ 

13 Je-LKS : Journal of e-Learning 
and Knowledge Society จัดทําโดย 
Itaian e-Learning Association  
(Sle-L) 
 

e-Learningม การศึกษา
ออนไลน (online 
education) การศึกษา
ตลอดชีวิต เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร และ 
การจัดการความรู 

http://www.je-

lks.org/ 
 

กําหนดออกเผยแพรปละ 
3 ฉบับ กลุมเปาหมายเปน 
นักวิจัย นักการศึกษา และ
นักวิชาชีพดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา 
ของ Italian Universities 
and Research Centres 

14 Journal of Distance Education 
จัดทําโดย the Canadian Network 
for Innovation in Education 
(CNIE) 
 

ระบุหมวดหมูของบทความ
เปน 3 กลุมคือ 1) บทความ
วิชาการ งานวจิัยที่เนนดาน
การศึกษาทางไกล 2) 
รายงานเชิงเทคนิค 
นวัตกรรม รายงาน
ความกาวหนาวิจยัและ 3) 
การสนทนา อภิปราย

ประเด็นการศึกษาทางไกล  

http://www.jof
de.ca/index.ph
p/jde/index 

กลุมเปาหมายเพ่ือเปน
แหลงวิชาการของ
นักวิชาการศกึษาใน
ประเทศแคนาดา 

  

http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.iojes.net
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.iojes.net
http://www.iojes.net/
http://www.iojes.net/
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.irrodl.org/
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.irrodl.org/
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.irrodl.org/
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://je-lks.maieutiche.economia.unitn.it/index.php/Je-LKS_EN/index
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://je-lks.maieutiche.economia.unitn.it/index.php/Je-LKS_EN/index
http://www.je-lks.org/
http://www.je-lks.org/
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.jofde.ca
http://www.jofde.ca/index.php/jde/index
http://www.jofde.ca/index.php/jde/index
http://www.jofde.ca/index.php/jde/index
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ท่ี ช่ือวารสาร/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ประเด็น/เน้ือหาท่ี
เผยแพร 

เว็บไซต หมายเหตุ/กลุมเปาหมาย/
ความนาเช่ือถือ 

15 Journal of Educators Online 
จัดทําโดย  500 University Drive, 
Dothan, Alabama 36303, (334) 
983-6556, ext. 1-356, fax (334) 
983-6322.   (ไมระบุหนวยงานท่ี
จัดทํา) 
 

การเรยีนท่ีใช
คอมพิวเตอรเปน
สื่อกลาง (Computer 
mediated learning ) 
ดานการศึกษาทางไกล 
(distance) การเรียน
ออนไลน (online) การ
เรียนเสมือน (virtual) 
การเรยีนแบบผสมผสาน 
(blended)และการ
เรียนเคลื่อนท่ี (mobile) 

http://www.
thejeo.com/ 

 

กลุมเปาหมายเปนครูท่ี
สอนดานมนุษยศาสตร 
สังคมศาสตรและ
วิทยาศาสตร 
 

16 The Journal of Interactive 
Online Learning จัดทําโดย The 
University of Alabama, the 
University of Texas at Tyler, and 
Miami University 
 

 ทฤษฎี งานวิจัย การ
ปฏิบัติและการเรียน
ออนไลนเชิงปฏิสมัพันธ 
(interactive online 
learning) 
ระดับอุดมศึกษา 

http://www.nc
olr.org/ 

- 

17 Journal of Open , Flexible and 
Distance Learning จัดทําโดย 
Distance Educational Association 
of New Zealand (DEANZ) 

บทความปริทัศน
วรรณกรรม ทฤษฎี 
รายงานการวิจยั 
กรณีศึกษาดานการเรียน
แบบเปด (open 
education) 

http://www.de
anz.org.nz/ho
me/index.php
/journal 

- 

18 Journal of Online Learning and 
Teaching จัดทําโดย  MERLOT, The 
California State University Office 
of the Chancellor 
 

การเรยีนการสอน
ระดับอุดมศึกษาท่ีใช
แหลงทรัพยากรสื่อ
ประสมบนเว็บ (web 
based multimedia 
resources ) 

http://jolt.mer

lot.org/ 
 

กําหนดออกเผยแพรปละ 
4 ฉบับมีขอความระบุถึง
ไดรับการจัดทําดัชนีใน 
Directory of Open 
Access Journal (DOAJ) 
Open-J-Gate , DEHub 
(Database of Research 
on Distance 
Education) ฯลฯ 

  

http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.thejeo.com/
http://www.thejeo.com/
http://www.thejeo.com/
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.ncolr.org
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.ncolr.org
http://www.ncolr.org/
http://www.ncolr.org/
http://www.deanz.org.nz/home/index.php/journal
http://www.deanz.org.nz/home/index.php/journal
http://www.deanz.org.nz/home/index.php/journal
http://www.deanz.org.nz/home/index.php/journal
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://jolt.merlot.org
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://jolt.merlot.org
http://jolt.merlot.org/
http://jolt.merlot.org/
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ที ่ ชื่อวารสาร/หนวยงานที่รับผิดชอบ ประเด็น/เน้ือหาทีเ่ผยแพร เว็บไซต หมายเหตุ/
กลุมเปาหมาย/ความ

นาเชื่อถือ 
19 Journal of Physics Teacher 

Education Online จัดทําโดย he 
Department of Physics 
at Illinois State University 

งานวิจัย โมเดลใหมของ นัก
การศึกษา ครูฟสิกส (physics 
teachers  educators)  

http://academia.
edu/2414055/JO
URNAL_OF_PHYS
ICS_TEACHER_ED
UCATION_ONLIN
E  

กลุมเปาหมายเปน
ผูสอน ครูฟสิกส 

20 Knowledge Management & E-
Learning : an International 
Journal จัดทําโดย The University 
of Hong Kong 
 

บทความวิจัยเชิงคุณภาพการ
จัดการความรู และ eLearning 
รวมทั้ง การฝกอบรมบนเว็บ  
การศึกษาดานการแพทย 
พยาบาล 

http://www.kmel
-journal.org 

กําหนดออกเผยแพร
ปละ 1 ฉบับ 

21 LLI Review : the Annual Journal 
of the Osher Lifelong Learning 
Institute 
Online Journal of Distance 
Learning Administration จัดทํา
โดย 

Zurich Open Repository and 

Archive Journal Database  
 University of Zurich 
 

การศึกษาตลอดชีวติ http://www.jdb.u

zh.ch/21889/ 

 

 

กําหนดออกเผยแพร
ปละ 1 ฉบับ 

22 Online Journal of Distance 

Learning Administration 
จัดทําโดย UWG Distance & 
Distributed Education Center 
 

การจัดการดานการศึกษา
ทางไกล 

http://www.westg

a.edu/~distance/

ojdla/ 

 

- 

23 Open Education Journal จัดทํา
โดย  Bentham Science 
Publishers 
 

งานวิจัยการศึกษาดาน 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
การแพทย 

http://www.bent
hamscience.com
/open/toeduj/Ai
msScope.htm 

กลุมเปาหมายเปน 
นักวิจัย ครุ ผูจัดทํา
นโยบายและผูบริหาร 

24 The Turkish Online Journal of 
Distance Education จัดทําโดย  
Anadolu University, Eskisehir, T
URKEY  
 

บทความ งานวิจัย ทฤษฎีดาน
การศึกษาทางไกลและการเรียน
แบบเปด (open Learning)  
กรณีศึกษา รายงานการศึกษา
ดานการศึกษาทางไกล รวมทั้ง
รายงานการประชุม บทความ
จากหนังสือ ขาวสาร ฯลฯ 

http://tojde.ana
dolu.edu.tr/ 
 
 

 

กําหนดออกเผยแพร
ปละ 4 ฉบับ 

วารสารการศึกษาทางไกล ประเภท Open Access Journals เหลาน้ี นับเปนอีกทางเลือกสําหรับผูเรยีนทางไกล 
ผูสอน นักวิจัยและนักการศึกษาทางไกลไดใชเปนแหลงทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาทางไกล โดยเฉพาะการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลบนเว็บในปจจุบัน ขณะท่ี วารสารวิชาการดานการศึกษาทางไกลท่ีเปนวารสารหลักยังคงมีความสําคญัและ
จําเปนตองนําไปอางอิงในงานวิชาการเชนเดมิ ซึ่งปจจุบัน พบวา วารสารวิชาการเหลาน้ีเปดโอกาสใหผูใชอานบทคัดยอแลวยัง

http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.phy.ilstu.edu/jpteo/
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.phy.ilstu.edu/jpteo/
http://academia.edu/2414055/JOURNAL_OF_PHYSICS_TEACHER_EDUCATION_ONLINE
http://academia.edu/2414055/JOURNAL_OF_PHYSICS_TEACHER_EDUCATION_ONLINE
http://academia.edu/2414055/JOURNAL_OF_PHYSICS_TEACHER_EDUCATION_ONLINE
http://academia.edu/2414055/JOURNAL_OF_PHYSICS_TEACHER_EDUCATION_ONLINE
http://academia.edu/2414055/JOURNAL_OF_PHYSICS_TEACHER_EDUCATION_ONLINE
http://academia.edu/2414055/JOURNAL_OF_PHYSICS_TEACHER_EDUCATION_ONLINE
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.kmel-journal.org/ojs/index.php/online-publication
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.kmel-journal.org/ojs/index.php/online-publication
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.kmel-journal.org/ojs/index.php/online-publication
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://usm.maine.edu/olli/national/lli-review.jsp
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://usm.maine.edu/olli/national/lli-review.jsp
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://usm.maine.edu/olli/national/lli-review.jsp
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.westga.edu/%7Edistance/jmain11.html
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.westga.edu/%7Edistance/jmain11.html
http://www.jdb.uzh.ch/21889/
http://www.jdb.uzh.ch/21889/
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.westga.edu/%7Edistance/jmain11.html
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.westga.edu/%7Edistance/jmain11.html
http://www.westga.edu/~distance/ojdla/
http://www.westga.edu/~distance/ojdla/
http://www.westga.edu/~distance/ojdla/
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.bentham.org/open/toeduj/index.htm
http://www.benthamscience.com/open/toeduj/AimsScope.htm
http://www.benthamscience.com/open/toeduj/AimsScope.htm
http://www.benthamscience.com/open/toeduj/AimsScope.htm
http://www.benthamscience.com/open/toeduj/AimsScope.htm
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://tojde.anadolu.edu.tr/index.htm
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://tojde.anadolu.edu.tr/index.htm
http://tojde.anadolu.edu.tr/
http://tojde.anadolu.edu.tr/
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สามารถอานบทความฉบับยอนหลงั ไดฟรี เชน The American Journal of Distance Education (AJDE), Distance 
Education, The Open and Distance Learning Association of Australia (ODLAA), E-Learning and Digital Media, 
Interactive Learning Environments, Open Learning เปนตน 
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