Open Access Journals ดานการศึกษาทางไกล*

จุฑารัตน นกแกว**

วารสารแบบเสรี หรือวารสารแบบเปด (Open Access Journals) เปนวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส หรือ
ดิจิทัลที่เปดกวางสําหรับผูอานในการเขาถึง อาน ดาวนโหลด ทําสําเนา เผยแพร พิมพ คนหา หรือ เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาฉบับ
เต็ม (full text) ไดโดยไมเสียคาใชจาย และไมตองขออนุญาตจากผูเขียนหรือผูสรางสรรคงาน แตตองอางอิงแหลงที่มาภายใต
ลิขสิทธิ์แบบ Creative Commons ปจจุบันมีการผลิตและเผยแพร วารสารแบบเสรี หรือวารสารแบบเปดหลายสาขาวิชา
ครอบคลุมทั้งสาขาดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาตร รวมทั้งสาขาวิชาดานการเรียการสอนทางไกล ในที่นี้ขอ
แนะนํา Open Access Journals ดานการศึกษาทางไกลที่จัดพิมพเผยแพรเปนภาษาอังกฤษนอกจากภาษาอื่น
ปจจุบันมีเว็บไซตทผี่ ลิตและเผยแพร Open Access Journals ดานการศึกษาทางไกลเปนจํานวนมาก ซึ่งผูใช
สามารถเขาถึงเว็บไซตเหลานีไ้ ดโดยตรงหรือคนหาผานเว็บไซตประเภทเครื่องมือชวยคน หรือ ทําเนียบนามในที่นี้ผูเขียนได
คนหา Open Access Journals ดานการศึกษาทางไกล ผาน Directories of Open Access Journals ที่เปนเครื่องมือชวย
คนวารสารแบบเปด จากการใชคําคน “distance” พบเว็บไซตที่เกี่ยวของ จํานวน 24 เว็บไซตสถาบันการศึกษาทางไกล
จํานวน 22 รายการที่คนหาไดจากเว็บไซต และนํามาวิเคราะหโดยการจําแนกเว็บไซตตามหนวยงานทีร่ ับผิดชอบ กําหนดออก
เผยแพร กลุมเปาหมาย ประเด็น/เนื้อหาที่เผยแพรและความนาเชื่อถือ สรุปไดดังนี้
หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํา Open Access Journals ดานการศึกษาทางไกล ครอบคลุมสถาบันการศึกษา สมาคม
การศึกษาทางไกล เครือขายและสํานักพิมพ มีกําหนดออกเผยแพรตั้งแต 1ฉบับ 2 ฉบับ 3 ฉบับ 4 ฉบับ ไปจนถึง 6 ฉบับตอ
ป ประเด็นเนื้อหาครอบคลุม ทฤษฎีและการปฏิบตั ิดานการเรียนการสอนทางไกล การศึกษาแบบเปด การศึกษาตลอดชีวิต
แนวโนมและผลการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นํามาใชในกระบวนการเรียนการสอน การเรียนที่ใชคอมพิวเตอรเปน
สื่อกลาง การเรียนที่ใชคอมพิวเตอรเปนสื่อกลาง การเรียนเสมือน การเรียนออนไลนเชิงปฏิสัมพันธ นวัตกรรมและงานวิจยั ดาน
e-Learning และ Learning Objects กรณีศึกษา eLearning และแหลงทรัพยากรสื่อประสมบนเว็บ เนื้อหาดังกลาว
เผยแพรในรูปแบบตางๆ ไดแก การอภิปราย บทความปริทัศน บทความวิจารณหนังสือ งานวิจัยดานการเรียนการสอน
รายงานการประชุม รายงานเชิงเทคนิค วิทยานิพนธและแนวปฏิบตั ทิ ี่ดี
สวนประเด็นความนาเชื่อถือ หรือคุณภาพของเนื้อหา พบวา มีขอความที่ระบุถึงสิ่งเหลานี้ เชน มีการกําหนดเงื่อนไข
มีขอความระบุถึงการไดรับการตรวจสอบ จากผูเชี่ยวชาญ peer review การจัดทํานโยบายวารสารเสรี (open access
policy) การไดรับการจัดทําในฐานดัชนีที่มีชื่อเสียงหรือ ไดรับการยอมรับ การใหจายคาธรรมรายปเพือ่ เปนการพัฒนาคุณภาพ
บทความ การระบุขอความ/ประกาศจริยธรรมในการเผยแพรขอมูลวิชาการ (Publication Ethics and Publication
Malpractice Statement) เปนตน รายละเอียดปรากฏดังตาราง

ตาราง เว็บไซต Open Access Journals ดานการศึกษาทางไกล
ที่
1

ชื่อวารสาร/หนวยงานที่รับผิดชอบ
Asian Journal of Distance

ประเด็นเนื้อหา/รูปแบบ

เว็บไซต

การอภิปราย (forum

http://www.Asi

หมายเหตุ/กลุมเปาหมาย/
ความนาเชื่อถือ

2

Education
จัดทําโดย The Asian Society of
Open and Distance Education
2

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

3

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

4

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

5

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

of discussions) ทฤษฎี anJDE.org
และการปฏิบัตดิ านการ
เรียนการสอนทางไกลใน
บริบทเอเชีย
บทความปริทัศน
http://www.uk
งานวิจัยดานการเรียน m.my/jtlhe/
การสอน
ระดับอุดมศึกษา
ทฎษีการเรียนรู
เทคโนโลยี การเรียน
ออนไลน (online
learning) เทคโนโลยีที่
นํามาใชในกระบวนการ
เรียนการสอน
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย
เชิงปริมาณและคุณภาพ
ดานการศึกษาธุรกิจ
วิธีการสอน กรณีศึกษา
eLearning

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

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

http://www.ejb กําหนดออกปละ 2 ฉบับ
est.org/index.h
tml

http://eleed.c
อีเลิรนนิ่ง การศึกษา
ทางไกลของ
ampussource.
มหาวิทยาลัยในประเทศ de
เยอรมัน

ไดรับทุนสนับสนุนจาก
the Ministry of
Innovation, Science,
Research and
Technology of the
German State of
North RhineWestphalia

3

ที่

ชื่อวารสาร/หนวยงานที่รับผิดชอบ

6

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

7

European Journal of Open,
Distance and e-Learning จัดทํา
โดย
EDEN – the European Distance
and E-learning Network
8

ประเด็น/เนื้อหาที่
เว็บไซต
หมายเหตุ/กลุมเปาหมาย/
เผยแพร
ความนาเชื่อถือ
e-Learning
http://www.eje กําหนดออกปละ 2 ฉบับ
รายงานการประชุม
l.org/main.htm มีการระบุถึงการเปน
บทความวิจารณหนังสือ l
วารสารวิชาการชื่อหนึ่งใน
5 ชื่อที่จัดทําโดย
Academic
Conferences Limited

การศึกษาทางไกล,
e-Learning,
การศึกษาแบบเปด
Open education)
เทคโนโลยีใหมๆ ที่ใช
สนับสนุนการเรียน
Indian Journal of Open Learning ทฤษฎี การปฏิบัติที่ดี
ของ Indira Gandhi National Open สื่อ เทคโนโลยี
University
สื่อสารทางไกล

9

Interdisciplinary Journal of eLearning and Learning Objects
(ชื่อเดิม the Interdisciplinary
Journal of Knowledge and
Learning Objects)
จัดทําโดย Macon State College,
Georgia, USA

ทฤษฎี นวัตกรรมและ
งานวิจัยดาน eLearning และ
Learning Objects,

10

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

แนวโนมและผลการ
ศึกษาวิจัยการเรียนการ
สอนที่ใชเทคโนโลยี
สนับสนุนการเรียน
การสอน

http://www.eur
odl.org

http://journal.i
gnouonline.ac.
in/iojp/index.p
hp/IJOL
http://gulib.ge
orgetown.edu/
newjour/i/msg
04062.html

http://onlinejournals.org/ijet/about

-

-

ระบุวาเขาใชฟรีแตตอง
ลงทะเบียน

4

ที่
11

12

13

14

ชื่อวารสาร/หนวยงานที่รับผิดชอบ

ประเด็น/เนื้อหาที่
เว็บไซต
เผยแพร
International Online Journal of งานวิจัยเชิงปริมาณและ http://www.i
Educational Sciences
เชิงคุณภาพดาน
ojes.net/
จัดทําโดย Educational Researches การศึกษาทางไกล
and Publications Association
(ERPA).
International Review of
Research in Open and Distance
Learning จัดทําโดย Athabasca
University Press

ผลการศึกษาจาก
งานวิจัย วิทยานิพนธ
และแนวปฏิบตั ิที่ดีดาน
การศึกษาทางไกลแบบ
เปด (Open and
Distance LearningODL) บทความวิจัย
และบทความวิจารณ
หนังสือ ที่ไดรับการ
ตรวจแกโดยผูเ ชี่ยวชาญ
(peer-reviewed
scholarly articles)
Je-LKS : Journal of e-Learning
e-Learningม การศึกษา
and Knowledge Society จัดทําโดย ออนไลน (online
Itaian e-Learning Association
education) การศึกษา
(Sle-L)
ตลอดชีวิต เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร และ
การจัดการความรู
ระบุหมวดหมูของบทความ
Journal of Distance Education
จัดทําโดย the Canadian Network เปน 3 กลุมคือ 1) บทความ
วิชาการ งานวิจัยที่เนนดาน
for Innovation in Education
การศึกษาทางไกล 2)
(CNIE)
รายงานเชิงเทคนิค
นวัตกรรม รายงาน
ความกาวหนาวิจยั และ 3)
การสนทนา อภิปราย
ประเด็นการศึกษาทางไกล

หมายเหตุ/กลุมเปาหมาย/
ความนาเชื่อถือ
กําหนดออกปละ 3 ฉบับ
มีการระบุใหชําระคบริการ
เพื่อเปนการพัฒนา
คุณภาพบทควาที่มี
คุณภาพ ปละ 250 $

http://www.irro กําหนดออกเผยแพรปละ
dl.org/index.p 3-6 ฉบับ
hp/irrodl

กําหนดออกเผยแพรปละ
3 ฉบับ กลุมเปาหมายเปน
นักวิจัย นักการศึกษา และ
นักวิชาชีพดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา
ของ Italian Universities
and Research Centres
http://www.jof กลุมเปาหมายเพื่อเปน
de.ca/index.ph แหลงวิชาการของ
p/jde/index
นักวิชาการศกึษาใน
ประเทศแคนาดา
http://www.jelks.org/

5

ที่

ชื่อวารสาร/หนวยงานที่รับผิดชอบ

15

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

16

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

17

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

18

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

ประเด็น/เนื้อหาที่
เผยแพร
การเรียนที่ใช
คอมพิวเตอรเปน
สื่อกลาง (Computer
mediated learning )
ดานการศึกษาทางไกล
(distance) การเรียน
ออนไลน (online) การ
เรียนเสมือน (virtual)
การเรียนแบบผสมผสาน
(blended)และการ
เรียนเคลื่อนที่ (mobile)
ทฤษฎี งานวิจัย การ
ปฏิบัติและการเรียน
ออนไลนเชิงปฏิสมั พันธ
(interactive online
learning)
ระดับอุดมศึกษา
บทความปริทัศน
วรรณกรรม ทฤษฎี
รายงานการวิจยั
กรณีศึกษาดานการเรียน
แบบเปด (open
education)
การเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษาที่ใช
แหลงทรัพยากรสื่อ
ประสมบนเว็บ (web
based multimedia
resources )

เว็บไซต
http://www.
thejeo.com/

หมายเหตุ/กลุมเปาหมาย/
ความนาเชื่อถือ
กลุมเปาหมายเปนครูที่
สอนดานมนุษยศาสตร
สังคมศาสตรและ
วิทยาศาสตร

http://www.nc
olr.org/

-

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

-

http://jolt.mer กําหนดออกเผยแพรปละ
4 ฉบับมีขอความระบุถึง
lot.org/
ไดรับการจัดทําดัชนีใน
Directory of Open
Access Journal (DOAJ)
Open-J-Gate , DEHub
(Database of Research
on Distance
Education) ฯลฯ

6

ที่
19

20

21

22

ชื่อวารสาร/หนวยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ/
กลุมเปาหมาย/ความ
นาเชื่อถือ
งานวิจัย โมเดลใหมของ นัก
Journal of Physics Teacher
http://academia. กลุมเปาหมายเปน
การศึกษา ครูฟสกิ ส (physics edu/2414055/JO ผูสอน ครูฟสิกส
Education Online จัดทําโดย he
teachers educators)
Department of Physics
URNAL_OF_PHYS
at Illinois State University
ICS_TEACHER_ED
UCATION_ONLIN
E
Knowledge Management & Eบทความวิจัยเชิงคุณภาพการ http://www.kmel กําหนดออกเผยแพร
Learning : an International
จัดการความรู และ eLearning -journal.org
ปละ 1 ฉบับ
Journal จัดทําโดย The University รวมทั้ง การฝกอบรมบนเว็บ
of Hong Kong
การศึกษาดานการแพทย
พยาบาล
LLI Review : the Annual Journal การศึกษาตลอดชีวติ
http://www.jdb.u กําหนดออกเผยแพร
of the Osher Lifelong Learning
ปละ 1 ฉบับ
zh.ch/21889/
Institute
Online Journal of Distance
Learning Administration จัดทํา
โดย
Zurich Open Repository and
Archive Journal Database
University of Zurich
Online Journal of Distance
Learning Administration
จัดทําโดย UWG Distance &
Distributed Education Center

ประเด็น/เนื้อหาทีเ่ ผยแพร

การจัดการดานการศึกษา
ทางไกล

เว็บไซต

http://www.westg a.edu/~distance/
ojdla/

http://www.bent กลุมเปาหมายเปน
hamscience.com นักวิจัย ครุ ผูจัดทํา
/open/toeduj/Ai นโยบายและผูบริหาร
msScope.htm
24 The Turkish Online Journal of
บทความ งานวิจัย ทฤษฎีดา น http://tojde.ana กําหนดออกเผยแพร
Distance Education จัดทําโดย
การศึกษาทางไกลและการเรียน dolu.edu.tr/
ปละ 4 ฉบับ
Anadolu University, Eskisehir, T แบบเปด (open Learning)
URKEY
กรณีศึกษา รายงานการศึกษา
ดานการศึกษาทางไกล รวมทั้ง
รายงานการประชุม บทความ
จากหนังสือ ขาวสาร ฯลฯ
วารสารการศึกษาทางไกล ประเภท Open Access Journals เหลานี้ นับเปนอีกทางเลือกสําหรับผูเ รียนทางไกล
ผูสอน นักวิจัยและนักการศึกษาทางไกลไดใชเปนแหลงทรัพยากรเพือ่ การจัดการศึกษาทางไกล โดยเฉพาะการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลบนเว็บในปจจุบัน ขณะที่ วารสารวิชาการดานการศึกษาทางไกลที่เปนวารสารหลักยังคงมีความสําคัญและ
จําเปนตองนําไปอางอิงในงานวิชาการเชนเดิม ซึ่งปจจุบัน พบวา วารสารวิชาการเหลานี้เปดโอกาสใหผูใชอานบทคัดยอแลวยัง
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