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เนื้อหาเนื้อหาคํ าคํ าบรรยายบรรยาย

สถานศึกษาในยุคอิเล็กทรอนิกสสถานศึกษาในยุคอิเล็กทรอนิกส
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
CAI CAI กับ กับ WBTWBT
แนวทางการสราง แนวทางการสราง WBT WBT ในมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย
สรุปสรุป



โลกในยุคอิเล็กทรอนิกสโลกในยุคอิเล็กทรอนิกส

ปจจุบันนี้เรานิยมเรียกแนวคิดและการดํ าเนินงานแบบปจจุบันนี้เรานิยมเรียกแนวคิดและการดํ าเนินงานแบบ
ใหมที่อาศัยระบบอินใหมที่อาศัยระบบอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตเปนพื้นฐาน ดวยคํ าที่เปนพื้นฐาน ดวยคํ าที่
ขึ้นตนดวย ขึ้นตนดวย Electronic Electronic หรือ หรือ  e…  e… และและบางบางครั้งก็ดวยคํ าครั้งก็ดวยคํ า
วา digital และ วา digital และ virtualvirtual
เชน  เชน  e-mail, e-mail, ediedi, e-commerce, e-learning, e-commerce, e-learning
และและ  digital library, virtual university  digital library, virtual university



โลกยุค โลกยุค e e มีกระบวนทัศนใหมมีกระบวนทัศนใหม

ธรรมชาติของโลกยุคใหมก็คือธรรมชาติของโลกยุคใหมก็คือ
–– Anytime -  AnywhereAnytime -  Anywhere
–– Online  -  InteractiveOnline  -  Interactive
–– Cost - Energy SavingCost - Energy Saving
–– One stop serviceOne stop service
–– SustainabilitySustainability



สถานศึกษาตองคิดใหมสถานศึกษาตองคิดใหม

กระบวนการเรียนการสอนตองเปลี่ยนไปกระบวนการเรียนการสอนตองเปลี่ยนไป
กระบวนการติดตอสื่อสารตองเปลี่ยนไปกระบวนการติดตอสื่อสารตองเปลี่ยนไป
กระบวนการกระบวนการใหใหบริการตองเปลี่ยนไปบริการตองเปลี่ยนไป
กระบวนการปฏิบัติงานภายในตองเปลี่ยนไปกระบวนการปฏิบัติงานภายในตองเปลี่ยนไป
กระบวนการประเมินตองเปลี่ยนไปกระบวนการประเมินตองเปลี่ยนไป
กระบวนการบริหารจัดการตองเปลี่ยนไปกระบวนการบริหารจัดการตองเปลี่ยนไป



เนื้อแทของการเปลี่ยนแปลงเนื้อแทของการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรตองเปลี่ยนหลักสูตรตองเปลี่ยน
การดํ าเนินงานเพื่อสนับสนุนหลักสูตรตองเปลี่ยนการดํ าเนินงานเพื่อสนับสนุนหลักสูตรตองเปลี่ยน
อาจารยตองเปลี่ยนทัศนคติและวิธีการสอนอาจารยตองเปลี่ยนทัศนคติและวิธีการสอน
นักเรียนตองเปลี่ยนรูปแบบการเรียนนักเรียนตองเปลี่ยนรูปแบบการเรียน
ผูผูบริหารตองเปลี่ยนกลยุทธบริหารตองเปลี่ยนกลยุทธ



ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการเปลี่ยนแปลง



ปญหาของการอุดมศึกษาในปจจุบันปญหาของการอุดมศึกษาในปจจุบัน

ไมไดตอบไมไดตอบสนองสนองความตองการของประเทศความตองการของประเทศ
บัณฑิตจํ านวนมากดอยคุณภาพ  ทัศนคติไมดี  ไมบัณฑิตจํ านวนมากดอยคุณภาพ  ทัศนคติไมดี  ไม
สามารถสื่อสารหรือแสดงออก  ไมรูจักโลกและชีวิตสามารถสื่อสารหรือแสดงออก  ไมรูจักโลกและชีวิต
ไมรักประเทศไทย  คิดเองไมเปน  ไมสามารถเปนผูไมรักประเทศไทย  คิดเองไมเปน  ไมสามารถเปนผู
ประกอบการที่ดีได  ขาดจประกอบการที่ดีได  ขาดจริยริยธรรม ฯลฯธรรม ฯลฯ



บัณฑิตไทยที่พึงประสงคบัณฑิตไทยที่พึงประสงค

มีคุณธรรม  และ รักประเทศไทยมีคุณธรรม  และ รักประเทศไทย
มีมีความรู  ความสามารถ  ความคิดสรางสรรค และความรู  ความสามารถ  ความคิดสรางสรรค และ
สามารถคิดหาเหตุผลไดอยางแทจริงสามารถคิดหาเหตุผลไดอยางแทจริง
สามารถในการติดตอสื่อสารและแสดงออกไดดีทั้งในสามารถในการติดตอสื่อสารและแสดงออกไดดีทั้งใน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สามารถในการพัฒนาและสรางงานไดเองสามารถในการพัฒนาและสรางงานไดเอง



การสรางบัณฑิตรูปแบบใหมตองคิดใหมการสรางบัณฑิตรูปแบบใหมตองคิดใหม

สถานศึกษาสถานศึกษาตองตองปรับตัวใหมปรับตัวใหม
พยายามนํ าไอทีเขามาพยายามนํ าไอทีเขามาใชใชอยางเต็มที่   ตั้ง อยางเต็มที่   ตั้ง CIOCIO  ตั้ง  ตั้ง
กรรมการอํ านวยการ  จัดทํ าแผนแมบทไอที  ดํ าเนินกรรมการอํ านวยการ  จัดทํ าแผนแมบทไอที  ดํ าเนิน
การติดตั้งระบบไอที  พัฒนาบุคลากรสนับสนุนการติดตั้งระบบไอที  พัฒนาบุคลากรสนับสนุน
พัฒนาอาจารยใหเปลี่ยนทัศนคติ และ จัดใหเกิดการพัฒนาอาจารยใหเปลี่ยนทัศนคติ และ จัดใหเกิดการ
เรียนการสอนแบบใหมเรียนการสอนแบบใหม



แนวคิดของการศึกษาแผนใหมแนวคิดของการศึกษาแผนใหม
เปลี่ยนจากการสอนที่ผูเรียนเปนฝ ายเปลี่ยนจากการสอนที่ผูเรียนเปนฝ ายรับรับความรู เปนความรู เปน
แบบผูเรียนเปนศูนยกลางแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง
เปลี่ยนจากการเรียนรูโดยลํ าพังฝ ายเดียวเปนการเรียนเปลี่ยนจากการเรียนรูโดยลํ าพังฝ ายเดียวเปนการเรียน
รูรวมกันรูรวมกัน
เปลี่ยนจากการสอนที่เนื้อหาตายตัวเปนเนื้อหาที่ยืดเปลี่ยนจากการสอนที่เนื้อหาตายตัวเปนเนื้อหาที่ยืด
หยุนและมีรูปแบบหลากหลายหยุนและมีรูปแบบหลากหลาย
เปลี่ยนการสอนแบบยืนหนาชั้นเปนการใชเทคโนโลยีเปลี่ยนการสอนแบบยืนหนาชั้นเปนการใชเทคโนโลยี



การเรียนรูแบงเปนสองคายการเรียนรูแบงเปนสองคาย

OBJECTIVIST  OBJECTIVIST  พิจารณาวาการเรียนรูเปนกระบวนพิจารณาวาการเรียนรูเปนกระบวน
การแบบการแบบ passive  passive และและความรูเปนสิ่งที่ความรูเปนสิ่งที่มีมีอยูตางหากจากอยูตางหากจาก
ตัวผูเรียนตัวผูเรียน
CONSTRUCTIVIST CONSTRUCTIVIST พิจารณาวาการเรียนรูเปนพิจารณาวาการเรียนรูเปน
กระบวนการแบบ กระบวนการแบบ activeactive และผูเรียน และผูเรียนสรางสรางความรูจากความรูจาก
ประสบการณของตนเองประสบการณของตนเอง



การผสมการผสมผสานสองคายผสานสองคาย

การเรียนการสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีนับวาเปนการการเรียนการสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีนับวาเปนการ
ผสมผสานแนวคิดทั้งสองคาย   เรียกวาเปนแนวคิดผสมผสานแนวคิดทั้งสองคาย   เรียกวาเปนแนวคิด
แบบ แบบ   TRANSFORMATIONALTRANSFORMATIONAL
ความหมายคือเปนการเรียนรูแบบ ความหมายคือเปนการเรียนรูแบบ  active active ภายใน ภายใน
กรอบที่กํ าหนดกรอบที่กํ าหนด



Classification of Learning TechnologyClassification of Learning Technology
            Instructional         Presentation        DistributionInstructional         Presentation        Distribution
               Methods   Methods        Methods                 Methods       Methods                 Methods
Case StudyCase Study AudioAudio AudiotapeAudiotape
DemonstrationDemonstration CBTCBT Cable TVCable TV
Expert PanelsExpert Panels Electronic TextElectronic Text CD-ROMCD-ROM
GamesGames EPSSEPSS Computer DiskComputer Disk
Group DiscussionGroup Discussion Groupware Groupware                         Digital Video  Digital Video
LectureLecture Interactive TV               Disk  (DVD)Interactive TV               Disk  (DVD)
Practical ExercisePractical Exercise MultimediaMultimedia Electronic MailElectronic Mail
ProgrammedProgrammed Online HelpOnline Help ExtranetExtranet

InstructionInstruction TeleconferencingTeleconferencing InternetInternet



Classification of Learning TechnologyClassification of Learning Technology
            Instructional      Presentation           DistributionInstructional      Presentation           Distribution
               Methods   Methods       Methods      Methods        Methods       Methods
ReadingReading 3D Modeling/3D Modeling/ IntranetIntranet
Role PlayRole Play      Virtual Reality     Virtual Reality LAN/WANLAN/WAN
SimulationSimulation VideoVideo Satellite TVSatellite TV

Tactile Gear/Tactile Gear/
      Simulator      Simulator
TelephoneTelephone
VideotapeVideotape
Voice MailVoice Mail

  World Wide World Wide 
      Web      Web



CAI  กับ CAI  กับ   WBTWBT



คอมพิวเตอรกับ คอมพิวเตอรกับ CAICAI

แนวคิดในการใชคอมพิวเตอรชวยในการเรียนการสอนแนวคิดในการใชคอมพิวเตอรชวยในการเรียนการสอน
มีมานานมากแลวมีมานานมากแลว
ระบบที่พัฒนาขึ้นระยะแรกคือ ระบบที่พัฒนาขึ้นระยะแรกคือ PLATOPLATO
ไมไมประสบประสบความสํ าเร็จเพราะคอมพิวเตอรราคาแพงความสํ าเร็จเพราะคอมพิวเตอรราคาแพง
สมรรถนะตํ่ า  ยังไมเขาใจประเด็นของการใชสมรรถนะตํ่ า  ยังไมเขาใจประเด็นของการใช
คอมพิวเตอรในการเรียนการสอนคอมพิวเตอรในการเรียนการสอน



การเฟองฟูของ การเฟองฟูของ CAICAI

CAI  เฟองฟูขึ้นCAI  เฟองฟูขึ้นจากจากความแพรหลายของ ความแพรหลายของ PCPC
สถาบันทั้งหลายเริ่มนํ า สถาบันทั้งหลายเริ่มนํ า PC PC มาใชในการเรียนการสอนมาใชในการเรียนการสอน
วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร และ การใชโปรแกรมสํ าเร็จวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร และ การใชโปรแกรมสํ าเร็จ
ครู อาจารย เริ่มสนใจศึกษาการเขียนโปรแกรม และครู อาจารย เริ่มสนใจศึกษาการเขียนโปรแกรม และ
การพัฒนาโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรม CAICAI
บริษัทซอฟตแวรเริ่มผลิต บริษัทซอฟตแวรเริ่มผลิต Authoring ToolsAuthoring Tools



แนวทางการพัฒนาโปรแกรมบทเรียนแนวทางการพัฒนาโปรแกรมบทเรียน

เขียนโปรแกรมเรียงลํ าดับคํ าโตตอบระหวางผูเรียนกับเขียนโปรแกรมเรียงลํ าดับคํ าโตตอบระหวางผูเรียนกับ
โปรแกรม โปรแกรม ((คอมพิวเตอร) โดยภาษาคอมพิวเตอรทั่วไปคอมพิวเตอร) โดยภาษาคอมพิวเตอรทั่วไป
ใชเครื่องมือชวยสรางโปรแกรมบทเรียน ใชเครื่องมือชวยสรางโปรแกรมบทเรียน (Authoring(Authoring
tools) tools)  โดยปอน  โดยปอน Script Script บทเรียน และ คํ าถาม เปนขอบทเรียน และ คํ าถาม เปนขอ
มูล  แลว มูล  แลว Authoring tools Authoring tools ก็จะสรางโปรแกรมบทก็จะสรางโปรแกรมบท
เรียนออกมาใหใชเรียนออกมาใหใช



แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา CAICAI
Define

Learning
Domain

Construct cases that 
illustrate and define 

the domain

Identify domain
perspectives, themes,

and concepts

Map multiple
paths linking cases

to domain ideas
Guidance to

focus learner;
foster reflection

Provide interface
that guides learner-

controlled navigation
through web



CAI CAI ปจจุปจจุบันเปลี่ยนเปน บันเปลี่ยนเปน WBTWBT

ระบบอินระบบอินเทอรเทอรเน็ต และ เวิลดไวดเว็บ ไดทํ าใหสะดวกเน็ต และ เวิลดไวดเว็บ ไดทํ าใหสะดวก
แกการนํ าเสนอโปรแกรมบทเรียนทางเว็บแกการนํ าเสนอโปรแกรมบทเรียนทางเว็บ
อาจารยไดรับการสนับสนุนใหจัดสรางเว็บไซต และนํ าอาจารยไดรับการสนับสนุนใหจัดสรางเว็บไซต และนํ า
เนื้อหาวิชาที่ตเนื้อหาวิชาที่ตนนบรรยายลงเก็บไว  ยิ่งหากมีโปรแกรมบรรยายลงเก็บไว  ยิ่งหากมีโปรแกรม
บทเรียนดวยยิ่งดีบทเรียนดวยยิ่งดี
หากมีเนื้อหามากพอก็จะทํ าใหเปน หากมีเนื้อหามากพอก็จะทํ าใหเปน Virtual UniversityVirtual University
ในระดับขั้นตนไดในระดับขั้นตนได



How to make your WBT AccessibleHow to make your WBT Accessible
Following these tens steps, suggested by theFollowing these tens steps, suggested by the

W3C’s Web Accessibility Initiative to makeW3C’s Web Accessibility Initiative to make
your Web-based training easier to see, hear,your Web-based training easier to see, hear,
and use.and use.

1. Include alternative text and descriptions for1. Include alternative text and descriptions for
images, applets, ad image maps.images, applets, ad image maps.

2. Caption your audio.2. Caption your audio.
3. Describe moving video information in audio3. Describe moving video information in audio

and captions.and captions.
4. Make sure students can understand text4. Make sure students can understand text

and graphics without color.and graphics without color.



5. Make sure that students can pause any5. Make sure that students can pause any
moving, blinking, and scrolling objects.moving, blinking, and scrolling objects.

6. Allow students to interact with Web pages6. Allow students to interact with Web pages
using tools other than a mouse.using tools other than a mouse.

7. Make sure the page will work with older7. Make sure the page will work with older
browsers and browsers and assistive assistive technologies liketechnologies like
screen readers. 8. If you use frames, makescreen readers. 8. If you use frames, make
sure it’s clear how they relate to each other.sure it’s clear how they relate to each other.

9. Mark up tables so speaking browsers9. Mark up tables so speaking browsers
understand how to read them aloud.understand how to read them aloud.

10. Explain links as clearly as possible.10. Explain links as clearly as possible.

How to make your WBT AccessibleHow to make your WBT Accessible



Tips for instructional designersTips for instructional designers
1. Target your analysis.1. Target your analysis.
2. Understand the bottom line.2. Understand the bottom line.
3. Identify tradeoffs.3. Identify tradeoffs.
4. Develop a rapid prototype.4. Develop a rapid prototype.
5. Use a team approach.5. Use a team approach.
6. Plan for change.6. Plan for change.
7. Teach learning strategies.7. Teach learning strategies.
8. Improve your learning skills.8. Improve your learning skills.
9. Make technology serve you.9. Make technology serve you.
10. Strive for process maturity10. Strive for process maturity



Trends in Learning and TechnologyTrends in Learning and Technology
Portals, Portals, Portals: The Marketplace.Portals, Portals, Portals: The Marketplace.
Portals, Portals, Portals: The Corporate Variety.Portals, Portals, Portals: The Corporate Variety.
Self-Service Transactions: The Norm.Self-Service Transactions: The Norm.
Enterprise Learning, Training, and KnowledgeEnterprise Learning, Training, and Knowledge
Systems.Systems.
The Year of Content.The Year of Content.
Engagement and IntensityEngagement and Intensity
Alignment of Learning with Business Goals.Alignment of Learning with Business Goals.
Blending: Shorter Classes and Integration.Blending: Shorter Classes and Integration.



แนวทางการทํ า แนวทางการทํ า WBTWBT



ประกาศประกาศนโยบายและเตรียมการนโยบายและเตรียมการ

ผูผูบริหารมหาวิทยาลัยจะตองบริหารมหาวิทยาลัยจะตองประกาศประกาศนโยบายอยางชัดนโยบายอยางชัด
เจนในดานการสราง เจนในดานการสราง WBTWBT
แตงแตงตั้งผูรับผิดตั้งผูรับผิดชอบและชอบและคณะกรรมการคณะกรรมการ
ศึกษาการดํ าเนินงานของศึกษาการดํ าเนินงานของที่ที่อื่นอื่น
สํ ารวจสถานภาพสํ ารวจสถานภาพและและความพรอมของมหาวิทยาลัยความพรอมของมหาวิทยาลัย
จัดทํ าแผนงานกลยุทธ และ แผนดํ าเนินการจัดทํ าแผนงานกลยุทธ และ แผนดํ าเนินการ



รายละเอียดที่ตองศึกษารายละเอียดที่ตองศึกษา//ดํ าเนินการดํ าเนินการ

โครงสรางพื้นฐานไอทีของมหาวิทยาลัยโครงสรางพื้นฐานไอทีของมหาวิทยาลัย
ทัศนคติทัศนคติและและความพรอมของอาจารยความพรอมของอาจารย
ทัศนคติทัศนคติและและความพรอมของนักศึกษาความพรอมของนักศึกษา
หลักสูตรและวิชาที่สมหลักสูตรและวิชาที่สมควรควรปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยน
จัดสัมมนาและฝ กอบรมแกอาจารยจัดสัมมนาและฝ กอบรมแกอาจารย
ปรับระบบไอทีทั้งมหาวิทยาลัยปรับระบบไอทีทั้งมหาวิทยาลัย



ประเด็นที่ตองพิจารณาเพิ่มเติมประเด็นที่ตองพิจารณาเพิ่มเติม

ดัชนีชี้ดัชนีชี้ วัดวัดความสํ าเร็จของโครงการความสํ าเร็จของโครงการ
วิธีการประเมินและหาดัชนีวิธีการประเมินและหาดัชนี
แนวทางแนวทางการการปรับเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยแบบเดิมเปนปรับเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยแบบเดิมเปน
มหาวิทยาลัยเสมือนมหาวิทยาลัยเสมือน
แนวทางเชิงรุกแนวทางเชิงรุกสํ าหรับสํ าหรับอนาคตอนาคต



สรุปสรุป

เราไมสามารถยืนเฉย ๆ อยูได แมเราจะเราไมสามารถยืนเฉย ๆ อยูได แมเราจะมีมีความเปนเลิศความเปนเลิศ
กาการเลือกแนวทางตองใหสอดคลองกับยุคสมัย  แตตองรเลือกแนวทางตองใหสอดคลองกับยุคสมัย  แตตอง
ผนวกแนวคิดใหม และ กระบวนการใหมลงไปผนวกแนวคิดใหม และ กระบวนการใหมลงไป
การการปรับปรุงตองไดรับการสนับสนุนจากปรับปรุงตองไดรับการสนับสนุนจากผูผูบริหารบริหาร
แตการดํ าเนินงานตองไดแตการดํ าเนินงานตองไดรับรับความรวมมือจากทุกคนความรวมมือจากทุกคน
































