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ประเด็นเนื้อหาประเด็นเนื้อหา

แนวคิดของการศึกษาแผนใหมแนวคิดของการศึกษาแผนใหม
รูปแบบตาง ๆ ของการเรียนการสอนดวยสื่อแบบใหมรูปแบบตาง ๆ ของการเรียนการสอนดวยสื่อแบบใหม
แนวคิดในการจัดระบบการเรียนการสอนดวยสื่อแบบใหมแนวคิดในการจัดระบบการเรียนการสอนดวยสื่อแบบใหม
ตัวอยางและกรณีศึกษาตัวอยางและกรณีศึกษา
สรุปสรุป



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



Linear VS Non-LinearLinear VS Non-Linear
การสอนแบบเดิม เรียกวา การสอนแบบเดิม เรียกวา LinearLinear คือสอนไปตาม คือสอนไปตาม
ลํ าดับเนื้อหาลํ าดับเนื้อหา
การสอนแบบ การสอนแบบ Non-Linear Non-Linear ไมใชแบบตรงกันขามกับไมใชแบบตรงกันขามกับ
LinearLinear แตเปน แตเปน
–– การใหผูเรียนเลือกศึกษาการใหผูเรียนเลือกศึกษาเนื้อเนื้อหาตามความสนใจหาตามความสนใจและและความความ
สามารถสามารถ
–– อาจารยเปนผูอาจารยเปนผูอํ านวยอํ านวยความสะดวกความสะดวก
–– หลักสูตรเปนตัวกํ าหนดขอบเขตเนื้อหาหลักสูตรเปนตัวกํ าหนดขอบเขตเนื้อหา



ขอเสนอของนักการศึกษาขอเสนอของนักการศึกษา

กระบวนการศึกษาควรกระบวนการศึกษาควร
–– จัดขึ้นจากปญหาหรือกลุมของปญหาจัดขึ้นจากปญหาหรือกลุมของปญหา
–– อธิบายรายละเอียดใหเหมาะสมกับปญหาอธิบายรายละเอียดใหเหมาะสมกับปญหา
–– จัดโครงสรางตามสื่อการศึกษาที่ใชถายจัดโครงสรางตามสื่อการศึกษาที่ใชถายทอดทอดความรูความรู
–– มีอาจารยหรือผูที่มีอาจารยหรือผูที่มีมีความรูเปนผูแนะนํ าเนื้อหาความรูเปนผูแนะนํ าเนื้อหา



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



ตัวอยางการสอนโดยสื่อเทคโนโลยีตัวอยางการสอนโดยสื่อเทคโนโลยี

ใชแผนโปรงใสใชแผนโปรงใส
ใชเทปโทรทัศนใชเทปโทรทัศน
ใชโทรทัศนผานดาวเทียมใชโทรทัศนผานดาวเทียม
ใชระบบ ใชระบบ CAI CAI   แบบแบบออนไลนออนไลน
ใชระบบใชระบบ CAI   CAI  บันทึกบน บันทึกบน CD-ROMCD-ROM
ใชระบบใชระบบ Internet Internet



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



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



รูปแบบรูปแบบ CAI ในยุค CAI ในยุคแรกแรก

CAI CAI  แบบ  แบบ Linear Linear  คือ สอนเรียงลํ าดับเนื้อหา คือ สอนเรียงลํ าดับเนื้อหา
CAI CAI   แบบ แบบ BranchBranch  คือ ผูเรียนสามารถเลือกขามเนื้อ  คือ ผูเรียนสามารถเลือกขามเนื้อ
หาบางตอนได  หรือ โปรแกรมบทเรียนอาจกํ าหนดหาบางตอนได  หรือ โปรแกรมบทเรียนอาจกํ าหนด
เนื้อหาใหผูเรียนไดเนื้อหาใหผูเรียนได
CAICAI  ที่ใชวิธีจํ าลองแบบการทํ างาน  ที่ใชวิธีจํ าลองแบบการทํ างาน
CAI CAI   แบบ เกมแบบ เกม



เนื้อหาของเนื้อหาของ CAI  CAI ในยุคแรกในยุคแรก

เนื้อหาแบบเนื้อหาแบบ Tutorials Tutorials
เนื้อหาแบบ เนื้อหาแบบ   Drill & PracticeDrill & Practice
เนื้อหาแบบการฝ กปฏิบัติกับเครื่องมือในแบบจํ าลองเนื้อหาแบบการฝ กปฏิบัติกับเครื่องมือในแบบจํ าลอง
เชน   การซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเชน   การซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
    Flight Simulator Flight Simulator  สํ าหรับเครื่องบินไอพน  เปนทั้ง สํ าหรับเครื่องบินไอพน  เปนทั้ง
ระบบคอมพิวเตอรและเครื่องกลไกเหมือนจริงระบบคอมพิวเตอรและเครื่องกลไกเหมือนจริง



ความคลี่คลายของ ความคลี่คลายของ CAICAI

CAI CAI   ไดไดขยายตัวออกขยายตัวออกไปไปกวางขวางหลังยุค กวางขวางหลังยุค PCPC
Adaptive CAI Adaptive CAI    โปรแกรมบทเรียนที่ โปรแกรมบทเรียนที่สามารถสามารถปรับปรับ
แนวการสอนไดแนวการสอนไดตามตามความสามารถของผูเรียนความสามารถของผูเรียน
Intelligent CAI  Intelligent CAI  โปรแกรมบทเรียนที่โปรแกรมบทเรียนที่มีมีความสามารถความสามารถ
เหมือนกับอาจารย  คือเหมือนกับอาจารย  คืออาจอาจปรับเนื้อหาการสอนไดปรับเนื้อหาการสอนได
สื่อบันทึก สื่อบันทึก CAI CAI   ไดไดขยายตัวออกขยายตัวออกไปไปกวางขวางกวางขวาง



บุคลากรสํ าหรับ บุคลากรสํ าหรับ CAICAI ทั่วไป ทั่วไป

ผูเชี่ยวชาญเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญเนื้อหา   Subject Expert, ContentSubject Expert, Content
specialist, etc.specialist, etc.
ผูผู เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญการการถายถายทอดเนื้อหาเปนบทเรียน CAIทอดเนื้อหาเปนบทเรียน CAI
ผูเชี่ยวชาญการใชเครื่องมือสรางโปรแกรมบทเรียนผูเชี่ยวชาญการใชเครื่องมือสรางโปรแกรมบทเรียน
ผูเชี่ยวชาญการทํ าภาพประกอบ  เชน ภาพกราฟกสผูเชี่ยวชาญการทํ าภาพประกอบ  เชน ภาพกราฟกส
ภาพถาย  ภาพเคลื่อนไหวภาพถาย  ภาพเคลื่อนไหว



ปญหาของการใช ปญหาของการใช CAI CAI ในปจจุบันในปจจุบัน

ในภาพรวม ในภาพรวม CAI CAI ยังไมมีบทบาทมากนักยังไมมีบทบาทมากนัก
การพัฒนา การพัฒนา CAI CAI  ยังเปนแบบสวน ๆ  คือไมไดรวมเปน ยังเปนแบบสวน ๆ  คือไมไดรวมเปน
เรื่องที่สัมพันธกับหลักสูตรเรื่องที่สัมพันธกับหลักสูตร
การทดสอบการทดสอบ CAI  CAI  วาไดผล วาไดผลสัมฤทธิ์สัมฤทธิ์อยางไรยังกระทํ าอยางไรยังกระทํ า
กันนอย และ ไมสามารถสรุปผลไดกันนอย และ ไมสามารถสรุปผลได
โปรแกรมบทเรียนยังมีคุณภาพตํ่ าโปรแกรมบทเรียนยังมีคุณภาพตํ่ า



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



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



What is Your Process Maturity Level?What is Your Process Maturity Level?
Initial LevelInitial Level

Depends on the competence and heroics ofDepends on the competence and heroics of
individuals rather than systematic processes.individuals rather than systematic processes.
Uses ill-defined, chaotic processes.Uses ill-defined, chaotic processes.

Repeatable LevelRepeatable Level
Uses informal processes.Uses informal processes.
Can repeat past success but only on similarCan repeat past success but only on similar
projects.projects.



What is Your Process Maturity Level?What is Your Process Maturity Level?
Defined LevelDefined Level

Uses processes that are documented, standardized,Uses processes that are documented, standardized,
and integrated with overall organizationaland integrated with overall organizational
standards.standards.
Tailors organization-wide process standards toTailors organization-wide process standards to
each project.each project.

Managed LevelManaged Level
Collects detailed measures of process and productCollects detailed measures of process and product
quality.quality.
Ensures all team members understand processesEnsures all team members understand processes
and standards.and standards.



What is Your Process Maturity Level?What is Your Process Maturity Level?
Optimizing LevelOptimizing Level

Identifies and eliminates chronic causes of pastIdentifies and eliminates chronic causes of past
performance problems.performance problems.
Uses quantitative and qualitative feedback fromUses quantitative and qualitative feedback from
measurement activities to implement continuousmeasurement activities to implement continuous
process improvement actions.process improvement actions.
Pilot tests innovation ideas and technologies.Pilot tests innovation ideas and technologies.
Documents and shares lessons learned.Documents and shares lessons learned.



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.
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