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1. ก าหนดการประชุมทางวิชาการ 
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

  8.00 – 8.45 น.       ลงทะเบียนเข้าประชุมทางวิชาการ 
                     8.45 – 10.15 น.     การกล่าวต้อนรับและการประชุมรวมกลุ่มใหญ ่
                     10.15 – 10.45 น.   พักอาหารว่างเช้า 
                     10.45 – 13.45 น.   การประชุมกลุ่มย่อยต่างๆ / การน าเสนอโปสเตอร ์ช่วงเช้า 
                     13.45 – 15.00 น.   พักอาหารกลางวัน 
                     15.00 – 16.45 น.   การประชุมกลุ่มย่อยต่างๆ / การน าเสนอโปสเตอร์ ช่วงบ่าย 
                     16.45 – 17.15 น.   พักอาหารว่างบ่าย 
                     17.15 – 19.00 น.   การประชุมกลุ่มย่อยต่างๆ / การน าเสนอโปสเตอร์ ช่วงบ่าย 

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  
  8.30 – 10.00 น.     การประชุมกลุ่มย่อยต่างๆ / การน าเสนอโปสเตอร์ ช่วงเช้า 
                     10.00 – 10.30 น.   พักอาหารว่างเช้า 
                     10.30 – 13.45 น.   การประชุมกลุ่มย่อยต่างๆ / การน าเสนอโปสเตอร์ ช่วงเช้า 
                     13.45 – 15.00 น.   พักอาหารกลางวัน 
                     15.00 – 16.45 น.   การประชุมกลุ่มย่อยต่างๆ / การน าเสนอโปสเตอร์ ช่วงบ่าย 
                     16.45 – 17.15 น.   พักอาหารว่างบ่าย 
                     17.15 – 19.00 น.   การประชุมกลุ่มย่อยต่างๆ / การน าเสนอโปสเตอร์ ช่วงบ่าย 
                     19.00 – 21.00 น.   งานเลี้ยงค็อกเทลและการแสดงดนตรีสดในสวน 

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  
  9.30 – 13.30 น.    รว่มกิจกรรมสังคมกับการน าชมเมืองบาร์เซโลนาด้านประวัติศาสตร์ 
                                               และวัฒนธรรม            

 
2. ผู้เข้าประชมุ รูปแบบการประชุม และหวัข้อการประชุมและการน าเสนอโปสเตอรใ์นภาพรวม 
 การประชุมทางวิชาการ EDULEARN17 - 9th International Conference on Education and New 
Learning Technologies จัดขึน้โดย International Academy of Technology, Education and 
Development (IATED) ซึ่งเป็นองค์การที่มุ่งส่งเสริมการศึกษานานาชาติและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ในสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์  และเป็นผูร้ับผิดชอบจัดการประชุมทางวิชาการในหัวข้อ
ต่างๆ เป็นประจ าและต่อเนื่อง 
 ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าประชุมมากกว่า 850 คน จากประเทศต่างๆ ถึง 80 
ประเทศ ส่งผลให้เกิดบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประสบการณ์ชีวิต และประสบการณ์
การท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ เกิดการปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เอื้อ
ให้เกิดโอกาสในการแสวงหาและด าเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการต่อไปในอนาคตได้อย่างกว้างขวางมาก
ขึ้น  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยนักวิจัย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค นักการศึกษาด้านการศึกษาตลอดชีวิต 
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา แ ละ
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อุดมศึกษา ที่ปรึกษา ครูใหญ่ และครูโรงเรียนต่างๆ นักเทคโนโลยีและนักวิทยาศาสตร์  อนึ่ง ผู้น าเสนอผลงานและ
ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วยผู้ที่เดินทางมาเข้าประชุมด้วยตนเอง (in-person participants) และผู้ที่ส่งผลงานมา
โดยไม่ได้มาเข้าประชุมด้วยตนเอง (virtual participants) 
 รูปแบบการประชุม ประกอบด้วย (1) การกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม โดยผู้แทนคณะจัดงาน (2) การ
บรรยายใหญ่ (plenary session) ประกอบด้วยสุนทรพจน์หลักจากนักวิชาการ 2 คน (3) การประชุมคู่ขนาน 
(parallel sessions) ความยาว 15 นาทีต่อหัวข้อย่อย (4) การประชุมแบบมีปฏิสัมพันธ์ (interactive sessions) 
มีการฝึกปฏิบัติจริง (5) การน าเสนอโปสเตอร์ (poster sessions) และ (6) Virtual Presentations 
 หัวข้อการประชุมมีความน่าสนใจและหลากหลายทั้งด้านการศึกษา การวิจัย การออกแบบสื่อการสอน 
และประสบการณ์การสอนและการฝึกอบรม  โดยแบ่งเป็นกลุ่มหัวข้อหลักๆ อาทิ Pedagogical Innovations in 
Education, Experiences in Education, Experiences in Research, Career Development and Training, 
General Issues, International Projects, Computer Supported Collaborative Work, E-Learning, 
Educational Software & Serious Games, Emerging Technologies in Education, E-content 
Management and Development ฯลฯ โดยแต่ละกลุ่มหัวข้อหลักครอบคลุมประเด็นและหัวข้อย่อยอีกมากมาย
และหลากหลาย ซึ่งน าเสนอในการประชุมคู่ขนาน ประมาณ 540 หัวข้อย่อย การประชุมแบบมีปฏิสัมพันธ์ 7 หัวข้อ 
รวมถึงการน าเสนอโปสเตอร ์และ Virtual Presentations รวมกันประมาณ 250 หัวข้อย่อย 
 
3. เนื้อหาสาระที่ได้จากการด าเนนิโครงการ 
 
Keynote Speech 1  
“Anywhere, Anytime, Anyone: Transitioning Toward 21st Century Learning” 
โดย Alec Couros, University of Regina, Canada 

เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นใหม่อย่างรวดเร็วถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนได้เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ และกับใ คร  
อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมที่เน้นการถ่ายโอนข้อมูลจากผู้รู้ไปสู่ผู้เรียน ไป
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย กลับเต็มไปด้วยค าถามและสิ่งท้าทายเกี่ยวกับธรรมชาติของ
การสอนและการเรียน  ถึงกระนั้นก็ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความเป็นไปได้ในสภาพแวดล้อมแบบดิจิทัล และ
สามารถเอื้อให้เกิดการเรียนการสอนที่เน้นสื่อดิจิทัลในระดับอุดมศึกษา  

การเรียนการสอนมีพัฒนาการเรื่อยมาตามล าดับ 
• การเรียนการสอนที่เน้นความโดดเดี่ยวล าพัง (pedagogy of isolation) ซึ่งเน้นการเติบโตของแต่

ละบุคคล (individual growth) ไปสู่การเติบโตของกลุ่ม (group growth) ซึ่งต้องมีการพึ่งอาศัยกันและกันในการ
เรียนรู้ ด้วยการใช้สื่อสังคมและการเรียนรู้เชิงสังคมที่เกิดขึ้นใหม่และมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  

• การเรียนการสอนที่เน้นความอุดมสมบูรณ์ของความรู้และสื่อการเรียนการสอน (pedagogy of 
abundance) เช่น MIT Open Courseware, YouTube เป็นต้น  

• การเรียนการสอนแบบเปิดและมีการเชื่อมโยงระหว่างกัน (open and connected pedagogy) 
ซึ่งเน้น (1) การรู้เครือข่าย (network literacy) ซึ่งครูอาจารย์ นักวิชาการ นักการศึกษา นักเทคโนโลยี และ
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ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายจ าเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้รู้เครือข่ายและมีทักษะส าคัญสิบประการในการเป็นก าลังคนใน
อน าคต  (Ten skills for the future workforce: sense-making, social intelligence, novel & adaptive 
thinking, cross-cultural competence, computational thinking, new-media literacy, 
transdisciplinarity, design mindset, cognitive load management, and virtual collaboration)  ตลอดจน
ศึกษา NCTE Framework for 21st Century ทั้งในด้านผู้ เรียน (learners) หลักสูตร (curriculum) และการ
ประเมินผล (assessment) (2) การพัฒนาอัตลักษณ์ในโลกดิจิทัล (developing digital identities) ประกอบด้วย 
การควบคุมอัตลักษณ์ของตนเองในโลกดิจิทัล  (taking control of your digital identity) การมีวาทกรรม
ออนไลน์ในเชิงบวก (having positive online discourse) ซึ่งหมายรวมถึงการเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์ที่ดี การสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้  (developing a new culture of learning) เปลี่ยนแปลงจากการเรียนรู้แบบส่วนตัว 
(private) ไปสู่การเรียนรู้แบบสาธารณะ (public) และการเรียนรู้แบบปิด (closed) ไปสู่การเรียนรู้แบบเปิด 
(open) และการเน้นชุมชน (focusing on community)  สิ่งส าคัญส าหรับการเรียนการสอนแบบเปิดและมีการ
เชื่อมโยงระหว่างกัน คือ (1) การเรียนรู้วิธีการเรียน (learning how to learn) และ (2) การรู้สื่อ (media 
literacy) --> ความรู้ (knowledge) --> เครือข่ายสังคม (social networks) --> MY LEARNING PROJECT ทั้งนี้
ผู้เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องผลักดันให้ผู้เรียนได้แชร์งานของตนออกสู่สาธารณะหรือออนไลน์ด้วย 

 
Keynote Speech 2  
“Courageous Edventures” 
โดย Jennie Magiera, Des Plaines School District 62, USA 
 

ความก้าวหน้าและนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ย่อมเกิดขึ้นได้เมื่อคนมีความกล้าหาญที่จะท าสิ่งที่เป็นความเสี่ยง
อย่างมาก ในฐานะนักวิชาการ เราจ าเป็นต้องเต็มใจที่จะเผชิญความล้มเหลวและยอมเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่เรา
ยังไม่รู้ เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนของเรา เราอาจต้องยอมทนอยู่กับข้อสงสัยที่ยังหาค าตอบไม่ได้ ต้องด าเนินการ
ต่างๆ ตามความคาดหวังของระบบโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง และผู้น า ไปพร้อมๆ กับพยายามแสวงหา
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ เพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การคิดการณ์ใหญ่ถือเป็นสิ่งส าคัญมากใน
การศึกษา เราสามารถเรียนรู้วิธีที่จะท าให้ชั้นเรียนกลายเป็นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นทั้งส าหรับครูผู้สอนและ
นักเรียนนักศึกษา เราสามารถออกแบบและสร้างนวัตกรรมในชั้นเรียนให้เป็นไปในรูปแบบที่ตนเองต้องการได้โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ เพื่อให้เกิดโอกาสการเรียนรู้ใหม่ๆ  

การเปลี่ยนแปลงเพื่อท าให้ห้องเรียนกลายเป็นการผจญภัยในโลกดิจิทัลไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะในการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี พบว่า ในจ านวน 100 คน จะประกอบด้วย Innovators  2.5%, Early 
Adopters 13.5%, Early Majority 34%, Late Majority 34% และ Laggards 16% (Everett M. Rogers)  
ส่วนหนึ่งมักเกิดจากความกลัว (เช่น กลัวล้มเหลว) และความไม่เชื่อ ซึ่งอันที่จริงแล้ว ความล้มเหลวท าให้เกิดการ
เรียนรู้  การล้มเหลว (FAIL) ย่อมเกิดได้ในการเรียนรู้และลงมือท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรก (First Attempt In 
Learning = FAIL -- @K_Shelton) เราควรปล่อยให้ผู้เรียนล้มเหลวได้ในการเรียนรู้ครั้งแรก แทนที่จะยื่นมือหรือ
เสนอตนเข้าไปท าสิ่งนั้นๆ แทน ผู้เรียนควรได้รับโอกาสให้ท าซ้ าๆ ได้หลายครั้ง (Subsequent Attempts In 
Learning = SAIL) จนบรรลุผลส าเร็จได้ด้วยตนเอง ในฐานะครูอาจารย์และนักการศึกษา เราควรเรียนรู้ที่จะปล่อย
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วาง (“Let It Go”) เพื่อให้เราสามารถช่วยเหลือและให้การสนับสนุนเพื่อนร่วมงานให้กล้าที่จะออกจากพื้นที่ที่
คุ้นเคยและสะดวกสบาย เพื่อเริ่มผจญภัย กล้าเสี่ยงหรือลองสิ่งใหม่ๆ ในการน าศักยภาพเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการ
เรียนการสอน เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนเป็นการผจญภัย (Adventure) หรืออาจเรียกว่าเป็น Edventure 
ผู้บรรยายได้ให้ค าแนะน าเล็กน้อย 3 ประการคือ (1) To Learn we Must CREATE (Creation > Consumption) 
นักเรียนควรได้รับโอกาสในการสร้างสรรค์การเรียนรู้ กลวิธีการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ด้วยตัวเขาเอง มากกว่า
เป็นเพียงผู้รับหรือผู้บริโภคสิ่งที่ครูผู้สอนป้อนให้เพียงอย่างเดียว  ครูผู้สอนควรเป็นผู้ให้การสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยการก าหนดโจทย์หรือสร้างสถานการณ์ซึ่งน าไปสู่การคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
ตนเอง (2) Students are your BEST ADVOCATES ผู้เรียนเป็นผู้ให้การสนับสนุนหรือผู้แนะน าที่ดีที่สุด ทั้งนี้
ครูผู้สอนต้องให้โอกาสและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองโดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ 
และ (3) Try something that SCARES YOU การทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ แม้จะถือเป็นการเสี่ยงอย่างมาก 
ทั้งนี้ ผู้บรรยายได้เล่าถึงประสบการณ์ครั้งหนึ่งเมื่อเริ่มให้นักเรียนใช้ โทรศัพท์มือถือ กับ Google cardboard ซึ่ง
เป็น virtual reality technology ในการเรียนการสอน โดยไม่ได้มีผู้ที่เห็นด้วยมากนักทั้งผู้บริหารและผู้ปกครอง
เพราะเกรงปัญหาเรื่องผลกระทบของโทรศัพท์มือถือที่มีต่อสุขภาพของเด็ก แต่ผลที่ได้ซึ่งถือว่าประสบความส าเร็จ
คือ การที่นักเรียนรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ในโลกแบบเสมือนจริงได้อย่างกว้างขวาง 
ถือเป็นการกระตุ้นความสนใจและความอยากรู้อยากเห็น ในการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และการตั้งค าถามของ
นักเรียนได้เป็นอย่างดี เสมือนกับว่านักเรียนได้ไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ นั้นด้วยตนเองจริงๆ  

ในการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเต็มใจที่จะเผชิญกับช่วงเวลาที่เกิดความอึดอัดกังวลใจ หรือ
แม้แต่อารมณ์โกรธหรือไม่พอใจของเพื่อนร่วมงาน (“To successfully implement a second order change 
initiative… the school leader must be willing to live through a period of frustration and even anger 
from some staff members.” – Marzano, Waters, McNulty, 2005)  

ผู้บรรยายกล่าวสรุปด้วยการเชิญชวนทุกคนให้ร่วมกันสร้างปาฏิหาริย์ (“Let’s go make some 
miracles.”) 
 
 ต่อไปนี้จะได้น าเสนอสรุปการบรรยายในส่วนของการประชุมคู่ขนาน (parallel sessions) ที่น่าสนใจ
บางส่วนเท่าน้ัน  
 
Parallel Session: Online Assessment 
“Methodology and Experiences in Providing E-Learning Tests for International Students in 
Technical Thermodynamics: ThermoE-INT” 
โดย C. Grau Turuelo, O. Banos Garcia, C. Breitkopf (Technical University Dresden, Germany) 
 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ ได้มีการน าเนื้อหาอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning content) และการประเมินผลด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-assessment) มาใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ด้านเทคนิคมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะผู้เรียน
สามารถฝึกฝนได้โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาและสถานที่ ไม่ถูกจ ากัดด้วยชั่วโมงการบรรยายหรือการสัมมนาตามที่
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ก าหนดไว้เท่านั้น ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจด้านภาษา
และศัพท์เทคนิคเฉพาะต่างๆ จุดมุ่งหมายของโครงการ ThermoE-INT ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก European 
Social Funds (ESF) คือการเพิ่มการบูรณาการและอัตราความส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ ตามกรอบ
วิชาพื้นฐานด้านอุณหพลศาสตร์เชิงเทคนิค (Technical Thermodynamics)  
 อีเลิร์นนิ่งเป็นเครื่องมือที่เป็นที่รู้จักกันดีในการช่วยเพิ่มอัตราความส าเร็จของนักศึกษา  ผู้บรรยายได้
น าเสนอวิธีการที่ใช้ในการสร้างชุดแบบทดสอบที่ครอบคลุมและใช้ได้จริงเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ในวิชา 
ต่างๆ ด้านเทคนิค นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการด้านการสอนที่ด าเนินการไป (ซึ่งประกอบด้วย
โครงสร้าง การแจกแจง และประเภทของแบบฝึกหัดต่างๆ) และการประยุกต์ใช้ชุดแบบทดสอบกับนักศึกษา
ต่างชาติในบริบทของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี  ผู้บรรยายยังน าเสนอประเด็นเชิงเทคนิค เช่น 
การน าความคลาดเคลื่อนที่ส าคัญมาใช้ประกอบการพิจารณา โดยใช้ OPAL ซึ่งเป็นระบบการจัดการอีเลิร์นนิ่ง (E-
learning management system) และ ONYX ซึ่งเป็นโปรแกรมบรรณาธิการแบบฝึกหัดอิเล็กทรอนิกส์ (E-
exercise editor) ที่สถาบันของผู้บรรยายใช้อยู่  ผู้บรรยายยังได้น าเสนอขั้นตอนในการน าเนื้อหาการประเมินผล
แบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ได้อย่างประสบผลส าเร็จ และน าเสนอระบบการปรับปรุงอีเลิร์นนิ่งอย่างต่อเนื่องแบบปีต่อ
ปี รวมทั้งแสดงตัวอย่างและผลที่ได้รับ 
 
 

Parallel Session: Online Assessment 
“Analysis of Using ICT for Continuous Summative Assessment in Mathematics and Foreign 
Languages at J.J. Strossmayer University of OSIJEK” (Croatia) 
โดย J. Matotek, A. Štefić (Faculty of Civil Engineering Osijek, Croatia) 
 
 การน ากระบวนการโบโลญญา (Bologna process) มาใช้ที่มหาวิทยาลัย Osijek ก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงบางอย่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงการเกิดสิ่งใหม่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันด้วย ซึ่งก็คือ การเฝ้าสังเกต 
ติดตามและการประเมินผลส าเร็จของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการประเมินผลรวบยอดเพื่อ
สรุปผลการเรียนรู้ (summative assessment)  เมื่อพิจารณาถึงความส าคัญและประโยชน์ของการประเมินอย่าง
ต่อเนื่องในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนผลกระทบส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อกระบวนการ
ด้านการศึกษา การบูรณาการเทคโนโลยีกับวิธีการหรือแนวปฏิบัติในการประเมินอย่างต่อเนื่องจึงถือเป็นสิ่งส าคัญ
ยิ่ง  ข้อสอบที่ใช้โปรแกรมมูเดิ้ล (Moodle-based exams) อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถน ามาใช้แทนข้อสอบ
แบบดั้งเดิมที่ใช้การเขียนตอบ (paper-and-pencil-based exams) ได ้
 ผู้บรรยายได้น าเสนอวิธีปฏิบัติในการน า ICT มาใช้เป็นเครื่องมือการประเมินผลรวบยอดเพื่อสรุปผลการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ที่มหาวิทยาลัย Osijek ใช้อยู่ในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์และอาจารย์
วิชาภาษาต่างประเทศใช้การสอบด้วยคอมพิวเตอร์หรือไม่และมากน้อยเพียงใด เมื่อพิจารณาจากอายุ เพศ และ
จ านวนปีที่สอนมา นอกจากนี้ ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลรวบยอดเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ประเภทต่างๆ 
ที่ใช้อยู่ที่มหาวิทยาลัย Osijek ตลอดจนระบุประเภทของค าถามที่มักใช้ในการประเมินผลส าเร็จของนักศึกษาใน
วิชาคณิตศาสตร์  (วิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์  และคณิตศาสตร์ )  และวิชา
ภาษาต่างประเทศ (วิชาจากสังคมวิทยาเชิงมนุษย์นิยม) ซึ่งเป็นสองวิชาที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง  
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ผู้บรรยายได้วิเคราะห์เหตุผลทั้งในการสนับสนุนและขัดขวางอาจารย์จากการใช้ ICT ในการประเมินผลรวบยอด
เพื่อสรุปผลการเรียนรู้ รวมทั้งความพึงพอใจของอาจารย์ที่ได้ใช้การประเมินผลด้วยวิธีการนี้ ซึ่งในการศึกษาวิจัย
เรื่องนี้ ผู้บรรยายใช้วิธีการส ารวจ 
 ผลการศึกษาวิจัยของผู้บรรยาย/ผู้วิจัย พบว่า อาจารย์วิชาภาษาต่างประเทศประเมินผลโดยมี
ส่วนประกอบของการประเมิน (นอกเหนือจากข้อสอบเขียนตอบ ข้อสอบปากเปล่า และข้อสอบสัมมนา) มากกว่า
อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์ถึง 6.3 เท่า มีความแตกต่างกันอย่างมากด้านการใช้ประเภทของค าถามในกระบวนการ
ประเมินผล  อย่างไรก็ดี ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญด้านการประมาณการความส าคัญของส่วนประกอบใน
การประเมินผล ในส่วนที่เกี่ยวกับประสบการณ์การสอน เพศ และวิชา/หลักสูตร  ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 
37.14 ใช้ ICT ในการประเมินผลบางช่วง อย่างไรก็ดี หากไม่สามารถเข้าถึงผลการสอบผ่านทางออนไลน์ได้ จ านวน
ดังกล่าวข้างต้นจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 22.86 เหตุผลส าคัญที่สุดที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ใช้ ICT คือ การขาด
ความรู้  ถึงกระนั้น ผู้ที่ใช้ ICT เป็นเครื่องมือก็มีความพึงพอใจ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.88 ความพึงพอใจในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การสอน เพศ และวิชา/หลักสูตร ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  ผู้บรรยาย/
ผู้วิจัยประสงค์ที่จะแนะน า ส่งเสริม และกระตุ้นให้อาจารย์น า ICT มาใช้ในกระบวนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กระบวนการประเมิน หากอาจารย์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้บ่อยมากเท่าที่จะท าได้ รวมทั้งได้เห็นตัวอย่าง
แนวปฏิบัติที่ดี อาจารย์ก็จะเกิดความตระหนักของข้อดีและข้อด้อยของวิธีการประเมินแบบใหม่นี้ และเรียนรู้ที่จะ
ใช้เครื่องมือต่างๆ ของ ICT อาทิ Moodle 
 
Parallel Session: Online Assessment 
“Just How Much Practice Makes Perfect?  Using an Online Test as a Revision Tool for 
Students” 
โดย P. Bocij, M. Gautam (Aston University, Aston Business School, United Kingdom) 
 
 กลยุทธ์การทบทวนความรู้ที่ใช้ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยปกตินั้น มักเป็นการฝึกฝนการตอบ
ค าถามที่น ามาจากข้อสอบเก่าหรือค าถามที่อาจารย์ก าหนดให้ ผู้บรรยายได้อภิปรายเกี่ยวกับการใช้แบบทดสอบ
การฝึกปฏิบัติออนไลน์ (online practice test) เป็นเครื่องมือในการเตรียมสอบปลายภาคให้แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีด้านธุรกิจ  ในการศึกษาวิจัยแบบส ารวจ นักศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 835 คน เข้ารับการทดสอบ
การฝึกปฏิบัติออนไลน์โดยไม่จ ากัดจ านวนครั้งการท าแบบทดสอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมตัวสอบปลายภาค 
รายละเอียดข้อมูลจ านวนครั้งการเข้าท าแบบทดสอบของนักศึกษาแต่ละคนได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ แล้วจึง
เปรียบเทียบผลการท าแบบทดสอบ  การวิเคราะห์ผลเบื้องต้นพบว่า การใช้แบบทดสอบการฝึกปฏิบัติออนไลน์
ก่อให้เกิดผลดีแก่ทั้งนักการศึกษาและนักศึกษา เปิดโอกาสให้ครูสอนพิเศษสามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียน
แก่นักศึกษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล แบบทดสอบน้ีสามารถลดเวลาในการทบทวนความรู้และเพิ่มคะแนน
ผลการสอบได้เป็นอย่างมาก 

ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า นักศึกษาที่ใช้แบบทดสอบการฝึกปฏิบัติเพื่อใช้ตัวช่วยในการทบทวนความรู้
หรือสิ่งที่เรียนมานี้ได้คะแนนผลสอบสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้ท าแบบทดสอบ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 9.28 
แสดงให้เห็นว่าการใช้แบบทดสอบการฝึกปฏิบัตินี้เป็นผลดีต่อผลการท าข้อสอบ ซึ่งสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับผล
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ของแบบทดสอบดังที่ได้กล่าวไปแล้ว  อย่างไรก็ดี คะแนนสูงที่ได้จากการท าแบบทดสอบที่ใช้คอมพิวเตอร์ 
(computer-based test: CBT) ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับคะแนนสูงที่ได้จากการท าข้อสอบปลายภาค  คะแนน
จากการท าแบบทดสอบที่ใช้คอมพิวเตอร์มักสูงกว่าคะแนนสอบปลายภาค ในบางกรณี ความแตกต่างของคะแนน
สูงถึงร้อยละ 20 หรือสูงกว่า อาจเกิดจากปัจจัยที่ต่างๆ เช่น ความแตกต่างด้านสภาพแวดล้อมในการจัดสอบแบบ 
CBT และสอบปลายภาคตามปกติ หรือการที่นักศึกษาสามารถเปิดดูโน้ตในขณะที่ท าสอบแบบ CBT เป็นต้น  หาก
พิจารณาด้วยว่า นักศึกษามีแนวโน้มที่จะท าแบบทดสอบแบบ CBT ได้ค่อนข้างรวดเร็ว เราอาจอธิบายได้ว่า ความ
แตกต่างของคะแนนในแง่ของผลของการเน้นที่ตัวงาน (task-focus effect) โดย Bocij & Greasley ที่กล่าวไว้
ในช่วงของการเปลี่ยนศตวรรษว่า ‘แบบทดสอบที่ใช้คอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่จะท าได้เสร็จเร็วกว่าการประเมินแบบ
ดั้งเดิม  หากผลการทดสอบสูงขึ้นและใช้เวลาในการท าแบบทดสอบน้อยลง ย่อมแสดงให้เห็นว่าเทคนิคการประเมิน
มีส่วนช่วยส่งเสริมความสามารถของนักศึกษาในการให้ความส าคัญกับตัวค าถามและสามารถระลึกถึงข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง  เราอาจกล่าวได้ว่า การประเมินด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยส่งเสริมให้เกิดการมุ่งเน้นที่ตัวงานหรือ
กิจกรรม  ในประเด็นของจ านวนครั้งการท าแบบทดสอบการฝึกปฏิบัติที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พบว่า จ านวน
ครั้งขั้นต่ าที่จ าเป็นคือ 3 ครั้ง อย่างไรก็ดี หากท าแบบทดสอบได้มากกว่า 6-7 ครั้ง พบว่านักศึกษาจะได้รับ
ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี ผลสรุปที่ได้จากการงานวิจัยนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพราะได้มาจากข้อมูลที่
เก็บรวบรวมมาได้และวิเคราะห์อย่างค่อนข้างผิวเผินเท่านั้น  การวิจัยในอนาคตเพื่อศึกษาข้อมูลชุดนี้โดยวิเคราะห์
อย่างละเอียดมากขึ้นอาจช่วยพิสูจน์หรือยืนยันข้อสรุปที่ได้ในครั้งนี้ได้ดีขึ้น  การวิเคราะห์ดังกล่าวอาจช่วยศึกษา
ประเด็นต่างๆ เช่น ความแตกต่างระหว่างคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบการฝึกปฏิบัติกับคะแนนที่ได้จากการ
ท าข้อสอบปลายภาค อันเนื่องมาจากปัจจัยด้านข้อมูลส่วนตัว เช่น เพศ เชื้อชาติ สถานะ ที่อยู่อาศัย (ในประเทศ
หรือต่างประเทศ) เป็นต้น 
 
Parallel Session: Online Assessment 
“Exploring the Relationship Between the Time of Completing Online Quizzes and 
Students’ Performance in Academic Writing” 
โดย C. Armatas, A. Tse, J. Chow, D. Foung, J. Chen, C. Chan (The Hong Kong Polytechnic 
University, Hong Kong) 
 

ผู้บรรยาย/ผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมออนไลน์ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการเขียนเชิงวิชาการ จ านวน 2 วิชา 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการท าแบบทดสอบต่างๆ ตามหัวข้อ (topic quizzes) และสมรรถนะเชิงวิชาการ 
(academic performance) จากการท าแบบทดสอบครั้งแรก  จากจ านวนนักศึกษา 3,078 คน ที่เรียนวิชาทั้งสอง
นี้แล้วในปีการศึกษา 2015/16 พบว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินกว่าครึ่งหน่ึงได้ท าแบบทดสอบที่ 1, 2 และ 3 
ในช่วงสองสัปดาห์แรกหลังจากที่เปิดให้ท า  อย่างไรก็ดี พบว่า แบบทดสอบอื่นๆ ต้องใช้เวลาถึง 4 สัปดาห์ เพื่อให้
ได้อัตราการท าเสร็จสูงกว่าร้อยละ 50  เมื่อถึงช่วงปลายภาคการศึกษา มีอัตราการท าเสร็จเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นอย่าง
มากจนเห็นได้ชัด และพอถึงปลายสัปดาห์ที่ 13 อัตราการท าแบบทดสอบที่ 1-9 ได้เสร็จสูงถึงร้อยละ 90 ขณะที่
อัตราการท าแบบทดสอบที่ 10-13 อยู่ราวๆ ร้อยละ 70  มีการแบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่มโดยอิงตามระดับ
คะแนนปลายภาค คือ กลุ่มนักศึกษาที่อยู่ระดับเสี่ยง กลุ่มนักศึกษาระดับทั่วไป และกลุ่มนักศึกษาที่ท าผลคะแนน
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ได้สูง สมาชิกของแต่ละกลุ่มถูกน ามาใช้เป็นตัวแปรผลในการวิเคราะห์ตามโมดูล Decision Tree [เป็นการวิเคราะห์
จากการคาดคะเนเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยโครงสร้างของ Decision tree จะประกอบด้วย ใบ (Leaf) 
เป็นส่วนของผลลัพธ์ที่ได้  กิ่ง (Branch) เป็นตัวเชื่อมระหว่างโหนด และราก (Root) เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์]  
ต้นไม้ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัว (สัปดาห์ที่ท าแบบทดสอบ 1, 3 และ 5 เป็นครั้งแรก) เพื่อคาดคะแนคะแนนของ
นักศึกษา พบว่า สัปดาห์ที่ท าแบบทดสอบ 1, 3 และ 5 เป็นครั้งแรกเป็นตัวคาดคะเนที่ส าคัญและแนวโน้มที่จะเป็น
นักศึกษากลุ่มเสี่ยงจะสูงขึ้นเมื่อแบบทดสอบที่ 1 หรือ 3 (รวมทั้งแบบทดสอบที่ 5) ท าได้เสร็จช้า ผลดังกล่าวนี้แสดง
นัยในการดูแลติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษาในอนาคต ด้วยการเผ้าสังเกตพฤติกรรมจ านวนครั้งใน
การท าแบบทดสอบและติดตามนักศึกษาที่ท าแบบทดสอบไม่เสร็จหรือเสร็จช้า ผลการศึกษายังบอกได้ถึงการ
ก าหนดเวลาสุดท้ายที่ต้องท าให้เสร็จเรือเส้นตายให้สอดคล้องกับการดูแลติดตามและการเข้าไปแทรกแซงช่วยเหลือ
ได้มากย่ิงขึ้น  

การศึกษาวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี้ง่ายๆ อย่างเช่น เวลาในการท าแบบทดสอบให้แล้วเสร็จนั้น 
สามารถคาดคะเนสมรรถนะเชิงวิชาการได้ โดยวัดจากระดับคะแนนของนักศึกษาในวิชานั้นๆ  ส าหรับวิชาที่
ท าการศึกษาวิจัยนี้ พบว่า เวลาในการท าแบบทดสอบให้แล้วเสร็จเป็นตัวบ่งชี้ที่อาจารย์สามารถน ามาใช้ในการดูแล
และติดตาม เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้ผลที่ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น อาจารย์สามารถใช้ผลการวิจัยนี้เพื่อพัฒนาระบบแจ้ง
เตือนในการดูแลและติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษาโดยอิงตามการท าแบบทดสอบ  อาจารย์
สามารถเลือกก าหนดเวลาที่จะแจ้งให้นักศึกษาที่ไม่ได้ท าแบบทดสอบ เช่น 1 หรือ 2 สัปดาห์ก่อนก าหนดหมดเขต
ส่งงานแรกที่มอบหมายให้ท า อาจารย์ก็อาจเตือนให้นักศึกษาท าได้ โดยการส่งอีเมลหรือข้อความถึงนักศึกษาเพื่อให้
ด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามแผน  นอกจากนี้ เพื่อให้การคาดคะเนมีความแม่นย ามากขึ้น ผู้วิจัยยังได้ศึกษาตัวแปร
อื่นๆ ด้วย เช่น คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ หรือพฤติกรรมอื่นๆ ของนักศึกษาเมื่อใช้ระบบจัดการเรียน 
(LMS) ผลที่ได้ชี้ให้เห็นว่า จ าเป็นต้องมีการทบทวนและก าหนดเส้นตายในการท าแบบทดสอบเสียใหม่ เพื่อให้
เหมาะกับการดูแล ติดตาม และการเข้าไปช่วยแก้ไข เพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ของนักศึกษา  การก าหนดเส้นตายใน
การท าแบบทดสอบให้เร็วขึ้นอาจเป็นประโยชน์ส าหรับอาจารย์ในการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และ
อาจารย์ควรเน้นให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของการท าแบบทดสอบแต่เนิ่นๆ เพื่อให้การประเมินการเรียนรู้เป็นไป
ได้ดียิ่งขึ้น  

ขั้นต่อไปของการวิจัยคือ การศึกษาตัวแปรอื่นๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์และเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการ
พัฒนารูปแบบต่างๆ ส าหรับการแจ้งเตือนอาจารย์เกี่ยวกับนักศึกษากลุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ ในอนาคตผู้วิจัยประสงค์
จะศึกษาว่าผลการวิจัยในครั้งนี้นั้นจะยังเป็นจริงกับนักศึกษาในรุ่นต่อไปด้วยหรือไม่ และท้ายที่สุดแล้ว พฤติกรรม
ออนไลน์เหล่านี้สามารถช่วยให้นักศึกษาได้บรรลุผลตามสัมฤทธิ์ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละวิชาหรือไม่ 
 
Parallel Session: MOOCs: Massive Open Online Courses 
“Student Engagement in MOOCs with Appropriate Formative Assessment and Feedback 
Practices” 
โดย N. Floratos, T. Guasch, A. Espasa (Open University of Catalonia, Spain)  
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ผู้บรรยาย/ผู้วิจัยได้น าเสนอผลที่ได้จากการท าโครงการ 3 ปี เพื่อศึกษา student engagement (“ผู้เรียน
สนุกกับการเรียน” – วิจารณ์ พานิช) MOOCs ของนักศึกษาและศึกษาผลป้อนกลับและการประเมินที่จะสามารถ
ช่วยท าให้นักศึกษาที่เข้าใช้ MOOCs “สนุกกับการเรียน” เพิ่มมากขึ้น เหตุผลและความจ าเป็นของการวิจัยก็คือ 
นักศึกษา “สนุกกับการเรียน” MOOCs น้อยและมีอัตราออกกลางคันสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ MOOCs 
จึงต้องการศึกษาว่าการประเมินระหว่างเรียนและการให้ผลป้อนกลับอะไรบ้างที่จะช่วยให้นักศึกษา “สนุกกับการ
เรียน” MOOCs เพิ่มขึ้น  แม้ว่าจะมีหลักฐานแสดงว่าการประเมินระหว่างเรียนและการให้ผลป้อนกลับสามารถท า
ให้นักศึกษาในสภาพแวดล้อมการสอนแบบเผชิญหน้า“สนุกกับการเรียน” เพิ่มขึ้น  แต่ก็ยังไม่มีการวิจัยเรื่องนี้ใน
บริบทของ MOOCs ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาข้อมูลของนักศึกษาจ านวน 425 คนในหลักสูตร MOOCs 8 หลักสูตร โดยให้
ท าแบบสอบถามออนไลน์ ผู้วิจัยได้ระบุผลป้อนกลับและการประเมินที่ใช้ใน MOOCs ต่างๆ เหล่านั้น และใช้การ
วิเคราะห์ส่วนประกอบส าคัญ (Principal Component Analysis –  PCA) เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการเข้าใช้ 
MOOCs ของนักศึกษา และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance – ANOVA) เพื่อวิเคราะห์การ
ถดถอย 

ผลการศึกษาวิจัย สรุปว่า การ “สนุกกับการเรียน” MOOCs ของนักศึกษาสามารถพิจารณาได้จาก 3 ด้าน
ด้วยกันคือ 1) การท าแบบทดสอบ และโดยเฉพาะการส่งงานที่ได้รับมอบหมายหรือการท าการประเมินปลายภาค 
2) ความถี่ของการใช้ต าราหรือหนังสือเรียน หรือรายการหนังสืออ้างอิงต่างๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากต ารา และ 3)
ความถี่ในการท าท างานที่ได้รับมอบหมายหรือแบบทดสอบ  นอกจากนื้หากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ
เนื้อหาการเรียนมีเพิ่มมากขึ้น ก็จะส่งผลเชิงบวกต่อการส่งงานหรือการท าการประเมินปลายภาคด้วย  ความถี่ใน
การใช้เอกสารการเรียนและแหล่งความรู้ต่างๆ (ทั้งต าราเรียน หนังสือ หรือเอกสารอ้างอิง และทรัพยากรภายนอก) 
ก็ได้รับอิทธิพลเชิงบวกจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกันเองเช่นเดียวกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษากับเนื้อหาวิชา นอกจากนี้ ความถี่ในการท ากิจกรรมประเมิน (การสอบหรืองานที่ได้รับมอบหมาย) อาจ
ได้รับอิทธิพลเชิงบวกด้วยการเพิ่มการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา และการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเนื้อหาวิชา  
 โดยรวมแล้ว การเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษากับเนื้อหา ส่งผลเชิงบวกต่อการ “สนุกกับการเรียน” ของนักศึกษาในภาพรวม  การส่งงานหรือการ
ประเมินปลายภาคก็ได้รับผลเชิงบวกเช่นกัน 1) เมื่อมีการประเมินแบบต่างๆ หลากหลายประเภท 2) เมื่อกิจกรรม
ประเมินจ ากัดอยู่แค่ระดับการมีส่วนร่วมในการอภิปราย การมอบงานเดี่ยว การสอบหรือการประเมินกลุ่ม 3) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผลป้อนกลับไม่ได้มาจากเพื่อนนักศึกษาอื่นๆ 4) เมื่อผลป้อนกลับได้มาจากระบบแบบ
อัตโนมัติ และ 5) ด้วยการเพ่ิมจ านวนงานของเพื่อนคนอื่นๆ ที่นักศึกษาต้องเป็นผู้ตรวจและประเมิน   

ความถี่ของการใช้ต าราหรือหนังสือเรียน หรือรายการหนังสืออ้างอิงต่างๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากต ารา ก็
อาจได้รับอิทธิพลเชิงบวก 1) ด้วยการเพ่ิมจ านวนงานของเพื่อนคนอื่นๆ ที่นักศึกษาต้องเป็นผู้ตรวจและประเมิน  2) 
เมื่อเนื้อหาของผลป้อนกลับเป็นเรื่องของเฉลยค าตอบของงานหรือแบบฝึกหัด พร้อมกับข้อคิดเห็น (เช่น ค าแนะน า
ในการปรับปรุงแก้ไขงาน ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย เป็นต้น) 3) เมื่อนักศึกษาให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในเรื่องของผล
ป้อนกลับเกี่ยวกับค าถามที่เขาหรือเธอแน่ใจว่าตอบถูกต้องแล้ว  

ความถี่ในการท ากิจกรรมประเมิน (การสอบหรืองานที่ได้รับมอบหมาย) ก็อาจได้รับอิทธิพลเชิงบวก 1) 
เมื่อจุดเน้นของผลป้อนกลับไม่ได้อยู่ที่การเปรียบเทียบสมรรถนะหรือผลการเรียนของนักศึกษากับวิธีการอื่นๆ ใน
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การวัดความสามารถของนักศึกษารายนั้น  2) ด้วยการลดความยาวของผลป้อนกลับทั่วๆ ไปให้สั้นลง และ 3) เมื่อ
นักศึกษาให้ความใส่ใจเป็นพิเศษแก่ผลป้อนกลับที่ได้รับ 
 
Parallel Session: Online Collaborative Learning 
“Language Learning Opportunities in Online Intercultural Peer Interaction” 
โดย S.H. Kim, H. Lee (Korea University, Republic of South Korea)  
 

ผู้บรรยาย/ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยปฏิสัมพันธ์ของเพื่อนระหว่างวัฒนธรรมผ่านทางออนไลน์และผลส าคัญที่มี
ต่อการเรียนภาษาที่สอง โดยการใช้การวิเคราะห์บทสนทนา (Conversation Analysis – CA)  เป็นการศึกษาว่า ผู้
ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ซึ่งไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่เดียวกันเชิงกายภาพ ได้ร่วมกันสร้างโอกาสในการเรียนภาษาเมื่อ
เผชิญปัญหาการท าความเข้าใจร่วมกันในการใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลาง (English as a lingua franca – 
ELF) อย่างไร โดยผู้วิจัยเน้นทีค่วามรู้สึกผูกพันและสนุก (engagement) กับการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ข้อมูลการวิจัยได้มาจากนักศึกษาวิชาระดับปริญญาตรีที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง เมื่อภาคการศึกษา Spring 
2016 ในโครงการ Cross Cultural Distance Learning Project (CCDLP) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 
Korea University (KU) สาธารณรัฐเกาหลี ใต้ , Waseda University (WU) ประเทศญี่ปุ่น และ  Tamkang 
University (TU) ประเทศไต้หวัน (ทั้ง 3 ประเทศมีการเรียนและใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) เป็นบริบท
การเรียนการสอนภาษาที่ใช้เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยได้มีการปฏิสัมพันธ์จริง
และพัฒนาความสามารถในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมในการสนทนา/
อภิปรายออนไลน์ตามเวลาจริงกับนักศึกษาอื่นๆ ที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยมีนักศึกษาเป็นผู้น า
การสนทนา/อภิปรายกันเอง  ผู้ร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งได้อนุญาตให้มีการบันทึกการสนทนา โดย
ในการสนทนา ใช้เลขรหัสและนามแฝง เพื่อปกปิดข้อมูลจริงและรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ร่วมโครงการ การ
ด าเนินการสนทนา/อภิปรายออนไลน์ตามหัวข้อที่ก าหนด จัดขึ้น 2 ครั้ง โดยแบ่งกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วยผู้ร่วม
โครงการ 4-5 คนจากมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง แต่ละครั้งใช้เวลา 30-50 นาท ี
 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า เมื่อประสบปัญหาเรื่องตัวภาษาหรือการหาค าที่จะใช้ในการสนทนา ผู้ร่วมโครงการ
ได้ใช้ความรู้ด้านการปฏิสัมพันธ์ กลยุทธ์และทรัพยากรต่างๆ ที่หลากหลายและหาได้ในช่วงเวลานั้น (เช่น การใช้
ภาษาแม่ การเรียบเรียงค าพูดใหม่ การใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ของห้องสนทนา การค้นหาจากอินเทอร์เน็ต ฯลฯ) 
เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการสนทนา ทั้งการแก้ปัญหาด้วยตนเองตามล าพัง การอาศัยเครื่องมือหรือตัว
ช่วยทางห้องสนทนา และการอาศัยเพื่อนร่วมเรียน เพื่อช่วยให้การเรียนภาษามีลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 
การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า  ความชอบของผู้ร่วมโครงการทั้งด้านสหอัตวิสัยหรือการสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
(intersubjectivity) และด้าน progressivity ช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ภาษาได้กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งถือเป็นการ
สร้างโอกาสการเรียนภาษา  แม้ว่าผู้ร่วมโครงการจะมีระดับความสามารถทางภาษาที่แตกต่างกัน แต่พวกเขาก็มี
ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์และสามารถใช้วิธีการและแนวทางปฏิสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อชดเชยความสามารถด้าน
ภาษาที่อ่อนด้อยของตนเอง นอกจากนี้ยังมีความรับผิดชอบและกระตุ้นการเรียนของตนเอง ก่อให้เกิดความเข้าใจ
ร่วมกันกับเพื่อนร่วมเรียนและงานที่ได้รับมอบหมายให้ท ามีความก้าวหน้าส าเร็จได้ด้วยดี  งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า 
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ผู้ร่วมโครงการได้ช่วยเหลือกันและกันอย่างไรบ้างในระหว่างการท างานกลุ่มร่วมกัน และพวกเขาสามารถเรียนรู้ได้
มากกว่าการท างานนี้ด้วยตนเองตามล าพัง ซึ่งท าให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมผ่านทางออนไลน์มี
ความส าคัญอย่างมากในการเรียนภาษา 
 
Parallel Session: Online Collaborative Learning 
“Towards Scalable Collaborative Learning Flow Pattern Orchestration Technologies” 
โดย K. Manathunga and D. Hernández-Leo (ICT Department, Universitat Pompeu Fabra, 
Spain) 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นแนวจัดการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เพราะถือ
เป็นวิธีการหลักที่ เอื้อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมาก การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ 
(Computer Supported Collaborative Learning – CSCL) เป็นสาขาการวิจัยที่ศึกษาและน าเสนอเรื่องการ
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีเพื่อช่วยจัดการและประสานงานกับผู้เรียนเมื่อมีการจัดกลุ่ม ก าหนดบทบาทหรือกิจกรรม 
และเปลี่ยนช่วงหรือระยะเวลาในการท ากิจกรรมต่างๆ  รูปแบบกระแสการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
Learning Flow Patterns – CLFPs) ระบุแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการกระแสกิจกรรมและบ่งบอกเกี่ยวกับ
กลไกในการร่วมมือซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นข้อจ ากัดในการออกแบบการเรียน  (เช่น คุณลักษณะของการสร้างกลุ่ม) 
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีการศึกษาทดลองและประเมิน CLFPs พบว่าใช้ได้ผลดีในสภาพแวดล้อม CSCL 
ขนาดเล็ก แต่การศึกษาวิจัยด้านแนวการเรียนการสอน รูปแบบ และเทคโนโลยีด้านการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส าหรับ
ชั้นเรียนหรือชุมชนการเรียนรู้ขนาดใหญ่ยังมีแบบกระจัดกระจายและไม่ได้น ามาสู่องค์ความรู้ที่สมบูรณ์และ
ครอบคลุม  การประยุกต์ใช้วิธีของ CSCL ที่มีอยู่แล้วปัจจุบันกับสภาพแวดล้อมการเรียนขนาดใหญ่ถือเป็นความท้า
ท้าย เนื่องจากขาดความหลากหลายด้านวิธีการ หรือเนื่องจากลักษณะหรือธรรมชาติของชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ดังที่พบใน Massive Open Online Courses (MOOCs) ซึ่งมีความหลากหลายด้านแรงจูงใจและ
พฤติกรรมของผู้เรียนอย่างมาก  แม้ผลการศึกษาวิจัยบางชิ้นจะแสดงให้เห็นว่าการใช้ CSCL ในชั้นเรียนขนาดใหญ่
ได้ผลดี แต่การศึกษาวิจัยเหล่านั้นไม่ได้มีโครงสร้างการจัดการตามแนวทางของ CLFPs  ในงานชิ้นนี้ ผู้บรรยาย/
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษารูปแบบกระแสการเรียนรู้ที่ส าคัญและประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าการเรียนรู้แบบร่วมมือไป
ใช้กับชุมชนผู้เรียนขนาดใหญ่ 
 ผู้บรรยาย/ผู้วิจัยน าเสนอการวิเคราะห์รูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไป 3 รูปแบบ (Pyramid, Jigsaw and 
TAPPS CLFPs) ในสภาพแวดล้อมขนาดเล็ก เพื่อให้น าไปปรับใช้ได้ในชุมชนผู้เรียนขนาดใหญ่  วิธีวิจัยเน้นกา
รวิคราะห์ กล่าวคือ แต่ละรูปแบบได้รับการวิเคราะห์ทั้ง 4 ด้าน คือ 1) เพื่อดูระดับความน่าดึงดูดใจในการเรียนการ
สอนภายใต้บริบทดังกล่าว 2) เพื่อดูว่าจากมุมมองของนักศึกษาและมุมมองของอาจารย์นั้น แต่ละรูปแบบมี
ความสามารถในการก าหนด ลด หรือขยายขนาด (scalability) ได้มากน้อยเพียงใด 3) เพื่อดูว่าแต่ละรูปแบบ
สามารถปรับใช้กับ MOOC ได้อย่างไรเมื่อลักษณะหรือธรรมชาติของ MOOC จัดว่ามีความหลากหลายมากและไม่
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สามารถคาดเดาได้ และ 4) จะมีความร่วมมืออย่างไรได้บ้างให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น  ในด้านความสามารถใน
การก าหนด ลด หรือขยายขนาดนั้น ผู้วิจัยได้พิจารณาเรื่องการปฏิบัติจริงและความเป็นไปได้ในการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนโดยผู้ปฏิบัติงาน และความสามารถที่จะท าให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่าย  ผู้วิจัยท าการ
สังเคราะห์การใช้รูปแบบที่ส าคัญต่างๆ หลายกรณี เพื่อแสดงถึงความสามารถในการน า CLFPs ไปใช้กับชุมชน
ผู้เรียนขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นผลส าคัญที่ได้จากการศึกษาเชิงวิเคราะห์ในครั้งนี้  นอกจากนี้  ผลการวิจัยยังแสดงว่า 
รูปแบบ Pyramid CLFP เปิดโอกาสด้านความสามารถในการก าหนด ลด หรือขยายขนาดได้ดีที่สุด ดังนั้น รูปแบบ 
Pyramid CLFP จึงถูกน ามาใช้เป็นตัวอย่างของรูปแบบที่สามารถก าหนด ลด หรือขยายขนาดได้ และถูกน ามาท า
เป็น “PyramidApp” ซึ่งได้ผ่านการประเมินในการทดลอง 13 ครั้ง ครอบคลุมระดับอุดมศึกษา 4 ระดับ ตั้งแต่
ปริญญาตรีถึงปริญญาโท  รวมทั้งการศึกษาอีก 2 ครั้งใน MOOC  จากความร่วมมือที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงที่มีการ
ก าหนด ลด หรือขยายขนาด ท าให้ PyramidApp ได้รับความเข้าใจและผลตอบรับที่ดีจากผู้ร่วมโครงการ ซึ่ง 
PyramidApp particularization เป็นตัวอย่างหนึ่งของ scalable CSCL approach อย่างไรก็ดี การศึกษาวิจัย
เชิ งวิ เคราะห์ ในครั้ งนี้ ได้ ให้ข้อ เสนอแนะในการออกแบบและการน า  scalable CSCL orchestration 
technologies ไปใช ้ดังเช่นกรณีต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้น ามาสังเคราะห์ 

 

Parallel Session: Online Collaborative Learning 
“Making It Happen: The Online Collaborative Learning Community, From Theory to 
Practice” 
โดย Z.M. Charlesworth (University of Applied Sciences of Western Switzerland (HES-SO), 
Switzerland) 
 

 ค าฮิตที่สุดในช่วง ค.ศ. 2010-2020 คือ “Fourth Industrial Revolution” (การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้ง
ที่ 4) และฮิตมากจนกระทั่งได้รับความสนใจจากการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วย แม้ที่ผ่านๆ มานักการศึกษาจะ
ได้รับแรงกดดันเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการศึกษาจากเดิมที่เน้นเนื้อหาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ไปสู่การ
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอยู่แล้ว แต่ตอนนี้ยังต้องพิจารณาถึงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นอีกด้วย  
ผู้น าอุตสาหกรรมทั่วโลกได้ข้อสรุปซึ่งตีพิมพ์ไว้ในรายงานของ World Economic Forum (WEF) (2016) เสนอให้
การศึกษาเน้นที่การสร้างทักษะและการพัฒนาความสามารถหรือสมรรถนะ  ทักษะด้านอารมณ์หรือความสัมพันธ์
และความสามารถในการท างานกับผู้อื่นถือเป็นสิ่งส าคัญมาก ทักษะที่จ าเป็นต้องมีมากที่สุดส าหรับค.ศ. 2020 คือ 
การประสานกับผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ และความสร้างสรรค์ ซึ่งก็สอดคล้องกับผลการวิจัยอื่นๆ ที่เห็นว่าอุดมศึกษา
จ าเป็นต้องส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการจัดการ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนสัมพันธ์กับเรื่องความร่วมมือ 
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 กรอบการวิจัยของงานวิจัยชิ้นนี้เน้นที่เรื่องการก ากับตนเอง (self-regulation) ความร่วมมือในห้องเรียน 
และการใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับการน าส่งรายวิชา (course delivery)  โครงการวิจัยนี้เน้นที่การสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งไม่เพียงให้ความส าคัญกับความร่วมมือ แต่ยังเอื้อให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
ความรู้ จนน าไปสู่การร่วมกันสร้างความรู้ (co-creation of knowledge)  งานวิจัยนี้ศึกษาเรื่องการสร้างชุมชน
การเรียนรู้แบบร่วมมือและศึกษาว่านักการศึกษาจะสามารถน าทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติอย่างประสบผลส าเร็จได้
อย่างไร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ซึ่งสามารถท าซ้ าได้
หลายครั้ง ได้แก่ เจตจ านง (intention) การปฏิบัติ (action) และการทบทวน (review) งานวิจัยน้ีไดด้ าเนินการซ้ า
ถึง 3 ครั้งภายในช่วงเวลา 3 ปี  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักศึกษาผู้ใหญ่ จ านวน 71 คน ในโครงการการศึกษา
ต่อเนื่องที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับประกาศนียบัตรด้านการจัดการ และยังใช้เป็นชุดวิชาจ าเป็นบังคับ 
(prerequisite) ส าหรับเข้าเรียนหลกัสูตร Executive MBA 

 ผลการวิจัยที่ได้มาจากการวิเคราะห์ชุมชนที่ได้ติดตามผลอย่างใกล้ชิดและการวิเคราะห์แบบสอบถามที่
เป็นการรายงานด้วยตนเอง (self-report questionnaire) ได้แสดงถึงการแนวความคิดของนักศึกษาเกี่ยวกับการ
ใช้ออนไลน์เพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้แบบร่วมมือ การปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในการท าซ้ าแต่ละครั้งช่วยให้เข้าใจว่า
การจะกระตุ้นหรือส่งเสริมผู้เรียนนั้นต้องท าอย่างไรบ้างเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านประสบการณ์การ
เรียนรูท้ี่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี ้

 เป็นที่ชัดเจนว่าการสร้างพื้นที่เสมือนจริงหรือชุมชนแบบปิดไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะเกิดความร่วมมือ
กันของผู้เรียน  การด าเนินการศึกษาวิจัยซ้ า 3 ครั้งไม่เพียงช่วยยืนยันถึงความจ าเป็นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนเหตุผลที่ว่าเพราะเหตุใดผู้เรียนจึงควรแบ่งเวลาให้กับการท าแบบฝึกหัดที่อาจถูก
มองว่าเป็นเพียงแค่อีกหนึ่งแบบฝึกหัดเท่านั้น  เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้เข้าร่วมชุมชนเสมือนจริงนั้น 
จ าเป็นต้องยอมให้เวลากับการอธิบายถึงวิธีการและเหตุผลความจ าเป็น  ในช่วงระหว่างการด าเนินการครั้งแรกถึง
ครั้งที่ 2 ต้องใช้เวลาในการแนะน าเกี่ยวกับชุมชนและการทดลองเข้าร่วมนานเป็นสองเท่า จาก 1 ชั่วโมงเป็น 2 
ชั่วโมง ซึ่งท าให้ผลที่ได้รับมีความแตกต่างกัน ส าหรับกรณีนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย พบว่านักศึกษาได้พัฒนา
ความสามารถด้านดิจิทัลที่ก าหนดจากการมีประสบการณ์ตรงเมื่อเกิดความคุ้นเคยกับการท่องไปในโลกดิจิทัล 
ตลอดจนเห็นคุณค่าของผลป้อนกลับของเพื่อนร่วมเรียน  มีหลายตัวอย่างทั้งในชุมชนเสมือนจริงและในชั้นเรียนที่
แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาขอบคุณเพื่อนที่ให้ผลป้อนกลับเพราะพวกเขาตระหนักดีว่าผลป้อนกลับเหล่านั้นมีส่วน
ช่วยท าให้พวกเขาสามารถเสนองานและมีความเข้าใจที่ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นการก้าวข้ามจากความร่วมมือไปสู่การสร้าง
ร่วมกัน   
 ลักษณะชองชุมชนเสมือนจริงแบบไม่ประสานเวลาเอื้อให้เกิดผลป้อนกลับอีกประเภทหนึ่งที่แสดงถึงการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเป็นตัวช่วยในการพัฒนาความสามารถที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม  
วิธีการที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่จ าเป็นในการท าให้ชุมชนประสบผลดีคือ การให้เวลาและการให้แนวทางการ
ด าเนินการตามที่ต้องการไว้อย่างชัดเจนมาก นอกจากนี้ ส าหรับกรณีงานวิจัยชิ้นนี้ ยังพบว่า การใช้เกณฑ์การให้
คะแนนที่เกี่ยวกับชุมชนโดยเฉพาะนั้นส่งผลดีต่อปฏิกิริยาของผู้เรียน  ในประเด็นของการรับรู้หรือแนวความคิดของ
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ผู้เรียนซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้ค าตอบนั้น จะเป็นประเด็นที่ต้องศึกษาต่อไป ผู้บรรยาย/ผู้วิจัยแนะน าว่า นักการศึกษาที่
สนใจที่จะใช้ชุมชนการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาของตน จะต้องเตรียมตัวอย่างดีและพยายามซ้ าแล้วซ้ าอีก
จนกว่าจะท าได้ส าเร็จ เพราะเมื่อท าได้ส าเร็จ ผลที่ได้จะวิเศษมาก 
 
 
 
Parallel Session: Online Collaborative Learning 
“MAYA: A Multimodal Conversation Analytic Approach to Investigate Collaborative 
Computer-mediated Story-writing Accomplished by Four Teachers” 
โดย B. Arend (University of Luxembourg, Luxembourg) 
 
 ผู้บรรยาย/ผู้วิจัยได้แสดงวิธีการใช้แนวการวิเคราะห์บทสนทนาแบบหลายรูปแบบ (multimodal 
conversation analytic approach) เพื่ออธิบายลักษณะที่ซับซ้อนของกิจกรรมการร่วมมือกันเขียนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ เป็นสื่อกลาง (co-writing computer-mediated activity) โดยผู้วิจัยได้แสดงการวิ เคราะห์
กรณีศึกษาโดยใช้วีดิทัศน์ ที่แสดงให้เห็นวิธีการที่ครู 4 คนใช้ในการช่วยกันเขียนเรื่องเล่า (narrative fiction) พวก
เขาร่วมกันใช้ความรู้และแหล่งทรัพยากรต่างๆ ด้านการสอน เพื่อร่วมกันแต่งเรื่องอ่าน ‘Maya’ ส าหรับนักศึกษาใช้
พัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ ระหว่างร่วมกันแต่งเรื่อง พวกครูได้ใช้การพูดคุย การจ้องมอง การท าท่าทาง และการ
เคลื่อนไหวเครื่องคอมพิวเตอร์  ผู้บรรยาย/ผู้วิจัยเห็นว่า เนื้อหาสาระที่ได้จากทั้งสองส่วนคือ การเจรจาด้วยค าพูด 
(verbal negotiations) เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการจะเล่า และข้อเขียนหรือเนื้อหาที่ได้จากการมีปฏิสัมพันธ์กันผ่าน
ทางคอมพิวเตอร์ (computer-mediated written text) ในกระบวนการเขียนร่วมกัน ส่งผลให้เห็นการร่วมมือใน
การท างานเขียนร่วมกันของครูเหล่านี้ออกมาเป็นรูปสัญลักษณ์ (semiotic materialization) การวิเคราะห์บท
สนทนาแบบหลายรูปแบบนี้ช่วยให้สามารถศึกษาเกี่ยวกับการจัดการกิจกรรมผ่านทางคอมพิวเตอร์ที่ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยแสดงให้เห็นทั้งแบบเชิงเวลาและเชิงล าดับ ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ แบบสานเสวนา 
(dialogic relationship) ระหว่างค าพูดและข้อเขียน  นอกจากนี้ยังได้พยายามท าให้เห็นภาพของพวกครูเมื่อต้อง
ท าหน้าทีเ่ป็นผู้เขียน  
 
Parallel Session: Blended Learning 
“Developing 21st Century Learning Skills in Students Using a Blended Learning Program in 
a Learning Management System” 
โดย T. Stephens, E. Priest (Global Affairs Canada, Canada) 
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 ผู้บรรยาย/ผู้วิจัยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ The Canadian Foreign Service Institute (CFSI) ว่าเป็นสถาบัน
ผู้ให้การอบรมหลักแก่ Global Affairs Canada (GAC) และจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากกว่า 250 กิจกรรมส าหรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนประมาณ 20,000 คนในแต่ละปี  CFSI มีอ านาจหน้าที่จัดการอบรมให้แก่ลูกจ้าง ผู้จัดการ 
และผู้บริหารระดับสูงของ GAC ในหัวข้อที่หลากหลาย อาทิ ภาษาต่างประเทศ ประสิทธิผลระหว่างวัฒนธรรม การ
เป็นผู้น าและการพัฒนาด้านการจัดการ กิจการระหว่างประเทศ ระบบกลุ่มบริษัท ทรัพยากรมนุษย์ และการเงิน 

ในช่วงปีที่แล้ว (ค.ศ.2016) CFSI ได้ทดลองด าเนินการหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended 
learning program) ในหัวข้อ ‘สิทธิมนุษยชน’ ให้แก่ลูกจ้างแผนก โดยใช้ระบบการจัดการการเรียนรู้ (Learning 
Management System—LMS)  จุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของหลักสูตรนี้คือ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
(21st Century Learning) และทักษะความสามารถในการท างาน (employability skills) ทั้งในส่วนของทักษะ
การสื่อสาร (communication skills) การมีส่วนร่วม (participation) และเครือข่ายและการแบ่งปัน (networking 
and sharing)  ผู้บรรยายได้อ้างถึงค ากล่าวของ McLoughlin and Lee ที่ว่า “ผู้ เรียนในยุคดิจิทัลต้องการ
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีลักษณะเชิงรุก ประกอบด้วยกิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนกระตือรือร้นและมีทักษะด้านต่างๆ 
ทั้งเชิงสังคม การมีส่วนร่วม และการใช้สื่อจ าพวก Rich Media ต่างๆ  งานวิจัยในปัจจุบันยังชี้ให้เห็นว่า การ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ควบคุมกระบวนการการเรียนรู้ของตนเองได้รับความส าคัญและความนิยมมาก
ขึ้น…” 

นอกจากนี้ ผู้เรียนมีประสบการณ์ที่ดีกับระบบการจัดการการเรียนรู้ เมื่อพวกเขา “...ได้ใช้บทเรียนที่มี
เนื้อหาและแหล่งความรู้ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้อง ซึ่งสะท้อนถึงการออกแบบการศึกษาที่ดี รวมทั้งโอกาสที่ได้รับการ
ให้ผลย้อนกลับในเวลาอันเหมาะสม ที่ส าคัญคือ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน...” ผู้บรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม
การเรียนรู้แบบผสมผสานบางอย่างที่ได้รับการออกแบบและใช้สอนในระบบการจัดการการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในหลักสูตรตามการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 และให้ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะความสามารถในการ
ท างาน (employability skills) ผลจากการออกแบบและเปิดสอนหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสานนี้สามารถ
น าไปใช้เพื่อประโยชน์ในการออกแบบและการน าหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ระบบการจัดการการ
เรียนรู้ในอนาคตได้ต่อไป 

ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบการจัดการการเรียนรู้ (developing 21st 
century learning skills through a LMS) นั้น การเรียนรู้หลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสานประกอบด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ วิชาออนไลน์ที่เรียนด้วยตนเอง (self-directed online course) การอภิปรายหลังการ
ท ากิจกรรม (post-activity discussion) งานที่มอบหมายให้ผู้ เรียนท าด้วยตนเอง  (self-directed learning 
assignments) ผลย้อนกลับจากเพ่ือนและการอภิปราย (peer feedback and discussion) 

ในส่วนของทักษะการสื่อสาร (communication skills) กิจกรรมที่ใช้ในหลักสูตรนี้ที่ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร ได้แก่ การอภิปรายเสมือนจริงที่ด าเนินการต่อเนื่อง (ongoing virtual discussions) ผล
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ย้อนกลับระหว่างเพื่อนเรียน   (peer to peer feedback) การอภิปรายที่มีผู้น าการอภิปราย (moderated 
discussion) การมอบหมายงานการอ่านประจ าสัปดาห์และการอภิปรายเสมือนจริงหลังการท ากิจกรรม (weekly 
reading assignment and post activity virtual discussions) การมอบหมายงานวิชาออนไลน์ประจ าสัปดาห์
และการอภิปรายเสมือนจริงหลังการท ากิจกรรม (weekly online course assignment and post activity 
virtual discussions) กิจกรรมการเรียนรู้ประจ าสัปดาห์และการอภิปรายเสมือนจริงหลังการท ากิจกรรม (weekly 
learning activity and post activity virtual discussions) และการอภิปรายเสมือนจริงเกี่ยวกับค าถาม-ค าตอบ
ที่ด าเนินการต่อเนื่อง (ongoing virtual Q and A discussion) 

ในส่วนของการมีส่วนร่วม (participation) กิจกรรมที่ใช้ในหลักสูตรนี้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการมีส่วน
ร่วม ได้แก่ การแบ่งปันทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดให้แก่ผู้เรียนในหลักสูตร  การที่ผู้เรียนสร้างเนื้อหาใหม่ๆ ผ่าน
กรณีศึกษา ซึ่งพวกเขาได้ประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ก่อนๆ มาใช้ในเหตุการณ์ทั่วโลกในปัจจุบัน ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน  การให้ผู้เรียนเป็นผู้ให้ผลย้อนกลับเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับประกาศ
หรือสิ่งที่ผู้อ านวยความสะดวกในกลุ่มปิดในชุมชนแห่งการปฏิบัติในระบบจัดการการเรียนรู้ได้โพสต์ไว้ให้  โครงงาน
กลุ่ม และการประเมินหลักสูตรภายหลังจบหลักสูตร 
 ในส่วนของทักษะเครือข่ายและการแบ่งปัน (networking and sharing skills) กิจกรรมที่ใช้ในหลักสูตรนี้
ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะเครือข่ายและการแบ่งปัน ได้แก่ การสร้างความรู้ผ่านเครื่องมือความร่วมมือออนไลน์ที่ 
GAC มี  การอภิปรายแบบประสานเวลาและแบบไม่ประสานเวลาและการปฏิสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานออนไลน์  
ผลย้อนกลับระหว่างเพื่อนเกี่ยวกับค าวิพากษ์วิจารณ์ออนไลน์ที่โพสต์ไว้ในการอภิปรายต่างๆ “มรดกแห่งการ
เรียนรู้” (“Legacy of Learning”) ที่เกิดขึ้นในหลักสูตรผสมผสานแบบออนไลน์ ซึ่งมีการแบ่งปันกันในงานและ
ผ่านระบบการจัดการการเรียนรู้  การแบ่งปันไฟล์ผ่านระบบจัดการการเรียนรู้  และการสร้างชุมชนแห่งการปฏิบัติ
ภายในระบบการจัดการการเรียนรู้   

 บทเรียนที่ได้รับจากการอ านวยความสะดวกทางออนไลน์ของหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสานใน
สภาพแวดล้อมเสมือนจริง มีดังน้ีคือ 

• ความส าคัญของบทบาทของผู้อ านวยความสะดวกหรือสนับสนุนการเรียนรูท้างออนไลน์ (online 
facilitator) ในการริเริ่มและน าการอภิปราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นๆ ของหลักสูตร 

• ความส าคัญของบทบาทของผู้อ านวยความสะดวกหรือสนับสนุนการเรียนรูท้างออนไลน์ (online 
facilitator) ในการควบคุมดูแลผู้เรียนในหลักสูตรให้อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและควบคุมดูแลผู้ที่มี
หน้าที่เตือนให้ตรวจสอบชุมชนแห่งการปฏิบัติอย่างเป็นประจ าหากไม่มีการแจ้งเตือนทางอีเมล 

• การเลือกเนื้อหาวิชาอย่างรอบคอบ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
• การใหค้ าสั่งทีช่ัดเจนตั้งแตช่่วงแรกๆ ของการใช้ระบบการจัดการการเรียนรู ้
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• ขนาดของกลุ่มมีความส าคัญ ผู้เรียนบางคนมีความกระตือรือร้นมากกว่าคนอื่น หากกลุม่มีขนาด
เล็กเกินไป จะท าให้ไม่มีจ านวนคนเพียงพอที่จะร่วมในการอภิปราย 

• ระบบการจัดการการเรียนรู้ที่ใช้ต้องมีความสามารถในการท างานที่จ าเป็นและเอื้อต่อการท า
กิจกรรมการเรยีนรู้ที่มอบหมาย 

• ความไม่พอใจหรือความผิดหวังเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีอาจท าให้เกิดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ไม่ด ี

• ในประเด็นเนื้อหาบางอย่าง เช่น สิทธิมนุษยชน ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นเนื้อหาดังกล่าวสามารถ
ช่วยให้การอภิปรายเป็นไปอย่างมีคุณค่าและไหลรื่นได้ดี 

• การพิจารณาเชิญผู้ชึ่ยวชาญในประเด็นเนื้อหามาเป็นผู้อ านวยความสะดวกหรือสนับสนุนการ
เรียนรู้ทางออนไลน์รับเชิญในบางช่วงบางส่วนของหลักสูตร 

• ความสะดวกและประโยชน์ต่อผู้รับการอบรม ซึ่งมีตลอดเวลาทุกวัน (24/7) 
ผู้บรรยายกล่าวสรุปโดยอ้าง Hoic-Bozic et al. ว่า “...ระบบการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่จะไม่เน้นเพียงแค่

การสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ การสอน และการประเมินเท่านั้น แต่จะพยายามรวมวิธีการเรียนการสอนแบบคอน
สตรัคติวิสต์และแบบร่วมมือด้วยเช่นกัน  แนวการสอนเช่นนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนและน าไปสู่ผล
การเรียนที่ดีขึ้น  ด้วยการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน นักเรียนจะสนใจการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นและจะมีความ
พร้อมส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้มากขึ้น ซึ่งถือเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับการมีส่วนร่วมในสังคมความรู้ได้อย่าง
ประสบผลส าเร็จ นอกจากนี้ยังได้เสนอแนะว่า งานวิจัยในอนาคตควรเน้นที่บทบาทของระบบการจัดการการเรียนรู้
ในการท าให้การเรียนรู้ประสบผลส าเร็จ ในอนาคต GAC ก็จะยังคงศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านระบบการจัดการการเรียนรู้ โดยเน้นที่แนวหรือวิธีการเรียนที่หลากหลาย 
เช่น การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนทางเครือข่ายไร้สาย เป็นต้น เพื่อให้ลูกจ้างของ GAC ได้เพิ่มพูน
ความรู้และผลการท างานด้วยทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญ 
 
Parallel Session: Flipped Learning 
“Boosting Student Life Satisfaction and Engagement to Improve Online Student 
Retention” 
โดย H. Slavensky, H.J. Hansen, M.B. Knudsen (Aarhus University, Denmark) 
 

 ผู้บรรยายได้ให้ข้อมูลว่า เมื่อปีค.ศ.2015 หลักสูตรปริญญาด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัย 
Aarhus University School of Engineering เมือง Herning ประเทศเดนมาร์ก ได้เพ่ิมช่องทางการเรียนออนไลน์ 
ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบเดิม  ส่งผลให้จ านวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพราะสามารถดึงดูด
กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี  ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์  หลักสูตรได้เลือกใช้แนวการสอนแบบ 
‘flipped classroom’ ทั้งในการสอนแบบออนไลน์และการสอนที่มหาวิทยาลัย (on campus) ซึ่งหมายความว่า 
นักศึกษาออนไลน์สามารถเข้าร่วมฟังการสอนในชั้นเรียนทั้งแบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา  นอกจากนี้ มี
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การใช้ Insights Discovery Personal Profiles เพื่อแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มออนไลน์หรือกลุ่มเรียนที่
มหาวิทยาลัย โดยใช้แม่สีทั้งหมด ในแต่ละกลุ่ม (น้ าเงิน แดง เขียว และเหลือง)  นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาทักษะ
และความเช่ียวชาญทางการปฏิบัติของนักศึกษาด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าอย่างน้อยมีนักศึกษาหนึ่งคนในกลุ่มที่ได้รับการ
อบรมวิชาชีพมาแล้ว  มีการสร้างแพลตฟอร์มอีเลิร์นนิ่งที่ใช้ Adobe Connect เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถสื่อสาร
ระหว่างกันและกับอาจารย์ได้ เมื่อเริ่มภาคการศึกษา นักศึกษาออนไลน์เข้าเรียนวิชาที่เป็นการแนะน าให้รู้จักกับ
แพลตฟอร์มที่ใช้ในการเรียนและได้พบกับเพื่อนร่วมเรียน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการด าเนินการต่างๆ ดังกล่าว ก็ยัง
พบว่า การออกกลางคันของนักศึกษาออนไลน์ที่เข้าเรียนในหลักสูตรในปีค.ศ.2015 มีอัตราสูง 

เมื่อได้สนทนาเป็นการส่วนตัวกับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้บรรยายพบว่า ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้นักศึกษา
ออนไลน์ตัดสินใจออกกลางคันก็คือ งานประจ า การที่ต้องท างานประจ าควบคู่ไปกับการเรียนแบบเต็มเวลานั้นต้อง
ใช้เวลาอย่างมาก เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ ความรู้สึกไม่ผูกพันกับเพื่ อนร่วมเรียนและสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย ด้วยเหตุน้ี ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในปีค.ศ.2016 จึงได้มีการน ากลยุทธ์ต่างๆ หลากหลายมา
ใช้เพื่อกระตุ้นและเก็บนักศึกษาให้คงอยู่ในระบบ  นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนออนไลน์ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการ
สนทนาเพื่อเสริมสร้างความกระจ่าง โดยระบุชัดเจนว่านักศึกษาต้องใช้เวลาเรียนกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์  การสร้าง
สมดุลระหว่างงานและครอบครัว  “การคัดกรอง (screening)” ในลักษณะนี้ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจชัดเจนว่าต้อง
ท าอะไรบ้าง  นอกจากนี้ยังพบว่ามีจ านวนนักศึกษาที่มีงานประจ าแบบเต็มเวลาลดลง ท าให้เป็นผู้ที่สามารถเข้า
เรียนแบบประสานเวลาและเข้าร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ได้โดยตรงมากขึ้น กอปรกับกลยุทธ์ใหม่ที่ใช้การผสมผสาน
ระหว่างนักศึกษาที่เรียนออนไลน์กับนักศึกษาที่เรียนที่มหาวิทยาลัยให้อยู่ในทีมเดียวกัน  ก็ยิ่งช่วยกระตุ้นให้เกิด
ความพึงพอใจในชีวิตการเป็นนักศึกษาอย่างมากและส่งเสริมให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาที่เรียนออนไลน์
กับนักศึกษาที่เรียนที่มหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น  ในปัจจุบันนี้ นักศึกษาที่เรียนออนไลน์มีความรับผิดชอบมากขึ้น 
เพราะพวกเขาก็ต้องการให้นักศึกษาที่เรียนที่มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จด้วย  ในทางกลับกัน นักศึกษาเรียนที่
มหาวิทยาลัยก็รู้สึกมีความรับผิดชอบมากขึ้น เพราะต้องท าให้แน่ใจว่านักศึกษาที่เรียนออนไลน์ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว 
ตัวอย่างเช่น ด้วยการให้ข้อมูลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่พวกเขาจ าเป็นต้องใช้ในการท างานที่บ้านหรือ
ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ‘Lab-in-a-box’ 

นับตั้งแต่เดือนกันยายน ค.ศ.2015 นักศึกษาที่เรียนออนไลน์จ านวน 14 จาก 17 คน ได้เลิกเรียนไป 
กล่าวคือ อัตราออกกลางคันคิดเป็นร้อยละ 82 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาที่เรียน
ออนไลน์ที่สมัครเข้าศึกษาเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ.2016 ซึ่งเริ่มใช้กลยุทธ์ใหม่ พบว่า อัตราออกกลางคันลดลงเหลือ
ร้อยละ 43  (10 จาก 23 คน) 

กล่าวโดยสรุป ผลการศึกษาแสดงว่าเราสามารถกระตุ้นความพึงพอใจในชีวิตการเป็นนักศึกษาและ
ความรู้สึกผูกพัน ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาออนไลน์คงเรียนอยู่ในหลักสูตรมากขึ้น การสนทนาสื่อสารกันเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และให้ผลดีในการช่วยท าให้มั่นใจว่านักศึกษาออนไลน์ 1) มี
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แรงกระตุ้นและความหลงใหลที่จะเรียนวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ 2) ทราบว่าตนต้องมีภาระงานอะไรบ้าง มาก
น้อยเพียงใด  นอกจากนี ้การตัดสินใจจัดกลุ่มที่มีทั้งนักศึกษาที่เรียนออนไลน์และนักศึกษาที่เรียนที่มหาวิทยาลัยได้
ช่วยให้นักศึกษาออนไลน์มีความรับผิดชอบและความรู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้น อีกทั้งยังท าให้พวกเขามีความรู้สึก
ผูกพันกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมากขึ้น  ในทางกลับกัน นักศึกษาที่เรียนที่มหาวิทยาลัยก็ได้ประโยชน์
จากประสบการณ์การท างานและประสบการณ์ชีวิตของนักศึกษาออนไลน์ที่มักมีอายุมากกว่า จากการใช้ Insights 
Discovery workshops อย่างจริงจัง พบว่า นักศึกษามีความตระหนักเกี่ยวกับจุดแข็งของตนเอง ในขณะเดียวกัน 
ก็ได้พัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร ซึ่งสามารถน าไปใช้ในกลุ่มของตนและงานวิชาชีพต่อไป  การให้ ค าปรึกษาอย่าง
ต่อเนื่องช่วยให้นักศึกษาที่เรียนออนไลน์และนักศึกษาที่เรียนที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นที่เป้าหมายของตนมากขึ้น  
ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้ เป็นการกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจในชีวิตและความรู้สึกมีส่วนร่วม จึงตัดสินใจ
ที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยต่อไป การจัดสอบและอบรมเชิงปฏิบัติการ Insights Discovery Personal Profile ช่วย
ท าให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเข้าใจที่กว้างขวางเกี่ยวกับนักศึกษาทั้งในระดับรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  อย่างไร
ก็ตาม ในกลุ่มผู้สอนระดับปริญญานั้น ก็ใช่ว่าทุกคนจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนักศึกษาเหมือนกันหมด เพราะ
พวกเขาไม่ได้ติดต่อกับนักศึกษาที่เรียนออนไลน์แบบไม่ประสานเวลา และแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ใช้ส าหรับ
นักศึกษาที่เรียนออนไลน์แบบประสานเวลาก็ใช่ว่าจะดีหรือเหมาะสมที่สุด  ดังนั้น การศึกษาวิจัยที่จะท าต่อไปใน
อนาคตนั้น จะเน้นที่การให้และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่เรียนออนไลน์ ตลอดจนการปรับปรุงแพลตฟอร์ม
การสื่อสารทางออนไลน์แบบประสานเวลา 

นักศึกษาบางคนเห็นว่าหลักสูตรการเรียนนี้ใช้เวลามาก ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนวิธีการเรียนเป็น
แนวใหม่ นอกเหนือจากการใช้วัสดุการสอนแบบเดิม (ต ารา) พวกเขายังต้ องดูวีดิทัศน์จ านวนมากและท า
แบบทดสอบความเข้าใจหลายอัน ซึ่งท าให้ต้องใช้เวลาอันมีค่าของพวกเขามากขึ้นไปอีก ซึ่งในคราวต่อไป 
ผู้บรรยาย/ศึกษาวิจัยก็จะพยายามแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวให้เหมาะสมมากที่สุด ท้ายที่สุดคือ จ าเป็นต้องหา
วิธีการอื่นที่ดีกว่าเดิมเพื่อสามารถช่วยให้นักศึกษาสื่อสารระหว่างกันได้ดีขึ้น เพราะนักศึกษายังไม่ประทับใจกับ
แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ของ Adobe Connect ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 
4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

        4.1 ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนีซ่ึ้งมีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
            4.1.1 ผู้ได้รับทุนไดร้ับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาและเทคโนโลยใีหม่ๆ ที่ใช ้

                      ในการเรียนการสอน 
    4.1.2 ผู้รับทุนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รบัมาใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะ 
                      อย่างยิง่การบริหารและจดัการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ 

     4.2  การน าประโยชน์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบในเชิงรูปธรรม 
            4.2.1 การปรับปรุงกิจกรรมการเรยีนการสอนของชุดวิชาออนไลน์ที่รับผิดชอบให้มีความเหมาะสม

ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยพิจารณาเลือกด าเนินการเพียงกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ในชุดวิชา 14111 ทักษะ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ขอรับทุนรับผิดชอบในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชา 
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แล้วน ากิจกรรมที่เลือกปรับปรุงนั้นขึ้นระบบออนไลน์เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการ
สอนออนไลน์ชุดวิชาดังกล่าวของภาคต้น ปีการศึกษา 2560  

            4.2.2 การน าความรู้ที่ได้รับมาใช้จัดบรรยายเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับให้แก่คณาจารย์ประจ า 
                    สาขาวิชา 
 
 

5. ข้อเสนอแนะ 
     5.1 มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนคณาจารย์ให้มโีอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับ
นักวิชาการจากนานาประเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ 
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง หากในการเข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการแต่ละครั้ง/การประชุม สามารถให้ทนุสนับสนุนแกผู่้ขอรับทุนได้มากกว่าหนึ่งคนในการประชุมเดียวกัน จะ
ช่วยเอื้อให้สามารถแยกกันไปรับความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่หลากหลายได้มากขึ้น  
     5.2 มหาวิทยาลัยควรด าเนินการประเมินความต้องการ (needs assessment) ของผู้เรียน ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาและการปรับปรุงการออกแบบการสอน (instructional design) การน าไปปฏิบัติ และการเผยแพร่สื่อ
การเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการเรียนการสอนออนไลนอ์ย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และเพียงพอ  
 


