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1.
การเข้ าร่ วมประชุ ม Inspired Solutions Empowering Learning – Using
Technology to Collaborate, Adapt and Improve Adult Learning, ICT 2010 จัดขึน้ ณ SIM
University ประเทศสิ งคโปร์
การประชุมในครั้งนี้เป็ นการจัดประชุมนานาชาติ โดยมี SIM University ประเทศสิ งคโปร์
เป็ นเจ้าภาพ การประชุมแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ กลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยใน 2 วันแรกและเป็ นการ
ทา workshop ในวันที่ 3 ของการประชุม มีรายละเอียดดังนี้
1.1 โปรแกรมการเข้ าร่ วมประชุ ม
Programme Outline
Date

Day 1
30 June 2010
Wednesday

Day 2
1 July 2010
Thursday

Time

Event

08:00

Registration & Morning coffee/tea

08:45

All guests to be seated

09:00

Welcome address by Professor Cheong Hee Kiat, President UniSIM
Opening speech by Guest of Honour RADM(NS) Ronnie Tay. Chief Executive Officer, Infocomm Development Authority of
Singapore
Opening ceremony

09:30

Opening keynote presentation by Dr. Frits Pannekoek: A New Digital Revolution

10:30

Coffee/ tea break

11:00

Concurrent sessions of paper presentations

12:30

Lunch

13:30

Online keynote presentation by Dr. Allison Rossett: Principles for Attracting and Holding the Online Learner

14:30

Concurrent sessions of paper presentations

15:30

Coffee/ tea break

16:00

Concurrent sessions of paper presentations

17:00

Sharing/ networking

18:00

End of day 1

09:30

Opening keynote presentation by Professor Tom Boyle: Enhancing Learning through Good Design

10:30

Coffee/ tea break

11:00

Concurrent sessions of paper presentations

12:00

Lunch

13:00

Concurrent sessions of paper presentations

15:00

Coffee/ tea break
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15:30

Online keynote presentation by Dr. Catharina Maracke: Creative Commons in Teaching, Learning and Publishing

16:30

Forum : Open Education Resources - The Future of Education

17:15

Invitation to ICT2011
Best paper awards & prize presentation
Closing

18:00

End of day 2

08:30

Morning coffee/tea
Report at registration counter for confirmation of venue

Post conference workshops:


Day 3
2 July 2010
Friday

09:00

Workshop 1: Working Smarter, Not Harder: Designing Blended Learning Environments to Engage Adult
Learners



Workshop 2: Empowering Learners with Mobile Learning



Workshop 3: Web 2.0 and Formal Learning

Separate registration required for concurrent workshops

12:00

End of workshop
Lunch for workshop registrants

การนาเสนอผลงานในกลุ่มใหญ่ (Keynote Presentation) ประกอบด้วย
1. A New Digital Revolution
By Dr. Frits Pannekoek
2. Enhancing Learning through Good Design
By Professor Tom Boyle
สาหรับการนาเสนอผลงานในกลุ่มย่อย (Concurrent sessions of paper presentations) ที่เข้า
ร่ วมประชุมประกอบด้วย
1. Building a Sense of Community at the UP Open University Community Site
2. Using a Blog as an Effective Teaching and Learning Tool
3. Development and Deployment of an E-Course in Econometrics
4. The Use of Computer Algebra Model Simulation tool to Improve Learning Performance
to Teach Mathematical Concept for Digital Signal Processing
5. How does Motivation Affect Effectiveness of E-Learning?
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6. Converting Print-Based Course Materials for Online Delivery
7. Effectiveness of Some Measures Designed to Reduce Student Dropout
1.2 สาระทีไ่ ด้ จากการประชุ ม
1.2.1 การประชุ มกลุ่มใหญ่ (Keynote Presentation)
 A New Digital Revolution
การเรี ยนการสอนในอนาคตมีแนวโน้มที่จะนาเทคโนโลยีใหม่ๆและ Multimedia มา
ใช้มากขึ้น การสอนด้วยกระดานและระบบการสอนที่ผเู ้ รี ยนและผูส้ อนมาพบกันนั้นมีแนวโน้มลดลง
ทุกที อันเป็ นผลมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่ อสารทาให้โรงเรี ยน/มหาวิทยาลัยใช้
โอกาสนี้ในการถ่ายทอดความรู ้ต่างๆด้วยต้นทุนต่า (ในระยะยาว) และสามารถเข้าถึงผูเ้ รี ยนได้จานวน
มากผ่านเครื อข่ายการสื่ อสารต่างๆที่มีอยู่ เช่น อินเตอร์ เน็ท โทรศัพท์มือถือ ทีวี เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั เป็ นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กบั ผูเ้ รี ยนที่เป็ นผูใ้ หญ่ เพราะมีความยืดหยุน่ ทั้งใน
เรื่ องของเวลาและสถานที่ โดยผูเ้ รี ยนสามารถเลือกเวลาและสถานที่ที่ตนสะดวกได้
 Enhancing Learning through Good Design
เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าการออกแบบการเรี ยนการสอนที่ดีและเป็ นระบบจะ
ช่วยเสริ มประสิ ทธิภาพการเรี ยนของผูเ้ รี ยน เช่น การออกแบบองค์ความรู ้เป็ นหลายระดับตามความ
ยากง่ายของเนื้อหา การแบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนตามความถนัด การออกแบบสื่ อให้มีความน่าสนใจผ่านสื่ อ
ต่างๆที่มีความหลากหลาย
ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดึงดูดความสนใจและตอบสนองความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนได้ในระดับต่างๆ สิ่ งต่างๆเหล่านี้จะช่วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความต้องการเรี ยนรู ้และเข้าถึงสื่ อ
มากขึ้น โดยเฉพาะสื่ อประเภท Online
1.2.2 การนาเสนอผลงานในกลุ่มย่ อย (Concurrent sessions of paper presentations)
ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้

4

 Building a Sense of Community at the UP Open University Community Site
งานวิจยั นี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางไกล
ที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนกับการเรี ยนรู ้ในผูใ้ หญ่ กล่าวคือการศึกษา online ในรู ปแบบต่างๆจะช่วยให้คนในชุมชนต่างๆ
สามารถเข้าถึงการเรี ยนรู ้ทางด้านวิชาการ ปรับวุฒิการศึกษา และร่ วมแสดงความคิดเห็นในแง่มุม
ต่างๆผ่านสังคม online
การสร้างความรู ้สึกร่ วมกันของคนในชุมชน ผ่านเว็บไซด์ชุมชน หรื อ community
site เป็ นสิ่ งท้าทายสาหรับ UP Open University โดยมหาวิทยาลัยฯได้นาระบบการเรี ยนการสอน
ทางไกลผ่านสื่ อ online มาใช้กบั การเรี ยนระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศ นอกจากความรู้ทาง
วิชาการที่ได้จากเว็บไซด์แล้ว ยังมีส่วนที่ให้ผเู ้ รี ยนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
งานศึกษานี้ตอ้ งการแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของ UP Community Site จากการสารวจความคิดเห็น
ของผูใ้ ช้งาน โดยได้ขอ้ สรุ ปว่า เว็บไซด์ชุมชนนี้ช่วยเพิ่มพูนความรู ้ทางวิชาการ สร้างเครื อข่ายทาง
สังคมและทากิจกรรมร่ วมกัน ให้ความรู ้สึกของการเป็ นชุมชนเดียวกันเนื่องจากผูท้ ี่เข้ามาในเครื อข่าย
จะเป็ นสมาชิกของ UP เท่านั้น การมีเครื อข่ายทางวิชาการและสังคมเช่นนี้จะเป็ นการขยายพรมแดน
ทางการศึกษาให้กว้างไกลออกไป
 Using a Blog as an Effective Teaching and Learning Tool
งานศึกษานี้ได้แสดงให้เห็นว่าการนา Blog มาใช้ในการเรี ยนการสอนจะช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอนได้อย่างไร การออกแบบการเรี ยนการสอน online โดยใส่ ขอ้ มูลต่างๆ
ใส่ ไว้ใน Blog จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวสาหรับผูเ้ รี ยนโดยเฉพาะผูเ้ รี ยนที่เป็ นผูใ้ หญ่ที่ตอ้ งมีภารกิจใน
ชีวติ ประจาวันมาก โดยการนา Blog มาใช้จะทาให้
- ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงสื่ อต่างๆที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ในเวลาที่ตนสะดวกผ่านการ online
- สามารถจัดทา Hyperlink ไปยังเว็บไซด์ที่น่าสนใจ เพื่อแนะนาให้ไปค้นคว้าต่อได้
- สามารถสร้างเครื อข่ายได้ทวั่ โลก
นอกจากนี้ Blog ยังทาหน้าที่ในการเป็ นสื่ อกลางในการสื่ อสารระหว่างผูส้ อนและ
ผูเ้ รี ยน รวมทั้งระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันเองด้วย จากการประเมินการเรี ยนการสอนโดยการนา Blog มา
ใช้ร่วมด้วย พบว่าจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอนอย่างชัดเจน รวมทั้งเป็ นเครื่ องมือช่วย
อานวยความสะดวกให้ผสู ้ อนที่มีเวลาไม่มากอีกด้วย
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 Development and Deployment of an E-Course in Econometrics
การพัฒนาและนาระบบการเรี ยนการสอนผ่านสื่ ออิเล็คทรอนิคมาใช้งานในวิชา
เศรษฐมิติ สาหรับนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี โดยเป็ นการใช้ร่วมกับการเรี ยนการสอนแบบ faceto-face การนาเสนอนี้ได้อธิ บายถึงการเตรี ยมความพร้อมของผูส้ อน ตัวอย่างเนื้ อหาและโครงสร้าง
หลักสู ตร สาหรับสิ่ งค้นพบที่สาคัญ คือ การจัดให้มีการสื่ อสารระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนและระหว่าง
ผูเ้ รี ยนด้วยกันเองผ่านกระดานสนทนาจะช่วยให้การเรี ยนการสอนได้ผลดีข้ ึน
อย่างไรก็ตามหัวใจ
สาคัญของความสาเร็ จในการจัดทา E-Course ไม่เพียงแต่เป็ นเรื่ องของเทคโนโลยีเท่านั้น เนื้อหาสาระ
และองค์ความรู ้ทางวิชาการก็มีความสาคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน
 The Use of Computer Algebra Model Simulation tool to Improve
Learning Performance to Teach Mathematical Concept for Digital Signal
Processing
งานศึกษานี้เสนอการนาคอมพิวเตอร์ มาใช้กบั การอธิ บายแบบจาลองพีชคณิ ต ซึ่ งจะ
ทาให้ผเู ้ รี ยนคุน้ เคยกับสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งการอธิ บายอาจใช้รูปภาพ ตัวอักษร แผนภูมิ
ต่างๆ จากการที่มีภาพเคลื่อนไหว บวกเข้าหรื อหักออกจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเห็นภาพและเข้าใจบทเรี ยน
ทางคณิ ตศาสตร์ ได้ง่ายขึ้น การประเมินผลการนา CAMST (Computer Algebra Model Simulation
tool) มาใช้งานพบว่าสามารถทาให้ผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนดีข้ ึน
 How does Motivation Affect Effectiveness of E-Learning?
การสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของการเรี ยนแบบ
ELearning จากการศึกษาของ SIM University ประเทศสิ งคโปร์ พบว่าการสร้างแรงจูงในต่อความ
สนใจในบทเรี ยนจะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการเรี ยนการสอนผ่านสื่ ออิเล็คทรอนิคส์ การสร้างแรง
จูงสามารถทาได้โดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมต่างๆมากขึ้น เช่น การจัดให้มีกระดาน
สนทนา หรื อการเพิ่มสัดส่ วนคะแนนในการเข้ามาร่ วมทากิจกรรม และส่ งงาน เป็ นต้น และจาก
การที่ผเู ้ รี ยนเข้ามามีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอนและการทากิจกรรมต่างๆมากขึ้นนี้ ทาให้ได้คะแนน
ดีข้ ึนด้วย
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 Converting Print-Based Course Materials for Online Delivery
ความสาเร็ จของ Athabasca University ประเทศแคนนาดาในการปรับเปลี่ยนสื่ อ
สิ่ งพิมพ์สู่สื่อ online ได้ถูกนาเสนอในงานศึกษานี้ เนื่ องจากส่ งผลดีในด้านต่างๆ ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยสามารถออกแบบและส่ งมอบได้อย่างรวดเร็ ว
การบริ หาร
จัดการในด้านต่างๆมีประสิ ทธิภาพดี
2. ผูเ้ รี ยนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทนั สมัย
3. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่านเว็บไซด์
จากการทดลองโครงการนี้ 18 เดือนของมหาวิทยาลัยฯ ให้ผลที่น่าพอใจ
 Effectiveness of Some Measures Designed to Reduce Student Dropout
งานศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงมาตรการต่างๆที่นามาช่วยลดการ dropout ของ
นักศึกษา โดยมีระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี (2007-2009)
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. ต้องการทราบสาเหตุที่นกั ศึกษา dropout
2. พัฒนาและทดสอบมาตรการต่างๆที่ช่วยลดการ dropout
3. ประเมินประสิ ทธิ ผลของมาตรการดังกล่าว
มาตรการต่างที่นามาใช้ในการเพิ่มอัตราการคงอยู่ หรื อ ลดการ dropout ของ
นักศึกษา เช่น
- พบนักศึกษาเพื่อสร้างความคุน้ เคยและให้คาแนะนาในการเลือกเรี ยนโปรแกรมที่
สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน
- จัดปฐมนิ เทศเพื่อให้ขอ้ มูลในด้านต่างๆ
- จัดการสอนเสริ ม (Tutorial) แบบ face-to-face เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความเข้าใจใน
บทเรี ยนมากขึ้น
- ส่ ง Email และ SMS ไปยังนักศึกษาเพื่อแจ้งกาหนดวันลงทะเบียน การสอน
เสริ ม วันสอบ วันสุ ดท้ายของการส่ งงาน เป็ นต้น
- จัดหาสื่ อต่างๆ upload ขึ้นเว็บไซด์สาหรับผูท้ ี่พลาดการติว
- เสนอคาแนะนาให้กบั นักศึกษาที่สอบไม่ผา่ น และแสดงความยินดีกบั นักศึกษาที่
สอบผ่าน
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จากมาตรการต่างๆข้างต้นสามรถช่วยลดอัตราการสอบไม่ผา่ นของนักศึกษาลงได้ ซึ่ งก็
หมายความว่าอัตราการ dropout ลดลงในที่สุด
2. ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
2.1 นาความรู ้และวิทยากรใหม่ ๆ มาปรับใช้กบั การเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
ในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งต้องใช้สื่อ e-Learning มากขึ้นในอนาคต
2.2
สร้างเครื อข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั คณาจารย์และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมใน
ต่างประเทศ
3. ขอเสนอแนะ
3.1 มสธ. ควรจะเป็ นเจ้าภาพจัดงาน ICT เพื่อแสดงถึงศักยภาพเป็ นผูน้ าด้าน ICT
3.2 มสธ. ควรสนับสนุนการทา M.O.U. กับมหาวิทยาลัยในระบบทางไกล เพื่อการทาวิจยั
ร่ วมกันในเรื่ อง ICT
3.3 มสธ. ควรมีการจัดทา benchmarking ทางด้าน ICT กับมหาวิทยาลัยเปิ ดชั้นนาใน
ต่างประเทศ

8

SIM University, Singapore

Keynote Presentation

9

