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ทำไมต้องพลิกโฉม
มีแรงกดดัน 3 ประการ ต่อการอุดมศึกษา
เทคโนโลยีอุบัติใหม่
การออนไลน์ ไร้สาย
นวัตกรรมใหม่ๆ
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• Virtualization
• Cloud application
• Short

พลิกโฉมอุดมศึกษา ด้วย Innovative Education
การเตรียมความพร้อมในยุคใหม่
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน

●แนวโน้มเทคโนโลยีเกิดใหม่ แรงกดดันต่อการเรียนการสอนในโลกยุคใหม่
●เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม ชีวิต ความเป็นอยู่ที่สมาร์ท
●กดดันให้ต้องปฏิรูปการศึกษา Learning 4.0 ปฏิรูปการเรียนการสอน
●การจัดการเรียนการสอนในอุดมศึกษา สหกิจ Work integrated Learning
●ก้าวสู่ Cyber Physical Model ทำให้รูปแบบService platform
●โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเปลี่ยนสู่ Digital learning
●Smart network , Smart Infrastructure เพื่อ Smart Education
●แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้วย Digital learning สู่อนาคต

การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล
ที่สถาบันอุดมศึกษาต้องคิด

กฏ

• Parallelism
• Connectivism
• Visualization
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นักศึกษา : Digital native

หัวข้อที่จะกล่าวถึง

ข้อมูล ข่าวสาร
กิจกรรมอยู่บนคลาวด์
มีแอปอยู่บนคลาวด์ให้ใช้
มากมาย

สังคมก้มหน้า

แรงกดดันมาจากสภาพผู้เรียนในอุดมศึกษาเปลี่ยนไป
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สังคมและการเมืองเปลี่ยนไป กฎ
ระเบียบเปลี่ยนแปลงไปมาก

ปี 1994 ทิมเบอร์เนอร์ลี ห้องวิจัยเซิร์น
พัฒนา เวิร์ลไวด์เว็บ (WWW)
ปีที่กำแพงเบอร์ลินแตก โซเวียตล่มสลาย
หมดยุคสงครามเย็น เปลี่ยนเศรษฐกิจ
อินเทอร์เน็ตมีความสำคัญต่อทุกด้าน
ก่อเกิดนิเวศน์ดิจิทัล
สังคม ชุมชน เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ
การประยุกต์ใช้ดิจิทัลเป็นไปอย่างกว้าง
ขวาง
ผู้ที่เกิดในยุคนี้เรียกว่า
Generation Z

Digital native
ชาวพื้นเมืองดิจิทัล
•

อายุยังน้อย เกิดหลัง 1994

•

ความต้องการเพื่อตนเอง

•

นิสัย ต้องการ Gen me

•

คิด อิสระ เสรี ไม่บังคับ

•

คนรุ่นใหม่ ยุคใหม่ กับ
เทคโนโลยี เข้ากันได้

•

คนรุ่นใหม่ อดทนต่ำ

คนเกิดน้อยลงเร็วมาก
Supply over Demand
ความต้องการเปลี่ยนไป

http://pixabay.com/en/baby-blue-boy-diaper-infant-kid-296763/

หรือเรียกว่า Gen next ..เจอ Next ที่ไหน กดไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็ Finish

Imagining the future of learning
แรงกดดันเทคโนโลยีเกิดใหม่ - Open education

คิดดู

เด็กยุคนี้ จะเรียนที่ไหนก็ได้
จะเติบโตใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21
การศึกษาในยุคนี้ จะต้องเรียนรู้
ไม่ขึ้นกับสถานที่มากนัก ?

แต่กระบวนการเรียน พัฒนาช้ามาก
แรงกดดัน มหาวิทยาลัย
-ผู้เข้าเรียนน้อยลง
-มหาวิทยาลัยมากไป
-Technology มา Disrupt
-การหาความรู้เปลี่ยนรูป

เรียนไป แล้ว จะหางานทำได้ไหม
เรียนอะไร ไม่ตกงาน

ชีวิตที่อยู่กับเครื่องมือที่สมาร์ท
จึงต้องคิดถึงมหาวิทยาลัย เพื่ออนาคต
• การศึกษาวันนี้ จะส่งผลอนาคตอย่างไร
• อนาคต Digital , Robot
• ข้อมูลข่าวสารท่วมท้น
• หลายอย่างที่ทำวันนี้ อนาคตไม่มีความ
จำเป็น คอมพิวเตอร์ทำให้หมด

ครูยังสอนแบบเดิมๆ

• คน กับเทคโนโลยี อยู่ร่วมกัน

เหตุผลและความสำคัญที่อุดมศึกษา
ต้องปรับวิธีคิดและกระบวนการ

• การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมโลก
• โมเดลประเทศไทย 4.0
• ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
• การเตรียมพลเมืองในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
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แรงกดดันทางด้านดิจิทัลต่อการสร้างศึกษาที่ต้องหันมาทบทวน
• อุตสาหกรรมเปลี่ยนวิธีผลิต ใช้หุ่น
ยนต์
• การเงินการธนาคารเปลี่ยนสู่
FinTech
• องค์กรเปลี่ยนเป็น Digital
Enterprise
• AI machine Learning machine
ทำให้ตกงาน
• บริการออนไลน์ ผู้คนทำงานที่บ้าน
มากขึ้น
• มีธุรกิจแบบใหม่ ปฏิบัติงานแบบใหม่
• สารสนเทศใหญ่มาก การเรียนรู้
เปลี่ยนไป
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ข้างหน้า การทำงานเปลี่ยนไป
•

วัตถุจับต้องได้สู่ดิจิทัลออปเจ็ก

•

จากงานทั่วไป ใช้หุ่นยนต์ เอไอ

•

•
•

จากแค่อ่านออกเขียนได้ มาต้องรู้ Digital and Media
Literacy ,Deep knowledge
เปลี่ยนจาก Product เป็น Service platform
เวลาทำงานน้อยลง ใช้ทักษะเฉพาะ ความคิดมากขึ้น service บน
แพลตฟอร์ม

•

รูปแบบการเรียนรู้เปลี่ยนไป

•

จากการตอบสนองReactionสู่การมีปฏิสัมพันธ์ Interactive

•

•

เพราะสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดคิด

วุ้นแปลภาษาของโดราเอมอน

ของวิเศษโดราเอมอนที่กลายเป็นเรื่องจริง
จึงต้องคาดคิดถึงอนาคต
มีนวัตกรรมใหม่
อนาคต Digital , Robot
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

จากการอยู่และทำงานแบบโดดเดี่ยว Sylo สู่การเชื่อมโยงระหว่าง
กันบูรณาการ Connectivism and Integration
จากระบบปิด Close system สู่การเปิดเผยTransparency ในระบบ
เปิด Open system มี service platform ใหม่

อาชีพหลายอย่างหายไป
สังคม ชีวิต คน กับเทคโนโลยี อยู่ร่วมกัน

10

รูปที่มา: https://today.line.me/th/pc/article/r0mgyQ

นวัตกรรมใหม่

ขอบแดนแห่งเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ปี 2007 จุดเปลี่ยนสู่ Mobile First ,

ปี 2017 Googleเปลี่ยนสู่ AI First

การแสวงหาความรู้
แหล่งความรู้แบบ
Open
ความรู้อยู่บนมือ

เครื่องพิมพ์สามมิติ

คิดดู เมื่อของวิเศษโดราเอมอนหลายอย่างกำลัง

สารานุกรม หนังสือ
ตำรา
Dictionary อยู่
ที่ไหน ?

อยากรู้อะไรถาม Google home
ปี 2017 กูเกิ้ล นำเสนอ AI ที่มีความสามารถเหนือมนุษย์
เปลี่ยนมาสู่ยุค AI First

กลายเป็นจริง
ปี 2007 สตีฟ จ๊อป เปลี่ยนยุคมาสู่ Mobile First ด้วย สมาร์ทโฟน

12

นวัตกรรม เป็นแบบ Disruptive ที่มหาวิทยาลัยต้องเตรียมตัว

วิสัยทัศน์ 2020 : ตัวอย่างที่น่าสนใจ

(Digital Paranoid Survive)

Only the Paranoid Survive:
How to Exploit the Crisis Points
That Challenge Every Company

หลายสาขา ผลิตมาแล้วไม่มีงานทำ

Andy Grove, founder and former CEO of Intel

https://www.thairath.co.th/content/1148577

อาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์
แถลงวิสัยทัศน์ “2020 SCB VISION”

ศาสตราจารย์เคลย์ตัน คริสเตนเซน แห่งฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
เปิดเผยว่า ภายใน 10-15 ปีข้างหน้า ครึ่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาต้องปิด
จากการศึกษาออนไลน์ที่เข้มมาแทนที่

การปรับสู่ Digital learning เทียบเคียงกับ Uberlization
Digital service platform VS Learning service platform

มี Digital platform เกิดใหม่มากมาย
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Uber
Airbnb
Lalamove
Seekster
Fixzy
Horganice
Webtoon
Netpie
etc.
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โรง(สำหรับ)เรียน (Learn) ก็เหมือนคนขายเนื้อหา Content เพลง

พลิกโฉมสู่ Digital learning เปลี่ยนValue-added สู่ Value creation
ผู้เรียนอุดมศึกษา เหมือนผู้ใช้บริการการศึกษา

แท็กซี่ - คนขับมาช่วยเพิ่ม Value
มี Intrinsic value

17

เปรียบเทียบกับ

Uber - สร้าง Value creation ให้ผู้โดยสาร รู้
ข้อมูล มีทางเลือก เกิด Extrinsic value
18

การเรียนจึงใช้ความคิดเชิงนวัตกรรมตามแนวคิด Thailand 4.0
Learn น้อย รู้ มาก

Digital learning การเรียนบน Service platform มาจากสองโลก
Cyber-Physical Learning model

Thailand 4.0 เปลี่ยนสู่ “Value-base
Economy”
จาก Product สู่สินค้านวัตกรรม-บริการ
-Technology, Creativity and Innovation
-Value-added Economy สู่ Value
Creation Economy
Learning 4.0 เปลี่ยนการศึกษา สู่ Valuebase Education
-Teach less Learn More ใช้ Technology,
Creativity and Innovation
- MOOC SPOC สร้างรูปแบบการเรียนใหม่

19

20
http://www.jaist.ac.jp/is/labs/lim-lab/research.php

Digital learning : Learning 4.0 จึงใช้ ประโยชน์จากสองโลก
Cyber Physical System

Digital learning เป็นการใช้ Digital เพื่อสร้าง CyberPhysical แบบ Active learning
• สร้างเนื้อหา
• มีปฏิสัมพันธ์
• มีความแปลก
ใหม่

https://dpi.wi.gov/strategic-assessment/cycles-assessment/formative

สนุกกับการ ใช้สมาร์ทโฟน เพื่อตอบคำถาม

ใช้เทคโนโลยีช่วยการเรียนการสอน
-ผู้เรียนมีส่วนร่วม
21
-แหล่งความรู้อยู่บนคลาวด์ แบบ Open

เพราะที่ผ่านมา การเรียนยังอยู่ในกรอบความคิดเดิม
• การศึกษายุคอุตสาหกรรม ผลิตแบบ
(Mass production) จบออกมา
เหมือนกัน
• โรงเรียน วิทยาลัยเหมือนโรงงาน
อุตสาหกรรม (Factory)
• นักศึกษาเหมือนสินค้า (product)
• หลักสูตรเหมือนข้อกำหนด (spec)
• การสอบ เหมือนการควบคุมคุณภาพ
(QC)
• ปริญญา เหมือนใบรับประกันสินค้า
• ชื่อโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย เหมือน
ตราสินค้า (Brand)

การใช้ Online Interactive ด้วยโปรแกรม
online
22

ต้องปลี่ยนวิธีคิด : Active learning
• ทักษะ(skill) สำคัญกว่า เนื้อหา (Content)
(เนื้อหามีมากล้น สามารถหาได้จาก กูเกิ้ล )
• กระบวนการเรียนรู้ สำคัญกว่า หลักสูตร
(ความรู้มีมากกว่าหลักสูตร ไม่กรอบความคิด)

เนื้อหามีท่วมท้น
ข้อมูล เนื้อหา
บนอินเทอร์เน็ต

• บูรณาการความรู้ กับ ชีวิต และการใช้ประโยชน์
มี สำคัญกว่า ใบปริญญา
(ขอบเขตวิชาไม่แยกออกจากกัน บูรณาการใช้
ร่วมกันได้)
• คิดเอง สร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ สำคัญ
กว่า การท่องจำ
(ความรู้มีมาก หยิบมาต่อยอดได้เอง)

เข้าถึงได้ด้วยอุปกรณ์โมบาย

• เทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้และพัฒนา มีความ
สำคัญกว่า การเรียนในห้อง
(ความสามารถของเทคโนโลยีดีขึ้นมาก)

23

ภาพ : http://ch3.sanook.com/32839/

ภาพจาก https://pixabay.com/en/business-client-cloud-communication-17686/

TPACK Model สำหรับการศึกษา
ภาพ: wikipedia.org

การผสม สองโลก Cyber + Physical
เพื่อ Knowledge + Skill
ความรู้ + ความสามารถ

การพลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่ออยู่รอด
ทักษะแห่งอนาคต

Digital learning + Active learning
Cyber และ Physical

มากกว่า 3Rs ยังต้องทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21

ทักษะ Leadership
ทักษะ Digital literacy
ทักษะ Communication
ทักษะ Emotional
intelligence
ทักษะ Entrepreneurship
Knowledge หาจากคลาวด์
ความสามารถ ต้องลงมือทำ ทักษะ Global citizen
ทักษะ Problem solving
ตัวอย่างการ ค้นหา ข้อมูลต่างๆบนคลาวด์
ทักษะ Teamwork

Project based
สหกิจศึกษา
Work Integrated Learning

+

สามารถหาข้อมูล ข่าวสารได้ทุกเรื่อง

Digital learning : Digital online course : MOOC และ SPOC
MOOC

SPOC

การพลิกโฉม ด้วยการใช้สองโลก
Cyber + Physical บูรณาการ
เพื่อ Knowledge + Skill

การเรียนรู้ แบบ Digital learning

ทำไม ต้อง Digital learning :
Digital classroom
การใช้ประโยชน์ จาก Cloud
Cloud knowledge, Cloud Storage

•

Small Private Online Course (SPOC)
หนทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

•
•

บริบทการเรียนรู้แบบ Social Learning

•

การศึกษาในบรรยากาศดิจิตอลคลาวด์

เปิด Online Course โดยรองรับผู้เรียน
ออนไลน์จำนวนมาก ต้นทุนต่ำ

การเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารผ่าน
ไซเบอร์ ทำได้ง่าย
Massive learner

Small group of learner

Open to public

Private classroom

Online course

Online course

ที่มา : การศึกษาในยุคดิจิตอล
การนำเสนอจากคิวบิกครีเอทีฟ

ความท้าทายสู่กระบวนการเรียนรู้แบบ Digital learning

บนเส้นทางการใช้ดิจิทัล มีนวัตกรรมจากเทคโนโลยีช่วยการเรียน

ต้องคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้:
• การศึกษาที่จัดขึ้นเฉพาะบุคคล (individual person)
• ต้องนำจุดเด่น ความเก่งของแต่ละคนออกมา (bring the best
in one’s talents)
• ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลงเร็ว
(information climates)
• ความรู้จะไม่มีประโยชน์ถ้าเอามาใช้ไม่เป็น (knowledge is
useless without application)
• ต้องเข้ากันได้กับระบบเดิม (at least partially compatible
with the old system)
• ต้องต้นทุนต่ำ (cost effective)
• ต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาความเจริญของมนุษย์ เช่นเรื่อง
การเมือง เศรษฐศาสตร์ ศาสนา สาธารณสุข

Digital learning

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ต้องปรับตัวเองโดยเร็ว
ภาพ: จากhttp://culturadigitalpucp.blogspot.com/2012/05/
aprendizaje-educativo-los-ple-y-mooc-al.html
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ที่มา:http://cubiccreative.org/blog/

เครื่องมือดิจิทัล ช่วยการเรียน-สอนของครู นักเรียน

การแปลงร่างสู่ดิจิทัล
ต้องปรับตัวเองโดยเร็ว

https://www.eduinreviewblog.com/benefits-of-using-google-apps-for-education/

ต้องตอบโจทย์

Online for Digital Classroom
ต้องก้าวสู่รูปแบบการเรียนรู้ใหม่เพราะ
- แหล่งความรู้ เปลี่ยนเป็น รูป Digital
Object.
-การเรียนการสอน Online ตอบ
สนองความต้องการผู้เรียน
-ใช้ Service platform บน Cyber
Physical Model
-Open Education Resource

Digital online ช่วยทำให้รูปแบบการเรียนกลับด้าน
Flipped classroom
เรียนหนังสือที่บ้าน

รูปแบบกลับด้าน Flipped model
การ Flip อยู่ที่กระบวนการ
ไม่ใช่อยู่ที่เทคโนโลยี

ทำการบ้านที่โรงเรียน

ภาพจาก:http://www.edudemic.com/tag/flipped-classroom/

เทคโนโลยีอย่างเดียวไม่สามารถ
แก้ปัญหาการศึกษาได้ ต้องให้ความ
สำคัญของกระบวนการมากกว่า
ภาพจาก https://pixabay.com

Online : ครูเป็นผู้จัดการห้องเรียนกลับด้าน
Flipped Classroom
•

•

•
•

เริ่มด้วยการฝึกให้นักเรียนรู้การเรียนด้วยตนเอง
เช่นให้รู้วิธีดูคลิป การเก็บใจความ การคิดต่อให้มี
สมาธิให้ได้สาระ

ภาพจาก : www.nationmultimedia.com

SPOC , MOOC พัฒนามาจาก พื้นฐาน Open
Educational Resources : แหล่งใหญ่บนคลาวด์
OER นิยามจาก OECD วัสดุดิจิทัลที่ให้ใช้ได้ฟรี สำหรับนักการศึกษา
ครู นักเรียน ประชาชนทั่วไป เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือจะนำมาใช้ใน
การเรียน การสอน การวิจัย

แนะให้ “หยุด” หรือ “กรอกลับ” คลิปมาดูใหม่หาก
สงสัย
ฝึกวิธีเขียนบันทึก จดบันทึก เขียน mind map
กําหนดให้ตั้งคําถามที่น่าสนใจได้ และเตรียมถาม
ครู

http://www.techny.com/2011/04/google-cloud-connect-makes-going-google-even-easier/

ภาพจาก : wikipedia.org

ชิ้นส่วนดิจิทัล Digital Objects (OER) ทำให้เกิดการสร้าง
บทเรียน แบบ SPOC MOOC
ชิ้นส่วนดิจิทัล
- รูปภาพ
- คลิบ วิดีโอ ภาพยนต์
- เอกสารสิ่งพิมพ์ รายงาน
- ข้อมูล ข่าวสาร Transaction data
- เสียง เพลง
- แอนิเมชั่น
- สื่อ ทรัพยากรการศึกษา
- ซอฟต์แวร์ โปรแกรม
- Art
- etc

จาก OER มาสู่การสร้าง SPOC MOOC
ทรัพยากรการ
ศึกษาแบบเปิด
(OER)

SPOC
MOOC

Open Educational Resource
(OER)

MOOC และ SPOC สร้างจาก
การนำเอา OER มาทำเป็นบทเรียน

ภาพ: Learning Object ของ สสวท ที่ทำขึ้นมาให้ครูนำไปใช้

SPOC, MOOC เป็นส่วนหนึ่งของOpen Education

ตัวอย่างจาก edX

• ลดความเหลื่อมล้ำ
• ยกระดับคุณภาพการศึกษา

https://www.edx.org/course/mit/8-02x/electricity-and-magnetism/608

เพิ่มขีดความสามารถของผู้
เรียน

• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบ
ประมาณ

• ตอบสนองให้ตรงตาม

ความต้องการของสังคม

• ขยายขอบเขตการศึกษา

และ เพิ่มรูปแบบการเรียนรู้
https://www.edx.org/

การพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนออนไลน์แบบ SPOC และ
MOOC
ดูจากตัวอย่าง edX

สรุป
การเรียนการสอน การใช้ Digital ความท้าทายกับการ
ทำให้ยั่งยืนของการศึกษา กระบวนการที่ต้องทำเพื่อการ
สร้างสรรค์ ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อการ
เรียนรู้ และและนวัตกรรมให้การศึกษาทุกระดับ
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•

การเรียนการสอน ออนไลน์ ทางไกลใน
เนื้อหา เพื่อคุณภาพชีวิต มีความต้องการ
การดูแลสุขภาพ ดูแลผู้สูง
อายุ เรื่อง วัคซีน ความดัน
เบาหวาน อื่นๆ

•

การประกอบอาชีพสมัยใหม่
การตลาดดิจิทัล การ
วิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ

•

การใช้ประโยชน์ เช่น การ
ทำอาหาร การเลี้ยงเด็ก

•
•
•

ทักษะชีวิต
เนื้อหาที่สนใจเฉพาะเรื่อง
ฯลฯ

?
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