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ระบบการเรียนการสอนแบบอเิล็กทรอนิกส Course Networking 
 

 

บทนํา 

ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส เปนระบบท่ีสามารถเติมเต็มใหระบบการศึกษาแบบ

ท่ัวไปมีความสมบูรณ ดวยสามารถเปนตัวสื่อสารขอมูลทุกรูปแบบ ระหวางผูสอน และผูเรียนไดอยางสะดวก 

รวดเร็ว โดยไมมีขอจํากัดดานระยะทาง สถานท่ี และเวลา ท้ังนี้ ดวยความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงเปน

เทคโนโลยีท่ีตอบสนองตามความตองการ  ทําใหเกิดระบบ Education on Demand กลาวคือ ผูเรียนสามารถ

เลือกเรียนในลักษณะท่ีตางจากขอกําหนดพ้ืนฐานไดตามความตองการ   

ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกสของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เริ่มตนมาตั้งแต

ป พ.ศ. 2551 และมีการพัฒนามาเปนลําดับ และเพ่ือใหระบบการจัดการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกสของ

สถาบัน เชื่อมเขาสูในเครือขายของระบบการจัดการเรยีนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกสของตางประเทศ สถาบันจึงได

ลงนามในสัญญาความรวมมือทางวิชาการระหวาง NIDA และ Indiana University-Purdue University 

Indianapolis เม่ือวันท่ี  28 สิงหาคม 2556 เพ่ือนําระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ในชื่อ Course 

Networking หรือระบบ CN มาใชเปนเครื่องมือสนับสนุนเติมเต็มในระบบการเรียนการสอน 

ระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส Course Networking ไมเพียงแคสนับสนุนการจัดการ

หลักสูตรดั้งเดิม แตยังสามารถสรางโอกาสในการเรียนรูใหมดวยเครือขายทางสังคมในกลุมของผูเรียน ผูสอน และ

สมาชิกคนอ่ืนๆ ท่ัวโลก  โดยระบบดังกลาวนี้ คนรุนใหมคอนขางคุนเคย จึงนําไปสูการเรียนรูผานเครือขายสังคม  

โดยผูเรียนเขามาใชระบบจะไดรับคะแนน มีสวนรวมและมีความสนุกสนานในขณะท่ีกําลังเรียนรู  และหมายรวมถึง

แหลงทรัพยากรขนาดใหญ ถูกใชในการสนับสนุนการเรียนรูอยางกวางขวางและขับเคลื่อนการเรียนรูของผูเรียน 

เพียงแคมีคอมพิวเตอรท่ีสามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได 

 

ลักษณะสําคัญของระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส Course Networking 

 ลักษณะเฉพาะของระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส Course Networking สรางความแตกตาง

จากระบบการเรยีนการสอนแบบเดิม  ลักษณะเฉพาะ ไดแก 

1. Comprehensive posting and reflection tools อนุญาตใหผู เรียนและผูสอนเขียนกระทู 

พรอมกับแนบสื่อในรูปแบบตาง ๆ อาทิ  แฟมขอมูล รูปภาพ วิดีโอ และจุดตอประสานตาง ๆ  สมาชิก

ท่ีไดรับการอนุญาตสามารถกด “like” หรือ “reflect”(การแสดงความเห็น) กระทูนั้นๆ 
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2. A reward system  ระบบใหรางวัลเปนคะแนนกับผู เรียน เม่ือผู เรียนเขารวมแบงปนความรู 

ประเมินเพ่ือนรวมชั้น ระบบจะตรวจตรากิจกรรมของผูเรียนและนําเสนอคะแนนแบบฉับพลันทันที 

(real time) 

3. An extensive notification system ระบบแจงขาวสารผานทางอีเมล และเว็บไซต  ตามการตั้ง

คาสวนตัวของสมาชิกแตละคน  ดวยคุณลักษณะเฉพาะนี้  สมาชิกจะไดรับขาวสารทุกประเภทใน

รายวิชา โดยไมตอง sign in เพ่ือท่ีจะเขาสูระบบ   

4. Personalized social networking สามารถสรางกลุมการเรียนรู (หลักสูตร) กลุมความสนใจ 

(Conexus) และกลุมของหลักสูตรในกลุมการเรียนรูท่ีเหมือนกันหรือคลายคลึงกันท้ังผูสอนและ

สมาชิกหลักสูตรท่ีไดรับการอนุมัติเปนทางการจะสามารถสรางหลักสูตรออนไลนได และจะถูกแบงปน

ในกลุมผูเรียนรูท่ีเก่ียวของ 

5. Course pairing การจับคูหลักสูตรท่ีมีหัวขอหรือหมวดหมูของเรื่องคลายกัน เพ่ือชวยเพ่ิมโอกาสการ

เรียนรูทําใหเกิดการเรียนรูขยายนอกเหนือไปจากชั้นเรียนไดทันที  ท้ังภายในสถาบนัและตางประเทศ 

6. Access control มีคุณสมบัติในการควบคุมสิทธิ์การเขาถึงขอมูล ผูสอนหรือผูสรางหลักสูตรสามารถ

เลือกไดวาจะเปนหลักหลักสูตรแบบปด เหมือนกับในการจัดการหลักสูตรแบบเดิม หรือหลักสูตรแบบ

เปดท่ีสามารถนําเสนอไปยังหลายลานคนท่ัวโลก 

 

โอกาสในการเรียนรูแบบใหม 

ลักษณะเฉพาะท่ีกลาวมาแลวนําไปสูโอกาสการเรียนรูใหมภายใตรูปแบบระบบการเรียนการสอนแบบ

อิเล็กทรอนิกส Course Networking  โดยแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะในการสรางโอกาสในการเรียนรูตามตาราง

ดานลาง 
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ไดแก  

1. Socially-Mediated Learning สรางโอกาสในการเรียนรูใหมดวยเครือขายทางสังคมออนไลน 

เชน การตั้งกระทู และการแสดงความคิดเห็น การมีสวนรวมนี้เปนสื่อกลางนําไปสูการเรียนรูใหม

ผานเครือขายทางสังคมออนไลน 

2. Reflective Learning การแสดงความคิดเห็นตอกระทูท้ังในและนอกชั้นเรียน เปนหัวใจสําคัญ

ของการเรียนรู สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการเรียนรูใหมีมากข้ึนท้ังโดยทางตรงและทางออม 

3. Rewarding Learning เปนการเสริมแรง  โดย "Anar seeds" จะทําใหผูเรียนตระหนักถึงรางวัล

สําหรับกิจกรรมตางๆ เชน การตั้งกระทู การแสดงความเห็น,การมีสวนรวมในหลักสูตร  ระบบ

สามารถสงอีเมลไปยังนักศึกษาเพ่ือแจง“seeds” หรือคะแนนท่ีไดรับ การใหรางวัลแบบนี้เปนสิ่ง

เสริมแรงใหกับผูเรียนในการเขามามีสวนรวมในรายวิชา 

4. Engaging Learning สนับสนุนใหเกิดการจูงใจจากภายใน โดยสรางความมีสวนรวม  ผูกพัน

นักศึกษากับกระบวนการการเรียนรู  นักศึกษามีอิสระท่ีจะเลือกหัวขอตามความสนใจสวนตัว  มี

ผลโดยตรงตอการจูงใจจากภายใน ตัวอยางเชน  นักศึกษาท่ีสนใจเก่ียวกับสภาวะแวดลอมจะ
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สามารถรวมแสดงความคิดเห็นในกระทูท่ีเก่ียวของกับชั้นเรียนตาง ๆ ในระบบ หรือสูสาธารณชน

ได  เครือขายหลักสูตรจะชวยใหผลตอบกลับเกิดจากในชั้นเรียนไปสูระดับโลกอยางตอเนื่อง 

5. Entertaining Learning ระบบ CN สามารถให ผู เรียน มีส วนรวมผ านทางกิจกรรมบน 

Facebook และ Twitter ตัวอยางเชน ผูเรียนชาวอเมริกันสามารถเลือกท่ีจะศึกษารวมกับกับ

ผูเรียนชาวอิตาลี สําหรับหลักสูตรวิชาแคลคูลัส หรือแบงปนมิวสิควิดีโอท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร

การศึกษาอเมริกันโดยตรง  การไดรับการกด “like” หรือไดรับความความคิดเห็นบวก 

“reflection” จากคนอ่ืนๆ จะเสริมสรางความพอใจสวนบุคคลและกอใหเกิดความสนุกสนาน 

6. Massive Resources For Learning ผู เรียนจะไดรับขอมูลจากเครือขายอินเตอรเน็ตและ

อุปกรณสื่อประสม (multimedia) นอกเหนือจากท่ีไดรับจากผูสอน ระบบ CN ทําใหการเขาถึง

ทรัพยากรเหลานั้น สรางวงจรการศึกษาท่ีไมรูจบ โดย การสรางกระทูคําถาม การเขียนความ

คิดเห็น และการรับฟงความเห็นจากผูอ่ืน ทําให ระบบCN  ผูเตรียมขอมูลและความรูไมมาจาก

ผูสอนแตแตเพียงฝายเดียวอีกตอไป  ผูเรียนแตละคนก็สามารถมีบทบาทในวิชาเรียนไดเชนกัน  

โดยใชความรูจากแหลงขอมูลและความรูท่ีมีอยูอยางกวางขวาง 

7. Expansive Learning สรางทางเลือกใหกับนักศึกษาเพ่ือขยายความเปนไปไดในการเรียนรู 

นอกเหนือไปจากวัตถุประสงคการเรียนรูของหลักสูตร   ถานักศึกษาตองการหาขอมูลเชิงลึกดาน

ใด  นักศึกษาเขียนกระทูเก่ียวกับหัวขอนั้น ๆ เพ่ือแสดงหรือรับฟงขอคิดเห็นท่ีเก่ียวของ  นักศึกษา

มีสวนรวมในความรูของหลักสูตรและขยายผลลัพธการเรียนรูไดข้ึน 

8. Student-Driven Learning ระบบCN  ผูเรียนสามารถติดตามหัวขอตามความสนใจสวนบุคคล 

ดวยการเขารวมหลักสูตรอ่ืนๆ  หรือกลุม Conexus (กลุมความสนใจพิเศษ) ผูเรียนสามารถ 

“Follow” รายบุคคลท่ีทําใหพวกเขาประทับใจดวยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง  และเฝาดูการตั้งกระทู

ท่ีเขาสนใจ  ยิ่งไปกวานั้น  ถาผูเรียนสนใจในหัวขอใดหัวขอหนึ่ง  แตไมไดลงทะเบียนหลักสูตร

นั้นๆ ในสถาบัน  ผูเรียนจะสามารถเริ่มหลักสูตรหรือ Conexus ของตนเองได  เพ่ือเชื้อเชิญคน

อ่ืนๆ ท่ีสนใจท่ีจะเขารวมกลุมและนําไปสูการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

9. Massively Populated Learning ในการจัดการหลักสูตรแบบเดิม ผูเรียนจะถูกจํากัดการ

ลงทะเบียนในหลักสูตรท่ีตั้งข้ีน  แตระบบCN  จะขยายความสามารถ ใหผูเรียนเขารวมใน

หลักสูตรตาง ๆ ของเครือขายได (ถาตองการ)  ไมมีการจํากัดจํานวนผูมีสวนรวมท่ีอยูในเครือขาย  

และกอใหเกิดการใหความรวมมือ การแสดงความเห็น การมีสวนรวมชวยเหลือ และเพ่ิมโอกาสใน

การเรียนรู 

10. Free Learning เม่ือทรัพยากรท่ีมีอยูอยางไมจํากัดในอินเตอรเน็ต  การเรียนรูภายในหลักสูตรจึง

ไมมีคาใชจาย ไมวาผูเรียนเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรออนไลน หรือหลักสูตรท่ีตองมีการเรียนแบบ

ในชั้นเรียน (lecture-based)  ผูเรียนจะไดรับการสนับสนุนจากระบบการเรียนการสอนแบบ
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อิเล็กทรอนิกส Course Networking  ขอมูลการเรียนรูของหลักสูตรจะไมจํากัดอยูในเฉพาะตํารา 

(textbook) ท่ีผูสอนใชอางอิงอีกตอไป  แตจะสามารถมีสวนรวมจากขอมูลท่ีมีอยูท่ัวไปอยาง

กวางขวาง 

11. Intercultural Learning นักศึกษาจากท่ัวโลกสามารถเขารวมในระบบการเรียนการสอนแบบ

อิเล็กทรอนิกส Course Networking  จุดนี้ คือขอแตกตางจากการเรียนการสอนแบบเดิมท่ี

จํานวนผูเขาเรียนถูกจํากัดเฉพาะผูท่ีลงทะเบียน เทานั้น  และยังมีเครื่องมือชวยแปลภาษาทํา

ใหการตั้งกระทู การแสดงความคิดเห็นตางๆ ทําไดงายข้ึน  ผูสอนสามารถเชื่อมตอหลักสูตรของ

ตนเองกับหลักสูตรอ่ืนๆท่ัวโลกเพ่ือเพ่ิมมุมมองของผูเรียน 

ในภาพรวม  เปาหมายของระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส Course Networking เปนระบบ

เปด ผูเรียนจะถูกกระตุนใหรับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเอง  และยังมีสวนรวมในการเรียนรูในสิ่งท่ีพวกเขาสนใจ

และตองการ   ตลอดจนมุมมองทางสังคม และการเปลี่ยนวิถีการเรียนรู  จากในอดีตท่ีเปนแบบประสบการณ

เฉพาะตัวและรอรับความรู  มาเปนการมีสวนรวมและติดตอสื่อสารเชื่อมกันท่ัวโลก 

 


