ระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส Course Networking
บทนํา
ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส เปนระบบที่สามารถเติมเต็มใหระบบการศึกษาแบบ
ทั่ วไปมี ความสมบู รณ ด วยสามารถเป น ตั วสื่อสารขอมูล ทุกรูป แบบ ระหวางผูส อน และผูเรีย นไดอยางสะดวก
รวดเร็ว โดยไมมีขอจํากัดดานระยะทาง สถานที่ และเวลา ทั้งนี้ ดวยความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเปน
เทคโนโลยีที่ตอบสนองตามความตองการ ทําให เกิดระบบ Education on Demand กลาวคือ ผูเรียนสามารถ
เลือกเรียนในลักษณะที่ตางจากขอกําหนดพื้นฐานไดตามความตองการ
ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกสของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เริ่มตนมาตั้งแต
ป พ.ศ. 2551 และมีการพัฒ นามาเปนลําดับ และเพื่อใหระบบการจัดการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกสของ
สถาบัน เชื่อมเขาสูในเครือขายของระบบการจัดการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกสของตางประเทศ สถาบันจึงได
ลงนามในสั ญ ญาความร ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว า ง NIDA และ Indiana University-Purdue University
Indianapolis เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เพื่อนําระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ในชื่อ Course
Networking หรือระบบ CN มาใชเปนเครื่องมือสนับสนุนเติมเต็มในระบบการเรียนการสอน
ระบบการเรี ย นการสอนแบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส Course Networking ไม เพี ย งแค ส นั บ สนุ น การจั ด การ
หลักสูตรดั้งเดิม แตยังสามารถสรางโอกาสในการเรียนรูใหมดวยเครือขายทางสังคมในกลุมของผูเรียน ผูสอน และ
สมาชิกคนอื่นๆ ทั่วโลก โดยระบบดังกลาวนี้ คนรุนใหมคอนขางคุนเคย จึงนําไปสูการเรียนรูผานเครือขายสังคม
โดยผูเรียนเขามาใชระบบจะไดรับคะแนน มีสวนรวมและมีความสนุกสนานในขณะที่กาํ ลังเรียนรู และหมายรวมถึง
แหลงทรัพยากรขนาดใหญ ถูกใชในการสนับสนุนการเรียนรูอยางกวางขวางและขับเคลื่อนการเรียนรูของผูเรียน
เพียงแคมีคอมพิวเตอรที่สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได

ลักษณะสําคัญของระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส Course Networking
ลักษณะเฉพาะของระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส Course Networking สรางความแตกตาง
จากระบบการเรียนการสอนแบบเดิม ลักษณะเฉพาะ ไดแก
1. Comprehensive posting and reflection tools อนุ ญ าตให ผู เ รี ย นและผู ส อนเขี ย นกระทู
พรอมกับแนบสื่อในรูปแบบตาง ๆ อาทิ แฟมขอมูล รูปภาพ วิดีโอ และจุดตอประสานตาง ๆ สมาชิก
ที่ไดรับการอนุญาตสามารถกด “like” หรือ “reflect”(การแสดงความเห็น) กระทูนั้นๆ
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2. A reward system ระบบให ร างวั ล เป น คะแนนกั บ ผู เรี ย น เมื่ อ ผู เ รี ย นเข า ร ว มแบ ง ป น ความรู
ประเมินเพื่อนรวมชั้น ระบบจะตรวจตรากิจกรรมของผูเรียนและนําเสนอคะแนนแบบฉับพลันทันที
(real time)
3. An extensive notification system ระบบแจงขาวสารผานทางอีเมล และเว็บไซต ตามการตั้ง
คาส วนตัวของสมาชิกแตละคน ดวยคุณ ลักษณะเฉพาะนี้ สมาชิกจะได รับ ขาวสารทุกประเภทใน
รายวิชา โดยไมตอง sign in เพื่อที่จะเขาสูระบบ
4. Personalized social networking สามารถสร างกลุ ม การเรี ย นรู (หลั ก สู ต ร) กลุ ม ความสนใจ
(Conexus) และกลุ ม ของหลั กสู ตรในกลุ ม การเรีย นรูที่ เหมื อนกั น หรือ คล ายคลึงกั น ทั้ งผู ส อนและ
สมาชิกหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติเปนทางการจะสามารถสรางหลักสูตรออนไลนได และจะถูกแบงปน
ในกลุมผูเรียนรูที่เกี่ยวของ
5. Course pairing การจับคูหลักสูตรที่มีหัวขอหรือหมวดหมูของเรื่องคลายกัน เพื่อชวยเพิ่มโอกาสการ
เรียนรูทําใหเกิดการเรียนรูขยายนอกเหนือไปจากชั้นเรียนไดทันที ทั้งภายในสถาบันและตางประเทศ
6. Access control มีคุณสมบัติในการควบคุมสิทธิ์การเขาถึงขอมูล ผูสอนหรือผูสรางหลักสูตรสามารถ
เลือกไดวาจะเปนหลักหลักสูตรแบบปด เหมือนกับในการจัดการหลักสูตรแบบเดิม หรือหลักสูตรแบบ
เปดที่สามารถนําเสนอไปยังหลายลานคนทั่วโลก

โอกาสในการเรียนรูแบบใหม
ลักษณะเฉพาะที่กลาวมาแลวนําไปสูโอกาสการเรียนรูใหมภายใตรูปแบบระบบการเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส Course Networking โดยแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะในการสรางโอกาสในการเรียนรูตามตาราง
ดานลาง
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ไดแก
1. Socially-Mediated Learning สรางโอกาสในการเรียนรูใหมดวยเครือขายทางสังคมออนไลน
เชน การตั้งกระทู และการแสดงความคิดเห็น การมีสวนรวมนี้เปนสื่อกลางนําไปสูการเรียนรูใหม
ผานเครือขายทางสังคมออนไลน
2. Reflective Learning การแสดงความคิดเห็นตอกระทูทั้งในและนอกชั้นเรียน เปนหัวใจสําคัญ
ของการเรียนรู สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเรียนรูใหมีมากขึ้นทั้งโดยทางตรงและทางออม
3. Rewarding Learning เปนการเสริมแรง โดย "Anar seeds" จะทําใหผูเรียนตระหนักถึงรางวัล
สําหรับกิจกรรมตางๆ เชน การตั้งกระทู การแสดงความเห็น,การมีสวนรวมในหลักสูตร ระบบ
สามารถสงอีเมลไปยังนักศึกษาเพื่อแจง“seeds” หรือคะแนนที่ไดรับ การใหรางวัลแบบนี้เปนสิ่ง
เสริมแรงใหกับผูเรียนในการเขามามีสวนรวมในรายวิชา
4. Engaging Learning สนับ สนุน ให เกิดการจู งใจจากภายใน โดยสรางความมี สวนรวม ผูกพั น
นักศึกษากับกระบวนการการเรียนรู นักศึกษามีอิสระที่จะเลือกหัวขอตามความสนใจสวนตัว มี
ผลโดยตรงตอการจูงใจจากภายใน ตัวอยางเช น นั กศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมจะ
ระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส Course networking 3

สามารถรวมแสดงความคิดเห็นในกระทูที่เกี่ยวของกับชั้นเรียนตาง ๆ ในระบบ หรือสูสาธารณชน
ได เครือขายหลักสูตรจะชวยใหผลตอบกลับเกิดจากในชั้นเรียนไปสูระดับโลกอยางตอเนื่อง
5. Entertaining Learning ระบบ CN สามารถให ผู เ รี ย นมี ส ว นร ว มผ า นทางกิ จ กรรมบน
Facebook และ Twitter ตัวอยางเชน ผูเรียนชาวอเมริกันสามารถเลือกที่จะศึกษารวมกั บกับ
ผูเรียนชาวอิตาลี สําหรับหลักสูตรวิชาแคลคูลัส หรือแบงปนมิวสิควิดีโอที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
การศึ ก ษาอเมริ กั น โดยตรง การได รั บ การกด “like” หรื อ ได รั บ ความความคิ ด เห็ น บวก
“reflection” จากคนอื่นๆ จะเสริมสรางความพอใจสวนบุคคลและกอใหเกิดความสนุกสนาน
6. Massive Resources For Learning ผู เรี ย นจะได รั บ ข อ มู ล จากเครื อ ข า ยอิ น เตอร เ น็ ต และ
อุปกรณสื่อประสม (multimedia) นอกเหนือจากที่ไดรับจากผูสอน ระบบ CN ทําใหการเขาถึง
ทรัพยากรเหลานั้ น สรางวงจรการศึกษาที่ไมรูจบ โดย การสรางกระทู คําถาม การเขียนความ
คิดเห็น และการรับฟงความเห็นจากผูอื่น ทําให ระบบCN ผูเตรียมขอมูลและความรูไมมาจาก
ผูสอนแตแตเพียงฝายเดียวอีกตอไป ผูเรียนแตละคนก็สามารถมีบทบาทในวิชาเรียนไดเชนกัน
โดยใชความรูจากแหลงขอมูลและความรูที่มีอยูอยางกวางขวาง
7. Expansive Learning สรางทางเลื อ กให กั บ นั ก ศึ กษาเพื่ อ ขยายความเป น ไปได ในการเรีย นรู
นอกเหนือไปจากวัตถุประสงคการเรียนรูของหลักสูตร ถานักศึกษาตองการหาขอมูลเชิงลึกดาน
ใด นักศึกษาเขียนกระทูเกี่ยวกับหัวขอนั้น ๆ เพื่อแสดงหรือรับฟงขอคิดเห็นที่เกี่ยวของ นักศึกษา
มีสวนรวมในความรูของหลักสูตรและขยายผลลัพธการเรียนรูไดขึ้น
8. Student-Driven Learning ระบบCN ผูเรียนสามารถติดตามหัวขอตามความสนใจสวนบุคคล
ด ว ยการเข า ร ว มหลั ก สู ต รอื่ น ๆ หรือกลุม Conexus (กลุ ม ความสนใจพิ เศษ) ผู เรี ย นสามารถ
“Follow” รายบุคคลที่ทําใหพวกเขาประทับใจดวยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง และเฝาดูการตั้งกระทู
ที่เขาสนใจ ยิ่งไปกวานั้น ถาผูเรียนสนใจในหัวขอใดหัวขอหนึ่ง แตไมไดลงทะเบียนหลักสูตร
นั้นๆ ในสถาบัน ผูเรียนจะสามารถเริ่มหลักสูตรหรือ Conexus ของตนเองได เพื่อเชื้อเชิญคน
อื่นๆ ที่สนใจที่จะเขารวมกลุมและนําไปสูการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
9. Massively Populated Learning ในการจั ด การหลั ก สู ต รแบบเดิ ม ผู เรี ย นจะถู ก จํากั ด การ
ลงทะเบี ย นในหลั ก สู ต รที่ ตั้ งขี้ น แต ร ะบบCN จะขยายความสามารถ ให ผู เรีย นเข าร ว มใน
หลักสูตรตาง ๆ ของเครือขายได (ถาตองการ) ไมมกี ารจํากัดจํานวนผูมีสวนรวมที่อยูในเครือขาย
และกอใหเกิดการใหความรวมมือ การแสดงความเห็น การมีสวนรวมชวยเหลือ และเพิ่มโอกาสใน
การเรียนรู
10. Free Learning เมื่อทรัพยากรที่มีอยูอยางไมจํากัดในอินเตอรเน็ต การเรียนรูภายในหลักสูตรจึง
ไมมีคาใชจาย ไมวาผูเรียนเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรออนไลน หรือหลักสูตรที่ตองมีการเรียนแบบ
ในชั้น เรียน (lecture-based) ผู เรียนจะไดรับ การสนั บ สนุ น จากระบบการเรียนการสอนแบบ
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อิเล็กทรอนิกส Course Networking ขอมูลการเรียนรูของหลักสูตรจะไมจํากัดอยูในเฉพาะตํารา
(textbook) ที่ ผู ส อนใช อางอิงอีกตอไป แตจ ะสามารถมีสวนรว มจากขอมูล ที่ มีอยูทั่ วไปอยาง
กวางขวาง
11. Intercultural Learning นักศึกษาจากทั่วโลกสามารถเขารวมในระบบการเรียนการสอนแบบ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส Course Networking จุ ด นี้ คื อ ข อ แตกต า งจากการเรี ย นการสอนแบบเดิ ม ที่
จํานวนผูเขาเรียนถูกจํากัดเฉพาะผูที่ลงทะเบียน เทานั้น และยังมีเครื่องมือชวยแปลภาษาทํา
ใหการตั้งกระทู การแสดงความคิดเห็นตางๆ ทําไดงายขึ้น ผูสอนสามารถเชื่อมตอหลักสูตรของ
ตนเองกับหลักสูตรอื่นๆทั่วโลกเพื่อเพิ่มมุมมองของผูเรียน
ในภาพรวม เปาหมายของระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส Course Networking เปนระบบ
เปด ผูเรียนจะถูกกระตุนใหรับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเอง และยังมีสวนรวมในการเรียนรูในสิ่งที่พวกเขาสนใจ
และตองการ ตลอดจนมุ มมองทางสั งคม และการเปลี่ยนวิถีการเรียนรู จากในอดีตที่เป น แบบประสบการณ
เฉพาะตัวและรอรับความรู มาเปนการมีสวนรวมและติดตอสื่อสารเชื่อมกันทั่วโลก
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