สรุปรายงานผลการเข้าร่วมสัมมนา Education ICT Forum 2016
Theme : Digital Technology for 21st Century, The Future of Higher Education
วันที่ 27-28 เมษายน 2559
ณ ห้องวายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5 โรงเรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
-----------------------------------------------------สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้
จั ด โครงการ Education ICT Forum 2016 เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการสร้างคนที่เป็นปัจจัยสาคัญของการพัฒนาประเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยในการพัฒนา ทั้งในด้านการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ กล่าวเปิดงาน
โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง (รองนายกรัฐมนตรี) เมื่อมีการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ตามการเปลี่ยนแปลง
ด้ า นเทคโนโลยี ทั้ ง ในส่ ว นของ Information Technology และ Communication Technology รวมเป็ น Digital
Technology ที่ ไ ด้ พั ฒ นามาจากระบบ Manual สู่ ร ะบบ Analog ก้ า วสู่ ร ะบบ Digital ที่ มี ก ารพั ฒ นาทั้ ง ในด้ า น
ประสิทธิภาพ ความเร็ว และความจุ โดยมี People เป็นจุดศูนย์กลางในการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร ตามแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ให้เน้นการพัฒนาด้านการศึกษาก่อให้เกิด
ปัญญา โดยใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสนับสนุน ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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ดังนั้นคาถามคือ “เราจะเดินหน้า ยุทธศาสตร์ป ระเทศไทยอย่ างไร ภายใต้บ ริบ ทแห่งความท้าทายใหม่
กฎระเบียบใหม่ของโลก ซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างไม่สามารถคาดการณ์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่ง
จะต้องมุ่งเน้นเรื่องการศึกษาแห่งอนาคต Digital Technology จะทวีพลังและบทบาทอย่างไร”
ซึ่ง นพ.
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) และดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ (ผูช้ ่วย
รัฐมนตรีประจากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ได้ให้ข้อมูลจาก World bank คาดการณ์ว่าจะเกิด
ภาวะตกงานสูงถึง 72% โดยกาลังแรงงานจะถูกแทนที่ด้วยระบบ Automatic ทั้งนี้ในประเทศไทยสถิติภาวะตกงาน
ของประชากร มีถึง 80 ล้านคน ในขณะที่มีจานวนตาแหน่งงานว่าง 90 ล้านตาแหน่ง ปัญหาที่สาคัญคือ กาลัง
แรงงานขาดทัก ษะขั้นสู ง ในการประกอบอาชีพ (High Skill) ทั้งในด้านเทคโนโลยีและทัก ษะด้านวิทยาศาสตร์
รัฐบาลจึงวางแผนพัฒนาทักษะด้าน ICT ให้แก่ประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงการให้บริการภาครัฐได้
ในภาคการศึกษา จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ทันสมัย ซึ่งการเสวนาครั้งนี้มีความเห็นว่า “การ
ปรับปรุง ปรับเปลี่ยนหลักสูตรต่างๆ ในภาคการศึกษา น่าจะให้อานาจแก่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็น ชอบ

เพื่อให้มีหลักสูตรที่รองรับอาชีพต่างๆ ได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน” โดยพิจารณา จากหลักการ
สอน 9 ขั้นตอน คือ
1) เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention)ก่อนนาเสนอเนื้อหาบทเรียน ควรมีการจูงใจและเร่งเร้าความสนใจให้
ผูเ้ รียนอยากเรียน
2) บอกวั ตถุ ป ระสงค์ (Specify Objective) ผู้เ รีย นจะได้ท ราบถึงความคาดหวังของการเรีย นและทราบถึง
พฤติกรรมขัน้ สุดท้ายของตนเองหลังจบบทเรียนแล้ว
3) ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) ทบทวนความรู้เดิมก่อนที่จะนาเสนอความรู้ใหม่แก่ผเู้ รียน
เช่น การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
4) นาเสนอเนื้อหาใหม่ (Present New Information) การนาเสนอเนื้อหาบทเรียนควรนาเสนอภาพประกอบกับ
คาอธิบายสั้นๆ ง่าย ได้ใจความ
5) ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) ผู้เรียนจะจาเนื้อหาได้ดีหากมีการจัดระบบการเสนอเนื้อหาที่ดี
และสัมพันธ์กับประสบการณ์เดิมหรือความรูเ้ ดิมของผู้เรียน
6) กระตุ้นการตอบสนองบทเรีย น (Elicit Response) หากผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมกิจกรรมในส่วนที่
เกี่ยวกับเนือ้ หาและร่วมตอบคาถาม จะส่งผลให้มีความจาดีกว่าผูเ้ รียนที่ใช้วิธีอ่านเพียงอย่างเดียว
7) ให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ (Provide Feedback) บทเรี ย นจะกระตุ้ น ความสนใจจากผู้ เ รี ย นได้ ม ากขึ้ น ถ้ า บอก
เป้าหมายที่ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่าขณะนั้นผู้เรียนอยู่ที่สว่ นใด ห่างจากเป้าหมายเท่าใด
8) ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) การทดสอบความรู้หลังจากศึกษาบทเรียน (Post-test) เป็น
การเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ทดสอบความรูข้ องตนเอง
9) สรุปและนาไปใช้ (Review and Transfer) การสรุปและนาไปใช้รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ เปิดโอกาสให้
ผูเ้ รียนได้มโี อกาสทบทวนความรูข้ องตนเองหลังจากศึกษาเนือ้ หาผ่านมาแล้ว
ทักษะที่ควรมี
1) Hard Skills (IQ)
2) Soft Skills (EQ)
- Communication Skill
- Teamwork and collaboration
- Adaptability
- Problem Solving
- Critical Observation
- Conflict Resolution
3) Identification Skills
4) Market Friendly
5) Strong Finance Skills

ปัญหาสาคัญในการเรียนแบบออนไลน์ คือไม่มีใครเปิด ไม่มีใครดู เทคโนโลยีไม่ได้ Include Education ไม่มี
Movement ไม่ มี Motivation ขาดการ Apply เทคโนโลยี เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการเรี ย นรู้ แ ต่ ไ ม่
สามารถทดแทนการดึงสิ่งที่ดีที่สุดในการศึกษาออกมาได้
ข้อสรุปในการจัดการเรียนการสอน
1) จัดการสอนแบบเรียนรู้ดว้ ยตนเอง ในลักษณะ Learn How to Learn
2) พัฒนากาลังแรงงานทั้งทักษะ Hard and Soft Skill
3) ใช้ IT เป็นเครื่องมือเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรู้
การเตรียมความพร้อม ที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลง Model การเรียนการสอน
1) วิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัย อาจถูกสอนในระดับมัธยม
2) ทักษะ Skill สาคัญกว่าเนือ้ หา Content
3) Content มีอยูม่ ากมาย ค้นหาได้จาก Internet เด็กๆ จะสามารถ Recheck ความรูข้ องอาจารย์ได้ตลอดเวลา
4) กระบวนการเรียนรู้ สาคัญกว่าหลักสูตร
5) บูรณาการความรู้กับชีวติ แลการใช้ประโยชน์สาคัญกว่าใบปริญญา
6) คิดเอง สร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ สาคัญกว่า การท่องจา
7) เทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้และพัฒนา มีความสาคัญกว่า การเรียนในห้อง
8) รูปแบบการเรียนรู้ เป็นแบบ Learn by Self more than Teaching แรงจูงใจคือความสนุก Fun Parameter is
to way to Learn
9) การศึกษาจัดขึ้นเฉพาะบุคคล ดึงจุดเด่นยอมรับความแตกต่าง และเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางดิจิทัลที่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
สามเทคโนโลยีที่ต้องบูรณาการเพื่อเป็นฐานการพัฒนาการศึกษาของไทย ให้ก้าวหน้า ยั่งยืน
1) การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ M2M รับส่งขอมูล (IoT)
2) Cloud Computing ประมวลผลและใช้ข้อมูล
3) Big Data วิเคราะห์ แปลผล สร้างความรู้
ทักษะที่ต้องมีในอนาคต
1) ทักษะการเป็นผู้นาผูต้ ามที่ดี Leadership
2) ทักษะเข้าใจใช้ดจิ ทิ ัล (Digital Literacy
3) ทักษะการสื่อสาร Communication
4) ทักษะการรูจ้ ักตัวตนและอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่น Emotional Intelligence
5) ทักษะการผู้ก่อการ Entrepreneurship
6) ทักษะความเป็นนานาชาติ (Global Citizen)
7) ทักษะการแก้ปัญหา Problem Solving
8) ทักษะการทางานเป็นทีม
------------------------------------

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย มุ่งสู่ระดับมาตรฐานสากล ด้วยกลไกการใช้ Digital Technology
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย สู่ระดับมาตรฐานสากล ไว้ดังนี้
1) เตรียมนักศึกษาให้พร้อม
2) เตรียมบุคลากร Get on Board
- Staff Development มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ App สาหรับบุคลากร Education 3.0 เพื่อให้
ได้รับความรู้เกี่ยวกับรูปแบบในการจัดการศึกษาที่มีความสอดคล้อมกับวิถีชีวิ ตของคนในแต่ละยุค
สมัย
3) เตรียมสถานที่
4) มีศูนย์ให้บริการด้านการเรียนการสอน โดยพัฒนาบุคลากรเพื่อทาหน้าที่เป็น Technology Integrator มี
คุณสมบัติ รู้วชิ า และรู้เทคโนโลยี
5) iHybrid โดยจับ มือกั บ บริษัท Apple ตั้งศูนย์ Regional Training Center มุ่งพัฒนา iBook ใน iTunes U ใน
ประเทศไทย
- ดาเนินการสอน โดยใช้ IPad Usages
- จัดเทคนิคการเรียนการสอนแบบ SPA Method (S:Syllabus P:Performance A:Assessment)
การวางยุทธศาสตร์ภาคสถาบันการศึกษา
1) ทาอย่างไรให้นักศึกษามีโอกาสเรียนตาม Life Style
2) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่รองรับลักษณะคนในยุค GenZ : Coaching
- มองนักศึกษาเป็นอันดับ 1 : เน้นแบบ Interactive
- ทางานแบบ Multitasking
- แสดงผลแบบ Infographic
- ไม่เหมาะกับรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะ one-way Communication
- บทบาทของครู คือ เป็น Coach , Facilitators
3) รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะกับคนยุค GenZ
- รูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom
เน้นการเรียนรู้ให้เร็วขึ้น และตอบโจทย์ Content
จัดห้องเรียนแบบใหม่ ครึ่งวงกลม แบบกลุ่ม แบบเดี่ยว
- รูปแบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom
ผู้เรียนศึกษาหาความรู้จากนอกห้องเรียน อาทิ การอ่านหนังสือมาก่อน การศึกษาผาน
ช่องทางออนไลน์ e-Learning LMS e-Book e-Journal Google Apps Social Medias ต่างๆ
ทากิจกรรม ตอบคาถาม ทาการบ้านหรือแบบฝึกหัด คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในห้องเรียน
ความท้าทายในสถาบันการศึกษาภาครัฐ
1) เตรียมนักศึกษาเพื่อโลกอนาคต

- ให้สามารถปรับเปลี่ยนงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้วา่ จ้างได้
- มี Core Skill, Language Skill
2) การเรียนรูใ้ นมหาวิทยาลัยถูกทดแทนด้วยการเรียนหลักสูตรออนไลน์
3) โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- IT Support Activity: Projector Support WiFi, LCD Monitor, ห้องเรียนแบบ Reloadable
- Product Activity Life Style: Tablet, Smart Phone, Mobile Device
- People Development
- ตัวอย่าง Application : Google Hangouts, Edmodo, iTunesU
การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย
1) ตั้งเป้าหมายสู่ Digital University ให้ชัดเจน
2) Clear Vision, Clear Strategy
3) หาจุดแข็งและนาเสนอมหาวิทยาลัย
-----------------------------------Implementing a Real World Digital Classroom
การจัดทาห้องเรียนดิจติ อลบนโลกแห่งความจริง ควรพิจารณาจากราคาและพืน้ ที่ที่เหมาะสม
ประเด็นพิจารณาความสาเร็จในการจัดห้องเรียนอัจฉริยะ คือ
1) ทาไมยังมีนักศึกษาติด F
2) มีอาจารย์ที่ไม่ใช้ ไม่ยอมรับกี่เปอร์เซ็นต์
3) การจัด Function ที่เกินความต้องการของอาจารย์
แนวทางการจัดทาห้องเรียน
1) การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนมาตรฐาน อุปกรณ์ในห้องเรียนจะมีเพียง Whiteboard ปากกา และ
ไมโครโฟน
2) การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนอัจฉริยะ จึงควรพิจารณาอุปกรณ์เท่าทีอาจารย์จาเป็นต้องใช้ อาทิ
E-Board Projector และ Record System
ทาอย่างไรจึงจะประสบความสาเร็จ
1) ต้องกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
- ปี 1 มีเป้าหมายเพือ่ ป้องกัน เด็กตก/ออก ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ Design ให้มี
ระบบบันทึกเพื่อทบทวนก่อนสอบได้
ระบบ Replay Classroom
- ปี 2 มีเป้าหมายเพื่อให้ผลการเรียนดีข้นึ
จัดระบบการเรียนการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom
อัด VDO เพื่อใช้ Content ในปีหน้า เพื่อไม่ให้อาจารย์เสียเวลาในการเตรียมเนือ้ หา

2) ต้องลดงานอาจารย์ไม่ใช่เพิ่มงาน ระบบที่สร้างต้องทางานได้เหมือนเดิม คุณภาพดีกว่าเดิม อย่าเปลี่ยน
กระบวนการสอนของอาจารย์ เพราะจะเกิดการต่อต้าน
3) ง่ายๆ เข้าไว้ เอา 3 เมนูพอ คือเขียนได้ด้ายปากกา 3 สี ลบได้ Highlight ได้
4) มี Teacher Assistant โดยหาคนไปช่วยอาจาย์ 1 คน ทาให้ได้แต่ไม่แก้ ถ้าต้องการแก้ ให้อาจารย์มาฝึกการ
ใช้งานโปรแกรม อจารย์จะค่อยๆ ซึมซับเทคโนโลยี
แนวทางการผลักดันมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตสู่เศรษฐกิจดิจิทัล คือ
1) การสร้าง “ความร่วมมือ” ระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจเอกชน
2) การทางานในระบบ Eco System ก่อให้เกิด Benefit
3) วางแผนทางการตลาด Startup and SME เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
-----------------------------------Education Data Analytics: Learning Productivity & Business Performance
เทคโนโลยีผลักดันภาคการศึกษาอย่างไร โดย นายธนชาติ วิวัฒนภูติ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ภาคการศึกษา
บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด

ข้อมูลนักศึกษาตั้งแต่ Start to Finish เป็นข้อมูลสาคัญ ระบบจึงควรรองรับ
1) การเก็บข้อมูล
2) การเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูล
- By self
- All can access
3) Decision Interregional Action (BI)
- Report Analysis & Predicts

- Transform Data to Intelligent Action
- The Scenarios
o Student Analysis as Services แนะน าการพั ฒ นาที่ ต รงกั บ นั ก ศึก ษาเฉพาะบุค คล ให้ ไ ด้ รับ
การศึกษาอย่างเท่าเทียม เสริมจุดแข็ง ลดจุดอ่อน ต้องเสริมอะไร เรียนอะไรเพิ่ม หาปัญหา
ด้านการเรียนเพื่อสร้างแผนการเรียนได้ ทาให้ลดปัญหานักศึกษาตก/ออก
o Student Production and Collaboration นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเรียนอะไร ต้อง
เรียนอะไร ต้องพัฒนาอะไร ป้องกันการเรียนในสิ่งที่ไม่จาเป็น เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
o Research Computing
-----------------------------------Smart Learning Environment : A Paradigm Shift ตอบสนองแนวทางการศึกษาของคนยุค GenZ
โดย ผศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อานวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

S : Self – Directed
= การกากับตัวเอง เวลา เป้าหมาย ทิศทาง
M : Motivation
= ความกระตือรือร้น
A : Adaptive
= การปรับเปลี่ยนตามบริบท
R : Responsibility
= ความรับผิดชอบต่อสังคม ตนเอง
T : Technology/Teaching
= สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
Future Environments
1) Virtual Learning
= การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เกิดได้ตลอดเวลา
2) Open Learning
= การเข้าถึงแหล่งเรียนรูท้ ี่อยู่ในตัวบุคคล อาคาร สถานที่
3) Smart Learning
= Virtual + Open Learning Environment
การจัดการเรียนการสอนแบบ Smart Learning
1) สามารถบันทึกข้อมูลการสอนได้

2) เข้าถึงได้ตามความต้องการ
3) ย้อนกลับไปทบทวนได้
4) จัดสิ่งแวดล้อมที่เข้าถึงได้ทั้งแบบ Virtual Learning และ Open Learning
A Paradigm Shift
กระบวนทัศน์ท่กี ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนการศึกษาในยุค GenZ
1) Collaborations
= ทางานร่วมกันได้ Tool on Web
2) Competitions
= การแข่งขัน คือแรงกระตุ้น
- Self Directed
- Regulation
- Set Learning Goal
3) Creative
= การสร้างสรรค์
4) Communications
= การติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยงกับ Collaborations
5) Collections
= เก็บข้อมูล เข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา
- E-Portfolio LLL
- Learning Data Bank
6) Constructions
= Search & Retreat
7) Convergence
= เข้าถึงได้ทุก Devices User-friendly แปลงและถ่ายโอนได้
-----------------------------------------

Massive Open Online Courses (MOOCs), Opportunity or Challenge
โดย ดร.ชั ย วุ ฒิ วิ วั ฒ น์ ชั ย ผู้ อ านวยการหน่ ว ยวิ จั ย วิ ท ยาการสารสนเทศ ศู น ย์ เ ทคโนโลยีอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ผศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผูอ้ านวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

MOOCs ระบบการศึกษาแบบเปิด เพื่อมหาชน สนับสนุนโครงการโดย NECTEC สามารถเข้าห้องเรียน
ได้ ผ่ า นระบบเรี ย นออนไลน์ ตามความต้ อ งการส่ ว นบุ ค คล สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ต ามอั ธ ยาศั ย รองรั บ ระบบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา และนักศึกษากับนักศึกษา ได้ ปัจจุบันมีหลักสูตรในระบบ จาก 9 สถาบัน
รวม 24 หลักสูตร 130 รายวิชา เฉลี่ย 1830 ชั่วโมง มี VDO on Demand 640 ชั่วโมง มีผู้เข้ าใช้บริการผ่านช่อง
eDLTV Satellite online 5 แสน User ต่อ เดือน มีระบบรายงานผลการศึกษาที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตร่วม
กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปัญหาที่พบ 1) Unclear in Copyright 2) Business Purpose 3) Faith for
Success (ไม่แน่ใจว่าประเทศจะพาไปได้)
-----------------------------------------

Re-inventing Higher Education: Foreign Innovative Partnership
โดย ศ.ก้องกิตติ พูสวัสดิ์ อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประเด็นสาคัญ
- ฟรี Course แล้วจะรักษาคุณภาพอย่างไร
- บริษัทดูจากความสามารถในการทางานมากกว่าใบปริญญา
- คนไทยยังยึดติดกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบเต็มเวลา (Offline) มากกว่ารูปแบบ Online
Degree
- การว่างงาน จากสาเหตุ
o ไม่จบปริญญา
o จบแล้วไม่มงี านทา
o Asian แรงงานต่างประเทศ
o การจ้างงานมุง่ เน้นสายอาชีพมากขึน้
การปรับตัว
- เกิดรูปแบบการศึกษา Scholl to career pipeline (high school to college to a job)
- การเปิด Online Degree ของสถาบันการศึกษาต่างประเทศ จะมีผลกระทบต่อภาคการศึกษาของ
ไทย แนวทางที่ดใี นการปรับตัวคือการ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มี Online Degree
(Corporate University)
- พัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยการมองสถาบันการศึกษาระดับ World Class
o NASPAA
o AASB
- การประกันคุณภาพการศึกษา ควรมี Regulation จากหน่วยงานภายนอก Social Benefit and
Network Connection และหน่วยงานในตลาดแรงงาน
- การเสริมทักษะ Soft Skill แนะรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Blended Learning คือ การ
ผสมผสานการสอนผ่านสื่อการสอน การผสมผสานวิธีการเรียนการสอน และการผสมผสาน
ระหว่างการสอนแบบเผชิญหน้ากับการสอนออนไลน์
- Bloom’s Taxonomy ระดับการเรียนการสอน 6 ระดับ

----------------------------------------The Future of Workforce; Teaching for Sustainable Careers กระบวนการสอนในอนาคต
นาเทคโนโลยี เป็นเครื่องอานวยความสะดวก และเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน ใช้ในบทเรียน
ลดเวลาการเรียนรู้ สามารถกลับมาทบทวนได้ เลือกใช้เครี่องมือที่เหมาะกับ Content สอนให้สนุก น่าเรียน และ
ตอบโจทย์การเรียนรู้ สร้างคนให้มคี วามพร้อมในตลาดแรงงาน เตรียมพร้อมรับกับ Big Data ให้สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ ข้อมูลได้ เสริมทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพและดารงชีวติ
องค์ประกอบสาคัญในระบบการศึกษา คือ
1) เนือ้ หา content
2) วิธีการสอน ที่ตอ้ งออกแบบให้เข้ากับ content และเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
3) อาจารย์ผู้สอน เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความอยากเรียน Technology เป็นสิง่ สนับสนุน แต่ไม่ได้แก้ปัญหาให้
เกิดความสนใจในการเข้าชั้นเรียน
4) วิธีการวัดผล
แนวทางการเรียนการสอน

รูปแบบ Blended Learning เป็นการศึกษาแบบผสมผสาน และมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับผู้สอน
เสริมทักษะที่จาเป็น ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ Innovation เสริมทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสาร
-----------------------------------------

นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน
1. บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จากัด (0-2344-9988)



เครื่องพิมพ์ ที่รองรับการพิมพ์ MicroText (รหัสตัวอักษรขนาดเล็ก) ใช้แว่นขยายอ่านตัวอักขระได้ ป้องกัน
การทาซ้าเอกสาร เมื่อถ่ายสาเนาจะเป็นแถบดาและไม่สามารถใช้แว่นขยายอ่านตัวอักขระได้
2. บริษัท ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี จากัด (0-2245-4942-3)

1) SOFTNIX LOGGER (Centralized Log Management) ระบบ Syslog Server จัดเก็บ Log File รองรับการ
จัดเก็บแยก Server/อุปกรณ์ ทั้ง appliance และ non-appliances

2) SOFTNIX LDAP Server ระบบพิสูจน์สิทธิ์ (Authentication) กาหนดสิทธิ์ (Authorization) และบันทึการ
ใช้งาน (Accounting) หรือ AAA System รองรับ Radius และ LDAP โปรโตคอล
3. บริษัท นิวซีโน่ (ประเทศไทย) จากัด (080-0879023/02-435-5899 ต่อ 303 จิรายุทธ เมฆาพันธ์)
จอ Multi-Touch Display & TV / ULTRA HD Multi-Touch ปรับรูปทรงเรขาคณิตแบบ AUTO, แปลง
ลายมือเป็นตัวพิมพ์นาไปใช้งานบนอินเทอร์ได้
4. บริษัท อ๊อปติมัส ซอฟต์ จากัด
g-able (09-09098018/02-685-9000 ต่อ 9430 สมเกียรติ อออิงทรัพย์)

1) TIMES Education Solution ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการการศึกษาแบบครบวงจร ในรูปแบบ WebBased Application ประกอบด้วย 5 ฟังก์ชั่น
- Core Business Function ระบบรับสมัคร บริหารหลักสูตร รับรายงานตัว ทะเบียนประวัติ จัด
ตารางเรียน/ตารางสอบ ลงทะเบียนเรียน การเงิน งานประมวลผล เทียบ-โอน ผลการเรียน
สาเร็จการศึกษา รายงานตัวบัณฑิต

- Support Business Function ระบบทุนการศึกษา/กู้ยืม งานคาร้อง สหกิจศึกษา/การฝึกงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรม/โครงการ ประเมินผูส้ อน การจัดอบรม งานศิษย์เก่า อาคาร
สถานที่/หอพัก
- User maintenance & Authentication Function
- Master data &Interfaces Function สามารถเชื่อมโยง Service หรือ Interface กับระบบอื่นๆ
ภายใต้มาตรฐาน web Service, LDAP, Single Sign On
- Report Function รองรับการออกแบบรายงานตามความต้องการผูใ้ ช้งานในทุกระดับ เช่น
รายงานประจาวันทั่วไป รายงานเชิงสรุปผลแบบอัตโนมัติ รายงานเชิงวิเคราะห์สาหรับ
ผูบ้ ริหาร
2) Item ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน รองรับการจัดการสินทรัพย์ การจัดการคลังสินค้า การจัดเก็บ
เอกสาร
- ระบบบริหารจัดการทางด้านสินค้า วัตถุดิบ เอกสารสาคัญ สินทรัพย์ โดยใช้เทคโนโลยี บาร์
โค๊ต รองรับกระบวนการเรียกใช้ ส่งคืน หรือการยกเลิก ตลอดจนการค้นหาและติดตาม
สถานะ
3) SPACE ระบบบริหารจัดการพืน้ ที่เช่าแบบครบวงจร ลดขั้นตอนการทางานที่ซับซ้อน ใช้ในการบริหาร
จัดการพื้นที่เช่าโดยเฉพาะ รองรับการขยายการบริหารพืน้ ที่ในรูปแบบกองทุนหรือกิจการค้าร่วม
สนับสนุนข้อมูลการบริหารตั้งแต่การวางแผนงบประมาณรายได้จนถึงขัน้ ตอนสรุปรายได้ เพื่อใช้ใน
การวางแผนการบริหารพืน้ ที่ให้มีประสิทธิภาพ
4) ASK DOM Benefit ตรวจจับประเด็นจาก Social Media แบบ Real-Time เปรียบเทียบผลตอบรับของ
การให้บริการ ในหลายมิติ และสามารถเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานได้
เพิ่มลิงค์และคาค้นได้ แสดงรายงานแยกสถิติตามคาค้น ประเภทข้อเสนอแนะได้
5. บริษัท วีเนเบิ้ล จากัด (091-495-5899)
SHAP BIG PAD : Smooth, Intuitive, and Made for Sharing
6. บริษัท กิงโกะ ซอฟต์ จากัด (02-192-1605)

1) ระบบ e-learning platform แบบ real-time conference รองรับผูเ้ รียน Mobile ลูกค้าปัจจุบัน Logon
พร้อมกัน 100 User
2) เครื่องสแกนเอกสาร รองรับค้นหาคาในเอกสารที่สแกนได้ ทั้ง PDF/Image (e-Book)
7. บริษัท เทรนด์ ไมโคร (ประเทศไทย) จากัด (02-646-1968)
โซลูชั่นรักษาความปลอดภัยบน Server และเครื่องลูกข่าย
8. บริษัท next2steps (089-9671730 กมลชนก ศรีวิสุทธิรักษ์)

กระดานอัจฉริยะ พร้อมจอ Projector วาด เขียน ลบ และบันทึกได้
9. บริษัท LG

Connect ทีละ 1 Device รอ Connect switch to 10-15 คน ระยะ 3-15 เมตร ความเร็วรองรับ 150-300
MGB เปิดหน้าจอพร้อมกันได้ 4 หน้าจอ เชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์ Dongle (Miracast) New Zero รุ่น WED-1 หลัการ
ทางานสะท้อนภาพจากหน้าจอขึ้นจอใหญ่ มีลูกเล่นแบ่งจอ Slide วาด ขีด เน้น แต่ละจอได้

EPSON Projector, Printer

Next2Step Projector

EPSON แว่นตาอัจฉริยะ สร้าง Model เพื่อการเรียนรู้
เสมือนจริง

Next2Step กระดานอัจฉริยะ พร้อมจอ Projector วาด
เขียน ลบ และบันทึกได้

พิธีเปิดโครงการ Education ICT Forum 2016

IBM : A-Host The Partnership of Digital
Transformation Case Study เพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน

ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

