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เทคโนโลยมีีบทบาทส�าคญัยิง่ข้ึนชีวติในปัจจุบนั – รวมทั้งในดา้นการเรียนรู้และฝึกอบรม 

มีผูใ้หบ้ริการพฒันาเน้ือหาการอบรมและโซลูชัน่บนเวบโดยใชน้วตักรรมท่ีมีคุณภาพ

มากข้ึน การเรีนรู้บนพื้นท่ีเสริมดว้ยผสมผสานกบัอีเลิร์นน่ิงช่วยใหก้ารเรียนรู้ในสภาพ

แวดลอ้มของนกัศึกษาและผูฝึ้กงานใชง้านไดง่้าย ระบบการศึกษาทวภิาคสายอาชีพของ

เยอรมนัคือเรียนรู้ร่วมกบัการฝึกอบรมประกอบดว้ยการปฏิบติัของนั้นสามารถปรับปรุงยก

ระดบัและติดตั้งเพื่อตอบสนองความทา้ทายในอนาคต

ดว้ยอีเลิร์นนิงโซลูชัน่ผูเ้รียนมีบทบาทอยา่งแขง็ขนัในการคน้ควา้และส�ารวจความตอ้งการ

ของตนเอง ระบบส่วนใหญ่สนบัสนุนการท�างานร่วมกบัผูเ้รียนดว้ยกนัและอาจารยผ์ูส้อน 

ระบบการถามตอบแบบบูรณาการปรับตวัไดร้องรับการติดตามความคืบหนา้และรายงาน

สถานอยา่งต่อเน่ือง ทูลซ์เหล่าน้ีมกัจะมีการออกแบบท่ีปรับแต่งและขยายฟังกช์ัน่ใหม่ได้

ดว้ย ท�าใหส้ามารถเขา้ถึงและแบ่งปัน skype และโซเชียลมีเดียไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ

นอกเหนือไปกวา่นั้นการท�าใหเ้น้ือหาเป็นเสมือนจริงและเกินจริงเป็นวธีิใหม่ในการเรียน

รู้โดยผา่นประสบการณ์ การจ�าลองท่ีสมจริงช่วยใหก้ารผจญภยัท่ีเป็นไปไม่ไดใ้นความ

เป็นจริง การบินผา่นจกัรวาลเพื่อส�ารวจภายในร่างกายมนุษยใ์นดินแดนท่ีไม่คุน้เคยสร้าง

ประสบการณ์การเรียนรู้มิติการสอนแบบใหม่

ความส�าเร็จทางเศรษฐกิจของประเทศเยอรมนีไดรั้บการเสริมดว้ยความเช่ียวชาญดา้น e-le-

arning โซลูชัน่ นบัเป็น "การฝึกอบรม - ผลิตในประเทศเยอรมนี" ในการน�าเสนอความ

รู้ท่ีจ�าเป็นเพื่อตอบสนองความทา้ทายในดา้นการศึกษาและฝึกอบรมสายอาชีพ ประเทศ

เยอรมนีมีประเพณีอนัยาวนานในสาขาน้ีและมีช่ือเสียงในดา้นการวางแนวทางการปฏิบติั

เพื่อตอบสนองความตอ้งการและโปรแกรมการปฏิบติัประกอบดว้ยการบูรณาการความ

สามารถระดบัมืออาชีพ ทางสงัคมและระเบียบวธีิเป็นลกัษณะของความรู้

ความริเร่ิมระบบบริการ iMOVE ก่อตั้งข้ึนโดยกระทรวงศึกษาธิการและการวจิยัของ

ค�าน�า
รัฐบาลแห่งสหพนัธ์ในปี 2001 เพื่อส่งเสริมความสมัพนัธ์ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ ร่วม

กบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนระหวา่งประเทศ บริการ iMOVE รวมถึงฐานขอ้มูลหลาย

ภาษาซ่ึงมีขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้หบ้ริการฝึกอบรมภาษาเยอรมนั การสมัมนา การฝึกอบรมรวม

ถึงการเยีย่มชมการคา้ในต่างประเทศ

แผน่พบัน้ีน�าเสนอเร่ืองราวความส�าเร็จแปดรูปแบบของการเรียนรู้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั 

e-learning โซลูชัน่ เพื่อใหต้ระหนกัในความพยายามร่วมกนัระหวา่งประเทศเยอรมนัและ

ประเทศพนัธมิตรดว้ยโปรแกรมการฝึกอบรมท่ีหลากหลายเพื่อท่ีจะน�าสู่ความส�าเร็จและ

เนน้การจา้งงาน "การฝึกอบรม - ผลิตในประเทศเยอรมนี" จึงนบัไดว้า่มีศกัยภาพโครงการ

ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพ่ือใชใ้นการฝึกอบรมขา้มประเทศ

Ulrich Meinecke
หัวหน้าแผนก iMOVE ประจ�า BIBB
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โรงงานเพื่อการเรียนรู้การท�างานอยา่งอตัโนมติัอยา่งเตม็รูปแบบเพื่อเตรียมความพร้อม

ส�าหรับการท�างานในสภาพแวดลอ้มระบบอตัโนมติั

อุตสาหกรรมในอนาคตมีลกัษณะท่ีโดดเด่นคือการใชข้อ้มูลปริมาณท่วมทน้อยา่ง

ท่ีไม่เคยมีมาก่อนร่วมกบัการเช่ือมโยงเครือข่ายของโรงงานและพ้ืนท่ีของบริษทั

ท่ีซบัซอ้น ซ่ึงหมายความว่า่พนกังานท่ีมีความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างของเทคโนโลย ี

เขา้ใจการผลิตแบบดิจิตอลและอตัโนมติัอยา่งสมบูรณ์ ความรู้โดยละเอียดเก่ียวกบั

การตั้งค่าและการเขียนโปรแกรมของเครือข่ายดิจิตอลและความสามารถในดา้นอี

เลก็ทรอนิกท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงันั้นกลไกและ IT  เป็นท่ีตอ้งการอยา่งยิง่ โรงงานเพื่อ

การเรียนรู้ท่ีครบวงจรของ Festo Didactic ช่วยเตรียมผูค้นใหมี้ความพร้อมอยา่งมี

ระบบส�าหรับการท�างานในสภาพแวดลอ้มอุตสาหกรรมท่ีซบัซอ้นแบบดิจิทลั

Festo Didactic เป็นซพัพลายเออร์ชั้นน�าของโลกในดา้นการน�าเสนอดา้นเทคนิค

และบริการใหค้ �าปรึกษาสถาบนัการศึกษาและการศึกษาส�าหรับอุตสาหกรรม 

บริษทัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของบรรษทักลุ่ม Festo ด�าเนินธุรกิจดา้นอุจสาหการ

โรงงานและเม่ือเร็วๆน้ีไดน้�าเสนอกระบวนการขบัเคล่ือนดว้ยระบบนิวเมติก และ

อีเลก็โทรนกคแบบอตัโนมติั และปัจจุบนับริษทัมีลูกคา้มากกวา่ 3ลา้นรายใน 200 

สาขา ในเครือการศึกษาต่อเน่ือง Festo Didactic มียอดการด�าเนินธุรกิจประมาณ 

154 ลา้นยโูร และนบัเป็นผูน้�าตลาดดา้นการฝึกอบรมดา้นอุตสาหกรรม ในปี 2015 

เพียงปีเดียว Festo Didactic ใหก้ารฝึกอบรมแก่ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 42,000 คนใน 

60 ประเทศ ในเวลาน้ีไดใ้หก้ารฝึกอบรมขั้นสูงแก่อาจารยห์ลายร้อยคน ซ่ึงไดรั้บ

เอกสารรับรองดา้นโซลูชัน่การฝึกอบรมเช่น ส่ิงอ�านวยความสะดวกในหอ้งปฏิบติั

การโรงงาน การเรียนรู้ และผลิตภณัฑ ์อีเลิร์นนิง ใหบ้ริการร่วมกบัโปรแกรมการ

ฝึกอบรมเชิงเทคนิคภายในองคก์รและผูท่ี้มุ่งเนน้ไปท่ีโรงเรียน มหาวทิยาลยัและ 

บริษทั

Festo Didactic ใหบ้ริการโซลูชัน่การฝึกอบรมในสามระดบัท่ีแตกต่างกนั มีตั้งแต่

ระดบัพื้นฐานไปจนถึงโมดูลส�าหรับกระบวนการอุตสาหการเฉพาะบุคคล และ

ขยายไปสู่โรงงานแห่งการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร นบัเป็นวธีิแกปั้ญหาท่ี

ครอบคลุมซ่ึงจดัท�าข้ึนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการฝึกอบรมโดยเฉพาะ

โรงงานเพื่อการเรียนรู้ท�าใหต้ระหนกัไดว้า่ กระบวนการซ่ึงปกติท�างานในเบ้ือง

หลงัการผลิตมีปฏิสมัพนัธ์กบัระบบอ่ืนอยา่งไร ส่ิงเหล่าน้ีช่วยใหผู้เ้รียนสามารถ

เตรียมรับมือกบัการเขียนโปรแกรมและการจดัการขอ้มูลในพื้นท่ี จึงนบัเป็นการ

พฒันาและการทดสอบการตอบโจทยข์องซอฟตแ์วร์ก่อนท่ีจะไปไดพ้บการเรียนรู้

ในโรงงานผลิตจริง ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบนบัวา่เป็นส่ิงท่ีอนัตรายและมีราคาแพงกวา่

โรงงานแห่งการเรียนรู้แบบใหม่เป็นทางออกท่ีเปิดกวา้งและยดืหยุน่เน้ือหาการ

เรียนรู้และทกัษะท่ีตอ้งการสามารถท่ีจะปรับได ้โดยผูเ้รียนสามารถตดัสินใจดว้ย

ตนเองวา่ วา่เขาตอ้งการเน้ือหาการเรียนรู้ และทกัษะใด ทั้งยงัสามารถเลือกไดว้า่

ตอ้งการการสนบัสนุนในแนวใด จากท่ีใด และมากนอ้ยเพียงใด

Festo ไดก่้อตั้งโรงงานเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการตั้งอยูภ่ายในโรงงานของ

ตนเองใน Scharnhausen โดยท่ีโรงงานเพื่อการเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของแนวคิด

วา่ดว้ยการฝึกอบรมและเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ถาวรส�าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมขั้น

สูงและพนกังานระดบัผู ้ีมี่ทกัษะในบริษทั อยา่งไรกต็ามกย็งัเหมาะส�าหรับผูเ้รียน

ระดบัเร่ิมตน้ และใหภ้าพรวมของการปฏิบติังานในสภาพแวดลอ้ม Industry 4.0 

ภายในขอบเขตของโรงงานเพ่ือการเรียนรู้ไดใ้หก้ารอบรมแก่แรงงานเพื่อใหไ้ดม้า

ซ่ึงทกัษะ และเจา้หนา้ท่ีระดบัผูจ้ดัการไดรั้บการฝึกอบรมระยะสั้นและท่ีประกอบ

กบัการปฏิบติัจริง โดยผูเ้ช่ียวชาญภายในหรือจากภายนอกในแบบท่ีเรียกวา่ “one-

point lessons” เน้ือหาการเรียนรู้ครอบคลุมเน้ือหาของเมคคาทรอนิกส์โลจิสติกส์

และการปรับกระบวนการใหเ้หมาะสมซ่ึงรวมถึงการฝึกอบรมดา้นองคก์รและ

ผูค้นท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงกิจกรรมสหวทิยาการ

โรงงานการเรียนรู้แบบบูรณาการของ Festo Didactic ส�าหรับ Industry 4.0 ก�าลงักา้ว

ไปสู่จุดใหม่และแนวคิดของบริษทั ก�าลงัดึงดูดความสนใจจากนานาชาติ ตอ้งการ

ขยายภาคการผลิตเช่นสหราชอาณาจกัร และสหรัฐอเมริกา หรือจากภูมิภาคท่ี

ตอ้งการรักษาเสถียรภาพการผลิตของตนใหอ้ยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงรวมถึงเอเชียตะวนั

ออกเฉียงใตแ้ละจีน

โรงงานเพื่อการเรียนรู้อาจถูกปรับใชใ้นบริษทั ในมหาวทิยาลยัและโรงเรียน

เทคนิคหรืออาชีวศึกษา ลูกคา้อุตสาหกรรมส่วนใหญ่มาจากภาคยานยนต ์ตวัอยา่ง

เช่น Audi ไดจ้ดัหาอุปกรณ์และบริการจาก Festo Didactic เพื่อใชใ้นศูนยก์ารเรียน

รู้ท่ีเมือง Puebla ประเทศเมก็ซิโกเพื่อเป็นแนวทาการผลิตรถรุ่น Q5 ใหม่ ลูกคา้

จากวงการศึกษารวมถึงมหาวทิยาลยัและวทิยาลยัจากทุกทอ้งท่ีระหวา่งเดนมาร์ก

และจีน
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การเรียนทางไกลน�าไปสู่วฒิุวศิวกรดา้นการเช่ือม

สมาคมเทคโนโลยกีารเช่ือมระหวา่งประเทศ (International Association of Wel-

ding Technology/GSI) ก่อตั้งข้ึนในปี 1999 โดยกลุ่มของการฝึกอบรมการเช่ือมท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงกบัสถาบนัวจิยั (SLVs) ซ่ึงร่วมกนัเสนอประสบการณ์ 80 ปี ของ

ความร่วมมือร่วมและทดสอบดา้นวศิวกรรม จุดมุ่งหมายของ GSI คือการใหก้าร

ฝึกอบรมและค�าแนะน�าในภาคการเช่ือมและการถ่ายทอดเทคโนโลยทีั้งภายใน

และภายนอกประเทศ ซ่ึงไดน้�าไปใช้้งานในกวา่ 50 ประเทศ พนกังานของ GSI 

มากกวา่ 300 คนเป็นวศิวกรและช่างเทคนิค

สมาคมสนบัสนุนผูเ้ขา้ร่วมในการฝึกอบรมและโปรแกรมการศึกษาต่อเน่ืองเพื่อ

น�าเขา้สู่การประกอบอาชีพและการพฒันาอาชีพ ทุกๆปี GSI น�าเสนอการฝึก

อบรมและการสอบสาขาวชิาชีพกวา่ 20,000 รายการในสาขาการเช่ือม นอกจาก

น้ียงัมี 1.500 หลกัสูตรส�าหรับเจา้หนา้ทผูเ้ช่ียวชาญควบคุมงานเช่ือมและ 6,000 

โปรแกรมการศึกษาต่อเน่ืองส�าหรับผูจ้ดัการ

การเรียนการสอนและการฝึกอบรมทั้งหมดด�าเนินการิตามมาตรฐานขอ้ก�าหนด

ทางเทคนิคของเยอรมนัและมีมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งและแนวทางท่ีก�าหนดไวโ้ดย

สมาคมวา่ดว้ยการเช่ือมและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งของเยอรมนั (German Asso-

ciation for Welding and Related Processes /DVS) ท่ี EWF (European Federation 

for Welding, Joining and Cutting/สหพนัธ์ยโุรปเพื่อการเช่ือม การต่อและตดั) 

และ IIW (International Institute for Welding / สถาบนัระหวา่งประเทศเพ่ือการ

เช่ือม) เม่ือนานมาแลว้ในปี 2007 GSI ไดรั้บรางวลั "German Training Export 

Award" จากกระทรวงศึกษาธิการของสหพนัธ์ และจาก iMOVE เป็นการยนืยนั

แนวคิดตอบสนองความตอ้งการในการเรียนรู้เชิงนวตักรรมระดบัสากล

สถาบนั GSI SLV Baltic ใชช่ื้อวา่ ÖU ตั้งอยูใ่นทาลลินนใ์นประเทศเอสโต

เนียซ่ึงท�างานเพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมการเช่ือมในประเทศต่างๆในภูมิภาค

บอลติก รัสเซียและประเทศอ่ืนๆ ท่ีใชภ้าษารัสเซีย GSI Baltikum ไดร่้วมมือกบั

แผนก e-learning ของ GSI ในประเทศเยอรมนีเพื่อพฒันาหลกัสูตรท่ีมีคุณสมบติั

ตามหลกัสูตรของ International Welding Engineer (IWE) การฝึกอบรมทาง

คอมพิวเตอร์ (CBT) ท่ีน�าเสนอครอบคลุมการใชภ้าพ ภาพเคล่ือนไหว ขอ้ความ

และภาพยนตร์ในระดบัดิจิทลัต่างๆ ความส�าเร็จในการเรียนรู้จะถูกตรวจสอบผา่น

ฟอรัมอินเทอร์เน็ต อีเมลและการติดต่อทางโทรศพัทรวมถึงการประเมินการบา้น

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2016 GSI SLV Baltic OÜไดจ้ดัท�าหลกัสูตรน�าร่องในระดั

บทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกบั บริษทัจากภูมิภาค วฒิุวศิวกรการเช่ือมเป็นโครงการ

ฝึกอบรมขั้นสูงระดบัสูงส�าหรับผูส้�าเร็จปริญญาตรีซ่ึงใชเ้วลาการเรียนการสอน

ประมาณ 440 ชัว่โมง ภายในขอบเขตของการเรียนการสอนน้ี 100 ชัว่โมงเป็น

ระบบการเรียนการสอนทางไกล ผา่นกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ในเวลานั้น

นกัศึกษาไดรั้บรหสัผา่นเขา้สู่ระบบทางอินเตอร์เน็ตเพื่อเขา้ดูรายละเอียด เน้ือหา 

หลกัสูตรท่ีสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองนอกจากนั้นไดรั้บขอ้มูลเพื่อติดต่อกบั

อาจารย ์ผูเ้ช่ียวชาญหากมีความตอ้งการ ความตอ้งการท่ีจะขยายขีดความสามารถ

ระดบัอาชีพผา่นทางการเรียนทางไกลมีสูงมากในรัฐบอลติกและรัสเซีย

โปรแกรมน้ีเสริมประกอบดว้ยการสอนในชั้นเรียนปกติ 60 ชัว่โมงท่ีโรงเรียน

อาชีวศึกษาในทาลลินน ์(Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool) ในระหวา่งนั้นผู ้

เขา้ร่วมจะไดรั้บค�าแนะน�าจากอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีประสบการในการเช่ือมมาอยา่งดี

เป็นประจ�าทุกสปัดาห์ และใชทูลช่วยในการเรียนรู้ และในเวลาท่ีเหลือของการฝึก

อบรมในหอ้งปฏิบติัการ

การจ�าลองสถานการณ์เพื่อน�ามาใชมี้ขอ้ดีคือ ผูเ้รียนสามารถมุ่งเนน้ในการท�างาน

ดว้ยมือเพื่อการฝึกฝนโดยไม่ค�านึงถึงแหล่งท่ีมาของขอ้ผดิพลาดซ่ึงอาจจะใช้

อิทธิพลในสภาพแวดลอ้มของหอ้งปฏิบติัการ ผูเ้รียนสามารถมุ่งเนน้พฤติกรรม

ของตนเองในระหวา่งกระบวนการเช่ือมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส�าคญัในแง่ของการบรรลุผล

ส�าเร็จ

GSI Baltic ใชอุ้ปกรณ์จ�าลองท่ีผลิตโดย Soldamatic อุปกรณ์น้ีไดรั้บการออกแบบ

มาเป็นพิเศษเพ่ือช่วยในการเช่ือมดว้ยแก๊สป้องกนัซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีพบไดบ่้อยโดย

เฉพาะ ในระหวา่งการจ�าลองเคร่ืองใชร้ะบบการฝึกสอน มนัใหก้ารแกไ้ขและสร้าง

การประเมินท่ีครอบคลุมของรอยเช่ือมทุกรอย งานทั้งหมดสามารถท�าซ�้ าได้

เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2017 ผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรม 21 คนแรกจากรัฐบอลติกและ

www.gsi-baltikum.ee

บล็อกการเรียนการสอนในช้ันเรียนประกอบกับแบบจ�าลองเสริมด้วย e-learning

ส�าหรับประเทศในแถบบอลติก
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สมาคมเทคโนโลยีการเชื่อมระหว่างประเทศ (GSI) ในภูมิภาคบอลติก

รัสเซียไดเ้ขา้สอบในทาลลินน ์หลงัจากส้ินสุดระยะน�าร่องในเดือนกนัยายน 

2017 ชุดการเรียนรู้ทั้งหมดจะถูกน�าเสนอในงานนิทรรศการ "การเช่ือมและการ

ตดั" โปรแกรมมีใหบ้ริการในภาษาองักฤษ ตุรกีและรัสเซีย เช่นเดียวกบัการ

ร่วมมือกบับริษทัท่ีมีความตอ้งการแรงงานท่ีตอ้งใชท้กัษะในพื้นท่ีท่ีมีสมัพนัธ์

เก่ียวขอ้ง GSI SLV Baltic OÜ ก�าลงัมองหาความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัใน

ประเทศแถบบอลติก รัสเซียและประเทศท่ีใชภ้าษารัสเซียเป็นภาษาต่างประเท

ศอ่ืนๆอีกในอนาคต 
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เสนอการฝึกอบรมธุรกิจแนวรวมส�าหรับกิจการขนาดเลก็

 วทิยาลยัธุรกิจ และการจดัการ Frankfurt School of Finance and Management 

เป็นสถาบนัท่ีมุ่งเนน้การวจิยัครอบคลุมทุกดา้นของธุรกิจ การจดัการ การธนาคาร 

และการเงิน วชิาธุรกิจเปิดสอนหลกัสูตรปริญญาการศึกษา การฝึกอบรม โครงการ

วจิยั และใหค้ �าปรึกษาและเป็นแหล่งใหค้ �าแนะน�าและใหแ้รงบนัดาลใจส�าหรับ

บริษทัและองคก์รอ่ืนๆ คือหน่วยบริการใหค้ �าปรึกษาระหวา่งประเทศ (Interna-

tional Advisory Services /IAS) ไดด้�าเนินโครงการใหค้ �าปรึกษาและฝึกอบรม

ระหวา่งประเทศมาตั้งแต่ปี 1990 

efiport AG ก่อตั้งข้ึนในปี 2000 และเป็นสถาบนัยอ่ยของ Frankfurt School เป็น

สถาบนัหน่ึงท่ีใหบ้ริการนวตักรรมดา้นการศึกษาและการฝึกอบรมท่ีสนบัสนุน

ดว้ยเทคโนโลยใีนประเทศเยอรมนี หลกัสูตรน้ีเปิดสอนใหแ้ก่พนกังานในบริษทั

ท่ีด�าเนินงานในระดบันานาชาติโดยส�าหรับธุรกิจขนาดกลางท�าใหผู้ใ้หบ้ริการฝึก

อบรมและมหาวทิยาลยัต่างๆ การจดัหารวมถึงกลยทุธ์ ระบบและตอบโจทยก์าร

บริการส�าหรับการทดสอบออนไลน ์การฝึกอบรมผา่นเวบ็และการเรียนรู้แบบผสม

ผสาน แพลตฟอร์มความรู้และโซเชียลมีเดียรวมถึงการจดัการคุณสมบติัแบบบูรณ

าการ

"LinkEd E-learning" เป็นแนวธุรกิจใหม่ท่ีก่อตั้งข้ึนใน IAS ในปี 2010 ซ่ึงใน

ปัจจุบนัไดรั้บการยอมรับวา่เป็น "สถาบนัการเงินเพื่อการพฒันาโรงเรียนแฟรงค์

เฟิร์ต E-Campus/Frankfurt School Development Finance e-Campus" (FSDF 

E-Campus) แพลตฟอร์มการเรียนรู้ส�าหรับส่ิงน้ีสร้างโดย efiport เพื่อสนบัสนุน

การพฒันาความเจริญท่ีไม่เคยมีมาก่อนในภาคการเงินรายยอ่ย ในช่วงสิบปีแรก

ของศตวรรษปัจจุบนั ไดรั้บตวามความสนใจอยา่งยิง่จากประเทศก�าลงัพฒันาและ

ประเทศอุตสาหกรรมใหม่จากบุคคลท่ีไม่มีโอกาสเขา้ถึงการฝึกอบรมดว้ยตนเอง

หลกัสูตรประกาศนียบตัรออนไลนไ์ดรั้บการพฒันา เพื่อท่ีจะท�าใหป้ระสบการณ์

การฝึกอบรมสามารถเขา้ถึงผูค้นมากข้ึนกวา่เดิมในดา้นไมโครไฟแนนซ์ การ

บริหารความเส่ียงทางการเงิน การเงินส�าหรับธุรกิจ SME และการเงินพลงังาน

ทดแทน และการประกนัขนาดเลก็ เป็นหลกัสูตรนอกเวลา 6 เดือนซ่ึงโดยทัว่ไปจะ

ใชเ้วลาเรียนประมาณ 150 ชัว่โมง จุดท่ีส�าคญัท่ีสุดคือการสอบขอ้เขียนขั้นสุดทา้ย

ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งเขา้ร่วมดว้ยตนเองและสามารถสอบไดจ้ากหน่ึงใน 70 ภาคีทัว่โลก

กิจกรรมการเรียนรู้ไดรั้บการปรับใหเ้หมาะกบักลุ่มเป้าหมายในกลุ่มประเทศ

ท่ีใชห้ลายภาษาโดยเนน้ความตอ้งการและขอ้ก�าหนดเฉพาะ นอกจากน้ีค�านึง

ถึงการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตท่ีชา้และไม่สม�่าเสมอ และการมีประสบการณ์นอ้ย

สถานการณ์ท่ีมีการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองบนเวบ็และการฝึกอบรมรวมทั้งการมีทุน

จ�ากดั เพื่อใหก้ารใหก้ารศึกษาต่อเน่ืองและการฝึกอบรมสามารถปรับใหเ้ขา้กบั

ตารางเวลาของแต่ละบุคคลได ้การออกแบบท่ีตอบสนองท�าใหง่้ายต่อการใชง้าน

ส�าหรับอุปกรณ์ปลายทางแบบมือถือ 

กิจกรรมท่ีมีความตอ้งการดา้นเทคนิคนอ้ยท่ีสุด แต่มีเน้ือหาหลกัสูตรน่าสนใจ

และสร้างแรงจูงใจใหม้ากท่ีสุด วธีิการแกปั้ญหาท่ีจะไม่ใชรู้ปแบบท่ีซบัซอ้น  เช่น

การฝึกอบรมผา่นเวบ็และการสมัมนาทางเวบ็จึงถูกแทนท่ีดว้ยบรรยายท่ีมีการ

ออกแบบเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจและมีความหลากหลาย นอกจากน้ีใชก้ารทดสอบ

ออนไลนแ์ละกรณีศึกษา รูปแบบมลัติมีเดียท่ีง่ายสั้นและน่าดึงดูดใจเช่นการ

บรรยายและวดีิโอสอนสั้นๆ และมีการสร้างฟอรัมเพื่อการเสวนา

หน่วยการเรียนรู้มีโครงสร้างแบบแยกโมดูล มีการประเมินผลออนไลนโ์ดยใช้

ค �าถามแบบปรนยั 15 ขอ้ในแต่ละโมดูล ในการผา่นการทดสอบจะตอ้งตอบค�าถาม

ถูกตอ้งอยา่งนอ้ย 50 เปอร์เซ็นต ์ค�าถามแต่ละขอ้มีคะแนนสูงสุดสามคะแนน การ

ทดสอบสามารถท�าไดส้ามคร้ัง เม่ือผา่นไปส�าเร็จโมดูลถดัไปจะลงทะเบียนเขา้โดย

อตัโนมติั

ทุกวนัน้ีมีเกา้หลกัสูตรท่ีแตกต่างกนัมีใหบ้ริการเป็นภาษาองักฤษผา่นทาง

แพลตฟอร์ม FSDF e-Campus สองหลกัสูตรเปิดสอนเป็นภาษาฝร่ังเศส หน่ึงใน

ภาษาจีน และหน่ึงในภาษาสเปน ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2016 หลกัสูตรการศึกษา

แรกของโรงเรียนแฟรงคเ์ฟิร์ตเปิดสอนทางออนไลนท่ี์ e-Campus หลกัสูตร "ความ

เป็นผูน้�าในการพฒันาทางการเงิน (MA) หลกัสูตรออนไลน"์ น้ีเป็นคอร์สท่ีไดรั้บ

การใบรับรองปัจจุบนั

www.fs.de/e-Campus

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลนข์ยายขอบเขตการเรียนรู้โดยเฉพาะในทอ้งถ่ิน 

sub-Sahara Africa
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วิทยาลัยธุรกิจ และการจัดการ/Frankfurt School of Finance & Ma-
nagement

จ�านวนผูเ้ขา้ร่วมท่ีใชแ้พลตฟอร์มน้ีนบัวนัจะเพิ่มข้ึนโดยมีนกัศึกษาต่างชาติเกือบ 

1500 คนจากมากกวา่ 100 ประเทศในปี 2016 ประมาณหน่ึงในสามของจ�านวนน้ี

มาจาก sub-Saharan Africa และหน่ึงในสามจากยโุรป ส่วนใหญ่เป็นพนกังานของ

สถาบนัการเงิน อีกส่วนหนึงท�างานใหก้บัองคก์รระหวา่งประเทศและผูใ้หค้วาม

ช่วยเหลือ หน่วยงานบริหารและบริษทัท่ีปรึกษาดา้นการพฒันาเช่น ธนาคารโลก 

องคก์ารสหประชาชาติ
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IBB สถาบนัเพื่อการศึกษาวชิาชีพ เอจี (Institut für Berufliche Bildung AG, Institute for Vocati-
onal Training IBB AG)
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DRAGON – ระบบการศึกษาต่อเน่ืองและการฝึกอบรมเพื่อพฒันาความ

สามารถในประเทศจีน

ส่ีองคก์รเยอรมนัไดเ้ขา้ร่วมกองก�าลงัท่ีจะร่วมกนัสร้างระบบการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง

และการฝึกอบรมส�าหรับการจดัการการผลิตและเทคโนโลยใีนประเทศจีนบนพ้ืน

ฐานตน้แบบภายใตช่ื้อ DRAGON เพ่ือเสนอการพฒันาความสามารถถูกช้ีน�าโดยการ

ปฏิบติังานแบบเฉพาะเจาะจง โดยไดรั้บความร่วมมือจาก สถาบนั Fraunhofer IAO 

(สถาบนัเศรษฐศาสตร์และองคก์รแรงงาน) - สถาบนัเทคโนโลยกีารผลิตท่ี Karlsruhe 

Institute of Technology (KIT), ศูนยก์ารท�างานในรูปแบบอตัโนมติั Düsseldorf 

(CCAD) และ Winkler Bildungszentrum GmbH พนัธมิตรดา้นแอปพลิเคชนัอีกส่ี

รายในจีนและพนัธมิตรดา้นเทคโนโลย ีvitero GmbH มีส่วนเก่ียวขอ้ง กระทรวง

ศึกษาธิการและการวจิยัของรัฐบาลแห่งสหพนัธ์ (BMBF) สนบัสนุนโครงการซ่ึงจะ

ด�าเนินการจนถึงส้ินปี 2016

เน้ือหาในประเทศจีนท่ีสามารถใชไ้ดใ้นหลากหลายรูปแบบ มีรูปแบบหลาก

หลายจากหลกัสูตรออนไลนแ์บบเปิด - ตวัอยา่งเช่น นิวเมติก ไฮดรอลิค หุ่นยนต์

อุตสาหกรรม หรือไดรฟ์ไฟฟ้าท่ีสามารถควบคุมได ้- ไปจนการเรียนในหอ้งเรียน

จริงและ หอ้งเรียนเสมือนจริง ส�าหรับทีมเสมือนผา่นหลกัสูตรออนไลนท์ั้งแบบท่ี

ตอ้งเสียและไม่เสียค่าธรรมเนียม

ซอฟตแ์วร์ Moodle มีหนา้ท่ีเสมือนเป็น "หอ้งเรียน" ออนไลนซ่ึ์งจดัเกบ็ส่ือการ

เรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ไว ้ระบบการจดัการเรียนรู้ของ DRAGON moodle 

ประกอบดว้ยหลกัสูตรซ่ึงน�าเสนอเทคนิคการผลิตและวธีิการจดัการการผลิต มี

หลกัสูตรฟรีครอบคลุมความรู้พื้นฐานและหลกัสูตรท่ีซบัซอ้นเพื่อพฒันาความ

สามารถเฉพาะดา้นส�าหรับการผลิตท่ีทนัสมยั ความยาวของหลกัสูตรแตกต่างกนั

ไป มีการทดสอบเม่ือจบคอร์สพร้อมใบรับรองดิจิทลั

ผูเ้รียนสามารถใชบ้ริการการศึกษาและการฝึกอบรมในพ้ืนท่ีในกิจกรรมท่ีใชใ้น

หอ้งเรียนหรือผา่นทางอินเทอร์เน็ต การใชง้านมีความยดืหยุน่อยา่งยิง่และสามารถ

ปรับใหเ้หมาะกบัความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคน การฝึกอบรมในพ้ืนท่ีใน

หอ้งเรียนกบัคนจริงรวมถึงการเยีย่มชมการเรียนรู้รวมทั้งคอร์สท่ีสอนในท่ีจริง บาง

ส่วนเปิดสอนในโรงงานผลิตและบริษทั ผูเ้ขา้ร่วมสามารถซกัถามและรับทราบ

ประสบการณ์ขั้นตอนและวธีิการประกนัคุณภาพไดโ้ดยตรง ส�าหรับโครงการเรียน

รู้ในอินเทอร์เน็ตใชที้มเสมือนจาก vitero และประสานงานโครงการร่วม จุดเด่นของ

ระบบคือการใชป้ระโยชนจ์ากกระบวนการท�างานเป็นทีมทัว่ไปและวธีิการท�างาน

เป็นทีมท่ีเป็นท่ียอมรับ

DRAGON Remote Laboratories เป็นโรงงานท่ีผลิตไดจ้ริง ซ่ึงการด�าเนินงาน

สามารถควบคุมงานผา่นอินเทอร์เน็ตได ้และสามารถท่ีจะตรวจสอบผา่นกลอ้ง

วดีิโอ วา่ค�าสัง่ท่ีไดรั้บจากการเขียนโปรแกรมโดยส่วนประกอบท่ีควบคุมจาก

ระยะไกลไดป้ฏิบติัตามหรือไม่ คุณจึงไม่เพียง แต่เห็นการจ�าลองเท่านั้น แต่ยงั

สามารถดูฮาร์ดแวร์ในขณะท่ีท�างานดว้ย

ระบบการเรียนของ DRAGON ไม่เพียงแต่น�าเสนอเน้ือหาส�าหรับการเรียนรู้ใน

ระดบัต่างๆเท่านั้น แต่ยงัมีจุดมุ่งหมายท่ีจะใหบ้ริการจึงเป็นเวทีเพื่อการแลกเปล่ียน

และเครือข่ายแพลตฟอร์มส�าหรับผูใ้หบ้ริการอ่ืนๆ ของการศึกษาและการฝึกอบรม

ในสาขาวชิาเหล่าน้ี

ไดมี้การสมัภาษณ์หลายๆบริษทัก่อนเพื่อท่ีจะระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสม ดงันั้น

จึงเป็นไปไดแ้จง้ช่องทางการตลาดท่ีหลากหลายส�าหรับองคก์รต่างๆจากเยอรมนั

ท่ีจะหารายช่ือผูติ้ดต่อกบัผูท่ี้จะมีส่วนร่วมในประเทศจีนได ้กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย

คือธุรกิจการผลิตของจีนและกิจการร่วมคา้เยอรมนั - จีนท่ีมีพนกังานนอ้ยกวา่หน่ึง

ร้อยคนรวมทั้งซพัพลายเออร์ของพวกเขา

หวัขอ้ของการจดัการการผลิตและเทคโนโลยท่ีีมีการจดัข้ึนโดยมีความเก่ียวขอ้ง

ใกลชิ้ดกบัการปฏิบติัและการส่งมอบ ขอ้เสนอการพฒันาความสามารถทั้งหมด

ค�านึงถึงความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ชาวจีน ซ่ึงเป็นีความตอ้งการท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส�าหรับความสามารถในการประกนัคุณภาพ การระบุความผดิ

และการแกปั้ญหาท่ีเป็นอิสระ

ขั้นตอนต่อไปไดรั้บการสนบัสนุนพนัธมิตรของโครงการ ร่วมกบัพนัธมิตรเพิ่ม

เติมก�าลงัวางแผนท่ีจะด�าเนินการระบบต่อไปบนพื้นฐานของผลก�าไร จุดมุ่ง

หมายคือการพฒันาความรู้ผา่นโครงการบริการท่ีจะใหข้อ้มูลเชิงลึกท่ีจะเป็นวธีิ

การศึกษาและการฝึกอบรม อาจจะมีการพฒันาไปถึงระดบัของการก�าหนดและมี

คุณภาพส�าหรับตลาดเป้าหมายของจีน

www.iao.fraunhofer.de    www.dragon-training.de 

แพลตฟอร์มระบบเครือข่ายบริการการศึกษาและฝึกอบรมดา้นการจดัการการผลิตและเทคโนโลยี
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Fraunhofer IAO (สถาบนัเพื่อธุรกิจแรงงาน และการจดัการ)
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Fraunhofer IAO (สถาบนัเพื่อธุรกิจแรงงาน และการจดัการ)

WEITERmitBILDUNG
IBB www.ibb.com

การใชบ้ริการท่ีศูนยฝึ์กอบรมระดบัภูมิภาค

ห้องเรียนเสมือนจริงคือสินค้าออกยอดนิยม

สถาบนั IBB  สถาบนัเพื่อการศึกษาวชิาชีพ เอจี /IBB Institut für Berufliche 

Bildung AG ก่อตั้งข้ึนในปี 1985 ปัจจุบนัด�าเนินงานในสถานท่ีต่างๆกวา่ 250 แห่ง

และเป็นหน่ึงในผูใ้หบ้ริการการศึกษาต่อเน่ืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของเยอรมนี IBB น�า

เสนอวถีิทางแกปั้ญหาการฝึกอบรมท่ีเจาะจงส�าหรับผูเ้ขา้ร่วม ตั้งแต่การฝึกอบรม

แบบตวัต่อตวัไปจนถึงการสอนในหอ้งเรียนเสมือนจริง และขยายไปถึงแนวคิด

การเรียนรู้แบบผสมผสาน สถาบนัยงัด�าเนินการสถานศึกษาออนไลนเ์สมือนจริง 

(VIONA) ซ่ึงไม่วา่จะอยูท่ี่ใดผูเ้ขา้ร่วมจากประเทศเยอรมนีและประเทศในยโุร

ปอ่ืนๆ จะมาพบกนัเพื่อเรียนรู้และท�างานร่วมกนัภายใตก้ารแนะน�าของผูส้อนได้

ทุกวนั

ในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในผูใ้หบ้ริการดา้นการเรียนรู้เสมือนจริงรายใหญ่ของเยอรมนั

ปัจจุบนั IBB ไดข้ยายขอบเขตการใหบ้ริการขา้มพรมแดน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 

2017 ไดร่้วมมือกบั Aspire Education GmbH ณ.กรุงเวยีนนา เปิดแพลตฟอร์ม

ของ aspidoo.com นบัเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศ

ออสเตรียท่ีใหผู้เ้รียนไดมี้โปรแกรมการฝึกอบรมสายอาชีพท่ีต่อเน่ืองทางออนไลน์

ท่ีมีคุณภาพสูง หลกัสูตร IBB มีใหบ้ริการในออสเตรียผา่นทางแพลตฟอร์ม VIO-

NA ซ่ึงก่อตั้งข้ึนเม่ือสิบปีท่ีแลว้ จนถึงปัจจุบนัมีพนัธมิตร 200 แห่งในเยอรมนี

ตามขอ้ตกลงความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมจะพบกบั aspidoo.com เป็นท่ีใหค้ �าปรึกษาและ

สนบัสนุนลูกคา้ทั้งออนไลนแ์ละดว้ยตนเอง รวมทั้งเสนอสภาพแวดลอ้มการเรียน

รู้ท่ีน่าพอใจในศูนยฝึ์กอบรมในภูมิภาค ผูเ้ขา้ร่วมสามารถเลือกหลกัสูตร VIONA 

ในสถานท่ีอบรมของ aspidoo สิบแห่งโดยแต่ละแห่งเปิดโดยไม่ข้ึนอยูก่บัจ�านวน

ผูเ้ขา้ร่วม

หอ้งเรียนเสมือนจริงสามารถรองรับนกัเรียนและอาจารยท์ั้งหมดโดยมีไวทบ์อร์ด

และส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย อยา่งไรกต็ามผูร่้วมอบรมแต่ละคนมีอยูใ่นรูป

ประจ�าของตนเองการเสวนาถามตอบใชไ้มโครโฟน ผูเ้ขา้ร่วมในการสมัมนา

แบบตวัต่อตวัตามปกติ อาจารยน์�าไปสู่กระบวนการการพดูคุยการท�างานกลุ่มเลก็

ภายใน"หอ้งติดกนั" กระตุน้การประชุมระดมความคิด บนัทึกผลการท�างานและ

แจกจ่ายเอกสาร ส่ือการเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีสนบัสนุนมีอยูใ่นแพลตฟอร์มการเรียนรู้

ท่ีแยกต่างหาก

ขอบเขตของโปรแกรมการสอนข้ึนอยูก่บัความยาวของหลกัสูตรในการเรียนใน

ชั้นเรียนทัว่ไป

จุดเด่นอยา่งหน่ึงของหอ้งเรียนเสมือนจริงคือส่ิงท่ีเรียกวา่เทคโนโลย ี

"แอพพลิเคชนัแบ่งปัน" ซ่ึงมีขอ้ดีเด่นคือผูเ้ขา้ร่วมสามารถใชแ้อพพลิเคชัน่น้ีไม่

วา่จะไดติ้ดตั้งโปรแกรมนนพีซีของตนเองหรือไม่กต็าม วธีิน้ีท�าใหง่้ายข้ึนในการ

ประมวลผลผลลพัธ์ร่วมกนั VIONA ใชป้ระโยชนจ์ากแพลตฟอร์ม vitero ซ่ึงได้

รับการพฒันาโดยสถาบนั Fraunhofer และมีส่วนต่อประสานผูใ้ชท่ี้ใชง้านง่าย

เช่นเดียวกบัในการสอนในชั้นเรียนปกติผูบ้รรยาย ผูร่้วมงานและผูเ้รียนนัง่อยูร่อบ

โตะ๊เสมือนจริง ซ่ึงกข้ึ็นอยูก่บัอุปกรณ์ในหอ้งเรียน อาจใชเ้ป็นไวทบ์อร์ด กระดาน 

หรือหอ้งปฏิบติัการภาษา หรือเซอร์เฟสส�าหรับน�าเสนอซอฟตแ์วร์ ผูส้อนใช้

เทคโนโลยแีอพพลิเคชนัแบ่งปัน เพื่อการน�าเสนอรวมถึงการสาธิตการใชง้าน

ซอฟตแ์วร์ อุปกรณ์ทั้งหมดน้ีช่วยผูบ้รรยายในการน�าเสนอเน้ือหาดว้ยวธีิการผสม

ผสาน และท�าการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั เพื่อหาวธีิการสร้าง

ผลในเชิงบวกมากท่ีสุดส�าหรับผูใ้ช้

VIONA มีหลกัสูตรวชิาพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม การออกแบบกราฟิกและส่ือ การ

พยาบาล การดูแลสุขภาพ การพฒันาบุคลิก และภาษาต่างประเทศ นบัเป็นเพียง

ส่วนหน่ึง มีคอร์สระยะสั้นเวลาหน่ึงสปัดาห์ไปจนถึงแผนการฝึกเขม้สองสปัดาห์ 

บางหลกัสูตรของ IBBไดรั้บการปรับใหเ้หมาะกบัตลาดออสเตรีย ใน 16 โมดูลท่ี

น�าเสนอพบวา่การออกแบบกราฟิกและการออกแบบดิจิทลั และไอทีเป็นหลกัสูตร

แรกท่ีไดรั้บการเลือกเป็นอนัดบัแรกๆ หลกัสูตรไดรั้บการปรับในลกัษณะท่ี

สอดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนดของตลาดแรงงานออสเตรีย (Austrian Labour Market Ser-

vice /AMS) ในช่วงสองสปัดาห์ผูเ้รียนจะไดรั้บโอกาสแสดงผลงานจากความรู้ท่ี

ไดรั้บในโครงการพิเศษ หน่วยการฝึกสอนพิเศษหรือการใหค้ �าปรึกษาช่วยใหพ้วก

เขาช้ีแจงและตอบค�าถาม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการของตนเองกบัผูฝึ้กสอนโดยตรง
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SGM Educational Solutions
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E-learning solution ส�าหรับชาวมอลต้า

www.sgm-berlin.com

อินเทอร์แอคทีฟคอร์สท่ี วทิยาลยัศิลปะ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประเทศมอลตา 

(Malta College of Arts, Science and Technology/MCAST)

วทิยาลยัศิลปะ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประเทศมอลตา (Malta College of 

Arts, Science and Technology/MCAST) อุทิศตนเพื่อใหการอาชีวศึกษาดา้น

ต่างๆและการศึกษาและการฝึกอบรมช่างฝีมืออาชีพใหแ้ก่นกัศึกษา เตม็เวลาและ

นกัเรียนนอกเวลากวา่ 10000 คน ในฐานะท่ีเป็นสถาบนัสาธารณะจึงมีจุดมุ่งหมาย

ท่ีสนบัสนุนกระบวนการศึกษาระยะยาวตามอธัยาศยัดว้ยตนเองตลอดชีพโดย

เฉพาะอยา่งยิง่ส�าหรับผูป้ระกอบอาชีพ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของโปรแกรม MCAST 

สามารถขยายขีดความสามารถของตนเองในวชิาหลากหลายและโดย upskilling 

และอบรมระดบัสูงสามารถเพ่ิมโอกาสและความกา้วหนา้ในอาชีพ

SGM Solutions ของเยอรมนัท�าการพฒันาหลกัสูตร e-learning ส�าหรับ MCAST 

ใน 15 สาขาวชิาทั้งระดบัอาชีวศึกษา และรวมทั้งวศิวกรรมศาสตร์ (สาขาไฟฟ้า 

เคร่ืองกล ไอซีที) ดา้นสาธารณสุข ธุรกิจและการจดัการศิลปะและการออกแบบ

พลงังานทดแทน การท่องเท่ียวและการเกษตร ซ่ึงประกอบดว้ยฐานขอ้มูลขนาด

ใหญ่ของวชิาชีพเหล่าน้ีเพื่อใหห้ลกัสูตรท่ีจะส่งมอบผา่นการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

SGM ไดมี้การจดัตั้งระบบการจดัการการเรียนรู้อจัฉริยะ (learning management 

system /LMS) ทั้งหมดน้ีใชเ้คลา้ด ์ใหผู้เ้รียนใชง้านไดต้ามอธัยาศยั ง่ายและ

เป็นการตอบสนองวธีิการเรียนรู้ในสภาพแวดลอ้ม

SGM เป็นบริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญในการสร้างเน้ือหาและหลกัสูตรเพื่อการ

ศึกษาและการฝึกอบรมและตอบโจทยค์วามตอ้งการท่ีใหค้รอบคลุมการใชว้ธีิ

การนวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีเกิดข้ึนใหม่ๆส�าหรับสถานการณ์การเรียนรู้แบบ

ปัจจุบนั SGM ยงัน�าเสนอวธีิการประเมินผล และใหค้ �าปรึกษาส�าหรับการจดัตั้ง

หรือการปฏิรูปองคก์รการศึกษาหรือกระบวนการฝึกอบรม การพฒันาหลกัสูตร

และหลกัสูตรจะด�าเนินการตามมาตรฐานการศึกษา SGM ไดรั้บรางวลัเป็นอนัดบั

ท่ีสองในการวเิคราะห์ FOCUS /สถิติของบริษทัท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดในปี 2017 และ

ส�าเร็จอนัดบัท่ี 12 ส�าหรับ Deloitte's Fast 50 Award ประจ�าปี 2016 ในประเทศ

เยอรมนี

SGM ไดส้ร้างโมดูลอีเลิร์นนิง 241 โมดูล ผลิตส่ือดิจิทลัมากกวา่ 100000 รายการ

และบูรณาการเขา้กบัหน่วยการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส์มากกวา่ 15000 หน่วยให้

แก่ MCAST โดยมีอาจารยช์าวต่างประเทศ 97 คนเป็นผูใ้หค้ �าปรึกษาในการสร้าง

เน้ือหาส�าหรับการเรียนรู้ปริมาณมากกวา่ 5800 ชัว่โมง ระบบออนไลนอี์เลิร์นนิง

เปิดใชง้านตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2016

LMS รูปแบบการเรียนท่ีไม่ข้ึนกบัแพลตฟอร์มใชไ้ดก้บัอุปกรณ์ปลายทางทัว่ไป

รวมทั้งระบบเดสกท์อ็ป ซ่ึงช่วยใหผู้เ้รียนมีสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้และมีการ

โตต้อบท่ีใชง้านง่าย ช่วยอ�านวยความสะดวกในการส่ือสารระหวา่งอาจารยแ์ละผู ้

เรียนตลอดจนการติดตามความส�าเร็จในการเรียนรู้ คุณสมบติัหลกัของ LMS ยงั

รวมถึงโปรแกรมส�าหรับการสร้างเน้ือหาและการเช่ือมโยงเน้ือหาอจัฉริยะท่ีปรับ

แกไ้ขได ้โซลูชัน่ LMS สามารถรวมเขา้กบับริบทการเรียนรู้ท่ีหลากหลายตั้งแต่

การศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงการฝึกอบรมสายอาชีพจนถึงการศึกษาเชิงวชิาการ

และการฝึกอบรมดา้นอุตสาหกรรม

นอกจากน้ีเป็นนวตักรรมใหม่ส�าหรับ "วธีิการเรียนรู้ทางอิเลก็ทรอนิกท่ีไดรั้บการ

ทดลองก่อนใชจ้ริงท่ีไดรั้บการรับรอง" โดยผา่นระบบเวบ็ ซ่ึงไดรั้บการพฒันา

และน�าไปใชใ้นลกัษณะท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ระบบการเรียนแบบ

ก่ึงอตัโนมติั (บางส่วน) สนบัสนุนการรับรองของคุณวฒิุทางการเรียนรู้อยา่งเป็น

ทางการ ข้ึนอยูก่บัการแสดงความสามารถและผลงานในพอร์ตโฟลิโอ (แสดงเสน้

ทางการเรียนรู้) โดยผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูท้ �าการประเมินผล e-learning โดยใชเ้คร่ือง

มืออิเลก็ทรอนิกส์บนัทึก จดัการการควบคุมและเอกสารประกอบและช่วยใหใ้ชดู้

ท่ีใดกไ็ดท้ัว่โลก

SGM และ MCAST วางแผนท่ีจะหาพนัธมิตรเพิ่มเติมอีกต่อไปในอนาคต SGM 

ไดใ้หน้กัศึกษา MCAST จ�านวน 40 คนท�าการฝึกงานท่ีธุรกิจยโุรปในเยอรมนี 

และก�าลงัด�าเนินู่โครงการเตรียมความพร้อมส�าหรับนกัเรียนอาชีวะชาวยโุรปท่ี

ตอ้งการหาประสบการณ์ในมอลตา้เพื่อเตรียมตวัเขา้สู่ตลาดแรงงานเยอรมนั
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เสน้ทางไปสู่การเป็น “องคก์รแห่งการเรียนรู้”

Steelcase เป็นหน่ึงในผูผ้ลิตเฟอร์นิเจอร์ใชใ้นส�านกังานชั้นน�าของโลก บริษทัก่อตั้ง

ข้ึนในปี 1912 ในแกรนดแ์รพิดส์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกาซ่ึงปัจจุบนัส�านกังานใหญ่

ยงัคงตั้งอยูท่ี่นัน่ Steelcase มีพนกังานประมาณ 10000 คนและคู่คา้เช่ียวชาญรายยอ่ย 

650 รายทัว่โลก ท�าการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยนิ์วยอร์กตั้งแต่ปี 1998 และมี

มูลค่าธุรกิจการซ้ือขาย 3.1 พนัลา้นดอลลาร์ในปี 2016

เน่ืองจากความตอ้งการสร้างระบบการเรียนรในรูปแบบผสมผสานส�าหรับการฝึก

อบรมพนกังานดา้นการผลิตและการขาย จุดมุ่งหมายของการศึกษาคือเพ่ือใหเ้กิด

ความเขา้ใจท่ีดีข้ึน บริษทัจึงเร่ิมมองหาผูใ้หบ้ริการ e-learning ท่ีเหมาะสมสามารถ

เสนอแนวทางการเรียนรู้แบบผสมผสานระหวา่ง e-learning และการสอนในชั้นเรียน 

บริษทัมีความตอ้งการและมีขอ้ก�าหนดหลากหลาย ซ่ึงตอ้งค�านึงถึงในการน�ามาใช้

เพ่ือการฝึกอบรมและส่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเองส�าหรับพนกังานขายของบริษทัและคู่

คา้รายยอ่ยในบริบทระหวา่งประเทศ

ในปี 2015 ในงานแสดงสินคา้อีเลิร์นนิง Steelcase พบพนัธมิตรท่ีมีความเช่ียวชาญ

ในการฝึกอบรมภายในบริษทัต่างๆ คือ inside จากประเทศเยอรมนี ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี

มีประสบความส�าเร็จในการส่งเสริมการเรียนรู้ใหก้ารศึกษาและใหค้วามรู้เก่ียวกบั

ภายในบริษทัทัว่ทุกมุมโลกมานานกวา่ 20 ปี ในฐานะผูใ้หบ้ริการครบวงจร บริษทั 

มีผูเ้ช่ียวชาญประมาณ 70 คน ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น (รวมถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศ วธีิการสอนและภาพยนตร์) ซ่ึงน�าเสนอวธีิการแกปั้ญหานานาท่ีปรับแต่ง

ไดจ้ากแหล่งเดียว

inside สร้างกระบวนการใหค้วามรู้ แบบเสมือนจริงใหแ้ก่ Steelcase โดยแบ่งตาม

กลุ่มเป้าหมาย ในแนวเฉพาะวธีิ และแบ่งออกเป็นพ้ืนท่ี มีหลกัการพ้ืนฐานความรู้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละการฝึกอบรมการขาย  พนกังานใชห้อ้งเรียนเสมือนจริง

ในการเขา้ใชส่ื้อหน่วยการเรียนรู้ขนาดยอ่ยตนเองแบบต่างๆกนั รวมถึงการ์ดอินเท

อร์แอคทีฟในการถ่ายทอดความรู้พ้ืนฐานและขอ้เทจ็จริงอยา่งชดัเจนและกะทดัรัด

ผา่น ขอ้ความสั้นและกระชบัประกอบกบัการเช่ือมต่อกบักราฟิก ภาพถ่าย ภาพยนต์

และวดีิโอเพ่ือใหป้ระสบการณ์การเรียนรู้ท่ีน่าสนใจและหลากหลาย เน่ืองจากถูกใช้

ภายในขอบเขตของวธีิการฝึกอบรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน การ์ดการเรียนรู้แบบ

โตต้อบเหล่าน้ีจึงเหมาะส�าหรับการเรียนรู้ในท่ีท�างาน พนกังานสามารถใชว้ธีิการคดั

เลือกในหวัขอ้ท่ีเฉพาะเจาะจง

การฝึกอบรมตามสถานการณ์ซ่ึงเป็นการจ�าลองสถานการณ์การสนทนากบัลูกคา้

เสมือนจริงรวมทั้งการฝึกฝนในการขอ้โตแ้ยง้กบัลูกคา้ตามจริงในทางปฏิบติัจริง

ช่วยใหพ้นกังานฝึกสนทนา เร่ิมแรกพนกังานพฒันาความสามารถโดยใชส่ิ้งท่ีเรียน

รู้จากสถานการณ์การเรียนรู้ท่ีอบรม จากนั้นพวกเขาจะไดรั้บค�าติชมโดยตรง ภายใน

ขอบเขตของหลกัสูตรการสนทนาและการปรับปรุงในการประชุมในอนาคต มีการ

ติดตามผลการเรียนรู้ โซลูชนัการเรียนรู้เฉพาะน้ีไดรั้บการออกแบบท่ีตอบสนองและ

ใชไ้ดก้บัการใชแ้ทบ็เลต็และมือถือ

www.inside-online.de 
ห้องเรียนเสมือนจริงส�าหรับผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ในสหรัฐอเมริกา
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inside Business Group
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imsimity GmbH
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www.imsimity.de
การใชเ้ทคโนโลยแีบบผสมผสานร่วมกบัความเป็นจริงในการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงในภูมิภาคอาหรับ

การเรียนรู้สามมิติส�าหรับสมัยคนเล่นเกม

imsimity GmbH ใหบ้ริการโซลูชัน่ท่ีสามารถท�าใหเ้น้ือหาการเรียนรู้ท่ีสลบัซบั

ซอ้นมองเห็นได ้ดงัเช่นกระบวนการในดา้นคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ธรรมชาติ

และเทคโนโลย ีรวมทั้งในดา้นศิลปะและการกีฬา ความตอ้งการเหล่าน้ีมีเป้าหมาย

ท่ีลูกคา้จากทุกภาคส่วนและภาคธุรกิจ บริษทัใชเ้ทคโนโลยคีวามเป็นจริงแบบผสม

รวมถึงความเป็นเสมือนจริง (virtual reality/VR) และการแสดงในสภาวะเหนือ

ความเป็นจริง (augmented reality /AR) ซ่ึงท�าใหเ้กิดปรากฏการณ์หลากหลายและ

ช่วยใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน

ความเสมือนจริง (VR) เป็นโลกแห่งการเรียนรู้ดิจิทลัท่ีสร้างข้ึนดว้ยเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองช่วย และเป็นหวัใจส�าคญัของวธีิการสอนและการเรียนรู้

ของหอ้งเรียนไซเบอร์ ส่ิงท่ีพิเศษเก่ียวกบัวธีิน้ีคือการไดรู้้สึกราวกบัวา่ไดย้นิและ

มองเห็นไดจ้ริงแบบสเตอริโอสามมิติ นบัวา่เป็นการใหม้มีการกระตุน้ประสาท

สมัผสัของของผูใ้ชจ้ �านวนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดผ้า่นอินเตอร์เฟส ท�าใหเ้กิด

การรับรู้เชิงลึก ผูใ้ชรั้บรู้และไดส้มัผสับูรณาการอยา่งเตม็ท่ีในหอ้งเรียนไซเบอร์

การใชง้านแบบอินเตอร์แอคทีฟเพิ่มความรู้สึกของการบูรณาการอยา่งสมบูรณ์ ผู ้

ใชส้ามารถเคล่ือนไหวตวัไดอ้ยา่งง่ายดายในสภาพเสมือนจริง และสามารถส�ารวจ

หรือสลบัเปล่ียนวตัถุใชง้าน ความเป็นเสมือนจริงท�าใหเ้ป็นไปไดท่ี้จะไดส้มัผสักบั

เหตุการณ์ในสามมิติได ้- ในความเป็นจริงส่ิงเหล่าน้ีอาจไม่สามารถท�าไดด้งัเช่นใน

สนามแม่เหลก็ หรือในกระแสลม

ภายนสภาวะเหนือความเป็นจริงสามารถใหข้อ้มูลเพิ่มเติมประกอบกระบวนการ

วเิคราะห์ และสามารถวเิคราะห์ในสถานการณ์เชิงโตต้อบโดยอาศยั "การเพ่ิมเติม" 

ความเป็นจริงอยา่งชาญฉลาด นบัเป็นการก่อใหเ้กิดความเขา้ใจ และเป็นการถ่าย

โอนความรู้อยา่งถาวร

การใชข้อ้มูลดิจทลัคือการใชง้าน AR ซอ้นกบัวตัถุจริงช่วยใหก้ารฝึกอบรมดา้น

การใหบ้ริการมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอยา่งยิง่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการเรียนการ

สอนกระบวนการท่ีจ�าเป็นในการก�าหนดมอบหมายหรือวธีิการซ่อมแซม ตวัอยา่ง

เช่น การวางขอ้มูลในรูปแบบใหม่ทั้งหมดช่วยใหผู้ใ้ชจ้ �าท่ีเป็นตอ้งมองเห็น

สามารถเห็นไดอ้ยา่งแม่นย �าในต�าแหน่งท่ีเขา้ไม่ถึง วตัถุเสมือนจริงท่ีถ่ายในเวลา

นั้นกบัภาพวดีิโอท่ีบนัทึกไว ้ช่วยในการแสวงหาวธีิท่ีท�าใหรู้้ไดอ้ยูใ่นต�าแหน่ง

ท่ีถูกตอ้งในแง่ของต�าแหน่งและมุมมองพร้อมกบัารขยายภาพท่ีเกิดข้ึนจริง โดย

สามารถแสดงประกอบกบัการใชแ้วน่ตาขอ้มูล (อุปกรณ์สวมใส่) สมาร์ทโฟน 

หรือแทบ็เลต็ได้

ซอฟตแ์วร์การเรียนรู้ 3D / VR ยงัมีใหส้�าหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และหลายรุ่น 

เช่นส�าหรับโรงเรียนทัว่ไป อาชีวศึกษา มหาวทิยาลยั และแผนกพฒันาในบริษทั 

ต่างๆ imsimity เสนอบริการแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบเป็นจริงผสมผสาน

ส�าหรับลูกคา้ชาวเยอรมนัและผใชบ้ริการในต่างประเทศ

ดว้ยความร่วมมือกบั สมาคมป้องกนัอคัคีภยัเยอรมนั (GmbH German Fire 

Protection Association /GFPA) GmbH imsimity ไดส้ร้างหอ้งเรียนไซเบอร์เพื่อ

พฒันาคอร์สการป้องกนัไฟในความสภาวะเสมือนจริงส�าหรับสถาบนัป้องกนั

อคัคีภยัคูเวต หลกัสูตรน้ีพฒันาเป็นภาษาอาหรับทั้งหมด โดยจ�าลองวธีิการปฏิบติั

ตนเพื่อตอบโตไ้ฟในพื้นท่ีปิดลอ้ม เช่นในอพาร์ตเมนตแ์ละโรงเรียน และท�าให้

สามารถจดัฝึกอบรมวธีีิการดบัเพลิงเสมือนจริงโดยใชว้ธีิการดบัเพลิงท่ีแตกต่างกนั 

ในขั้นตอนต่อไปการพฒันาเพิ่มเติมและการใชแ้พลตฟอร์มการเรียนรู้น้ีเป็นพื้น

ฐานท�าใหเ้กิดม้ีีแพลตฟอร์ม CyberLearnIT ก�าลงัถูกสร้างข้ึน ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์ม

การศึกษาและการฝึกอบรมส�าหรับบุคลากรบริการดบัเพลิงระดบัอาชีพและอาสา

สมคัรในภูมิภาคอาหรับ นอกจากน้ียงัมีการฝึกอบรมพนกังานท่ีท�างานดบัเพลิง

ในเฉพาะกิจงานเช่นพนกิังานรถบรรทุก การบูรณาการมองรอบตวัดว้ยวดีิโอ 360 

องศาและโมเดล 3 มิติซ่ึงท�าใหจ้�าลองและท�าการทดลองโดยประหยดัค่าใชจ่้าย

imsimity เป็นผลงานท่ีไดม้าจากศูนยค์อมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงของ

มหาวทิยาลยั ชตุตการ์ต (High Performance Computing Center of the University 

of Stuttgart ) และไดท้�างานในดา้นความเป็นจริงเสมือนจริงและเพิ่มมากวา่ 15 

ปี ตลอดระยะเวลา 12 ปีท่ีผา่นมา imsimity เป็นเจา้ภาพจดังาน "Virtual Fires 

Congress" ณ สถานท่ีตั้งปัจจุบนัของ บริษทั ใน St. Georgen ในป่าด�า ปัจจุบนัน้ี

นบัวา่เป็นการประชุมผูเ้ช่ียวชาญท่ีใหญ่ท่ีสุดในรูปแบบของการจ�าลองเสมือนจริง

และการเล่นเกมอยา่งจริงจงัในดา้นความปลอดภยัและความปลอดภยั



22



23

ฉบับพิมพ์

ผูจ้ดัพิมพ:์

Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB)

iMOVE: Training – Made in Germany

การจดัการโครงการ:

Silvia Niediek

เน้ือหา:

iMOVE with contributions from featured organisations

รูปภาพ:

รูปภาพปก: 

รูปภาพอ่ืนๆ: Contributing organisations, iMOVE

ออกแบบ:

Andrea Wendeler

ส�านกัพิมพ:์

W. Bertelsmann Verlag

October 2017, © iMOVE. All rights reserved.

iMOVE ไดรั้บการสนบัสนุนโดย Federal Ministry of Education and Research.

iMOVE เป็นผูรั้บผดิชอบเน้ือหาในเอกสารน้ี

ISBN 978-3-88555-979-5

Catalogue No. 09.224

สัง่เอกสารเผยแพร่ iMOVE ไดโ้ดยเขียน e-mail มาท่ี info@imove-germany.de.



24

Jahre
15


