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เทคโนโลยีมีบทบาทส�ำคัญยิง่ ขึ้นชีวติ ในปั จจุบนั – รวมทั้งในด้านการเรี ยนรู ้และฝึ กอบรม
มีผใู ้ ห้บริ การพัฒนาเนื้อหาการอบรมและโซลูชน่ั บนเวบโดยใช้นวัตกรรมที่มีคุณภาพ
มากขึ้น การเรี นรู ้บนพื้นที่เสริ มด้วยผสมผสานกับอีเลิร์นนิ่งช่วยให้การเรี ยนรู ้ในสภาพ
แวดล้อมของนักศึกษาและผูฝ้ ึ กงานใช้งานได้ง่าย ระบบการศึกษาทวิภาคสายอาชีพของ
เยอรมันคือเรี ยนรู ้ร่วมกับการฝึ กอบรมประกอบด้วยการปฏิบตั ิของนั้นสามารถปรับปรุ งยก
ระดับและติดตั้งเพื่อตอบสนองความท้าทายในอนาคต
ด้วยอีเลิร์นนิงโซลูชนั่ ผูเ้ รี ยนมีบทบาทอย่างแข็งขันในการค้นคว้าและส�ำรวจความต้องการ
ของตนเอง ระบบส่ วนใหญ่สนับสนุนการท�ำงานร่ วมกับผูเ้ รี ยนด้วยกันและอาจารย์ผสู ้ อน
ระบบการถามตอบแบบบูรณาการปรับตัวได้รองรับการติดตามความคืบหน้าและรายงาน
สถานอย่างต่อเนื่อง ทูลซ์เหล่านี้มกั จะมีการออกแบบที่ปรับแต่งและขยายฟังก์ชนั่ ใหม่ได้
ด้วย ท�ำให้สามารถเข้าถึงและแบ่งปั น skype และโซเชียลมีเดียได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ
นอกเหนือไปกว่านั้นการท�ำให้เนื้อหาเป็ นเสมือนจริ งและเกินจริ งเป็ นวิธีใหม่ในการเรี ยน
รู ้โดยผ่านประสบการณ์ การจ�ำลองที่สมจริ งช่วยให้การผจญภัยที่เป็ นไปไม่ได้ในความ
เป็ นจริ ง การบินผ่านจักรวาลเพื่อส�ำรวจภายในร่ างกายมนุษย์ในดินแดนที่ไม่คุน้ เคยสร้าง
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้มิติการสอนแบบใหม่

รัฐบาลแห่งสหพันธ์ในปี 2001 เพื่อส่ งเสริ มความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ ร่ วม
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนระหว่างประเทศ บริ การ iMOVE รวมถึงฐานข้อมูลหลาย
ภาษาซึ่งมีขอ้ มูลเกี่ยวกับผูใ้ ห้บริ การฝึ กอบรมภาษาเยอรมัน การสัมมนา การฝึ กอบรมรวม
ถึงการเยีย่ มชมการค้าในต่างประเทศ
แผ่นพับนี้นำ� เสนอเรื่ องราวความส�ำเร็ จแปดรู ปแบบของการเรี ยนรู ้ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
e-learning โซลูชนั่ เพื่อให้ตระหนักในความพยายามร่ วมกันระหว่างประเทศเยอรมันและ
ประเทศพันธมิตรด้วยโปรแกรมการฝึ กอบรมที่หลากหลายเพื่อที่จะน�ำสู่ ความส�ำเร็ จและ
เน้นการจ้างงาน "การฝึ กอบรม - ผลิตในประเทศเยอรมนี" จึงนับได้วา่ มีศกั ยภาพโครงการ
ความร่ วมมือระหว่างประเทศเพื่อใช้ในการฝึ กอบรมข้ามประเทศ

Ulrich Meinecke
หัวหน้าแผนก iMOVE ประจำ� BIBB

ความส�ำเร็ จทางเศรษฐกิจของประเทศเยอรมนีได้รับการเสริ มด้วยความเชี่ยวชาญด้าน e-learning โซลูชน่ั นับเป็ น "การฝึ กอบรม - ผลิตในประเทศเยอรมนี" ในการน�ำเสนอความ
รู ้ที่จำ� เป็ นเพื่อตอบสนองความท้าทายในด้านการศึกษาและฝึ กอบรมสายอาชีพ ประเทศ
เยอรมนีมีประเพณี อนั ยาวนานในสาขานี้และมีชื่อเสี ยงในด้านการวางแนวทางการปฏิบตั ิ
เพื่อตอบสนองความต้องการและโปรแกรมการปฏิบตั ิประกอบด้วยการบูรณาการความ
สามารถระดับมืออาชีพ ทางสังคมและระเบียบวิธีเป็ นลักษณะของความรู ้
ความริ เริ่ มระบบบริ การ

iMOVE

ก่อตั้งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการและการวิจยั ของ
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โรงงานเพื่อการเรี ยนรู ้การท�ำงานอย่างอัตโนมัติอย่างเต็มรู ปแบบเพื่อเตรี ยมความพร้อม
ส�ำหรับการท�ำงานในสภาพแวดล้อมระบบอัตโนมัติ

www.festo-didactic.com

เทรนนิ่งโซลูชนั่ ส�ำหรับอุตสาหกรรม 4.0
อุตสาหกรรมในอนาคตมีลกั ษณะที่โดดเด่นคือการใช้ขอ้ มูลปริ มาณท่วมท้นอย่าง
ที่ไม่เคยมีมาก่อนร่ วมกับการเชื่อมโยงเครื อข่ายของโรงงานและพื้นที่ของบริ ษทั
ที่ซบั ซ้อน ซึ่งหมายความว่า่ พนักงานที่มีความรู ้เกี่ยวกับโครงสร้างของเทคโนโลยี
เข้าใจการผลิตแบบดิจิตอลและอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ ความรู ้โดยละเอียดเกี่ยวกับ
การตั้งค่าและการเขียนโปรแกรมของเครื อข่ายดิจิตอลและความสามารถในด้านอี
เล็กทรอนิกที่เกี่ยวข้องกันดังนั้นกลไกและ IT เป็ นที่ตอ้ งการอย่างยิง่ โรงงานเพื่อ
การเรี ยนรู ้ที่ครบวงจรของ Festo Didactic ช่วยเตรี ยมผูค้ นให้มีความพร้อมอย่างมี
ระบบส�ำหรับการท�ำงานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ซบั ซ้อนแบบดิจิทลั
Festo Didactic เป็ นซัพพลายเออร์ช้ นั น�ำของโลกในด้านการน�ำเสนอด้านเทคนิค
และบริ การให้คำ� ปรึ กษาสถาบันการศึกษาและการศึกษาส�ำหรับอุตสาหกรรม
บริ ษทั ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของบรรษัทกลุ่ม Festo ด�ำเนินธุรกิจด้านอุจสาหการ
โรงงานและเมื่อเร็ วๆนี้ได้นำ� เสนอกระบวนการขับเคลื่อนด้วยระบบนิวเมติก และ
อีเล็กโทรนกคแบบอัตโนมัติ และปั จจุบนั บริ ษทั มีลูกค้ามากกว่า 3ล้านรายใน 200
สาขา ในเครื อการศึกษาต่อเนื่อง Festo Didactic มียอดการด�ำเนินธุรกิจประมาณ
154 ล้านยูโร และนับเป็ นผูน้ ำ� ตลาดด้านการฝึ กอบรมด้านอุตสาหกรรม ในปี 2015
เพียงปี เดียว Festo Didactic ให้การฝึ กอบรมแก่ผเู ้ ข้าร่ วมสัมมนา 42,000 คนใน
60 ประเทศ ในเวลานี้ได้ให้การฝึ กอบรมขั้นสู งแก่อาจารย์หลายร้อยคน ซึ่งได้รับ
เอกสารรับรองด้านโซลูชน่ั การฝึ กอบรมเช่น สิ่ งอ�ำนวยความสะดวกในห้องปฏิบตั ิ
การโรงงาน การเรี ยนรู ้ และผลิตภัณฑ์ อีเลิร์นนิง ให้บริ การร่ วมกับโปรแกรมการ
ฝึ กอบรมเชิงเทคนิคภายในองค์กรและผูท้ ี่มุ่งเน้นไปที่โรงเรี ยน มหาวิทยาลัยและ
บริ ษทั
Festo Didactic ให้บริ การโซลูชนั่ การฝึ กอบรมในสามระดับที่แตกต่างกัน มีต้ งั แต่
ระดับพื้นฐานไปจนถึงโมดูลส�ำหรับกระบวนการอุตสาหการเฉพาะบุคคล และ
ขยายไปสู่ โรงงานแห่งการเรี ยนรู ้บูรณาการแบบครบวงจร นับเป็ นวิธีแก้ปัญหาที่
ครอบคลุมซึ่งจัดท�ำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรมโดยเฉพาะ
โรงงานเพื่อการเรี ยนรู ้ทำ� ให้ตระหนักได้วา่ กระบวนการซึ่งปกติทำ� งานในเบื้อง
หลังการผลิตมีปฏิสมั พันธ์กบั ระบบอื่นอย่างไร สิ่ งเหล่านี้ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
เตรี ยมรับมือกับการเขียนโปรแกรมและการจัดการข้อมูลในพื้นที่ จึงนับเป็ นการ
พัฒนาและการทดสอบการตอบโจทย์ของซอฟต์แวร์ก่อนที่จะไปได้พบการเรี ยนรู ้
ในโรงงานผลิตจริ ง ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบนับว่าเป็ นสิ่ งที่อนั ตรายและมีราคาแพงกว่า
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โรงงานแห่งการเรี ยนรู ้แบบใหม่เป็ นทางออกที่เปิ ดกว้างและยืดหยุน่ เนื้อหาการ
เรี ยนรู ้และทักษะที่ตอ้ งการสามารถที่จะปรับได้ โดยผูเ้ รี ยนสามารถตัดสิ นใจด้วย
ตนเองว่า ว่าเขาต้องการเนื้อหาการเรี ยนรู ้ และทักษะใด ทั้งยังสามารถเลือกได้วา่
ต้องการการสนับสนุนในแนวใด จากที่ใด และมากน้อยเพียงใด
Festo ได้ก่อตั้งโรงงานเพื่อการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการตั้งอยูภ่ ายในโรงงานของ
ตนเองใน Scharnhausen โดยที่โรงงานเพื่อการเรี ยนรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของแนวคิด
ว่าด้วยการฝึ กอบรมและเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ถาวรส�ำหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมขั้น
สู งและพนักงานระดับผูมี้ี่ ทกั ษะในบริ ษทั อย่างไรก็ตามก็ยงั เหมาะส�ำหรับผูเ้ รี ยน
ระดับเริ่ มต้น และให้ภาพรวมของการปฏิบตั ิงานในสภาพแวดล้อม Industry 4.0
ภายในขอบเขตของโรงงานเพื่อการเรี ยนรู ้ได้ให้การอบรมแก่แรงงานเพื่อให้ได้มา
ซึ่งทักษะ และเจ้าหน้าที่ระดับผูจ้ ดั การได้รับการฝึ กอบรมระยะสั้นและที่ประกอบ
กับการปฏิบตั ิจริ ง โดยผูเ้ ชี่ยวชาญภายในหรื อจากภายนอกในแบบที่เรี ยกว่า “onepoint lessons” เนื้อหาการเรี ยนรู ้ครอบคลุมเนื้อหาของเมคคาทรอนิกส์โลจิสติกส์
และการปรับกระบวนการให้เหมาะสมซึ่งรวมถึงการฝึ กอบรมด้านองค์กรและ
ผูค้ นที่เกี่ยวข้องรวมถึงกิจกรรมสหวิทยาการ
โรงงานการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการของ Festo Didactic ส�ำหรับ Industry 4.0 ก�ำลังก้าว
ไปสู่จดุ ใหม่และแนวคิดของบริ ษทั ก�ำลังดึงดูดความสนใจจากนานาชาติ ต้องการ
ขยายภาคการผลิตเช่นสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริ กา หรื อจากภูมภิ าคที่
ต้องการรักษาเสถียรภาพการผลิตของตนให้อยูใ่ นระดับสูง ซึ่งรวมถึงเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้และจีน
โรงงานเพื่อการเรี ยนรู ้อาจถูกปรับใช้ในบริ ษทั ในมหาวิทยาลัยและโรงเรี ยน
เทคนิคหรื ออาชีวศึกษา ลูกค้าอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่มาจากภาคยานยนต์ ตัวอย่าง
เช่น Audi ได้จดั หาอุปกรณ์และบริ การจาก Festo Didactic เพื่อใช้ในศูนย์การเรี ยน
รู ้ที่เมือง Puebla ประเทศเม็กซิโกเพื่อเป็ นแนวทาการผลิตรถรุ่ น Q5 ใหม่ ลูกค้า
จากวงการศึกษารวมถึงมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยจากทุกท้องที่ระหว่างเดนมาร์ก
และจีน

บล็อกการเรียนการสอนในชัน้ เรียนประกอบกับแบบจำ�ลองเสริมด้วย e-learning
สำ�หรับประเทศในแถบบอลติก
www.gsi-baltikum.ee

การเรี ยนทางไกลน�ำไปสู่ วฒ
ุ ิวศิ วกรด้านการเชื่อม
สมาคมเทคโนโลยีการเชื่อมระหว่างประเทศ (International Association of Welding Technology/GSI) ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 โดยกลุ่มของการฝึ กอบรมการเชื่อมที่มี
ประสิ ทธิภาพสู งกับสถาบันวิจยั (SLVs) ซึ่งร่ วมกันเสนอประสบการณ์ 80 ปี ของ
ความร่ วมมือร่ วมและทดสอบด้านวิศวกรรม จุดมุ่งหมายของ GSI คือการให้การ
ฝึ กอบรมและค�ำแนะน�ำในภาคการเชื่อมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีท้ งั ภายใน
และภายนอกประเทศ ซึ่งได้นำ� ไปใช้้งานในกว่า 50 ประเทศ พนักงานของ GSI
มากกว่า 300 คนเป็ นวิศวกรและช่างเทคนิค
สมาคมสนับสนุนผูเ้ ข้าร่ วมในการฝึ กอบรมและโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องเพื่อ
น�ำเข้าสู่ การประกอบอาชีพและการพัฒนาอาชีพ ทุกๆปี GSI น�ำเสนอการฝึ ก
อบรมและการสอบสาขาวิชาชีพกว่า 20,000 รายการในสาขาการเชื่อม นอกจาก
นี้ยงั มี 1.500 หลักสู ตรส�ำหรับเจ้าหน้าทผูเ้ ชี่ยวชาญควบคุมงานเชื่อมและ 6,000
โปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องส�ำหรับผูจ้ ดั การ
การเรี ยนการสอนและการฝึ กอบรมทั้งหมดด�ำเนินการิ ตามมาตรฐานข้อก�ำหนด
ทางเทคนิคของเยอรมันและมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและแนวทางที่กำ� หนดไว้โดย
สมาคมว่าด้วยการเชื่อมและกระบวนการที่เกี่ยวข้องของเยอรมัน (German Association for Welding and Related Processes /DVS) ที่ EWF (European Federation
for Welding, Joining and Cutting/สหพันธ์ยโุ รปเพื่อการเชื่อม การต่อและตัด)
และ IIW (International Institute for Welding / สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการ
เชื่อม) เมื่อนานมาแล้วในปี 2007 GSI ได้รับรางวัล "German Training Export
Award" จากกระทรวงศึกษาธิการของสหพันธ์ และจาก iMOVE เป็ นการยืนยัน
แนวคิดตอบสนองความต้องการในการเรี ยนรู ้เชิงนวัตกรรมระดับสากล
สถาบัน GSI SLV Baltic ใช้ชื่อว่า ÖU ตั้งอยูใ่ นทาลลินน์ในประเทศเอสโต
เนียซึ่งท�ำงานเพื่อส่ งเสริ มการฝึ กอบรมการเชื่อมในประเทศต่างๆในภูมิภาค
บอลติก รัสเซียและประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษารัสเซีย GSI Baltikum ได้ร่วมมือกับ
แผนก e-learning ของ GSI ในประเทศเยอรมนีเพื่อพัฒนาหลักสู ตรที่มีคุณสมบัติ
ตามหลักสู ตรของ International Welding Engineer (IWE) การฝึ กอบรมทาง
คอมพิวเตอร์ (CBT) ที่นำ� เสนอครอบคลุมการใช้ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ

และภาพยนตร์ในระดับดิจิทลั ต่างๆ ความส�ำเร็ จในการเรี ยนรู ้จะถูกตรวจสอบผ่าน
ฟอรัมอินเทอร์เน็ต อีเมลและการติดต่อทางโทรศัพทรวมถึงการประเมินการบ้าน
ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2016 GSI SLV Baltic OÜได้จดั ท�ำหลักสู ตรน�ำร่ องในระดั
บท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่ วมกับ บริ ษทั จากภูมิภาค วุฒิวศิ วกรการเชื่อมเป็ นโครงการ
ฝึ กอบรมขั้นสู งระดับสู งส�ำหรับผูส้ ำ� เร็ จปริ ญญาตรี ซ่ ึงใช้เวลาการเรี ยนการสอน
ประมาณ 440 ชัว่ โมง ภายในขอบเขตของการเรี ยนการสอนนี้ 100 ชัว่ โมงเป็ น
ระบบการเรี ยนการสอนทางไกล ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ในเวลานั้น
นักศึกษาได้รับรหัสผ่านเข้าสู่ ระบบทางอินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าดูรายละเอียด เนื้อหา
หลักสู ตรที่สามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเองนอกจากนั้นได้รับข้อมูลเพื่อติดต่อกับ
อาจารย์ ผูเ้ ชี่ยวชาญหากมีความต้องการ ความต้องการที่จะขยายขีดความสามารถ
ระดับอาชีพผ่านทางการเรี ยนทางไกลมีสูงมากในรัฐบอลติกและรัสเซีย
โปรแกรมนี้เสริ มประกอบด้วยการสอนในชั้นเรี ยนปกติ 60 ชัว่ โมงที่โรงเรี ยน
อาชีวศึกษาในทาลลินน์ (Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool) ในระหว่างนั้นผู ้
เข้าร่ วมจะได้รับค�ำแนะน�ำจากอาจารย์ผสู ้ อนที่มีประสบการในการเชื่อมมาอย่างดี
เป็ นประจ�ำทุกสัปดาห์ และใชทูลช่วยในการเรี ยนรู ้ และในเวลาที่เหลือของการฝึ ก
อบรมในห้องปฏิบตั ิการ
การจ�ำลองสถานการณ์เพื่อน�ำมาใช้มีขอ้ ดีคือ ผูเ้ รี ยนสามารถมุ่งเน้นในการท�ำงาน
ด้วยมือเพื่อการฝึ กฝนโดยไม่คำ� นึงถึงแหล่งที่มาของข้อผิดพลาดซึ่งอาจจะใช้
อิทธิพลในสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบตั ิการ ผูเ้ รี ยนสามารถมุ่งเน้นพฤติกรรม
ของตนเองในระหว่างกระบวนการเชื่อมซึ่งเป็ นสิ่ งที่สำ� คัญในแง่ของการบรรลุผล
ส�ำเร็ จ
GSI Baltic ใช้อุปกรณ์จำ� ลองที่ผลิตโดย Soldamatic อุปกรณ์น้ ีได้รับการออกแบบ
มาเป็ นพิเศษเพื่อช่วยในการเชื่อมด้วยแก๊สป้ องกันซึ่ งเป็ นเทคนิ คที่พบได้บ่อยโดย
เฉพาะ ในระหว่างการจ�ำลองเครื่ องใช้ระบบการฝึ กสอน มันให้การแก้ไขและสร้าง
การประเมินที่ครอบคลุมของรอยเชื่อมทุกรอย งานทั้งหมดสามารถท�ำซ�้ำได้
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2017 ผูเ้ ข้าร่ วมฝึ กอบรม 21 คนแรกจากรัฐบอลติกและ
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สมาคมเทคโนโลยีการเชื่อมระหว่างประเทศ (GSI) ในภูมิภาคบอลติก

รัสเซียได้เข้าสอบในทาลลินน์ หลังจากสิ้ นสุ ดระยะน�ำร่ องในเดือนกันยายน
2017 ชุดการเรี ยนรู ้ท้ งั หมดจะถูกน�ำเสนอในงานนิทรรศการ "การเชื่อมและการ
ตัด" โปรแกรมมีให้บริ การในภาษาอังกฤษ ตุรกีและรัสเซีย เช่นเดียวกับการ
ร่ วมมือกับบริ ษทั ที่มีความต้องการแรงงานที่ตอ้ งใช้ทกั ษะในพื้นที่ที่มีสมั พันธ์
เกี่ยวข้อง GSI SLV Baltic OÜ ก�ำลังมองหาความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศแถบบอลติก รัสเซียและประเทศที่ใช้ภาษารัสเซียเป็ นภาษาต่างประเท
ศอื่นๆอีกในอนาคต
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แพลตฟอร์มการเรี ยนรู ้ออนไลน์ขยายขอบเขตการเรี ยนรู ้โดยเฉพาะในท้องถิน่
sub-Sahara Africa

www.fs.de/e-Campus

เสนอการฝึ กอบรมธุรกิจแนวรวมส�ำหรับกิจการขนาดเล็ก
วิทยาลัยธุรกิจ และการจัดการ Frankfurt School of Finance and Management
เป็ นสถาบันที่มุ่งเน้นการวิจยั ครอบคลุมทุกด้านของธุรกิจ การจัดการ การธนาคาร
และการเงิน วิชาธุรกิจเปิ ดสอนหลักสู ตรปริ ญญาการศึกษา การฝึ กอบรม โครงการ
วิจยั และให้คำ� ปรึ กษาและเป็ นแหล่งให้คำ� แนะน�ำและให้แรงบันดาลใจส�ำหรับ
บริ ษทั และองค์กรอื่นๆ คือหน่วยบริ การให้คำ� ปรึ กษาระหว่างประเทศ (International Advisory Services /IAS) ได้ดำ� เนินโครงการให้คำ� ปรึ กษาและฝึ กอบรม
ระหว่างประเทศมาตั้งแต่ปี 1990
efiport AG ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 และเป็ นสถาบันย่อยของ Frankfurt School เป็ น
สถาบันหนึ่งที่ให้บริ การนวัตกรรมด้านการศึกษาและการฝึ กอบรมที่สนับสนุน
ด้วยเทคโนโลยีในประเทศเยอรมนี หลักสู ตรนี้เปิ ดสอนให้แก่พนักงานในบริ ษทั
ที่ดำ� เนินงานในระดับนานาชาติโดยส�ำหรับธุรกิจขนาดกลางท�ำให้ผใู ้ ห้บริ การฝึ ก
อบรมและมหาวิทยาลัยต่างๆ การจัดหารวมถึงกลยุทธ์ ระบบและตอบโจทย์การ
บริ การส�ำหรับการทดสอบออนไลน์ การฝึ กอบรมผ่านเว็บและการเรี ยนรู ้แบบผสม
ผสาน แพลตฟอร์มความรู ้และโซเชียลมีเดียรวมถึงการจัดการคุณสมบัติแบบบูรณ
าการ
"LinkEd E-learning" เป็ นแนวธุรกิจใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นใน IAS ในปี 2010 ซึ่งใน
ปั จจุบนั ได้รับการยอมรับว่าเป็ น "สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาโรงเรี ยนแฟรงค์
เฟิ ร์ต E-Campus/Frankfurt School Development Finance e-Campus" (FSDF
E-Campus) แพลตฟอร์มการเรี ยนรู ้สำ� หรับสิ่ งนี้สร้างโดย efiport เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาความเจริ ญที่ไม่เคยมีมาก่อนในภาคการเงินรายย่อย ในช่วงสิ บปี แรก
ของศตวรรษปั จจุบนั ได้รับตวามความสนใจอย่างยิง่ จากประเทศก�ำลังพัฒนาและ
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่จากบุคคลที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการฝึ กอบรมด้วยตนเอง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรออนไลน์ได้รับการพัฒนา เพื่อที่จะท�ำให้ประสบการณ์
การฝึ กอบรมสามารถเข้าถึงผูค้ นมากขึ้นกว่าเดิมในด้านไมโครไฟแนนซ์ การ
บริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน การเงินส�ำหรับธุรกิจ SME และการเงินพลังงาน
ทดแทน และการประกันขนาดเล็ก เป็ นหลักสู ตรนอกเวลา 6 เดือนซึ่งโดยทัว่ ไปจะ
ใช้เวลาเรี ยนประมาณ 150 ชัว่ โมง จุดที่สำ� คัญที่สุดคือการสอบข้อเขียนขั้นสุ ดท้าย

ซึ่งผูเ้ รี ยนต้องเข้าร่ วมด้วยตนเองและสามารถสอบได้จากหนึ่งใน 70 ภาคีทว่ั โลก
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้รับการปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มประเทศ
ที่ใช้หลายภาษาโดยเน้นความต้องการและข้อก�ำหนดเฉพาะ นอกจากนี้คำ� นึง
ถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ชา้ และไม่สม�่ำเสมอ และการมีประสบการณ์นอ้ ย
สถานการณ์ที่มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องบนเว็บและการฝึ กอบรมรวมทั้งการมีทุน
จ�ำกัด เพื่อให้การให้การศึกษาต่อเนื่องและการฝึ กอบรมสามารถปรับให้เข้ากับ
ตารางเวลาของแต่ละบุคคลได้ การออกแบบที่ตอบสนองท�ำให้ง่ายต่อการใช้งาน
ส�ำหรับอุปกรณ์ปลายทางแบบมือถือ
กิจกรรมที่มีความต้องการด้านเทคนิคน้อยที่สุด แต่มีเนื้อหาหลักสู ตรน่าสนใจ
และสร้างแรงจูงใจให้มากที่สุด วิธีการแก้ปัญหาที่จะไม่ใช้รูปแบบที่ซบั ซ้อน เช่น
การฝึ กอบรมผ่านเว็บและการสัมมนาทางเว็บจึงถูกแทนที่ดว้ ยบรรยายที่มีการ
ออกแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและมีความหลากหลาย นอกจากนี้ใช้การทดสอบ
ออนไลน์และกรณี ศึกษา รู ปแบบมัลติมีเดียที่ง่ายสั้นและน่าดึงดูดใจเช่นการ
บรรยายและวิดีโอสอนสั้นๆ และมีการสร้างฟอรัมเพื่อการเสวนา
หน่วยการเรี ยนรู ้มีโครงสร้างแบบแยกโมดูล มีการประเมินผลออนไลน์โดยใช้
ค�ำถามแบบปรนัย 15 ข้อในแต่ละโมดูล ในการผ่านการทดสอบจะต้องตอบค�ำถาม
ถูกต้องอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ ค�ำถามแต่ละข้อมีคะแนนสู งสุ ดสามคะแนน การ
ทดสอบสามารถท�ำได้สามครั้ง เมื่อผ่านไปส�ำเร็ จโมดูลถัดไปจะลงทะเบียนเข้าโดย
อัตโนมัติ
ทุกวันนี้มีเก้าหลักสู ตรที่แตกต่างกันมีให้บริ การเป็ นภาษาอังกฤษผ่านทาง
แพลตฟอร์ม FSDF e-Campus สองหลักสู ตรเปิ ดสอนเป็ นภาษาฝรั่งเศส หนึ่งใน
ภาษาจีน และหนึ่งในภาษาสเปน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2016 หลักสู ตรการศึกษา
แรกของโรงเรี ยนแฟรงค์เฟิ ร์ตเปิ ดสอนทางออนไลน์ที่ e-Campus หลักสู ตร "ความ
เป็ นผูน้ ำ� ในการพัฒนาทางการเงิน (MA) หลักสู ตรออนไลน์" นี้เป็ นคอร์สที่ได้รับ
การใบรับรองปัจจุบนั
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วิทยาลัยธุรกิจ และการจัดการ/Frankfurt School of Finance & Ma-

nagement

จ�ำนวนผูเ้ ข้าร่ วมที่ใช้แพลตฟอร์มนี้นบั วันจะเพิ่มขึ้นโดยมีนกั ศึกษาต่างชาติเกือบ
1500 คนจากมากกว่า 100 ประเทศในปี 2016 ประมาณหนึ่งในสามของจ�ำนวนนี้
มาจาก sub-Saharan Africa และหนึ่งในสามจากยุโรป ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานของ
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สถาบันการเงิน อีกส่ วนหนึงท�ำงานให้กบั องค์กรระหว่างประเทศและผูใ้ ห้ความ
ช่วยเหลือ หน่วยงานบริ หารและบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านการพัฒนาเช่น ธนาคารโลก
องค์การสหประชาชาติ

IBB สถาบันเพื่อการศึกษาวิชาชีพ เอจี (Institut für Berufliche Bildung AG, Institute for Vocational Training IBB AG)
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แพลตฟอร์มระบบเครื อข่ายบริ การการศึกษาและฝึ กอบรมด้านการจัดการการผลิตและเทคโนโลยี
www.iao.fraunhofer.de www.dragon-training.de

DRAGON – ระบบการศึกษาต่อเนื่องและการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความ
สามารถในประเทศจีน
สี่องค์กรเยอรมันได้เข้าร่ วมกองก�ำลังที่จะร่ วมกันสร้างระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และการฝึ กอบรมส�ำหรับการจัดการการผลิตและเทคโนโลยีในประเทศจีนบนพื้น
ฐานต้นแบบภายใต้ชื่อ DRAGON เพือ่ เสนอการพัฒนาความสามารถถูกชี้นำ� โดยการ
ปฏิบตั ิงานแบบเฉพาะเจาะจง โดยได้รับความร่ วมมือจาก สถาบัน Fraunhofer IAO
(สถาบันเศรษฐศาสตร์และองค์กรแรงงาน) - สถาบันเทคโนโลยีการผลิตที่ Karlsruhe
Institute of Technology (KIT), ศูนย์การท�ำงานในรู ปแบบอัตโนมัติ Düsseldorf
(CCAD) และ Winkler Bildungszentrum GmbH พันธมิตรด้านแอปพลิเคชันอีกสี่
รายในจีนและพันธมิตรด้านเทคโนโลยี vitero GmbH มีส่วนเกี่ยวข้อง กระทรวง
ศึกษาธิการและการวิจยั ของรัฐบาลแห่งสหพันธ์ (BMBF) สนับสนุนโครงการซึ่งจะ
ด�ำเนินการจนถึงสิ้นปี 2016
เนื้อหาในประเทศจีนที่สามารถใช้ได้ในหลากหลายรู ปแบบ มีรูปแบบหลาก
หลายจากหลักสู ตรออนไลน์แบบเปิ ด - ตัวอย่างเช่น นิวเมติก ไฮดรอลิค หุ่นยนต์
อุตสาหกรรม หรื อไดรฟ์ ไฟฟ้าที่สามารถควบคุมได้ - ไปจนการเรี ยนในห้องเรี ยน
จริ งและ ห้องเรี ยนเสมือนจริ ง ส�ำหรับทีมเสมือนผ่านหลักสู ตรออนไลน์ท้ งั แบบที่
ต้องเสี ยและไม่เสี ยค่าธรรมเนียม
ซอฟต์แวร์ Moodle มีหน้าที่เสมือนเป็ น "ห้องเรี ยน" ออนไลน์ซ่ ึงจัดเก็บสื่ อการ
เรี ยนและกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไว้ ระบบการจัดการเรี ยนรู ้ของ DRAGON moodle
ประกอบด้วยหลักสู ตรซึ่งน�ำเสนอเทคนิคการผลิตและวิธีการจัดการการผลิต มี
หลักสู ตรฟรี ครอบคลุมความรู ้พ้ืนฐานและหลักสู ตรที่ซบั ซ้อนเพื่อพัฒนาความ
สามารถเฉพาะด้านส�ำหรับการผลิตที่ทนั สมัย ความยาวของหลักสู ตรแตกต่างกัน
ไป มีการทดสอบเมื่อจบคอร์สพร้อมใบรับรองดิจิทลั
ผูเ้ รี ยนสามารถใช้บริ การการศึกษาและการฝึ กอบรมในพื้นที่ในกิจกรรมที่ใช้ใน
ห้องเรี ยนหรื อผ่านทางอินเทอร์เน็ต การใช้งานมีความยืดหยุน่ อย่างยิง่ และสามารถ
ปรับให้เหมาะกับความต้องการของผูเ้ รี ยนแต่ละคน การฝึ กอบรมในพื้นที่ใน
ห้องเรี ยนกับคนจริ งรวมถึงการเยีย่ มชมการเรี ยนรู ้รวมทั้งคอร์สที่สอนในที่จริ ง บาง
ส่วนเปิ ดสอนในโรงงานผลิตและบริ ษทั ผูเ้ ข้าร่ วมสามารถซักถามและรับทราบ
ประสบการณ์ข้นั ตอนและวิธีการประกันคุณภาพได้โดยตรง ส�ำหรับโครงการเรี ยน
รู ้ในอินเทอร์เน็ตใช้ทีมเสมือนจาก vitero และประสานงานโครงการร่ วม จุดเด่นของ
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ระบบคือการใช้ประโยชน์จากกระบวนการท�ำงานเป็ นทีมทัว่ ไปและวิธีการท�ำงาน
เป็ นทีมที่เป็ นที่ยอมรับ
DRAGON Remote Laboratories เป็ นโรงงานที่ผลิตได้จริ ง ซึ่งการด�ำเนินงาน
สามารถควบคุมงานผ่านอินเทอร์เน็ตได้ และสามารถที่จะตรวจสอบผ่านกล้อง
วิดีโอ ว่าค�ำสัง่ ที่ได้รับจากการเขียนโปรแกรมโดยส่ วนประกอบที่ควบคุมจาก
ระยะไกลได้ปฏิบตั ิตามหรื อไม่ คุณจึงไม่เพียง แต่เห็นการจ�ำลองเท่านั้น แต่ยงั
สามารถดูฮาร์ดแวร์ในขณะที่ทำ� งานด้วย
ระบบการเรี ยนของ DRAGON ไม่เพียงแต่นำ� เสนอเนื้อหาส�ำหรับการเรี ยนรู ้ใน
ระดับต่างๆเท่านั้น แต่ยงั มีจุดมุ่งหมายที่จะให้บริ การจึงเป็ นเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยน
และเครื อข่ายแพลตฟอร์มส�ำหรับผูใ้ ห้บริ การอื่นๆ ของการศึกษาและการฝึ กอบรม
ในสาขาวิชาเหล่านี้
ได้มีการสัมภาษณ์หลายๆบริ ษทั ก่อนเพื่อที่จะระบุกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม ดังนั้น
จึงเป็ นไปได้แจ้งช่องทางการตลาดที่หลากหลายส�ำหรับองค์กรต่างๆจากเยอรมัน
ที่จะหารายชื่อผูต้ ิดต่อกับผูท้ ี่จะมีส่วนร่ วมในประเทศจีนได้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
คือธุรกิจการผลิตของจีนและกิจการร่ วมค้าเยอรมัน - จีนที่มีพนักงานน้อยกว่าหนึ่ง
ร้อยคนรวมทั้งซัพพลายเออร์ของพวกเขา
หัวข้อของการจัดการการผลิตและเทคโนโลยีที่มีการจัดขึ้นโดยมีความเกี่ยวข้อง
ใกล้ชิดกับการปฏิบตั ิและการส่ งมอบ ข้อเสนอการพัฒนาความสามารถทั้งหมด
ค�ำนึงถึงความต้องการเฉพาะของลูกค้าชาวจีน ซึ่งเป็ นีความต้องการที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส�ำหรับความสามารถในการประกันคุณภาพ การระบุความผิด
และการแก้ปัญหาที่เป็ นอิสระ
ขั้นตอนต่อไปได้รับการสนับสนุนพันธมิตรของโครงการ ร่ วมกับพันธมิตรเพิ่ม
เติมก�ำลังวางแผนที่จะด�ำเนินการระบบต่อไปบนพื้นฐานของผลก�ำไร จุดมุ่ง
หมายคือการพัฒนาความรู ้ผา่ นโครงการบริ การที่จะให้ขอ้ มูลเชิงลึกที่จะเป็ นวิธี
การศึกษาและการฝึ กอบรม อาจจะมีการพัฒนาไปถึงระดับของการก�ำหนดและมี
คุณภาพส�ำหรับตลาดเป้าหมายของจีน

Fraunhofer IAO (สถาบันเพื่อธุรกิจแรงงาน และการจัดการ)
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IBB

การใช้บริ การที่ศนู ย์ฝึกอบรมระดับภูมภิ าค
www.ibb.com

WEITER mit BILDUNG

ห้องเรียนเสมือนจริงคือสินค้าออกยอดนิยม
สถาบัน IBB สถาบันเพื่อการศึกษาวิชาชีพ เอจี /IBB Institut für Berufliche
Bildung AG ก่อตั้งขึ้นในปี 1985 ปั จจุบนั ด�ำเนินงานในสถานที่ต่างๆกว่า 250 แห่ง
และเป็ นหนึ่งในผูใ้ ห้บริ การการศึกษาต่อเนื่องที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนี IBB น�ำ
เสนอวิถีทางแก้ปัญหาการฝึ กอบรมที่เจาะจงส�ำหรับผูเ้ ข้าร่ วม ตั้งแต่การฝึ กอบรม
แบบตัวต่อตัวไปจนถึงการสอนในห้องเรี ยนเสมือนจริ ง และขยายไปถึงแนวคิด
การเรี ยนรู ้แบบผสมผสาน สถาบันยังด�ำเนินการสถานศึกษาออนไลน์เสมือนจริ ง
(VIONA) ซึ่งไม่วา่ จะอยูท่ ี่ใดผูเ้ ข้าร่ วมจากประเทศเยอรมนีและประเทศในยุโร
ปอื่นๆ จะมาพบกันเพื่อเรี ยนรู ้และท�ำงานร่ วมกันภายใต้การแนะน�ำของผูส้ อนได้
ทุกวัน
ในฐานะที่เป็ นหนึ่งในผูใ้ ห้บริ การด้านการเรี ยนรู ้เสมือนจริ งรายใหญ่ของเยอรมัน
ปั จจุบนั IBB ได้ขยายขอบเขตการให้บริ การข้ามพรมแดน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
2017 ได้ร่วมมือกับ Aspire Education GmbH ณ.กรุ งเวียนนา เปิ ดแพลตฟอร์ม
ของ aspidoo.com นับเป็ นแพลตฟอร์มการเรี ยนรู ้ขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศ
ออสเตรี ยที่ให้ผเู ้ รี ยนได้มีโปรแกรมการฝึ กอบรมสายอาชีพที่ต่อเนื่องทางออนไลน์
ที่มีคุณภาพสู ง หลักสู ตร IBB มีให้บริ การในออสเตรี ยผ่านทางแพลตฟอร์ม VIONA ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อสิ บปี ที่แล้ว จนถึงปั จจุบนั มีพนั ธมิตร 200 แห่งในเยอรมนี
ตามข้อตกลงความร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมจะพบกับ aspidoo.com เป็ นที่ให้คำ� ปรึ กษาและ
สนับสนุนลูกค้าทั้งออนไลน์และด้วยตนเอง รวมทั้งเสนอสภาพแวดล้อมการเรี ยน
รู ้ที่น่าพอใจในศูนย์ฝึกอบรมในภูมิภาค ผูเ้ ข้าร่ วมสามารถเลือกหลักสู ตร VIONA
ในสถานที่อบรมของ aspidoo สิ บแห่งโดยแต่ละแห่งเปิ ดโดยไม่ข้ ึนอยูก่ บั จ�ำนวน
ผูเ้ ข้าร่ วม
ห้องเรี ยนเสมือนจริ งสามารถรองรับนักเรี ยนและอาจารย์ท้ งั หมดโดยมีไวท์บอร์ด
และสื่ อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามผูร้ ่ วมอบรมแต่ละคนมีอยูใ่ นรู ป
ประจ�ำของตนเองการเสวนาถามตอบใช้ไมโครโฟน ผูเ้ ข้าร่ วมในการสัมมนา
แบบตัวต่อตัวตามปกติ อาจารย์นำ� ไปสู่ กระบวนการการพูดคุยการท�ำงานกลุ่มเล็ก
ภายใน"ห้องติดกัน" กระตุน้ การประชุมระดมความคิด บันทึกผลการท�ำงานและ
แจกจ่ายเอกสาร สื่ อการเรี ยนรู ้เพิ่มเติมที่สนับสนุนมีอยูใ่ นแพลตฟอร์มการเรี ยนรู ้
ที่แยกต่างหาก
ขอบเขตของโปรแกรมการสอนขึ้นอยูก่ บั ความยาวของหลักสู ตรในการเรี ยนใน
ชั้นเรี ยนทัว่ ไป
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จุดเด่นอย่างหนึ่งของห้องเรี ยนเสมือนจริ งคือสิ่ งที่เรี ยกว่าเทคโนโลยี
"แอพพลิเคชันแบ่งปัน" ซึ่งมีขอ้ ดีเด่นคือผูเ้ ข้าร่ วมสามารถใช้แอพพลิเคชัน่ นี้ไม่
ว่าจะได้ติดตั้งโปรแกรมนนพีซีของตนเองหรื อไม่กต็ าม วิธีน้ ีทำ� ให้ง่ายขึ้นในการ
ประมวลผลผลลัพธ์ร่วมกัน VIONA ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม vitero ซึ่งได้
รับการพัฒนาโดยสถาบัน Fraunhofer และมีส่วนต่อประสานผูใ้ ช้ที่ใช้งานง่าย
เช่นเดียวกับในการสอนในชั้นเรี ยนปกติผบู ้ รรยาย ผูร้ ่ วมงานและผูเ้ รี ยนนัง่ อยูร่ อบ
โต๊ะเสมือนจริ ง ซึ่งก็ข้ ึนอยูก่ บั อุปกรณ์ในห้องเรี ยน อาจใช้เป็ นไวท์บอร์ด กระดาน
หรื อห้องปฏิบตั ิการภาษา หรื อเซอร์เฟสส�ำหรับน�ำเสนอซอฟต์แวร์ ผูส้ อนใช้
เทคโนโลยีแอพพลิเคชันแบ่งปัน เพื่อการน�ำเสนอรวมถึงการสาธิตการใช้งาน
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ท้ งั หมดนี้ช่วยผูบ้ รรยายในการน�ำเสนอเนื้อหาด้วยวิธีการผสม
ผสาน และท�ำการสอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกัน เพื่อหาวิธีการสร้าง
ผลในเชิงบวกมากที่สุดส�ำหรับผูใ้ ช้
VIONA มีหลักสูตรวิชาพลังงานและสิ่ งแวดล้อม การออกแบบกราฟิ กและสื่ อ การ
พยาบาล การดูแลสุ ขภาพ การพัฒนาบุคลิก และภาษาต่างประเทศ นับเป็ นเพียง
ส่ วนหนึ่ง มีคอร์สระยะสั้นเวลาหนึ่งสัปดาห์ไปจนถึงแผนการฝึ กเข้มสองสัปดาห์
บางหลักสู ตรของ IBBได้รับการปรับให้เหมาะกับตลาดออสเตรี ย ใน 16 โมดูลที่
น�ำเสนอพบว่าการออกแบบกราฟิ กและการออกแบบดิจิทลั และไอทีเป็ นหลักสู ตร
แรกที่ได้รับการเลือกเป็ นอันดับแรกๆ หลักสู ตรได้รับการปรับในลักษณะที่
สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดแรงงานออสเตรี ย (Austrian Labour Market Service /AMS) ในช่วงสองสัปดาห์ผเู ้ รี ยนจะได้รับโอกาสแสดงผลงานจากความรู ้ที่
ได้รับในโครงการพิเศษ หน่วยการฝึ กสอนพิเศษหรื อการให้คำ� ปรึ กษาช่วยให้พวก
เขาชี้แจงและตอบค�ำถาม ที่เกี่ยวข้องกับโครงการของตนเองกับผูฝ้ ึ กสอนโดยตรง
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อินเทอร์แอคทีฟคอร์สที่ วิทยาลัยศิลปะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศมอลตา
(Malta College of Arts, Science and Technology/MCAST)
www.sgm-berlin.com

E-learning solution สำ�หรับชาวมอลต้า
วิทยาลัยศิลปะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศมอลตา (Malta College of
Arts, Science and Technology/MCAST) อุทิศตนเพื่อใหการอาชีวศึกษาด้าน
ต่างๆและการศึกษาและการฝึ กอบรมช่างฝี มืออาชีพให้แก่นกั ศึกษา เต็มเวลาและ
นักเรี ยนนอกเวลากว่า 10000 คน ในฐานะที่เป็ นสถาบันสาธารณะจึงมีจุดมุ่งหมาย
ที่สนับสนุนกระบวนการศึกษาระยะยาวตามอัธยาศัยด้วยตนเองตลอดชีพโดย
เฉพาะอย่างยิง่ ส�ำหรับผูป้ ระกอบอาชีพ ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมของโปรแกรม MCAST
สามารถขยายขีดความสามารถของตนเองในวิชาหลากหลายและโดย upskilling
และอบรมระดับสู งสามารถเพิ่มโอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ
SGM Solutions ของเยอรมันท�ำการพัฒนาหลักสู ตร e-learning ส�ำหรับ MCAST
ใน 15 สาขาวิชาทั้งระดับอาชีวศึกษา และรวมทั้งวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาไฟฟ้า
เครื่ องกล ไอซีที) ด้านสาธารณสุ ข ธุรกิจและการจัดการศิลปะและการออกแบบ
พลังงานทดแทน การท่องเที่ยวและการเกษตร ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ของวิชาชีพเหล่านี้เพื่อให้หลักสู ตรที่จะส่ งมอบผ่านการเรี ยนรู ้แบบผสมผสาน
SGM ได้มีการจัดตั้งระบบการจัดการการเรี ยนรู ้อจั ฉริ ยะ (learning management
system /LMS) ทั้งหมดนี้ใช้เคล้าด์ ให้ผเู ้ รี ยนใช้งานได้ตามอัธยาศัย ง่ายและ
เป็ นการตอบสนองวิธีการเรี ยนรู ้ในสภาพแวดล้อม
SGM เป็ นบริ ษทั ที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาและหลักสู ตรเพื่อการ
ศึกษาและการฝึ กอบรมและตอบโจทย์ความต้องการที่ให้ครอบคลุมการใช้วธิ ี
การนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆส�ำหรับสถานการณ์การเรี ยนรู ้แบบ
ปั จจุบนั SGM ยังน�ำเสนอวิธีการประเมินผล และให้คำ� ปรึ กษาส�ำหรับการจัดตั้ง
หรื อการปฏิรูปองค์กรการศึกษาหรื อกระบวนการฝึ กอบรม การพัฒนาหลักสู ตร
และหลักสู ตรจะด�ำเนินการตามมาตรฐานการศึกษา SGM ได้รับรางวัลเป็ นอันดับ
ที่สองในการวิเคราะห์ FOCUS /สถิติของบริ ษทั ที่เติบโตเร็ วที่สุดในปี 2017 และ
ส�ำเร็ จอันดับที่ 12 ส�ำหรับ Deloitte's Fast 50 Award ประจ�ำปี 2016 ในประเทศ
เยอรมนี
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SGM ได้สร้างโมดูลอีเลิร์นนิง 241 โมดูล ผลิตสื่ อดิจิทลั มากกว่า 100000 รายการ
และบูรณาการเข้ากับหน่วยการเรี ยนรู ้อิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 15000 หน่วยให้
แก่ MCAST โดยมีอาจารย์ชาวต่างประเทศ 97 คนเป็ นผูใ้ ห้คำ� ปรึ กษาในการสร้าง
เนื้อหาส�ำหรับการเรี ยนรู ้ปริ มาณมากกว่า 5800 ชัว่ โมง ระบบออนไลน์อีเลิร์นนิง
เปิ ดใช้งานตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2016
LMS รู ปแบบการเรี ยนที่ไม่ข้ ึนกับแพลตฟอร์มใช้ได้กบั อุปกรณ์ปลายทางทัว่ ไป
รวมทั้งระบบเดสก์ทอ็ ป ซึ่งช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้และมีการ
โต้ตอบที่ใช้งานง่าย ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการสื่ อสารระหว่างอาจารย์และผู ้
เรี ยนตลอดจนการติดตามความส�ำเร็ จในการเรี ยนรู ้ คุณสมบัติหลักของ LMS ยัง
รวมถึงโปรแกรมส�ำหรับการสร้างเนื้อหาและการเชื่อมโยงเนื้อหาอัจฉริ ยะที่ปรับ
แก้ไขได้ โซลูชนั่ LMS สามารถรวมเข้ากับบริ บทการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายตั้งแต่
การศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงการฝึ กอบรมสายอาชีพจนถึงการศึกษาเชิงวิชาการ
และการฝึ กอบรมด้านอุตสาหกรรม
นอกจากนี้เป็ นนวัตกรรมใหม่สำ� หรับ "วิธีการเรี ยนรู ้ทางอิเล็กทรอนิกที่ได้รับการ
ทดลองก่อนใช้จริ งที่ได้รับการรับรอง" โดยผ่านระบบเว็บ ซึ่งได้รับการพัฒนา
และน�ำไปใช้ในลักษณะที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ระบบการเรี ยนแบบ
กึ่งอัตโนมัติ (บางส่ วน) สนับสนุนการรับรองของคุณวุฒิทางการเรี ยนรู ้อย่างเป็ น
ทางการ ขึ้นอยูก่ บั การแสดงความสามารถและผลงานในพอร์ตโฟลิโอ (แสดงเส้น
ทางการเรี ยนรู ้) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูท้ ำ� การประเมินผล e-learning โดยใช้เครื่ อง
มืออิเล็กทรอนิกส์บนั ทึก จัดการการควบคุมและเอกสารประกอบและช่วยให้ใช้ดู
ที่ใดก็ได้ทว่ั โลก
SGM และ MCAST วางแผนที่จะหาพันธมิตรเพิ่มเติมอีกต่อไปในอนาคต SGM
ได้ให้นกั ศึกษา MCAST จ�ำนวน 40 คนท�ำการฝึ กงานที่ธุรกิจยุโรปในเยอรมนี
และก�ำลังด�ำเนินู่โครงการเตรี ยมความพร้อมส�ำหรับนักเรี ยนอาชีวะชาวยุโรปที่
ต้องการหาประสบการณ์ในมอลต้าเพื่อเตรี ยมตัวเข้าสู่ ตลาดแรงงานเยอรมัน

ห้องเรียนเสมือนจริงสำ�หรับผูผ้ ลิตเฟอร์นเิ จอร์ในสหรัฐอเมริกา
www.inside-online.de

เส้นทางไปสู่ การเป็ น “องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้”
Steelcase เป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์ใช้ในส�ำนักงานชั้นน�ำของโลก บริ ษทั ก่อตั้ง
ขึ้นในปี 1912 ในแกรนด์แรพิดส์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริ กาซึ่งปัจจุบนั ส�ำนักงานใหญ่
ยังคงตั้งอยูท่ ี่นน่ั Steelcase มีพนักงานประมาณ 10000 คนและคูค่ า้ เชี่ยวชาญรายย่อย
650 รายทัว่ โลก ท�ำการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กตั้งแต่ปี 1998 และมี
มูลค่าธุรกิจการซื้อขาย 3.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2016
เนื่องจากความต้องการสร้างระบบการเรี ยนรในรู ปแบบผสมผสานส�ำหรับการฝึ ก
อบรมพนักงานด้านการผลิตและการขาย จุดมุง่ หมายของการศึกษาคือเพือ่ ให้เกิด
ความเข้าใจที่ดีข้ นึ บริ ษทั จึงเริ่ มมองหาผูใ้ ห้บริ การ e-learning ที่เหมาะสมสามารถ
เสนอแนวทางการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานระหว่าง e-learning และการสอนในชั้นเรี ยน
บริ ษทั มีความต้องการและมีขอ้ ก�ำหนดหลากหลาย ซึ่งต้องค�ำนึงถึงในการน�ำมาใช้
เพือ่ การฝึ กอบรมและสื่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองส�ำหรับพนักงานขายของบริ ษทั และคู่
ค้ารายย่อยในบริ บทระหว่างประเทศ
ในปี 2015 ในงานแสดงสินค้าอีเลิร์นนิง Steelcase พบพันธมิตรที่มคี วามเชี่ยวชาญ
ในการฝึ กอบรมภายในบริ ษทั ต่างๆ คือ inside จากประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่
มีประสบความส�ำเร็จในการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้การศึกษาและให้ความรู ้เกี่ยวกับ
ภายในบริ ษทั ทัว่ ทุกมุมโลกมานานกว่า 20 ปี ในฐานะผูใ้ ห้บริ การครบวงจร บริ ษทั
มีผเู ้ ชี่ยวชาญประมาณ 70 คน ที่มคี วามเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (รวมถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิธีการสอนและภาพยนตร์) ซึ่งน�ำเสนอวิธีการแก้ปัญหานานาที่ปรับแต่ง
ได้จากแหล่งเดียว

ในการเข้าใช้สื่อหน่วยการเรี ยนรู ้ขนาดย่อยตนเองแบบต่างๆกัน รวมถึงการ์ดอินเท
อร์แอคทีฟในการถ่ายทอดความรู ้พ้นื ฐานและข้อเท็จจริ งอย่างชัดเจนและกะทัดรัด
ผ่าน ข้อความสั้นและกระชับประกอบกับการเชื่อมต่อกับกราฟิ ก ภาพถ่าย ภาพยนต์
และวิดีโอเพือ่ ให้ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่น่าสนใจและหลากหลาย เนื่องจากถูกใช้
ภายในขอบเขตของวิธีการฝึ กอบรมการเรี ยนรู ้แบบผสมผสาน การ์ดการเรี ยนรู ้แบบ
โต้ตอบเหล่านี้จึงเหมาะส�ำหรับการเรี ยนรู ้ในที่ทำ� งาน พนักงานสามารถใช้วธิ ีการคัด
เลือกในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง
การฝึ กอบรมตามสถานการณ์ซ่ ึงเป็ นการจ�ำลองสถานการณ์การสนทนากับลูกค้า
เสมือนจริ งรวมทั้งการฝึ กฝนในการข้อโต้แย้งกับลูกค้าตามจริ งในทางปฏิบตั ิจริ ง
ช่วยให้พนักงานฝึ กสนทนา เริ่ มแรกพนักงานพัฒนาความสามารถโดยใช้ส่ิงที่เรี ยน
รู ้จากสถานการณ์การเรี ยนรู ้ที่อบรม จากนั้นพวกเขาจะได้รับค�ำติชมโดยตรง ภายใน
ขอบเขตของหลักสูตรการสนทนาและการปรับปรุ งในการประชุมในอนาคต มีการ
ติดตามผลการเรี ยนรู ้ โซลูชนั การเรี ยนรู ้เฉพาะนี้ได้รับการออกแบบที่ตอบสนองและ
ใช้ได้กบั การใช้แท็บเล็ตและมือถือ

inside สร้างกระบวนการให้ความรู ้ แบบเสมือนจริ งให้แก่ Steelcase โดยแบ่งตาม
กลุม่ เป้าหมาย ในแนวเฉพาะวิธี และแบ่งออกเป็ นพื้นที่ มีหลักการพื้นฐานความรู ้ที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการฝึ กอบรมการขาย พนักงานใช้หอ้ งเรี ยนเสมือนจริ ง
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การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานร่ วมกับความเป็ นจริ งในการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ดบั เพลิงในภูมภิ าคอาหรับ
www.imsimity.de

การเรียนรู้สามมิติสำ�หรับสมัยคนเล่นเกม
imsimity GmbH ให้บริ การโซลูชน่ั ที่สามารถท�ำให้เนื้อหาการเรี ยนรู ้ที่สลับซับ
ซ้อนมองเห็นได้ ดังเช่นกระบวนการในด้านคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
และเทคโนโลยี รวมทั้งในด้านศิลปะและการกีฬา ความต้องการเหล่านี้มีเป้าหมาย
ที่ลูกค้าจากทุกภาคส่ วนและภาคธุรกิจ บริ ษทั ใช้เทคโนโลยีความเป็ นจริ งแบบผสม
รวมถึงความเป็ นเสมือนจริ ง (virtual reality/VR) และการแสดงในสภาวะเหนือ
ความเป็ นจริ ง (augmented reality /AR) ซึ่งท�ำให้เกิดปรากฏการณ์หลากหลายและ
ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
ความเสมือนจริ ง (VR) เป็ นโลกแห่งการเรี ยนรู ้ดิจิทลั ที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เป็ นเครื่ องช่วย และเป็ นหัวใจส�ำคัญของวิธีการสอนและการเรี ยนรู ้
ของห้องเรี ยนไซเบอร์ สิ่ งที่พิเศษเกี่ยวกับวิธีน้ ีคือการได้รู้สึกราวกับว่าได้ยนิ และ
มองเห็นได้จริ งแบบสเตอริ โอสามมิติ นับว่าเป็ นการให้มมีการกระตุน้ ประสาท
สัมผัสของของผูใ้ ช้จำ� นวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ผา่ นอินเตอร์เฟส ท�ำให้เกิด
การรับรู ้เชิงลึก ผูใ้ ช้รับรู ้และได้สมั ผัสบูรณาการอย่างเต็มที่ในห้องเรี ยนไซเบอร์
การใช้งานแบบอินเตอร์แอคทีฟเพิ่มความรู ้สึกของการบูรณาการอย่างสมบูรณ์ ผู ้
ใช้สามารถเคลื่อนไหวตัวได้อย่างง่ายดายในสภาพเสมือนจริ ง และสามารถส�ำรวจ
หรื อสลับเปลี่ยนวัตถุใช้งาน ความเป็ นเสมือนจริ งท�ำให้เป็ นไปได้ที่จะได้สมั ผัสกับ
เหตุการณ์ในสามมิติได้ - ในความเป็ นจริ งสิ่ งเหล่านี้อาจไม่สามารถท�ำได้ดงั เช่นใน
สนามแม่เหล็ก หรื อในกระแสลม
ภายนสภาวะเหนือความเป็ นจริ งสามารถให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมประกอบกระบวนการ
วิเคราะห์ และสามารถวิเคราะห์ในสถานการณ์เชิงโต้ตอบโดยอาศัย "การเพิ่มเติม"
ความเป็ นจริ งอย่างชาญฉลาด นับเป็ นการก่อให้เกิดความเข้าใจ และเป็ นการถ่าย
โอนความรู ้อย่างถาวร
การใช้ขอ้ มูลดิจทัลคือการใช้งาน AR ซ้อนกับวัตถุจริ งช่วยให้การฝึ กอบรมด้าน
การให้บริ การมีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างยิง่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการเรี ยนการ
สอนกระบวนการที่จำ� เป็ นในการก�ำหนดมอบหมายหรื อวิธีการซ่อมแซม ตัวอย่าง
เช่น การวางข้อมูลในรู ปแบบใหม่ท้ งั หมดช่วยให้ผใู ้ ช้จำ� ที่เป็ นต้องมองเห็น
สามารถเห็นได้อย่างแม่นย�ำในต�ำแหน่งที่เข้าไม่ถึง วัตถุเสมือนจริ งที่ถ่ายในเวลา
นั้นกับภาพวิดีโอที่บนั ทึกไว้ ช่วยในการแสวงหาวิธีที่ทำ� ให้รู้ได้อยูใ่ นต�ำแหน่ง
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ที่ถูกต้องในแง่ของต�ำแหน่งและมุมมองพร้อมกับารขยายภาพที่เกิดขึ้นจริ ง โดย
สามารถแสดงประกอบกับการใช้แว่นตาข้อมูล (อุปกรณ์สวมใส่ ) สมาร์ทโฟน
หรื อแท็บเล็ตได้
ซอฟต์แวร์การเรี ยนรู ้ 3D / VR ยังมีให้สำ� หรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และหลายรุ่ น
เช่นส�ำหรับโรงเรี ยนทัว่ ไป อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย และแผนกพัฒนาในบริ ษทั
ต่างๆ imsimity เสนอบริ การแพลตฟอร์มการเรี ยนรู ้แบบเป็ นจริ งผสมผสาน
ส�ำหรับลูกค้าชาวเยอรมันและผใช้บริ การในต่างประเทศ
ด้วยความร่ วมมือกับ สมาคมป้องกันอัคคีภยั เยอรมัน (GmbH German Fire
Protection Association /GFPA) GmbH imsimity ได้สร้างห้องเรี ยนไซเบอร์เพื่อ
พัฒนาคอร์สการป้องกันไฟในความสภาวะเสมือนจริ งส�ำหรับสถาบันป้องกัน
อัคคีภยั คูเวต หลักสู ตรนี้พฒั นาเป็ นภาษาอาหรับทั้งหมด โดยจ�ำลองวิธีการปฏิบตั ิ
ตนเพื่อตอบโต้ไฟในพื้นที่ปิดล้อม เช่นในอพาร์ตเมนต์และโรงเรี ยน และท�ำให้
สามารถจัดฝึ กอบรมวิธีีการดับเพลิงเสมือนจริ งโดยใช้วธิ ีการดับเพลิงที่แตกต่างกัน
ในขั้นตอนต่อไปการพัฒนาเพิ่มเติมและการใช้แพลตฟอร์มการเรี ยนรู ้น้ ีเป็ นพื้น
ฐานท�ำให้เกิดมี้ ีแพลตฟอร์ม CyberLearnIT ก�ำลังถูกสร้างขึ้น ซึ่งเป็ นแพลตฟอร์ม
การศึกษาและการฝึ กอบรมส�ำหรับบุคลากรบริ การดับเพลิงระดับอาชีพและอาสา
สมัครในภูมิภาคอาหรับ นอกจากนี้ยงั มีการฝึ กอบรมพนักงานที่ทำ� งานดับเพลิง
ในเฉพาะกิจงานเช่นพนักิงานรถบรรทุก การบูรณาการมองรอบตัวด้วยวิดีโอ 360
องศาและโมเดล 3 มิติซ่ ึงท�ำให้จำ� ลองและท�ำการทดลองโดยประหยัดค่าใช้จ่าย
imsimity เป็ นผลงานที่ได้มาจากศูนย์คอมพิวเตอร์ประสิ ทธิภาพสู งของ
มหาวิทยาลัย ชตุตการ์ต (High Performance Computing Center of the University
of Stuttgart ) และได้ทำ� งานในด้านความเป็ นจริ งเสมือนจริ งและเพิ่มมากว่า 15
ปี ตลอดระยะเวลา 12 ปี ที่ผา่ นมา imsimity เป็ นเจ้าภาพจัดงาน "Virtual Fires
Congress" ณ สถานที่ต้ งั ปัจจุบนั ของ บริ ษทั ใน St. Georgen ในป่ าด�ำ ปัจจุบนั นี้
นับว่าเป็ นการประชุมผูเ้ ชี่ยวชาญที่ใหญ่ที่สุดในรู ปแบบของการจ�ำลองเสมือนจริ ง
และการเล่นเกมอย่างจริ งจังในด้านความปลอดภัยและความปลอดภัย
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