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2                                                                   ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  ในทศวรรษที่ผ่านมาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พัฒนาอย่างไม่หยุดย้ัง ส่งผลให้นวัตกรรมการ

จัดการเรียนการสอนได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการนําอุปกรณ์สื่อสารไร้สายแบบพกพา ได้แก่ 

คอมพิวเตอร์  มือถือ iPod iPad มาเป็นเครื่องมือและช่องทางส่งผ่านความรู้ไปสู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  

สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอนได้อย่างรวดเร็วทุกที่ทุก

เวลาและยังสามารถนํานวัตกรรมดังกล่าวไปใช้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสบการณ์

ความรู้ในรูปแบบฝึกอบรมทางไกลได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยเช่นกัน ดังนั้นศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เล็งเห็นความสําคัญในการนํานวัตกรรมมาใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา จึงได้

ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรมทางไกลรูปแบบเสมือนจริง  เพื่อรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่

พัฒนาอย่างรวดเร็ว  โดยจะเปิดให้บริการรูปแบบใหม่เพื่อเป็นตัวกลางในการสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา   อันจะเป็นการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์ใหม่ในแง่มุมของการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนบนเครือข่าย  

ความต้องการการใช้งานเบื้องต้น 

1. คอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook 
2. ใช้อินเทอรเ์นต็ความเร็วสูงไม่ตํ่ากว่า 6Mbp 
3. ไมโครโฟน 
4. ลําโพงหรือหฟูัง 
5. กล้อง Webcam 
6. Web browser  รองรับ  Adobe Flash Player 
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