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แนวคิดเกี่ยวกับทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 

พัฒนาการของโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีสาเหตุส าคัญมาจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม รวมถึง
ระบบการศึกษาท่ีจ าต้องปรับตัวให้ทันโลกสมัยใหม่ที่ไม่มีอะไรเหมือนกับโลกสมัยเดิม 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ท าให้มนุษยชาติต้องปรับตัวอย่างมากในยุคศตวรรษที่ 21 
เป็นการเปลี่ยนแปลงชนิดพลิกฟ้าพลิกดิน เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ กล่าวคือ ผู้คนอาจไม่
สามารถคาดเดาได้ว่า ในอีก 30 หรือ 50 ปีข้างหน้าควรจะประกอบอาชีพอะไร เมื่อเทค โนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์อาจเข้ามาแทนท่ีการท างานของมนุษย์และอาจท าได้ดีกว่ามนุษย์ ดูเหมือนว่า ความไม่
แน่นอนแห่งอนาคตอาจท าให้มนุษย์ที่ไม่ปรับตัวและไม่เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
ใหม่กลายเป็น “คนตกขอบ” เพราะก้าวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี  

Harari (2018) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 21 Lessons for the 21st Century ระบุว่า ใน
ศตวรรษที่ 21 มนุษย์จะถูกผลักดันเข้าสู่ “ชนชั้นไร้ประโยชน์” จากการปฏิวัติของปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence: AI) ดังนั้น มนุษย์จ าเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มี “ความสามารถพ้ืนฐาน
สากล” ซึ่งประกอบด้วย ความรู้พ้ืนฐานในด้านวิทยาการต่าง ๆ และ ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 
เพ่ือให้มีขีดความสามารถให้เหมาะสมกับโลกในอนาคตอันใกล้  

นอกจากนี้ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่ความรู้นั้น “งอกเร็ว” และ “เก่าเร็ว” 
หมายถึง มีความรู้ใหม่เกิดขึ้นเสมอและความรู้ที่เคยเชื่อกันมาอย่างแน่นเหนียวใช้ไม่ได้อีกต่อไป ดังนั้น 
หาก “บัณฑิต” ซึ่งในสังคมไทยถือว่าเป็น “ผู้รู้” ก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยและหยุดการเรียนรู้ ใน
ไม่ช้าจะพบว่า ความรู้นั้นมี “วันหมดอายุ” และไม่สามารถใช้เป็นทักษะในการเอาตัวรอดในโลกยุค
ใหม่ได้ (วิจารณ์ พานิช, 2555) 
 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช หยิบยกมากล่าวถึง 
เรียกว่า “Transformative learning” หมายถึง “การเรียนรู้ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน
ตนเอง” อันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งการด ารงชีวิตของตนเองและประโยชน์ต่อสังคม การเรียนรู้แบบนี้
แตกต่างจาก “Informative learning” ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในระดับตื้น กล่าวคือ เรียนแล้วได้เพียง 
“ความรู้” แบบท่องได้ จ าได้ ตอบได้  
 
 
 
 

เกริ่นน า : การพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับ
มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 



รูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
การพัฒนาทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 ได้กลายเป็นหน้าที่ส าคัญของอาจารย์และหลักสูตร

ต่าง ๆ ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็น “ผู้สอน” (Teacher) สู่การ
เป็น “ผู้อ านวยความสะดวกการเรียนรู้” (Learning facilitator) เป็นการเรียนรู้สมัยใหม่ ที่ต้องสร้าง
ความรู้ให้เกิดข้ึนภายในตัวของผู้เรียน ด้วยวิธีการกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้จากภายใน การสร้างแรง
บันดาลใจในการเรียนรู้ และการพัฒนาตัวตนของผู้เรียนไปพร้อมกัน โดยการเรียนรู้นั้นหมายความ
รวมถึง การเรียนรู้ด้านจิตใจและศีลธรรมควบคู่เป็น “ทักษะชีวิต” อีกด้วย  

ส าหรับผู้เรียน การยึดติดกับความรู้แบบเดิม ๆ ไม่สามารถท าได้อีกต่อไป เพราะการเรียนรู้
ทักษะใหม่ ๆ ตลอดชีวิตกลายเป็นเรื่องส าคัญกว่า ดังนั้น ในระหว่างที่ก าลังศึกษาอยู่ จึงควรพัฒนา
ความรู้ทั้งในมิติของการเรียนรู้รายวิชาและทักษะชีวิตควบคู่กัน เพ่ือในวันที่จบการศึกษาแล้ว จะไม่ได้
เพียง “ความรู้” ที่มีวันล้าสมัยติดตัวไปเท่านั้น แต่ควรพัฒนาตนเองอย่างแท้จริงในทุกมิติ เพ่ือให้
สามารถออกไปท าประโยชน์ต่อท้ังตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป   

ดังนั้น นอกเหนือไปจากการเรียนรู้จากพ้ืนวิชาความรู้ในสาขาต่าง ๆ แล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้เรียนจะต้องพัฒนา 3 ทักษะส าคัญคือ 1) ทักษะชีวิตและทักษะการประกอบอาชีพ 2) ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม และ 3) ทักษะด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ควบคู่ไปด้วย     
(นฤมล บุญส่ง, 2561; Williamson, 2013) 

 

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ส าหรับเด็กและเยาวชน 
ภาคีเครือข่ายเพ่ือทักษะศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st century skills) เป็นองค์กร

ในสหรัฐอเมริกาที่เกิดจากการรวมตัวกันของนักคิด นักการศึกษา เอกชน และหน่วยงานของรัฐ
ร่วมกันพัฒนากรอบงานเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Framework for 21st century learning) 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกาส าหรับศตวรรษที่ 21 และ
มลรัฐต่าง ๆ มีความเคลื่อนไหวเพ่ือด าเนินการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนนักศึกษา เพ่ือให้เป็น
บุคคลที่มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 (เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, วุฒิชัย 
เนียมเทศ และณัฐวิทย์ พจนตันติ, 2559; นฤมล บุญส่ง, 2561; อดุลย์ วังศรีคูณ, 2557) ซึ่งจะต้องมี
คุณลักษณะดังนี้ 

        1) มีความรอบรู้ (Mastery) ในวิชาแกนดังต่อไปนี้ 1) ภาษาอังกฤษ, การอ่านศิลปะ
ภาษา (English, Reading or language art) ภาษาของโลก (World language) ศิลปะ (Arts)  
คณิตศาสตร์ (Mathematics) เศรษฐศาสตร์ (Economics) วิทยาศาสตร์ (Science) ภูมิศาสตร์ 
(Geography) ประวัติศาสตร์ (History) และการปกครองและความเป็นพลเมือง (Government and 
civics) 



       2) มีความรู้ในขอบข่ายของศตวรรษที่ 21 (Themes of 21st century) ได้แก่ 
ความตระหนักเรื่องโลก (Global awareness) พ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับการเงิน, เศรษฐกิจ, และการ
เป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economic, Business and entrepreneurial literacy) พ้ืนฐาน
ด้านการเป็นพลเมืองโลก (Civic literacy) พ้ืนฐานด้านการรู้เท่าทันสื่อสุขภาพ (Health literacy) 
และพ้ืนฐานด้านการรู้เท่าทันสิ่งแวดล้อม (Environmental literacy) 

      3) มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and innovations) ประกอบ
ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical thinking and problem solving) นวัตกรรม
และการสร้างสรรค์ (Innovation and creativity) และการสื่อสารและความร่วมมือกัน 
(Communication and collaboration) 

      4) มีทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, media and 
technology skills) ประกอบไปด้วยทักษะการรู้สารสนเทศ (Information literacy) การรู้เท่าทัน
สื่อ (Media literacy) และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีการสื่อสาร (ICT literacy) 

      5) มีทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and career skills) ประกอบไปด้วยทักษะ
ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น (Adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Initiative and self-direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม 
(Social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน 
(Accountability and productivity) และความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and 
social responsibility) ทักษะความรู้เกี่ยวกับโลกเพ่ือการด ารงอยู่ในอนาคต อันประกอบด้วย 
จิตส านึกต่อโลก (Global awareness) ความรู้พ้ืนฐานด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็น
ผู้ประกอบการ (Financial economic business and entrepreneurial literacy)  

       นอกจากทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดสี่เสาหลักของการศึกษาของ
ยูเนสโกและผลลัพธ์นักเรียนศตวรรษที่ 21 ของภาคีเพ่ือทักษะศตวรรษที่ 21 โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ 
(Howard Gardner) ยังได้กล่าวถึงทักษะส าคัญที่เกี่ยวของกับทางด้านจิตใจและการจัดการวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ในอนาคตทั้ง 5 ด้าน (Gardner, 2010, อ้างถึงในอดุลย์ วังศรีคูณ, 2557) ซึ่งเป็นทักษะที่
ส าคัญส าหรับมนุษย์ทุกคนในยุคนี้ ไม่ใช่เฉพาะนักเรียนนักศึกษาเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                 6) จิตเชี่ยวชาญ (Disciplined mind) หมายถึง มีความรู้และทักษะในวิชาชีพใน
ระดับท่ีเรียกว่า “เชี่ยวชาญ” (Expertise) ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
หรือที่เรยีกว่า “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Life-long learning) 
                  7) จิตรู้สังเคราะห์ (Synthesizing mind) หมายถึง ความความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
น ามาประเมินและคัดเลือกเฉพาะแก่นที่ส าคัญ และจัดระบบน าเสนอใหม ่
                  8) จิตสร้างสรรค์ (Creative mind) หมายถึง การท าให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ โดยอาศัย
ความคิดสร้างสรรค์ทีแ่หวกแนวออกไปจากขอบเขตหรือวิธีการเดิม ๆ 



                  9) จิตรู้เคารพ (Respectful mind) หมายถึง การให้เกียรติและยอมรับในความ
เป็นตัวตนของผู้อื่น 
                  10) จิตรู้จริยธรรม (Ethical mind) หมายถึง การยึดแนวทางของจริยธรรมเป็น
แนวทางปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
                    นอกจากนี้ การ์ดเนอร์ยังได้สรุปว่า จิตเชี่ยวชาญ จิตรู้สังเคราะห์ และจิตสร้างสรรค์ 
เป็นจิตที่เก่ียวข้องกับการรู้คิด ส่วนจิตรู้เคารพและจิตรู้จริยธรรมเป็นจิตที่เก่ียวข้องกับความเป็นมนุษย์ 

 
บทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 

สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เป็นพัฒนาการที่เกิดมาจากพัฒนาการของเว็บไซต์จาก
ยุค 1.0 มาสู่ 2.0 โดยมีลักษณะเด่นคือ เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้งาน (User-Generated Content: 
UGC) โดยเป็นสื่อที่เอ้ือต่อการสร้างชุมชนในโลกออนไลน์ นอกจากนั้น สื่อสังคมในโลกออนไลน์ยังมี
คุณลักษณะเด่นที่ส าคัญคือ การที่มีผู้ใช้งานเป็นผู้ส่งสาร หรือเขียนเล่าเรื่องราว เนื้อหา บทความ 
รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนเองหรือพบเจอจากสื่ออ่ืน ๆ แล้วน ามาแบ่งปันกับผู้อ่ืนผ่านเครือข่าย
ของตน  สื่อสังคมออนไลน์มีมากกว่า 500 ประเภท เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูบ ไลน์ อินสตาแกรม
แต่โดยทั่วไปเฟซบุ๊กเป็นสื่อที่นิยมมากที่สุด และมีการใช้งานมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากร ผู้ใช้งาน
ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการใช้เฟซบุ๊ก เพราะสามารถเชื่อมโยงติดต่อกับบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่เคยพบเห็น
มาก่อน รวมทั้งสามารถโพสต์สถานะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการไปท่องเที่ยว การทานอาหาร การออกไป
พบเพ่ือนโดยที่ไม่ต้องห่วงความเป็นส่วนตัว เพราะสามารถก าหนดความเป็นส่วนตัวของโพสต์ต่าง  ๆ 
ได้ด้วยตัวเอง นอกจากจะใช้ติดต่อข่าวสารแล้ว ยังสามารถใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูล โฆษณา หรือ
กระทั่งขายสินค้าและบริการ ประกอบกับปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการใช้ในทุกเพศทุกวัย จากข้อมูลทางสถิติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2559 จะเห็นได้ว่า ช่วงอายุระหว่าง 15-24 ปี มีการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศมากที่สุดคือ ร้อยละ 85.9 รองลงมาคือ ช่วงอายุระหว่าง 25-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 73.6 

ดังนั้น เฟซบุ๊กเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกใช้มากที่สุดในกลุ่มวัยเรียน อีกทั้งยังเปลี่ยนบทบาท
ผู้สอนจาก “การเรียนรู้ผ่านการบรรยายเนื้อหา” (Content-based learning) เป็น “การเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการท างาน/ถกเถียงร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน” (Process-based learning) โดยไม่
จ ากัดเวลาและสถานที่ ทั้งนี้ การใช้ “กลุ่มเฟซบุ๊ก” (Facebook group) เอ้ือต่อระบบการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ (Learning Management System : LMS) ที่มีเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับ
ผู้สอน-ผู้เรียน-ผู้ดูแลระบบ ได้แก่ ระบบจัดการรายวิชา ระบบจัดการข้อมูลบทเรียน ระบบจัดการการ
สร้างเนื้อหารายวิชา ระบบจัดการเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ระบบจัดการข้อมูลผู้เรียน ระบบเครื่องมือ
ช่วยจัดการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์และจัดกระบวนการเรียนรู้ 



ทั้งนี้ การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการลงมือกระท า และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง โดยอาศัยทักษะการคิดอย่างมีข้ันตอน ได้แก่ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิด
และการแก้ปัญหา และทักษะการสื่อสาร ดังนั้น ผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก และเสนอแนะผ่านวิธีการ
ต่างๆ ผ่านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้สอนสามารถตรวจงานและให้ข้อมูลย้อนกลับได้ทุกที่ ทุกเวลา 
(Wang, Meishar-Tal, Kurtz, & Pieterse, 2012; Williamson, 2013; Woo, Quck, Yang, & Liu, 
2014)  

อย่างไรก็ดี ผู้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ควรต้องค านึงถึงข้อดีและข้อเสีย
ของการใช้สื่อดังกล่าวร่วมด้วย ดังปรากฏในตารางที่ 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1.1 ข้อดีและข้อเสียของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอน  

ข้อดี ข้อเสีย 
1. เป็นการส่งเสริมความสามารถทางการ
ค้นคว้าให้แก่ผู้เรียน 
 
 
2. เนื่องจากในปัจจุบันมีสื่อสังคมออนไลน์
หลากหลายประเภท ดังนั้น ผู้สอน-ผู้เรียน
สามารถเลือกใช้สื่ อที่ เหมาะสมกับความ
ต้องการได ้
 
3. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนการ
สอนไม่มีค่าใช้จ่าย เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
 
 
 
4. เป็นการฝึกทักษะการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
และการปฏิสัมพันธ์ 
 
5. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน 
 
6 . เป็ นช่ อ งทาง ในการ เ รี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต 
(Lifelong learning) เนื่องจากนักศึกษาที่จบ
แล้วสามารถกลับมาติดตามเนื้อหาที่อัปเดตจาก
ผู้สอนได้ตลอดเวลา 

1. หากผู้ใช้รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือขาดวิจารณญาณ
อาจโดนหลอกลวงให้ เสียทรัพย์  ร่างกาย หรือ
ชื่อเสียงได้ 
 
2. เนื่องจากเป็นสื่อที่ค่อนข้างเปิดเผย อาจมีผู้ ไม่
หวังดีน ามาใช้ในทางเสียหาย เช่น น ารูปไปตัดต่อ 
สร้างโปรไฟล์ปลอมเพ่ือหลอกลวง หรือกลั่นแกล้ง
กันบนโลกออนไลน์ (Cyber bullying) 
 
3. การขาดการคัดกรองในการสืบค้นข้อมูลที่มาจาก
แหล่งที่น่าเชื่อถือและการรับข้อมูลที่ ไม่ถูกต้อง 
(Fake news) ก่อให้เกิดแบ่งปัน (Share) ข้อมูลที่
ผิดพลาด 
 
4. บางไฟล์ไม่สามารถอัปโหลดผ่านกลุ่มเฟซบุ๊กได้
ทันที โดยอาจต้องอัปโหลดใน Google docs แล้ว
ใส่ลิงก์ในกลุ่มเฟซบุ๊ก 
5. ในกรณีตั้งกลุ่มแบบสาธารณะ (Public group) 
หรือเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจ อาจมีกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็น
นักศึกษาจริงเข้ามาคัดลอกเนื้อหาที่เผยแพร่ไปขาย 
หรือเอาคลิปที่โพสต์ไว้ไปลงในยูทูบ มีการแฮ็ก
ข้อมูลเพจ/ข้อมูลนักศึกษาในกลุ่ม หรือโพสต์คลิป
อ่ืน ๆ ที่ไม่เก่ียวกับการเรียนการสอน 

ที่มา : Adapted from Wung, Q., Woo, H. L., Quck, C. L., Yang, Y., & Liu, M. (2014). Using 
the facebook group as a learning management system: An exploratory study,     
British Journal of Educational Technology, (2011), 1-11. 
 
 
 



 
 
 
 

  ในปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ได้แพร่ระบาดและส่งผลกระทบกับประเทศเป็นอย่างมาก ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง การแพทย์ การติดต่อสื่อสาร และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท า
ให้ต้องมีมาตรการรักษาระยะห่าง (Social distancing) เพ่ือยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
ซึ่งส่งผลต่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ท าให้แต่มหาวิทยาลัยต้องหันมาให้ความสนใจด้านการ
พัฒนาสื่อการสอนและวิธีสอนโดยใช้ช่องทางออนไลน์ เพ่ือเป็นช่องทางยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด-19 ไป
ยังนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่เข้ามาติดต่อในมหาวิทยาลัย 
  แต่อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาซึ่งหมายถึงแหล่ง
สถานศึกษาท่ีสามารถศึกษาหาความรู้ได้โดยเสรี ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกวิธีเรียน
ที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง มีทั้งการจัดการเรียนการสอนโดยบรรยายในชั้นเรียนและการ
บรรยายโดยใช้สื่อการสอนทางไกลเพ่ือให้นักศึกษาได้น าไปศึกษาด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นต ารา การ
บรรยายผ่านโทรทัศน์ รวมทั้งสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ช่องทางออนไลน์ ซึ่งนับเป็นโอกาสและการได้เปรียบ
ทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยอื่น แต่สิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้น ได้แก่  

1) สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  
2) ศักยภาพอาจารย์ในการพัฒนาสื่อออนไลน์  
3) ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน (ด้านสื่อการเรียนการสอน) 
4) พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เข้าถึงและสามารถใช้สื่อสมัยใหม่ได้  
5) เพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีทันสมัยเพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

  อนึ่ง จากการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะสื่อสารมวลชน มีความเห็นร่วมกัน
ว่าการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาของ
คณะสื่อสารมวลชน ควรแบ่งด าเนินการเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 

1) ระยะที่ 1 : ส ารวจอัตราการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอนของคณาจารย์
ในคณะฯ 

2) ระยะที่ 2 : ระดมความเห็นของอาจารย์ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอน
เพ่ือค้นหาต้นแบบ (Best practice) น าร่องในการด าเนินการสอนในภาคฤดูร้อน/
2562 
 
 

ขั้นตอนการพัฒนาสื่อสงัคมออนไลน์ในการจดัการเรียนการสอนส าหรับ
มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาของคณะสื่อสารมวลชน 



3) ระยะที่ 3 : เวียนมติการประชุมของคณะกรรมการฯ ให้คณาจารย์ในคณะรับทราบ 
พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น และ/หรือส่งข้อมูลในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ เช่น 
พาวเวอร์พอยท์หรือไฟล์พีดีเอฟมายังคณะกรรมการจัดการความรู้เพ่ือรวบรวมและ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.mac.ru.ac.th 

4) ระยะที่ 4 : น าช่องทางออนไลน์ของคณะฯ ที่มีอยู่เดิมแล้วมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ
เพ่ือให้นักศึกษาง่ายต่อการเข้าถึงวิดีโอบันทึกค าบรรยาย โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
www.mac.ru.ac.th และมีการน าวิดีโอจากยูทูบมาฝังไว้ในเว็บไซต์ (Youtube 
Embed Player) พร้อมกับเผยแพร่ผ่านระบบไซเบอร์คลาสรูม (Cyber 
classroom) ของสถาบันคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mac.ru.ac.th/


จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ : การพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ในการจดัการเรียนการ
สอนส าหรับมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  

และผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
 
ระยะที่ 1 : ส ารวจอัตราการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอนของคณาจารย์ในคณะฯ 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามหมวดรายวิชาที่รับผิดชอบ 

สถานภาพปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 

วิชาเอกบังคับ 7 53.8 
วิชาเอกเลือก 12 92.3 
วิชาโท - - 

 
 จากตาราง 1 พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่รับผิดชอบวิชาที่เป็นเอกเลือก จ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 92.3  และวิชาเอกเลือก จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8  
 
ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการเรียนการสอน  

สถานภาพปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 

เฟซบุ๊กกลุ่ม (Facebook group)    6 46.1 
อีเมล    9 69.2 
เฟซบุ๊กแฟนเพจ - - 
กูเกิล ไดรฟ์ (Google drive)        7 53.8 
เฟซบุ๊กส่วนตัว   2 15.3 
ไลน์กลุ่ม (Line group)   11 84.6 
อ่ืน ๆ โปรดระบุ  
- Google classroom, 
- Kahoot 
- Facebook Massenger 

4 30.7 

 
จากตาราง 2 พบว่า อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นรูปแบบ ไลน์กลุ่ม (Line 

group)  จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 84.6 รองลงมาเป็น อีเมล จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2  



กูเกิล ไดรฟ์ (Google drive)  จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 และใช้น้อยที่สุด เฟซบุ๊กส่วนตัว  
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 

 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามประเภทเนื้อหาที่ท่านใช้ในการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์  

สถานภาพปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 

เอกสารประกอบการสอน    8 61.5 
ลิงก์เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน    10 76.9 
พาวเวอร์พอยต์    12 92.3 
รูปภาพที่เก่ียวกับการเรียนการสอน    9 69.2 
วิดีโอคลิปที่เกีย่วกับการเรียนการสอน   10 76.9 
อ่ืน ๆ โปรดระบุ  
- ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
- ค าถามทบทวนความรู้ (Quiz) 
- เนื้อหาอ่ืนๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับรายวิชา 
- ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม 
- ไฟล์โจทย์งานฝึกปฏิบัติ 

5 38.4 

 
จากตาราง 2 พบว่า อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ใช้ประเภทเนื้อหาที่ท่านใช้ในการเรียนการสอนผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์ คือ พาวเวอร์พอยต์    จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 92.3 รองลงมาเป็น ลิงก์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และ วิดีโอคลิปที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน จ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 76.9     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 4  ความคิดเห็นต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแบบตลาด
วิชา 

ล าดับ ข้อค าถาม  
 เห็นด้วย 

 ไม่เห็น
ด้วย 

 ไม่แน่ใจ จ านวน 

1 ผู้สอนใช้ฟังก์ชันของสื่อสังคมออนไลน์
ในการสนับสนุน เรี ยนการสอนได้
หลากหลายมากขึ้น เช่น เฟซบุ๊กไลฟ์   
กูเกิลไดรฟ์ 

92.31% 
(12) 

0%(0) 
7.69% 

(1) 
13 

2 นักศึกษาที่ไม่เข้าเรียน หรือขาดเรียนใน
สัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่งสามารถติดตาม
เนื้อหาจากพาวเวอร์พอยต์/เอกสาร
ประกอบการสอนย้อนหลังได้ 

92.31% 
(12) 

0%(0) 
7.69% 

(1) 
13 

3 นักศึกษาได้เรียนรู้แนวทางการสอนของ
ผู้สอนในเทอมก่อน ๆ เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจในการลงทะเบียนเรียน 

69.23% 
(9) 

0%(0) 
30.77% 

(4) 
13 

4 เป็นช่องทางในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong learning) เนื่องจาก
นักศึกษาที่จบแล้วสามารถกลับมา
ติดตามเนื้อหาที่อัปเดตจากผู้สอนได้
ตลอดเวลา 

61.54% 
(8) 

15.38% 
(2) 

23.08% 
(3) 

13 

5 เป็นช่องทางที่ท าให้นักศึกษาเข้าเรียน
สม่ าเสมอมากขึ้น 

30.77% 
(4) 

23.08% 
(3) 

46.15% 
(6) 

13 

6 เป็นช่องทางที่ท าให้นักศึกษามีผลการ
เรียนดีขึ้น 

76.92% 
(10) 

7.69% 
(1) 

15.38% 
(2) 

13 

7 นักศึกษาให้ความส าคัญกับการเข้าเรียน
น้อยลง เนื่องจากมองว่ามีช่องทางที่
สะดวกสบายในการติดตาม 

7.69%(1) 
15.38% 

(2) 
76.92% 

(10) 
13 

8 ผู้สอนต้องคอยตอบแช็ตจากนักศึกษาใน
ช่วงเวลาใกล้สอบ 
 
 
 

53.85% 
(7) 

23.08% 
(3) 

23.08% 
(3) 

13 



ล าดับ ข้อค าถาม  
 เห็นด้วย 

 ไม่เห็น
ด้วย 

 ไม่แน่ใจ จ านวน 

9 มีการแฮ็กข้อมูลเพจ/ข้อมูลนักศึกษาใน
กลุ่ม หรือโพสต์คลิปอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอน 

7.69%(1) 
15.38% 

(2) 
76.92% 

(10) 
13 

10 ในกรณีตั้งกลุ่มแบบสาธารณะ (Public 
group) หรือเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจ อาจมี
กลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นนักศึกษาจริงเข้ามา
คัดลอกเอกสารประกอบการสอน/พาว
เวอร์พอยต์ที่เผยแพร่ไปจ าหน่าย หรือ
ไปลงในยูทูบ 

84.62% 
(11) 

7.69%(1) 7.69%(1) 13 

 
ส่วนที่ 5 อุปสรรค/ข้อเสนอแนะต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแบบ
ตลาดวิชา  

1) เป็นช่องทางที่อ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้  
2) เป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาผู้เรียนที่มีอีกหนึ่งช่องทางในการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
3) ควรมีการเก็บค่าใช้จ่าย 
4) การประชาสัมพันธ์เพ่ือการเข้าถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในรายวิชายังไม่สามารถท า

ได้ทั่วถึง 
5) ระบบการรองรับและสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน

มหาวิทยาลัยยังขาดความเสถียร หลายครั้งที่ผู้สอนต้องเป็นผู้จัดการกับปัญหาในการ
เชื่อมต่อด้วยตนเองทั้งหมด 

6) มหาวิทยาลัยยังขาดระบบรองรับและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
7) ควรจัดอบรมการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ 
8) การเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีและความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษาในการใช้ 
9) ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ยืนยันตัวตนในการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย อาจท าให้

มีความเสี่ยงจากลุ่มแผงตัวที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากเอกสารข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือหา
รายได้ได้ให้กับตนเอง 

10) นักศึกษาบางคนไม่รู้จักกาลเทศในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนในช่วงดึกหรือวันหยุด 
  



ระยะที่ 2 : ระดมความเห็นของอาจารย์ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอนเพ่ือค้นหาต้นแบบ 
(Best practice) น าร่องในการด าเนินการสอนในภาคฤดูร้อน/2562 และระยะที่ 3 : เวียนมติการ
ประชุมของคณะกรรมการฯ ให้คณาจารย์ในคณะรับทราบ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น และ/หรือส่ง
ข้อมูลในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ เช่น พาวเวอร์พอยท์หรือไฟล์พีดีเอฟมายังคณะกรรมการจัดการ
ความรู้เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.mac.ru.ac.th 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลเหล่านี้มาจากการรวบรวมข้อมูลจากตารางแจกแจงรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติการพัฒนาสื่อ
สังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาในภาคผนวก 

 

อาจารย์ วิชา Email ติดต่อ

อาจารย์

Social Media เอกสาร

อ.ดร.ภาณุฤทธ์ิ 

สารสมบัติ

MCS2151 (1) กลุ่ม MCS2151 (ส าหรับ นศ.ส่วนกลาง) 

https://www.facebook.com/groups/536594236839473/

(2) กลุ่ม MCS2151 (ส าหรับ นศ.ส่วนภูมิภาค) 

https://www.facebook.com/groups/2125158310845660

/

https://drive.google.com/folderview?id=1

U8HCjolNKF53Y_Ye2Wp1nXICce9-

a0VQ

MCS3354 กลุ่ม MCS3354 

https://www.facebook.com/groups/241531416462784/

https://drive.google.com/folderview?id=1

gofsYJsEQ6mRehSVu5KdFVERqhsiReb

s

อ.สุดารัตน์ สอนบัว MCS2250 https://www.facebook.com/groups/484416402050275/ http://www.mac.ru.ac.th/wp-

content/uploads/2018/05/MCS2250_final.

pdf
MCS3292 https://www.facebook.com/groups/697459847303207/

นายพรศักดิ์ 

ธนพฒันพงศ์

MCS 1350

MCS 3350

MCS 4362

อาจารย์ อาลี 

ปรียากร

MCS 2471 ลิงกเ์ขา้กลุ่มไลน์ วิชา MCS 2471 

http://line.me/ti/g/MTb5IVbe9Y

MCS 3461 (3404) ลิงกเ์ขา้กลุ่มไลน์ วิชา MCS 3461 (3404) 

http://line.me/ti/g/bF8Ot8DEAJ

https://bit.ly/32QyAm5

mcs2260

mcs3280 @mcs3280-2/62 (Line Group)

ดร.จารุวรรณ 

กติตินราภรณ์

mcs4151 Line id : 0875885817 https://drive.google.com/drive/folders/18-

wXykD2NmcyWZhE12FrkOJ5Dh-G16-

C

mcs2162 https://drive.google.com/drive/folders/14

YVoRPLH6hLejRdu3OiGKAEbQpqNv-

m1

warisa_7791@hot

mail.com

aj.jaruwan04@gma

il.com

Line id  0817508175 - ห้องพกัอาจารยค์ณะ

ส่ือสารมวลชน ชั้น 2 อาคารสุโขทยั

phornsak2011@ho

tmail.co.th

sudarat.sonbua@g

mail.com

panurit@rumail.ru.

ac.th

alip.macru@gmail.c

om



ระยะที่ 4 : น าช่องทางออนไลน์ของคณะฯ ที่มีอยู่เดิมแล้วมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบเพ่ือให้นักศึกษา
ง่ายต่อการเข้าถึงวิดีโอบันทึกค าบรรยาย โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.mac.ru.ac.th และมีการน า
วิดีโอจากยูทูบมาฝังไว้ในเว็บไซต์ (Youtube Embed Player) พร้อมกับเผยแพร่ผ่านระบบไซเบอร์
คลาสรูม (Cyber classroom) ของสถาบันคอมพิวเตอร์ 
 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางมหาวิทยาลัยรามค าแหง และคณะ
สื่อสารมวลชนได้มีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส จึงน าไปสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในทุกกระบวนการได้แก่  วิดีโอค าบรรยาย 
รูปแบบเอกสารประกอบการสอน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การมอบหมายงานในรายวิชา 
เนื้อหาในการเรียนการสอน และการติดต่อสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา ซึ่งในแต่ละกระบวนการ
ข้างต้นล้วนแต่ต้องอาศัยสื่อออนไลน์มาเป็นเครื่องมือหลักในการท าด าเนินการต่างๆ ซึ่งสื่อออนไลน์ที่
ทางคณะสื่อสารมวลชนได้น ามาใช้ก็เป็นไปอย่างบูรณาการ น าจุดเด่นของแต่ละช่องทางมาผสาน
เพ่ือให้การด าเนินการเรียนการสอนมีศักยภาพสูงสุด 
 

วิดีโอค าบรรยาย 
ทางคณะสื่อสารมวลชนได้ท าการอบรมให้ความรู้และให้การช่วยเหลือคณาจารย์ในคณะใน

การจัดท าเทปค าบรรยายในรูปแบบวิดีโอคลิปเพ่ือน ามาเผยแพร่ให้นักศึกษาในระบบไซเบอร์คลาสรูม 
(Cyber classroom) ของสถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง นอกจากนี้ ทางคณะฯ ยังได้
น าช่องทางออนไลน์ของคณะฯ ที่มีอยู่เดิมแล้วมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบเพ่ือให้นักศึกษาง่ายต่อการ
เข้าถึงวิดีโอบันทึกค าบรรยาย โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.mac.ru.ac.th และมีการน าวิดีโอจาก  
ยูทูบมาฝังไว้ในเว็บไซต์ (Youtube Embed Player) เพ่ือให้มีความเสถียรสูงสุดในการรับชอบการ
บรรยาย โดยข้อดีของการดึงวิดีโอจากยูทูบมาฝังไว้นั้นจะยิ่งท าให้นักศึกษาสามารถเข้าชมวิดีโอ
บรรยายย้อนหลังได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยม โดยนักศึกษา
สามารถรับชมได้ทั้งผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟน นอกจากนี้ ยังไม่ต้องเสี่ยงต่อปัญหาการเข้าถึง
ที่มาจากความเสถียรของเซริฟ์เวอร์ ดังภาพที ่1.1 

http://www.mac.ru.ac.th/


ภาพที่ 1.1 การน าวิดีโอจากยูทูบมาฝังไว้ในเว็บไซต์คณะสื่อสารมวลชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปแบบเอกสารประกอบการสอน  
จากเดิมในการเรียนการสอนปกติทางคณะสื่อสารมวลชนได้ท าการเผยแพร่เอกสาร

ประกอบการสอนและค าบรรยายในช่องทางที่หลากหลายแต่จะเน้นการแจ้งให้นักศึกษาทราบผ่าน
ผู้สอนเอง แต่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวเกิดขึ้น  คณะได้ท าการรวบรวมเอกสาร
ประกอบการสอนและค าบรรยายไว้ในเว็บไซต์ซึ่ งอยู่ในหน้าเดียวกับวิดีโอค าบรรยายซึ่งก็จะท าให้
สะดวกในการที่นักศึกษาจะเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งได้แปลงเอกสารเป็นไฟล์ดิจิทัล ซึ่งก็จะท าให้นักศึกษา
สามารถน าเอกสารดังกล่าวไปใช้ในการเรียนการทบทวนเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพที ่1.2  

ภาพที่ 1.2 การอัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสอนในเว็บไซต์คณะ 
 

การติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
การติดต่อสื่อสาร พูดคุย สอบถามกับนักศึกษานั้น มีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบหลัก ๆ ได้แก่ 

Google Classroom, อีเมล และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กและไลน์ โดยในแต่ละรูปแบบจะถูกใช้
ตามความถนัดของผู้สอนเนื่องจาก รูปแบบเนื้อหาที่มีความแตกต่างซึ่งในแต่ละแพลตฟอร์มก็จะ
เหมาะสมการรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างกันดังนี้ 

 1) Google Classroom พบว่า จะถูกใช้ในวิชามีการมอบหมายให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัด ได้รับมอบหมายงาน รวมการเรียนที่ต้องอาศัยการสื่อสารแบบสองทาง  

 2) อีเมล พบว่า จะถูกเลือกใช้ในวิชาที่มีการบรรยายเป็นหลัก เน้นเนื้อหาทฤษฎี มีการ
สื่อสารแบบทางเดียวเป็นหลัก โดยจะใช้อีเมลเป็นการตอบค าถามข้อสงสัยเป็น
รายบุคคล  



 3) สื่อสังคมออนไลน์ พบว่า จะถูกใช้ในวิชาที่มียังมีการฝึกปฏิบัติ วิชามีการมอบหมาย
ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด ได้รับมอบหมายงาน ไม่ว่าจะผ่าน Group chat, 
Fanpage และ Account ส่วนตัว เพราะต้องอาศัยการสื่อสารแบบทันท่วงทีใน
ลักษณะพูดคุย ซักถาม หรืออภิปรายร่วมกัน  

 ทั้งนี ้ทางคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้จัดท ารวบรวมข้อมูลช่องทางการติดต่อข้างต้นเพ่ือ
ผ่านเว็บไซต์ของคณะสื่อสารมวลชนเพื่อให้เป็นศูนย์กลางให้ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคณะฯ แก่
นักศึกษา (ดังภาพที ่1.3) 
 

 
ภาพที่ 1.3 ช่องทางการติดตามเรียนการสอนแบบบรรยายสดและย้อนหลัง  

 

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญเพราะเนื่องด้วยสถานการณ์วิกฤติข้างต้นท าให้การรั บข้อมูล

ข่าวสารคณะฯ ของนักศึกษามีการเปลี่ยนรูปแบบจากอดีตสามารถ โทรศัพท์สอบถาม หรือเข้ามา
ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานที่คณะได้ แต่จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้ คณะฯ ได้จัดท าบริการการ
ให้ความปรึกษาและการช่วยเหลือด้านวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ Facebook Fanpage และ 
Website รวมทั้งคณะฯ ได้จัดท าเนื้อหาและประกาศเพ่ือเน้นย าข้อมูลส าคัญในช่วงท าการเรียนการ
สอน และการตอบค าถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในคอมเมนต์และอินบ็อกซ์ ดังภาพที ่1.4 

 



ภาพที่ 1.4 ช่องทางการติดต่อระหว่างคณะฯ กับนักศึกษา   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



สรุปแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน ์
ในปีการศึกษา 2563 

 
จากการที่คณะสื่อสารมวลชน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ได้กันร่วมมือจัดการเรียนการสอน

และด าเนินงานต่าง ๆ ในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมา ท าให้คณะเห็นช่องว่างที่ยังต้องพัฒนา ดังนี้ 
 1) การเพ่ิมองค์ความรู้การใช้เครื่องออนไลน์ในรักษาเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ

เรียนการสอนด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องมือให้มีความหลากหลายแต่ถูกวัตถุประสงค์ 
 2) จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนออนไลน์เพ่ือ

ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 3) พัฒนาเทคนิคการใช้สื่อประกอบการบรรยาย รวมถึงรูปแบบเอกสารประกอบการ

สอนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษาในระบบออนไลน์ 
 4) พัฒนาการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และการบูรณา

การการเรียนการสอนให้ตอบรับกับวิถีชีวิตแบบใหม่  
 5) พัฒนาบุคคลากรของคณะฯ ทั้งในมิติของการ Reskill/Upskill/New skill เพ่ือ

รองรับการท างานและการจัดการเรียนในอนาคตหลังวิกฤตโรคระบาด 
  นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ยังต้องอาศัยหลายปัจจัยในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีกว่าเดิม จึงต้องให้ความสนใจในการปรับระบบการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับเนื้อหาและการเชื่อมโยงระบบการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้น โดยให้
พิจารณาจากหลักสูตรที่สอนให้มีความกระชับมากขึ้น จัดล าดับความส าคัญของเนื้อหา เพ่ิมความ
ชัดเจนของเนื้อหาที่ใช้สอนผ่านระบบออนไลน์ สนับสนุนให้อาจารย์จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดย
ที่อาจารย์สามารถก าหนดชั่วโมงการเรียนและการมอบหมายงานได้ตามความเหมาะสมของแต่ละ
กระบวนวิชา เนื่องจากแต่ละกระบวนวิชามีความแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามอาจารย์และนักศึกษา
ยังต้องมีการแลกเปลี่ยน เปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามหากมีข้อสงสัย (ปฏิสัมพันธ์) ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ที่เลือกใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน จากสถานการณ์โค
วิด-19 ที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการศึกษา ต้องตระหนักถึงการออกแบบสื่อการเรียนให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสามารถน าไปบูรณาการข้ามวิชาเพ่ือให้นักศึกษาได้ทักษะต่าง  ๆ เพ่ิม
มากขึ้น 

ในส่วนของการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เนื่องจากการประเมินผลผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ยังยืนยันความโปร่งใสในการทดสอบของนักศึกษาไม่ได้ว่ามี การทุจริตหรือไม่ ทาง
มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบประเมินผลผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็นระบบกลางเพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบขณะที่มีการทดสอบนักศึกษา  
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ตารางแจกแจงรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ 
การพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับมหาวิทยาลัย 

แบบตลาดวิชา 
 แบบฟอร์มข้อมูลในการจัดการความรู้คณะสื่อสารมวลชน ปี 2563  

 
ชื่อ - นามสกุล _______________________________________ 
 
วิชาที่สอน 
1._______________________________________________________ 
2._______________________________________________________ 
3._______________________________________________________ 
4._______________________________________________________ 
 
เอกสารประกอบการบรรยาย ช่องทางการติดต่อสื่อสารในรายวิชา 
รายวิชา MCS ____________  
ระบุลิงค์หรือส่งทาง
อีเมล_____________________________________________________________________ 
รายวิชา MCS ____________  
ระบลุิงค์หรือส่งทาง
อีเมล_____________________________________________________________________ 
รายวิชา MCS ____________  
ระบุลิงค์หรือส่งทาง
อีเมล_____________________________________________________________________ 
รายวิชา MCS ____________  
ระบุลิงค์หรือส่งทาง
อีเมล____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



เลือกช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
แฟนเพจ Facebook รายวิชา 
รายวิชา MCS ____________ 
ระบุลิงค์หรือส่งทางอีเมล____________________________________________  
รายวิชา MCS ____________ 
ระบลุิงค์หรือส่งทางอีเมล____________________________________________ 
รายวิชา MCS ____________ 
ระบุลิงค์หรือส่งทางอีเมล____________________________________________ 
รายวิชา MCS ____________ 
ระบุลิงค์หรือส่งทางอีเมล____________________________________________ 
 
 กลุ่ม Facebook รายวิชา  
รายวิชา MCS ____________ 
ระบุลิงค์หรือส่งทางอีเมล____________________________________________  
รายวิชา MCS ____________ 
ระบุลิงค์หรือส่งทางอีเมล____________________________________________ 
รายวิชา MCS ____________ 
ระบุลิงค์หรือส่งทางอีเมล____________________________________________ 
รายวิชา MCS ____________ 
ระบุลิงค์หรือส่งทางอีเมล____________________________________________ 
 
 ไลน์ หรือกลุ่มไลน์ 
รายวิชา MCS ____________ 
ระบุลิงค์หรือส่งทางอีเมล____________________________________________  
รายวิชา MCS ____________ 
ระบุลิงค์หรือส่งทางอีเมล____________________________________________ 
รายวิชา MCS ____________ 
ระบุลิงค์หรือส่งทางอีเมล____________________________________________ 
รายวิชา MCS ____________ 
ระบุลิงค์หรือส่งทางอีเมล____________________________________________ 
 



อีเมลติดต่ออาจารย์ 
    ระบ ุ____________________________________________ 

 
5. ช่องทางการติดต่ออ่ืน ๆ ถ้ามี 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 


