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พฒันาการของโลกยุคใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วมีสาเหตุส าคญัมาจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท าให้เกิดการ
ปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของผูค้นในสงัคม รวมถึงระบบการศึกษาท่ีจ าตอ้งปรับตวัใหท้นัโลกสมยัใหม่ท่ีไม่มีอะไรเหมือนกบัโลกสมยัเดิม
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีท าใหม้นุษยชาติตอ้งปรับตวัอยา่งมากในยคุศตวรรษท่ี 21 เป็นการเปล่ียนแปลงชนิดพลิกฟ้าพลิกดิน เปล่ียนจากหนา้มือเป็นหลงั
มือ กล่าวคือ ผูค้นอาจไม่สามารถคาดเดาไดว้า่ ในอีก 30 หรือ 50 ปีขา้งหนา้ควรจะประกอบอาชีพอะไร เม่ือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจเขา้มาแทนท่ีการท างาน
ของมนุษยแ์ละอาจท าไดดี้กวา่มนุษย ์ดูเหมือนวา่ ความไม่แน่นอนแห่งอนาคตอาจท าใหม้นุษยท่ี์ไม่ปรับตวัและไม่เตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลกยุคใหม่
กลายเป็น “คนตกขอบ” เพราะกา้วไม่ทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลกและเทคโนโลยี 

Harari (2018) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ 21 Lessons for the 21st Century ระบุว่า ในศตวรรษท่ี 21 มนุษยจ์ะถูกผลกัดนัเขา้สู่ “ชนชั้นไร้ประโยชน์” จากการ
ปฏิวติัของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ดงันั้น มนุษยจ์ าเป็นตอ้งพฒันาตนเองใหมี้ “ความสามารถพ้ืนฐานสากล” ซ่ึงประกอบดว้ย ความรู้พ้ืนฐาน
ในดา้นวิทยาการต่าง ๆ และ ทกัษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหมี้ขีดความสามารถใหเ้หมาะสมกบัโลกในอนาคตอนัใกล ้
นอกจากน้ี การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นยคุท่ีความรู้นั้น “งอกเร็ว” และ “เก่าเร็ว” หมายถึง มีความรู้ใหม่เกิดข้ึนเสมอและความรู้ท่ีเคยเช่ือกนัมาอย่างแน่นเหนียว
ใชไ้ม่ไดอี้กต่อไป ดงันั้น หาก “บณัฑิต” ซ่ึงในสังคมไทยถือว่าเป็น “ผูรู้้” กา้วออกจากร้ัวมหาวิทยาลยัและหยุดการเรียนรู้ ในไม่ชา้จะพบว่า ความรู้นั้นมี “วนั
หมดอาย”ุ และไม่สามารถใชเ้ป็นทกัษะในการเอาตวัรอดในโลกยคุใหม่ได ้(วิจารณ์ พานิช, 2555)

ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ี ศาสตราจารย ์นายแพทยวิ์จารณ์ พานิช หยิบยกมากล่าวถึง เรียกวา่ “Transformative learning”
หมายถึง “การเรียนรู้ท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภายในตนเอง” อนัจะเป็นประโยชนต่์อทั้งการด ารงชีวิตของตนเองและประโยชน์
ต่อสงัคม การเรียนรู้แบบน้ีแตกต่างจาก “Informative learning” ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ในระดบัต้ืน กล่าวคือ เรียนแลว้ไดเ้พียง “ความรู้” 
แบบท่องได ้จ าได ้ตอบได้



รูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที ่21

การพฒันาทกัษะส าคญัในศตวรรษท่ี 21 ไดก้ลายเป็นหนา้ท่ีส าคญัของอาจารยแ์ละหลกัสูตรต่าง ๆ ในโรงเรียนและ
มหาวิทยาลยัท่ีตอ้งปรับเปล่ียนบทบาทจากการเป็น “ผูส้อน” (Teacher) สู่การเป็น “ผูอ้  านวยความสะดวกการเรียนรู้” (Learning 
facilitator) เป็นการเรียนรู้สมยัใหม่ ท่ีตอ้งสร้างความรู้ใหเ้กิดข้ึนภายในตวัของผูเ้รียน ดว้ยวิธีการกระตุน้กระบวนการเรียนรู้จาก
ภายใน การสร้างแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้ และการพฒันาตวัตนของผูเ้รียนไปพร้อมกนั โดยการเรียนรู้นั้นหมายความรวมถึง การ
เรียนรู้ดา้นจิตใจและศีลธรรมควบคู่เป็น “ทกัษะชีวิต” อีกดว้ย 

ส าหรับผูเ้รียน การยดึติดกบัความรู้แบบเดิม ๆ ไม่สามารถท าไดอี้กต่อไป เพราะการเรียนรู้ทกัษะใหม่ ๆ ตลอดชีวิต
กลายเป็นเร่ืองส าคญักวา่ ดงันั้น ในระหวา่งท่ีก าลงัศึกษาอยู ่จึงควรพฒันาความรู้ทั้งในมิติของการเรียนรู้รายวิชาและทกัษะชีวิตควบคู่
กนั เพื่อในวนัท่ีจบการศึกษาแลว้ จะไม่ไดเ้พียง “ความรู้” ท่ีมีวนัลา้สมยัติดตวัไปเท่านั้น แต่ควรพฒันาตนเองอยา่งแทจ้ริงในทุกมิติ 
เพื่อใหส้ามารถออกไปท าประโยชน์ต่อทั้งตนเอง สงัคม และประเทศชาติต่อไป  

ดงันั้น นอกเหนือไปจากการเรียนรู้จากพื้นวิชาความรู้ในสาขาต่าง ๆ แลว้ จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งพฒันา 3
ทกัษะส าคญัคือ 

1) ทกัษะชีวิตและทกัษะการประกอบอาชีพ 
2) ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม และ 
3) ทกัษะดา้นเทคโนโลยขีอ้มูลข่าวสารและการส่ือสาร ควบคู่ไปดว้ย     

(นฤมล บุญส่ง, 2561; Williamson, 2013)



ทกัษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ส าหรับเดก็และเยาวชน

ภาคีเครือข่ายเพ่ือทกัษะศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st century skills) เป็นองคก์รใน
สหรัฐอเมริกาท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของนกัคิด นกัการศึกษา เอกชน และหน่วยงานของรัฐร่วมกนัพฒันากรอบ
งานเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Framework for 21st century learning) เพ่ือเตรียมความพร้อมใหก้บันกัเรียนใน
ระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกาส าหรับศตวรรษท่ี 21 และมลรัฐต่าง ๆ มีความเคล่ือนไหวเพ่ือด าเนินการเตรียม
ความพร้อมใหแ้ก่นกัเรียนนกัศึกษา เพ่ือใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะในศตวรรษท่ี 21  (เบญจวรรณ ถนอมชยธวชั, 
ผอ่งศรี วาณิชยศุ์ภวงศ,์ วฒิุชยั เนียมเทศ และณฐัวิทย ์พจนตนัติ, 2559; นฤมล บุญส่ง, 2561; อดุลย ์วงัศรีคูณ, 2557) 
ซ่ึงจะตอ้งมีคุณลกัษณะดงัน้ี



ทกัษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21 ส าหรับเดก็และเยาวชน

1) มคีวามรอบรู้ (Mastery) ในวิชาแกนดงัต่อไปน้ี 1) ภาษาองักฤษ, การอ่านศิลปะภาษา (English, Reading or language art) ภาษาของโลก (World language) 
ศิลปะ (Arts) คณิตศาสตร์ (Mathematics) เศรษฐศาสตร์ (Economics) วิทยาศาสตร์ (Science) ภูมิศาสตร์ (Geography) ประวติัศาสตร์ (History) และการปกครองและ
ความเป็นพลเมือง (Government and civics)

2) มีความรู้ในขอบข่ายของศตวรรษที่ 21 (Themes of 21st century) ไดแ้ก่ ความตระหนกัเร่ืองโลก (Global awareness) พ้ืนฐานความรู้เก่ียวกบัการเงิน, 
เศรษฐกิจ, และการเป็นผูป้ระกอบการ (Financial, Economic, Business and entrepreneurial literacy) พ้ืนฐานดา้นการเป็นพลเมืองโลก (Civic literacy) พ้ืนฐานดา้น
การรู้เท่าทนัส่ือสุขภาพ (Health literacy) และพ้ืนฐานดา้นการรู้เท่าทนัส่ิงแวดลอ้ม (Environmental literacy)

3) มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and innovations) ประกอบทกัษะการคิดเชิงวิพากษแ์ละการแกปั้ญหา (Critical thinking and problem
solving) นวตักรรมและการสร้างสรรค ์(Innovation and creativity) และการส่ือสารและความร่วมมือกนั (Communication and collaboration)

4) มีทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี (Information, media and technology skills) ประกอบไปดว้ยทกัษะการรู้สารสนเทศ (Information
literacy) การรู้เท่าทนัส่ือ (Media literacy) และการรู้เท่าทนัเทคโนโลยีการส่ือสาร (ICT literacy)

5) มีทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and career skills) ประกอบไปดว้ยทกัษะความสามารถในการปรับตวัและยืดหยุ่น (Adaptability and flexibility) ความคิด
ริเร่ิมและการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง (Initiative and self-direction) ปฏิสมัพนัธ์ทางสังคมและขา้มวฒันธรรม (Social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบและ
ความสามารถผลิตผลงาน (Accountability and productivity) และความเป็นผูน้ าและรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and social responsibility) ทกัษะความรู้เก่ียวกบั
โลกเพ่ือการด ารงอยู่ในอนาคต อนัประกอบดว้ย จิตส านึกต่อโลก (Global awareness) ความรู้พ้ืนฐานดา้นการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผูป้ระกอบการ 
(Financial economic business and entrepreneurial literacy)



ทกัษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21 ส าหรับเดก็และเยาวชน

นอกจากทกัษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวคิดส่ีเสาหลกัของการศึกษาของยูเนสโกและผลลพัธ์นกัเรียนศตวรรษท่ี 21 ของภาคีเพ่ือทกัษะ
ศตวรรษท่ี 21 โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ยงัไดก้ล่าวถึงทกัษะส าคญัท่ีเก่ียวของกบัทางดา้นจิตใจและการจดัการวุฒิภาวะทางอารมณ์ในอนาคตทั้ง 5 
ดา้น (Gardner, 2010, อา้งถึงในอดุลย ์วงัศรีคูณ, 2557) ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีส าคญัส าหรับมนุษยทุ์กคนในยคุน้ี ไม่ใช่เฉพาะนกัเรียนนกัศึกษาเท่านั้น โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี

6) จติเช่ียวชาญ (Disciplined mind) หมายถึง มีความรู้และทกัษะในวิชาชีพในระดบัท่ีเรียกวา่ “เช่ียวชาญ” (Expertise) ตลอดจนสามารถพฒันาตนเอง
ในการเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา หรือท่ีเรียกวา่ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Life-long learning)

7) จติรู้สังเคราะห์ (Synthesizing mind) หมายถึง ความความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งน ามาประเมินและคดัเลือกเฉพาะแก่นท่ีส าคญั และจดัระบบน าเสนอ
ใหม่

8) จติสร้างสรรค์ (Creative mind) หมายถึง การท าใหเ้กิดส่ิงใหม่ ๆ โดยอาศยัความคิดสร้างสรรคท่ี์แหวกแนวออกไปจากขอบเขตหรือวิธีการเดิม ๆ
9) จติรู้เคารพ (Respectful mind) หมายถึง การใหเ้กียรติและยอมรับในความเป็นตวัตนของผูอ่ื้น

10) จติรู้จริยธรรม (Ethical mind) หมายถึง การยึดแนวทางของจริยธรรมเป็นแนวทางปฏิบติัในการด าเนินชีวิต
นอกจากน้ี การ์ดเนอร์ยงัไดส้รุปวา่ จิตเช่ียวชาญ จิตรู้สงัเคราะห์ และจิตสร้างสรรค ์เป็นจิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรู้คิด ส่วนจิตรู้เคารพและจิตรู้จริยธรรม

เป็นจิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นมนุษย์



บทบาทของส่ือสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21

ส่ือสังคมออนไลน ์(Social media) เป็นพฒันาการท่ีเกิดมาจากพฒันาการของเวบ็ไซตจ์ากยคุ 1.0 มาสู่ 2.0 โดยมีลกัษณะเด่นคือ 
เน้ือหาท่ีสร้างโดยผูใ้ชง้าน (User-Generated Content: UGC) โดยเป็นส่ือท่ีเอ้ือต่อการสร้างชุมชนในโลกออนไลน์ นอกจากนั้น ส่ือ
สังคมในโลกออนไลนย์งัมีคุณลกัษณะเด่นท่ีส าคญัคือ การท่ีมีผูใ้ชง้านเป็นผูส่้งสาร หรือเขียนเล่าเร่ืองราว เน้ือหา บทความ รูปภาพ และ
วิดีโอ ท่ีผูใ้ช้เขียนเองหรือพบเจอจากส่ืออ่ืน ๆ แลว้น ามาแบ่งปันกบัผูอ่ื้นผ่านเครือข่ายของตน  ส่ือสังคมออนไลน์มีมากกว่า 500
ประเภท เช่น เฟซบุ๊ก ทวติเตอร์ ยทููบ ไลน ์อินสตาแกรมแต่โดยทัว่ไปเฟซบุ๊กเป็นส่ือท่ีนิยมมากท่ีสุด และมีการใชง้านมากกว่าคร่ึงหน่ึง
ของประชากร ผูใ้ชง้านส่วนใหญ่คุน้เคยกบัการใชเ้ฟซบุ๊ก เพราะสามารถเช่ือมโยงติดต่อกบับุคคลท่ีไม่รู้จกัและไม่เคยพบเห็นมาก่อน 
รวมทั้งสามารถโพสต์สถานะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการไปท่องเท่ียว การทานอาหาร การออกไปพบเพื่อนโดยท่ีไม่ตอ้งห่วงความเป็น
ส่วนตวั เพราะสามารถก าหนดความเป็นส่วนตวัของโพสต์ต่าง ๆ ได้ดว้ยตวัเอง นอกจากจะใช้ติดต่อข่าวสารแลว้ ยงัสามารถใช้
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูล โฆษณา หรือกระทั่งขายสินค้าและบริการ ประกอบกับปัจจุบนัคนไทยมีแนวโน้มการใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและมีการใชใ้นทุกเพศทุกวยั จากขอ้มูลทางสถิติการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ส านกังานสถิติแห่งชาติ 
ในปี 2559 จะเห็นไดว้่า ช่วงอายุระหว่าง 15-24 ปี มีการใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 85.9 รองลงมาคือ ช่วงอายุ
ระหวา่ง 25-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 73.6



บทบาทของส่ือสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21

ดงันั้น เฟซบุ๊กเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีถูกใชม้ากท่ีสุดในกลุ่มวยัเรียน อีกทั้งยงัเปล่ียนบทบาทผูส้อนจาก “การเรียนรู้ผ่าน
การบรรยายเน้ือหา” (Content-based learning) เป็น “การเรียนรู้ผ่านกระบวนการท างาน/ถกเถียงร่วมกนัระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน” 
(Process-based learning) โดยไม่จ ากดัเวลาและสถานท่ี ทั้งน้ี การใช ้“กลุ่มเฟซบุ๊ก” (Facebook group) เอ้ือต่อระบบการจดัการเรียน
การสอนออนไลน์ (Learning Management System : LMS) ท่ีมีเคร่ืองมือท่ีส าคญัส าหรับผูส้อน-ผูเ้รียน-ผูดู้แลระบบ ไดแ้ก่ ระบบ
จดัการรายวิชา ระบบจดัการขอ้มูลบทเรียน ระบบจดัการการสร้างเน้ือหารายวิชา ระบบจดัการเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ระบบ
จดัการขอ้มูลผูเ้รียน ระบบเคร่ืองมือช่วยจดัการส่ือสารและปฏิสัมพนัธ์และจดักระบวนการเรียนรู้
ทั้งน้ี การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริมการลงมือกระท า และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง โดยอาศยัทกัษะการคิดอย่างมี
ขั้นตอน ได้แก่ ทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา และทกัษะการส่ือสาร ดังนั้น ผูส้อนควร
ออกแบบกิจกรรมในการจดักระบวนการเรียนรู้ ใหน้กัเรียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวก และเสนอแนะ
ผา่นวธีิการต่างๆ ผา่นการใชส่ื้อสังคมออนไลนท่ี์ผูส้อนสามารถตรวจงานและใหข้อ้มูลยอ้นกลบัไดทุ้กท่ี ทุกเวลา (Wang, Meishar-
Tal, Kurtz, & Pieterse, 2012; Williamson, 2013; Woo, Quck, Yang, & Liu, 2014) 

อยา่งไรกดี็ ผูจ้ดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อสังคมออนไลนค์วรตอ้งค านึงถึงขอ้ดีและขอ้เสียของ
การใชส่ื้อดงักล่าวร่วมดว้ย ดงัปรากฏในตารางท่ี 1.1



ตารางที ่1.1 ขอ้ดีและขอ้เสียของการใชส่ื้อสังคมออนไลนใ์นการเรียนการสอน 

ข้อดี ข้อเสีย
1. เป็นการส่งเสริมความสามารถทางการค้นคว้าให้แก่ผู้เรียน

2. เน่ืองจากในปัจจุบันมีส่ือสังคมออนไลน์หลากหลายประเภท ดังนั้น ผู้สอน-ผู้เรียน
สามารถเลือกใช้ส่ือที่เหมาะสมกบัความต้องการได้

3. การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอนไม่มีค่าใช้จ่าย เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและ
รวดเร็ว

4. เป็นการฝึกทักษะการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม
และการปฏิสัมพนัธ์

5. เกดิความสัมพนัธ์ที่ดรีะหว่างครูกบันักเรียน

6.เป็นช่องทางในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) เน่ืองจากนักศึกษาที่จบแล้ว
สามารถกลบัมาติดตามเน้ือหาที่อปัเดตจากผู้สอนได้ตลอดเวลา

1. หากผูใ้ช้รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือขาดวิจารณญาณอาจโดนหลอกลวงให้เสีย
ทรัพย ์ร่างกาย หรือช่ือเสียงได้

2. เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีค่อนข้างเปิดเผย อาจมีผู ้ไม่หวงัดีน ามาใช้ในทาง
เสียหาย เช่น น ารูปไปตดัต่อ สร้างโปรไฟล์ปลอมเพ่ือหลอกลวง หรือกลัน่
แกลง้กนับนโลกออนไลน์ (Cyber bullying)

3. การขาดการคดักรองในการสืบคน้ขอ้มูลท่ีมาจากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือและ
การรับขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง (Fake news) ก่อให้เกิดแบ่งปัน (Share) ขอ้มูลท่ี
ผิดพลาด

4. บางไฟล์ไม่สามารถอปัโหลดผ่านกลุ่มเฟซบุ๊กได้ทนัที โดยอาจต้อง
อปัโหลดใน Google docs แลว้ใส่ลิงกใ์นกลุ่มเฟซบุก๊
5. ในกรณีตั้งกลุ่มแบบสาธารณะ (Public group) หรือเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
อาจมีกลุ่มคนท่ีไม่ไดเ้ป็นนกัศึกษาจริงเขา้มาคดัลอกเน้ือหาท่ีเผยแพร่ไปขาย 
หรือเอาคลิปท่ีโพสตไ์วไ้ปลงในยทููบ มีการแฮ็กขอ้มูลเพจ/ขอ้มูลนักศึกษา
ในกลุ่ม หรือโพสตค์ลิปอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัการเรียนการสอน

ท่ีมา : 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.



ขั้นตอนการพฒันาส่ือสังคมออนไลน์ในการจดัการเรียนการสอนส าหรับมหาวทิยาลยัแบบตลาดวชิาของคณะส่ือสารมวลชน

ในปัจจุบนัสถานการณ์โควิด-19 ไดแ้พร่ระบาดและส่งผลกระทบกบัประเทศเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการศึกษา เศรษฐกิจ 
การเมือง การแพทย ์การติดต่อส่ือสาร และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท าให้ตอ้งมีมาตรการรักษาระยะห่าง (Social distancing) เพื่อยบัย ั้งการแพร่ระบาดของเช้ือ
โควดิ-19 ซ่ึงส่งผลต่อการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั ท าให้แต่มหาวิทยาลยัตอ้งหนัมาให้ความสนใจดา้นการพฒันาส่ือการสอนและวิธีสอนโดยใช้
ช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางยบัย ั้งการแพร่เช้ือโควดิ-19 ไปยงันกัศึกษา บุคลากร และผูท่ี้เขา้มาติดต่อในมหาวทิยาลยั

แต่อยา่งไรก็ตาม มหาวทิยาลยัรามค าแหง เป็นมหาวทิยาลยัตลาดวชิาซ่ึงหมายถึงแหล่งสถานศึกษาท่ีสามารถศึกษาหาความรู้ไดโ้ดยเสรี 
ไม่วา่จะเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาเลือกวิธีเรียนท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของตนเอง มีทั้งการจดัการเรียนการสอนโดยบรรยายในชั้นเรียนและ
การบรรยายโดยใชส่ื้อการสอนทางไกลเพื่อให้นกัศึกษาไดน้ าไปศึกษาดว้ยตนเอง ไม่วา่จะเป็นต ารา การบรรยายผ่านโทรทศัน์ รวมทั้งส่ือต่าง ๆ ท่ีใช้
ช่องทางออนไลน์ ซ่ึงนบัเป็นโอกาสและการไดเ้ปรียบทางการศึกษากบัมหาวิทยาลยัอ่ืน แต่ส่ิงท่ีมหาวิทยาลยัตอ้งขบัเคล่ือนให้เกิดการพฒันายิ่งข้ึน 
ไดแ้ก่  ส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั  ศกัยภาพอาจารยใ์นการพฒันาส่ือออนไลน์  ศกัยภาพบุคลากรสายสนบัสนุน (ดา้นส่ือการเรียนการสอน) พฒันา
ศกัยภาพนกัศึกษาใหเ้ขา้ถึงและสามารถใชส่ื้อสมยัใหม่ได ้ เพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยัเพื่อรองรับเทคโนโลยสีมยัใหม่



ขั้นตอนการพฒันาส่ือสังคมออนไลน์ในการจดัการเรียนการสอนส าหรับมหาวทิยาลยัแบบตลาดวชิาของคณะส่ือสารมวลชน

อน่ึง จากการประชุมคณะกรรมการจดัการความรู้ของคณะส่ือสารมวลชน มีความเห็นร่วมกนัวา่การพฒันาส่ือสังคมออนไลน์ในการ
จดัการเรียนการสอนส าหรับมหาวทิยาลยัแบบตลาดวชิาของคณะส่ือสารมวลชน ควรแบ่งด าเนินการเป็น 4 ระยะ ดงัน้ี

ระยะท่ี 1 : ส ารวจอตัราการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอนของคณาจารยใ์นคณะฯ
ระยะท่ี 2 : ระดมความเห็นของอาจารยท่ี์ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอนเพื่อคน้หาตน้แบบ (Best practice) น าร่องในการ

ด าเนินการสอนในภาคฤดูร้อน/2562
ระยะท่ี 3 : เวียนมติการประชุมของคณะกรรมการฯ ให้คณาจารยใ์นคณะรับทราบ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น และ/หรือส่งขอ้มูลใน

รายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ เช่น พาวเวอร์พอยท์หรือไฟล์พีดีเอฟมายงัคณะกรรมการจัดการความรู้เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต ์
www.mac.ru.ac.th

ระยะท่ี 4 : น าช่องทางออนไลน์ของคณะฯ ท่ีมีอยูเ่ดิมแลว้มาพฒันาปรับปรุงรูปแบบเพื่อให้นกัศึกษาง่ายต่อการเขา้ถึงวิดีโอบนัทึกค า
บรรยาย โดยเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต ์www.mac.ru.ac.th และมีการน าวิดีโอจากยูทูบมาฝังไวใ้นเวบ็ไซต ์(Youtube Embed Player) พร้อมกบัเผยแพร่ผา่น
ระบบไซเบอร์คลาสรูม (Cyber classroom) ของสถาบนัคอมพิวเตอร์

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


จากแนวคดิสู่การปฏบัิติ : การพฒันาส่ือสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับมหาวทิยาลยัแบบตลาดวชิา
ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19

ระยะที ่1 : ส ารวจอตัราการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอนของคณาจารยใ์นคณะฯ

ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามหมวดรายวชิาท่ีรับผดิชอบ

สถานภาพปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ
วชิาเอกบังคับ 7 53.8

วชิาเอกเลือก 12 92.3

วชิาโท - -

จากตาราง 1 พบวา่ อาจารยส่์วนใหญ่รับผดิชอบวชิาท่ีเป็นเอกเลือก จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 92.3 และวชิาเอกเลือก จ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.8



ตารางที ่2 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามรูปแบบส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 

จากตาราง 2 พบวา่ อาจารยผ์ูส้อนส่วนใหญ่ใชส่ื้อสังคมออนไลน์เป็นรูปแบบ 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 และใชน้อ้ยท่ีสุด เฟซบุก๊ส่วนตวั จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3

สถานภาพปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ
เฟซบุ๊กกลุ่ม (Facebook group) 6 46.1

อเีมล 9 69.2

เฟซบุ๊กแฟนเพจ - -

กูเกลิ 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

จากแนวคดิสู่การปฏบัิติ : การพฒันาส่ือสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับมหาวทิยาลยัแบบตลาดวชิา
ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19



ตารางที ่3 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามประเภทเน้ือหาท่ีท่านใชใ้นการเรียนการสอนผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 

จากตาราง 3 พบวา่ อาจารยผ์ูส้อนส่วนใหญ่ใชป้ระเภทเน้ือหาท่ีท่านใชใ้นการเรียนการสอนผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์
คือ พาวเวอร์พอยต ์   จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 92.3 รองลงมาเป็น ลิงกเ์วบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบัการเรียนการสอน และ วิดีโอคลิป
ท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 76.9 

สถานภาพปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ
เอกสารประกอบการสอน 8 61.5

ลงิก์เวบ็ไซต์ทีเ่กีย่วกบัการเรียนการสอน 10 76.9

พาวเวอร์พอยต์   12 92.3

รูปภาพทีเ่กีย่วกบัการเรียนการสอน 9 69.2

วดิีโอคลปิทีเ่กีย่วกบัการเรียนการสอน 10 76.9

อ่ืน ๆ โปรดระบุ 
- ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน
- ค าถามทบทวนความรู้ (Quiz)

- เน้ือหาอ่ืนๆ ทีอ่าจเกีย่วข้องกบัรายวชิา
- ไฟล์เอกสารเพิม่เติม
- ไฟล์โจทย์งานฝึกปฏิบัติ

5 38.4

จากแนวคดิสู่การปฏบัิติ : การพฒันาส่ือสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับมหาวทิยาลยัแบบตลาดวชิา
ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19



ตารางที ่4  ความคิดเห็นต่อการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยัแบบตลาดวชิา

ล าดับ ข้อค าถาม
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ จ านวน

1 ผูส้อนใชฟั้งกช์นัของส่ือสังคมออนไลน์ในการสนบัสนุนเรียนการสอนไดห้ลากหลายมากข้ึน เช่น เฟซบุก๊ไลฟ์   กูเกิลไดรฟ์ 92.31%
(12)

0%(0)
7.69%

(1)
13

2 นกัศึกษาท่ีไม่เขา้เรียน หรือขาดเรียนในสัปดาห์ใดสัปดาห์หน่ึงสามารถติดตามเน้ือหาจากพาวเวอร์พอยต/์เอกสารประกอบการสอนยอ้นหลงั
ได้

92.31%
(12)

0%(0)
7.69%

(1)
13

3 นกัศึกษาไดเ้รียนรู้แนวทางการสอนของผูส้อนในเทอมก่อน ๆ เพื่อประกอบการตดัสินใจในการลงทะเบียนเรียน 69.23%
(9)

0%(0) 30.77% (4) 13

4 เป็นช่องทางในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) เน่ืองจากนักศึกษาท่ีจบแลว้สามารถกลบัมาติดตามเน้ือหาท่ีอปัเดตจากผูส้อนได้
ตลอดเวลา

61.54%
(8)

15.38%
(2)

23.08%
(3)

13

5 เป็นช่องทางท่ีท าให้นกัศึกษาเขา้เรียนสม ่าเสมอมากข้ึน 30.77%
(4)

23.08%
(3)

46.15%
(6)

13

6 เป็นช่องทางท่ีท าให้นกัศึกษามีผลการเรียนดีข้ึน 76.92%
(10)

7.69%
(1)

15.38%
(2)

13

7 นกัศึกษาให้ความส าคญักบัการเขา้เรียนนอ้ยลง เน่ืองจากมองวา่มีช่องทางท่ีสะดวกสบายในการติดตาม
7.69%(1)

15.38%
(2)

76.92%
(10)

13

8 ผูส้อนตอ้งคอยตอบแช็ตจากนกัศึกษาในช่วงเวลาใกลส้อบ
53.85%

(7)
23.08%

(3)
23.08%

(3)
13

9 มีการแฮ็กขอ้มูลเพจ/ขอ้มูลนกัศึกษาในกลุ่ม หรือโพสตค์ลิปอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัการเรียนการสอน
7.69%(1) 15.38% (2)

76.92%
(10)

13

10 ในกรณีตั้งกลุ่มแบบสาธารณะ (Public group) หรือเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจ อาจมีกลุ่มคนท่ีไม่ได้เป็นนักศึกษาจริงเขา้มาคดัลอกเอกสาร
ประกอบการสอน/พาวเวอร์พอยตท่ี์เผยแพร่ไปจ าหน่าย หรือไปลงในยทููบ 84.62% (11) 7.69%(1) 7.69%(1) 13

จากแนวคดิสู่การปฏบัิติ : การพฒันาส่ือสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับมหาวทิยาลยัแบบตลาดวชิา
ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19



ส่วนที ่5 อุปสรรค/ขอ้เสนอแนะต่อการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยัแบบตลาดวชิา 
1. เป็นช่องทางท่ีอ านวยความสะดวกแก่นกัศึกษาท่ีไม่สามารถเขา้ชั้นเรียนได ้
2. เป็นประโยชน์ต่ออาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาผูเ้รียนท่ีมีอีกหน่ึงช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั
3. ควรมีการเก็บค่าใชจ่้าย
4. การประชาสัมพนัธ์เพื่อการเขา้ถึงการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในรายวชิายงัไม่สามารถท าไดท้ัว่ถึง
5. ระบบการรองรับและส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในมหาวทิยาลยัยงัขาดความเสถียร หลายคร้ังท่ีผูส้อนตอ้งเป็น

ผูจ้ดัการกบัปัญหาในการเช่ือมต่อดว้ยตนเองทั้งหมด
6. มหาวทิยาลยัยงัขาดระบบรองรับและอุปกรณ์ต่าง ๆ
7. ควรจดัอบรมการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้
8. การเขา้ถึงอุปกรณ์เทคโนโลยแีละความรู้พื้นฐานของนกัศึกษาในการใช้
9. ในกรณีท่ีนกัศึกษาไม่ไดย้นืยนัตวัตนในการเป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั อาจท าใหมี้ความเส่ียงจากลุ่มแผงตวั

ท่ีเขา้มาหาผลประโยชน์จากเอกสารขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อหารายไดไ้ดใ้หก้บัตนเอง
10. นกัศึกษาบางคนไม่รู้จกักาลเทศในการติดต่อกบัอาจารยผ์ูส้อนในช่วงดึกหรือวนัหยดุ

จากแนวคดิสู่การปฏบัิติ : การพฒันาส่ือสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับมหาวทิยาลยัแบบตลาดวชิา
ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19



ระยะที่ 2 : ระดมความเห็นของอาจารยท่ี์ใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ในการเรียนการสอนเพ่ือคน้หาตน้แบบ (Best practice) 
น าร่องในการด าเนินการสอนในภาคฤดูร้อน/2562 และ

ระยะที่ 3 : เวียนมติการประชุมของคณะกรรมการฯ ใหค้ณาจารยใ์นคณะรับทราบ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น และ/
หรือส่งขอ้มูลในรายวิชาท่ีตนเองรับผดิชอบ เช่น พาวเวอร์พอยทห์รือไฟลพี์ดีเอฟมายงัคณะกรรมการจดัการความรู้เพ่ือ
รวบรวมและเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต ์www.mac.ru.ac.th



ระยะที ่4 : น าช่องทางออนไลนข์องคณะฯ ท่ีมีอยูเ่ดิมแลว้มาพฒันาปรับปรุงรูปแบบเพื่อใหน้กัศึกษาง่ายต่อการ
เขา้ถึงวดีิโอบนัทึกค าบรรยาย โดยเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต ์www.mac.ru.ac.th และมีการน าวดีิโอจากยทููบมาฝังไวใ้นเวบ็ไซต ์
(Youtube Embed Player) พร้อมกบัเผยแพร่ผา่นระบบไซเบอร์คลาสรูม (Cyber classroom) ของสถาบนัคอมพิวเตอร์

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควดิ-19 ทางมหาวทิยาลยัรามค าแหง และคณะส่ือสารมวลชนไดมี้
นโยบายในการจดัการเรียนการสอนออนไลนเ์พื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส จึงน าไปสู่การปรับเปล่ียนรูปแบบการ
เรียนการสอนในทุกกระบวนการไดแ้ก่ วดีิโอค าบรรยาย รูปแบบเอกสารประกอบการสอน การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร 
การมอบหมายงานในรายวชิา เน้ือหาในการเรียนการสอน และการติดต่อส่ือสาร ปฏิสัมพนัธ์กบันกัศึกษา ซ่ึงในแต่ละ
กระบวนการขา้งตน้ลว้นแต่ตอ้งอาศยัส่ือออนไลนม์าเป็นเคร่ืองมือหลกัในการท าด าเนินการต่างๆ ซ่ึงส่ือออนไลนท่ี์ทางคณะ
ส่ือสารมวลชนไดน้ ามาใชก้เ็ป็นไปอยา่งบูรณาการ น าจุดเด่นของแต่ละช่องทางมาผสานเพื่อใหก้ารด าเนินการเรียนการสอนมี
ศกัยภาพสูงสุด



วดิโีอค าบรรยาย

ทางคณะส่ือสารมวลชนไดท้ าการอบรมให้ความรู้และให้การช่วยเหลือคณาจารยใ์นคณะในการจดัท า
เทปค าบรรยายในรูปแบบวิดีโอคลิปเพ่ือน ามาเผยแพร่ใหน้กัศึกษาในระบบไซเบอร์คลาสรูม (Cyber classroom) ของ
สถาบนัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง นอกจากน้ี ทางคณะฯ ยงัไดน้ าช่องทางออนไลน์ของคณะฯ ท่ีมีอยูเ่ดิม
แลว้มาพฒันาปรับปรุงรูปแบบเพ่ือให้นักศึกษาง่ายต่อการเขา้ถึงวิดีโอบนัทึกค าบรรยาย โดยเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต ์
www.mac.ru.ac.th และมีการน าวิดีโอจาก  ยทููบมาฝังไวใ้นเวบ็ไซต ์(Youtube Embed Player) เพ่ือให้มีความเสถียร
สูงสุดในการรับชอบการบรรยาย โดยขอ้ดีของการดึงวิดีโอจากยทููบมาฝังไวน้ั้นจะยิ่งท าให้นกัศึกษาสามารถเขา้ชม
วิดีโอบรรยายยอ้นหลงัไดห้ลากหลายมากยิ่งข้ึน เพราะเป็นแพลตฟอร์มท่ีไดรั้บความนิยม โดยนักศึกษาสามารถ
รับชมไดท้ั้งผา่นคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟน นอกจากน้ี ยงัไม่ตอ้งเส่ียงต่อปัญหาการเขา้ถึงท่ีมาจากความเสถียรของ
เซิร์ฟเวอร์ ดงัภาพท่ี 1.1

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


ภาพที ่1.1 การน าวดีิโอจากยทููบมาฝังไวใ้นเวบ็ไซตค์ณะส่ือสารมวลชน



รูปแบบเอกสารประกอบการสอน 

จากเดิมในการเรียนการสอนปกติทางคณะส่ือสารมวลชนไดท้ าการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอนและ
ค าบรรยายในช่องทางท่ีหลากหลายแต่จะเน้นการแจง้ให้นักศึกษาทราบผ่านผูส้อนเอง แต่เม่ือสถานการณ์การแพร่
ระบาดดงักล่าวเกิดข้ึน คณะไดท้ าการรวบรวมเอกสารประกอบการสอนและค าบรรยายไวใ้นเวบ็ไซตซ่ึ์งอยู่ในหน้า
เดียวกบัวิดีโอค าบรรยายซ่ึงก็จะท าให้สะดวกในการท่ีนกัศึกษาจะเขา้ถึงขอ้มูล รวมทั้งไดแ้ปลงเอกสารเป็นไฟลดิ์จิทลั 
ซ่ึงกจ็ะท าใหน้กัศึกษาสามารถน าเอกสารดงักล่าวไปใชใ้นการเรียนการทบทวนเน้ือหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ดงัภาพท่ี 1.2 

ภาพที ่1.2 การอปัโหลดไฟลเ์อกสารประกอบการสอนในเวบ็ไซตค์ณะ



การตดิต่อส่ือสารปฏิสัมพนัธ์กบันักศึกษา

การติดต่อส่ือสาร พูดคุย สอบถามกบันกัศึกษานั้น มีอยูด่ว้ยกนั 3 รูปแบบหลกั ๆ ไดแ้ก่ Google Classroom, อีเมล และส่ือ
สังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กและไลน์ โดยในแต่ละรูปแบบจะถูกใชต้ามความถนดัของผูส้อนเน่ืองจาก รูปแบบเน้ือหาท่ีมีความแตกต่างซ่ึงใน
แต่ละแพลตฟอร์มก็จะเหมาะสมการรูปแบบการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี

Google Classroom พบว่า จะถูกใชใ้นวิชามีการมอบหมายให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหดั ไดรั้บมอบหมายงาน รวมการเรียนท่ี
ตอ้งอาศยัการส่ือสารแบบสองทาง 

อีเมล พบว่า จะถูกเลือกใชใ้นวิชาท่ีมีการบรรยายเป็นหลกั เนน้เน้ือหาทฤษฎี มีการส่ือสารแบบทางเดียวเป็นหลกั โดยจะใช้
อีเมลเป็นการตอบค าถามขอ้สงสัยเป็นรายบุคคล 

ส่ือสังคมออนไลน์ พบว่า จะถูกใช้ในวิชาท่ีมียงัมีการฝึกปฏิบติั วิชามีการมอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด ได้รับ
มอบหมายงาน ไม่วา่จะผา่น Group chat, Fanpage และ Account ส่วนตวั เพราะตอ้งอาศยัการส่ือสารแบบทนัท่วงทีในลกัษณะพูดคุย ซกัถาม 
หรืออภิปรายร่วมกนั 

ทั้ งน้ี ทางคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้จดัท ารวบรวมข้อมูลช่องทางการติดต่อข้างต้นเพื่อผ่านเว็บไซต์ของคณะ
ส่ือสารมวลชนเพื่อใหเ้ป็นศูนยก์ลางใหใ้นการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของคณะฯ แก่นกัศึกษา (ดงัภาพท่ี 1.3)



ภาพที ่1.3 ช่องทางการติดตามเรียนการสอนแบบบรรยายสดและยอ้นหลงั 



การประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร

ส่วนน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัเพราะเน่ืองดว้ยสถานการณ์วิกฤติขา้งตน้ท าใหก้ารรับขอ้มูลข่าวสารคณะฯ ของนกัศึกษามีการเปล่ียนรูปแบบจากอดีตสามารถ 
โทรศพัทส์อบถาม หรือเขา้มาติดต่อเจา้หนา้ท่ีประสานงานท่ีคณะได ้แต่จากสถานการณ์ดงักล่าวท าให ้คณะฯ ไดจ้ดัท าบริการการใหค้วามปรึกษาและการ
ช่วยเหลือดา้นวิชาการ ผา่นระบบออนไลน ์ไดแ้ก่ Facebook Fanpage และ Website รวมทั้งคณะฯ ไดจ้ดัท าเน้ือหาและประกาศเพ่ือเนน้ย  าขอ้มูลส าคญัในช่วง
ท าการเรียนการสอน และการตอบค าถามขอ้สงสยัต่าง ๆ ในคอมเมนตแ์ละอินบอ็กซ์ ดงัภาพท่ี 1.4

ภาพที ่1.4 ช่องทางการติดต่อระหวา่งคณะฯ กบันกัศึกษา



สรุปแนวทางการพฒันาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในปีการศึกษา 2563

จากการท่ีคณะส่ือสารมวลชน คณาจารย ์และเจา้หนา้ท่ีไดก้นัร่วมมือจดัการเรียนการสอนและด าเนินงานต่าง ๆ 
ในช่วงวกิฤตโควดิท่ีผา่นมา ท าใหค้ณะเห็นช่องวา่งท่ียงัตอ้งพฒันา ดงัน้ี

1. การเพิ่มองค์ความรู้การใช้เคร่ืองออนไลน์ในรักษาเพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนด้วยการ
ประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือใหมี้ความหลากหลายแต่ถูกวตัถุประสงค์

2. จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบการเรียนออนไลน์เพื่อท าใหก้ารเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

3. พฒันาเทคนิคการใชส่ื้อประกอบการบรรยาย รวมถึงรูปแบบเอกสารประกอบการสอนให้เหมาะสมกบัการ
เรียนรู้ของนกัศึกษาในระบบออนไลน์

4. พฒันาการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการพฒันานกัศึกษา ศิลปวฒันธรรม และการบูรณาการการเรียนการสอนให้
ตอบรับกบัวถีิชีวติแบบใหม่ 

5. พฒันาบุคคลากรของคณะฯ ทั้งในมิติของการ Reskill/Upskill/New skill เพื่อรองรับ
การท างานและการจดัการเรียนในอนาคตหลงัวกิฤตโรคระบาด



นอกจากน้ี แนวทางการพฒันาส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ ยงัตอ้งอาศยัหลายปัจจยัในการพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอนให้ดีกว่าเดิม จึงตอ้งให้ความสนใจในการปรับระบบการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและ
การเช่ือมโยงระบบการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ให้ดียิ่งข้ึน โดยให้พิจารณาจากหลกัสูตรท่ีสอนให้มีความกระชบั
มากข้ึน จดัล าดบัความส าคญัของเน้ือหา เพิ่มความชดัเจนของเน้ือหาท่ีใชส้อนผา่นระบบออนไลน์ สนบัสนุนใหอ้าจารย์
จดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยท่ีอาจารยส์ามารถก าหนดชั่วโมงการเรียนและการมอบหมายงานได้ตามความ
เหมาะสมของแต่ละกระบวนวชิา เน่ืองจากแต่ละกระบวนวชิามีความแตกต่างกนั แต่อยา่งไรกต็ามอาจารยแ์ละนกัศึกษา
ยงัตอ้งมีการแลกเปล่ียน เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาสอบถามหากมีขอ้สงสัย (ปฏิสัมพนัธ์) ผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีเลือกใช้
ในการจดัการเรียนการสอน  ลกัษณะของส่ือการเรียนการสอน จากสถานการณ์โควิด-19 ท่ีท าให้มีการเปล่ียนแปลงใน
รูปแบบการศึกษา ตอ้งตระหนกัถึงการออกแบบส่ือการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละสามารถน าไปบูรณาการ
ขา้มวชิาเพื่อใหน้กัศึกษาไดท้กัษะต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน

ในส่วนของการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา เน่ืองจากการประเมินผลผ่านช่องทางออนไลน์ ยงั
ยืนยนัความโปร่งใสในการทดสอบของนกัศึกษาไม่ไดว้่ามีการทุจริตหรือไม่ ทางมหาวิทยาลยัควรมีการพฒันาระบบ
ประเมินผลผา่นช่องทางออนไลนท่ี์เป็นระบบกลางเพื่อใชใ้นการตรวจสอบขณะท่ีมีการทดสอบนกัศึกษา


