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ช่องทางการเรียนการสอนบนสื่อสังคมออนไลน์ของคณะนิเทศศาสตร์
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บทคัดย่อ
ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ผู้สอนจำ�เป็นต้องประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนต่างๆ เพื่อจัดบรรยากาศการเรียน
รู้ที่น่าสนใจ และผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน และเชื่อมโยงการเรียนรู้นั้นสู่การนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจำ�วัน ด้วยเหตุนี้การสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนมีหลากหลายและมีความซับซ้อนเป็น
อย่างมาก ซึ่งพบว่านักศึกษาระดับอุดมศึกษานิยมใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ท
โฟน และแทรกซึมเข้าไปทุกมหาวิทยาลัยทำ�ให้อินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนสำ�คัญต่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นมากจากการ
แหล่งข้อมูลสำ�หรับการทำ�การบ้าน การทำ�แบบฝึกหัด ปัจจุบันได้ขยายการใช้ประโยชน์ออกไปในวงกว้างก่อให้เกิดการ
สร้างกลุ่มของชั้นเรียน วิชาเรียน ภาควิชา ฯลฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทัศนคติ ผ่าน“สังคมออนไลน์” ขึ้นบน
เครือข่ายการใช้งานอินเทอร์เน็ตในสถาบันการศึกษารวมทั้งคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามก็เป็นสถาบันหนึ่งที่ใช้
สื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการเรียนการสอนของวิชาต่างๆ ด้วย
Abstract
Teaching various subjects, Lecturer creates many teaching method for interesting class.
The students will be understand contents and they can apply its for their everyday life. So,
Creating channel of communication between Lecturer and students’re extremely diverse and
complicated. Nowaday, Not only the high school use internet rising steadily through tablet
computers, smart phones but also higher education. The best teaching Channel’s social
network what’s space for seach the informatios for homework and exchang experience. For this
reason, Facalty of Communication Arts, Siam University created Education Channel on Online
Media in various class.
บทนำ�

ในปี พ.ศ.2553 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เริ่มสร้างพื้นที่สังคมออนไลน์ของภาควิชาการ
หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ผ่านทาง Facebook ในรูปแบบของกลุ่มปิด (Closed) โดยใช้ในชื่อกลุ่มว่า JR Siam U
เพื่อเปิดให้เป็นช่องทางการสื่อสารสำ�หรับนักศึกษาสาขาวิชาเอกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้-แบ่งปัน
ประสบการณ์ ต่อมาเมื่อมีสมาชิกเพิ่มจำ�นวนขึ้น บทบาทหน้าที่การทำ�งานของกลุ่ม JR Siam U จึงทำ�หน้าที่มากกว่า
ช่องทางการสื่อสารเพราะเนื่องจากคุณสมบัติของความเป็น ‘ออนไลน์’ ซึ่งไม่จำ�กัดสถานที่และเวลา JR Siam U จึง
*สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์		
				

อาจารย์ประจำ�ภาควิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์
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กลายเป็นการจำ�ลองสังคมของอาจารย์และนักศึกษา
ที่ ส ามารถสื่ อ สารกั น ได้ ม ากขึ้ น และการที่ นั ก ศึ ก ษาก็
มี ค วามสามารถด้ า นการสร้ า งสรรค์ สื่ อ ดิ จิ ทั ล ในการ
สื่อสาร โดยมีความสามารถในการเขียนข้อความ ภาพ
นิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นข้อดีของการสร้างกลุ่มครั้ง
นี้ เพราะสามารถเชื่อมโยงความสนใจและสร้างกิจกรรม
ให้สมาชิกในกลุ่ม JR Siam U ให้สอดคล้องกับการ
สอบถามความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มซึ่งสามารถสรุป
ได้ว่าการสื่อสารของกลุ่ม JR Siam U มีประโยชน์ดังนี้
• Facebook กลุ่ม JR Siam U ทำ�ให้ได้รู้จักกันมาก
ขึ้น ทั้งปี3และปี4 รวมถึงรุ่นพี่ที่จบไปแล้ว เป็นช่อง
ทางการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน
รวมทั้งมีเรื่องคุยสนุกสนานเฮฮา ทำ�ให้สนิทกันมากยิ่ง
ขึ้น (ศรชัย ฤกษ์เปรมปรีด์, 2556)
• Facebook กลุ่ม JR Siam U เป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ที่นักศึกษาใช้ในการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง
ราว ประสบการณ์ เหตุการณ์ต่างๆมากมาย อีกทั้งช่วย
เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่พี่รุ่นน้อง และยังเป็นช่อง
ทางนัดแนะกิจกรรมและการประชุมของสาขาอีกด้วย
(วิวัฒน์ แห่งหน, 2556)
• สมาชิกของกลุ่ม JR Siam U ในตอนแรกอาจไม่รู้
จักกัน แต่การเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ด้วยกัน ทำ�ให้มี
โอกาสพูดคุยก็รู้จักกัน (อรชุมา ชัยเลิศดิลกกุล, 2556)
• พวกเราสนิทกันมากขึ้นนะครับบางคนตัวจริงอาจไม่
กล้าคุย แต่พอมาอยู่ในกลุ่มก็คุยกันได้ครับ (อรรถสิทธิ์
หอมดวง, 2556)

ปีที่ 12 ฉบับที่ 13

ห้องเรียนถือเป็นพื้นที่แบบพิเศษที่มีระบบระเบียบใน
การใช้พื้นที่มีระยะเวลาที่ชัดเจน และมีอำ�นาจกำ�กับผู้
สอนและผู้เรียน การเรียนเริ่มต้น 08.30 น. ต้องสิ้นสุด
11.50 น. ผู้สอนต้องบรรยายทุกอย่างให้ครบถ้วนและ
ผู้เรียนต้องรับรู้และเข้าใจในเวลาที่กำ�หนด โดยเฉพาะ
วิชาปฏิบัติอย่างการออกแบบจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ การ
ดำ�เนินงานในชั้นเรียนให้แล้วเสร็จบางครั้งอาจทำ�ให้
การสร้างสรรค์งานไม่มีประสิทธิภาพ และการแก้ปัญหา
โดยเลี่ยงให้ผู้เรียนส่งงานภายหลังด้วยการสั่งการบ้าน
หรือรายงาน เป็นการทอดทิ้งให้ผู้เรียนไปเผชิญปัญหา
ตามลำ�พัง การสร้าง Facebook สำ�หรับวิชาเรียนจึง
เปรียบเสมือนห้องเรียนในอุดมคติที่สามารถสร้างสรรค์
ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งผู้ ส อนและผู้ เรี ย น
ที่ผู้เรียนสามารถเข้ามาศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถือ
เป็นการขยายพื้นที่ห้องเรียน และตอบโจทย์การศึกษา
ในยุคดิจิทัลที่ต้องตอบสนองที่ความต้องการของผู้เรียน
ต้องสร้างแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอด
ชีวิต โดยการสร้างแหล่งเรียนรู้หรือบทเรียนบนเครือ
ข่ายอินเทอร์เน็ต ให้ผู้เรียนสามารถเข้ามาสืบค้น เรียน
รู้ได้ด้วยตนเองจึงเป็นทางออกที่ดีสำ�หรับการจัดการ
เรียนการสอน การสร้างบทเรียนหรือเนื้อหาวิชาเรียน
เป็นวิธีที่ทำ�ได้ไม่ยาก เพียงแต่ผู้สอนและผู้เรียนมีการใช้
อินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยการสร้างบทเรียนเนื้อหาลงไป
ในเครือข่าย เช่น Facebook หรือ Youtube แล้วให้
ผู้เรียนเข้าไปเรียนตามเนื้อหาที่ผู้กำ�หนด นอกจากนี้ยัง
สามารถเช็คเวลาเรียนจากการเข้าใช้ระบบของผู้เรียนได้
นอกจากผู้เรียนจะเข้ามาเรียนอย่างเดียวแล้ว เมื่อเกิด
คำ�ถามก็่อสัสงามารถแสดงความคิ
ดเห็นหรือตั้งคำ�ถามได้
ตารางที่ 1 แสดงการเรียนการสอนแบบเดิมและการเรียนการสอนบนสื
คมออนไลน์
ทันที ทำ�ให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจและเรียนรู้
การเรียนการสอนแบบเดิม
การเรี
น-การสอนบนสื
ได้ง่ายกว่
าห้อยงเรี
ยนแบบเดิม ่อสังคมออนไลน์
ด้านผู้เรียน
ผู้เรียนต้องเรียนรู้ได้ในเวลาจำ�กัด และการติดต่อผู้สอน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาหลักสูตร ณ เวลาและสถานที่
นอกเวลาเรียนเป็นเรื่องยาก จึงทำ�ให้สามารถเข้าถึงเนื้อหา ใดก็ได้ตามแต่ความสะดวก ซึ่งเป็นการขจัดข้อจำ�กัดที่เกิด
หลักสูตรตามตารางสอนเท่านั้น
จากการเรียนในห้องเรียนแบบเดิม
ผู้เรียนจะแสดงศักยภาพตามกายภาพ คนที่ขี้อายจะไม่ ผู้เรียนมีความกล้ามากกว่าเดิมในการมีส่วนร่วม กล้าตอบ
กล้าแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำ�ถาม
คำ�ถามแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
ผู้เรียนมีโอกาสในการนำ�เสนอผลงานในชั้นเรียนหรือกับผู้ ผู้เรียนที่ส่งงานไว้บนเว็บ ถือว่าเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ผล
สอนเท่านั้น ในแง่ของการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะทำ�ให้ งานของตนเองออกสู่สาธารณะ และผู้เรียนมีโอกาสได้เห็น
มุมมองการวิจารณ์ผลงานไม่รอบด้าน
ผลงานของผู้อื่นเช่นกัน
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การเรียนการสอนแบบเดิม
ด้านผู้เรียน
ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามที่ผู้สอนเตรียมไว้ ตัวอย่างผล
งานหรือการอ้างอิงมีข้อจำ�กัดเพราะผ่านการคัดเลือกจาก
ผู้สอน
ผู้เรียนต้องอยู่ในระเบียบวินัยของชั้นเรียน สามารถพูดคุย
ได้เมื่อผู้สอนอนุญาต หรือกำ�หนดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เท่านั้น
ด้านผู้สอน
ผู้สอนผลิตสื่อการในรูปแบบตำ�ราหรือจัดทำ�เป็นสื่อนำ�
เสนอ PowerPoint เมื่อเนื้อหาล้าหลังและต้องปรับปรุง
หลักสูตรเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะผู้สอนที่รวบรวมเนื้อหา
ในรูปแบบตำ�ราเรียน
ผู้สอนสามารถควบคุมห้องเรียนได้ในเวลาที่กำ�หนดการ
เรียนการสอนมีเฉพาะชั่วโมงเรียน และควบคุมเนื้อหาที่
ต้องการสอนได้
จากตารางที่ 1 พบว่าคุณลักษณะสำ�คัญของเว็บซึ่ง
เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนบนสื่อสังคม
ออนไลน์มีอยู่หลายประการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของการนำ�ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นมิติ
ใหม่ของเครื่องมือและกระบวนการในการเรียนการสอน
ดังกรณีตัวอย่างรายวิชา 140-116 พื้นฐานสื่อดิจิทัลเป็น
รายวิชาที่เปิดใช้กลุ่ม Facebook สำ�หรับการเรียนการ
สอนมาอย่างต่อเนื่องโดยผู้สอนสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
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การเรียน-การสอนบนสื่อสังคมออนไลน์
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวก
และมีประสิทธิภาพ สนับสนุนสิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่
เชื่อมโยงสิ่งที่เรียน
ผู้เรียนมีช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนกับเพื่อนร่วมห้องมาก
ขึ้น สามารถสอบถามพูดคุย ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี

ผู้สอนสามารถปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้ทันสมัยได้อย่าง
สะดวกสบายเนื่องจากข้อมูลบนสังคมออนไลน์มีลักษณะ
เป็นพลวัตร (Dynamic) ดังนั้นผู้สอนสามารถปรับปรุง
เนื้อหาได้ตลอดเวลา
ผู้สอนต้องติดตามนักศึกษาสมํ่าเสมอ เวลาเรียนไม่จำ�กัด
และไม่สามารถคุมเนื้อหาการสอนได้ขึ้นอยู่กับผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง
ในรายวิชาดังนี้
1. การใช้กลุ่ม Facebook เพื่อการเรียนการ
สอน เป็นพื้นที่สำ�หรับการอัพโหลดตำ�ราเรียนในรูปแบบ
ไฟล์ PDF เพื่อให้ผู้เรียนได้อ่านบนจอคอมพิวเตอร์เพื่อ
ประหยัดค่าใช้จ่าย หรือการนำ�เสนอเอกสารอ้างอิงใน
รูปแบบดิจิทัล หรือลิงค์ที่เกี่ยวข้อง การให้ข้อมูลผ่าน
การใช้กลุ่ม Facebook ทำ�ให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลได้ทันที

Aiy Soshy uploaded a file
4/7/2556
คำ�สั่ง : น.ศ. กลุ่มที่ 3 อ่านเอกสารการเรียนตอนที่ 1 และเขียนสรุปหัวข้อ ‘ขอบเขต
การบรรณาธิกรณ์
วิธีการส่ง : พิมพ์ชื่อ-สกุล และคำ�ตอบลงในช่อง comment ภายใน 21.00 น. ของ
วันนี้เท่านั้น’
141425.pdf
Preview Download
Like Comment Unfollow Post
Aritsara Tanyapanich, Thisis Abook, Kwang Andjj and 3 others like this.
ภาพที่ 1 แสดงการใช้กลุ่ม Facebook เพื่อการเรียนการสอน
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2. การใช้กลุ่ม Facebook ในฐานะ Portfolio
โดยการสร้างอัลบัมส่วนตัวของผู้เรียนสำ�หรับการสะสม
ผลงานสื่อดิจิทัลที่สร้างสรรค์ขึ้นในลักษณะแฟ้มสะสม
ผลงาน อัลบัมส่วนตัวนี้จะเป็นตัวชี้วัดพัฒนาการที่ดี
ของผู้เรียน เพราะสามารถเปรียบผลงานตั้งแต่เริ่มเรียน
ตลอดจนการตรวจสอบความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
เพราะการโพสต์ข้อความ หรือการอัพโหลดภาพจะมี
วัน – เวลา กำ�กับเสมอ

ปีที่ 12 ฉบับที่ 13

บางครั้งผู้เรียนอาจไม่ส ะดวกในเวลาที่ผู้ส อนกำ�หนด
การสอบถามความคิ ด เห็ น ล่ ว งหน้ า จะทำ � ให้ กิ จ กรรม
สามารถดำ�เนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 4 การใช้กลุ่ม Facebook เพื่ือสอบถามความคิดเห็น

ภาพที่ 2 แสดงการใช้กลุ่ม Facebook ในฐานะ Portfolio

3. การใช้กลุ่ม Facebook ทบทวนขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เพราะการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเช่นภาพ
นิ่งในชั้นเรียนนั้น ลักษณะการเรียนจะเป็นการปฏิบัติ
ตามผู้สอน เมื่อต้องทำ�ปฏิบัติงานในรูปแบบเดิมผู้เรียน
อาจหลงลืมบางขั้นตอน ด้วยเหตุนี้ผู้สอนจึงสร้างสื่อการ
สอนและอัพโหลดไว้ทั้งในรูปแบบของภาพนิ่งและภาพ
เคลื่อนไหวเพื่อให้ผู้เรียนสามารถทบทวนการทำ�งานงาน
ได้ตามต้องการ

ภาพที่ 3 การใช้กลุ่ม Facebook ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4. การใช้กลุ่ม Facebook เพื่อสอบถามความ
คิดเห็นและนำ�ผลไปกำ�หนดกิจกรรมของชั้นเรียน การ
ดำ � เนิ น กิ จ กรรมของชั้ น เรี ย นอาจเกิ ด ปั ญ หาขึ้ น ถ้ า ไม่
สอบถามความเป็ น ไปได้ จ ากผู้ เรี ย น เช่ น การกำ � หนด
กิ จ กรรมพิ เ ศษ การสอนเสริ ม การนั ด สอบนอกเวลา
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5. การใช้กลุ่ม Facebook เพื่อสอบถามข้อ
สงสัย การทำ�แบบฝึกหัดนอกชั้นเรียนผู้เรียนสามารถ
ประสบปัญหาตลอดเวลา หากต้องรอการพบผู้สอนที่
มหาวิทยาลัยจะทำ�ให้การทำ�งานไม่ต่อเนื่อง และบาง
ครั้งผู้เรียนอาจจะแก้ปัญหาผิดวิธี การเรียนการสอนโดย
มีกลุ่ม Facebook เป็นตัวช่วยให้ผู้สอนสามารถสื่อสาร
กับผู้เรียนทันทีที่มีปัญหา และสามารถร่วมกันพัฒนา
แบบฝึกการบ้านไปได้อย่างเป็นที่น่าพึงพอใจ

ภาพที่ 5 การใช้กลุ่ม Facebook เพื่อสอบถามข้อสงสัย

การสร้างกลุ่ม Facebook สำ�หรับวิชาเรียน
ยั ง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ เนื่ อ งจากเครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ เ ป็ น แหล่ ง ความรู้ ที่ เ ปิ ด กว้ า งให้ ผู้ ที่ ต้ อ งการ
ศึ ก ษาในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง สามารถเข้ า มาค้ น คว้ า
หาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา สามารถตอบ
สนองต่อผู้เรียนที่มีความใฝ่รู้รวมทั้งมีทักษะในการตรวจ
สอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่สำ�คัญการใช้กลุ่ม Facebook สามารถช่วยทลายกำ�แพงของห้องเรียน และ
เปลี่ยนจากห้องเรียน 4 เหลี่ยมไปสู่โลกกว้างแห่งการ
เรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ต่างๆ
ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพสนับสนุน

ช่องทางการเรียน-การสอนบนสื่อสังคมออนไลน์ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

สิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับปัญหา
ที่พบในความเป็นจริง
อย่ า งไรก็ ต ามการเรี ย นการสอนรู ป แบบนี้
ผู้ ส อนต้ อ งใช้ เวลามากในการเตรี ย มการสอนทั้ ง ด้ า น
เนื้อหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และในส่วนของผู้
เรียนก็จำ�เป็นต้องเรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เช่นกัน นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนบนช่องทาง
ออนไลน์ควรคำ�นึงถึงประเด็นสำ�คัญ 3 ประการดังนี้
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ในเทคโนโลยีรูปแบบนี้ ยอมรับการเรียนนอกชั้นเรียน มี
ความกระตือรือร้น ตื่นตัว ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบ กล้า
แสดงความคิดเห็นและศึกษาความรู้ใหม่ๆ
3. ความพร้อมของอุปกรณ์เข้าเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เนื่องด้วยการเรียนการสอนปรับเนื้อหาเดิม
สู่รูปแบบใหม่ ผู้เรียนและผู้สอนจำ�เป็นต้องมีเครื่องมือ
อุปกรณ์ และระบบเครือข่ายที่พร้อมและสมบูรณ์ เพื่อ
ให้สามารถเข้ากลุ่ม Facebook ได้ทันต่อความต้องการ
เรียน ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ทุกช่วงเวลาตาม
ที่ต้องการ
บทสรุป

ภาพที่ 6 ข้อควรคำ�นึงในการใช้กลุ่ม Facebook ในการเรียนการสอน

1. ความพร้อมของผู้สอน ผู้สอนจะต้องเปลี่ยน
บทบาทจากผู้สอน มาเป็นผู้อำ�นวยความสะดวก ยึดผู้
เรียนเป็นศูนย์กลาง กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้
อยากเห็น อยากเรียนรู้ กระตุ้นการทำ�กิจกรรม เตรียม
เนื้อหาและแหล่งค้นคว้าที่มีคุณภาพ รวมทั้งความพร้อม
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ การผลิตบทเรียนออนไลน์ และ
การเผยแพร่บทเรียนผ่านกลุ่ม Facebook เนื้อหา บท
เรียน เนื้อหาบทเรียนจะต้องเหมาะสมกับผู้เรียนให้ มี
กิจกรรมวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เลือกใช้สื่อการสอนที่
เหมาะสม และเหมาะสมกับความพร้อมของเทคโนโลยี
การลำ�ดับเนื้อหาไม่ซับซ้อน ไม่ก่อให้เกิดความสับสน
ระบุแหล่งค้นคว้าอื่นๆ ที่เหมาะสม
2. ความพร้ อ มของผู้ เรี ย น ผู้ เรี ย นจะต้ อ งมี
ความพร้อมทั้งทางจิตใจ และความรู้ คือ จะต้องยอมรับ

การใช้กลุ่ม Facebook ในการเรียนการสอน
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามเป็นแนวทางการปรับ
ห้องเรียนธรรมดาให้เป็นห้องเรียนในอุดมคติด้วยการ
ยกเลิกกฎ-กติกา บางข้อของห้องเรียนแบบเดิม ระยะ
เวลาการเข้าเรียนไม่ใช้ทั้งหมดของการเรียนรู้และผู้เรียน
ต้องไม่ขังการเรียนรู้ของตนไว้ในห้องสี่เหลี่ยม ผู้สอน
จำ�เป็นต้องใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด มุ่งอำ�นวยความสะดวกต่อการเรียนได้ทุกที่ทุก
เวลา ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ต้องสร้าง
แหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา การ
สร้างกลุ่ม Facebook ให้ผู้เรียนสามารถเข้ามาสืบค้น
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จึงเป็นทางออกที่ดีสำ�หรับการ
จัดการเรียนการสอน การสร้างบทเรียนหรือเนื้อหาวิชา
เรียน เป็นวิธีที่ทำ�ได้ไม่ยาก เพียงแต่ผู้สอนและผู้เรียน
มีการใช้ Facebook เท่านั้น ช่องทางการเรียน-การ
สอนบนสื่อสังคมนับว่าเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจและเป็น
ประโยชน์ เป็นการเปิดโอกาสทางการเรียนรู้ของผู้เรียน
ดังนั้นจึงเป็นวิธีการที่ผู้สอนควรนำ�ไปประยุกต์ใช้กับการ
สอนของตนเอง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ และทันต่อยุคหลังสมัยใหม่ต่อไป
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ปีที่ 12 ฉบับที่ 13
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