
โครงการแลกเปลีย่นประสบการณ์

การใช้นวตักรรมกบัการเรียนการสอน                

ด้านการส่ือสาร



ประเดน็แลกเปล่ียน

 ปัญหาการวิเคราะห์ผู้ รับสาร >> คยุเร่ืองอ่ืนให้เปิดใจ เปิดจากเร่ืองใกล้ตวั

 ศกึษาจาก case จริง และวิทยากรท่ีมีประสบการณ์

 สอนวิชาท่ีเดก็ลดความสนใจลง (ปัญหา) เช่น ส่ือวิทย ุ>> ลงพืน้ท่ี ใช้เทคโนโลยี 

Facebook Live ให้ใกล้กบัเดก็มากขึน้และเข้ากบัสถานการณ์ปัจจบุนัในสงัคม เห็น

ปัญหาบนบริบทจริง เทคนิคกบั content ต้องไปด้วยกนั เรียนรู้เร่ือง cross 
media

 สอนเร่ือง cross media สอนผลติโทรทศัน์แตเ่ดก็ดใูน platform ใหม่ >>
ทําความเข้าใจกบัพฤตกิรรมผู้ เรียน และศกึษา content ใหม่ๆ  มาปรับกบัการสอน



 ปัญหาประสบการณ์ของผู้ เรียนเก่ียวกบัการใช้อปุกรณ์ในการผลติรายการ >> ปรับเป็นสอน

เทคนิคผา่นการทําจริง on the job training 
 มอบหมายงานในเคสท่ีแตกตา่งเพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนท่ีหลากหลาย

 ปัญหาพืน้ความรู้ท่ีตา่งกนัของผู้ เรียน >> เรียนพืน้เพ่ือให้ได้ประโยชน์กบัทกุคน

 ปัญหาเดก็เสพติด form ภาพจาก social media เกิด debate >> ต้องอธิบาย

เกณฑ์คณุคา่ภาพทางวิชาการ >> discuss (ปัญหาการจดัการจากจํานวนผู้ เรียนท่ีมาก ทําให้

การจดัการต้องดําเนินการนอกชัน้เรียน ใช้กลุม่ facebook ได้แลกเปล่ียน เดก็ / อาจารย์ / 

รุ่นพ่ี ได้ connection / ไมส่นใจเวลา / เดก็ไมย่อมสง่งานให้คนอ่ืนคอมเมนท์  / real 
time แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เร็ว)



 การ learning by doing ใช้ได้ในบางประเดน็ เช่ือในการสอนแบบ 

tradition (control message) 

 ปัญหาการสอนเร่ืองท่ีเข้าใจยาก >> อธิบายความหมายให้ชดัเจน 

 ไมใ่ห้งานมากจนเกินไป ให้กําลงัใจในการเรียนระหวา่งภาคเรียน ปรับลกัษณะการให้

งานโดยพิจารณาจากผู้ เรียน 

 ใช้ Proverb อปุมา อปุไมย อธิบายเร่ืองยากๆ ใช้เพลงมาเปิดเพ่ือชวนคยุ



 ปัญหาสร้าง Project base ในชัน้เรียน >> สอนเร่ืองการ search การประเมิน

ออนไลน์ ให้กรอบเป็นเกณฑ์ และเปิดโจทย์กว้าง ให้ search อะไรก็ได้ ให้เดก็สร้างเกณฑ์ในการ

ประเมินเอง  (S+R สร้างเกณฑ์ร่วมกัน) >> ปัญหานักศกึษาจาํนวนมากไม่สามารถ
นําเสนอหน้าชัน้ได้ 

 ปัญหาคือ Perception เดก็กบัอาจารย์ / เจอเนือ้หาวิชาท่ีหนกัและลงลกึมากขึน้ / เดก็

วิเคราะห์ตวัเองวา่ไมถ่นดัอปุกรณ์ self esteem ต่ํา >> ให้ Project ต่างกันไปตาม

วัตถุประสงค์การสอนและคุณลักษณะของผู้เรียน (ใช้เป็น direction การสอนของ

อาจารย์และวทิยากร) + สง่เสริมจดุเดน่ของเดก็ เช่น ลงชมุชน (การส่ือสารระหวา่งบคุคล)



 ปัญหาคือ เดก็ติดกรอบเร่ืองหนกั ไมรั่บเร่ืองเบา (POV ของเดก็) >> เปิดให้เดก็แชร์ประเดน็ท่ีตวัเอง
สนใจ เช่น ใช้ คาํหน่ึงคาํเพ่ือเรียนรู้ร่วมกัน ในแง่มุมต่างๆ (หาประเดน็ท่ีหลากหลาย)

หาตวัอยา่งจากแหลง่ข้อมลูท่ีแปลกใหม ่หลากหลายเพ่ือเปิดมมุมอง

 ปัญหาเดก็ปี 2 มาเรียนวิชาปี 3 >> ทอนเนือ้หาวชิาลง เก็บแก่นไว้ แต่ตัดเยบ็ให้เหมาะกับตัว
นักศกึษา รวมถงึกําหนดทิศทางกบัวิทยากร / ให้กําลงัใจ คยุทางไลน์ ข้ามเวลา / ถามแนวทางรูปแบบ

การออกข้อสอบกบันกัศกึษา การกําหนด assignment / ใช้การพดูคยุในคลาสให้มากท่ีสดุ 
เลคเชอร์ + คยุปรึกษาแลกเปล่ียนประสบการณ์ (นกัศกึษามีเอกสารประกอบการสอน ช่วยให้บรรยายได้

เร็วขึน้)  นกัศกึษามากจะกระทบกบัการตรวจงานท่ีละเอียดจะใช้เวลามากขึน้ / ทําคําอธิบายคะแนนอยา่ง

ละเอียด 



 ปัญหาเร่ืองความเข้าใจธรรมชาตผู้ิเรียน เร่ืองความสนใจ แตกตา่งตามประสบการณ์  จาํนวน

นักศกึษาประมาณ 20 คน ทาํให้สังเกตเหน็พัฒนาได้อย่างชัดเจน เป็นคําแนะนําได้ลกึ ตรวจงาน

ได้เร็ว แก้ไขงานได้เร็ว  / ให้กําลงัใจระหวา่งการเรียนการสอน  

 ปัญหาเร่ืองการลดความสนใจในตัวส่ือบางประเภท เช่น ไมอ่า่นหนงัสือพิมพ์  

 Assignment เพ่ือตอบโจทย์เตมิส่วนที่นักศกึษาขาด เช่น assign ให้อา่นข่าว

 ให้โอกาสแก้งานอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือเสริมพฒันาการ ชอบข่าวผา่น 

 ปรับวิธีการส่ือสารกบัเดก็ เร่ิมจากชมและให้ข้อเสนอแนะ

 ยอมรับงานนกัศกึษาตามผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดขึน้ 



 เน้นการบรรยาย สว่นหนึง่ แล้วประยกุต์ทฤษฏี >> วิชาปฏิบติั จะมีการตรวจงาน 2 

step ได้แสดงความคิดเหน็ช่วงนําเสนองาน ถ้าเดก็ลงเยอะ เวลาการตรวจงาน
ต้องใช้เวลามาก 



 การสอนวิชาท่ีมีนกัศกึษามาก 450 คน >> สอนหลกัทฤษฏีและแทรกมกุตลก ใช้พลงั
เสียงเพ่ือดงึความสนใจ และเดนิเข้าหานกัศกึษา ไมต่ามใจนกัศกึษา  // กาํหนดกตกิา

การอยู่ ร่วมกัน // สร้างเง่ือนไขในการอยูร่่วมกนัผา่นการออกข้อสอบ

 ใช้ เรียนรู้จาก case study ต้นเทอม และต้อง present ลกูค้าจริงๆ 

(Project base) ให้วิทยากรวิจารณ์เตม็ท่ีเพ่ือให้เจอประสบการณ์จริง 

 การประเมินผลกบักลุม่นกัศกึษาท่ีจํานวนมาก ต้องมาคยุกบัอาจารย์เพ่ือวิจารณ์งาน



 ปัญหาความหลากหลายของนกัศกึษา  พืน้ฐานตา่งกนั >> ทํางานกลุม่และแบง่กลุม่
เลก็ ใช้กลุม่ผสมความแตกตา่ง // แบง่การสอนเป็น 2 สว่น คือ ทฤษฏี ให้นกัศกึษา

อธิบายให้เพ่ือนฟัง 7-10 นาที หาวิธีท่ีทําให้เพ่ือนเข้าใจ และให้เพ่ือนแลกเปล่ียน 

save งานไปใช้ได้ // หลงัมิดเทอม นําหนงัมาใช้เป็น case เพ่ือนําทฤษฏีมาใช้ใน

การอธิบาย // อา่น IS ของนกัศกึษาปริญญาโท // กําหนดเกณฑ์ประเมินโดยเรียงลําดบั 
1-2-3 สร้างภาวะกดดนั จะเกิดการเรียนรู้ท่ีเร็ว



 ปัญหาเชงิเนือ้หาวชิาที่ต้องสอน เร่ืองนโยบาย >> พาเดก็ไปดงูาน 3 กลุม่ สาธารณะ / ชมุชน / ธุรกิจ 

 ดงูาน

Quiz ทาง Facebook มีเปา้หมายให้ลอกกนั (วนันีไ้ด้เรียนรู้เร่ืองอะไรบ้าง / มีเร่ืองอะไรบ้างท่ีในชีท

ไมไ่ด้บอก / ห้ามตอบซํา้  ) >> ข้อดีคืออาจารย์ประเมินผลการสอนของตวัเองเพ่ือปรับการสอนได้ในระหวา่ง
ทางด้วย 



 เนือ้หาการศกึษาความสัมพันธ์ส่ือกับสังคม นักศกึษาเยอะ >> ออกแบบเป็นการ
สมัมนา เจอปัญหาเร่ืองการทํางานไมท่ัว่ถงึ แตแ่ก้ปัญหาโดยนําข้อมลูไปออกข้อสอบ

ปลายภาค 

 วิชาวิเคราะห์ส่ือโทรทศัน์ >> lecture ชวนเดก็คยุ ปัญหาคือ เหมือนมีกรอบ
จํากดัความคิดเดก็ แตต่อนนีเ้ปล่ียนวิธีการสอน คือ (1)ฉายตัวอย่างก่อน แต่อาจารย์

ตัง้โจทย์ไปก่อน ให้เดก็ดูเพ่ือให้หาคาํตอบจากโจทย์  เช่น ตัง้คาํถามเก่ียวกับ

เอกลักษณ์ของเกมโชว์ เทคนิควธีิการส่ือสาร ? (2) แล้วเลคเชอร์ (3) แล้วฉาย
ตัวอย่างเพิ่ม (เหมาะกับเดก็ที่มีต้นทุนมาบ้างแล้ว ปี3)



วชิาเก่ียวกับการใช้อุปกรณ์ >> จัดกลุ่มการเรียนรู้เป็นกลุ่มตามหวัข้อที่
กาํหนดโจทย์ + มีการวจิารณ์ พดูคุยกันแลกเปล่ียนความคดิเหน็ (30คน 

แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ 3 )

การใช้กล้อง

การใช้อุปกรณ์เคล่ือนกล้อง

ปัญหาคือ ระยะเวลาการอบรม นักศึกษาตดิเรียนวิชาอ่ืนๆ



 ปัญหาช่องว่างระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา >> ให้โจทย์ก่อน ให้
นักศึกษาเลือกแล้วมาแชร์ในชัน้เรียน และหยบิตวัอย่างจากที่

นักศึกษาแชร์มาเป็น case วิเคราะห์ เปิดพืน้ที่แชร์ไอเดยี

 จาํนวนนักศึกษา ในวิชาปฏิบัต ิแบ่งกลุ่มเล็กมากไม่ได้ เพราะเดก็เยอะ 

แต่ให้เวลาในการพูดคุยมากขึน้ 



แลกเปลีย่น รอบ 2

 แคนตาเซีย ? : บันทกึทุกสิ่งอย่างที่หน้าจอ เพ่ือเกบ็ข้อมูลสาํหรับคนที่ไมได้เข้า

คลาสได้มาใช้ภายหลัง (มี server กลาง ที่ให้คนที่ลงทะเบียนเข้าไปเรียน
ย้อนหลังได้) 



แลกเปลีย่น

 องค์ความรู้ภายในตัวเอง ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ / ปรับประยุกต์จากประสบการณ์ 

 นวัตกรรมมาพร้อมกับการประเมนิผล (นวัตกรรมการสอน / การเรียน /            

การจัดการ)

 การปรับตัวสองทาง ทัง้เดก็และอาจารย์ ให้เกดิความเข้าใจทัง้สองฝ่าย

 การทาํหน้าที่ในห้องเรียน / นอกห้องเรียนที่ balance 



ทาํ Google Form เพื่อให้นักศกึษาส่งงานออนไลน์
พร้อมคู่มืออธิบายเกณฑ์ ข้อด ีคือ มีข้อมูลที่ชัดเจน / 

ประเมินผลเร็ว / แม่นยาํ / ลดเงื่อนไขการต่อรอง
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