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เสริมสรางความเสมอภาคและการสรางพลัง
ดวยเนื้อหาดานการเรียนรู
บน YouTube
ความเทาเทียมและความเสมอภาค
ความเสมอภาคคือการมอบ
ปจจัยขั้นพื้นฐานใหทุกคนไดมี
โอกาสประสบความสําเร็จ
ในขณะที่ความเทาเทียมคือ
การไมเลือกปฏิบัติ

ความเทาเทียมมุงเนนการสงเสริม
ความเปนธรรม แตจะเปนผลก็ตอ
เมื่อทุกคนมีพื้นฐานเสมอภาคกัน
และตองการความชวยเหลือแบบ
เดียวกันเทานั้น

เสรีภาพสําคัญ 4 ดานที่กําหนดคานิยมของ
YouTube คือเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพใน
การไดรับโอกาส เสรีภาพในการรับรูขอมูล และ
เสรีภาพในการเปนสวนหนึ่งของชุมชน
เสรีภาพสําคัญทั้ง 4 ดานนี้ยังมีความสําคัญ
อยางมากตอการศึกษา

YouTube เชื่อวาวิดีโอออนไลนมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการชวยใหผูเรียนทุกคน
ซึ่งรวมถึงผูที่ดอยโอกาสไดพัฒนาศักยภาพที่แทจริง
เราทราบดี (และขอขอบคุณอยางมาก) ถึงความทุมเทและความตั้งใจของ
ครีเอเตอรและสถาบันตางๆ ในการสรางวิดีโอเพื่อการศึกษาแตละรายการ คูมือนี้
ออกแบบมาเพื่อชวยใหบรรลุเปาหมายในการสรางผลกระทบที่ยิ่งใหญตอชีวิต
ของผูเรียน นักการศึกษา และผูดูแลจากทั่วโลก ซึ่งเราแบงคูมือนี้ออกเปน 2 สวน
คูมือนี้แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้

ภาพรวม

โอกาส
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ภาพรวม
ความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาเปนปญหาที่มีมาอยางยาวนาน และ
การแพรระบาดของโควิด-19 ก็ยิ่งเพิ่มและขยาย
ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเชื้อชาติ1

ชองวางในการเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
การศึกษาวิเคราะหในชวงกอนการแพรระบาดพบวาอัตราการลงทะเบียนเขา
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วโลกเพิ่มขึ้น 2 เทาจาก 19% เปน 38% ในชวงป
2000 ถึง 2018 แตประชากรที่ยากจนที่สุดก็ยังคงขาดโอกาส โดยมีประชากร
ที่ยากจนเพียง 10% ที่เขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาได เทียบกับประชากร
ที่มีรายไดสูงซึ่งมีมากถึง 77%2

การหยุดชะงักของการศึกษาทั่วโลกเนื่องดวยสถานการณโควิด-19
การพยายามควบคุมการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาทําใหการศึกษาหยุดชะงักอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน
นักเรียนในระดับอุดมศึกษา
ที่ไดรับผลกระทบ4

การปดเรียนของสถานศึกษาทั่วโลก3

<

188
ประเทศ

91%
ของผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาศึกษา

<

220 ลานคน
ทั่วโลก

ความเหลื่อมลํ้าเพิ่มมากขึ้นในระดับอุดมศึกษา
ประเทศที่มีรายไดสูงและปานกลางไดรับผลกระทบในการเขาศึกษาไมมากนัก5
ระดับรายไดสงผลตอการเขาถึงทรัพยากร ซึ่งมีอิทธิพลตอความสามารถในการรับมือกับ
การหยุดชะงักอันเนื่องมาจากโควิด-19 และการเขาถึงการเรียนอยางตอเนื่อง

เนื้อหาดานการเรียนรูบน YouTube
จึงมีความสําคัญมากกวาที่เคย
แมความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาจะมีมาอยางยาวนานและยังพบไดทั่วไป แต YouTube ก็
เปนหนทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ ไมเสียคาใชจาย และเขาถึงงาย ซึ่งชวยบรรเทาปญหา
เหลานี้ได

1. Inside Higher Ed, มิถุนายน 2020 | 2. UNESCO, ธันวาคม 2020 | 3. OECD, พฤศจิกายน 2020 | 4. UNESCO, กรกฎาคม 2021 | 5. UNESCO, 2021
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เพิ่มสะพานสูโอกาส

โอกาสสําหรับเนื้อหาดานการเรียนรูบน YouTube ที่จะชวยสนับสนุน
ประสบการณการเรียนรูที่ทรงพลังและใหความรูเกี่ยวกับเสนทางอาชีพ
อยางละเอียดนั้นมีอีกมากมายนับไมถวน
ตอไปนี้คือตัวอยางวิธีการเพิ่มสะพานสูโอกาสในการเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
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ชวยใหผูเรียนมองวาการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปน
ทางเลือกที่นาตื่นเตนและเปนไปได
6

● เนื้อหาก็เปนเหมือนกระจกหรือหนาตาง
ผูเรียนควรไดเห็นผูคนที่เหมือนกับตนเอง (กระจก)
ทําสิ่งตางๆ ที่พวกเขาสามารถมุงหวังได พูดถึงบุคคล
ตนแบบในสายอาชีพที่หลากหลายพรอมเลาเรื่องราว
เฉพาะตัวเพื่อแนะนําผูเรียนที่สนใจใหไดเห็นภาพชีวิต
ในมหาวิทยาลัย (หนาตาง) และแนวทางการเตรียมตัว
สําหรับการเปลี่ยนผาน

2

Vee Kativhu on
Personal Statements

How to Pay for College |
Crash Course

เรามักจะเห็นหลายมหาวิทยาลัยประสบ
ความสําเร็จกับรูปแบบเหลานี้
วิดีโอรีแอ็กชันเซอรไพรสหลังไดรับการตอบรับเขา
ศึกษา/ทุนการศึกษา •
แนะนําการสมัคร • ทัวรชมมหาวิทยาลัย •
วิดีโอบล็อกชีวิตประจําวัน • ทัวรชมหอพัก •
การสัมภาษณจําลอง • คํานิยมจากนักศึกษา •
สุนทรพจนในวันสําเร็จการศึกษา

เตรียมความพรอมใหผูปกครองและผูดูแลเขาใจและ
มีสวนรวมในการเปลี่ยนผานเขาสู
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของบุตรหลาน

● คํานึงถึงนักศึกษาที่เปนคนแรกในครอบครัวที่ไดเขามหาวิทยาลัย ค
รีเอเตอรสามารถออกแบบเนื้อหาเพื่อใหความรูและสรางความมั่นใจ
ใหผูดูแลที่อาจรูสึกขาดความมั่นใจในการสนับสนุนการเปลี่ยนผาน
สูการศึกษาระดับอุดมศึกษาของผูเรียน
เคล็ดลับวิธีการกรอกใบสมัคร การเขียนจดหมายแนะนําตัว
และการกรอกขอมูลในแบบฟอรมขอความชวยเหลือทางการเงิน
สามารถชวยสนับสนุนผูเรียนและครอบครัวที่อาจเลือกไมดําเนินการ
ตอเนื่องจากขาดความรูหรือความชวยเหลือ

7. "College Readiness," Apex Learning
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เพิ่มสะพานสูโอกาส
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ชวยเสริมสรางความพรอมในการเขา
ศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

● ชวยฝกปรือทักษะสําหรับการสอบมาตรฐานและการคิด
วิเคราะห ทักษะเหลานี้จะสงผลตอการเขาถึงและการ
เรียนตอใหจบการศึกษา การพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหสําหรับการอาน การเขียน และคณิตศาสตรเปน
สิ่งจําเปนสําหรับการเรียนรูในระดับมหาวิทยาลัย คํานึง
ถึงวิธีการที่เนื้อหาของคุณจะชวยเสริมสรางกิจกรรม
"การเรียนรูผานการลงมือทํา"7 ที่ไดรับการพิสูจนแลววา
ชวยเพิ่มการมีสวนรวมและความเขาใจในแนวคิดผาน
ตัวอยางในชีวิตจริงและการสอนแบบโตตอบ

How to College: Playlist
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ผลลัพธ
ผูเรียนสรางรากฐานที่เขมแข็งไปสู
ความสําเร็จในระดับอุดมศึกษาซึ่งจะเห็น
ไดจากการสอบเขามหาวิทยาลัยและ
การสําเร็จหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย

5 tips to improve your critical
thinking

แสดงใหเห็นวาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
นําไปสูเสนทางอาชีพอยางไร

● ชวยนักศึกษายอนดูเสนทางอาชีพ ไมวาจะเลือกสาขาวิชาเอกคูหรือยังไมไดตัดสินใจ ประกาศณียบัตร
ปริญญาบัตรเรียน 2 ป 4 ป หรือนานกวานั้น พิจารณาวาเนื้อหาของคุณจะสามารถแชรขอมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับการเลือกสาขาวิชาเอกและชวยใหผูเรียนเห็นเสนทางอาชีพที่สนใจไดอยางไรบาง สําหรับ
ผูใหญที่กําลังคิดจะกลับเขาไปศึกษาในมหาวิทยาลัย เนื้อหาสามารถชวยใหคนกลุมนี้ตัดสินใจเลือก
สาขาที่เหมาะกับประสบการณในปจจุบันและทักษะที่ตองการเพิ่มได

Still Don't Know What
Major To Choose!

10 AWESOME Highest
Paying Associate
Degree Jobs

College as an Adult |
How I feel About Being a
Student at 30

Fast Guides:
To Electives and Major

6. PBS Education, พฤศจิกายน 2020
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โอกาส
สงเสริมการเรียนตอใหจบการศึกษา

เนื้อหาดานการเรียนรูบน YouTube ยังชวยสงเสริมการเรียนตอใหจบ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดมากขึ้นดวย
ตอไปนี้เปนคําแนะนําเล็กๆ นอยๆ
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"ถาคุณมองคนอื่นและคิดวาพวกเขาตองอดทน
ใหมากขึ้น ที่จริงแลวพวกเขาควรไดรับความ
ชวยเหลือมากกวาเดิม และถาคุณคิดวาพวกเขา
ตอง
มีวินัยเครงครัดกวาเดิม สิ่งที่พวกเขาตองการคือ
- Emily
ความเห็นอกเห็น
ใจที่มNagoski
ากขึ้น"

ชวยเสริมสรางความพรอมในการรับมือกับ
ความลมเหลวในชวงเวลาที่สําคัญ

● เราทุกคนลวนเผชิญกับความเครียด แตความทาทายบางอยางอาจเปนจุด
แตกหักในการศึกษาซึ่งทําใหฟนคืนกลับมาไดยาก นึกถึงความรูสึกของผูเรียน
ขณะที่เรียนรู (เชน สับสน ไมพรอมเรียนรู) และผลกระทบที่ความรูสึกนี้มีตอ
ความสามารถในการเรียนตอไป8 ครีเอเตอรสามารถชวยผูเรียนไดดวย
การใหคําแนะนําที่เกี่ยวของและมีการรับรองแลว นําเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่นา
สนใจและสรางแรงจูงใจ แนะนําวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการขอรับ
การสนับสนุน (เชน การติว อาจารยที่ปรึกษา) ตลอดจนการสรางความรูสึกถึง
การเปนชุมชนใน "หองเรียนเสมือนจริง" ของผูเรียน

2

แนะนํากลยุทธการปรับตัว9

● การเปลี่ยนผานไปสูมหาวิทยาลัยอาจเปน
ประสบการณที่โดดเดี่ยวดวยเหตุผลหลาย
ประการ นักศึกษาอาจเปนคนแรกในครอบครัว
ที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาตางชาติ
และกลุมชายขอบอาจพบปญหาในการพูดคุย
กับเพื่อนรวมชั้นหรือผูสอนเนื่องจากความแตก
ตางทางวัฒนธรรมหรืออุปสรรคทางภาษา

3

Real College Advice by
Nicolas Chae

ชวยใหผูเรียนมองเห็นชีวิตหลังจบ
มหาวิทยาลัยและเลือกเสนทางหลัง
การจบการศึกษาที่เหมาะสม

● ไมวาจะทํางาน หรือศึกษาตอในระดับบัณฑิต
วิทยาลัย การคํานึงถึงอนาคตจะชวยสงเสริมความ
มุมานะเมื่อเผชิญกับความทาทายซึ่งเปนเรื่องปกติ
ของการศึกษาระดับอุดมศึกษา
การฝกงานหรือโปรแกรมเรียนพรอมทํางานเปน
ประสบการณที่มีคาอยางมากและจะชวยใน
การวางแผนการศึกษาหลังปริญญา ดังนั้น
ครีเอเตอรอาจสรางเนื้อหาที่แชรเคล็ดลับใน
การหาโปรแกรมและตําแหนงงาน

University of California First
Generation College Student
How to get Engineering Internships
(From No Experience to $63/hour)

8. TILT Higher Ed 9. Unit4, มิถุนายน 2016
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สงเสริมการเรียนตอใหจบการศึกษา
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สงเสริมการพัฒนาดานวิชาชีพของครูดวยแนวทาง
ปฏิบัติแนะนําดานครุศาสตร

● อาจารยเองก็ตองเรียนรูเชนกัน เนื้อหาดานการเรียนรูไมไดเปน
เพียงสวนเสริมในการสอนเทานั้น แตยังชวยใหนักการศึกษาไดเพิ่มพูน
ทักษะในดานตางๆ ที่สําคัญดวย เชน การสรางสภาพแวดลอม
การเรียนรูที่ไมแบงแยก การพัฒนาการสอนที่คํานึงถึงวัฒนธรรม
ตลอดจนการเรียนรูวิธีสังเกตและลดอคติ
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ชวยใหสถาบันเขาใจผูเรียนมากขึ้น

● ประสบการณที่ผูเรียนไดพบเจอมาอาจเปนตัวกําหนด
ประสบการณในการเรียนรู การสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติตามหลักศาสนาและวัฒนธรรมอาจชวยสงเสริมการสอนและชวย
สถาบันในการวางแผนการเรียนการสอน เชน การจัดตารางกิจกรรมและ
กําหนดเวลาจบหลักสูตรใหสอดคลองกับวันหยุดหรือกิจกรรมทางศาสนา

TEDx Implicit bias in
higher education

"ถาเราไมโอบรับความ
หลากลาย คนที่เปราะบาง
ที่สุดจะไมมีที่ยืนใน
สังคมเลย"
- Kimberlé Crenshaw

สภาวะทับซอน:
สิ่งบงชี้อัตลักษณตางๆ เชน เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ
ชนชั้น และเพศมีความเชื่อมโยงกัน โดย
อัตลักษณดานหนึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับดานอื่นๆ ดวย
และบอยครั้งไดกอใหเกิดการหลอมรวมการกดขี่ที่
ซับซอน

เนื้อหาที่คุณสรางมีความสําคัญอยางมากและ
มีศักยภาพในการสรางความแตกตางอยางไมมีที่สิ้นสุด
ดูเคล็ดลับเพิ่มเติมไดที่แหลงขอมูลเกี่ยวกับกลยุทธและ
การออกแบบ

"พลังของการศึกษาครอบคลุมมากกวาการพัฒนาทักษะที่
จําเปนตอความสําเร็จทางเศรษฐกิจ โดยสามารถนําไปสู
การสรางชาติและการปรองดองไดดวย"
- Nelson Mandela

