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เสริมสรางความเสมอภาคและ
การสรางพลังดวยเนื้อหาดาน
การเรียนรูบน YouTube
ความเทาเทียมและความเสมอภาค
ความเทาเทียมมุงเนนการสงเสริม
ความเปนธรรม แตจะทําไดก็ตอ
เมื่อทุกคนมีพื้นฐานเริ่มตนจากจุด
เดียวกันและตองการความ
ชวยเหลือแบบเดียวกันเทานั้น

ความเสมอภาคคือการมอบปจจัยที่
ทุกคนตองใชในการประสบความ
สําเร็จ ในขณะที่ความเทาเทียมคือ
การไมเลือกปฏิบัติ

"ทําใหทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดและ
ความเปนตัวของตัวเองใหโลกรับรู"
ซึ่งไมไดเปนเพียงภารกิจอยางเปนทางการของ YouTube
เทานั้น แตยังเปนเปาหมายของการศึกษาอีกดวย

YouTube เชื่อวาวิดีโอออนไลนมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการชวยใหผูเรียนทุกคน ซึ่ง
รวมถึงผูที่ดอยโอกาสไดพัฒนาศักยภาพที่แทจริง

ความดอยโอกาสคือประสบการณที่ไดรับในชีวิต
ไมใชอัตลักษณหรือขอมูลประชากร
ความดอยโอกาสกําหนดโดยความสัมพันธที่มีตอทรัพยากร ซึ่งซอนทับกับทั้งปจจัย
เชิงโครงสรางและปจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ ดังนั้น คุณจึงควร
ตระหนักวาผูเรียนมีประสบการณและชีวิตจริงที่แตกตางกันไป
เราทราบดี (และขอขอบคุณอยางมาก) ถึงความทุมเทและความตั้งใจของครีเอเตอรใน
การสรางวิดีโอเพื่อการศึกษาแตละรายการ คูมือนี้ออกแบบมาเพื่อชวยใหครีเอเตอรประสบ
ความสําเร็จในการสรางผลกระทบที่ยิ่งใหญตอชีวิตของผูเรียน นักการศึกษา และผูดูแลจากทั่วโลก
เริ่มตนดวยการสํารวจ 2 สวนตอไปนี้

ภาพรวม

โอกาส

ภาพรวม
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ความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาเปนปญหาที่มีมา
อยางยาวนาน และการแพรระบาดของโค
วิด-19 ก็ยิ่งเพิ่มและขยายความเหลื่อมลํ้าทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเชื้อชาติ1

"หัวใจสําคัญของความ
เสมอภาคคือการทําความเขาใจ
เด็กและวิธีตอบสนองความ
ตองการของพวกเขา"
- Pedro Noguera

ความทาทายดานการศึกษาทั่วโลก
การศึกษาวิเคราะหในชวงกอนการแพรระบาด2ประเมินวามีเด็กจํานวนมากทั่วโลกที่ไมมีความเชี่ยวชาญใน
การใชทักษะพื้นฐานจากระดับมัธยมศึกษาที่จําเปนตอการประสบความสําเร็จในหนาที่การงานและชีวิต

90%

50%

30%

ของเด็กในประเทศ
ที่มีรายไดตํ่า

ของเด็กในประเทศ
ที่มีรายไดปานกลาง

ของเด็กในประเทศ
ที่มีรายไดสูง

โควิด-19 ทําใหระบบการศึกษาทั่วโลกหยุดชะงัก
เด็กเกือบทุกคนตางเรียนตามหลักสูตรไมทัน แตเด็กในชุมชนที่ไดรับผลกระ
ทบอยางรุนแรงทั่วโลกเสียเปรียบมากที่สุด3
การอานคือทักษะพื้นฐานสําหรับการเรียนรู และการปดโรงเรียนเนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดอาจเพิ่ม "ความยากจนทางการเรียนรู"
ซึ่งหมายถึงเด็กอายุ 10 ปจํานวนหนึ่งที่ไมสามารถอานขอความพื้นฐานได4

นักเรียนที่ไมไดเรียนในชวงที่มี
การปดโรงเรียนมากที่สุด5

ความยากจนทางการเรียนรูที่
เปนผลจากการแพรระบาด4

1.5 พันลานคน

70%

มีนาคม 2020

ในประเทศที่มีรายไดตํ่าและปานกลาง

เนื้อหาดานการเรียนรูบน YouTube จึงมีความสําคัญมากกวาที่เคย
แมความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาจะมีมาอยางยาวนานและยังพบไดทั่วไป
แต YouTube ก็เปนหนทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ ไมเสียคาใชจาย และเขาถึงงาย ซึ่ง
ชวยบรรเทาปญหาเหลานี้ได
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โอกาสสําหรับเนื้อหาดานการเรียนรูบน YouTube ที่
จะชวยเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นมีมากมายนับไมถวน

1

ชวยใหผูเรียนมองเห็นตนเองและเรียน
รูเกี่ยวกับวัฒนธรรมใหมๆ

เนื้อหาก็เปนเหมือนกระจกหรือหนาตาง6
ผูเรียนควรไดเห็นผูคนที่เหมือนกับตนเอง
(กระจก) ทําสิ่งตางๆ ที่พวกเขามุงหวัง การแสดง
วัฒนธรรมตางๆ ที่อาจแตกตางจากวัฒนธรรม
ของผูเรียน (หนาตาง) จะชวยสงเสริมใหพวกเขา
เปนพลเมืองโลกที่ยอมรับความแตกตางและ
ฉลองประสบการณที่มีรวมกัน

2

เตรียมความพรอมใหผูปกครองและ
ผูดูแลเขาใจและมีสวนรวมในการ
ศึกษาของบุตรหลาน

เนื้อหาชวยสนับสนุนการเรียนรูได โดยเฉพาะใน
สถานการณที่ครูอาจไมพรอมสอนในทันที โดยค
รีเอเตอรสามารถออกแบบเนื้อหาที่จะชวยใหผู
ดูแลไมตองเผชิญกับความรูสึกอับอาย
เมื่อเกิดปญหาในขณะชวยเหลือเด็กๆ ซึ่งก็มีค
วามสําคัญในกระบวนการเรียนรูเชนกัน

What does it mean to be a citizen of
the world? | Hugh Evans
Supporting your child's success

3

พาผูเรียนไปยังสถานที่ตางๆ ที่พวกเขาไมเคยเห็น

ขณะที่พวกเราหลายๆ คนมองขามคุณคาของการเขาถึงพิพิธภัณฑหรือสวนสัตว ผูเรียนที่ดอย
โอกาสมักไมไดรับประสบการณการเรียนรูที่ไมเปนทางการเหลานี้ซึ่งชวยเสริมสรางความรูและ
ความเขาใจ วิดีโอเปนเหมือนการทัศนศึกษาออนไลน ซึ่งจะกระตุนความอยากรูอยากเห็นและเพิ่ม
ประสิทธิภาพเสนทางการเรียนรูของเด็กๆ

Exploring the Maya World

Dinosaur in 360VR

12 Food Markets Around
the World
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4

เสริมสรางความพรอมในการรับมือกับ
ความลมเหลวในชวงเวลาที่สําคัญ

เราทุกคนลวนเผชิญกับความเครียด แตสําหรับ
ผูเรียนในกลุมประชากรที่ไดรับผลกระทบอยาง
รุนแรง ความทาทายดังกลาวอาจเปนจุดแตกหัก
ทางการศึกษาที่ฟนคืนกลับมาไดยาก ใหนึกถึง
ความรูสึกของผูเรียนขณะที่เรียนรู (เชน สับสน
ไมพรอมเรียนรู) และผลกระทบที่ความรูสึกนี้มีตอ
ความสามารถในการเรียนตอไป7
ครีเอเตอรสามารถชวยผูเรียนใน
ชวงเวลาเหลานี้ได ไมวาจะเปนการใหคําแนะนําที่
เกี่ยวของและมีการรับรองแลว แกไขความเขาใจผิด
นําเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่นาสนใจและสรางแรง
จูงใจ หรือการสรางความรูสึกถึงการเปนชุมชน8ใน
"หองเรียนเสมือนจริง" ผูดูแลจัดการเนื้อหาสามารถ
แชรเรื่องราวความมุมานะของบุคคลสําคัญที่สราง
แรงบันดาลใจในหลายวงการ

5

สงเสริมการพัฒนาดานวิชาชีพของ
ครูดวยแนวทางปฏิบัติแนะนําดาน
ครุศาสตร

ครูเองก็เปนผูเรียนรูเชนกัน เนื้อหาดานการเรียนรูไม
ไดเปนเพียงสวนเสริมในการสอนนักเรียนเทานั้น แต
ยังชวยใหนักการศึกษาไดเพิ่มพูนทักษะใน
ดานตางๆ ที่สําคัญดวย เชน การสรางสภาพแวดลอม
การเรียนรูที่ไมแบงแยก9 การพัฒนา
การสอนที่คํานึงถึงวัฒนธรรม10 ตลอดจนการเรียนรู
วิธีสังเกตและลดอคติ11

"ถาคุณมองคนอื่นและคิดวาพวกเขาตองอดทนให
มากขึ้น ที่จริงแลวพวกเขาควรไดรับความชวยเหลือ
มากกวาเดิม และถาคุณคิดวาพวกเขาตองมีวินัย
เครงครัดกวาเดิม สิ่งที่พวกเขาตองการมากขึ้นคือ
ความเห็นอกเห็นใจ"
- Emily Nagoski
คําแนะนําที่เกี่ยวของและการแกไขความเขาใจผิด

Learning Math Tips

Is Homework Necessary

ผูคนที่สรางแรงบันดาลใจและบุคคลสําคัญที่มีชื่อเสียง

Women Astronauts

8 amazing BLACK ARTISTS
that challenge the Status Quo

Out, Proud, & Southern

Disability: How You See Me

การพัฒนาดานวิชาชีพสําหรับครู

Science of Teaching

Culturally Responsive Pedagogy

เนื้อหาที่คุณสรางมีความสําคัญอยางมากและมีศักยภาพในการสรางความแตกตางอยางไมมีที่สิ้นสุด
ดูเคล็ดลับเพิ่มเติมไดที่แหลงขอมูลเกี่ยวกับกลยุทธและการออกแบบ

"การศึกษาเปนอาวุธที่ทรงพลังที่สุด
ที่คุณสามารถใชเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได"
- Nelson Mandela
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