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เสริมสรางความเสมอภาคและการสรางพลังดวย
เนื้อหาดานการเรียนรูบน YouTube
ความเทาเทียมและความเสมอภาค
ความเทาเทียมมุงเนนการสงเสริม
ความเปนธรรม แตจะเปนผลก็ตอ
เมื่อทุกคนมีพื้นฐานเสมอภาคกัน
และตองการความชวยเหลือ
แบบเดียวกัน

ความเสมอภาคคือการมอบปจจัย
ขั้นพื้นฐานใหทุกคนไดมีโอกาส
ประสบความสําเร็จ ในขณะที่
ความเทาเทียมคือการไมเลือกปฏิบัติ

"การสอนดวยวิธีที่เคารพและใสใจตอความ
รูสึกของนักเรียนนั้นเปนสิ่งสําคัญหากเรา
ตองการมอบปจจัยที่เอื้อใหเกิด
การเรียนรูที่ลึกซึ้งและใกลชิดที่สุด"
- เบลล ฮุคส
YouTube เชื่อวาวิดีโอออนไลนสามารถเปนแหลงเรียนรูที่ยอดเยี่ยม
สําหรับนักการศึกษาและผูเรียนในทุกสาขาวิชาและทุกระดับการศึกษา
เนื้อหาการเรียนรูที่ใหความสําคัญมากขึ้นกับการลดความไมเทาเทียมทางการศึกษา
สามารถชวยเสริมสรางพลังใหแกผูเรียนที่ดอยโอกาสได

การสรางพลัง = รูสึกไดรับการสนับสนุนจากครีเอเตอร YouTube ผูสรางเนื้อหาที่มี
ความหมายและนําเสนอขอมูลที่ถูกตอง ซึ่งชวยใหผูใชสามารถควบคุม
ประสบการณการเรียนรูหรือการสอนของตนเอง
คูมือนี้ออกแบบมาเพื่อไฮไลตกลยุทธที่จะชวยใหครีเอเตอรประสบความสําเร็จในการสราง
ผลกระทบที่ยิ่งใหญมากขึ้นตอผูเรียน นักการศึกษา และผูดูแลจากทั่วโลก คูมือนี้สรางขึ้น
โดยอิงตามโอกาสในการสรางเนื้อหาที่นําเสนอไปแลวกอนหนานี้ซึ่งครอบคลุมตั้งแต
ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ ยังมีขอมูลเชิงลึก
เพิ่มเติมที่ควรพิจารณาในการวางแผนและออกแบบเนื้อหา

หากตองการสรางผลกระทบที่ยิ่งใหญที่สุดตอผูเรียนทุกคน
คําถามสําคัญ 2 ขอตอไปนี้อาจชวยครีเอเตอรได

หัวขอและการออกแบบในเนื้อหาของฉัน
จะชวยสงเสริมเสนทางการเรียนรูของผู
เรียนที่ดอยโอกาสไดอยางไร

เนื้อหาของฉันจะสรางความตระหนักรู
และชวยลดอุปสรรคที่ผูเรียนเหลานั้นตอง
เผชิญไดอยางไร
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เนื้อหาของคุณจะชวยสงเสริมเสนทางการเรียนรูที่
เทาเทียมและสรางพลังมากขึ้นไดอยางไรบาง
ตอไปนี้เปนคําแนะนําเล็กๆ นอยๆ

1

พิจารณาความแตกตางของ
ความตองการและความสนใจของ
ผูชมปจจุบันและผูมีโอกาสเปนผูชม

● ตัวอยางเชน Gen Z (ผูที่เกิดในชวง
ป 1997-2009) นับเปนประมาณ 30% ของ
ประชากรโลกทั้งหมด หากกลุมเปาหมายของคุณ
คือ Gen Z ลองคิดดูวานอกจากจะตอบสนองความ
สนใจในการแกไขปญหาระดับโลกแลว1 เนื้อหา
ของคุณจะสงเสริมความพรอมทาง
ดานอาชีพการงานและการสรางพลังทาง
ดานเศรษฐกิจไดอยางไร
● ลองคิดหาวิธีสนับสนุนนักเรียนที่ "ไมใชนักเรียน
ทั่วไป" ซึ่งทํางานและรับผิดชอบ
เรื่องอื่นๆ ขณะเรียนหนังสือ เกือบ 3 ใน 4 ของ
นักศึกษาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาถือเปนนักเรียน
ที่ไมใชนักเรียนทั่วไปโดยอิงตามลักษณะ
การลงทะเบียนเรียน (เชน นักเรียนพารทไทมและ
การหยุดพักหลังจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย)2
คุณจึงควรพิจารณาปจจัยดานการเงินและ
ครอบครัวดวย เชน การมีลูกที่ยังดูแลตัวเองไมได
มากกวา 1 คน การเปนพอหรือแมเลี้ยงเดี่ยว3 หรือ
การทํางานเต็มเวลาขณะเรียนหนังสือ เนื้อหาจะ
ชวยสะทอนชีวิต ความสนใจ และการสนับสนุน
ดานการเรียนรูของนักเรียนเหลานี้ใหดีขึ้นได
อยางไรบาง

Single Mom Resources

2

อุดชองโหวในเรื่องของหัวขอและรูป
แบบ หัวขอใดบางที่ยังไมมีเนื้อหาดาน
การศึกษาที่มีคุณภาพ

● ชวยพัฒนาทักษะพื้นฐานที่สําคัญอยางการอาน ลองใช
รูปแบบตางๆ (เชน การอานออกเสียงหรือ
ตัวอักษรแบบเคลื่อนไหว) ที่ชวยเสริมสรางทักษะ
การรูหนังสือ
● มีชองโหวดานประเภทรูปแบบ (เชน แอนิเมชัน เนื้อหา
ชวยทําการบาน วิธีการ หรือการบรรยาย) ในหัวขอ
ยอดนิยมไหม คุณจะนําเสนอเนื้อหาใน
รูปแบบที่เอื้อตอผูเรียนที่เรียนรูไดดีผานวิธีที่ยังไมมี
ใหรับชมไดอยางไร

Inside your computer Bettina Bair

How Computers Work: What Makes
a Computer, a Computer?

● แลว "หลักสูตรแฝง" หรือ "กฎที่ไมไดเขียนไว" สําหรับ
การศึกษาในสภาพแวดลอมการเรียนรู
บางประเภท เชน ประสบการณชีวิตในวิทยาลัย ละ มี
หัวขอ "แนะนําชีวิต" ไหนที่คุณสามารถนํามาสราง
เนื้อหาที่จะชวยสนับสนุนประสบการณของผูเรียนที่
นอกเหนือจากการบานและรายงานหรือชีวิต
นอกหองเรียนไดบาง

Working as a student
5 tips to improve your critical
thinking - Samantha Agoos

1. Ernst & Young, เมษายน 2021 | 2. Best Colleges, มกราคม 2022 | 3. Best Colleges, มกราคม 2022
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สงเสริมแนวทาง
การผลิตวิดีโอที่เทาเทียม

● ลองพิจารณาวาประสบการณการเรียนรู
อาจแตกตางกันไปอยางไรบางหากผูเรียน
มีแคอุปกรณเคลื่อนที่ที่มีจอขนาดเล็ก

4

เชิญชวนใหผูเรียนทบทวน
วิธีการเรียนรูของตนเอง

● คํานึงถึงความสามารถเขาถึงไดงาย
ดูเคล็ดลับในการสรางเนื้อหาที่เขาถึงไดงายขึ้น4
และออกแบบกลยุทธสําหรับผูเรียนที่มี
ความพิการ5

● กระบวนการรูความคิดชวยใหผูเรียนไดนึกถึงการ
คิดของตนเอง รวมถึงชวยใหผูเรียนได
มองหาวิธีปรับปรุงการเรียนรูของตนเองและ
หลีกเลี่ยงวิธีการเรียนรูหรือพฤติกรรมการคิดที่
ดอยประสิทธิภาพ ผูเรียนควรอธิบายสิ่งตางๆ ให
ตัวเองฟงเพื่อพิจารณาวาเขาใจหัวขอหรือไม แลว
ลองคิดดูวาสามารถทําอะไรไดบางเพื่อใหเรียนรู
ไดมากขึ้น

This Blind Gamer Teaches Me to
Play Mortal Kombat | Subcultured

● ลองใชฟเจอรอยางการเพิ่มคําถามในวิดีโอหรือ
แมแตการรวมมือกับองคกรสื่อดานการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาแหลงขอมูลสําหรับนักการศึกษา8ที่
เกี่ยวของกับเนื้อหาของคุณ ซึ่งอาจเขากันไดกับ
Google Classroom ดวย

5

เชื่อมโยงการเรียนรูเขากับอัตลักษณ
ชุมชน และชีวิตของผูเรียน

● ลองสอนหัวขอเกี่ยวกับกิจกรรมระดับโลกและ
ไอเดียใหญๆ (เชน โครงการทาทายของ National
Academy of Engineering6 หรือเปาหมายการพัฒนาความ
ยั่งยืนของสหประชาชาติ)

What Does a 95% Effective
Vaccine Really Mean?

● สงเสริมความรูในเชิงมโนทัศนและกระตุน
ความอยากรูอยากเห็นผานการเรียนรูนอกหองเรียน
ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันและโลกรอบตัวเรา

Why do mirrors ﬂip horizontally
(but not vertically)?

● ใชฟเจอร YouTube
(เชน ความคิดเห็น
ที่ปกหมุดไว) ใน
การสงเสริมบทสนทนา
และการสรางชุมชนใน
หมูผูเรียน

What Makes Things
Magnetic? | PBS KIDS
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แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงกันของ
ทักษะกับสายอาชีพ

● บางครั้ง เราอาจรูสึกวาหลักสูตรจับตองไมได
และอาจไมเขาใจวาหลักสูตรเกี่ยวของกับ
สายอาชีพอยางไร เนื้อหา
สามารถไฮไลตอาชีพและทักษะที่ตองใชใน
สายอาชีพนั้นๆ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสใน
การใชเนื้อหาเพื่อแสดงใหเห็นวาสายอาชีพ
ตางๆ มีผลตอโลกที่เราอาศัยอยูและชีวิต
ประจําวันของเราอยางไรบาง รวมถึงแสดง
ใหเห็นวาสายอาชีพตางๆ จะกําหนดอนาคต
อยางไรบางในทายที่สุด

What is NASA
STEM Stars?

ความคิดเห็นบน YouTube:
การตอบกลับ การกรอง
และการตรวจสอบ

4. Bureau of Internet Accessibility, เมษายน 2019 | 5. Edutopia, มีนาคม 2020 | 6. National Academy of Engineering | 7. สหประชาชาติ | 8. PBS Learning Media
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ใชแนวทางที่ไมแบงแยก

● สรางเนื้อหาที่คํานึงถึงวัฒนธรรมสําหรับประชากรที่ไมไดรับการพูดถึงมากเทาที่ควรซึ่งมีบุคคลในประวัติศาสตร
นักการศึกษา นักเรียน และผูเชี่ยวชาญดานอื่นๆ จากภูมิหลังที่หลากหลาย ลองดูเคล็ดลับเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
แนะนําสําหรับการไมแบงแยกทั้งขณะอยูหนากลองและหลังกลองใน Inclusion Driver

Black People Made That! Intellectual
Property and US Patents

Introduction to sustainability| Land and water
use| AP Environmental science| Khan Academy

● ใสมุมมองที่หลากหลายดวย
สิ่งสําคัญคือการหลีกเลี่ยงประวัติศาสตรที่ปดบัง
ขอเท็จจริงหรือการเนนเฉพาะมุมมองที่เปน
ประโยชนตอประเทศเจาอาณานิคมเทานั้น
หากทําได ใหใสชื่อหรือใหเครดิตแกบุคคลที่
เฉพาะเจาะจงแทนการพูดถึงรวมๆ เปนกลุม

สรางวิดีโอที่ครอบคลุมทุกกลุมคน
เพื่อใหเขาถึงผูชมไดมากขึ้น

● มองภาพรวมระดับโลก หากมีการแปลเนื้อหาในตลาด
ที่อยูนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู จะมีวิธีทําใหคนเขาถึง
เนื้อหาของคุณไดมากขึ้นหรือไม
● หลีกเลี่ยงการมีสวนรวมแบบพอเปนพิธี คุณควรสราง
เนื้อหาที่สนับสนุนการไมแบงแยกอยางสมํ่าเสมอ ไม
ใชสรางเฉพาะชวงเวลาหนึ่งเทานั้น (เชน
เดือนประวัติศาสตรคนผิวดํา, เดือนแหงมรดกของ
ชาวเอเชียอเมริกันและชาวเกาะแปซิฟก)

Failure of Reconstruction |
AP US History | Khan Academy

● ระวังเรื่องการใชคําศัพท อยาลืม
นิยามหรืออธิบายคําศัพทสําคัญ
เพื่อไมใหเปนอุปสรรคในการสื่อสาร

การมีสวนรวมแบบพอเปนพิธีคือความพยายามเชิง
สัญลักษณในการใหกลุมคนชายขอบเขามามีสวนรวม
แคพอเปนพิธี โดยเฉพาะอยางยิ่งการวาจาง
กลุมคนชายขอบเพียงไมกี่คนเพื่อสรางภาพลักษณ
ของความเทาเทียมกันทางเชื้อชาติหรือทางเพศ

ขอบคุณสําหรับทุกวิธีที่สรางสรรคและเปนเอกลักษณที่คุณใชใน
การสรางเนื้อหาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู ซึ่งชวยสราง
การเปลี่ยนแปลงไดจริงๆ

"ใหคิดวาการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ความสามารถที่ดีที่สุด เพราะเราทุกคนตางมีความหวัง
และความฝนของตัวเอง ซึ่งหากไดเติมเต็ม
ก็คงเปนประโยชนกับทุกคน"
- จอหน เอฟ. เคนเนดี

