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บทคัดยอ 

บทนํา: ในการดําเนินการตามพันธกิจท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด 4.0 นั้น 
สถาบันอุดมศึกษาตองเรงปรับตัวสูบริบทใหมเนื่องจากสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนม
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและมีความซับซอนหลากหลายมิติ ส่ิงที่สถาบันอุดมศึกษาตองปรับปรุงอยางเรงดวนคือ 
การออกแบบระบบการเรียนรูใหม การเปลี่ยนบทบาทอาจารย เพ่ือเพ่ิมระดับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของบัณฑิต
ดานสาธารณสุขและผลเชิงบวกตอสังคมในระยะยาว 
อภิปราย: สถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูรูปแบบใหมๆ ใหทันตอความทาทายเชิงยุทธศาสตร 
โดยประยุกตใชแอปพลิเคชันซูมซึ่งมี พ้ืนฐานการใชงานสําหรับประชุมทางไกลแบบเคล่ือนที่มาชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียนรูดานสาธารณสุข ท้ังการปรับเปล่ียนรูปแบบเรียนการสอนไปสูการเรียนรูรวมกันแบบทุกท่ี
ทุกเวลา การบริการทางวิชาการสูสังคมในวงกวาง ระบบการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูเรียนกลุมอื่น การนิเทศสห
กิจศึกษาใหเกิดประสิทธิผล และระบบการใหคําปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
สรุป: ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาควรใหความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีมาใชในการศึกษามาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเรียนรูดานสาธารณสุข ท้ังการปรับเปล่ียนรูปแบบเรียนการสอนไปสูการเรียนรูรวมกันแบบทุกท่ีทุกเวลา การ
บริการทางวิชาการสูสังคมในวงกวาง ระบบการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูเรียนกลุมอื่น การนิเทศสหกิจศึกษาให
เกิดประสิทธิผล และระบบการใหคําปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
คําสําคัญ: นวัตกรรมการเรียนรู, ซูมคลาวดมีตติ้ง, การศึกษา 4.0 
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Abstract 

Introduction: To implement the mission aligned with the development guidelines based on the Thailand 
4.0 policy. Educational institutions need to accelerate adaptation to new contexts, as both internal and 
external environments tend to change rapidly and are complex. Educational institutions should radical 
transform into new learning system design, changing the lecturer role, the effective learning outcomes of 
public health graduates, and positive societal impacts in the future. 
Discussion: Educational institutions must excel the innovative knowledge platform to keep pace with the 
strategic challenges by implementing application Zoom, a mobile video conference system, to improve the 
efficiency of public health, learning together anytime and anywhere, intense academic services to society, 
Lifelong learning system for other learners, efficient supervise co-operative education, and effective 
research counseling system. 
Conclusion: Educational institutions should focus on the use of technology to improve the efficiency of 
public health, learning together anytime and anywhere, intense academic services to society, lifelong 
learning system for other learners, efficient supervise co-operative education, and effective research 
counseling system. 
 
Keywords: innovative knowledge platform, zoom cloud meeting, education 4.0 



JOURNAL OF FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION 
Volume 21  |  Number 2  |  July-December 2018

3

บทความวิชาการ
                                                                    การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันซูมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้านสาธารณสุข 

APPLY ZOOM APPLICATION TO EFFICIENT PUBLIC HEALTH LEARNING
 

  

บทนํา 
ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนาประเทศมีท้ังในระดับโลกและระดับภายในประเทศ ซึ่ง

ประเทศไทยตองเผชิญกับความทาทายที่ซับซอนหลายดาน อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไปสูสังคม
สูงวัยทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่สําคัญในการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น ดังจะเห็นไดจากผลการรับนักศึกษาใหมของ
สถาบันอุดมศึกษามีอัตราการลดลงอยางเห็นไดชัดและมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องท้ังในระดับปริญญาบัณฑิต และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนความกาวหนาทางเทคโนโลยี ไมวาจะเปนอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีนับวันยิ่งมี
ประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้นในราคาท่ีเหมาะสม การใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูงขยายตัวในอัตราเรง
ครอบคลุมท่ัวประเทศทําใหสามารถรองรับความตองการรับสงขอมูลขนาดใหญ รวมทั้งการมีส่ือสังคมออนไลนใหม 
ๆ อยาง เฟซบุก ไลน เขามาชวยส่ือสารระหวางนักศึกษากับอาจารย หรือระหวางกลุมนักศึกษาเอง ตลอดจนการใช
แอปพลิเคชันอยาง กูเกิ้ลแอป กูเกิ้ลคลาสรูม มาเปนเคร่ืองมือในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนปจจัยเรงท่ีสําคัญ
ของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ในการดําเนินการตามพันธกิจท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด 4.0 นั้น ส่ิงท่ี
สถาบันอุดมศึกษาตองปรับปรุงอยางเรงดวนคือ การออกแบบระบบการเรียนรูใหม การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 
การสรางความต่ืนตัวใหบุคลากรทางการศึกษาปรับเปล่ียนบทบาทไปสูผูสนับสนุนการเรียนรู และมีความสามารถในการ
ใชโนเลจแพลตฟอรม (Knowledge platform) ใหมๆ ดังเชน สภาพแวดลอมการเรียนการสอนดานสุขภาพในอนาคตใช
หองเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom) เปนกลไกหลักมากกวาการเรียนการสอนแบบปกติ เพราะใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ
กระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางเปนระบบ สงผลใหผลการเรียนรูจากการใชหองเรียนอัจฉริยะเปนสองเทาเมื่อเทียบกับการ
เรียนการสอนปกติ นอกจากน้ียังสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลดานสุขภาพ  (Distance health 
education) ใหกับกลุมพยาบาลและผดุงครรภไดอีกดวย (1) การนําระบบประชุมทางไกล (Video conference) มาใชใน
การทํางานรวมกันระหวางแพทยฝกหัดกับแพทยเฉพาะทางที่อยูตางสถานที่กันใหสามารถสรางโอกาสในการเรียนรู
รวมท้ังส่ือสารใหความรูไปยังสถานพยาบาลท่ีอยูหางไกล ตลอดจนสรางระบบการใหคําปรึกษาทางการแพทยกับผูปวย
แบบโตตอบกันได (2) จะเห็นไดวาเทคโนโลยีมีสวนสําคัญตอรูปแบบการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 
21 ในการศึกษาในยุค 4.0 สถาบันอุดมศึกษาตองเรงปรับตัวสูบริบทใหมในการสรางนวัตกรรมการเรียนรู (Innovative 
knowledge platform) ดวยแอปพลิเคชันซูมใหผูเรียนสามารถเขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลา สนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีมี
ประสิทธิผลและสงผลตอระดับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected learning outcomes) อยางมีนัยยะสําคัญ อยางการเรียน
การสอนภาษาญ่ีปุนดวยสไกป (Skype) กับแอปพลิเคชันซูม พบวาท้ัง 2 แอปพลิเคชันสามารถนํามาใชจัดการเรียนการสอน
ออนไลนไดอยางมีประสิทธิผล ดังจะเห็นไดจากผลการเรียนรูกอนและหลังมีคะแนนเพ่ิมสูงขึ้นอยางมาก แตแอปพลิเค
ชันซูมมีความสามารถตอบสนองการใชงานไดมากกวาสไกป (Skype) เพราะมีฟงกชันชวยใหเกิดการเรียนรูรวมกัน
อยางเครื่องมือการเขียนขอความรวมกัน (Co-annotate) ตรงกับความตองการของผูเรียน (3) 

 
เน้ือหา 

ในปจจุบันนักศึกษาดําเนินชีวิตประจําวันอยูในสภาพแวดลอมแบบดิจิตอลผานความหลากหลายของ
อุปกรณมือถือ เชน สมารตโฟน แท็บเล็ต เปนตน ท่ีนอกเหนือจะเปนเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในชีวิตการทํางาน 
การคาขายออนไลน และติดตอส่ือสารแลว ยังสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูผานเครือขายสังคมอยาง ทวิต
เตอร เฟซบุก ลิงกอิน ไดอีกดวย ดังนั้นมหาวิทยาลัยหลายแหงทั่วโลกไดเริ่มใชการเรียนรูมือถือกับสมารตโฟน ตัวอยางเชน 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฟนิกซใชแอปพลิเคชันของมหาวิทยาลัยเรียนรูออนไลนพรอมกัน นักศึกษาสามารถดู
หลักสูตร มีสวนรวมในชั้นเรียน ไดรับคะแนนการเขารวมที่จําเปนจากท่ีใดก็ได ในมหาวิทยาลัยสแตนฟอรดนอกจาก
แอปพลิเคชันมาตรฐานท่ีใหบริการรถรับสงขอมูล แคตตาล็อกอีเวนต ไดเรกทอรีออนไลน แลวยังมีหนวยงาน The 
Standford Mobile Inquiry Learning Environment (SMILE) ท่ีเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถใชอุปกรณของพวกเขาใน
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การสราง การทํางานรวมกันและประเมินคําถามเกี่ยวกับหัวขอการศึกษา สวนมหาวิทยาลัยนานาชาติฟลอริดาใหนักศึกษา
สามารถดูทรัพยากร หองสมุดและวิดีโอผานอุปกรณเคล่ือนที่ตาง ๆ (4) ท่ีผานมาระบบการเรียนรูผานอีเลิรนนิ่งได
นําเขามาใชในการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบเรียงตามความนิยมใช 5 อันดับแรก ไดแก อีเมล (96%) กระดาน
สนทนา (84%) ซีดีรอม (80%)  ดีวีดี (80%) และ วิดีโอออนไลนและเสียง (64%) เพ่ือเขาถึงส่ือการสอนไดงายขึ้นและ
สนับสนุนการเรียนรูรวมกัน  (5) ซึ่งระบบการเรียนรูผานอีเลิรนนิ่งแบบรวมกัน (Collaborative e-learning system) นั้นเปน
การเรียนรูขามระบบอีเลิรนนิ่งของแตละสถาบันอุดมศึกษา เชน นักศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย A แตสามารถลงทะเบียน
เรียนหลักสูตร C ในมหาวิทยาลัย B ผานอีเลิรนนิ่งได ซึ่งมหาวิทยาลัย A จะไดรับผลการเรียนของนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย B ภายหลังจากประเมินผลการเรียน (7) 

จะเห็นไดวาระบบการเรียนรูผานอีเลิรนนิ่งมักนํามาใชภายในของแตละสถาบันอุดมศึกษา และใชเปน
ชองทางส่ือสารไปยังผูเรียนที่อยูตางสถานที่เปนหลัก หากนํามาใชในรูปแบบอื่นโดยเชื่อมโยงอาจารยหลายคนหรือ
ผูมีประสบการณในการทํางานที่อยูคนละสถานที่มาถายทอดรวมกันผานเทคโนโลยีการประชุมทางไกลแลว จะชวย
เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูและลดคาใชจายลงไดมาก ซึ่งแอปพลิเคชันซูมมีพ้ืนฐานการใชงานสําหรับประชุม
ทางไกลแบบเคลื่อนที่ (Mobile video conference system) มีจุดเดนที่การลงทุนต่ําเนื่องจากรองรับท้ัง พีซี โนตบุค 
แท็ปเล็ต โมบาย และสามารถเขารวมประชุมพรอมกันขั้นต่ําตั้งแต 100 คน ไดจากทุกท่ีท่ีมีสัญญาณอินเทอรเน็ต 
สวนจุดดอยคือความเสถียรของสัญญาณอินเทอรเน็ตในแตละพ้ืนที่แตกตางกัน และเมื่อเปรียบเทียบกับการใชระบบ
ประชุมทางไกลนั้นการลงทุนคอนขางสูงเพราะตองสรางหองประชุม จัดหาระบบ ติดตั้งอุปกรณท่ีเกี่ยวของ และ
จํากัดจํานวนผูเขารวมตามขนาดของหอง รวมท้ังตองเดินทางเขามาในหองประชุมทางไกลกอนจึงสามารถใชงานได 
ทําใหสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําหลายแหงนําแอปพลิเคชันซูมไปใชในหลายรูปแบบ เชน Columbia Business School   
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รูปแบบท่ี 1 การเรียนการสอนดวยอาจารยหลายคน 
โดยปกติอาจารยจัดการเรียนการสอนในหองเรียนหรือหองทดลอง ใชส่ือการสอนท่ีหลายหลาย ไดแก 

แผนใส ส่ือเพาเวอรพอยต ส่ือสังคมออนไลน ดวยรูปแบบการเรียนการสอนทั้งแบบบรรยายและฝกปฏิบัติ ตลอดจน
อาจารยเปนอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 1 ทาน หรือกลุมอาจารยท่ีรับผิดชอบหลายทาน หรืออาจเชิญผูท่ีมี
ประสบการณตรงมาบรรยายได 

จากภาพประกอบที่ 1 หากจัดการเรียนการสอนเฉพาะในหองเรียน 1 สามารถเชิญนักวิชาการสาธารณสุข 
สาธารณสุขจังหวัด ผูปฏิบัติงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี มาเปนผูถายทอดประสบการณในเชิงการปฏิบัติจริง ชวยเพ่ิม
ประสบการณในการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาไดเปนอยางดี โดยผูมีประสบการณสามารถสอนไดจากทุกท่ีท่ัว
โลกท่ีมีสัญญาณอินเทอรเน็ต โดยไมตองเดินทางมาสอนในหองเรียนพรอมกัน ท้ังนี้อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
สามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบดังกลาวทั้งภาคการศึกษาได โดยไมผิดกฎการสอนท่ีหามบุคคลภายนอกสอน

 

  

เกิน 50% ของระยะเวลาการสอนทั้งหมด เนื่องจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชายังคงอยูในหองเรียนและแบงสัดสวน  
การสอนออกเปน ผูท่ีมีประสบการณสอนแบบกลุมอภิปรายประมาณ 1.5 ช.ม. ตามดวยอาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชาทําหนาท่ีสรุปการอภิปรายใหนักศึกษาอีก 30 นาที สวนเวลาที่เหลือใหสอนตามปกติ รวม 3 ช.ม. ทําใหชวย
เพ่ิมประสิทธิผลการเรียนรูใหกับนักศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม อีกท้ังยังชวยประหยัดเวลาและลดงบประมาณในการ
เดินทางลงไดมาก นอกจากน้ีในกรณีท่ีนักศึกษาที่ไมสามารถเขาชั้นเรียนได หรือกรณีท่ีอาจารยติดภารกิจไม
สามารถมาสอน เชน ปวยเดินทางไมสะดวก น้ําทวม เปนตน สามารถติดตามการเรียนการสอนไดจากทุกท่ีโดยไม
ตองยกเลิกหรือเพ่ิมชั้นเรียนภายหลัง 

รูปแบบท่ี 2 การเรียนการสอนดวยอาจารยหลายคน และหลายสถาบันอุดมศึกษา 
เปนการขยายขอบเขตความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนรวมกันไปยังสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีเปด

สอนหลักสูตรดานสาธารณสุข ดวยการบูรณาการองคความรูเฉพาะและประสบการณเชิงพ้ืนที่ท่ีหลากหลายให
สามารถนํามาแลกเปลี่ยนระหวางกัน พรอมกันจากทุกพ้ืนท่ี ชวยลดขอจํากัดดานองคความรู จํานวนอาจารย 
งบประมาณ และสถานท่ีท่ีใชจัดการเรียนการสอน 

จากภาพประกอบท่ี 1 หากจัดการเรียนการสอนในหองเรียนท้ัง 3 หอง หรือสอนพรอมกันหลาย
สถาบันอุดมศึกษา สามารถทําไดโดยทําความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอนรวมกัน 
เตรียมความพรอมใหกับบุคลากรท่ีเกี่ยวของ จัดตารางเรียนและหองเรียนใหตรงกัน และดําเนินการเชนเดียวกันกับ
รูปแบบที่ 1 

 

 
ภาพประกอบท่ี 1 การเรียนการสอนดวยอาจารยหลายคน และหลายสถาบันอุดมศึกษา 

 
รูปแบบท่ี 3 การเรียนการสอนอีเลิรนน่ิงเต็มรูปแบบ 
เปนการสรางสภาพแวดลอมดานการเรียนรู (Knowledge ecosystem) แบบเรียนรูไดจากทุกท่ี (No door 

classroom)  ดังภาพประกอบที่ 2 กลาวคือนักศึกษาสามารถเขาถึงการเรียนการสอนไดจากทุกท่ีท่ีมีสัญญาณอินเทอรเน็ต
โดยไมตองเขาหองเรียน ในขณะที่อาจารยสามารถตรวจสอบการเขาเรียนไดแบบออนไลนวานักศึกษาอยูในระบบ
หรือไม ทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถวางแผนการปรับเปล่ียนการใชงานหองเรียนไปเปนหองทดลองหรือ
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หองปฏิบัติการตาง ๆ ชวยลดงบประมาณสรางอาคารเรียนลงไดมาก และยังรองรับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน
ใหสามารถเรียนหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาไทยโดยยังคงอยูในประเทศของตนได 

 

 
ภาพประกอบที่ 2 การเรียนการสอนอีเลิรนนิ่งเต็มรูปแบบ 

 
รูปแบบท่ี 4 การทบทวนการเรียน 
ดวยแอปพลิเคชันซูมมีความสามารถในการสรางส่ือการเรียนการสอนได โดยอาจารยสามารถใชเพียง

เครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีอยูอยาง พีซี โนตบุค ติดต้ังแอปพลิเคชันซูมที่มีไลเซนนํามาสรางไฟลคลิปวิดีโอไดดวยตนเอง
โดยไมตองใชหองสตูดิโอและอุปกรณในการถายทํา ซึ่งส่ือการเรียนการสอนที่ไดนั้นเปนท้ังไฟลเสียง และไฟลคลิป
วิดีโอ MP4 ดังภาพประกอบที่ 3 ซึ่งแสดงรูปแบบการนําเสนอที่มีทั้งสไลดการนําเสนอและกลองแสดง
ภาพเคล่ือนไหวของอาจารย 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3 ตัวอยางไฟลคลิปวิดีโอที่ไดจากการใชแอปพลิเคชันซูม 
 
ไฟลคลิปวิดีโอ MP4 ท่ีไดนั้น สถาบันอุดมศึกษาสามารถนําไปใชเปนระบบเสริมการเรียนรูไดหลากหลาย

วิธี ดังนี้ 
- ระบบเสริมการเรียนรูแบบ Wrap-up โดยการนําไฟลคลิปวิดีโอไปใสไวในเว็บไซตกอนเร่ิมการสอน 

และมอบหมายใหนักศึกษาดูไฟลคลิปวิดีโอมาลวงหนา อาจารยทําหนาท่ีสรุปเนื้อหาท่ีอยูในไฟลคลิปวิดีโอกอน ทํา
ใหชวยประหยัดเวลาสอนลงได เพ่ือปรับเปล่ียนไปเปนการฝกปฏิบัติเพ่ิมเติมได ถือไดวาเปนเครืองมือหน่ึงท่ี
สนับสนุนรูปแบบการเรียนรูแบบลงมือทํา (Active learning) 
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- ระบบเสริมการเรียนรูแบบ Follow-up โดยการนําไฟลคลิปวิดีโอไปใสไวในเว็บไซตภายหลังจากเสร็จ
ส้ินการสอน 

ระบบเสริมการเรียนรูท้ัง 2 ระบบ ชวยใหนักศึกษาสามารถทบทวนเน้ือหาการเรียนไดดวยตนเองตาม
ความตองการผานไฟลคลิปวิดีโอโดยไมมีขอจํากัดดานเวลา หรือสถานที่ หรือจํานวนครั้ง สงผลกระทบเชิงบวกตอ
ระดับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected learning outcomes) 

สําหรับรายวิชาดานสาธารณสุขท่ีสมควรจัดทําในรูปแบบนี้คือ รายวิชาท่ีเปนความรูพ้ืนฐานและมีรูปแบบ
การสอนเปนแบบบรรยาย เนื่องจากความรูพ้ืนฐานมักเปนทฤษฎี หรือองคความรูท่ีไมคอยมีการเปล่ียนแปลงมาก
นัก หรือรายวิชาท่ีตองการบริการวิชาการสูสังคม เนื่องจากการจัดเก็บองคความรูไวในรูปแบบไฟลคลิปวิดีโอชวย
สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทําใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต ผูมีสวนได
สวนเสียกลุมอื่นสามารถเขามาเรียนรูอยางยืดหยุนผานการศึกษาออนไลนแบบเปด และจัดใหมีระบบธนาคารหนวย
กิต (Credit bank) เพ่ือยกระดับทักษะการเรียนรูดานสาธารณสุขในชุมชนใหเขาถึงความรูไดทุกท่ีทุกเวลา ตลอดจน
จัดระบบการเรียนรูเรื่องการจัดการสาธารณสุขในชุมชนผานการศึกษาออนไลนแบบเปด ใหมีโอกาสไดรับ
ประกาศนียบัตร เชน เรียนรูครบ 9 หนวยกิต ไดรับประกาศนียบัตรในการเขารวม (Certificate of attendance) 
เรียนรูครบ 18 หนวยกิต พรอมเขารับการฝกปฏิบัติ (Workshop) หรือการนําความรูท่ีไดรับไปจัดทําโครงการพัฒนา
สาธารณสุขในชุมชนใหเกิดผลเปนรูปธรรมไดรับประกาศนียบัตรแสดงความสามารถ (Certificate of achievement) 
เปนตน 

รูปแบบท่ี 5 การใหบริการทางวิชาการ 
นอกจากสถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตแลว สถาบันอุดมศึกษายังมีพันธกิจอีกประการ

หนึ่งท่ีสําคัญคือการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ซึ่งแอปพลิเคชันซูมสามารถใชเปนเครื่องมือพัฒนาระบบการ
ดูแลสุขภาพทางไกลเพื่อสรางความรอบรูดานสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานใหกับประชาชน ในรูปแบบบริการสุขภาพ
ทางไกล (Tele health) ท่ีอาศัยความสามารถท่ีโดดเดนดานเทคโนโลยีวิดีโอสตรีมมิ่งมาเปนแกนหลักใหเกิดการ
เชื่อมโยงระหวางสถานพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางสถานพยาบาล Mary Center ใน Washington D.C. 
เปดโอกาสใหกับผูปวยที่อยูหางไกลและไมสะดวกในการเดินทางสามารถเขาถึงใหบริการทางการแพทยดวยการ
เชื่อมตออุปกรณการแพทยอยาง หูฟง (Stethoscope) และกลองสองภายในหู (Otoscope) เขากับแอปพลิเคชันซูม
เพ่ือใหแพทยสามารถไดยินเสียงการเตนของหัวใจและเห็นภาพภายในชองหูของผูปวยได เปนตน 

ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชในการถายทอดองคความรูดานสาธารณสุขไปยัง
หนวยงานตาง ๆ เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทั่วประเทศ ดังภาพประกอบที่ 4 โดยเชิญผูเกี่ยวของและ
เชื่อมโยงเขามายังแอปพลิเคชันซูมของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูและพัฒนาทักษะของชุมชน
ใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงของโลกในอนาคต สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคการศึกษา 
ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ครอบครัวและชุมชนในการสรางบรรทัดฐานดานสาธารณสุขที่ดีในสังคม 
ตลอดจนการประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมในการรองรับสถานการณสาธารณสุขฉุกเฉินไดทันทวงทีอีกดวย 
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บทความวิชาการ
การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันซูมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้านสาธารณสุข                                                                       
APPLY ZOOM APPLICATION TO EFFICIENT PUBLIC HEALTH LEARNING 

  

 
ภาพประกอบท่ี 4 การถายทอดองคความรูดานสาธารณสุขไปยังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

 
รูปแบบท่ี 6 การนิเทศสหกิจศึกษา 
โดยปกติหลักสูตรดานสาธารณสุขสนับสนุนใหนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ท้ัง สถานพยาบาล อุตสาหกรรมอาหาร สุขาภิบาล หรือชุมชนตาง ๆ ท่ีกระจายอยูท่ัวประเทศ ซึ่งหนวยงานของ
สถาบันอุดมศึกษา (ศูนยสหกิจศึกษา) จัดใหมีการนิเทศงานโดยอาจารยประจําสาขาวิชารวมทั้งเจาหนาท่ีสหกิจ
ศึกษารวมเดินทางไปนิเทศงาน อยางนอย 1 ครั้ง ระหวางที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 
เพ่ือดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงาน ชวยเหลือนักศึกษาในการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางการ
ปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาสามารถประยุกตใชแอปพลิเคชันซูมมาใชในการนิเทศสหกิจศึกษา โดยการนิเทศสหกิจ
ศึกษาในแตละคร้ังอาจารยประจําสาขาวิชารวมท้ังเจาหนาท่ีสหกิจศึกษาอาจเดินทางหรือไมเดินทางไปยังสถาน
ประกอบการที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เชน หากมีการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจํานวน 10 แหง นั้น ในการ
นิเทศสหกิจศึกษา ใหอาจารยประจําสาขาวิชารวมทั้งเจาหนาที่สหกิจศึกษานัดหมายนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการทุกแหง เขามาในแอปพลิเคชันซูมดวย เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูส่ิงที่นักศึกษาไดรับจาก
การมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการแหงที่ 1 ขณะที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการที่เหลืออีก 9 แหง ไดมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูกรณีศึกษาของสถานประกอบการแตละแหงไปพรอม ๆ 
กนั และนิเทศสหกิจศึกษาเชนนี้เรื่อยไปจนครบทั้ง 10 แหง ซึ่งแตกตางจากการนิเทศสหกิจศึกษาในปจจุบัน 

นอกจากน้ีสถาบันอุดมศึกษายังสามารถใชแอปพลิเคชันซูมเปนเครื่องมือสรางความรวมมือกับสถาน
ประกอบการสหกิจศึกษาทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการได ดวยการเชื่อมโยงสถานประกอบการสหกิจศึกษา
ใหเขามาอยูในแอปพลิเคชันซูมในการนิเทศสหกิจศึกษาดวย ถือเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีและแสดงศักยภาพ
ในการใชเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนการสอน 

รูปแบบท่ี 7 การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 
สําหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาดานสาธารณสุขสามารถประยุกตแอปพลิเคชันซูมไปใชในการใหคําปรึกษา

วิทยานิพนธกับนักศึกษาท่ีไมสามารถเดินทาง หรือไมสะดวกเดินทาง มารับขอแนะนําจากที่ปรึกษาวิทยานิพนธได 
หรือในกรณีท่ีปรึกษาวิทยานิพนธติดภารกิจที่ไมสามารถเขารวมการใหคําปรึกษาได หรือประชุมอยูตางจังหวัด 
หรือเดินทางตางประเทศ สามารถใชแอปพลิเคชันซูมจากทุกท่ีท่ัวโลกเขามาใหคําปรึกษาพรอม ๆ กันได ซึ่งชวย
ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพไดมาก 

ท้ังนี้การใชอีเลิรนนิ่งดวยการประยุกตใชแอปพลิเคชันซูมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรูดาน
สาธารณสุข ท้ัง 7 รูปแบบ ดังกลาว ใหประสบผลสําเร็จนั้น พบวายังมีปจจัยสําคัญอ่ืนอีกหลายปจจัย เชน แรง
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                                                                    การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันซูมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้านสาธารณสุข 

APPLY ZOOM APPLICATION TO EFFICIENT PUBLIC HEALTH LEARNING
 

  

กระตุนของผูเรียน อายุ จํานวนภาคการศึกษา ความสามารถในการใชเทคโนโลยี และประสบการณในการทํางาน
ของผูเรียน ลวนแลวแตสงผลตอขีดความสามารถที่เพ่ิมขึ้นของผูเรียน (6) ตลอดจนยังตองอาศัยการผลักดันเชิง
ยุทธศาสตรและเงินทุนสนับสนุนเพ่ือสรางความรวมมือในวงกวาง (5) 
 
สรุป 

ในอีกไมกี่ปขางหนา หลายสถาบันอุดมศึกษาตองเผชิญกับความทาทายเชิงยุทธศาสตรท้ังในดานจํานวน
นักศึกษาใหมลดลง ดานขีดสมรรถนะของอาจารยในการปรับรูปแบบการเรียนรูไปเปนรูปแบบลงมือทํา (Active 
learning) ดานการผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถพรอมใช และท่ีสําคัญคือดานการสรางนวัตกรรมการเรียนรูมาใช
ใหเกิดประโยชนสูงประหยัดสุด เพ่ือสนับสนุนการดําเนินตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาใหรองรับการพัฒนาบน
พ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด 4.0 ดวยการสรางคนใหมีขีดสมรรถนะสูง การสรางองคความรูและนวัตกรรมผานการ
วิจัย การสรางสังคมใหมีความเขมแข็งดวยการบริการวิชาการอยางเขมขน และการสรางระบบการบริหารสูความ
เปนเลิศ ใหบรรลุผลอยางกาวกระโดด 

จากประสบการณในการถายทอดการประยุกตใชแอปพลิเคชันซูมในการเรียนรูใหกับสถาบันอุดมศึกษา
ตาง ๆ ท่ีผานมา พบวาทุกสถาบันอุดมศึกษามีความพรอมในการน แอปพลิเคชันซูมไปใชเปนนวัตกรรมการเรียนรู 
(Innovative knowledge platform) เนื่องจากการลงทุนต่ํา ใชงานงาย เขาถึงไดทุกท่ี และการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียนรูดานสาธารณสุข ท้ัง 7 รูปแบบ ดังกลาว ใหประสบผลสําเร็จนั้น พบวายังมีปจจัยสําคัญอ่ืนอีกหลายปจจัย 
เชน แรงกระตุนของผูเรียน อายุ จํานวนภาคการศึกษา ความสามารถในการใชเทคโนโลยี และประสบการณในการ
ทํางานของผูเรียน ลวนแลวแตสงผลตอขีดความสามารถที่เพ่ิมขึ้นของผูเรียน (6) ตลอดจนยังตองอาศัยการผลักดัน
เชิงยุทธศาสตรและเงินทุนสนับสนุนเพ่ือสรางความรวมมือในวงกวาง (5) 

นอกจากน้ีหากสถาบันอุดมศึกษามีนโยบายยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศตาม
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (Education criteria for performance excellence : EdPEx) 
ดวยแลว การสรางนวัตกรรมการเรียนรูดวยแอปพลิเคชันซูมถือไดวาเปนโครงการเชิงกลยุทธท่ีสําคัญ (Key strategic 
initiative) อยางย่ิงในการขับเคล่ือนการเรียนรูดานสาธารณสุขอยางเปนรูปธรรม 
 
ขอเสนอแนะ 

ในการขับเคล่ือนการเรียนรูดานสาธารณสุขดวยนวัตกรรมการเรียนรูโดยการประยุกตใชแอปพลิเคชันซูม
ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมนั้น 

สถาบันอุดมศึกษาควรใหความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานอินเทอรเน็ตเต็มรูปแบบ (Fully 
internet infrastructure) เพ่ือรองรับการใชงานการรับสงขอมูลขนาดใหญใหมีความเร็วสูง มีเสถียรภาพ และครอบคลุม  
ท้ังสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือรองรับการเรียนการสอนแบบทุกท่ี (Learn anywhere) และการใหบริการของสถาบันอุดมศึกษา
แบบทุกเวลา (Service anytime) 

สถาบันอุดมศึกษาควรเริ่มตนการใชงานแอปพลิเคชันซูมดวยความสามารถพื้นฐานกอน คือ ใชสําหรับการ
ประชุมภายในสถาบันอุดมศึกษา แลวจึงนําไปใชในระบบการใหคําปรึกษา การนิเทศสหกิจศึกษา เพ่ือใหบุคลากร
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จากนั้นจึงคอยนํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอน และการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมตอไป 

สถาบันอุดมศึกษาควรสนับสนุนการนํารายวิชาศึกษาท่ัวไปหรือเนื้อหาในบางรายวิชาท่ีเปนบรรยายมา
จัดทําเปนไฟลคลิปวิดีโอเพื่อใชเปนระบบเสริมการเรียนรูควบคูไปกับการเรียนการสอนปกติ 

สถาบันอุดมศึกษาควรขยายขอบเขตการเตรียมพรอมตอภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินใหครอบคลุมถึงระบบ
สํารองการเรียนการสอนดวย ซึ่งปกติสถาบันอุดมศึกษามักเตรียมความพรอมเพียงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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บทความวิชาการ
การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันซูมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้านสาธารณสุข                                                                       
APPLY ZOOM APPLICATION TO EFFICIENT PUBLIC HEALTH LEARNING 

  

เทานั้น เชน กรณีน้ําทวมทําใหนักศึกษาหรืออาจารยไมสามารถเดินทางเขามายังสถาบันอุดมศึกษาได 
สถาบันอุดมศึกษาสามารถนําระบบสํารองนี้มาทดแทนการเรียนการสอนไปจนกวาสถานการณจะเปนปกติ 

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดทําแผนงานขับเคล่ือนการเรียนรูดานสาธารณสุขอยางตอเนื่อง (Roadmap) ใน
ระยะ 5 ป ออกเปน 3 ระยะ ดงันี้ 

ระยะท่ี 1 – Reform (ชวงปท่ี 1-2) ควรสรางชองทางการสื่อสารแบบทุกท่ีทุกเวลาในสถาบันอุดมศึกษา 
โดยจัดทําฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวของกับสาธารณสุขในแตละดานเพื่อเปนคูความรวมมือในการถายทอดองค
ความรู (Knowledge Collaborator) ผานแอปพลิเคชันซูม 

ระยะที่ 2 – Transform (ชวงปท่ี 3-4) ควรใหบริการวิชาการดานสาธารณสุขแกสังคม จัดเก็บแนวปฏิบัติท่ี
เปนเลิศท่ีเกี่ยวของกับสาธารณสุขในแตละดาน และบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบเพื่อใชเปนแหลงขอมูล
อางอิงในการพัฒนาสาธารณสุขตอไป 

ระยะที่ 3 – Perform (ชวงปท่ี 5) ควรจัดทําโครงการที่สงผลเชิงบวกตอสังคม อาทิเชน โครงการ Public health 
service provider ท่ีเชื่อมโยงแอปพลิเคชันซูมของหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขาดวยกัน ไดแก โรงเรียน ชุมชน โรงพยาบาล 
หนวยงานสาธารณสุข เพ่ือส่ือสารองคความรูดานสุขภาพไปยังประชาชนใหมีความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคในทุกกลุมวัย 
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