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ค ำน ำ 
 

องค์ควำมรู้ เรื่อง “เทคนิคกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อGoogle Classroom”เล่มนี้เกิดจำกกำรที่คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ได้มีกำรประชุมคณำจำรย์ประจ ำคณะเพ่ือจัดกำรควำมรู้ (Knowledge 
Management) ในหัวข้อเรื่อง กำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมในศตวรรษที่ 21ได้มีกำรจัดกำรควำมรู้
ในเรื่องสื่อกำรสอนส ำหรับกำรสอนนักศึกษำในศตวรรษที่ 21   กำรถอดองค์ควำมรู้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ใน
ครั้งนี้เกิดจำกกำรพูดคุย แลกเปลี่ยน บอกเล่ำประสบกำรณ์ของคณำจำรย์ที่เป็นสมำชิกของแต่ละกลุ่ม รวบรวม
ข้อคิดเห็นต่ำง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และท ำกำรสังเครำะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้องค์ควำมรู้ใหม่ โดยใช้ภำษำที่
เข้ำใจง่ำยไม่ซับซ้อน คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์หวังว่ำองค์ควำมรู้ที่ได้
จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่ออำจำรย์ผู้สอนในกำรเลือกใช้สื่อกำรสอนให้เหมำะสมกับ
เนื้อหำวิชำ สถำนกำรณ์ และบรรยำกำศในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 

คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561 

กุมภำพันธ์ 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

3 

สรุปองค์ควำมรู้ที่ได ้
 

องค์ความรู้เรื่องเทคนิคการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ Google Classroom 
 
 เทคนิคกำรสอนเป็นหนึ่งในหัวใจส ำคัญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เนื่องด้วยเทคนิคกำรสอนคือวิธีกำร
ต่ำง ๆ ที่ใช้เสริมกระบวนกำรสอน เพื่อช่วยให้กำรเรียนกำรสอนนั้นมีคุณภำพและประสิทธิภำพมำกขึ้น      ใน
กำรเรียนกำรสอน ผู้สอนต้องตระหนักถึงผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่องพฤติกรรมกำรเรียนของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปลี่ยนไปอย่ำงมำก  อันเนื่องมำจำกปัจจัยต่ำง ๆ อำทิ กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม ภูมิ
หลังทำงครอบครัวและควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี  

Google Classroom มีรูปแบบคล้ำยกับระบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ที่เรำ
อำจจะชินตำกันจำกภำพยนตร์ไซไฟท่ีครูสั่งและตรวจงำนของนักเรียนทั้งหมดผ่ำนคอมพิวเตอร์ในขณะที่
นักเรียนทุกคนก็จะมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวไว้เรียนท ำงำนร่วมกับเพ่ือนและส่งกำรบ้ำน ซึ่ง Google Classroom 
ก็มำพร้อมกับรูปแบบนี้โดยตัวบริกำรจะเปิดให้ครูผู้สอนสำมำรถสร้ำงกำรบ้ำนแบบออนไลน์ได้ง่ำย ๆจำกนั้น
กำรบ้ำนเหล่ำนี้จะถูกส่งไปยังเด็กนักเรียนทุกคนทันทีโดยไม่ต้องพ่ึงระบบกระดำษอีกต่อไป 

ในฝั่งของนักเรียนเองก็สำมำรถท่ีจะท ำกำรบ้ำนเหล่ำนั้นผ่ำนระบบออนไลน์ซึ่งในขณะที่นักเรียนท ำอยู่
นั้นครูที่เป็นผู้สร้ำงกำรบ้ำนดังกล่ำวก็สำมำรถที่จะตรวจสอบสถำนะของนักเรียนแต่ละคนได้ง่ำย ๆนอกจำกนั้น 
Google Classroom ยังผนวกเข้ำกับบริกำรต่ำง ๆ ของ Google เพ่ือให้ครูและนักเรียนสำมำรถติดต่อสื่อสำร
กันได้ง่ำยขึ้นอีกด้วยควำมน่ำสนใจอยู่ที่ Google เปิดให้เป้ำหมำยกลุ่มสถำนศึกษำสำมำรถใช้บริกำรนี้ได้ฟรีโดย
ไม่มีแม้แต่กำรเข้ำไปดูข้อมูลเพ่ือหำทำงโฆษณำเหมือนในบริกำรทั่วไปของ Google โดยกลุ่มท่ีสนใจสำมำรถ
สมัครทดลองใช้งำนได้ในเดือนกันยำยนที่จะถึงนี้ 

ประโยชน์ของ Google Classroom ส าหรับชั้นเรียน 
1. เตรียมการได้ง่าย 
     ครูสำมำรถเพ่ิมนักเรียนได้โดยตรงหรือแชร์รหัสเพื่อให้นักเรียนเข้ำชั้นเรียนได้กำรตั้งค่ำใช้เวลำเพียง
ครู่เดียว ผ่ำนบัญชีอีเมล์ Google Apps for Education 
2. ประหยัดเวลา 
     กระบวนกำรมอบหมำยงำนเรียบง่ำย ไม่สิ้นเปลืองกระดำษ ท ำให้ครูสร้ำง ตรวจ และให้เกรดงำนได้ใน
ที่เดียวกัน 
3. ช่วยจัดระเบียบนักเรียน 
     สำมำรถดูงำนทั้งหมดของตนเองได้ในหน้ำงำน และเนื้อหำส ำหรับชั้นเรียนทั้งหมดจะจัดเก็บอยู่ใน
โฟลเดอร์ภำยใน Google ไดรฟ์โดยอัตโนมัติ 
4. สื่อสารกันได้ดีขึ้น 
     Classroom ท ำให้ครูส่งประกำศและเริ่มกำรพูดคุยในชั้นเรียนได้ทันที นักเรียนสำมำรถแชร์
แหล่งข้อมูลกันหรือตอบค ำถำมในสตรีมได้ 
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5. ประหยัดและปลอดภัย 
     Google Classroom ไม่มีโฆษณำ ไม่ใช้เนื้อหำหรือข้อมูลของนักเรียนในกำรโฆษณำ และให้บริกำรฟรี
ส ำหรับโรงเรียน 
6. ใช้ได้ทุกอุปกรณ์ 
     สำมำรถเข้ำถึง Google Classroom ได้ทุกที่ ทุกเวลำ ทุกอุปกรณ์ 
7. ประโยชน์ของ Google Classroom ส าหรับอาจารย์/คุณคร ู

สำมำรถจัดเก็บไฟล์งำนให้อย่ำงเป็นระบบ ภำยใต้ Folder “Classroom” สำมำรถสร้ำงเทมเพ 
Assignment และท ำส ำเนำให้กับนักเรียนนักศึกษำแต่ละคนสั่งงำนและก ำหนดวันส่งกำรบ้ำนได้ตรวจงำน 
และให้คะแนนสะดวก ประหยัดเวลำเช็คได้ว่ำใครยังไม่ส่งงำน 
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บทน ำ 

 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 2542 ได้ก ำหนดควำมมุ่งหมำยและหลักกำรที่จะพัฒนำระบอบ
กำรศึกษำของไทยให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้ำน เพ่ือจะพัฒนำคนอันเป็นเป้ำหมำยที่ส ำคัญท่ีจะพัฒนำประเทศ 
สิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำกำรศึกษำ คือ กำรปฎิรูปกำรเรียนกำรสอน เพรำะกำรเรียนกำรสอนเป็น
หัวใจส ำคัญและมีส่วนส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำได้เต็มตำมศักยภำพ  และกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่
น ำไปสู่กำรเรียนรู้จะต้องมีลักษณะหลำกหลำยและส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องกับควำมสนใจของนักศึกษำใน
ยุคปัจจุบัน  

 คณะกรรมกำรจัดกำรองค์ควำมรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จึงจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อGoogle Classroom เพ่ือสกัดเป็นองค์ควำมรู้และน ำมำ
เผยแพร่แก่คณำจำรย์ในคณะวิชำ 
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แรงบันดำลใจ/สถำนกำรณ์ปัญหำ 
  

นอกจำกประเด็นยุทธศำสตร์ทำงด้ำนกำรศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 
แล้ว ซึ่งพยำยำมผลักดันให้เกิดกำรปฎิรูปกำรศึกษำโดยเฉพำะในระดับในอุดมศึกษำ สภำพกำรเรียนกำรสอน
ของไทย ก ำลังประสบปัญหำที่จะต้องช่วยกันแก้ไขเพ่ือให้เกิดกำรปฎิรูปอย่ำงจริงจัง เช่น ต้องปฎิรูปด้ำน
คุณภำพอำจำรย์ เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทำงวิชำกำร และกำรวิจัย ต้องเร่งรัดพัฒนำกระบวนกำรเรียน
กำรสอนโดยเน้นฝึกนักศึกษำให้รู้จักเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รู้จักคิดเป็น แก้ปัญหำได้ มีวินัย เน้นกำรฝึกปฎิบัติ 
โดยน ำกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำมำใช้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำวข้ำงต้นที่ตั้งไว้  หนึ่งในมำตรกำรที่
ส ำคัญคือ เรื่องกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่ต้องผลักดันให้เกิดกำรแก้ไข และควรจะต้องมีกำรพัฒนำ 
และเปลี่ยนแปลง 

ดังนั้นคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์จึงจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ใน
เรื่องเทคนิคกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อ Google Classroom เพรำะครูสมัยใหม่ต้องเป็นผู้ที่รู้ทั้งวิธีใช้สื่อ
ดิจิตอลให้เกิดประโยชน์ไม่เพียงแค่ถ่ำยทอดควำมรู้ แต่ต้องใช้ทักษะ สื่ออุปกรณ์กำรสอนต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย 
เพ่ือปรับเปลี่ยนกำรสอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภำพกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษท่ี 21 มีนวัตกรรมเพ่ือท ำ
ให้กำรเรียนรู้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน อันจะน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนรู้ด้วย 
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้ 
ประเด็น KM: แบบฟอร์มแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ประเด็น KM: เทคนิคกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อ Google Classroom 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   คณำจำรย์ในคณะฯ มีควำมรู้เกี่ยวเรื่องเทคนิคกำรใช้สื่อ Google Classroom  ในกำรเรียนกำร
สอน  และสำมำรถน ำควำมรูไ้ปประยุกต์ใช้ได้จริง 
การวัดผล : มีอำจำรย์น ำควำมรูไ้ปใช้เพื่อเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนอย่ำงน้อยจ ำนวน 1 ท่ำน 

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 กำรบ่งช้ี
ควำมรู ้

- แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้
คณะ
มนุษยศำสตร์
และ
สังคมศำสตร ์
- ประชุมเพื่อ

ก ำหนด
ผู้รับผิดชอบ 

- ผู้รับผิดชอบ
ระดมควำมคดิ
เพื่อก ำหนด
ประเด็นกำร
เรียนรู ้

ภำค
กำรศึกษำ
ที่ 
1/2561 

ประเด็น
หัวข้อองค์
ควำมรู ้

-ได้ประเด็น
หัวข้อองค์
ควำมรู ้
-ได้
ผู้รับผิดชอบ 

คณำจำรย์
คณะ
มนุษยศำสตร์
และ
สังคมศำสตร ์

คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้
คณะ
มนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร ์
ค ำสั่งคณะ
มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ที่
2/2561 
 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
กำรด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำร
แล้ว 

2 กำรสร้ำง
และ
แสวงหำ
ควำมรู ้

- ประชุม
คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้
ของคณะฯเพื่อ
แลกเปลีย่น
เรียนรูต้ำม
หัวข้อองค์
ควำมรู้ที่
ก ำหนดไว ้

- เปิดโอกำสให้ผู้
ที่สนใจและมี
ประสบกำรณ์
เข้ำร่วมเพื่อ
แลกเปลีย่น
ควำมรู ้
 
 

ภำค
กำรศึกษำ
ที่ 
2/2561 
(พ.ย 61 
ถึง ก.พ.
62) 

องค์ควำมรู ้ ได้ประเด็น
องค์ควำมรู ้
 

คณำจำรย์
คณะ
มนุษยศำสตร์
และ
สังคมศำสตร ์

คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้
คณะ
มนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร ์
 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
กำรด ำเนินกำร 
ด ำเนิน กำร
แล้ว 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ประเด็น KM: เทคนิคกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อ Google Classroom 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   คณำจำรย์ในคณะฯ มีควำมรู้เกี่ยวเรื่องเทคนิคกำรใช้สื่อ Google Classroom  ในกำรเรียนกำร
สอน  และสำมำรถน ำควำมรูไ้ปประยุกต์ใช้ได้จริง 
การวัดผล : มีอำจำรย์น ำควำมรูไ้ปใช้เพื่อเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนอย่ำงน้อยจ ำนวน 1 ท่ำน 

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

3 กำรจัด
ควำมรู้ให้
เป็นระบบ 

คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้
รวบรวมควำมรู้
จำกคณำจำรย์
ในกลุ่มตำม
ประเด็นที่
ก ำหนดแล้ว
เรียบเรียงเป็น
องค์ควำมรู ้
 

ภำค
กำรศึกษำ
ที่ 
2/2561 
(พ.ย 61 
ถึง ก.พ.
62) 

เนื้อหำองค์
ควำมรู้จำก
กำร
ประชุม
ย่อยในแต่
ละครั้ง 

เนื้อหำองค์
ควำมรู้จำก
กำรประชุม
ย่อยอย่ำง
น้อย 3 ครั้ง 

คณำจำรย์
คณะ
มนุษยศำสตร์
และ
สังคมศำสตร ์

ผู้น ำกลุม่และ
เลขำนุกำรผู้จด
บันทึก 
 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
กำรด ำเนินกำร 
ด ำเนิน กำร
แล้ว 

4 กำร
ประมวล
และ
กลั่นกรอง
ควำมรู ้

น ำองค์ควำมรู้ที่
เรียบเรียงให้ผู้น ำ
กลุ่มและ
คณำจำรย์ที่เป็น
กรรมกำรฯ
ตรวจสอบควำม
ถูกต้องและ
ปรับปรุงตำม
ข้อเสนอแนะ 

ภำค
กำรศึกษำ
ที่ 
2/2561 
(ก.พ.62) 

เนื้อหำองค์
ควำมรู้จำก
กำร
ประชุม
ย่อยในแต่
ละครั้ง 

เนื้อหำองค์
ควำมรู้จำก
กำรประชุม
ย่อยอย่ำง
น้อย 3 ครั้ง 

คณำจำรย์
คณะ
มนุษยศำสตร์
และ
สังคมศำสตร ์

ผู้น ำกลุม่และ
เลขำนุกำรผู้จด
บันทึก 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
กำรด ำเนินกำร 
ด ำเนิน กำร
แล้ว 

5 กำรเข้ำถึง
ควำมรู ้

-จัดท ำเอกสำร
คลังควำมรู้ที่
ได้รับ 
- เผยแพร่องค์

ควำมรู้ทำง
เว็บไซต์ของ
คณะฯและของ
มหำวิทยำลยั 

ภำค
กำรศึกษำ
ที่ 
2/2561 
(ก.พ.62) 

- เล่มสรุป
องค์
ควำมรู ้

- เว็บไซต ์

เอกสำร
สรุปองค์
ควำมรู้ 1
เล่มและ
ไฟล์สรุป
ควำมรู ้

คณำจำรย์
คณะ
มนุษยศำสตร์
และ
สังคมศำสตร์ 
และผู้ทีส่นใจ 

ผู้น ำกลุม่และ
เลขำนุกำรผู้จด
บันทึก 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 
 อยู่ระหว่ำง
กำรด ำเนินกำร 
ด ำเนิน กำร
แล้ว 

6 กำร
แบ่งปัน
แลกเปลีย่น
ควำมรู ้
 

- จัดประชุม
คณำจำรย์
เพื่อถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้
แก่คณำจำรย์
ในคณะเพื่อ
น ำไปสู่กำร

ภำค
กำรศึกษำ
ที่ 
2/2561 
(ก.พ.62) 

- กำร
ประชุม 

-  กำร
ประชุมรวม
อำจำรย์ใน
คณะฯ 
อย่ำงน้อย 
1 ครั้ง 

คณำจำรย์
คณะ
มนุษยศำสตร์
และ
สังคมศำสตร์ 
และผู้ทีส่นใจ 

คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้
คณะ
มนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร ์

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
กำรด ำเนินกำร 
ด ำเนิน กำร
แล้ว 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ประเด็น KM: เทคนิคกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อ Google Classroom 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   คณำจำรย์ในคณะฯ มีควำมรู้เกี่ยวเรื่องเทคนิคกำรใช้สื่อ Google Classroom  ในกำรเรียนกำร
สอน  และสำมำรถน ำควำมรูไ้ปประยุกต์ใช้ได้จริง 
การวัดผล : มีอำจำรย์น ำควำมรูไ้ปใช้เพื่อเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนอย่ำงน้อยจ ำนวน 1 ท่ำน 

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

ปฏิบัต ิ

7 กำรเรยีนรู ้
 

- คณะฯ 
สนับสนุนให้
คณำจำรย์น ำ
ควำมรู้ไป
ปฏิบัติโดยให้ 
อำจำรย์ ดร.
ดรุณี  โยธิ
มำศ น ำองค์
ควำมรู้ไป
ปรับใช้ในกำร
เรียนกำรสอน 

ภำค
กำรศึกษำ
ที่ 
2/2561 
 

- มีกำรน ำ
องค์
ควำมรู้
ไปใช้ 

มีอำจำรย์
อย่ำงน้อย 
1 ท่ำนน ำ
องค์ควำมรู้
ไปใช้จริงใน
กำรเรยีน
กำรสอน 

คณำจำรย์
คณะ
มนุษยศำสตร์
และ
สังคมศำสตร ์

คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้
คณะ
มนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร ์

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
กำรด ำเนินกำร 
ด ำเนิน กำร
แล้ว 

 
ผู้อนุมัติ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส   พันธ์พลกฤต (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
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คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 

“เทคนิคการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ Google Classroom” 

ผู้น ากลุ่ม    : อำจำรย์สุภำ  พูนผล 

ผู้อ านวยความสะดวก   : อำจำรย์ ดร.ดรุณี โยธิมำศ 

ผู้จดบันทึก    : อำจำรย์ ดร.ดรุณี โยธิมำศ 

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  

1. อำจำรย์สุภำ  พูนผล 

2. อำจำรย์สุทธิณี  พรหมกันดร 

3. อำจำรย์กุลกนก  มณีวงศ์ 

4. อำจำรย์ดร.เอลิสำ  มิเอะ  นิชิคิโตะ 

5. อำจำรย์สุรีย์วรรณ  จันทรบูรณ ์

6. อำจำรย์รัชฎำภรณ์ เจนวชิรพงศ์ 

7. อำจำรย์ Bai  Fen  

8. อำจำรย์ ดร. พิพัฒน์พงศ์  มำศิริ     

9. อำจำรย์ทัศนียำ  วงศ์จันทร์ 

10. อำจำรย์เกียรติสุดำ  บุญส่ง  

11. อำจำรย์นิธินำฎ  บุลมำก 

12. อำจำรย์อัญษิกำญฌ์  ภูธรใจ  

13. อำจำรย์ ดร.ดรุณี โยธิมำศ 
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 การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน กลุ่มย่อยครั้งที่ 1 
วันพฤหัสบดีที ่29 พฤศจิกายน  2561 เวลา  10.00 น. 

ณ ห้องประชุม อาคารเบญจบรรณ 

 
ผู้น ากลุ่ม    : อำจำรย์สุภำ  พูนผล 

ผู้อ านวยความสะดวก   : อำจำรย์ ดร.ดรุณี โยธิมำศ 

ผู้จดบันทึก    : อำจำรย์ ดร.ดรุณี โยธิมำศ 

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  

1. อำจำรย์สุภำ  พูนผล 

2. อำจำรย์สุทธิณี  พรหมกันดร 

3. อำจำรย์กุลกนก  มณีวงศ์ 

4. อำจำรย์สุรีย์วรรณ  จันทรบูรณ ์

5. อำจำรย์รัชฎำภรณ์ เจนวชิรพงศ์ 

6. อำจำรย์ Bai  Fen  

7. อำจำรย์ ดร. พิพัฒน์พงศ์  มำศิริ     

8. อำจำรย์เกียรติสุดำ  บุญส่ง  

9. อำจำรย์ ดร.ดรุณี โยธิมำศ 

10. อำจำรย์ทัศนียำ  วงศ์จันทร์ 
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  คณะกรรมกำร KM ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง สภำพกำรเรียนกำรสอนในปัจจุบันและสื่อที่มี
ประโยชน์ที่อำจำรย์สำมำรถน ำมำปรับใช้ในกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้เหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษท่ี 21 
โดยให้อำจำรย์ในที่ประชุมแสดงควำมคิดเห็นร่วมกันในเบื้องต้นในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1.สภำพและปัญหำของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปัจจุบัน 
2.กำรเรียนกำรสอนในแบบที่นศ.คำดหวัง/ต้องกำร/ชื่นชอบ 
3.ควำมส ำคัญของเทคโนโลยีกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่21 
 

 
อาจารย์กุลกนก สรุปประเด็นกำรเรียนกำรสอนในสำขำสิชำจิตวิทยำคือ กำรสอนยังใช้กำรบรรยำย มี 

powerpointและเอกสำรค ำสอนในกำรสอน มีกำรใช้ facebookและ line  ในกำรเรียนกำรสอน วิชำส่วน
ใหญ่ที่สอนเป็น วิชำ ทฤษฎี และปฏิบัติ มีกำรให้นักศึกษำฝึก Presentationใช้ case study  มีกำรใช้กิจกรรม 
project based learning และมีกำรน ำ นศ.ฝึกปฏิบัติจริงในภำคสนำม fieldwork educational  
ข้อ1.ปัญหำได้แก่ ผู้เรียนค้นข้อมูลจำกทำงอินเทอร์เน็ตและขำดกำรพิจำรณำไตร่ตรอง   ขำดทักษะกำรเชี่ยม
โยงเนื้อหำที่เรียน  ข้อ2.ผู้เรียนชอบลงพ้ืนที่ปฎิบัติจริง ชอบท ำกิจกรรม/เกม กำรสอนกำรประยุกต์ใช้ 
และข้อ3เทคโนโลยีช่วยให้มีเครือข่ำยกำรเรียนกำรสอน 
  

อาจารย์ทัศนียา มีควำมคิดเห็นว่ำ  สภำพปัญหำในกำรเรียนกำรสอนคือกำรจัดตำรำงเวลำเรียนแน่น
ไม่มีเวลำพัก ท ำให้น.ศ.เหนื่อยล้ำ  อุปกรณ์ไม่ทันสมัย เนื้อหำไม่เป็นปัจจุบัน ส่วนควำมส ำคัญของเทคโนโลยีกับ
กำรเรียนกำรสอน คือสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่มีควำมทันสมัย เป็นปัจจุบัน สำมำรถต่อยอดในอนำคตได้กำรเรียน
กำรสอนที่น.ศ.ต้องกำร เนื้อหำสอดคล้องกับสภำพปัจจุบันและสำมำรถน ำไปใช้ได้จริงในกำรท ำงำน 
 

อาจารย์สุรีย์วรรณ มีควำมคิดเห็นว่ำ  สภำพและปัญหำของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปัจจุบันคือ 
ผู้เรียนมีควำมสำมำรถและทักษะในกำรเรียนที่แตกต่ำงกัน มีตำรำงเรียนที่ค่อนข้ำงแน่น ท ำให้นักศึกษำไม่มี
เวลำพักหรือทำนข้ำว  นอกจำกนั้นยังมีปัญหำเรื่องอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนไม่ทันสมัย ส่วนกำรเรียนกำรสอน
ในแบบที่นศ.คำดหวัง คิดว่ำนักศึกษำจะชื่นชอบกำรสอน/ควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง หรือกำรท ำ
กิจกรรม /กำรลงพ้ืนที่ มำกกว่ำกำรฟังบรรยำยแต่ในห้องเรียน  

 
อาจารย์รัชฎาภรณ์  จึงเพิ่มเติมในประเด็นเทคโนโลยีว่ำ ประเด็นเทคโนโลยีช่วยให้มีเครือข่ำยกำร

เรียนกำรสอนนั้น คิดว่ำเทคโนโลยีกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 มีควำมส ำคัญมำก เพรำะไม่
เพียงแค่นักศึกษำ ที่ได้รับประโยชน์จำกกำรค้นคว้ำข้อมูล แต่หมำยถึงอำจำรย์ผู้สอนด้วยทีได้รับประโยชน์
นอกจำกนั้นแล้ว เทคโนโลยีสำมำรถท ำให้กำรศึกษำในอุดมคติเป็นจริงได้ เพรำะสำมำรถแสดงอักษรภำพ เสียง 
ภำพเคลื่อนไหวได้ดีและชัดเจน (ในบำงสถำนกำรณ์อำจจะดีกว่ำหนังสือเรียน) 
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อาจารย์เกียรติสุดา มีควำมคิดเห็นว่ำ  สภำพและปัญหำของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปัจจุบันคือสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก  อุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีในห้องเรียนไม่ค่อยมีคุณภำพและไม่สนับสนุนต่อกำรท ำ
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน    ท ำให้ส่งผลกระทบต่อกำรเรียนกำรสอนซึ่งไม่เป็นไปตำมแผนที่ผู้สอนได้
เตรียมกำรไว้    เช่น   ผู้สอนเตรียมสื่อกำรสอนเป็นคลิปวีดิโอมำแต่ไม่สำมำรถเปิดใช้กับคอมพิวเตอร์ใน
ห้องเรียนได้    เนื่องจำกคอมพิวเตอร์ในชั้นเรียนไม่มีโปรแกรมที่สนับสนุน  ดังนั้นผู้สอนจึงแก้ไขปัญหำเรื่องนี้
โดยกำรบันทึกเสียงตนเองลงในไฟล์  MP3 ให้นักศึกษำฟังและไปเปิดดูเอง     นอกจำกนี้ขณะสอนใน
ห้องเรียน  มักจะได้ยินเสียงสื่อกำรสอนจำกอีกห้องหนึ่งโดยเฉพำะอำคำรเรียนพันธสัญญำ  ซึ่งเกิดเสียงตีกัน
เนื่องจำกผนังห้องบำง   ท ำให้ส่งผลกระทบต่อกำรเรียนกำรสอนในคำบนั้นผู้สอนจึงแก้ปัญหำโดยกำรให้
นักศึกษำไปเรียนนอกห้องเรียน  หรือนอกสถำนที่บ้ำงเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้นักศึกษำเกิดควำมสนใจและรู้สึก
อยำกมำเรียน   ไม่รู้สึกอยำกหนีไปจำกห้องเรียนในชั่วโมงกำรเรียนกำรสอนนั้นควรให้นักศึกษำท ำกิจกรรมต้อง
ไม่ให้ชั้นเรียนนิ่ง โดยเฉพำะในกำรสอนภำษำซึ่งจะเน้นกำรบรรยำยเพียงแค่ในช่วงแรกเท่ำนั้นคือกำร in 
put  หลังจำกนั้นก็จะเป็นกำรฝึกหัด  และสุดทำ้ยก็จะเป็นกิจกรรมที่ Output   เช่น เรียนเรื่องรูปประโยคก็จะ
ให้นักศึกษำใช้รูปประโยคนั้นมำสัมภำษณ์กับเพ่ือนในห้องและก็มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลกันซึ่งจะท ำให้ทรำบถึง
ลักษณะนิสัยของสมำชิกในห้องได้ และจะท ำให้ชั้นเรียนเข้มแข็งขึ้น ซึ่งจะไม่ใช่กำรเรียนในรูปแบบที่ต่ำงคนต่ำง
เรียน หรือแค่มำนั่งเรียนเฉย ๆ ได้ควำมรู้แล้วก็แยกย้ำยกลับบ้ำน  แต่ผู้สอนควรสร้ำงห้องเรียนให้เป็นทีมโดยให้
นักศึกษำรู้จักมีปฏิสัมพันธ์กันในห้องเรียน  รู้จักเอำใจใส่เพ่ือนๆด้วยกันเองในห้องเรียน พยำยำมให้นักศึกษำ
ช่วยเหลือกันเอง ซึ่งผู้สอนจะท ำหน้ำที่เป็นเพียงผู้ชี้แนะและจัดกิจกรรมให้นักศึกษำได้คิดและท ำด้วยตนเอง
เทคโนโลยีกับกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 นั้นจะต้องมีกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือช่วยส่งเสริมทักษะใน
ด้ำนต่ำงๆของนักศึกษำให้ก้ำวทันโลก โดยเน้น  3 หลักกำรนี้ คือ 
   1. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
   2. กระบวนกำรเรียนรู้ส ำคัญกว่ำควำมรู้ 
   3. ครูไม่ใช่ผู้มอบควำมรู้ แต่เป็นผู้ออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียนซึ่งนักศึกษำใน
ศตวรรษใหม่นี้มีหนทำงค้นคว้ำควำมรู้ด้วยตนเองจำกทุกหนทุกแห่งทั้งจำกสถำนกำรณ์จริง จำกสภำพแวดล้อม
และจำกอินเทอร์เน็ต   ดังนั้นถ้ำสังคมไทยยังคงยึดกับ concept เดิม ๆ คือ มอบควำมรู้เป็นรำยวิชำนักศึกษำก็
จะไม่ทันสถำนกำรณ์โลก  ผู้สอนจึงควรมีกระบวนทัศน์ใหม่ที่จะพัฒนำเด็กและเยำวชนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอด
ชีวิต     “สื่อ”  จึงเป็นตัวกำรส ำคัญในกระบวนกำรเรียนกำรสอน  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) , E-learing   หรือ  google classroom  เป็นต้น  ซึ่งสื่อถือเป็นเครื่องมือหลักใน
กำรปฏิบัติงำนและกำรค้นคว้ำข้อมูล 

อาจารย์สุภา กล่ำวว่ำเรื่องควำมส ำคัญของเทคโนโลยีกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่21นั้น
มีประโยชน์และน่ำสนใจมำก หำกแตว่ันนี้เวลำไม่เพียงพอ จึงขอน ำประเด็นนี้ไปพูดคุยกันอีกครั้งในกำรประชุม
ครั้งต่อไป  สวัสดีค่ะ 
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สรุปสาระความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 1  
 

ควำมส ำคัญของเทคโนโลยีกับกำรเรียนกำรสอน คือสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่มีควำมทันสมัย เป็นปัจจุบัน 
สำมำรถต่อยอดในอนำคตได้ กำรเรียนกำรสอนที่นักศึกษำคำดหวังหรือต้องกำรจึงควรมีเนื้อหำสอดคล้องกับ
สภำพปัจจุบันและสำมำรถน ำไปใช้ได้จริงในกำรปฏิบัติหรือกำรท ำงำน  

เทคโนโลยีกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษท่ี 21 มีควำมส ำคัญมำก เพรำะไม่เพียงแค่นักศึกษำ 
ที่ได้รับประโยชน์จำกกำรค้นคว้ำข้อมูล แต่หมำยถึงอำจำรย์ผู้สอนด้วยที่ได้รับประโยชน์ นอกจำกนั้นแล้ว 
เทคโนโลยียังสำมำรถท ำให้กำรศึกษำในอุดมคติเป็นจริงได้ เพรำะสำมำรถแสดงอักษรภำพ เสียง 
ภำพเคลื่อนไหวได้ดีและชัดเจน ดังนั้นผู้สอนจึงควรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือช่วยส่งเสริมทักษะในด้ำนต่ำง ๆ ของ
นักศึกษำให้ก้ำวทันโลก โดยเน้น  3 หลักกำรนี้ คือ 
   1. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
   2. กระบวนกำรเรียนรู้ส ำคัญกว่ำควำมรู้ 
   3. ครูไม่ใช่ผู้มอบควำมรู้ แต่เป็นผู้ออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียน 

ผู้สอนในปัจจุบันจึงควรมีกระบวนทัศน์ใหม่ที่จะพัฒนำเด็กและเยำวชนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอด
ชีวิต   “สื่อ”  จึงเป็นตัวกำรส ำคัญในกระบวนกำรเรียนกำรสอน  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) , E-learing   หรือ  google classroom  เป็นต้น  ซึ่งสื่อถือเป็นเครื่องมือหลักใน
กำรปฏิบัติงำนและกำรค้นคว้ำข้อมูล 
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การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน กลุ่มย่อยครั้งที่ 2 

วันพฤหัสบดีที ่6 ธันวาคม  2561 เวลา  10.00 น. 
ณ ห้องประชุม อาคารเบญจบรรณ 

 
ผู้น ากลุ่ม    : อำจำรย์สุภำ  พูนผล 

ผู้อ านวยความสะดวก   : อำจำรย์ ดร.ดรุณี โยธิมำศ 

ผู้จดบันทึก    : อำจำรย์ ดร.ดรุณี โยธิมำศ 

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  

1. อำจำรย์สุภำ  พูนผล 

2. อำจำรย์สุรีย์วรรณ  จันทรบูรณ ์

3. อำจำรย์รัชฎำภรณ์ เจนวชิรพงศ์    

4. อำจำรย์เกียรติสุดำ  บุญส่ง  

5. อำจำรย์ ดร.ดรุณี โยธิมำศ 

6. อำจำรย์ทัศนียำ  วงศ์จันทร์ 

7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต 

8. อำจำรย์เมธี  พุทธวงศ์ 

9. อำจำรย์อัจฉรำภรณ์  จันทร์สว่ำง 

10. อำจำรย์ ดร.ปิ่นอนงค์  อ ำปะละ 

11. อำจำรย์เสำวนีย์  ด ำรงโรจน์สกุล 

12. อำจำรย์สิริมำศ  แก้วกันทำ 
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 อำจำรย์สุภำ พูนผล ผู้น ำกลุ่มน ำประเด็นจำกกำรประชุมครั้งที่แล้วมำกล่ำวถึง คือควำมส ำคัญของ
เทคโนโลยีกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษท่ี21 เนื่องจำกเห็นว่ำสื่อกำรสอนที่อำจำรย์หลำยท่ำน
น ำมำใช้ เป็นสื่อกำรสอนที่อำจำรย์ได้องค์ควำมรู้จำกกำร KM ในปีกำรศึกษำก่อน ๆ เช่น กำรใช้ Facebook 
หรือวิดีโอคลิป คณะกรรมกำรจึงเห็นว่ำปัจจุบันมีสื่อกำรเรียนกำรสอนที่เรียกว่ำ Google classroom ซึ่งมี
ควำมน่ำสนใจแต่คณำจำรย์ในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ยังน ำมำใช้ไม่ค่อยมำกนัก ดังนั้นประเด็น
หัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ คณะกรรมกำรและผู้เข้ำร่วมประชุมจึงเห็นพ้องกันว่ำควรจะแลกเปลี่ยน
แบ่งปันควำมรู้ในเรื่องประโยชน์ของกำรใช้ Google classroom และวิธีน ำมำใช้เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอน หรือ
อำจจะเป็นสื่ออ่ืนที่มีควำมคล้ำยคลึงก็ได้ โดยเริ่มจำกให้อำจำรย์แต่ละท่ำนที่เคยใช้สื่อกำรสอนนี้ได้แลกเปลี่ยน
ควำมรู้และประสบกำรณ์ในที่ประชุมซึ่งในเบื้องต้น สรุปได้ดังต่อไปนี้  

อาจารย์ดรุณี กล่ำวว่ำ  จำกกำรใช้ Google classroom ปัญหำประกำรหนึ่งที่พบคือผู้สอนมักจะไม่
ทรำบชื่อจริงของนักศึกษำ เพรำะนักศึกษำส่วนใหญ่จะไม่ใช้ชื่อจริงในระบบ Google classroom ดังนั้นผู้สอน
จึงควรให้นักศึกษำแจ้งชื่อจริงและนำมสกุลจริงเพ่ือสะดวกต่อกำรให้คะแนน  อีกปัญหำที่พบคือกำรโหลด
รูปภำพจะโหลดได้จ ำนวนไม่มำก (จ ำกัดไม่เกิน 20 รูป) และมีกำรจ ำกัดจ ำนวนครั้งในกำรส่ง  ทั้งนี้ก็ยังพบข้อดี
คือไม่จ ำกัดขนำดของไฟล์ที่ส่งท ำให้สำมำรถส่งไฟล์วิดีโอได้  

อาจารย์สุภา มีควำมคิดเห็นว่ำ  ในประเด็นปัญหำที่พบนี้อำจจะขอพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอีกในครั้ง
ต่อไป เพรำะมีอำจำรย์อีกหลำยท่ำนที่ใช้ Google classroom แต่ไม่สะดวกมำแลกเปลี่ยนในครั้งนี้  
นอกจำกนี้ยังพบว่ำมีอำจำรย์หลำยท่ำนที่ใช้ระบบอ่ืนในกำรเรียนกำรสอน จึงอยำกให้ลองมำพูดคุยแลกเปลี่ยน
กัน 

อาจารยเ์มธี มีควำมคิดเห็นว่ำ  จริง ๆ แล้วมีอีกระบบที่มีควำมสำมำรถคล้ำยคลึงกับ Google 
classroom และน่ำจะน ำมำใช้ได้คือ Office 365 โดยเลือกใช้Class  Notebook  ข้อดีของระบบนี้คือ
มหำวิทยำลัยซื้อลิขสิทธิ์มำ ดังนั้นสำมำรถน ำมำใช้ได้เลย  กำรเข้ำใช้ก็น ำ account กำรเข้ำInternet ของ
มหำวิทยำลัยมำใช้ได้ทันที ซึ่งมันจะพ่วงชื่อ พ่วงข้อมูลของนักศึกษำ ท ำให้สำมำรถทรำบชื่อจริงของนักศึกษำได้ 

อาจารย์ทัศนียา มีควำมคิดเห็นว่ำ  ประเด็นนี้น่ำสนใจ  แต่หำกบุคลำกรในคณะไม่มีควำมเชี่ยวชำญ
มำก อำจจะลองขอประสำนจำกส ำนักเทคโนโลยีของมหำวิทยำลัยมำสอนหรือให้ข้อมูลได้  อีกประเด็นหนึ่งคือ
กำรน ำคลิปหรือรูปภำพมำใช้ใน Google classroom นั้นไม่แน่ใจว่ำจะมีปัญหำเรื่องลิขสิทธิ์หรือพ.ร.บ 
คอมพิวเตอร์หรือไม่ 

อาจารย์ดรุณี มีควำมคิดเห็นว่ำ  หำกกลัวเรื่องกำรละเมิดลิขสิทธิ์ผู้สอนสำมำรถก ำหนดได้โดยกำร
สร้ำงส ำเนำ หรือก ำหนดตั้งค่ำให้นักศึกษำสำมำรถดูได้เท่ำนั้นโดยไม่สำมำรถดำวน์โหลดไปได้ 

อาจารย์ทัศนียา มีควำมคิดเห็นว่ำ  ดังนั้นควรจะมีกำรให้ควำมรู้แก่ผู้สอนว่ำควรระมัดระวังหรือมีข้อ
ห้ำมอย่ำงไร เพ่ือจะได้น ำไปใช้โดยไม่เกิดปัญหำ 
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อาจารย์สุรีย์วรรณ มีควำมคิดเห็นว่ำ  กำรใช้ Google classroom นี้สำมำรถน ำมำใช้ในวิชำอ่ืน ๆ ได้
หรือไม่ เพรำะธรรมชำติวิชำมีควำมแตกต่ำงกันมำก 

อาจารย์ดรุณี มีควำมคิดเห็นว่ำ  จริง ๆ แล้ว material ในสื่อออน์ไลน์ปัจจุบันนี้มีจ ำนวนมำก เช่น ใน 
facebookyoutube โดยผู้สอนสำมำรถเข้ำไปดูพวกวิธีกำรน ำเสนอและเทคนิคกำรสอนได้  แล้วเอำมำปรับใช้
ในรำยวิชำของเรำ  ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้จะเป็นข้อมูลเสริมที่มีมำกกว่ำเนื้อหำในห้องเรียน เพรำะปัจจุบันอำจำรย์ไม่
ควรท ำหน้ำที่เป็นผู้สอนเพียงอย่ำงเดียว แต่ควรเน้นวิธีกำรเพ่ือให้เด็กเกิดกระบวนกำรเรียนรู้  เช่น วชิำ
ภำษำอังกฤษสำมำรถน ำคลิปที่เก่ียวกับไวยำกรณ์ ค ำศัพท์มำให้นักศึกษำดู เป็นกำรใช้เวลำนอกห้องเรียน 
เพ่ือที่จะได้ไม่กระทบกับเวลำหรือกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำยในห้อง  

อาจารย์ทัศนียา มีควำมคิดเห็นว่ำ  ไม่แน่ใจว่ำกำรน ำ Google classroom มำใช้จะเหมำะกับวิชำ
บรรยำยเท่ำนั้นหรือไม่ เพรำะวิชำทำงสำยสังคมจะเน้นเรื่องกำรให้นักศึกษำท ำโครงงำน ท ำกิจกรรมจริง
ภำคสนำม 

อาจารย์เมธี มีควำมคิดเห็นว่ำ  ในควำมคิดเห็นคิดว่ำสำมำรถน ำเอำมำประยุกต์ใช้ได้ในหลำยวิชำ 
หลำยลักษณะกำรเรียนกำรสอน  เช่น ให้นักศึกษำส่งงำนออน์ไลน์ หรือส่งPowerpoint ที่ใช้สอนให้นักศึกษำดู  
ผู้สอนไม่ควรยึดติดว่ำกำรบ้ำนหรือชิ้นงำนจะต้องมีค ำตอบตำยตัว หรือเป็นงำนกระดำษ  ผู้สอนอำจจะให้
นักศึกษำท ำคลิปเป็นวิดีโอส่งมำแล้วผู้สอนก็สำมำรถเข้ำไปตรวจเช็คงำนในระบบได้  น่ำจะข้ึนอยู่กับกำร
ประยุกต์ใช้มำกกว่ำนี้ 

อาจารย์ทัศนียา มีควำมคิดเห็นว่ำ  บำงครั้งท่ีให้นักศึกษำท ำเป็นรูปเล่มก็เพ่ือให้เป็นหลักฐำนด้ำน
ประกันคุณภำพ 

อาจารย์สุภา มีควำมคิดเห็นว่ำ  คิดว่ำในประเด็นนี้ไม่น่ำจะเกิดปัญหำเพรำะระบบประกันคุณภำพใน
ปัจจุบันให้ส่งเป็นไฟล์  เพรำะกรรมกำรตรวจโดยใช้ระบบCHE  QA  ONLINE 

อาจารย์เกียรติสุดา มีควำมคิดเห็นว่ำ  สื่อกำรเรียนกำรสอนทุกสื่อมีประโยชน์  แต่ในขณะเดียวกันก็
ต้องเข้ำใจว่ำแต่ละสื่อมีทั้งข้อดี  ข้อด้อย และล้วนมีข้อจ ำกัดแตกต่ำงกันไป  ดังนั้นผู้ที่จะเอำไปใช้ควรเลือกชนิด
ของสื่อและออกแบบกิจกรรม  ออกแบบสื่อให้เหมำะสมกับลักษณะวิชำ 

อาจารย์ดรุณี มีควำมคิดเห็นว่ำ  ในประเด็นนี้เห็นด้วยเพรำะบำงครั้งกำรใช้งำนโดยเทคโนโลยีก็มี
ข้อจ ำกัด เช่น เสียเวลำต้องมำเปิดทีละไฟล์  แล้วบำงครั้งเวลำตรวจก็ปวดตำมำก 

อาจารย์ทัศนียา มีควำมคิดเห็นว่ำ  อีกประเด็นที่เห็นว่ำน่ำจะเป็นข้อเสียคือ บำงครั้งเวลำตรวจงำน
ผู้สอนก็มักจะแก้ไขงำนของนักศึกษำไปด้วย เช่น วิชำวิจัย กำรแก้ไขในเอกสำรที่เป็นกระดำษจะสะดวกแก่
ผู้สอนมำกกว่ำ 
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อาจารย์ดรุณี มีควำมคิดเห็นว่ำ  นี่คืออีกปัญหำที่พบ เพรำะในบำงครั้งผู้สอนก็ต้องขอควำมร่วมมือให้
นักศึกษำพิมพ์ส่งมำอีกครั้ง  ซึ่งท ำให้นักศึกษำมองว่ำเป็นกำรท ำงำนที่ซ้ ำซ้อน  ในประเด็นนี้จึงอำจจะขอให้มี
กำรแลกเปลี่ยนอีกครั้งว่ำอำจำรย์ท่ำนอื่นแก้ปัญหำอย่ำงไร  ส่วนประเด็นลิขสิทธิ์นั้นบำงเรื่อง เช่น ไวยำกรณ์
น่ำจะเป็นองค์ควำมรู้ที่เป็นสำกล  น่ำจะสำมำรถน ำมำแชร์หรือน ำเอำไปใช้ได้เลยโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

อาจารย์เมธี มีควำมคิดเห็นว่ำ  ผู้สอนควรท ำควำมเข้ำใจว่ำเทคโนโลยีนั้นมีข้อจ ำกัด บำงครั้งมันก็ไม่
สำมำรถรองรับควำมต้องกำรเรำได้ทุกอย่ำง ดังนั้นผู้สอนที่ดีจึงจ ำเป็นต้องรู้จักเลือก และรู้จักประยุกต์ใช้  เช่น 
คนทั่วไปมักใช้ Google  Formเพ่ือท ำแบบสอบถำม  แต่ส ำหรับตัวเองนั้นเอำมำประยกต์ใช้ในกำรเช็คชื่อเข้ำ
ห้อง โดยมีกำรจ ำกัดเวลำ โดยก ำหนดช่วงระยะเวลำเปิดปิดระบบเพ่ือไม่ให้นักศึกษำท่ีไม่มำหรือเข้ำสำยเข้ำไป
ท ำได้ 

อาจารย์สุภำ มีควำมคิดเห็นว่ำ  วิธีนี้หำกน ำมำใช้จะเหมำะกับห้องเรียนขนำดใด  ขนำดใหญ่ หรือ 
ขนำดเล็ก 

อาจารย์เมธี มีควำมคิดเห็นว่ำ  คิดว่ำน่ำจะเหมำะกับผู้เรียนที่มีจ ำนวนไม่มำก ประมำณ20 กว่ำคน 
เพรำะเรำจะสำมำรถจดจ ำใบหน้ำเด็กได้ แล้วเวลำตรวจสอบชื่อที่ข้ึนในระบบจะสำมำรถทรำบได้ว่ำเป็นข้อมูลที่
ถูกต้องหรือไม่  ซึ่งในระบบจะโชว์ชว่งเวลำที่เด็กเข้ำไปกดSubmit ด้วย 

อาจารย์เกียรติสุดา มีควำมคิดเห็นว่ำ  หำกน ำระบบนี้มำใช้จะสำมำรถเข้ำไปกดย้อนหลังได้หรือไม่ 

อาจารย์เมธี มีควำมคิดเห็นว่ำ  ไม่ได้ 

อาจารย์ทัศนียา มีควำมคิดเห็นว่ำ  ข้อสังเกตคือหำกน ำระบบเหล่ำนี้มำใช้จะกระทบต่อควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียนหรือไม่ เพรำะกลำยเป็นว่ำควำมสัมพันธ์นี้จะต้องอำศัยสื่อมำเป็นตัวกลำง 

อาจารย์เกียรติสุดา มีควำมคิดเห็นว่ำ  หำกเป็นเช่นนี้ก็อำจจะถือว่ำเป็นข้อด้อย  แต่ก็อย่ำลืมว่ำมีข้อดี
เช่นกัน เพรำะกำรน ำระบบนี้มำใช้จะช่วยเรื่องกำรท ำห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนเสมือนจริง ผู้สอนและผู้เรียน
สำมำรถติดต่อสื่อสำรกันได้ตลอดเวลำ โต้ตอบกันได้ทันทีและสะดวกรวดเร็วขึ้น เหมำะกับในศตวรรษท่ี 21 

อาจารย์อัจฉราภรณ์ มีควำมคิดเห็นว่ำ  กำรเรียนกำรสอนในปัจจุบันควรจะใช้หลำยวิธีปนกันไป
เพ่ือให้เกิดควำมสมดุล 

อาจารย์เมธี มีควำมคิดเห็นว่ำ  ข้อดีของเทคโนโลยีคือจะช่วยประหยัดเวลำ ท ำให้มีเวลำในกำรท ำ
กิจกรรมมำกข้ึน  เรำไม่จ ำเป็นต้องท ำเองทุกอย่ำงแต่เรำสำมำรถน ำเทคโนโลยีมำเป็นตัวช่วยได้ 

อาจารย์ทัศนียา มีควำมคิดเห็นว่ำ  แสดงว่ำควรจะใช้ให้เหมำะกับธรรมชำติวิชำมำกกว่ำ 

อาจารย์เกียรติสุดา มีควำมคิดเห็นว่ำ  ควรใช้เป็นสื่อเสริม ไม่ใช่เป็นสื่อหลัก 
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อาจารย์ทัศนียา มีควำมคิดเห็นว่ำ  ดังนั้นผู้สอนต้องใช้ให้ดี ต้องรู้จักข้อจ ำกัดหำกจะเลือกน ำมำใช้ 

ผศ.ดร.นงนภัส มีควำมคิดเห็นว่ำ  น่ำจะเป็นจริงตำมท่ีอ.เมธีกล่ำว เพรำะหลำยกิจกรรมของสำขำวิชำ
ภำษำญี่ปุ่นจะเห็นว่ำนักศึกษำสำมำรถลงมือท ำได้จริงโดยเฉพำะเมื่อถึงเวลำที่ต้องลงภำคปฏิบัติ  แสดงว่ำ
ผู้สอนน่ำจะใช้สื่อเหล่ำนี้มำเป็นตัวช่วยเพื่อเสริมประสบกำรณ์หรือเตรียมควำมพร้อมให้แก่เด็กก่อนจะลงมือท ำ
จริง 

อาจารย์ดรุณี มีควำมคิดเห็นว่ำ  ประเด็นเรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียนและผู้สอนนี้ จริง ๆ แล้ว
หำกเรำน ำสื่อเทคโนโลยีมำใช้ให้เกิดประโยชน์ก็สำมำรถลดปัญหำประเด็นนี้ เช่น ในชั้นเรียนได้มีกำรมอบหมำย
ให้นักศึกษำท ำคลิปเกี่ยวกับครอบครัว โดยให้นักศึกษำเสนอประเด็นว่ำเรำเรียนรู้อะไรจำกครอบครัวหรือผู้ที่
เลี้ยงดูเรำมำบ้ำง โดยให้น ำเสนอเป็นภำษำอังกฤษ และให้เพ่ือนมำแสดงควำมคิดเห็น  จำกกิจกรรมนี้ท ำให้
ผู้สอนเข้ำใจเด็กบำงคนมำกขึ้น เป็นกำรทลำยก ำแพงในใจที่เกิดขึ้นระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียน  เพรำะบำงครั้ง
เด็กสมัยนี้เรำไม่สำมำรถสอนคุณธรรมจริยธรรมได้ตรง ๆ แต่หำกเรำปรับวิธี แล้วเปิดโอกำสให้เขำได้แสดง
ตัวตน ได้ยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้เรำทรำบ  ผู้สอนก็จะเข้ำใจผู้เรียนได้มำกขึ้น 

อาจารย์เกียรติสุดา มีควำมคิดเห็นว่ำ  จำกที่พูดคุยกันในวันนี้น่ำจะสรุปได้ว่ำผู้สอนต้องเข้ำใจสื่อเป็น
เบื้องแรก จำกนั้นก็ต้องออกแบบกิจกรรมให้เหมำะสมกับผู้เรียนและลักษณะวิชำ เพื่อจะน ำสื่อไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

อาจารย์สุภา กล่ำวว่ำ  คณะกรรมกำรได้เลือกให้ อำจำรย์ดร.ดรุณี  โยธิมำศ เป็นตัวแทนในกำรน ำเอำ
องค์ควำมรู้ไปใช้ ซึ่งจะมีกำรจัดประชุมเผยแพร่ในโอกำสต่อไป และในครั้งต่อไปจะต้องมีกำรทบทวนประเด็น
ปัญหำที่เรำกล่ำวกันในครั้งนี้อีกครั้ง เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้มำในวันนี้ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เพ่ิมเติม 
โดยเฉพำะในประเด็นที่อำจำรย์บำงท่ำนพบปัญหำในกำรใช้ Google classroom และยังไม่สำมำรถแก้ไข
ปัญหำในประเด็นดังกล่ำวได้ ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่มำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้  สวัสดีค่ะ 
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สรุปสาระความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 
 
ปัจจุบันสื่อกำรสอนที่อำจำรย์หลำยท่ำนน ำมำใช้ เป็นสื่อกำรสอนที่อำจำรย์ได้องค์ควำมรู้จำกกำร KM 

ปีกำรศึกษำก่อน ๆ เช่น กำรใช้ Facebook หรือวิดีโอคลิป แต่มีอำจำรย์ส่วนน้อยที่น ำ Google Classroom 
มำใช้เป็นสื่อ KM ปีกำรศึกษำนี้คณะกรรมกำรจึงเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องประโยชน์
ของกำรใช้ Google Classroom และวิธีน ำมำใช้เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอน  

ที่ประชุมมีควำมเห็นว่ำ material ในสื่อออนไลน์ปัจจุบันนี้มีจ ำนวนมำก เช่น ใน Facebook และ
Youtube โดยผู้สอนสำมำรถเข้ำไปดูพวกวิธีกำรน ำเสนอและเทคนิคกำรสอนได้  แล้วเอำมำปรับใช้ในรำยวิชำ
ของเรำ  ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้จะเป็นข้อมูลเสริมเนื้อหำในห้องเรียน เพรำะปัจจุบันอำจำรย์ไม่ได้ท ำหน้ำที่เป็นผู้สอน
เพียงอย่ำงเดียว แต่ควรเน้นวิธีกำรเพ่ือให้เด็กเกิดกระบวนกำรเรียนรู้  เช่น วชิำภำษำอังกฤษสำมำรถน ำคลิปที่
เกี่ยวกับไวยำกรณ์ ค ำศัพท์มำให้นักศึกษำดู เป็นกำรใช้เวลำนอกห้องเรียน เพ่ือที่จะได้ไม่กระทบกับเวลำหรือ
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำยในห้อง  

ประเด็นค ำถำมจำกท่ีประชุม คือ ข้อจ ำกัดหรือข้อดีข้อเสียจำกประสบกำรณ์ผู้สอนที่เคยใช้ google 
classroom มีอะไรบ้ำง เรื่องประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ของคลิปในYoutubeที่เรำแชร์ใน Google classroom 
หรือไม่  ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนและผู้สอนจะลดน้อยลงหรือไม่ และกำรแชร์ข้อมูลรูปภำพหรือไฟล์จ ำนวนมำก
จะท ำอย่ำงไร  แต่ในกำรประชุมสองครั้งแรก ก็ท ำให้ได้ข้อสรุปได้ว่ำผู้สอนควรท ำควำมเข้ำใจว่ำเทคโนโลยีนั้นมี
ข้อจ ำกัด บำงครั้งมันก็ไม่สำมำรถรองรับควำมต้องกำรเรำได้ทุกอย่ำง ดังนั้นผู้สอนที่ดีจึงจ ำเป็นต้องรู้จักเลือก 
และรู้จักประยุกต์ใช้  ข้อดีของกำรน ำระบบนี้มำใช้จะช่วยเรื่องกำรท ำห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนเสมือนจริง 
ผู้สอนและผู้เรียนสำมำรถติดต่อสื่อสำรกันได้ตลอดเวลำ โต้ตอบกันได้ทันทีและสะดวกรวดเร็วขึ้น เหมำะกับใน
ศตวรรษท่ี 21 คิดว่ำกำรเรียนกำรสอนในปัจจุบันควรจะใช้หลำยวิธีปนกันไปเพื่อให้เกิดควำมสมดุล จำกที่
พูดคุยกันน่ำจะสรุปได้ว่ำผู้สอนต้องเข้ำใจสื่อเป็นเบื้องแรก จำกนั้นก็ต้องออกแบบกิจกรรมให้เหมำะสมกับ
ผู้เรียนและลักษณะวิชำ เพื่อจะน ำสื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน กลุ่มย่อยครั้งที่ 3 

วันพธุที่ 16 มกราคม  2562 เวลา  13.00 น. 
ณ ห้องประชุม อาคารเบญจบรรณ 

ผู้น ากลุ่ม    : อำจำรย์สุภำ  พูนผล 

ผู้อ านวยความสะดวก   : อำจำรย์ ดร.ดรุณี โยธิมำศ 

ผู้จดบันทึก    : อำจำรย์ ดร.ดรุณี โยธิมำศ 

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  

1. อำจำรย์สุภำ  พูนผล 

2. อำจำรย์สุรีย์วรรณ  จันทรบูรณ ์

3. อำจำรย์รัชฎำภรณ์ เจนวชิรพงศ์    

4. อำจำรย์เกียรติสุดำ  บุญส่ง  

5. อำจำรย์ ดร.ดรุณี โยธิมำศ 

6. อำจำรย์ Bai  Fen 

7. อำจำรย์นฤมล  พงษ์ประเสริฐ 

8. อำจำรย์เมธี  พุทธวงศ์ 

9. อำจำรย์กุลกนก  มณีวงศ์ 

10. อำจำรย์สุรีพันธ์  เทพอุด 

11. อำจำรย์ออมบุญ  บุรุษภักดี 

12. อำจำรย์พีระวิทย์  ถนอมสิงห์ 

13. อำจำรย์นิธินำฎ  บุลมำก 

14. อำจำรย์อัญษิกำญฌ์  ภูธรใจ  

15. อำจำรย์สุทธิณี  พรหมกันดร 

16. อำจำรย์มำริ  แก้วแดง 

17. อำจำรย์เกณฑ์  เชื้อพลำกิจ 
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สืบเนื่องจำกกำรประชุมสองครั้งที่ผ่ำนมำ ผู้น ำกลุ่มเห็นว่ำควรมีกำรทบทวนประเด็นปัญหำเรื่องกำรใช้ 
Google classroom อีกครั้ง เพ่ือให้ผู้ที่ไม่ได้มำร่วมในวันนั้นได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เพ่ิมเติม 
โดยเฉพำะในประเด็นที่อำจำรย์บำงท่ำนพบปัญหำในกำรใช้ Google classroom และยังไม่สำมำรถแก้ไข
ปัญหำในประเด็นดังกล่ำวได้  

อาจารย์สุภา ตั้งประเด็นค ำถำมว่ำอะไรคือสิ่งส ำคัญในกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรใช้ Google 
classroom 

อาจารย์เกณท์ จึงแสดงควำมคิดเห็นว่ำ  เงิน เพรำะต้องใช้อุปกรณ์อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ มี 
specification ทีเ่พียงพอกับกำรเปิดใช้ Google classroom อำจำรย์แต่ละท่ำนต้องสำมำรถใช้เทคโนโลยี
เบื้องต้นเป็น เช่น กำรใช้ gmail 

อาจารย์กุลกนก  ถำมว่ำอำจำรย์ที่ไม่มีพ้ืนฐำนควำมรู้เรื่องนี้เลยจะต้องเริ่มต้นอย่ำงไร  

อาจารย์สุทธิณี เสนอว่ำ ต้องเริ่มต้นจำกกำรให้นักศึกษำสมัคร Google account ต้องไปอ่ำนเตรียม
ตัวอ่ำนมำก่อนว่ำกูเกิลคลำสรูมคืออะไร  

อาจารย์อัญษิกาญฌ์ มีควำมคิดเห็นว่ำ  วิชำ GE บำงทีเด็กก็ไม่มีควำมรับผิดชอบ ก็เลยต้องแปะวีดีโอ 
ท ำให้นักศึกษำสะดวก ไม่ต้องไปหำ material เองจำกอินเตอร์เน็ต เรำก ำหนดวันและเวลำส่งได้ มีกำรแจ้งวัน 
deadline ของแต่ละ Assignment และสำมำรถแจ้งคะแนนของแต่ละ assignment ได้  

อาจารย์สุทธิณี มีควำมคิดเห็นว่ำ  คะแนนสำมำรถใส่คะแนนเต็ม เด็กจะทรำบคะแนนเบื้องต้น มันจะ
รวมให้เรำ เด็กจะรู้ว่ำ ตอนนี้คะแนนรวมได้เท่ำไร feedback แต่งำนบำงงำนก็ไม่สะดวกตรวจ  

อาจารย์กุลกนก ถำมว่ำควำมแรงอินเตอร์เน็ตของมีผลหรือไม่ 

อาจารย์พีระวิทย์ มีควำมคิดเห็นว่ำ  ปกติอินเตอร์เน็ตไม่ได้มีปัญหำนะ เพรำะปกติเรำใช้งำนที่บ้ำน 
ใช้มำปีกว่ำ ๆ ก็ไม่มีปัญหำเรื่องอินเตอร์เน็ตเลย 

อาจารย์อัญษิกาญฌ์ มีควำมคิดเห็นว่ำ  ใช้งำนจำกโทรศัพท์ก็ได้ มันจะสำมำรถดูคร่ำว ๆก่อนก็ได้ 

อาจารย์สุทธิณี มีควำมคิดเห็นว่ำ  ถ้ำสมัยก่อน ต้องขออีเมลเด็กเพ่ือให้เด็กส่งให้ ตอนนี้คือ ก็ให้ไป 
แล้วแต่เด็กจะสนใจ 

อาจารย์อัญษิกาญฌ์ มีควำมคิดเห็นว่ำ  กำรตอบสนองนั้นขึ้นอยู่กับเด็ก และบำงคนบำงที ก็ช้ำ มำ
เข้ำทีหลัง เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ได้เคยให้ท ำควำมคิดส ำรวจ เด็กมีทั้งชอบและไม่ชอบ คนที่ไม่มี
คอมพิวเตอร์ เป็นกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพรำะนั้นนักศึกษำก็ยืมเพ่ือนได้ มันอยู่ที่เรำเป็นคนสั่งด้วย และ
นักศึกษำท่ีต้องรู้จักแก้ปัญหำ จ ำนวนนักศึกษำไม่มีผลต่อกำรใช้ จีอีห้องใหญ่ๆยิ่งควรจะเปิด Google 
classroom 
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อาจารย์สุทธิณี มีควำมคิดเห็นว่ำ  เหมำะกับกำรสั่งงำน ไม่ได้ใช้ในห้องเรียน  

อาจารย์เกณฑ์ มีควำมคิดเห็นว่ำ  สัญญำณก็มีส่วน มันช่วยในแง่กำรที่เรำไม่ต้องแจกกระดำษ 
นักศึกษำจะได้ไม่มีข้ออ้ำงว่ำ ท ำหำย หนูส่งแล้วค่ะ ขึ้นอยู่กับผู้เรียนพร้อมไหมด้วย เด็กชอบต่อต้ำนกำร
เปลี่ยนแปลง  

อาจารย์สุทธิณี มีควำมคิดเห็นว่ำ  ไม่ชอบตั้งกลุ่มไลน์ เป็นอีกช่องทำงหนึ่งที่ให้เรำได้สื่อสำร  มันดีกับ
วิชำเขียน มันตรวจเรื่อง plagiarism เพรำะเขำพิมพ์เอำ เรำสำมำรถเอำไปเช็คว่ำเด็กก๊อปปี้ได้ไหม บำงทีเรำไม่
อยำกเก็บเงินค่ำถ่ำยเอกสำร ชอบตรงที่ สำมำรถเปิดให้เด็กโพสตอบ เพรำะมันจะแจ้งเป็นข้อควำมมำเตือน
อำจำรย์  

อาจารย์ทัศนียา ถำมค ำถำมว่ำ ถ้ำมันจะเป็นวิชำที่จะต้องเก็บข้อมูลภำคสนำมหรือข้อมูลข้ำงนอก 
กำรใช้สื่อชนิดนี้สำมำรถน ำมำใช้ได้หรือไม่ 

อาจารย์เกณฑ์ มีควำมคิดเห็นว่ำ  ไม่มีปัญหำ มันส่งคลิปเข้ำมำได้ คนสอนอยำกใช้ไหม คอมพิวเตอร์ 
ต้องแรม 8 ขึ้น 

อาจารย์กุลกนกมีควำมคิดเห็นว่ำ  มหำวิทยำลัยบอกว่ำ จะมีกำรสำธิตกำรใช้เทคโนโลยี มีคนเข้ำไป
ฟังไหม  

อาจารย์ดรุณี แจ้งในที่ประชุมครั้งที่แล้วว่ำ ได้พบปัญหำเกี่ยวกับกำร upload ไฟล์รูปภำพที่ upload 
เข้ำไปได้จ ำกัดไม่เกิน 20 ไฟล์ จะต้องท ำอย่ำงไร และแจ้งว่ำปัญหำอีกอย่ำงคือบำงทีเด็กไม่ได้ใช้ชื่อนำมสกุล 

อาจารย์เกณฑ์ เสนอว่ำควรจะต้องใช้ลิ้ง Google Drive และน ำมำแปะไว้ เอำไปลงที่ Google 
classroom อีกที มันจะสะดวกข้ึน และมีควำมคิดเห็นว่ำ  ต้องเปลี่ยนชื่อ account gmailเป็นชื่อจริงนำมสกุล
จริง และมีควำมคิดเห็นว่ำ  เปลี่ยนชื่อได้ ไม่ต้องสมัครกูเกิลใหม่ ก็แล้วแต่วิชำ เช่นบำงเทอม วิชำจะเป็นแนว 
discussion ก็จะใช้สื่อนี้ แต่ถ้ำวิชำ Translation ก็ไม่เหมำะ  

อาจารย์เกณฑ์ ยังมีควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกว่ำ  มันต้องมีกำรลงทุน ถ้ำคอมฯบำงเครื่องสนับสนุน
เครื่องมือคอมเม้น แบบเขียนได้ในคอม ก็จะดี ขึ้นอยู่กับอำจำรย์ว่ำจะลงทนมีคอมฯแบบนั้นไหม  

อาจารย์สุภา ถำมว่ำ  ควรจะเอำมำใช้เป็นสื่อหลักหรือเอำมำเสริม 

อาจารย์เกณฑ์ มีควำมคิดเห็นว่ำ  แล้วแต่อำจำรย์ ถ้ำเรำวัดควำมจ ำไม่เหมำะแน่นอน ถ้ำวัดกำร
ประยุกต์ใช้ก็เหมำะสม เรำเอำมำใช้แทนกำรแจกชีทก็ได้ สมมุติเรำท ำเล่มเด็กหำย ก็จะได้มีหลักฐำน  มันคือ 
เรำไป traceback ได้ว่ำเทอมก่อนเรำสอนอะไร และเอำมำก๊อปปี้ลงเทอมใหม่ หรืออะไรที่มันเก่ำแล้ว แล้วจะ
หำอันใหม่ ก็จะดี  
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อาจารย์พีระวิทย์ มีควำมคิดเห็นว่ำ  วิชำกำรเขียน มีแค่ให้งำน เพรำะอำจำรย์พีระวิทย์เสนอว่ำ 
เพรำะว่ำมันต้องดูลักษณะของรำยวิชำ  

อาจารย์สุภา พูดถึงกำรเผยแพร่หรือลิขสิทธิ์ และถำมต่อว่ำอำจำรย์บำงท่ำนกลัวว่ำจะปวดตำ เวลำ
ตรวจงำน 

อาจารย์เกณฑ์ มีควำมคิดเห็นว่ำ  ไม่มีปัญหำ เพรำะเป็นคลิปที่เอำมำจำก ระบบเปิดออนไลน์ ไม่ใช่
คลิปส่วนตัว เช่นของหน่วยงำนลับ ส่วนเรื่องปวดตำหรือไม่แล้วแต่อำจำรย์ อุปสรรคของกำรใช้ มันมีแต่มันแก้
ได้ ก็แค่ดำวน์โหลดลงเครื่อง  ว่ำงตอนไหน ก็ตรวจ ถ้ำปวดตำ ก็แล้วแต่ว่ำ อำจำรย์แต่ละคนจะสะดวกไหม 
ต้องใช้อีเมลให้คล่อง เริ่มจำกเอำไฟล์ให้เด็ก ให้งำนเด็ก เด็กพิมพ์งำน และโหลดเข้ำไป เรำก็ง่ำยที่จะตรวจ  

อาจารยอั์ญษิกาญฌ์ บอกวิชำพูด ให้เด็กพูดแล้วอัดคลิป และโพสคลิปลง ให้เพื่อนไปท ำ peer 
feedback ท ำให้เขำสะดวก เพรำะบำงทีเรำไม่มีเวลำพอในคำบ  

อาจารย์กุลกนก มีควำมคิดเห็นว่ำ ถ้ำมีคลิปตัวอย่ำงในยูทูป ก็จะส่งคลิปให้ดูเป็นตัวอย่ำง   

อาจารย์สุทธิณี มีควำมคิดเห็นว่ำ  ไม่เก่ียวกับว่ำ interactive น้อยลง ไม่เกี่ยวกับ กำรแลกเปลี่ยน
น้อยลง ขึ้นอยู่กับอำจำรย์ค่ะ เพรำะมันท ำท่ีบ้ำน ในห้องก็ส่วนในห้อง ถ้ำไม่เข้ำใจก็ต้องมำคุยกันหลัง 
feedback จุดอ่อน คือ อำจำรย์ใช้ไม่คลอบคลุม เมื่อก่อนมีสองสำมปุ่ม พอมำปีต่อมำ ก็เปลี่ยนปุ่มฟังชั่นเพิ่ม
มำกข้ึน ต้องเรียนรู้ต่อไป  

อาจารย์อัญษิกาญฌ์ มีควำมคิดเห็นว่ำ  จะดีกว่ำ Facebook  คือ มันจัดโฟลเดอร์ให้เรียบร้อย คือ
มันอยู่ในไดร์ฟ (Drive) มันต่ำงเรื่องจำกกำรเช็คควำมก้ำวหน้ำ หรือ progression มันมีปุ่มให้อำจำรย์ให้
คะแนน เรียนตัวต่อตัว Facebook มันคือ social media  

อาจารย์สุภา มีควำมคิดเห็นว่ำ  ลักษณะของ Google เหมำะกับกำรเรียนกำรสอนศตวรรษที่ 21 คือมีข้อดี
เยอะ ปัญหำมีน้อย ปฏิกิริยำหรือควำมสัมพันธ์ของครูและเด็กจะไม่ได้ลดน้อยลง เพรำะมันเกี่ยวข้องกับวิธี
จัดกำรเรียนกำรสอนของผู้สอนและธรรมชำติผู้เรียน ธรรมชำติผู้สอนและวิชำด้วย เช่น กำรก ำหนดจ ำนวนค ำ 
มันจะท ำให้ผู้สอนไม่ต้องมำนับเอง และพูดถึงกำรแก้ปัญหำ ว่ำชื่อสกุล และส่งรูปมำกกว่ำยี่สิบ และเรื่อง
ลิขสิทธิ์ จะต้องท ำอย่ำงไร สรุปคือประเด็นที่ได้จำกกำรแลกเปลี่ยน ซึ่งเห็นภำพชัดขึ้น ได้องค์ควำมรู้ที่มี
ประโยชน์ ดังนั้นในประชุมคณะครั้งต่อไปจะมีกำรน ำเสนอผลกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้  

อาจารย์สุทธิณี มีควำมคิดเห็นว่ำ  gmailคณะวิทยำศำสตร์ บอกว่ำ ถ้ำเรำอยำกได้พ้ืนที่เยอะขึ้น ก็
ต้องใช้gmailของพำยัพ มันจะเก็บได้มำกข้ึน มหำวิทยำลัยจะให้ account ID ของ gmailแก่เรำ เพรำะฉะนั้น
ขอจำกมหำวิทยำลัย เวลำส่งไฟล์ก็จะได้มีพ้ืนที่เก็บมำกข้ึน  

 



 
 

26 

สรุปสาระความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 
 

 กำรเรียนกำรสอนในบำงรำยวิชำ บำงครั้งจะพบปัญหำเรื่องผู้เรียนขำดควำมรับผิดชอบ ผู้สอนจึง
แก้ปัญหำโดยกำรน ำเอำlinkวิดีโอมำใส่ไว้ ท ำให้อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่นักศึกษำเพรำะไม่ต้องไปหำ 
material เองจำกอินเตอร์เน็ต อีกท้ังผู้สอนยังก ำหนดวันและเวลำส่งงำนได้ เพรำะสื่อชนิดนี้สำมำรถใช้แจ้งวัน 
deadline ของแต่ละ Assignment และสำมำรถแจ้งคะแนนของแต่ละ assignment ได้ ส่วนกำรตอบสนอง
นั้นสังเกตว่ำขึ้นอยู่กับผู้เรียนเป็นรำยบุคคล ในช่วงแรกอำจมีทั้งนักศึกษำทีช่อบและไม่ชอบ โดยเฉพำะคนที่ไม่มี
คอมพิวเตอร์ แต่ก็ควรรู้จักกำรหำวิธีแก้ปัญหำเพรำะกำรเรียนกำรสอนในปัจจุบันคือฝึกให้เด็กรู้จักกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต ทั้งนักศึกษำและอำจำรย์จึงควรช่วยกันหำวิธีแก้ไขปัญหำ ทั้งยังควรต้องยอมรับกับกำรเปลี่ยนแปลง
และเตรียมตัวเองให้พร้อมกับกำรใช้สื่อประเภทใหม่ ผู้สอนสำมำรถใช้สื่อนี้มอบหมำยงำนได้ ดังนั้นแม้นักศึกษำ
บำงคนจะขำดเรียนแต่ก็ยังสำมำรถติดตำมงำนได้อยู่ นอกจำกนั้นยังพบว่ำปัญหำเรื่องจ ำนวนนักศึกษำไม่มีผล
ต่อกำรใช้สื่อประเภทนี้ เพรำะยิ่งห้องใหญ่ ๆ ก็ยิ่งควรจะเปิด Google classroom ทั้งช่วยในแง่ท่ีผู้สอนไม่ต้อง
แจกกระดำษ และบันทึกข้อมูลได้ นักศึกษำจะได้ไม่มีเหตุผลมำบอกว่ำท ำหำยในภำยหลัง  

นอกจำกนั้น กำรใช้Google classroom ยังเป็นอีกช่องทำงหนึ่งที่ท ำให้ผู้สอนได้สื่อสำรกับผู้เรียน 
โดยเฉพำะผู้ที่ไม่ชอบกำรใช้กลุ่มไลน์ ผู้สอนสำมำรถน ำมำตรวจเรื่อง plagiarism ได้ โดยสำมำรถเอำไปเช็คว่ำ
เด็กคัดลอกมำหรือไม ่เป็นสื่อที่ช่วยประหยัดเรื่องงบประมำณในกำรถ่ำยเอกสำรและลดกำรใช้กระดำษ 
นอกจำกนั้นยังมีข้อควำมมำเตือนให้ผู้เรียนทรำบด้วย ท ำให้ในกำรเรียนกำรสอนวิชำนั้นเกิดกำรเคลื่อนไหว
ตลอดเวลำ สร้ำงแรงกระตุ้นและแรงจูงใจในกำรเรียนได ้ นอกจำกนี้ยังพบว่ำกำรใช้ Google classroom 
ไม่ได้ท ำให้ปฏิกิริยำหรือควำมสัมพันธ์ของครูและผู้เรียนลดน้อยลง หำกแต่ช่วยบริหำรเวลำ ช่วยท ำให้ผู้สอน
และผู้เรียนได้มีโอกำสโต้ตอบกันในช่วงเวลำที่ไม่ได้เรียนอยู่ในห้อง เช่น ช่วยจัดโฟลเดอร์ให้เรียบร้อย เพรำะมัน
อยู่ในไดร์ฟ (Drive)  ผู้สอนสำมำรถใช้ตรวจดูควำมก้ำวหน้ำ (progression )ของผลงำนผู้เรียนได้ นอกจำกนั้น
ยังมีปุ่มให้อำจำรย์ให้คะแนนย้อนกลับ ท ำให้เหมือนว่ำผู้เรียนได้มีโอกำสโต้ตอบแบบตัวต่อตัวกับผู้สอนได้โดยไม่
ต้องรอให้ถึงชั่วโมงเรียน  ลักษณะของ Google classroom จึงเหมำะกับกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 
เป็นอย่ำงยิ่ง 
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ภาคผนวก 
 

รูปภาพประกอบการจัดการความรู้   

และตัวอย่างการน า Google Classroom ไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนจริง 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 
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คณะกรรมการและผู้เข้าประชุมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้สื่อ Google  Classroom  
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การถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้ 
ประชุมการจัดการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่กลุ่มใหญ่  

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ ์ 2562 เวลา  10.00 น. 
ณ ห้อง PC 401 อาคารเพ็นเทคอส 

 

ผู้ถอดบทเรียนและรายงานผลการน าองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน : อำจำรย์ดร. ดรุณี โยธิมำศ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต  

2. อำจำรย์สุภำ  พูนผล 

3. อำจำรย์นงลักษณ์  ศรีวิชัย 

4. อำจำรย์ออมบุญ  บุรุษภักดี 

5. อำจำรย์สุรีย์วรรณ  จันทรบูรณ ์

6. อำจำรย์สุรีพันธ์  เทพอุด 

7. อำจำรย์พีระวิทย์  ถนอมสิงห์ 

8. อำจำรย์รัชฎำภรณ์  เจนวชิรพงค์ 

9. อำจำรย์สุทธิณี  พรหมกันดร 

10. อำจำรย์อัญษิกำญฌ์  ภูธรใจ  

11. อำจำรย์นิธินำฏ  บุลมำก 

12. อำจำรย์ ดร.ดรุณี  โยธิมำศ 

13. อำจำรย์ ดร.ปุณณำสำ  โพธิพฤกษ์ 

14. อำจำรย์ชลิดำ  วสุวัต 

15. อำจำรย์ทัศนียำ  วงศ์จันทร์ 

16. อำจำรย์กุลกนก  มณีวงศ์ 

17. อำจำรย์ชูศักดิ์  เสถียรพัฒโนดม  

18. อำจำรย์ ดร.พิพัฒน์พงศ์ มำศิริ 
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19. อำจำรย์อัจฉรำภรณ์  จันทร์สว่ำง 

20. อำจำรย์เสำวนีย์  ด ำรงโรจน์สกุล 

21. อำจำรย์ ดร.ปิ่นอนงค์  อ ำปะละ 

22. อำจำรย์สิริมำศ  แก้วกันทำ 

23. อำจำรย์เมธี  พุทธวงศ์ 

24. อำจำรย์กัลยำ  แสนใจมูล 

25. อำจำรย์มำริ  แก้วแดง 

26. ผศ.รัชตพล ชัยเกียรติธรรม 

27. อำจำรย์ ดร.พิมพ์ฟ้ำ  สุวรรณหงษ์ 

28. อำจำรย์ ดร.นมลรัตน์  แย้มวงศ์ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมคณาจารย์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และน าไปสู่การปฎิบัติให้แก่คณาจารย์ในคณะฯ  
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ตัวอยา่งการน า Google Classroom ไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนจริง 
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