
แบบฟอรม์การเขียนแบบถอดประสบการณก์ารเรียนรู ้ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีและ

ภาษาองักฤษเป็นสื่อในการจดัการเรียนการสอน 

  
 

1. ช่ือ-สกุล ผูเ้ล่าเรื่อง     ดร. นิภาพร เฉลิมนิรนัดร     คณะศึกษาศาสตร ์

2. ช่ือ-สกุล ผูบ้นัทึก       ดร. นิภาพร เฉลิมนิรนัดร     คณะศึกษาศาสตร ์

3. บทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูเ้ล่าเรื่อง 

 ผูอ้ านวยการหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลกัสูตร  ดูแลรับผิดชอบ และสอนวิชา การจดัการเรียนรู ้(Learning 

Management) ภาคภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 

4.  เรื่องที่เล่า    

การใชเ้ทคโนโลยีแอพพลิเคชัน่ Google Apps for Education และภาษาองักฤษเป็นส่ือในการ

จดัการเรียนการสอน รายวิชา EDC 622 Learning Management (ภาคภาษาองักฤษ) 

5.  ความเป็นมาของเรื่องที่เล่า  

 ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรบักนัโดยทัว่ไปว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคญัในดา้นต่างๆอย่าง

กวา้งขวาง โดยเฉพาะในดา้นการศึกษา เทคโนโลยีจึงเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีช่วยพฒันาการเรียน

การสอนใหม้ีประสิทธิภาพ ช่วยการจดัการเรียนรูใ้หเ้กิดความรวดเร็ว ถูกตอ้ง ตรงตามเป้าหมายของ

ทั้งผูส้อนและผูเ้รียน 

เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถน ามาประยุกต์ใชเ้พ่ือการจัดการเรียนการสอน การจัดเก็บ

ขอ้มูลต่างๆ การเผยแพร่ส่ือการสอน การประมวลผลฐานขอ้มูล การวางแผนการสอน การแจง้

ข่าวสาร การแนะแนว รวมถึงการแสดงความคิดเห็นของผูส้อนและผูเ้รียน ซ่ึงการใชง้านดังกล่าวถือ

ไดว้่าเป็นวิธีการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู ้การจดัสภาพแวดลอ้มใหม่เพ่ือการเรียนรู ้ นับเป็น

การส่ือสารท่ีมีการถ่ายทอดขอ้มลูข่าวสารจากผูส้่งไปยงัผูร้บั ท าใหเ้กิดความเขา้ใจ และมีปฏิสมัพนัธ์

ท่ีดีระหว่างผูส้อนและผู ้เรียน รวมทั้งสามารถใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารไดอ้ย่าง

สะดวกรวดเร็ว 

ศนูยน์วตักรรมการเรียนรูม้หาวิทยาลยัรงัสิต Center of Innovative Learning (CIL) Rangsit 

University ซ่ึงมีหนา้ท่ีขบัเคล่ือนความเป็น e-University และจดัหานวตักรรมมาใชใ้นการเรียนการ

สอนอยา่งเป็นรปูธรรม ไดจ้ดัการอบรมแอพพลิเคชัน่ใหม่ๆ ใหก้บัอาจารย ์ ซ่ึงหน่ึงในแอพพลิเคชัน่น้ัน 

คือ การใช ้Google Apps for Education หรือ Google Classroom  

Google Apps for Education คือ ชุดโปรแกรมต่างๆของ Google ส าหรบัใชเ้ป็นเคร่ืองมือ

เสริมประกอบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ประกอบดว้ย  

1. Google classroom  การสรา้งหอ้งเรียน ประจ าวิชา 

2.  อีเมลท่ี์ใชใ้นโดเมนของมหาวิทยาลยั (…rsu.ac.th)  

3. Google drive ไดรฟ์เก็บขอ้มลูออนไลน์  

4. Google calendar ปฏิทิน  



 
 

5. Google docs การท าเอกสาร 

6. Google sheet  การท าตาราง 

7. Google slide  การน าเสนอ 

8. Google plus การสนทนา 

9. Google group  การสรา้งกลุ่ม 

10. Google site  การสรา้งเว็บไซต ์

11. Google form การสรา้งฟอรม์แบบสอบถาม การสรา้งแบบฝึกหดั ชุดขอ้สอบต่างๆ 

อยา่งไรก็ตามการใชง้านจะมากหรือนอ้ยน้ัน ขึ้ นอยูก่บัอาจารยผ์ูส้อนซ่ึงจะเป็นผูเ้ลือกใชง้าน

ใหเ้หมาะสมกบับริบทวิชา และผูเ้รียน เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสงูสุด 

6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ท  าใหง้านนั้นประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธท์ี่

ใช ้ ผูมี้ส่วนร่วม อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแกไ้ข 

ในการใชเ้ทคโนโลยี Google Apps for Education เพ่ือการเรียนการสอนในรายวิชาการ

จดัการเรียนรู ้(Learning Management)  ภาคภาษาองักฤษ อาจารยผ์ูส้อนไดว้างแผนจดัเตรียมการ

ใชง้าน เทคนิคกลยุทธต์ามล าดบัขัน้ ดงัต่อไปน้ี 

1. เขา้รบัการฝึกอบรมจากศูนยน์วตักรรมการเรียนรู ้เพ่ือใหม้ีความเขา้ใจ และสามารถใช้

เคร่ืองมือต่างๆ ของ Google Apps for Education ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยไดร้บัการฝึกอบรมเป็น

กลุ่มในครั้งแรก 

2. ท าการนัดหมายเจา้หนา้ท่ีของศูนยน์วตักรรมการเรียนรู ้เขา้รบัการฝึกอบรมเด่ียว เพ่ือสอบ 

ถามวิธีการปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทวิชา  

3. ขอเปิดการใชง้านอยา่งเป็นทางการกบัทางศนูยน์วตักรรมการเรียนรู ้ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีของศูนย์

นวตักรรมการเรียนรู ้จะมีหนา้ท่ีเสมือนอาจารยผ์ูช้่วยสอนในวิชา คอยดแูลการใชง้าน และ

แกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนระหวา่งการเรียนการสอน 

4. แนะน า Google Apps for Education หรือ Google Classroom ใหก้บันักศึกษาในชั้นเรียน 

โดยใหทุ้กคนเปิดการใชง้านผ่าน email address ของมหาวิทยาลยั อาจารยผ์ูส้อนจะเป็น

ผูอ้นุมติัเพ่ือใหนั้กศึกษาสามารถเขา้สู่การใชง้าน เพ่ือความปลอดภยั 

5. อาจารยผ์ูส้อนและผูเ้รียนปรึกษาตกลง ยอมรบักฎการใชง้าน Google Classroom ของ

รายวิชา โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกัในการส่ือสารของการเรียนผ่านแอพพลิเคชัน่น้ี  

6. ก่อนการเรียนการสอนทุกครั้ง อาจารยจ์ะโพสส่ือการสอน เอกสารค าสอน แบบแผนของการ

ท างานท่ีมอบหมายในแต่ละครั้ง ก าหนดเวลาส่งงาน เกณฑก์ารใหค้ะแนน รวมทั้งแจง้

ขา่วสารต่างๆผ่านทางระบบ เป็นภาองักฤษ 

7. นักศึกษาทุกคนสามารถเขา้ดขูา่วสาร เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการสอนไดทุ้กช้ิน ทุกเวลา ยกเวน้

งานส่วนตวัของนักศึกษาอ่ืนๆ เน่ืองจากอาจารยไ์ดต้ั้งระบบการป้องกนัไวล้่วงหนา้แลว้ 

8. นักศึกษาสามารถโพสความคิดเห็น ส่ือวีดีทศัน์ รปูภาพต่างๆท่ีเก่ียวกบัรายวิชาท่ีเรียน ซ่ึงทุก

อยา่งตอ้งใชภ้าษาองักฤษเท่าน้ัน 

9. นักศึกษาสามารถส่งงานท่ีไดร้บัมอบหมายทุกช้ินผ่านทางระบบ โดยท่ีอาจารยจ์ะประเมินให้

คะแนนรวม ทั้งค าเสนอแนะ ค าติชม และการใหแ้กไ้ขงาน โดยตรงท่ีนักศึกษาแต่ละคน ซ่ึง

ทั้งหมดน้ีใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลางในการส่ือสาร 



 
 

10. อาจารยแ์จง้ข่าวสารการสอบปลายภาค รายละเอียดการเตรียมตวั เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ขอ้สอบผ่านทางระบบ และแจง้ผลการสอบผ่านทางระบบ โดยเป็นความลบัระหวา่งอาจารย์

และนักศึกษาแต่ละคน 

 

อุปสรรคหรือปัญหาในการใชเ้ทคโนโลยี Google Apps for Education เพ่ือการเรียนการสอน

ในรายวิชาการจดัการเรียนรู ้(Learning Management) ภาคภาษาองักฤษน้ัน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้ นใน

ช่วงแรกเท่าน้ัน เน่ืองจากนักศึกษายงัไม่คุน้เคยกบัการใชง้านต่างๆของระบบ นอกจากน้ีนักศึกษายงั

ไมก่ลา้ท่ีจะโพสขอ้ความ ส่ือต่างๆ หรือแสดงความคิดเห็นผ่านทางระบบมากนัก  

แนวทางการแกไ้ขปัญหาดังกล่าว อาจารยผ์ูส้อนตอ้งคอยช่วยเหลือใหค้ าแนะน าการใชง้าน 

ปรึกษาเจา้หน้าท่ีของศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู ้ คอยตรวจสอบการเคล่ือนไหวของ Google 

Classroom ขอ้ความ หรือส่ือต่างๆท่ีนักศึกษาโพส รวมทั้งเป็นผูก้ระตุน้ใหนั้กศึกษากลา้แสดงความ

คิดเห็นโดยใชภ้าษาองักฤษผ่านส่ืออยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

7. ผลลพัธห์รือความส าเร็จที่เกิดข้ึน และสิ่งที่ผูเ้ล่าเรื่องที่ไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณด์งักล่าว 

 ระหวา่งการเรียนการสอน และหลงัจากการใช ้Google Apps for Education หรือ Google 

Classroom ในรายวิชาน้ี นักศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็น ติชม ซ่ึงสรุปไดโ้ดยสงัเขปดงัน้ี 

1. สามารถส่ือสารกบัอาจารยผ์ูส้อน และทุกคนในชั้นเรียนไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 

2. สามารถฝึกการใชภ้าษาองักฤษไดดี้ขึ้ น โดยเฉพาะการอ่านและการเขียน เน่ืองจากในชั้น

เรียนจะไดฝึ้กฝนการฟัง และพดูโดยส่วนใหญ่ 

3. ส่ือการสอน เอกสารค าสอน งานของนักศึกษาทุกช้ินถูกจดัเก็บในระบบ ซ่ึงจะไม่มีวนัสญูหาย 

อาจารยผ์ูส้อน และนักศึกษาทุกคนสามารถเรียกดไูดต้ลอดเวลา 

4. วิธีการเรียนการสอนน้ีช่วยประหยดัทรพัยากร ไมเ่สียค่าใช่จ่ายในการใชร้ะบบ อีกทั้งสะดวก

เพราะนักศึกษาสามารถใชง้านผ่านเคร่ืองมือส่ือสารต่างๆ (Smart phones, Laptops, iPads, 

etc.) ไดจ้ากทุกระบบ ไมว่า่ IOS หรือ Android 

5. วิธีการเรียนการสอนน้ีทนัสมยั เหมาะกบัยุค Thailand 4.0  เน่ืองนักศึกษาสามารถใช้

ประโยชน์จากระบบเพื่อการเรียนรูใ้นรายวิชา ฝึกฝนทกัษะดา้นภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

การอ่าน และการเขียนใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้ น 


