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สุฤดี โกศัยเนตร ผูลิขิต 

คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนนักปฏิบัติกลุมการศึกษา เรื่อง E-Learning…นวัตกรรม

ทางการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันจันทรท่ี 10  มีนาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. 

ณ หอง 506 ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชอทิพย สันธนะวนิช 

ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ และ

คณาจารยจากภาควิชาตางๆ รวมท้ังสิ้น 9 คน มารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ซ่ึงสรุปประเด็นตางๆ ท่ีนาสนใจไดดังนี้ 

จุดเริ่มตน 

เริ่มตนจากการท่ีฝายการศึกษาไดจัดอบรม Google App for Education ใหกับคณาจารยคณะ

พยาบาลศาสตร เม่ือวันท่ี  23-24 กันยายน 2557 โดยมี รองศาสตราจารยพิชิต ตรีวิทยรัตน เปนวิทยากร ซ่ึง

อาจารยแตละทานไดนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในการสราง course รายวิชาของตนเอง แตก็พบปญหาในการ

ทํางานบาง ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

• ไดลองทําตามท่ีวิทยากรแนะนํา ในเรื่องของการ

บันทึกเสียงลงใน PowerPoint ในขณะท่ีบรรยาย 

ซ่ึงเม่ือบันทึกเสียงใน PowerPoint แลว พอเปด

ฟงกลับไมมีเสียง แตถาเปนการบันทึกการสอน

โดยใชโปรแกรม Camtasia จะสามารถบันทึกได

ท้ังภาพและเสียง ซ่ึงงายและใชไดดีกวา 

• ไดทดลองทําดวย Google App แลวแตยังไมเปน

รูปเปนรางเทาท่ีควร 

• ไดลองทํา PPT แตมีปญหาท่ีเวลา Share ไฟลแลวใน Google Drive แลวพบปญหา Font ไทยสาร

บรรณเพ้ียน แตถาแปลงไฟลเปน PDF กอนจะสมารถใชได อาจตองแกไขปญหานี้โดยการใช Font 

Cordia, Angsana หรือใชวิธี Save Font ใหฝงอยูในไฟลเลย หากนําไฟลนั้นไปเปดท่ีเครื่องใดก็จะ

สามารถเปด Font ไดโดยไมเพ้ียน 

• เวลากลับไปลองทําเอง เม่ือเกิดปญหา ติดขัดก็ทําใหเบื่อ อาจแกปญหาโดยนัดประชุมเพ่ือลองทําไป

ดวยกัน โดยทุกคนตองลองไปสรางหนา Google Site ของตนเองมากอน แลวจึงนํามาปรับแตงและ

เพ่ือเติมขอมูลในวันท่ีประชุมรวมกัน 

 

1 
 



สราง Google Site ในวิชาท่ีเรามีสวนรวมสอน ตองทําอยางไร 

• อาจารยตองสมัครสมาชิกใน Google App ของ Mahidol กอน จึงจะสราง course ได และตองให

นักศึกษาสมัคร Google App ของ Mahidol ดวย ซ่ึงขณะนี้นักศึกษาชั้นปท่ี 2 ทุกคน สมัครเรียบรอย

แลว  

• การสราง Google Site เราอาจตองพิจารณาวาในหนาเว็บของรายวิชา ควรมีขอมูลอะไรบาง เชน ชื่อ

วิชา ชื่อหัวหนาวิชา ชื่อผูรวมสอน คําอธิบายรายวิชา ประมวลการสอน ตารางสอน และการมอบหมาย

การบาน เปนตน สวนเนื้อหาหากเราเปนผูสอนหลัก ก็สามารถทําเนื้อหาท้ังหมดข้ึนไดเลย แตในกรณีท่ี

เราเปนผูรวมสอน อาจนําข้ึนเฉพาะเนื้อหาในสวนท่ีเรารับผิดชอบสอน แลวใหนักศึกษาสามารถดาวน

โหลดเอกสารได 

• ในการ share เอกสารบน Google จําเปนตองรู email ของนักศึกษา จึงจะ share เอกสารให

นักศึกษาได ดังนั้นวิธีการงายๆ ก็คือ การสราง form การกรอกขอมูลแลวใหนักศึกษาเขามากรอก

ขอมูลของตนเอง โดยควรประกอบดวย field ของ E-mail, Firstname (ตองพิมพติดกัน) และ 

Lastname (ตองพิมพติดกัน) ซ่ึงจะทําใหเราได email ของนักศึกษาตามท่ีตองการ และการ Share 

ขอมูล เราสามารถ Share แบบ Can edit เพ่ือใหผูท่ีเขามาสามารถแกไขขอมูลได แตตองระวังไม 

Share แบบ Owner เพราะจะทําใหเราเขาไปแกไขขอมูลไมได 

• ใชโปรแกรม Bitly เพ่ือยอ URL ใหสั้นลง และตั้งชื่อท่ีสื่อถึงวิชาท่ีเราสอนตอทาย URL ของ Bitly 

เพ่ือใหนักศึกษาจดจํา และเขาถึง Link ท่ีเราตองการไดงายข้ึน โดยผูใชตองสมัครเปนสมาชิก Bitly  

กอน  

ปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการเรียนการสอน 

• นักศึกษาชอบเปด YouTube ดูในเวลาเรียน เรา

อาจเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาส โดยใหนักศึกษา

คนควาขอมูลจาก YouTube มานําเสนอในชั้นเรียน 

การทําขอสอบ Pre-test จะปองกันนักศึกษาลอกขอสอบ

ไดอยางไร 

• กําหนดชวงเวลาในการขอสอบ 

• จํากัดเวลาและจํานวนครั้งในการทําขอสอบ 

• แบงกลุมนักศึกษาในการทําขอสอบเพ่ือปองกัน Server overload 

การใช Moodle ในการเรียนการสอน มีขอดีอยางไร 

• นักศึกษาไมสามารถลอกขอสอบได เนื่องจากโปรแกรมจะ Random คําถามและคําตอบทุกครั้งท่ี

นักศึกษาเขาระบบ 
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• หากนักศึกษาทําขอสอบไมเสร็จแตออกจากระบบไปกอน เม่ือกลับมาเขาระบบอีกครั้ง โปรแกรมจะตอ

เวลาในการทําขอสอบจากการเขาทําครั้งกอน เชน ใหเวลาในการทําขอสอบท้ังหมด 20 นาที นักศึกษา

เขาทําขอสอบครั้งท่ี 1 ใชเวลาไป 10 นาที เม่ือเขามาทําขอสอบครั้งท่ี 2 เวลาท่ีเหลือคือ 10 นาที รวม 

2 ครั้งเปน 20 นาที เปนตน 

Moodle ตางกับ Google Site อยางไร 

• Moodle  มีเครื่องมือท่ีชวยในเรื่องการตกแตงหนา Homepage ใหสวยงามและนาสนใจนอยกวา 

Google Site ซ่ึงการสราง Homepage บน Moodle จะสรางไดงายและรวดเร็ว ผูใชไมตอง

ออกแบบสราง Site เอง  เพราะโปรแกรมมีแมแบบสําเร็จรูปใหแลว แตความสวยงามและลูกเลนอาจ

ยังไมมากเทา Google Site 

• Google Site ไมมี Admin ท่ีชวยดูแลระบบ ผูใช

ตองสรางเอง และเม่ือเกิดปญหาจะตองคนหา

วิธีแกไขใน Google ดวยตัวเอง สวนขอมูลก็จะถูก

เก็บไวในฐานขอมูลของ Google   

• Moodle จะมีหลักการทํางานคลายๆ กับ Class 

Start ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพราะเปน 

LMS (Learn Management System) เหมือนกัน 

แต Moodle เก็บขอมูลไวใน Server สวน Class 

Start เก็บขอมูลไวใน Cloud 

บทสรุปของกิจกรรมวันนี้ 

ขอใหอาจารยลองกลับไปทดลองใชโปรแกรม Moodle และ Google Site แลวเปรียบเทียบขอดี

ขอดอย และดูความถนัดของตนเอง เพ่ือประกอบการพิจารณาในการนําไปใชเพ่ือใหเกิดประโยชนในการเรียน

การสอนของตนเอง สําหรับกิจกรรมในครั้งตอไปอาจจัดในรูปแบบชวนคิด ชวนทํา โดยใหทุกคนกลับไปลอง

สรางท้ังโปรแกรม Moodle และ Google Site ของตนเองมากอน แลวมาชวยกันปรับและทําไปดวยกันในหอง

คอมพิวเตอร 

 
 

 
 
 
 
 

3 
 



รายช่ือผูเขารวมกิจกรรม 
 

1 ผูชวยศาสตราจารย ชอทิพย สันธนะวนิช 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย 

3 อาจารยจิตตระพี บูรณศักดิ์ 

4 อาจารยพุทธิราภรณ หังสวนัส 

5 อาจารยพรรณิภา สืบสุข 

6 อาจารย ดร.อาภรณ คํากอน 

7 อาจารยจิรวรรณ มาลา 

8 อาจารยนันทกานต มณีจักร 

9 อาจารยเสาวลักษณ สุขพัฒนศรีกุล 

10 นางสาวสุฤดี โกศัยเนตร 
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