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ในยุคการศึกษา 4.0 

The Concept of Adopting Google App for Education Support Classroom 
Practice in Education 4.0 

 
ภัทรวรรธน์  ไกรปิยเศรษฐ์1* และ พินันทา  ฉัตรวัฒนา2 

 
1. บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ และจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ เพื่อให้สู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
ในมาตรา 24 ที่ระบุให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมฝึกการปฏิบัติ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกทักษะ กระบวนการคิด 
การเผชิญสถานการณ์ จัดสภาพแวดล้อมส่ือการเรียน 
การสอนท่ีเหมาะสมให้กับผู้เรียนและให้ ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้ ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา และมาตรา 65 
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ทําให้
เกิดการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ 
[1] ผู้เรียนจะต้องฝึกการเรียนรู้ด้วยตัวเองและลงมือ
ปฏิบัติ ฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา และสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา โดยการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอน 

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารทางด้านอินเทอร์ เน็ตที่ เข้ ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวัน ทั้งทางด้านการใช้งานเพ่ือการค้นหา
ข้อมูล ความบันเทิง และทางด้านการศึกษา เป็นต้น การ
พัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันทําให้ เกิด 
แนวคิด การนําแอปพลิเคชันมาทํางานบนระบบ
เซิร์ฟเวอร์ทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานแอป
พลิเคชันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ และตอบสนองการ
ใช้งานของผู้เรียน โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใด ๆ ลงบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ เรียกเทคโนโลยีดังกล่าวว่าเทคโนโลยี

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) และ
แอปพลิเคชันทางการศึกษาที่สนับสนุนการใช้งานบน
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ คือ Google 
App for Education [2] ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทุก
สถานที่ ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันสามารถติดต่อส่ือสาร
ระหว่างผู้เรียนผู้สอนได้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของผู้เรียน ในการศึกษา
ยุคปัจจุบันมีการพัฒนาและปรับปรุงให้ เท่าทันกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้เกิดกระบวนการ
คิด การค้นคว้าหาข้อมูล การวิเคราะห์ การสรุปผล โดย
การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) 
หรือเรียนรู้จากการเผชิญสถานการณ์จริงและนําความรู้
มาพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ ในอนาคต 
 
2. เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud 
Computing) 

เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทํางานบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์
ส่วนตัว มาเป็นการประมวลผลผ่านการทํางานของเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์จํานวนมากที่ เชื่อมโยงกันผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยกลุ่มเครื่องเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นผู้ใช้งาน
สามารถควบคุมและจัดการรูปแบบของเซิร์ฟเวอร์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ สามารถที่จะกําหนด
ประสิทธิภาพให้กบัลูกค้าทําใหส้ามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุก
สถานที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ แท็ปเล็ต 

 
__________________________________________________ 
1 อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจํา ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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4. ห้องเรี
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ทําการบ้านตามโจทย์ที่ ผู้สอนกําหนดให้แต่มาในยุค
การศึกษา 4.0 ผู้เรียนจะมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําให้เกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ในยุค
การศึกษา 4.0 การเรียนรู้จะต้องก้าวทันเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนสามารถเช่ือมโยง
ไปยังอุปกรณ์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ บนเทคโนโลยี
คลาวด์ ที่เชื่อมโยงส่ิงต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน การเรียนรู้เกิด
การสร้างกิจกรรมใหม่ ผ่านเครื่องมือทางดิจิทัล และ
เทคโนโลยีที่เกดิใหม่อย่าง IOT (Internet of Thing) เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจํากัดแต่เน้นการต่อยอดองค์
ความรู้ สร้างความรู้ใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนมากข้ึน [9] 

รูปแบบการเรียนในยุคการศึกษา 4.0 โดยมีการเริ่ม
นํามาใช้ในการเรียนการสอนท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หรือที่เรียกว่า Chula Engineering Education 4.0  
โดย  ศ .ดร .บัณฑิต   เอื้ ออาภาภรณ์  คณบดี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กล่าวว่า 
การสร้างโอกาสจากการลงมือทําโปรเจกต์ รับโจทย์จาก
ทางองค์กรโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ มาร่วมสอนให้คําแนะนํา ลักษณะการสอนท่ี
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและผลักดันศักย์ภาพของ
ผู้เรียนเปิดโลกทัศน์ของการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจาก
การทําโปรเจกต์เชิงสังคม โดยเริ่มนํามาใช้ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2557 ในรายวิชา Creative Design for 
Community เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
และนวัตกรรมทางสังคม [10] 
ตารางท่ี 1 เปรยีบเทียบความแตกต่างยุคการศึกษา 3.0  

กับ ยคุการศึกษา 4.0 [11] 
รายละเอียด การศึกษายุค 3.0 การศึกษายุค4.0
บทบาทของ
ผู้สอน 

ทําหน้าที่เปน็ผู้สร้าง
กิจกรรมความร่วมมอืในการ
สร้างความรู ้

เป็นผู้ชี้แนะแนวทางใน
การศึกษาและให้
คําแนะนํา 

พฤติกรรม
ของผู้เรียน 

ผู้เรียนมคีวามกระตือรือร้น 
(Active Student)

ผู้เรียนสร้างนวัตกรรม
(Innovation student)

กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

มุ่งเนน้การสร้างสรรค์ โดย
ผู้เรียน ไม่จํากัด กรอบ
สถาบนัและช้ันเรียน

มุ่งเนน้การพัฒนาและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

ส่ือและเน้ือหา
การเรียนรู้ 

การศึกษาแบบเปิด 
Free/OER (open 
educational resource) 

การเรียนรู้หลักสูตรแบบ
เปิดออนไลน์ MOOC 
(Massive Open 
Online Courses)

จากสภาพแวดล้อมการเรียนในยุคการศึกษา 4.0 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เริ่ม
จากการศึกษาในการรับฟัง ค้นคว้า หาข้อมูล แล้วนํา
ข้อมูลต่าง ๆ มาคิดวิเคราะห์และสรุปผลหลังจากนั้นนํา
ข้อมูลมาคิดค้น เพื่อการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมส่ิง
ใหม่ ๆ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ก่อนการลงมือ
ปฏิบัติ จนนําไปสู่การพัฒนาและคิดค้น นวัตกรรมใหม่ ๆ 
ขึ้นมา 
 
6. แนวความคิดในการนํา Google App สําหรับ
การศึกษามาใช้สนับสนุนห้องเรียนปฏิบัติในยุค
การศึกษา 4.0 

ยุคการศึกษา 4.0 เป็นการเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นหลักผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะแนวทาง หลักการหรือ
แนวความคิดในการเรียนรู้ สามารถทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการศึกษา ในยุคปัจจุบัน Google 
App for Education มีเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Gmail, 
Google Calendar, Google Docs, Google Site, 
Google Classroom ฯลฯ ทําให้ผู้เรียนสามารถทํางาน
ร่วมกันได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาบนอุปกรณ์เคล่ือนที่เช่น 
แล็บท๊อป สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต ฯลฯ โดยใช้การทํางาน
ของเทคโนโลยีการประมวผลแบบกลุ่มเมฆ ในรูปแบบ
ของ Software-as-a-Service (SaaS) เป็นการบริการ
ระบบซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบนระบบเครือข่าย ซึ่งผู้ใช้
ไม่จําเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันไว้ที่
อุปกรณ์ ซึ่งเน้นการจัดการระบบของผู้เรียนในการทํางาน
ร่วมกัน โดยผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการสืบค้นข้อมูล  
การเรียนรู้ประสบการณ์ และการลงมือปฏิบัติชิ้นงานจริง 
จากการเรียนรู้ทั้ งในและนอกห้องเรียน ทําให้ เกิด
กระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ทําให้ข้อมูลที่ได้มา
เป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และเกิดการคิดค้น พัฒนาและสร้างสรรค์ชิ้นงาน
นวัตกรรมใหม่ ๆ ตามยุคการศึกษา 4.0 ที่เน้นผู้สอนเป็น
คนชี้แนะแนวทางในการศึกษาให้กับผู้เรียน สร้าง
พฤติกรรมการเรียนรู้จาการศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งคลัง
ทรั พยากร ด้ านการ ศึกษาแบบเ ปิ ด  OER (Open 
Educational Resources) และหลักสูตรการสอน
ออนไลน์เช่น MOOC (Massive Open Online 
Courses) ทําให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาก่อนเข้าชั้นเรียนเป็น
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7. บทสรุ
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