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คู่มอืการใช้ 
Google Classroom   

   
     

   
   



Google Classroom คอือะไร 
Classroom เป็นบริการส าหรับ Google Apps for Education ซ่ึงเป็นชุด
เคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้สอน
สามารถสร้างและเก็บงานได้โดยไม่ต้องสิน้เปลือง กระดาษ มีคุณลักษณะ
ที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น สามารถท าส าเนาของ Google เอกสารส าหรับ
ผู้เรียนแต่ละคนได้โดยอัตโนมัติ โดยระบบจะสร้างโฟลเดอร์ของไดร์
ส าหรับแต่ละงานและผู้เรียนแต่ละคนเพื่อช่วยจัด ระเบียบให้ผู้เรียน
สามารถติดตามว่ามีอะไรครบก าหนดบ้างในหน้างาน และเร่ิมท างานได้
ด้วยการคลิกเพยีง คร้ังเดียว ผู้สอนสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าใครท างาน
เสร็จหรือไม่เสร็จบา้ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้คะแนน
โดยตรงได้แบบเรียลไทมใ์น Google Classroom 
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ขัน้ตอนการเข้าชัน้เรียน ด้วย Google Classroom 
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1. ใหนั้กเรียนเข้า www.google.com ในเวบ็บราวเซอร ์
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http://www.google.com/


2. ใหนั้กเรียนคลกิเข้าไปทีค่ าว่า “ลงชือ่เข้าสู่ระบบ”  
    ทีมุ่มขวาบน 
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3. ใหนั้กเรียนลงชือ่เข้าใช้งาน โดยทีใ่ช้ E-mail ของ   
    นักเรียน (ถ้านักเรียนม ีE-mail ใหข้้ามไปข้อที ่7) 
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4. ถา้นักเรียนไม่มี E-mail หรือ จ ารหสัเข้า E-mail ไม่ได ้   
   ใหนั้กเรียนสมัคร E-mail ใหม่ เพราะตอ้งใช้เรียนตลอดเทอม 
   กดทีค่ าว่า “สร้างบัญช”ี 7 

2 

4 



5. คลิกที ่“ส าหรับตัวเอง” 
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6. กรอกรายละเอยีดใหค้รบ แล้วคลกิ “ถดัไป”   
   ท าตามข้ันตอนไปเร่ือยๆ จนเสร็จสิน้ กจ็ะได ้E-mail มา 
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7. กรอก “E-mail” ของนักเรียน แล้วคลิก “ถัดไป” 10 

4 5 6 

7 



8. กรอก “รหสัผ่าน E-mail” ของนักเรียน แล้วคลิก “ถัดไป” 
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9. นักเรียนจะไดห้น้าเวบ็แบบนีข้ึน้มา ใหนั้กเรียนไปทีมุ่มขวาบน    
    แล้วคลกิตามลูกศรชี ้ 12 

9 



10. คลิกที ่“จัดการบญัชี google”  
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11. คลิกที ่“ข้อมูลส่วนบุคคล”  
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12. คลกิที ่“ชือ่” ใหนั้กเรียนเปลีย่นเป็น เลขที ่ตามดว้ยชือ่ของ   
     นักเรียน เช่น 01 Yasumin Wongti 
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13. คลกิทีรู่ปดนิสอ ตามลูกศรชี ้ 
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14. ใหนั้กเรียนเปลีย่นเป็น เลขที ่ตามดว้ยชือ่ของ  
     นักเรียน เช่น 01 Yasumin Wongti จากน้ันคลกิ “เสร็จ” 17 
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15. ชือ่ของนักเรียนกจ็ะเปลีย่นเรียบร้อย จากน้ันใหนั้กเรียนไป 
     ทีจุ่ดเลก็ๆ 9 จุด มุมขวาบน เพือ่ทีจ่ะเข้า classroom    18 
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16. ใหนั้กเรียนคลกิตามทีลู่กศรชี ้แล้วเลือ่นเม้าสล์งมาข้างล่าง 
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17. ใหนั้กเรียนคลกิ “classroom” 
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18. ใหนั้กเรียนคลกิ “+” ทีมุ่มขวาบน 
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19. ใหนั้กเรียนคลกิ “เข้าร่วมช้ันเรียน”  
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20. ใหนั้กเรียนกรอก “รหสัของช้ันเรียน” ลงไป  
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ตัวอย่างรหสัช้ันเรียน 
G.6/1 = 2jftr7x 
G.6/2 = 2s7uxc5 
G.6/3 = 7dnzdsh 
G.6/4 = w77oeia 
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21. ใหนั้กเรียนกรอก “รหสัของช้ันเรียน” ลงไป แล้วคลกิ “เข้าร่วม”     
     (จากตวัอย่างคุณครูกรอกรหสัของ G.6/1 ลงไป) 
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22. นักเรียนจะไดห้น้าหอ้งเรียนออนไลนด์งัภาพ (แตล่่ะหอ้งเรียน
จะไม่เหมือนกัน) ซึง่ถา้อยู่หน้านี ้คอื นักเรียนไดเ้ข้าหอ้งเรียนเสร็จ
เรียบร้อยค่ะ 26 
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 คุณครูจะมีการสั่งงาน และอัพสไลดส์อนลงใน 
classroom ซึง่การสั่งงานทุกคร้ัง จะมีการก าหนดวัน เวลา และ
คะแนนลงไปดว้ย ถา้นักเรียนส่งงานช้า ส่งเกนิเวลาทีก่ าหนด 
งานทีนั่กเรียนส่งมาจะขึน้ว่า “ล่าช้า” และจะมีผลตอ่คะแนนของ
นักเรียน ส่วนวธิีการส่งงาน วธิีการใช้งานใน classroom จะสอน
ใน PowerPoint ถดัไป 
 การลงชือ่เข้าใช้ E-mail ทุกคร้ัง ถา้นักเรียนท างาน ส่ง
งานเรียบร้อยแล้ว นักเรียนตอ้งลงชือ่ออกจากระบบทุกคร้ัง  
  
  
 
  



ขั้นตอน 
การออกจาก

ระบบ 
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1. ใหนั้กเรียนคลิกตามลูกศร 
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2. ใหนั้กเรียนคลิก “ออกจากระบบ”  
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