
 
 

Google Classroom 
 

กรอบแนวคิด 

Classroom เปิดให้บริการส าหรับทุกคนท่ีใช้ Google Apps for Education เท่านั้น ได้รับการออกแบบมา
เพื่อช่วยให้ครูสามารถสร้างและเก็บงานได้โดยไม่ต้องส้ินเปลืองกระดาษ มีคุณลักษณะท่ีช่วยประหยัดเวลา เช่น 
สามารถท าส าเนาเอกสาร Google ส าหรับนักเรียนแต่ละคนได้ โดยระบบจะสร้างโฟลเดอร์ Classroom ไว้ใน 
Drive ของแต่ละคน เพื่อเก็บรวบรวมและจัดระเบียบงานให้โดยอัตโนมัติ นักเรียนสามารถติดตามว่ามีงานอะไรบ้าง
ท่ีใกล้ครบก าหนดส่งงาน และเริ่มท างานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ครูสามารถดูว่าใครท างานเสร็จหรือยังไม่
เสร็จได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนสามารถตรวจงานและให้คะแนน พร้อมแสดงความคิดเห็นโดยตรงได้แบบเรียลไทม์ใน 
Classroom 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายและจัดการห้องเรียนออนไลน์ในฐานะครูได้ 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายและจัดการห้องเรียนออนไลน์ในฐานะนักเรียนได้ 
 

เนื้อหา 
1. การจัดการห้องเรียนออนไลน์ในฐานะคร ู

1.1 การสร้างห้องเรียนออนไลน ์
1.2 การมอบหมายงานให้กับนักเรียน 
1.3 การตรวจงานของนักเรียน 

2. การจัดการห้องเรียนออนไลน์ในฐานะนักเรียน 



ใบความรู้ เรื่อง Google Classrom 
 
1. การจัดการห้องเรียนออนไลน์ในฐานะครู 

1.1 การสร้างห้องเรียนออนไลน ์
การเข้าใช้ Google Classroom มีอยู่ 2 วิธี คือ 

1) วิธีแรก คลิกท่ีปุ่มสลับ Apps  เลือก Classroom 

 
หมายเหตุ : ถ้าหากอยู่ในหน้า Search จะไม่สามารถเห็น Apps Classroom ต้องสลับไปยัง Apps อื่นๆ 

ก่อน เช่น Google Drive หรือ Gmail 
2) วิธีท่ีสอง พิมพ์ URL โดยตรงเข้าไปท่ี http://classroom.google.com 
3) ในการเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้เลือกสถานะว่าเป็น STUDENT (นักเรียน) หรือ TEACHER 

(ครูผู้สอน) 

 
 หมายเหตุ : การใช้งาน Google Classroom ระวงัตอนเลือกว่าสถานะ เพราะเลือกไปแล้ว จะเปล่ียนเอง
ไม่ได้ ต้องให้ Admin แก้ให้ (Admin ของระบบ Google ของโรงเรียน หรือเขตพื้นท่ี) 

4) หลังจากท่ีคุณเข้าสู่ระบบของ Google Classroom ในสถานะครูผู้สอนแล้ว จะพบหน้าห้องเรียน
หลัก จากนั้นท าการคลิกท่ีปุ่มเครื่องหมายบวก  อยู่ทางมุมขวาด้านบน 

http://classroom.google.com/


5) จากนั้นเลือก Create class (สร้างช้ันเรียน) 

 
 

6) จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ช่ือ Class name (ช้ันเรียน) และ Section (ช้ันเรียน) 

 
 

7) ตัวอย่างเช่น ใส่ช่ือวิชา ง31102 การงานพื้นฐาน 2 และช้ันเรียนม.4/8 จากนั้นคลิกปุ่ม CREATE 
(สร้าง) 

 
 
 
 
 
 



8) จะปรากฏหน้าหลักของห้องเรียนวิชา ง31102 การงานพื้นฐาน2 ม.4/8 ขึ้นมา 

 
9) ถ้าคุณต้องการเปล่ียนรูปแบบหน้าหลักของห้องเรียนวิชาของคุณ สามารถท าได้โดยการคลิกท่ี 

Select theme (เลือกธีม) 

 
10) จะปรากฏหน้าต่างแกลเลอรีรูปแบบหน้าหลักของห้องเรียนขึ้นมาจากนั้นคุณสามารถเล่ือนดูแกล

เลอรี และเลือกภาพท่ีคุณคิดว่าเหมาะสมกับห้องเรียนวิชาของคุณ 
11) เมื่อเลือกได้แล้วท าการคลิกท่ีปุ่ม Select theme (เลือกธีมของช้ันเรียน) 

 
 



12) จะพบว่าหน้าหลักของห้องเรียนวิชาของคุณเปล่ียนแปลงไป ท้ังรูปภาพและโทนสี 

 
 

13)  ถ้าหากต้องการเปล่ียนรูปภาพหน้าปกของช้ันเรียน ให้คลิกเลือก Upload photo 

 
 

14) จะปรากฏหน้าต่างแกลเลอรี จากนั้นคลิก Select a photo from your computer (เลือก
รูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ) หรือจะท าการลากภาพท่ีต้องการมาปล่อยท่ีหน้าต่างนี้ก็ได้ 

 



15) ปรับขนาดและต าแหน่งของภาพตามต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Select class theme (เลือกธีมของช้ัน
เรียน) 

 
 

16) จะได้ธีมของช้ันเรียนตามรูปภาพที่ได้ท าการเลือกไว้ 

 
 

17) ในหน้าหลักของห้องเรียนวิชาของคุณนี้ จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ด้วยกันคือ  
(1) STREAM (สตรีม) เป็นส่วนท่ีไว้ส าหรับแจ้งข่าวสาร สร้างเอกสารการบ้านให้กับนักเรียน 

นักเรียนของคุณสามารถดูและโต้ตอบ หรือ อภิปรายกับประกาศท่ีคุณโพสต์ได้ 

 



(2) STUDENTS (นักเรียน) เป็นส่วนไว้ส าหรับเพิ่มนักเรียนของคุณ ให้สามารถเข้าร่วมช้ันเรียนได้
ซึ่งคุณจะสังเกตได้ว่าท่ีนี่มีรหัสช้ันเรียนแสดงไว้อยู่  คุณสามารถให้รหัสนี้กับนักเรียนของคุณเพื่อให้พวกเขาเข้าร่วม
ช้ันเรียนในวิชานี้ได้เช่นกัน 

 
 
หรือคุณจะส่งค าเชิญไปให้นักเรียนแต่ละคนโดยตรงก็ได้  โดยคลิกท่ีปุ่ม INVITE (เชิญ) จะปรากฏหน้าต่าง

บัญชีรายช่ือผู้ติดต่อของคุณจากนั้นท าการเลือกรายช่ือนักเรียน เมื่อเลือกเสร็จแล้วท าการคลิกท่ีปุ่ม Invite 
Students(เชิญนักเรียน) 

 
 
 
 
 



ในกรณีท่ีคุณจะใช้เป็นแบบรหัสช้ันเรียนคุณสามารถต้ังค่ารหัสได้ โดยคลิกท่ี ตรงค าว่า CLASS CODE 
(รหัสของช้ันเรียน) จากนั้นถ้าคุณต้องการท่ีจะเปล่ียนรหัสใหม่ ให้คุณท าการเลือก Reset (รีเซ็ต) หรือถ้าคุณต้องการ
ปิดการใช้งานรหัส ให้คุณท าการเลือก Disable (ปิดใช้) 

 

 
(3) ABOUT (เกี่ยวกับ) เป็นส่วนไว้ส าหรับแสดงเนื้อหารายละเอียดวิชา และโฟลเดอร์ช้ันเรียน 

ซึ่งจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติอยู่บน Google Drive เพื่อใช้ส าหรับจัดเก็บไฟล์จากนักเรียนในช้ันเรียนของคุณ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท าการคลิกปุ่ม SAVE (บันทึก) 

 
 

ผลลัพธ์ท่ีได้หลังจากคลิกท่ีปุ่มบันทึก (SAVE) 

 
 หมายเหตุ : ครูสามารถเข้าไปดูงานท้ังหมดท่ีนักเรียนส่งคืนมาให้ท่ีโฟลเดอร์ Google Drive ซึ่งระบบจะ
สร้างโฟลเดอร์แยกตามใบงานท่ีครูมอบหมาย  

 
 

 
 

  



1.2 การมอบหมายงานให้กับนักเรียน 
ตอนนี้ลองมาดูท่ีวิธีการมอบหมายงาน ส าหรับนักเรียนในห้องเรียนวิชาของคุณ 

1) ณ ตอนนี้คุณอยู่ในหน้าของ STREAM (สตรีม) ซึ่งเป็นส่วนท่ีไว้ส าหรับแจ้ง Announcement 
(ข่าวสาร ประกาศ) Assignment (สร้างงาน) ให้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนของคุณสามารถมองเห็นและโต้ตอบ หรือ 
อภิปรายกับประกาศท่ีคุณโพสต์ได้ 

 
 

2) แต่ในกรณีนี้ต้องการท่ีจะสร้าง Assignment (งาน) ดังนั้นจะเปล่ียนจากส่วนท่ีเป็น 
Announcement (การประกาศ) มาเป็น Assignment (งาน) แทน 

 
 

3) เมื่อคลิกท่ี Assignment(งาน) คุณจะพบหน้าต่างของการกรอกรายละเอียดของงานให้คุณท าการ
เพิ่มค าอธิบาย โดยการใส่ช่ืองาน และค าอธิบายงานของคุณลงไปในช่องดังกล่าว 

 
 

 
 
 
 
 



4) จากนั้นคุณสามารถเลือกก าหนดวันส่งงานท่ีมอบหมายได้ 

 
5) และคุณยังสามารถระบุเวลาในการส่งได้โดยการคลิกท่ี Add time (เพิ่มเวลา) 

 
 

6) นอกจากนั้น คุณยังสามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานนีไ้ด้ เพื่อใช้เป็นตัวอย่าง หรือก าหนด

แนวทางให้กับนักเรียน  ในท่ีนี้คลิกท่ีสัญลักษณ์  ส าหนับแนบเอกสารที่เป็นไฟล์ต้นแบบท่ีเก็บอยู่ใน Drive 

 
7) เลือกไฟล์งานท่ีต้องการแนบประกอบให้นักเรียน หลังจากนั้นคลิกปุ่ม Add (เพิ่ม) 

 



 
8) เมื่อท าการแนบไฟล์เอกสารแล้ว จะปรากฏรายการของไฟล์เอกสารที่แนบไว้ขึ้นมา 

 
9) คุณสามารถต้ังค่าการใช้งานร่วมกันของไฟล์เอกสารนั้น ๆ ได้ ซึ่งมีอยู่ 3 สถานะทางเลือก คือ 

 
(1) Students can view file (นักเรียนสามารถดูไฟล)์ หมายความว่านักเรียนท้ังหมดสามารถ

ดูไฟล์ ,ดาวน์โหลดและพิมพ์ออกมา แต่ไม่สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงแก้ไขใด ๆ ได้ 
(2) Students can edit file (นักเรียนสามารถแก้ไขไฟล์) หมายความว่า นักเรียนสามารถ

แก้ไขไฟล์นี้จะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการให้นักเรียนได้ท างานร่วมกันในเอกสารฉบับเดียว 
(3) Make a copy for each student (ท าส าเนาส าหรับนักเรียนแต่ละคน)ซึ่งจะช่วยให้การ

ท างานของนักเรียนเป็นรายบุคคลบนส าเนาของแต่ละบุคคลของไฟล์ของนักเรียนเอง 
10) ในกรณีนี้เลือกเป็น Make a copy for each student (ท าส าเนาส าหรับนักเรียนแต่ละคน) 

เพื่อก าหนดรูปแบบในการส่งเอกสารให้นักเรียน รวมถึงการจัดระเบียบทางความคิดของนักเรียนอีกด้วย 
จากนั้นคลิกปุ่ม ASSIGN (มอบหมาย) 



 
11) จากนั้น เอกสารการบ้านจะถูกสร้างขึ้นมา ปรากฏท่ีหน้าหลักของห้องเรียนวิชาของคุณซึ่งในส่วนนี้

คุณสามารถดูเบื้องต้นของการส่งงานของนักเรียนของคุณได้ว่ามีจ านวนนักเรียนท่ีท างานส่งแล้ว หรือยังไม่ได้ส่งกี่คน 

 
12) ถ้าคุณต้องการแก้ไขเอกสารการบ้าน เนื่องจากพิมพ์ข้อความอธิบายผิด หรือ แนบไฟล์เอกสารผิด 

หรือคุณต้องการลบออกคุณสามารถท าได้ โดยการคลิกท่ีแท็บ INSTRUCTIONS หรือกลับไปท่ีหน้าหลักของ

ห้องเรียนจากนั้นท าการคลิกเลือก  จะปรากฏเมนูให้เลือก 2 เมนู คือ Edit (แก้ไข) และ Delete (ลบ) 

 
13) ถ้าคุณต้องการแก้ไข ให้เลือก Edit (แก้ไข) จากนั้นจะปรากฏกล่องข้อความข้ึนมา ซึ่งคุณสามารถ

แก้ไขข้อมูล หรือแก้ไขเอกสารไฟล์ท่ีแนบได้ เมื่อท าการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท าการคลิกท่ีปุ่ม SAVE (บันทึก) 



 

14) แต่ถ้าคุณต้องการลบออก เนื่องจากต้องการสร้างใหม่หรือไม่ต้องการใช้เอกสารการบ้านนี้แล้ว คุณ
สามารถท าได้โดยการเลือก ลบ (Delete)  เอกสารการบ้านท่ีคุณสร้างไว้จะถูกลบออกทันที 

1.3  การตรวจงานของนักเรียน 
1) จากหน้าหลักของห้องเรียนวิชาของคุณ สามารถเห็นจ านวนนักเรียนกี่คนท่ีท างานส่งแล้ว หรือ  

ยังไม่ได้ส่งดังตัวอย่าง ซึ่งในตัวอย่างนี้ มีนักเรียนท้ังหมด 4 คน ท าส่งแล้ว 1 คน ยังไม่ส่ง 3 คน 

 
2) ถ้าคุณต้องการดูรายละเอียดการส่งงานของนักเรียนแต่ละคน ว่ามีใครบ้างท่ีส่งแล้ว หรือยังไม่ส่ง  

คุณสามารถคลิกท่ี DONE (เสร็จส้ิน) จากนั้นจะปรากฏหน้าหลักของ STUDENT WORK จากนั้นคลิก CLEAR (ล้าง) 

เพื่อดูรายละเอียดของนักเรียน พร้อมสถานะของการส่งงาน 

 
3) ผลลัพธ์ท่ีได้หลังจาก คลิก CLEAR (ล้าง) แล้วจะปรากฏรายละเอียดของนักเรียน พร้อมสถานะของการ

ส่งงาน 

https://classroom.google.com/c/Mjc3Mzg5MzZa/a/Mjc3NDM2OTBa
https://classroom.google.com/c/Mjc3Mzg5MzZa/a/Mjc3NDM2OTBa


 
4) ครูผู้สอนสามารถคลิกท่ีช่ือของนักเรียนแต่ละคนท่ีท างานส่งมาแล้ว เพื่อท าการตรวจงานการบ้าน 

 
5) ต้ังค่าคะแนนเต็มของงานช้ินนี้ โดยกรอกคะแนน ตัวอย่างในท่ีนี้ให้ 10 คะแนน แล้วคลิกปุ่ม UPDATE  
 

 
 

 



6) กรอกคะแนนงานช้ินนี้ของนักเรียนตัวอย่างในท่ีนี้ให้ 7 คะแนน แล้วคลิกปุ่ม RETURN (ส่งคืน) 

 
7) การให้ค าติชมหรือแสดงความคิดเห็นถ้าต้องการให้ค าติชม หรือ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับช้ินงาน

ครูผู้สอนสามารถใส่ความคิดเห็นในช้ินงานท่ีท าการตรวจได้โดยการพิมพ์ข้อความลงไปในช่อง Add  
a comment (เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว) จากนั้นคลิกปุ่ม POST (โพสต์) ตัวอย่างในท่ีนี้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ช้ินงานนี้ คือ ตอบค าถามไม่ครบถ้วน 

 
8) เมื่อคลิกปุ่ม POST (โพสต์) จะปรากฏข้อความท่ีครูผู้สอนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับช้ินงานนั้น 

 
9) ถ้าต้องการแก้ไขหรือลบความคิดเห็นท่ีแสดงต่อช้ินงานนัน้ สามารถท าได้โดยการคลิกท่ี  

เลือกEdit (แก้ไข) หรือ Delete(ลบ) 
 

 
 



2. การจัดการห้องเรียนออนไลน์ในฐานะนักเรียน 
ในเรื่องก่อนหน้านี้ คุณได้สร้างเอกสารการบ้านส าหรับนักเรียนของห้องเรียนคุณ และคุณได้สร้างตัวอย่าง

การเขียนเอกสารการบ้าน ต่อไปนี้จะเป็นดูในมุมมองของนักเรียน  
1) เลือกเข้าสู่ระบบในฐานะ STUDENT (นักเรียน) 

 
2) ในกรณีนี้ นักเรียนถูกครูผู้สอน ส่งค าเชิญให้ลงทะเบียนเข้าร่วมช้ันเรียน เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ (ในฐานะ

นักเรียน) หน้าหลักของคุณ จะพบห้องเรียน ง31102 การงานพื้นฐาน2 ม.4/8 จากนั้นท าการคลิกท่ีปุ่ม JOIN (เข้า
ร่วม) เพื่อเข้าร่วมช้ันเรียน 

 
3) ในกรณีท่ีครูผู้สอน ไม่ได้ส่งค าเชิญให้ลงทะเบียนเข้าร่วมช้ันเรียน นักเรียนสามารถเข้าร่วมช้ันเรียนได้

โดยการคลิกท่ี + จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่รหัสห้องเรียนตัวอย่างในท่ีนี้ กรอกรหัสห้องเรียน 94xogy จากนั้นคลิกปุ่ม 
JOIN (เข้าร่วม) 

    
 



 

4) จะปรากฏหน้าหลักของห้องเรียน ง31102 การงานพื้นฐาน2 ม.4/8 ขึ้นมา 

 
5) จากนั้นคลิกท่ี OPEN (เปิด) เพื่อเปิดดูรายละเอียดของการบ้าน และท าเอกสารการบ้านส่งครูผู้สอน 

 
6) จะปรากฏหน้ารายละเอียดของเอกสารการบ้านของฉันซึง่ในท่ีนี้ ครูผู้สอนได้ท าการแนบไฟล์เอกสารใบ

งานมาให้ เพื่อใช้เป็นตัวอย่าง และก าหนดแนวทางในการตอบค าถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 



7) เมื่อนักเรียนคลิกท่ีไฟล์เอกสารที่แนบมา จะปรากฏแท็บใหม่ขึ้นมา 

 

8) จากนั้นท าการแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลในเอกสารการบ้าน เอกสารใน Google Docs จะท าการบันทึกให้
เองอัตโนมัติ ถ้าท าการบ้านเสร็จแล้ว คลิกท่ีปุ่ม Turn In (ส่ง) เพื่อส่งการบ้านคืนให้ครูผู้สอน สามารถปิดหน้าต่าง
การบ้านนี้ออกไปได้เลย 

   

9) นักเรียนสามารถส่งการบ้านคืนได้อีกแบบหนึ่งคือ กลับมาท่ีหน้า YOUR WORK (งานของคุณ) แล้ว
คลิก TURN IN (ส่ง) 

 
 
 
 



 
10) นักเรียนสามารถเพิ่มในส่วนความเห็นส่วนตัวเพื่อส่งให้คุณครูได้ แล้วคลิกปุ่ม TURN IN (ส่ง) 

 
11) กรณีท่ีต้องการท าการยกเลิกการส่งเอกสารนักเรียนสามารถยกเลิกการส่งได้ โดยการคลิกท่ีปุ่ม

UNSUBMIT (ยกเลิกการส่ง) 

 
12) จะปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือนการยกเลิกการส่งไฟล์เอกสาร ว่าไฟล์เอกสารที่จะท าการยกเลิกการ

ส่งนั้น มีจ านวนท้ังหมดกี่ไฟล์ อะไรบ้างจากนั้นคลิกท่ีปุ่ม UNSUBMIT (ยกเลิกการส่ง) อีกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 



13) เมื่อกลับมาท่ีหน้าหลักของห้องเรียนของรายวิชา นักเรียนจะเห็นสถานะของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
ว่าได้มีการท าส่งเรียบร้อยแล้ว 

 
14) ในกรณีท่ีต้องการดูงานท่ีได้รับมอบหมาย/การบ้านท้ังหมด สามารถเข้าไปดู โดยการคลิกท่ี VIEW ALL 

(ดูท้ังหมด) 

 
15) จะปรากฏหน้าต่างแสดงรายละเอียดของรายการงานท่ีได้รับมอบหมาย/การบ้านท้ังหมดท่ี TO-DO 

(ยังไม่ได้ท า) และท่ี DONE (ท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว) ตัวอย่างท่ีเห็นเป็นหน้าต่างแสดงรายละเอียดของรายการงานท่ี
ได้รับมอบหมาย/การบ้านท้ังหมด ท่ีท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


