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วิธีการใช้งาน Google Classroom 

Google Classroom คืออะไร Classroom เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการออกแบบมาเพ่ือ
ช่วยให้ผู้สอนสามารถสร้างและเก็บงานได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษ มีเช่น สามารถท าส าเนาของ Google 
เอกสารส าหรับผู้เรียนแต่ละคนได้โดยอัตโนมัติ โดยระบบจะสร้างโฟลเดอร์ของไดร์ฟส าหรับแต่ละงานและ
ผู้เรียนแต่ละคนเพ่ือช่วยจัดระเบียบให้ผู้เรียนสามารถติดตามว่ามีอะไรครบก าหนดบ้างในหน้างาน และเริ่ม
ท างานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ผู้สอนสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าใครท างานเสร็จหรือไม่เสร็จบ้าง  เมื่อ
นักเรียนกดส่งงานผ่าน Google Classroom แล้วครูจะเข้าไปตรวจดูได้ว่านักเรียนคนใดยังไม่ส่งงานและ
สามารถแสดงความคิดเห็นในผลงานของนักเรียนแต่ละคนได้เช่นกัน 

วิธีการใช้งาน 

1. ให้ไปที่เว็บไซต์ https://classroom.google.com  จากนั้นลงชื่อเข้าใช้งาน โดยให้ใช้ E-Mail 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

1.กรอก E-Mail 3.กรอกรหัสผ่าน (Password) 

2.คลิกที่ปุ่มถัดไป(Next) 

4.คลิกที่ปุ่มถัดไป(Next) 

https://classroom.google.com/
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2. เมื่อเข้ามาในหน้า Google Class Room แล้วส าหรับที่เข้าใช้งานครั้งแรกให้ท าการเลือกบทบาท ถ้า
เป็นผู้สอนให้เลือกเป็น ฉันเป็นครู (I’m Techer) ถ้าเป็นนักศึกษาให้เลือก ฉันเป็นนักเรียน (I’m 
Students) 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: การเลือกบทบาทนั้นจะต้องระวังก่อนจะเลือกสถานะ เพราะถ้าเลือกผิดไม่สามารถแก้ไขเองได้ 
จะต้องให ้ผู้ดูแล (Admin) เป็นคนแก้ไขให ้(ผู้ดูแลระบบ Google ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

3. จากนั้นให้คลิกที่เครื่องหมายบวกมุมขวาบน (ดังรูป)  จากนั้นให้เลือก เข้าร่วมชั้นเรียน (ส าหรับ

นักศึกษา) หรือ สร้างชั้นเรียน (ส าหรับอาจารย์ผู้สอน) 
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วิธีการสร้างชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม สร้าง (Create)  

 

ชื่อชัน้เรียนหรือชื่อรายวิชา

(จ าเป็นต้องระบุ) 

ห้อง เช่น ชื่อห้องเรียน กลุ่มเรียน 

หรือเวลาเข้าเรียน 

รายละเอียดสั้นๆ ของห้องเรียน 

หรือรายวิชา 

ห้อง เช่น ชื่อห้องเรียน กลุ่มเรียน 

หรือเวลาเข้าเรียน 

5.1 

 
5.2 

 
5.3 

 5.4 

 

5.7 

 

5.5 

 

5.6 
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5.1  สตรีม (STEAM)  เมนูส าหรับแสดงรายละเอียดของชั้นเรียนหรือใช้ส าหรับการสื่อสารกับผู้เรียน 

งานของชั้นเรียน (CLASSWORK)   เมนูส าหรับมอบหมายงานให้ผู้เรียนในชั้นเรียนใน

รายวิชานั้นๆ 

ผู้คน (PEOPLE) แสดงรายชื่อผู้เข้าเรียนและรายชื่อผู้สอน สามารถเพ่ิมผู้เรียนหรือผู้สอนได้

จากเมนูนี ้การเพ่ิมผู้เรียนหรือผู้สอนจ าเป็นต้องใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหรืออีเมล์

ของ G-Mail เท่านั้น ในส่วนของผู้เรียน ผู้สอนสามารถเลือกการด าเนินการได้ เช่น การส่งอีเมล์ ลบ

ผู้เรียน หรือปิดรับผู้เรียน (การปิดรับผู้เรียน ผู้เรียนคนอ่ืนจะไม่เห็นงานนั้นๆของผู้เรียนที่ผู้สอนได้

ก าหนดไว้) ไม่สามารถตอบกลับงานของเพ่ือนร่วมชั้นและไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือโพสต์ได้ 

คะแนน (Marks)  แสดงคะแนนของผู้เรียนในรายวิชานั้นๆ 

5.2 ชื่อรายวิชา 

5.3 รายละเอียดของวิชา 

5.4 รหัสส าหรับใช้ให้ผู้เรียนเข้าร่วมชั้นเรียน 

5.5 แท็ปแสดงงานที่จะครบก าหนด 

5.6 การสร้างโพสต์สามารถเลือกผู้เรียนคนใดคนหนึ่งในชั้นเรียนได้ สามารถแนบไฟล์จาก Google 

Drive  YouTube ได้ และสามารถตั้งเวลาในการสร้างโพสต์ได ้

5.7 แสดงโพสต์หรือประกาศจากผู้เรียนหรือผู้สอนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแก้ไขโพสต์นั้นๆได้
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วิธีน าเข้าผู้เรียนเข้าชั้นเรียน 

 ผู้เรียนจะเข้าชั้นเรียนจะเหมือนของกับผู้สอน คลิกที่เครื่องหมายบวกมุมขวาหน้าจอให้นักศึกษาคลิก

เลือกเมนูเข้าร่วมชั้นเรียน จากนั้นใส่รหัสผ่าน (ดูจากข้อ 5.4) หรือผู้สอนน าผู้เรียนเข้าชั้นเรียนได้โดยเพิ่มจาก

อีเมล์ของผู้เรียนได้ (ดูจากข้อ 5.1) 

 

วิธีการมอบหมายงาน 

 เลือกแท็ปเมนูงานของชั้นเรียน (Classwork) จากนั้นคลิกที่ปุ่มสร้าง 

การท าแบบทดสอบ 

การต้ังค าถามผู้เรียน 

การสร้างเนื้อหา 

การใช้โพสต์ซ้ าจากที่เคย

โพสต์หรือสร้างไปแล้ว 

การสร้างงาน เช่นเอกสารการสอน

หรือสื่อการสอน 

การสร้างหัวข้อของงาน 
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การส่งงานของผู้เรียน 

โดยผู้เรียนให้ไปที่แท็ปงานของชั้นเรียน (Classwork) จากนั้นคลิกที่ปุ่มเพ่ิมหรือสร้างสามารถแนบไฟล์

จาก Google Drive หรือไฟล์จากในเครื่องได้ เป็นต้น (ดังรูป) เมื่อแนบไฟล์เรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาคลิกท่ีปุ่ม

ท าเครื่องหมายว่าเสร็จ เมื่อกดไปแล้วสามารถกดยกเลิกการส่งได้

 

 

 

 

 

 

ใส่ชื่อของงาน เชน่ สื่อการสอน 
มอบหมายงาน 

เลือกงานได้ว่าจะส่งให้นักศกึษา

ทั้งหมดหรือเลือกเฉพาะรายบุคคล ก าหนดคะแนน 

ก าหนดเวลาส่งงาน 

เลือกหัวข้อเชน่ ชื่อรายวิชา ส าหรับ

ผู้สอนที่สอนมากกว่า 1 รายวิชา 

การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
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วิธีตรวจสอบงานของผู้สอน 

โดยผู้สอนให้ไปที่แท็ปงานของชั้นเรียน (Classwork) จากนั้นไปที่งานที่ผู้สอนได้ท าการสร้างไว้ โดย

คลิกท่ีดูงาน (ดังรูป) 

เมื่อคลิกดูงานเข้ามาจะเห็นรายละเอียดต่างๆของงานว่า ผู้เรียนได้ส่งงานมาแล้วทั้งหมดกี่คนและสามารถดูงาน

ที่ผู้เรียนส่งมาได้ (รายละเอียดดังรูป) เมื่อให้คะแนนกับผู้เรียนแล้วผู้สอนสามารถคลิกที่ปุ่มส่งคืน สามารถแจ้ง

คะแนนที่ได้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ 

 

จ านวนการส่งงานและจ านวนที่

มอบหมายงาน 

ผู้เรียนที่ส่งงานเข้ามา 

การให้คะแนนตามเกณฑ์

ผู้สอน 
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ในแท็ปเมนูคะแนน ผู้สอนสามารถตรวจสอบคะแนนของผู้เรียนแต่ละรายบุคคลได้ และสามารถก าหนดการ

เรียงข้อมูลได้ เช่น เรียงตามชื่อ หรือ เรียงตามนามสกุล 

 

ผู้สอนสามารถคลิกท่ีชื่อของผู้เรียนสามารถดูรายละเอียดของผู้เรียนนั้นๆได้ว่าส่งงานหรือไม่ หรือส่งคืนงาน

พร้อมแจ้งคะแนน หรือผู้เรียนไม่ได้ส่งงานและเลยก าหนดการส่งที่ผู้สอนได้ท าการตั้งค่าไว้(ดังรูป)

เมื่อตรวจงานผู้เรียนแล้วยังมีการแก้ไขให้

คลิกที่ปุ่ม(ดังรูป) จากนัน้คลกิที่ ส่งคืน

เมื่อคลิกแล้วจะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมา

สามารถแสดงความคิดเห็นไปยังผู้เรียนได้ คลิกที่ชื่อผู้เรียนสามารถดูรายละเอียด

ของงาน เช่นไฟล์ ข้อความที่ผู้เรียนได้ท า

การส่งมายังผู้สอนได้ 
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วิธีปรับแต่งช้ันเรียน 

 ใน Google Class Room นั้นในชั้นเรียนสามารถปรับแต่งได้เช่นการเลือกธีม โดยไปท่ีแท็ปสตรีม 

(STEAM) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เลือกธีมหรืออัพโหลดรูปภาพ (ดังรูป) 

 

เมื่อท าการเลือกธีมให้คลิกเลือกธีม 1 ครั้ง จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม เลือกธีมของชั้นเรียน (ดังรูป) 
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เมื่อท าการเปลี่ยนธีมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีข้อความเตือนด้านล่างมุมซ้ายหน้าจอว่า อัพเดทธีมของชั้นเรียน

แล้ว (ดังรูป) 


