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สอนไดม้ากข้ึน กังวลกับเทคโนโลยีน้อยลง  

Classroom เปิดให้บริการสําหรับทุกคนท่ีใช้ Google Apps for Education เป็นชุดเครื่องมือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานท่ีให้บริการฟรี ซึ่งรวมถึง Gmail, ไดรฟ์ และเอกสาร  

Classroom ได้รับการออกแบบมาเพ่ือช่วยให้ครูสร้างและเก็บงานได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษ มี
คุณลักษณะท่ีช่วยประหยัดเวลา เช่น สามารถทําสําเนาของ Google เอกสารสําหรับนักเรียนแต่ละคนได้ โดย
ระบบจะสร้างโฟลเดอร์ของไดรฟ์สําหรับแต่ละงานและนักเรียนแต่ละคนเพ่ือช่วยจัดระเบียบให้ทุกคน  

นักเรียนสามารถติดตามว่ามีอะไรครบกําหนดบ้างในหน้างาน และเริ่มทํางานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ครู
สามารถดูว่าใครทํางานเสร็จหรือยังไม่เสร็จได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนสามารถให้ความคิดเห็นโดยตรงและให้
คะแนนได้แบบเรียลไทม์ใน Classroom  
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ประโยชน์สําหรับช้ันเรียน  

เตรียมการได้ง่าย ครูสามารถเพ่ิมนักเรียนได้โดยตรงหรือแชร์รหัสเพ่ือให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนได้ การตั้งค่าใช้
เวลาเพียงครู่เดียว  

ประหยัดเวลา กระบวนการมอบหมายงานเรียบง่าย ไม่สิ้นเปลืองกระดาษ ทําให้ครูสร้าง ตรวจ และให้เกรด
งานได้ในท่ีเดียวกัน  

ช่วยจัดระเบียบ นักเรียนสามารถดูงานท้ังหมดของตนเองได้ในหน้างาน และเนื้อหาสําหรับชั้นเรียนท้ังหมดจะ
จัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ภายใน Google ไดรฟ์โดยอัตโนมัติ  

สื่อสารกันได้ดีข้ึน Classroom ทําให้ครูส่งประกาศและเริ่มการพูดคุยในชั้นเรียนได้ทันที นักเรียนสามารถแชร์
แหล่งข้อมูลกันหรือตอบคําถามในสตรีมได้  

ประหยัดและปลอดภัย เช่นเดียวกับบริการอ่ืนใน Google Apps for Education กล่าวคือ Classroom ไม่มี
โฆษณา ไม่ใช้เนื้อหาหรือข้อมูลของนักเรียนในการโฆษณา และให้บริการฟรีสําหรับโรงเรียน  

Classroom สําหรับอาจารย์/คุณครู  

● จัดเก็บไฟล์งานให้อย่างเป็นระบบ ภายใต้ Folder “Classroom”  

● สามารถสร้างเทมเพลต Assignment และทําสําเนาให้กับนักเรียนนักศึกษาแต่ละคน 

● สั่งงานและกําหนดวันส่งการบ้านได้ 

● ตรวจงาน และให้คะแนนสะดวก ประหยัดเวลา 

● เช็คได้ว่าใครยังไม่ส่งงาน  

 

เข้าไปที่ classroom.google.com 
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หมายเหต ุระวังตอนเลือกว่าจะเป็นครู อาจารย์หรือนักเรียน ถ้าเลือกไปแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ต้อง
ให้ Admin แก้ไขให้ 

1. หลังจากท่ีคุณเข้าสู่ระบบของ Google Classroom ในสถานะครูผู้สอนแล้วจะพบหน้าห้องเรียนหลัก 
จากนั้นทําการคลิกท่ีปุ่มเครื่องหมายบวก (  ) อยู่ทางมุมขวาด้านบน 

 
2. จากนั้นเลือก Create class (สร้างช้ันเรียน) จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ชื่อชั้นเรียนและชื่อ 

    

 

3. ตัวอย่าง เช่น ในท่ีนี้ ใส่ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ชีวิต และชื่อห้อง Com 18 จากนั้น คลิกปุ่ม 
CREATE (สร้าง) 
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4. จะปรากฏหน้าหลักของห้องเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ข้ึนมา 

 
5. ถ้าต้องการเปลี่ยนรูปแบบหน้าหลักของห้องเรียนวิชาของคุณ สามารถทําได้โดยการ คลิกท่ี Change class 
theme (เลือกธีม) 

 

ในหน้าหลักของห้องเรียนวิชาของคุณนี้ จะถูกแบ่งออกเป็น 3ส่วน ด้วยกันคือ  
1. สตรีม (STREAM) เป็นส่วนท่ีไว้สําหรับแจ้งข่าวสาร สร้างเอกสารการบ้านให้กับนักเรียน นักเรียน

ของคุณสามารถดูและโต้ตอบ หรือ อภิปรายกับประกาศท่ีคุณโพสต์ได้ 
 
ประกาศ 

 
 
มอบงาน 
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2. นักเรียน (STUDENTS) เป็นส่วนไว้สําหรับเพ่ิมนักเรียนของคุณ ให้สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนได้ซ่ึง

คุณจะสังเกตได้ว่าท่ีนีมี่รหัสช้ันเรียนแสดงไว้อยู่  คุณสามารถใหร้หัสนีกั้บนักเรียนของคุณเพ่ือให้
พวกเขาเข้าร่วมชั้นเรียนในวิชานี้ได้เช่นกัน 

 
หรือ คุณจะส่งคําเชิญไปให้นักเรียนแต่ละคนโดยตรงก็ได้  โดย คลิกท่ีปุ่มเชิญ (INVITE) จะ

ปรากฏหน้าต่างบัญชีรายชื่อผู้ติดต่อของคุณจากนั้นทําการเลือกรายช่ือนักเรียน เม่ือเลือกเสร็จแล้ว
ทําการคลิกท่ีปุ่ม เชิญนักเรียน (Invite Students) 
 
 

3. เกี่ยวกับ (ABOUT)เป็นส่วนไว้สําหรับแสดงเนื้อหารายละเอียดวิชา และโฟลเดอร์ชั้นเรียนซึ่งจะถูก
สร้างโดยอัตโนมัตอิยูบ่น Google Driveเพ่ือใช้สําหรับจัดเก็บไฟล์จากนักเรียนในชั้นเรียนของคุณ 
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ข้ันตอนการสร้างเอกสารการบ้าน 
ตอนนี้ลองมาดูท่ีวิธีการสร้าง Assignment (เอกสารการบ้านท่ีมอบหมาย) สําหรับนักเรียนใน

ห้องเรียนวิชาของคุณ 
1. ณ ตอนนี้คุณอยู่ในหน้าของ STREAM ซึ่งเป็นส่วนท่ีไว้สําหรับแจ้งข่าวสาร (Announcement) 

สร้างเอกสารการบ้าน (Assignment) ให้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนของคุณสามารถมองเห็นและโต้ตอบ หรือ 
อภิปรายกับประกาศท่ีคุณโพสต์ได้ 

 

2. เม่ือคลิกท่ี Assignment คุณจะพบหน้าต่างของการกรอกรายละเอียดของเอกสารการบ้านท่ี
มอบหมาย ให้คุณทําการเพ่ิมคําอธิบาย โดยการใส่ชื่องาน และคําอธิบายงานของคุณลงไปในช่องดังกล่าว 
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ต่อจากนั้น เราต้องมากําหนดสถานะในการเข้าถึงไฟล์เอกสารท่ีจะให้นักเรียนใช้ร่วมกัน ซึ่งสถานะในการเข้าถึง
ไฟล์เอกสาร มีอยู่ด้วยกัน 3 สถานะ คือ 

Students can view file (นักเรียนสามารถดูไฟล)์ หมายความว่านักเรียนท้ังหมด
สามารถดูไฟล,์ ดาวน์โหลดและพิมพ์ออกมา แต่ไม่สามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ ได ้

Students can edit file (นักเรียนสามารถแก้ไขไฟล์) หมายความว่า นักเรียนสามารถ
แก้ไขไฟล์นี้จะเป็นประโยชน์เม่ือคุณต้องการให้นักเรียนได้ทํางานร่วมกันในเอกสารฉบับเดียว 

Make a copy for each student (ทําสําเนาสําหรับนักเรียนแตล่ะคน) ซึ่งจะช่วยให้
การทํางานของนักเรียนเป็นรายบุคคลบนสําเนาของแต่ละบุคคลของไฟล์ของนักเรียนเอง เพ่ือกําหนดรูปแบบ
ในการส่งเอกสารให้นักเรียน รวมถึงการจัดระเบียบทางความคิดของนักเรียนอีกด้วย 

 
 

3.ถ้าคุณต้องการดูรายละเอียดการส่งงานของนักเรียนแต่ละคน ว่ามีใครบ้างท่ีส่งแล้ว หรือยังไม่ส่ง  
คุณสามารถคลิกท่ี เสร็จสิ้น (DONE) 

 
จากนั้นจะปรากฏหน้าหลักของ Assignment (เอกสารการบ้านท่ีมอบหมาย)จากนั้นคลิกล้าง 

(CLEAR) เพ่ือดูรายละเอียดของนักเรียน พร้อมสถานะของการส่งงาน 
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ผลลัพธท่ี์ได้หลังจาก คลิก ล้าง (CLEAR) แล้วจะปรากฏรายละเอียดของนักเรียน พร้อมสถานะของการส่งงาน 

 

4.ถ้าคุณต้องการแก้ไขเอกสารการบ้าน เนื่องจากพิมพ์ข้อความอธิบายผิด หรือ แนบไฟล์เอกสารผิด  
หรือคุณต้องการลบออก คุณสามารถทําได้ โดยการ คลิกท่ีแท็บ คําสั่ง (ASSIGNMENT DETAILS) หรือ
กลับไปท่ีหน้าหลักของห้องเรียน 

 

จากนั้นทําการคลิกเลือก  จะปรากฏเมนูให้เลือก 2 เมนู คือ Edit (แก้ไข)และ Delete (ลบ) 

 
ถ้าคุณต้องการแก้ไข ให้เลือก Edit จากนั้นจะปรากฏกล่องข้อความข้ึนมา ซึ่งคุณสามารถแก้ไขข้อมูล 

หรือแก้ไขเอกสารไฟล์ท่ีแนบได้ เม่ือทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทําการคลิกท่ีปุ่มบันทึก (SAVE) 
 

Classroom สําหรับนักเรียน นักศึกษา  

ในเรื่องก่อนหน้านี้ คุณได้สร้างเอกสารการบ้านสําหรับนักเรียนของห้องเรียนคุณ และคุณได้สร้างตัวอย่างการ
เขียนเอกสารการบ้าน ต่อไปนี้จะเป็นดูในมุมมองของนักเรียน 

1. ในท่ีนี้จะทําการเข้า classroom.google.com เลือกเข้าสู่ระบบ ในฐานะนักเรียน 

 

แก้ไข 

ลบ 



คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
 

คู่มือการใช้ Google Classroom เบ้ืองต้น 9 

 

ในกรณีนี้ นักเรียนถูกครูผู้สอน ส่งคําเชิญให้ลงทะเบียนเข้าร่วมชั้นเรียน เม่ือคุณเข้าสู่ระบบ (ในฐานะนักเรียน) 
หน้าหลักของคุณ จะพบห้องเรียน 

 

จากนั้นทําการคลิกท่ีปุ่ม เข้าร่วม (JOIN) เพ่ือเข้าร่วมชั้นเรียน 

2. ในกรณีท่ีครูผู้สอน ไม่ได้ส่งคําเชิญให้ลงทะเบียนเข้าร่วมชั้นเรียน นักเรียนสามารถเข้ารว่มชั้นเรียนได้โดยการ
คลิกท่ี Join class (เข้าร่วมชั้นเรียน) จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่รหัสห้องเรียน 

 

ตัวอย่างในท่ีนี้ กรอกรหัสห้องเรียน dcvjau4 จากนั้นคลิกปุ่ม เข้าร่วม (JOIN) 

 

3. จะปรากฏหน้าหลักของห้องเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้ึนมา 

รหสันี �จะเห็นที�สถานะของครู 
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4. จากนั้นคลิกท่ีเปิด (OPEN) เพ่ือเปิดดูรายละเอียดของการบ้าน และทําเอกสารการบ้านส่งครูผู้สอน 

 

จะปรากฏหน้ารายละเอียดของเอกสารการบ้านของฉันซึ่งในท่ีนี้ ครูผู้สอนได้ทําการแนบไฟล์เอกสารใบงานมา
ให้ เพ่ือใช้เป็นตัวอย่าง และกําหนดแนวทางในการตอบคําถาม 

 

5.เม่ือนักเรียนคลิกท่ีไฟล์เอกสารท่ีแนบมา จะปรากฏแท็บใหม่ข้ึนมาและเปิดเอกสารข้ึนมาให ้

6.จากนั้นคุณสามารถคลิกท่ี Open เพ่ือเปิดเอกสารใน Google Docs และเริ่มต้นทําการบ้านส่ง 
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7.จากนั้นทําการแก้ไข เพ่ิมเติมข้อมูลในเอกสารการบ้าน ถ้าทําการบ้านเสร็จแล้ว สามารถกดปิดแท็บGoogle 
Docs ได้เลย เนื่องจากเอกสารใน Google Docs จะทําการบันทึกให้เองอัตโนมัติ 

 

8.ทําการเปลี่ยนชื่อไฟล์เอกสาร เพ่ือป้องการการสับสนการเลือกไฟล์งานตอนแนบไฟล์เอกสารส่งกลับไปหา
ครูผู้สอน โดยการคลิกท่ีเมนู File เลือก Rename 

 

ในท่ีนี้ตั้งชื่อไฟล์เอกสารเป็น แบบฝึกหัดท้ายบท 1.1 sunsanee .docx –คลิกปุ่ม ตกลง (OK) 
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9.ต่อไป ถ้านักเรียน ต้องการท่ีจะส่งงานเอกสารการบ้าน ให้คุณครูทําการคลิกท่ีปุ่ม เพิ่ม (Add) จากนั้น
เลือกไปท่ี Google Drive จากนั้น จะปรากฏพ้ืนท่ีไดร์ฟของนักเรียน นักเรียนสามารถเห็นโฟลเดอร์
Classroom ท่ีระบบทําการสร้างข้ึนมาให้อัตโนมัติ 
 

 

และในโฟลเดอร์จะเห็นว่ามีสําเนาของเอกสารอยู่  หลายสําเนาอยู่ในนี้ แทรกไฟล์โดยใช้ Google Drive 

คลิกท่ีปุ่ม List view   เพ่ือทําการสลับเปลี่ยนมุมมองการดูเป็นแบบรายการ 

10.เลือกไฟล์เอกสารท่ีต้องการส่ง โดยการคลิกเลือกไฟล์ และคลิกปุ่ม เพิ่ม (Add) เพ่ือทําการอัปโหลดไฟล์ 
ตัวอย่างในท่ีนี้เลือกไฟล์ท่ีชื่อ ส่งใบงาน แบบฝึกหัดท้ายบท 1.1 sunsanee.docx 

 

หลังจากคลิกปุ่ม เพ่ิม (Add) และไฟล์ทําการอัปโหลดเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏอยู่ในหน้า งานของคุณ (MY 
ASSIGNMENT) 

11.จากนั้นทําการคลิกท่ีปุ่ม ส่ง (TURN IN) เพ่ือเป็นการส่งเอกสารการบ้านกลับไปหาครูผู้สอนจะปรากฏ
กล่องข้อความแจ้งเตือนการส่งไฟล์เอกสาร ว่าไฟล์เอกสารท่ีทําการส่งไปนั้น มีจํานวนท้ังหมดก่ีไฟล์ อะไรบ้าง
จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ส่ง (TURN IN) อีกครั้ง 
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กรณีท่ีต้องการทําการยกเลิกการส่งเอกสาร 
นักเรียนสามารถยกเลิกการส่งได้ โดยการคลิกท่ีปุ่ม ยกเลิกการส่ง (Unsubmit) 

 

จะปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือนการยกเลิกการส่งไฟล์เอกสาร ว่าไฟล์เอกสารท่ีจะทําการยกเลิกการส่งนั้น มี
จํานวนท้ังหมดก่ีไฟล์ อะไรบ้างจากนั้นคลิกท่ีปุ่มยกเลิกการส่ง (Unsubmit) อีกครั้ง 

 

12.เม่ือกลับมาท่ีหน้าหลักของห้องเรียนของรายวิชา นักเรียนจะเห็นสถานะของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
ว่าได้มีการทําส่งเรียบร้อยแล้ว 
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ในกรณีท่ีต้องการดูงานท่ีได้รับมอบหมาย/การบ้านท้ังหมด สามารถเข้าไปดู โดยการคลิกท่ี ดูท้ังหมด (VIEW 
ALL) 

 

จะปรากฏหน้าต่างแสดงรายละเอียดของรายการงานท่ีได้รับมอบหมาย/การบ้านท้ังหมดท่ียังไม่ได้ทํา (TO-DO) 
และท่ีทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว (DONE) 
 ตัวอย่างท่ีเห็นเป็นหน้าต่างแสดงรายละเอียดของรายการงานท่ีได้รับมอบหมาย/การบ้านท้ังหมด ท่ีทํา
เสร็จเรียบร้อยแล้ว (DONE) 

 

 

ตรวจการบ้านของนักเรียนนักศึกษาแต่ละคน พร้อมท้ังให้คะแนนและคําตชิม(สถานะเป็นครูผู้สอน) 
 

จากหน้าหลักของห้องเรียนวิชาของคุณคุณสามารถเห็นจํานวนนักเรียนก่ีคนท่ีทํางานส่งแล้ว หรือ ยังไม่ได้ส่ง 
ดังตัวอย่าง ซึ่งในตัวอย่างนี้ มีนักเรียนท้ังหมด 2 คน ทําส่งแล้ว 2 คน ยังไม่ส่ง 0 คน 
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ถ้าคุณต้องการดูรายละเอียดการส่งงานของนักเรียนแต่ละคน ว่ามีใครบ้างท่ีส่งแล้ว หรือยังไม่ส่ง  
คุณสามารถคลิกท่ี เสร็จสิ้น (DONE) จากนั้นคลิก ล้าง (CLEAR) 

 

จะปรากฏรายละเอียดของนักเรียน พร้อมสถานะของการส่งงาน 

 

ครูผู้สอนสามารถคลิกท่ีชื่อของนักเรียนแต่ละคนท่ีทํางานส่งมาแล้ว เพ่ือทําการตรวจงานการบ้าน 

 

ข้ันตอนการให้คะแนนและคําตชิม 
1. การตั้งค่าคะแนนเต็ม และให้คะแนนช้ินงาน 
นอกจากนี้ เม่ือมีการตรวจเอกสารงานเรียบร้อยแล้ว ครูผู้สอนสามารถตั้งค่าคะแนนเต็ม และกรอก

จํานวนคะแนนท่ีได้ของงานท่ีส่งในแต่ละงานได้ทันที  
 

ในตัวอย่างนี ้ ตั้งค่าคะแนนเต็มของเอกสารการบ้านชิ้นนี้ 10 คะแนน ซึ่งนักเรียนคนนี้ ทําคะแนนได้7 คะแนน 
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2. การให้คําตชิมหรือแสดงความคิดเห็น 
ถ้าต้องการให้คําติชม หรือ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับชิ้นงานครูผู้สอนสามารถใส่ความคิดเห็นใน

ชิ้นงานท่ีทําการตรวจได้โดยการพิมพ์ข้อความลงไปในช่อง เพิ่มความคิดเห็น… (Add a comment…)
จากนั้นคลิกปุ่ม โพสต์ (POST) 

 
 ตัวอย่างในท่ีนี้ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับชิ้นงานนี้ คือ ตอบคําถามไม่ครบถ้วน 

 

เม่ือคลิกปุ่ม โพสต์ (POST) จะปรากฏข้อความท่ีครูผู้สอนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับชิ้นงานนั้น 

 

ถ้าต้องการลบความคิดเห็นท่ีแสดงต่อชิ้นงานนั้น สามารถทําได้โดยการคลิกท่ี  เลือกลบ (Delete) 

 

ผลลัพธท่ี์ได้หลังจากคลิกปุ่ม ลบ (Delete) 
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นักเรียนจะเห็นความคิดเห็น 
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