


 
1 คูมือการใชงานโปรแกรม Google Classroom สําหรับครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จงัหวดัสุพรรณบุรี 

Google Classroom คืออะไร  

Google  Classroom เปด

ใหบริการสําหรับทุกคนท่ีใช Google 

Apps for Education ซ่ึงเปนชุด

เครื่องมือ เพ่ือประสิทธิภาพการทํางานท่ี

ใหบริการฟรี ประกอบดวย Gmail, 

เอกสาร และไดรฟ   

Google Classroom ไดรับการ

ออกแบบมาเพ่ือชวยใหครูสามารถสราง

และเก็บงานไดโดยไมตองสิ้นเปลืองกระดาษ มีคุณลักษณะท่ีชวยประหยัดเวลา เชน สามารถทําสําเนาของ Google 

เอกสารสําหรับนักเรยีน แตละคนไดโดยอัตโนมัติ โดยระบบจะสรางโฟลเดอรของไดรฟสําหรับแตละงานและนักเรียนแตละ

คนเพ่ือชวยจัด ระเบยีบใหทุกคน  

นักเรียนสามารถติดตามวามีอะไรครบกําหนดบางในหนางาน และเริ่มทํางานไดดวยการคลิกเพียง  

ครั้งเดียว ครูสามารถดูไดอยางรวดเร็ววาใครทํางานเสร็จหรือไมเสร็จบาง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น  

และใหคะแนนเรียนได 
 

 ประโยชนของการใชงาน Google Classroom  

1. ตั้งคาไดงายดาย  

ครสูามารถเพ่ิมนักเรียนไดโดยตรง หรือแชรรหัสเพ่ือใหนักเรียนเขาชั้นเรียนได การตั้งคาใช เวลาเพียงครูเดียว  

2. ประหยัดเวลา  

กระบวนการของงานเรียบงาย ไมสิ้นเปลืองกระดาษ ทําใหครูสราง ตรวจ และใหคะแนนงานไดอยางรวดเร็วในท่ี

เดี่ยวกัน  

3. ชวยจัดระเบียบ  

นักเรียนสามารถดูงานท้ังหมดของตนเองไดในหนางาน และเนื้อหาสาหรับชั้นเรียนท้ังหมดจะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร

ภายใน Google ไดรฟโดยอัตโนมัติ  

4. ส่ือสารกันไดดีย่ิงข้ึน  

Classroom ทําใหครสูามารถสงประกาศและเริ่มการพูดคุยในชั้นเรียนไดทันที นักเรียนสามารถแชรแหลงขอมูลกัน

หรือตอบคาถามในสตรีมได  

5. ประหยัดและปลอดภัย  

เชนเดียวกับบริการอ่ืนๆ ของ Google Apps for Education คือ Classroom จะไมแสดงโฆษณา  

ไมใชเนื้อหาหรือขอมูลของนักเรียนในการโฆษณา และใหบริการฟรีสําหรับนักเรียน 

6. ผูเรียนสามารถเรียนไดทุกท่ีทุกเวลาท้ังเครื่องคอมพิวเตอร แท็บเล็ตและสมารทโฟนท่ีมีระบบ Internet 

นักเรียนสามารถเรียนไดทุกท่ีทุกเวลาท้ังเครื่องคอมพิวเตอร แท็บเล็ตและสมารทโฟนท่ีมีระบบ Internet งายตอ

การสื่อสาร 
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ทําความเขาใจเกี่ยวกับทํางานของ Classroom  

Classroom ผสานรวม Google เอกสาร, ไดรฟ และ Gmail ไวดวยกัน เพ่ือใหครูสามารถสรางและ  

รวบรวมงานโดยไมตองสิ้นเปลืองกระดาษ ภายใน Classroom ครูสามารถสรางงาน ใชงานนั้นในชั้นเรียนตางๆ และเลือก

วาจะใหนักเรียนทํางานอยางไร (เชน นักเรียนแตละคนจะไดรับสาเนาของตนเอง หรือนักเรียนทุกคนจะทํางานในสาเนา

เดียวกัน) ครูสามารถติดตามไดวานักเรียนคนใดทํางานเสร็จแลวบาง และใคร

ยังทํางานไมเสร็จ  

1. ครูเลือกตัวเลือกเพ่ือสรางสําเนาของ Google เอกสารสําหรับนักเรียนแตละ

คน และสงงานใหกับชั้นเรียน  

2. หลังจากสงงานแลว นักเรียนจะไมมีสิทธิ์แกไขเอกสาร แตยังคงสามารถดู

เอกสารได  

3. ครูแกไขเอกสารเพ่ือใหคะแนนงาน แลวจึงสงงานคืนใหนักเรียน จากนั้น

นักเรียนจะมีสิทธิ์ในการ แกไขอีกครั้ง  

ท้ังครูและนักเรียนสามารถดูรายงานของชั้นเรียนท่ีกําลังทําอยูหรือทํา

เสร็จแลว โดยครู สามารถดูคะแนนท้ังหมดของงาน สวนนักเรียนสามารถดูคะแนนของตนเองสาหรับงานท่ีทําเสร็จแลว 
 

การสรางช้ันเรียน  

สําหรับการใชงาน Google Classroom ในบทบาทของครูนั้นสามารถทําไดดังนี้  

1. สรางชั้นเรียนออนไลนสําหรับรายวิชานั้นๆ ได  

2. เพ่ิมรายชื่อนักเรียนจากบัญชีของ Google เขามาอยูในชั้นเรียนได  

3. สามารถกําหนดรหัสผานใหนักเรียนนําไปใชเพ่ือเขาชั้นเรียนเองได  

4. สามารถตั้งโจทย มอบหมายการบานใหนักเรียนทํา โดยสามารถแนบไฟลและกําหนดวันท่ีสงการบานได  

5. นักเรียนเขามาทําการบานใน Google Docs และสงเขา Google Drive ของครู โดยจะจัดเก็บไฟลงานให  

อยางเปนระบบภายใต Folder “Classroom”  

6. สามารถเขามาดูจํานวนนักเรยีนท่ีสงการบานภายในกําหนดและยังไมไดสงได  

7. ตรวจการบานของนักเรียนแตละคน พรอมท้ังใหคะแนนและคําแนะนําได  

8. สามารถเชิญครูทานอ่ืนเขารวมในชั้นเรียนเพ่ือรวมกันจัดการเรียนการสอนได  

9. ปรับแตงรูปแบบของชั้นเรียนตามธีมหรือจากภาพสวนตัวได  

10.สามารถใชงานบนมือถือ ท้ังระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ได  

สําหรับ Google Classroom ครูไมจําเปนตองรูวิธีการเขียนโคดหรือสรางเว็บไซตหรือสับสนกับ  

ข้ันตอนมากมายท่ีตองใชในการสรางชั้นเรียน สําหรับ Google Classroom เปนเรื่องงายในการสรางชั้นเรียนเพียงแคคลิกท่ี

ปุมและการเพ่ิมขอความบางสวน 
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การจัดการระบบบัญชีรายช่ือผูใชงาน (Account User) ผูใชงานในโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

 กลุมงานคอมพิวเตอรทําหนาท่ีเปนผูใหบริการจัดสรรบัญชีรายชื่อผูใชงาน (Account User) ใหกับคณะผูบริหารครู

และนักเรียน รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา โดยมี @kannasoot.ac.th เปนอีเมลพวงทายเพ่ือเขาใชงานในระบบ 

Google app for Education ได 

 กลุมผูใชงาน (Account User) บัญชีสําหรับผูบริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

ผูใชงาน (USER) กลุมครูจะไดบัญชีอีเมล  ชื่อตามดวย...@kannasoot.ac.th 

เชน   nitikorn@kannasoot.ac.th 

       surasak@kannasoot.ac.th  

บัญชีอีเมล  ของผอ.นิติกรณ ฉันทวงศชนะ 

บัญชีอีเมล  ของรองฯสุรศักดิ์  เนาวรัตน 

 wannapat@kannasoot.ac.th บัญชีอีเมล  ของรองฯวรรณพัตร  ซ่ือตรง 

   anukul@kannasoot.ac.th บัญชีอีเมล  ของคุณครูอนุกูล   ปโย 

   rungnapa@kannasoot.ac.th บัญชีอีเมล  ของคุณครูรุงนภา  วีรพงษ 

กลุมผูใชงาน (Account User) บัญชีสําหรับนักเรียน 

ผูใชงาน (USER) กลุมนักเรียนจะไดบัญชีอีเมล  เลขประจําตัวนักเรียนตามดวย...@kannasoot.ac.th โดยนักเรียน

ท้ังหมดจะไดรับบัญชีสําหรับนักเรียนในการใชงานในกิจกรรม Intro to Com และแนะนําการใชงานเบื้องตน 

เชน   38537@kannasoot.ac.th  บัญชีอีเมล  ของเด็กชายคีรภัทร   ของมวง 

 38601@kannasoot.ac.th บัญชีอีเมล  ของเด็กชายนัฐนันท  ขัตตเนตร 
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5 3.บัญชีแสดงตัวตน

1.ใสรหัส 12345678 อีกคร้ัง

2.เห็นส่ิงใดใสส่ิงน้ัน

4 

ตกลง 

1. การลงช่ือเขาใชเปด หนาตาง Browser Chrome ~ Gmail
 

 

   

   

   

   

   

 

  

  

        

        

    

3 

1.ลงช่ือบัญชีเขา

ใชในGmail

1 

1.เช็คการลงช่ือบัญชีเขา

ใชอีกครั้งตองเปน

@kannasoot.ac.th

2.ใสรหัส 12345678 ท่ีตั้งไวให

สําหรับเปล่ียนในภายหลัง

2 

1.เขาGmail ในชื่อsomsri@kannasoot.ac.th

2.ชื่อสถานะ somsri@kannasoot.ac.th
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2. การเปล่ียนรูปโปรไฟล / Log in เขา mail @kannasoot.ac.th ท่ีโรงเรียนลงทะเบียนให 

             

             

        

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

   

1 เลือก G Suite 2 เลือกกลองเพ่ือ

เปล่ียนรูปโปรไฟล 

3 

เลือกรูปภาพท่ีเหมาะสมนักเรียนสามารถจดจําได 

4 

เลือกและปรับขนาดรูปภาพ 

กดอัปโหลดเพ่ือตกลง 
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3. การเปล่ียนรหัสผาน / Log in เขา mail @kannasoot.ac.th ท่ีโรงเรียนลงทะเบียนให 

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

 

 

1 

เลือกจัดการบัญช ี
Google เลือกความปลอดภัย 

เลือกรหัสผาน 

2 

ใสรหัสผานเดิมท่ีไดไว 

3 

5 

ใสรหัสผานใหม 

ใสรหัสผานใหมยืนยันอีกคร้ัง 

เลือกเปล่ียนรหัสผาน 

4 

ใสรหัสผานเดิมท่ีไดไวอีกคร้ัง 

เห็นส่ิงใดใสส่ิงน้ันกรอกเขาไปครับ 
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4. การสรางช้ันเรียน / Log in เขา mail @kannasoot.ac.th ท่ีโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยลงทะเบียนให 
 

 

 

 

 

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกGoogle Classroom 

เลือกกลุมปุมแอปฯGoolge 

1 

ตรวจดูสถานะตัวเอง 

กดเลือกทําตอ 

2 

เลือกบทบาทครู ถาเลือกผิดตองให admin 

เปนคนแกไขให ผูใชไมสามารถแกเองได 
3 1.กด+สรางชั้นเรียน 

2.กดสรางชั้นเรียน 

4 

5 
ใสรายวิชาท่ีทําการสอนและหองท่ีสอน(จะแสดงผลใหเราเห็น)  

ใสระดับชั้นและหองท่ีทําการสอน (จะแสดงหองใหเราเห็น) 

ใสเร่ืองท่ีทําการสอน 

ใสเลขหองท่ีทําการสอน 
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หมายเลข 1   แถบเมนูการใชงานของผูสอนและผูเรียน ท่ีใชในการแจงขาวสาร แชรเอกสารประกอบการสอนตางๆ  

หมายเลข 2  แถบเมนูการใชงานของผูสอนในการสั่งงานนักเรียนและแนบไฟลประกอบการสั่งงานนักเรียน 

หมายเลข 3  แถบเมนูแสดงชื่อครูผูสอนและรายชื่อนักเรียนรวมถึงจํานวนนักเรียนท่ีเขามาเรียนในหองนั้นๆ 

หมายเลข 4 แถบเมนูแสดงคะแนนจะแสดงผลก็ตอเม่ือมีการตรวจและสงคะแนนคืนใหนักเรียนแลว 

หมายเลข 5 ชื่อของวิชาท่ีครูผูสอนทําการเรียนการสอน 

หมายเลข 6 ระดับชั้นและหองท่ีครูครูผูสอนทําการเรียนการสอน 

หมายเลข 7 รหัสชั้นเรียนคือสวนสําคัญท่ีตองนําใหนักเรียนลงรหัสหองเรียนเพ่ือเขารวมชั้นเรียนเพ่ือทําการเรียน 

หมายเลข 8 รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายวิชานั้นๆ 

หมายเลข 9  สตรีมชองทางสําหรับลงประชาสัมพันธ ใบความรู รวมถึงกระดานสนทนา โตตอบระหวางครูและนักเรียน 

หมายเลข 10 การสรางประกาศท่ีสามารถตั้งเวลาใหแสดงผลตามเวลาท่ีกําหนดได 

หมายเลข 11 ตอบโพสตของนักเรียนเม่ือมีขอสักถามในกระดานสนทนาหรือสตรีม 
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5. การนํานักเรียนเขาช้ันเรียนเพ่ือทําการเรียนการสอน มี 2 แบบ 

5.1 การสงรหัสเขาชั้นเรียนผานชองทางตางๆ เพ่ือใหนักเรียนใสรหัสชั้นเรียนเพ่ือเขามาในชั้นเรียนได เชน 

- เม่ืออยูในชั้นเรียน เปดรหัสเขาชั้นเรียนผานระบบโปรเจคเตอรใหนักเรียนเห็นไดท่ัวหองเรียน 

- สงรหัสเขาชั้นเรียนดวยระบบไลนเพ่ือใหนักเรียนเขาถึงไดทุกคน 

- ในกรณีท่ีติดตอนักเรียนไมไดอาจสงรหัสเขาหองเรียนโดยใหคุณครูประจําชั้นของนักเรียนหองนั้นๆ

ประชาสัมพันธใหถึงนักเรียน โดยผานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 การสงคําเชิญผานระบบอีเมล แบบนี้คุณครูจะตองทราบอีเมลของนักเรียนอยูแลว จึงสามารถสงคําเชิญเขาช้ัน

เรียนได ซ่ึงอีเมลของนักเรียนคือ เลขประจําตัวนักเรียนตามดวย@kannasoot.ac.th  

 เชน   38537@kannasoot.ac.th  บัญชีอีเมล  ของเด็กชายคีรภัทร   ของมวง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กดเพ่ือแสดงรหัสเขาชั้นเรียน 

1.กดปุมเพ่ิมนักเรียน 

2. ใสอีเมลนักเรียนท่ีตองการเชญิ 
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ตัวอยางหนาแสดงแทบผูคนซ่ึงแสดงช่ือและจํานวนผูเขาเรียนในรายวิชานั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****หมายเหตุ ในชั้นเรียนคุณครูจะสามารถใหนักเรียนท่ีใชอีเมลท่ีทางโรงเรียนลงทะเบียน

ใหไดเทาน้ัน 

ซ่ึงจะตองลงทายดวย @kannasoot.ac.th 
 

 

 

 

ครูผูทําการสอนในวิชาน้ันๆ 

นักเรียนท่ีเขามาในหองเรียนในวชิาน้ันๆ 

เลือกแถบผูคน 
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6. การสงอีเมลถึงนักเรียนพรอมกันหลายคน การลบนักเรียนออกในกรณีนักเรียนลงหองผิดหรือออกระหวางเรียนและ

การปดรับเขาหองเรียนเม่ือนักเรียนลงครบแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. การเพ่ิมครูเขาสอนในช้ันเรียนในกรณีท่ีครูสอนในรายวิชาเดียวกันแตมีหลายคนเพ่ือสอนและวัดผลในวิชาเดี่ยวกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.เลือกการดําเนินการตามหัวขอจุดประสงคน้ันๆ 

1.เลือกแถบผูคน 

2.ใหเลือกนักเรียนท่ีตองการทํา 

1.เลือกแถบผูคน 

2. กด+เพ่ิมครู 

3.ใสอีเมลของครูท่ีตองการ เขามาสอนเพ่ิม 

4. กดปุมเชิญ 
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8. สตรีมชองทางสําหรับลงประชาสัมพันธ ใบความรู รวมถึงกระดานสนทนา โตตอบระหวางครูและนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข 1 ใหเลือกแถบเมนูสตรีมเพ่ือจะแชรขอความและแนบไฟล ลิงคหรือคลิปจากยูทูบกิจกรรมตางๆ 

หมายเลข 2 เลือกนักเรียนท้ังหมดหรือเปนบางรายคน 

หมายเลข 3 ชองสําหรับเขียนขอความหรือคําอธิบายวิธีการเรียน หรือขยายความถึงส่ิงท่ีตองการแชร 

หมายเลข 4 กดปุมเพ่ิมเพ่ือเลือกส่ิงท่ีตองการแชรหรือรูปแบบท่ีตองการแชร 

หมายเลข 5 การเลือกแชรไฟลงาน รูปภาพหรือส่ิงตางๆท่ีตองการแชรท่ีอยูใน Google drive ของเจาของ 

หมายเลข 6 การนําลิงกท่ีตองการใหผูเรียนเขาถึงมาวางไวเพ่ือแชรใหนักเรียนเขาถึงไดถูกตอง 

หมายเลข 7 แชรไฟลงาน รูปภาพหรือส่ิงตางๆท่ีตองการแชรท่ีอยูในเครื่องคอมฯของเจาของรายวิชา 

หมายเลข 8 การนําลิงคของ YouTube มาวางเพ่ือใหนักเรียนเขาไปศึกษาส่ิงท่ีเราตองการนําเสนอ 
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ตัวอยางการแชรงานหรือเขียนขอความแชรในสตรีมเพ่ือใหนักเรียนเห็นพรอมกันทุกคน   

             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลัพธหลังจากการโพสตในสตรีม นักเรียนเห็นโพสตพรอมกันทุกคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

การแชรขอความ 

การแชร YouTube 

การแชร Link 

การแชร ไฟลในGoogle Driveกบัคอมฯของเรา 

กดปุม
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9. การใชแถบงานของช้ันเรียนในการส่ังงานเพ่ือเก็บคะแนนและใหคะแนนคืนนักเรียนในช้ันเรียน 

 

              

             

             

  

 

            

             

             

             

             

             

             

หมายเลข 1 เลือกแถบงานของชั้นเรียนเพ่ือสรางงานหรือกิจกรรมในการเรียนรูแกนักเรียนในหองเรียน 

หมายเลข 2 ปฏิทิน Google การจัดการตารางการเรียนการสอน กําหนดการสงงานหรือตารางการนัดผานการเรียนใน การ

เรียนผานโปรแกรม Meet สําหรับสอนแบบเรียนออนไลนสดหรือ vdo conference 

หมายเลข 3 โฟลเดอรท่ีถูกเก็บงานตางๆท่ีเราไดอัพโหลดข้ึนไปหรืองานท่ีนักเรียนสงงานเขามา 

หมายเลข 4 ปุมสรางเพ่ือเลือกรูปแบบในการสั่งงาน 

หมายเลข 5 งานแบบงานใชในการสั่งงาน โดยสรางงาน กิจกรรมหรือการบานแกนักเรียนในหองเรียน กําหนดคะแนนได 

หมายเลข 6 การสรางงานแบบทดสอบคือการสั่งงานโดยทําแบบทดสอบโดยใช Google form โดยมีการผลการสอบให 

หมายเลข 7 การสรางคําถามแบบตอบคําถามสั้นๆและการตอบคําถามแบบปรนัยจํานวน 1 ขอ มีการกําหนดคะแนนได 

หมายเลข 8 การสรางเนื้อหา ใบความรู แทรกลิงก แทรก You Tubeหรือนําเขาเนื้อหาจาก Google drive  

หมายเลข 9 การสรางแบบใชโพสตซํ้า ใชในกรณีท่ีสอนวิชาเดียวกันหลายๆหองมีกิจกรรมการสอนเหมือนกันนํามาใชซํ้าได 

หมายเลข 10 การสรางหัวขอเพ่ือแยกเปนหมวดหมูเพ่ือจดจําไดงาย  

 

9.1 การสรางกิจกรรมแบบงาน 
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10

1.เลือกงานชั้นเรียน 

2.เลือกสราง 

3. .เลือกงาน 
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สรางงานจากGoogle Docs 

สรางงานจากGoogle Slide  

สรางงานจากGoogle Sheet 

สรางงานจากGoogle Drawings 

สรางงานจากGoogle Form 

 

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

             

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานจากGoogle Drive 

แทรกลิงก 

แทรกไฟลตางๆจากคอมพิวเตอร 

แทรกลิงกจาก You Tube 

1. เขียนประโยคคาํส่ังหรือ

ขั้นตอนการทํากิจกรรม 

3. เลือกระดับคะแนนสําหรับงาน 

2. เลือกระดับคะแนนสําหรับงาน 

4. กําหนด เวลา วันท่ี ในการสง 

5. ตั้งชื่อหัวขอท่ีส่ือความหมาย 

6. กดปุมเพ่ิมเพ่ือแทรกงาน เมื่อตองการแทรกงาน 

7. กดปุมเพ่ิมเพ่ือสรางงาน เมื่อตองการสรางงาน 

7. กดปุมอบหมายงาน 
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9.2 การสรางกิจกรรมแบบงานแบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เลือกงานชั้นเรียน 

2.เลือกสราง 

3. .เลือกงานแบบทดสอบ 

1. เขียนประโยคคาํส่ังหรือ

ขั้นตอนการทํากิจกรรม 

3. เลือกระดับคะแนนสําหรับขอสอบ 

2. เลือกระดับคะแนนสําหรับงาน 

4. กําหนด เวลา วันท่ี ในการสอบ 

5. ตั้งชื่อหัวขอในการสอบ 
6. สรางขอสอบจาก Google ฟอรม 

7. กดปุมมอบหมาย
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สรางงานจากGoogle Docs 
Drive 
สรางงานจากGoogle Slide  
SDoSlideDrive 
สรางงานจากGoogle Sheet 
SDoSlideDrive 
สรางงานจากGoogle Drawings 
DrawingsDrawingSDoSlideDriv
สรางงานจากGoogle Form 
DrawingsDrawingSDoSlid

9.3 การสรางกิจกรรมแบบคําถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เลือกงานชั้นเรียน 

2.เลือกสราง 

3.เลือกงานแบบคาํถาม 

4.ใสคําถาม 

3.เลือกแบบคาํถาม 

งานจากGoogle Drive 

แทรกลิงก 

แทรกไฟลตางๆจากคอมพิวเตอร 

แทรกลิงคจาก You Tube 

5. เลือกแทรกไฟลหรือสรางไฟลงาน 
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สรางงานจากGoogle Docs
Drive 
สรางงานจากGoogle Slide
SDoSlideDrive 
สรางงานจากGoogle Sheet
SDoSlideDrive 
สรางงานจากGoogle Drawings
DrawingsDrawingSDoSlideDriv
สรางงานจากGoogle Form
DrawingsDrawingSDoSlid

9.4 การแทรกเนื้อหาใหนักเรียนไดศึกษา 

 

1.เลือกงานชั้นเรียน

2.เลือกสราง

3.เลือกเน้ือหา

งานจากGoogle Drive

แทรกลิงก

แทรกไฟลตางๆจากคอมพิวเตอร 

แทรกลิงคจาก You Tube

2. เลือกแทรกไฟลหรือสรางไฟลงาน

1. สรางประโยคคาํส่ังหรืออธิบายกิจกรรม 3. เลือกโพสต
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2. เลือกงานท่ีตองการโพสตหรือทําซ้ํา

1.เลือกหองเรียนท่ีเคยมอบหมายงานไวแลว

3. เลือกใชซ้ํา

1.เลือกงานชั้นเรียน

2.เลือกสราง

3.เลือกโพสตซ้ํา

9.5 การใชโพสตซํ้า คือการใชรูปแบบงานท่ีสอนหองอ่ืนแลวมาใชอีกหองหนึ่ง เชน คุณครูสอนวิชาเดียวแตมีหองสอน

ซํ้ากันหลายหอง เพียงแคทํากิจกรรมครั้งเดียวแตใชโพสตซํ้าไดทุกหองท่ีตองการใช 

4.เลือกมอบหมาย
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10. การเขาตรวจงาน ใหคะแนนและสงคะแนนคืนนักเรยีนในช้ันเรียน

  

     

 

 

    

 

1.เลือกแถบงานของนักเรียน
2.แถบแสดงจํานวนงาน

3.เลือกหัวของานท่ีตองการตรวจงาน

4.ชื่อของงานท่ีตั้งไว

5.แสดงวันครบกาํหนดงานท่ีสง

6.เมื่อตองการเปล่ียนชื่อ ลบและคัดลอกลิงคงาน

1 

2 1.เลือกงานท่ีตองการตรวจ

2. ชองแสดงจํานวนนักเรียนสงงาน แลวใหคะแนน

แลวและยังไมสงงาน

3. เอกสารประกอบการเรียนท่ีสงใหนักเรียนศึกษา

เพ่ิม
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10.1 หนาตางการตรวจงานและใหคะแนน  

หมายเลข 1 ชื่อวิชาและหองท่ีทําการสอนในขณะนี้ 

หมายเลข 2 ปุมสงคะแนนคืนเม่ือใหคะแนนเรียบรอยแลว 

หมายเลข 3 คะแนนท่ีเรากําหนดเม่ือตอนสรางงานใหนักเรียนกอนหนานี้ 

หมายเลข 4 ปุมเลือกนักเรียนท้ังหมดเม่ือตองการสงคะแนนคืนกลับท้ังหมด 

หมายเลข 5 นักเรียนในกลุมสถานะท่ีมอบหมายงานแลว แตเลยกําหนดสง ก็หมายถึงนักเรียนท่ียังไมสงงานในนี้มี 2 คน 

หมายเลข 6 นักเรียนกลุมสถานะท่ีบันทึกคะแนนใหแลวและสงคืนคะแนนเรียบรอย นักเรยีนจะทราบผลคะแนนทางอีเมล 

หมายเลข 7 คําสั่งหรือคําอธิบายในการทํางานหรือกิจกรรม ซ่ึงจะอยูในข้ันตอนการสั่งงานตอนตน 

หมายเลข 8 สรุปตัวเลขนักเรียน จากตัวอยางมีนักเรียนท้ังหมด 48 คน สงงานและใหคะแนนแลว 46 คน ยังไมสง2คน 

หมายเลข 9 รายชื่อนักเรียนท่ียังไมสงงาน จะไมมีไฟลแนบสงงานและจํามีคําวา เลยกําหนด เปนอักษรแจงสีแดง 

หมายเลข 10 รายชื่อนักเรียนท่ีสงงานจะแสดงจํานวนไฟลท่ีแนบมาและคนไหนตรวจแลวจะแจง ใหคะแนนแลว แตถา

นักเรียนคนไหนสงงานแตเลยกําหนดเวลา จะแจงวา เสร็จลาชา 
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10.2 วิธีการเขาตรวจงานรายบุคคล การเขียนขอคิดเห็นในงานและสงคะแนนคืนกลับใหนักเรียน 

 

หมายเลข 1 ชื่อนักเรียนท่ีกําลังตรวจอยูในขณะนี้ 

หมายเลข 2 ชื่อไฟลงานท่ีนักเรียนสง 

หมายเลข 3 คะแนนท่ีนักเรียนท่ีไดใหเรียบรอยแลว ในท่ีนี้คือ 10 เต็ม 10 คะแนน 

หมายเลข 4 ปุมเลื่อนหนาตรวจคะแนนคนตอไป 

หมายเลข 5 แสดงขอคิดเห็นในงานของนักเรียน 

หมายเลข 6 สั่งพิมพงานของนักเรียนท่ีสง 

หมายเลข 7 สั่งดาวนโหลดงานของนักเรียนลงมาเก็บในเครื่องของครูผูสอน 

หมายเลข 8 ปุมกดสงคืนคะแนนเม่ือตรวจใหคะแนนเรียบรอยแลวจึงสามารถสงคืนนักเรียนใหทราบคะแนนได 

หมายเลข 9 ปุมดูประวัติความคิดเห็นท่ีเคยเขียนไว เชน ตําหนิงานนักเรียนมากอนแลวนักเรียนมีการพัฒนาข้ึนไหม 

หมายเลข 10 ไฟลงานท่ีนักเรียนสงมาท้ังหมด 

หมายเลข 11 ชองใหคะแนน จะใหคะแนนไมเกินเกณฑท่ีตั้งไว 

หมายเลข 12 ชองแสดงความคิดเห็น ในสวนนี้นักเรยีนจะเห็นเพียงแคคนเดียวและครู 

หมายเลข 13 งานท่ีแสดงผลท่ีครูเลือกตรวจอยูในขณะนี้ 

หมายเลข 14 ปุมยอหรือขยายภาพ เพ่ืออํานวยความสะดวกชวยในการตรวจงานนักเรียน 

1.เลือกแถบงานของนักเรียน

2.เลือกงานท่ีตองการตรวจ

3. ดับเบ้ิลคลิกเลือกนักเรียนท่ีจะทําการตรวจ
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การแสดงความคิดเห็นในงานของนักเรียน 

การสงคะแนนคืนกลับเปนกลุม 

1.เลือกแสดงความคิดเห็น

2. เลือกพ้ืนบริเวณที่ตองการแสดงขอคดิเห็น 3.เขียนขอคิดเห็นแลวกด

ปุมขอคิดเห็น

4.ใหคะแนน

5.แสดงความคิดเห็นแกงานโดยรวม

3 

ปุมสงคืนเมื่อเลือกนักเรียนท่ีจะสงคืน

หมดแลว

ปุมเลือกนักเรียนท้ังหมด

ทําเคร่ืองหมายถูกหนานักเรียนท่ีตองการสงคะแนน

คืน

4 



24คูมือการใชงานโปรแกรม Google Classroom สําหรับครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จงัหวดัสุพรรณบุรี 

11.วิธีการตรวจดูคะแนนรวม เลือกแถบคะแนน 

คะแนนเฉล่ียของชั้นเรียน 

คะแนนของรายคนตองาน 
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12. การปรับแตงและตั้งคาพ้ืนฐาน ไปท่ีปุมตั้งคาช้ันเรียนแลวสามารถแกไขได

ปุมต้ังคาช้ันเรียน 
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13. วิธีการยายและลบหองเรียนเม่ือสุดภาคเรียนหรือปการศึกษา

เม่ือสุดภาคเรียนหรือปการศึกษา เราตองการท่ีจะยายหรือลบหองท่ีทําการเรียนการสอนเสร็จเรียบรอยแลว ถาเรา

ไมลบใน Classroom ของเราจะมีหองเรียนมากเกินไป ไมสะดวกในการจัดการ แตเราไมสามารถลบหองเรียนนั้นได เรา

ตองทําการเก็บหองเรียนนั้น เพ่ือใหหองเรียนนั้นออกจากClassroom ซ่ึงหองเรียนนั้นจะถูกเก็บไวใน Google drive ของ

ครูท่ีทําการสอนโดยอัตโนมัติ อยูในโฟลเดอรท่ีชื่อวา Classroom  

1.เขามาท่ีหอง Class room

2. เลือกกลุมเมนู

3. เลือกเก็บ

4. เลือก เก็บ เพ่ือยืนยันอีกคร้ัง
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************************************ 

1.เลือกเขาสูระบบ

2.เลือกแถบเคร่ืองมือ

3. เลือก Google Drive

4. เลือก Classroom

5. เลือกหองท่ีตองการลบ

6. คลิกเมาสขวาท่ีหองท่ีตองการลบ

6. เลือก ลบ หองน้ันก็จะถูกลบท้ิงไป
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ถาม-ตอบ 

1. ถาม : ทําไมถึงใช Google Classroom?

ตอบ : เพราะ สพฐ.ตองการสงเสริมใหเปนเครื่องมือทางการศึกษา ในโครงการ DLIT สวน Google

Classroom  เปนโปรแกรมหนึ่งของ Google for Education ซ่ึงในนั้นยังมีโปรแกรมอํานวยความสะดวกใน

การเรียนการสอนอีกมากมายและท่ีสําคัญไมมีคาใชจาย โดยบริษัท Google ไดใหความรวมมือสงเสริมทาง

การศึกษากับรัฐบาลไทย

2. ถาม : ทําไมถึงใช @kannasoot.ac.th แทน @gmail.com ?

ตอบ : เพราะวา @kannasoot.ac.th บงบอกถึงความเปนองคกรเปนอีเมลท่ีใชสําหรับการศึกษาโดยเฉพาะ

และถือวาเปนอีเมลท่ีโรงเรียนใหการรับรองและเชื่อถือไดในการใชประชาสัมพันธอยางเปนทางการ

3. ถาม : อีเมล @kannasoot.ac.th ใชงานดีกวา @gmail.com อยางไร?

ตอบ :

รายการ @kannasoot.ac.th @gmail.com 

1. ใหพ้ืนท่ีในการจัดเก็บขอมูล ใหพ้ืนท่ีเก็บไมจํากัด ใหไมเกิน 15 GB. 

2. คาบริการถาใชแอพฯอ่ืนๆเพ่ิม ฟรี อาจเสียคาบริการเพ่ิม 

3. มีความเปนองคกรในการใชงาน บงบอกใชงานในองคกร บงบอกใชงานสวนตัว 

4. การดูแลเม่ือเกิดปญหาการใชงาน Admin ของโรงเรียน Admin ของ Google 

5. ระยะเวลาในการใชงาน ไมจํากัด ไมจํากัด 

4. ถาม : ใหพ้ืนท่ีในการจัดเก็บขอมูลท่ีไมจํากัดดีอยางไร?

ตอบ : คุณครูสามารถเก็บสื่อการเรียนการสอน งาน  ใบงาน ไฟลตางๆท่ีใชในการเรียนการสอน ไฟลงานท่ี

นักเรียนสงงาน หรือการสราง Classroom หลายๆหอง หรือแมกระท้ังไฟลสวนตัวของคุณครูเอง ซ่ึงมีความ

ปลอดภัยและไมสูญหาย ท้ังหมดจะเก็บไว Google Drive บนอินเทอรเนต สามารถเลือกใช หรือแชรไฟลได

งายและสะดวกรวดเร็ว

5. ถาม : ถาลืม รหัสผาน(password)ในอีเมล@kannasoot.ac.th จะทําอยางไร?

ตอบ : ติดตอท่ีคุณครูท่ีทําการสอนคอมพิวเตอรไดทุกทานเพ่ือขอรีเซตรหัสใหมครับ

6. ถาม : แลว อีเมล@kannasoot.ac.th ของเราจะมีคนเขามาดูขอมูลท่ีเราเก็บแลวจะปลอดภัยไหม?

ตอบ : admin ของโรงเรียนสามารถเขาเปลี่ยนรหัสผานไดอยางเดียวไมสามารถเขาดูขอมูลใน

อีเมล@kannasoot.ac.th ได ดังนั้นเม่ือไดรับอีเมล@kannasoot.ac.th แลวควรเปลี่ยนรหัสผานท่ีมีความ

ปลอดภัยสูงในทันที
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คณะผูจัดทําคูมือ 

คณะท่ีปรึกษา 

นายนิตกิรณ ฉันทวงศชนะ  ผูอํานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

นายสุรศักดิ์ เนาวรัตน รองผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป 

นางวรรณพัทร  ซ่ือตรง รองผูอํานวยการฝายบริหารงานวิชาการ 

นางสาวศุภวรรณ ชอผกา รองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล 

นายจารุพงษ กลอมจิตต รองผูอํานวยการฝายบรหิารงานงบประมาณ นโยบาย และแผน 

นายไพโรจน บุญชวย ปฏิบตัิหนาท่ี รองฯฝายกิจการนักเรียน 

คณะผูจัดทํา 

นายอนุกูล ปโย หัวหนางานจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร 

นางสาวสุวารีย  ยี่ภู หัวหนางานสื่อนวัตกรรมและแหลงเรียนรู 

นางสมบูรณ  ทองงาม ครูงานจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร 

นางสาวอภันตรี  วังสงค ครูงานจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร 

นางสาวอรุโณทัย ขันทอง ครูงานจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร 

นายอํานาจ ปุงโพธิ์ ครูงานจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร 

ครูงานจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร นายปถยสรัล กระธน 

ครูงานจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร นางธันยมัย วงศทับแกว 

ครูงานจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร นายภัทรดนัย มณี 

ครูงานจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร นางสาวธมณ สําราญสุข 

นานเจนจิรา หนูทอง ครูงานจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร 


	64 ปก
	64 คู่มือโปรแกรมสอนonlineสำหรับครู กส
	นายสุรศักดิ์     เนาวรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
	นางวรรณพัทร   ซื่อตรง  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
	นายพินัยรัตน์  สุขวิลัย  ปฏิบัติหน้าที่ รองฯฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	นายพิเชษฐ   ผาสุข  ปฏิบัติหน้าที่ รองฯฝ่ายบริหารงานงบประมาณ นโยบาย และแผน
	นายไพโรจน์   บุญช่วย  ปฏิบัติหน้าที่ รองฯฝ่ายกิจการนักเรียน
	คณะผู้จัดทำ
	นายอนุกูล   ปิโย  หัวหน้างานจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
	นางสาวศรัณยา  วาจาทะศิลป์ หัวหน้างานสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
	นางสมบูรณ์  ทองงาม  ครูงานจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
	นางสาวอภันตรี  วังสงค์  ครูงานจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
	นางสาวอรุโณทัย ขันทอง  ครูงานจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
	นายอำนาจ  ปุ้งโพธิ์  ครูงานจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
	นางสาวสุวารีย์  ยี่ภู่  ครูงานจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
	นายปัถย์สรัล  กระธน  ครูงานจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
	นางธันยมัย  วงศ์ทับแก้ว ครูงานจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
	นายภัทรดนัย   มณี  ครูงานจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์




