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ความตองการของระบบคอมพิวเตอรที่จําเปนสําหรับการเรียนรู 

 

อุปกรณที่ใชงาน คอมพิวเตอร / โนตบุก สมารทโฟน / แท็บเล็ต 

ฮารดแวร(Hardware) 1. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ควรมี

ความเร็วตั้งแต 1.5 GHz ขึ้นไป  

2. หนวยความจําสํารอง (RAM) ควรมี

ความจุตั้งแต 2 GB ขึ้นไป  

3. ฮารดดิสก (Hard disk) ควรมีความจุ

ตั้งแต 20 GB ขึ้นไป  

4. การดแลนด (Lan card) ควรมี

ความเร็วในการสงขอมูลไมนอยกวา 

10/100 Mbps  

5. ลําโพงหรือหูฟง  

6. รองรับการใชงานเครือขาย

อินเตอรเน็ตแบบสายแลนหรือแบบไร

สาย(Wi-Fi)  

1. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ควรมี

ความเร็วตั้งแต 1.5 GHz ขึ้นไป  

2. หนวยความจําสํารอง (RAM) ควรม ี 

ความจุตั้งแต 2 GB ขึ้นไป 3. หนวยความจํา

ภายใน (ROM) ขั้นต่ํา 

ตองมีขนาด 16 GB  

4. ลําโพงหรือหูฟง  

5. รองรับการใชงานอินเทอรเน็ตบน

เครือขายโทรศพัทเคลื่อนที่ยุคที ่3 (3G) ขึ้น

ไป  

6. รองรับการใชงานเครือขายอินเตอรเน็ต

แบบไรสาย(Wi-Fi)  

ซอฟตแวร (Software) 1. ระบบปฏิบัติการ Windows OS หรือ 

Mac Os 2. โปรแกรมเว็บเบราวเซอร 

(Browser)  

เชน Google Chrome ,Mozilla 

Firefox ฯลฯ 2. โปรแกรมอานไฟล

เอกสารประเภท .docx , .pptx 

และ .pdf  

1. ระบบปฏิบัติการ 

ที่รองรับการทํางานของสมารทโฟนและ

แท็บเล็ตแตละคาย ดังนี้  

- ระบบปฏิบัติการ iOS  

- ระบบปฏิบัติการ Android  

- ระบบปฏิบัติการ Windows Phone  

- ระบบปฏิบัติการ BlackBerry  

2. แอฟพลิเคชั่น Classroom  

3. แอฟพลิเคชั่น Google Drive  

4. แอฟพลิเคชั่น Google Doc  

5. แอฟพลิเคชั่น Google Slide  

 

คุณสมบัติหลัก เชื่อมตอสัญญานอินเทอรเน็ต 
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สวนที่ 1 ทําความรูจักกับ Google Classroom 

 Google Classroom คืออะไร 

กูเกิลคลาสรูม(Google Classroom) คือ ระบบการจัดการเรียนรูออนไลนซึ่งพัฒนาโดยบริษัทกูเกิล (Google) 

เปรียบเสมือนศูนยบัญชาการสําหรับชั้นเรียนออนไลนของครู ที่สามารถสรางชั้นเรียน สั่งงานสงความคิดเห็น และดู

ทุกอยางไดในที่เดียว ทันใจ ไมเปลืองกระดาษ และมีวิธีใชที่งาย Google Classroom เปนสวนหนึ่งของ Google 

Suite for Education ซึ่งใหบริการฟรี และสามารถใชกับคอมพิวเตอร แท็บเล็ต หรือสมารทโฟน 

เครื่องใดก็ได  

 

Google Classroom จะรวมเอาบริการของ Google ที่มีอยู เชน Drive, Docs และ Gmail เขามารวมไวดวยกัน 

และนําเสนอออกมาเปนระบบเดียวแบบครบวงจร เพ่ือเปนเครื่องมือใหผูสอนไดสามารถ ใชประโยชนในการสั่งงาน

และเก็บรวบรวมผลงานตางๆของนักเรียน อีกทั้งยังจะชวยใหนักเรียนสามารถสงงานไดทันทีผานทางออนไลน  

ในขณะที่ครูก็สามารถตรวจงาน พรอมใหขอเสนอแนะแบบเรียลไทมไดอีกดวย โดยครูสามารถสรางหนาชั้นเรียน

ขึ้นมา และเพิ่มนักเรียนของตนเขาไปไดเอง หรือจะใหรหัสกับนักเรียน เพ่ือใหพวกเขาทําการแอดตวัเองเขามาก็ได  

 

 ประโยชนของ Google Classroom 

1. ครูและนักเรียนสามารถใชงานกูเกิลคลาสรูมไดทุกที่ทุกเวลาที่มีสัญญาณอินเทอรเน็ต  

2. ครูสามารถสรางชั้นเรียนออนไลนของวิชาของตนเองข้ึนมาไดอยางสะดวกรวดเร็ว  

3. ครูสามารถเพ่ิมรายชื่อนักเรียนในชั้นเรียนจากบัญชีของกูเกิลและสามารถนํารหัสชั้นเรียนใหนักเรียน นําไปกรอก

เพ่ือขอเขารวมชั้นเรียนเองได  

4. ครูสามารถมอบหมายงานใหนักเรียนทําโดยสามารถแนบไฟลไดหลากหลายประเภท และสามารถ  

กําหนดวันสงงานได  

5. ครูสามารถดูจํานวนนักเรียนที่สงและยังไมสงงานภายในกําหนดได  

6. ครูสามารถตรวจงานของนักเรียนทั้งแบบกลุมและแบบเดี่ยว พรอมทั้งใหคะแนนและคําติชมไดทันที  

7. นักเรียนและครูสามารถแลกเปลี่ยนหรือสื่อสารกันในชั้นเรียนได  

8. ประหยัดการใชกระดาษมากข้ึน  เนื่องจากเอกสารประกอบการเรียนและงานของนักเรียนจะอยูในรูปแบบไฟล

อิเล็กทรอนิกส 
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สวนที่ 2 การจัดการทั่วไปใน Google Classroom 

  การเขาใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอร 
 

นักเรียนมีชื่อผูใช (username) และรหัสผาน (password) ที่ไดรับจากผูดูแลระบบ และ Login เขาระบบ

ได จาก Google Chrome โดยพิมพ URL คือ https://classroom.google.com หรือ Mobile 

Application 

1. กรอก Username ซึง่เปน Google Account ของมหาวิทยาลัย (รหัสนักศึกษา@stu.eau.ac.th )  

2. คลิก ถัดไป  

3. กรอก Password  

4.   คลิก ถัดไป 

  

 

 
Username : รหัสนกัศกึษา@stu.eau.ac.th 

เชน 64xxxxxx@stu.eau.ac.th 

Password : Studentรหัสนักศกึษา 

เชน Student64xxxxxx 
ถานักศกึษาเขาระบบไมไดติดตอสอบถามไดที ่

Line Official Account : @351kgbdw 

 

 

      5.  จะปรากฏหนาตางรวมชั้นเรียน Google Classroom หากนักเรียนยงัไมเคยเขารวมชั้นเรียนวิชาอ่ืน    

      มากอน หนาตางรวมชั้นเรียนจะวางเปลา แตหากนักเรียนเคยเขารวมชั้นเรียนวิชาอ่ืนแลวจะปรากฏ 

      รายวชิาที่เรียนข้ึน  
 

 
 

 
64xxxxxx@stu.eau.ac.th 

64xxxxxx@stu.eau.ac.th 
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รอใหครูอนุญาตใหเขารวมชั้นเรียน เมื่อครูอนุมัติใหเขา

รวมชั้นเรียนแลว จะปรากฏชั้นเรียนวิชา 
 

 การเขารวมชั้นเรียน 

สามารถทําได 2 วิธีคือ ครูสามารถเชิญคุณเขารวมชั้นเรียน หรือใหรหัสชั้นเรียนแกคุณ เพ่ือใหคุณสามารถเพิ่ม

ตัวเองเขาสูชั้นเรียนได  
 

วิธีที่ 1 การรับคําเชิญเขารวมชั้นเรียน  

1. ลงชื่อเขาใชClassroom ที่ classroom.google.com  

2. คลิกเขารวมเพ่ือเขารวมชั้นเรียน หรือคลิกปฏิเสธถาคุณไมตองการเขารวมชั้นเรียน  
 

วิธีที่ 2 การเขารวมชั้นเรียนโดยใชรหัสชั้นเรียน  

1. ลงชื่อเขาใช Classroom ที่ classroom.google.com  
 

  

 

2. คลิก + 

 
 

3. ปอนรหัสที่ครูใหคุณในชอง และคลิกเขารวม 
 

          
 

4. สตรีมของชั้นเรียนจะปรากฏ ถาครูปอนขอมูลภาพรวมของชั้นเรียนไวคุณสามารถคลิกเมนูทีเ่ก่ียวของ

ดานบนของหนาเพ่ือดู ภาพรวม 

 

       

 
64xxxxxx@stu.eau.ac.th 

64XXXXXX@stu.eau.ac.th 
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  การเขาใชงานบน Smart Phone/ Tablet 
 

 การเขาสูระบบ Google Classroom บนระบบ IOS ใหดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น Google Classroom  

จาก App Store ดังนี้  

1. เลือก App Store  

2. เลือก “คนหา” 

3. พิมพ “Classroom” ในชองคนหา  

4. เลือก “รับ” จากนั้นรอใหระบบดาวนโหลด App 

5. จะปรากฏไอคอน “Classroom” ที่หนาจอ จากนั้นแตะ “Classroom”  

6. เลือก “เริ่มตนใชงาน”หรือ “GET STARTED”  

   

 

7. กรอก Username ซึง่เปน Google Account ของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย  

8. เลือก “ถัดไป”  

9. กรอก Password  

10. เลือก “ถัดไป” 

 

 

 

 
 

 

 

Username : รหัสนกัศกึษา@stu.eau.ac.th 

                   เชน 64xxxxxx@stu.eau.ac.th 

    Password : Studentรหัสนักศึกษา 

                    เชน Student64xxxxxx 
ถานักศกึษาเขาระบบไมไดติดตอสอบถามไดที่  

Line Official Account : @351kgbdw 

 

11. จะปรากฏหนาตางรวมชั้นเรียน Google Classroom หากนักเรียนไมเคยเขารวมชั้นเรียนวิชาอื่นมากอน 

หนาตางรวมชั้นเรียนจะวางเปลา แตหากนักเรียนเคยเขารวมชั้นเรียนวิชาอ่ืนแลวจะปรากฏรายวิชา 

Classroom 

 
64XXXXXX@stu.eau.ac.th 

64XXXXXX@stu.eau.ac.th 
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 การเขาสูระบบ Google Classroom บนระบบ Android ใหดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น Google 

Classroom จาก Play Store ดังนี้  

1. เลือก “Play Store”  

2. พิมพ “Classroom” ในชองคนหาของ Play Store จากนั้นแตะที ่Google Classroom  

  
 

 

3. เลือก “ติดตั้ง” จากนั้นรอใหระบบดาวนโหลด App  

4. จะปรากฏไอคอน “Classroom” ที่หนาจอจากนั้นแตะ“Classroom”  

5.  เลือก “เริ่มตนใชงาน”หรือ “GET STARTED”  

  

 

 

6. กรอก Username ซึง่เปน Google Account ของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย  

7. เลือก “ถัดไป”  

8. กรอก Password 

9. เลือก “ถัดไป”  

 

 

 

Username : รหัสนกัศกึษา@stu.eau.ac.th 

                   เชน 64xxxxxx@stu.eau.ac.th 

    Password : Studentรหัสนักศึกษา 

                    เชน Student64xxxxxx 
ถานักศกึษาเขาระบบไมไดติดตอสอบถามไดที่  

Line Official Account : @351kgbdw 

 
 

 

10. จะปรากฏหนาตางรวมชั้นเรียน Google Classroom หากนักเรียนยังไมเคยเขารวมชั้นเรียนวิชาอ่ืนมา

กอน หนาตางรวมชั้นเรียนจะวางเปลา แตหากนักเรียนเคยเขารวมชั้นเรียนวิชาอ่ืนแลวจะปรากฏรายวิชา 

 

64XXXXXX@stu.eau.ac.th 

 
64XXXXXX@stu.eau.ac.th 
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  การเขารวมชั้นเรียนบน Smart Phone/ Tablet 

1. เลือกสัญลักษณ +     

2. เลือกเขารวมชั้นเรียน 

 

  

 

    

      3. กรอกรหัสชั้นเรียนที่ไดรับจากครู  

    4. เลือก “เขารวม”  

  
 

    5. รอใหครูอนุญาตใหเขารวมชั้นเรียน เม่ือครูอนุมัติใหเขารวมชั้นเรียนแลว จะปรากฏชั้นเรียนวิชา 

           

64XXXXXX@stu.eau.ac.th 64XXXXXX@stu.eau.ac.th 
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  องคประกอบหลักของชัน้เรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A เมนูหลักของ Google Classroom  G ออกจากระบบ Google Classroom  

B ชื่อชั้นเรียน )ชื่อรายวิชา (  H 

สรางโพสตในสตรีมชั้นเรียน ( หากครูตั้งคา

ไมใหนักเรียนสามารถโพสตไดองคประกอบ

สวนนี้จะไมปรากฏในชั้นเรียน ) 

C แสดงโพสตลาสุดทุกประเภทในชั้นเรียน    

D แสดงงานทุกประเภทในชั้นเรียน  I 
แสดงงานที่ตองสง (เฉพาะที่ยังไมเลย

กําหนด) 

E แสดงโปรไฟลครูและสมาชิกในชั้นเรียน  J แสดงโพสตลาสุดทุกประเภทในชั้นเรียน  

F รวมแอปของ Googl  K ความชวยเหลือจากระบบ  
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  การเปลี่ยนภาษา 

1. เขาใชงาน Google Classroom ที่ https://classroom.google.com  

2. คลิกเปลี่ยนภาษาไดที่เมนูดานลางกลองสําหรับกรอก Username และ Password 

 

 

3. เลือกเปลี่ยนภาษาตามตองการ 
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  การเปลี่ยนรูปโปรไฟลและรหัสผาน 
 

 การเปลี่ยนรูปโปรไฟล  

1. คลิกสัญลักษณ  เมนูหลัก 
 

 
 

2. คลิก “การตั้งคา” 

 
 

3. คลิก “เปลี่ยนแปลง” 

 
4. คลิก “เลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอรของคุณ” หรือ เลือกรูปภาพจากแหลงอ่ืนๆที่ระบบเตรียมไวให        
5. ครอบตัดรูปภาพตามความตองการ 
6. คลิก “ตั้งเปนรูปโปรไฟล”  
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 การเปลี่ยนรหัสผาน  

1. คลิกสัญลักษณ  เมนูหลัก 
 

 
 

2. คลิก “การตั้งคา”  

 
 

3. คลิก “จัดการ” 

 

4. คลิก “ความปลอดภัย” 
5. คลิก “รหัสผาน”  
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6. กรอกรหัสผานปจจุบัน 

 

 
7. กรอกรหัสผานใหม 2 รอบ 

 

8. คลิก “เปลี่ยนรหัสผาน 
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  การจัดลําดับการดชั้นเรียน 

การดชั้นเรียนคือ ปายชื่อหองเรียนที่แสดงอยูในหองรวมของ Google Classroom ซึ่งนักเรียน

สามารถเปลี่ยนลําดับของการดชั้นเรียนได และระบบจะอัปเดตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวในอุปกรณ

ทั้งหมดของนักเรียน ขั้นตอนการเปลี่ยนลําดับการดชั้นเรียนมี 2 วิธี ดังนี ้

 

 การจัดลําดับการดชั้นเรียนวิธีท่ี 1  

1. คลิกสัญลักษณ จุดสามจุด ที่มุมบนขวาของการดชั้นเรียน  

2. คลิก “ยาย”  

 
3. คลิกเลือกหองเรียนที่ตองการยาย จากนั้นคลิกเลือกตําแหนงที่ตองการวางการดชั้นเรียน 

 
 

 การจัดลําดับการดชั้นเรียนวิธีท่ี 2 
1. คลิกคางไวที่การดชั้นเรียนที่ตองการเปลี่ยนลําดับ  

2. แดรกเมาสลากการดชั้นเรียนไปวางในตําแหนงที่นักเรียนตองการ  

3. การดชั้นเรียนจะยายไปอยูในตําแหนงที่นักเรียนตองการ 
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  การตั้งคาการแจงเตือน 

- นักเรียนสามารถรับอีเมลและการแจงเตือนของอุปกรณเคลื่อนท่ีจาก Classroom ในกรณีตอไปนี้  

- ครูเชิญนักเรียนไปที่ชั้นเรียนใหม  

- ครูสรางงาน คําถาม หรือประกาศใหม  

- ครูใหคะแนนหรือสงงานคืน  

     - มีคนแสดงความคิดเห็นในโพสตของนักเรียนหรือพูดถึงนักเรียนในโพสตหรือความคิดเห็น  

- ครูสงขอความสวนตัวถึงนักเรียน  

- ครูมีงานท่ียังไมไดสงซึง่จะครบกําหนดสงภายใน 24 ชั่วโมง  

- การแจงเตือนจะเปดไวโดยคาเริ่มตนและนักเรียนสามารถระบุการแจงเตือนที่ตองการรับได 
 

ขั้นตอนการตั้งคาการแจงเตือน ดังนี้  

1. คลิกสัญลักษณเมนูหลัก  
 

 
 

2. คลิก “การตั้งคา” 

 
 

3. คลิกเปดหรือปดการแจงเตือนตามที่ตองการ 
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  การถอนการลงทะเบียนจากชั้นเรียน 

เมื่อจบภาคเรียนหรือปการศึกษา นักเรียนสามารถออกจากชั้นเรียน Google Classroom ได เพ่ือความเปน

ระเบียบของพื้นที่รวมชั้นเรียน ถานักเรียนถอนการลงทะเบียนจากชั้นเรียน นักเรียนจะไมเห็น ชั้นเรียนนั้น เมื่อ

นักเรียนอีกตอไป แตนักเรียนยังมีสิทธิ์เขาถึงไฟลทั้งหมดของชั้นเรียนใน Google Drive  

 

ขั้นตอนการถอนการลงทะเบียนจากชั้นเรียน ดังนี้  

1. คลิกสัญลักษณ   ที่มุมขวาดานบนของการดชั้นเรียนที่ตองการถอนการลงทะเบียน 
 

 

 
2. คลิก “ยกเลิกการลงทะเบียน” 
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สวนที ่3 การจัดการโพสตในหนางาน ของชั้นเรียน Google Classroom 

 หัวขอโพสต 

โพสตในหนางานของชั้นเรียนจะมี 4 ประเภท คือ คําถาม งาน งานแบบทดสอบ และเนื้อหา เมื่อครูโพสต 

งาน งานแบบทดสอบ คําถาม หรือ เนื้อหา นักเรียนจะไดรับการแจงเตือนผาน E-mail และผาน Application 

Classroom บน Smartphone ของนักเรียน (หากไมไดตั้งคาปดการแจงเตอืนไว) โพสตในหนางานของชั้น

เรียนมีสัญลักษณประกอบและความหมาย ดังนี้ 
 

สัญลักษณ ชื่อเรียก ความหมาย 

 
คําถาม 

โพสตที่ครูสรางข้ึนเพื่อใหนักเรียนเขาไปศึกษาบทเรียนจากวีดิทัศนท่ีครู

สรางขึ้นเอง พรอมกับตอบคําถามประจําภารกิจการเรียนรู 

 
งาน 

โพสตที่ครูสรางข้ึนมาเพ่ือมอบหมายกิจกรรมการเรียนรูใหตัวแทนกลุม 

แชรไฟลตอใหสมาชิกในกลุม 

 
งานแบบทดสอบ 

โพสตที่ครูสรางข้ึนมาเพ่ือมอบหมายแบบทดสอบกอน-หลังเรียน และ

แบบทดสอบทายแผนการจัดการเรียนรู 

 
เนื้อหา 

โพสตที่ครูสรางข้ึนเพื่อแจงประกาศ เอกสารประกอบการเรียน หรือไฟล

สื่อตางๆที่ครูใหนักเรียนศึกษาเพ่ิมเติม 
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 การดูงานที่ครูมอบหมาย 

 การดูงานในหนางานของชั้นเรียน  

1. คลิกเลือกชั้นเรียนที่ตองการดูงาน จากนั้นคลิก “งานของชั้นเรียน”  

2. คลิก “ดูงานของคุณ”  
 

 
 

3. ระบบจะแสดงงานท้ังหมดของนักเรียนพรอมแจงสถานะการสงงาน 3 สถานะ คือ  

“มอบหมายแลว” หมายถึง ยังทํางานไมเสร็จ สามารถสงงานไดโดยไมเลยกําหนด  

“เลยกําหนด” หมายถึง ยังทํางานไมเสร็จ สามารถสงงานไดแตระบบจะแจงวาสงลาชา  

“สงแลว” หมายถึง สงงานเสร็จสิ้นทันตามกําหนดเวลา 

 
4. นักเรียนยังสามารถกรองการดูงานได 3 แบบ คือ  

4.1 งานที่ครูมอบหมายแลว  

4.2 งานทีค่รสูงคืนพรอมคะแนน  

4.3 งานทีเ่ลยกําหนดสง  
 

 



[17] 
 

 การดูงานในการดชั้นเรียน  

การดูงานในการดชั้นเรียนจะเปนลักษณะของงานที่ใกลจะถึงกําหนดสงหรืองานที่ยังทําไมเสร็จและ  

จะครบกําหนดสงภายใน 7 วัน ซึ่งจะปรากฏอยูในการดชั้นเรียน นักเรียนสามารถคลิกที่ชื่องานเพ่ือเปดดูคําสั่ง

งานไดทันที 

 
 

 การดูงานท่ีเมนูสิ่งที่ตองทํา  

1. คลิกสัญลักษณเมนูหลัก  

 
 

2. คลิก “สิ่งที่ตองทํา” 

 
 

3. จะปรากฏงานทั้งหมด(ทุกวิชา)ที่นักเรียนยังไมสง นักเรียนสามารถคลิกที่ชื่องานเพ่ือเปดดูคาํสั่งงานได

ทันท ี
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 การดูคะแนนและงานที่ครูสงคืน 

   เม่ือครูตรวจคําตอบประจําภารกิจการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรู ครูจะแจงคะแนนและสงคนืงาน 

หรือกรณีคําตอบประจําภารกิจการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรู มีจุดที่ตองแกไข ครูจะสงคืนงานเพ่ือให

นักเรียนแกไขตามคําแนะนําของครูแลวสงงานใหมอีกครั้ง เมื่อครูแจงคะแนนและสงคนืงาน ระบบจะแจง

เตือนผาน E-mail และผาน Application Classroom บน Smartphone ของนักเรียน (หากไมไดตั้งคา

ปดการแจงเตือนไว)  

 การดูคะแนนงานที่ครูสงคืน  

1.   คลิกเลือกชั้นเรียนที่ตองการดูงานจากนั้นคลิก “งานของชั้นเรียน”  

2.   คลิก “ดูงานของคุณ” 
 

 
 

3. คลิก “สงคืนพรอมคะแนน”  

4. คลิกงานที่ตองการดูคะแนน และ คลิก “ดูรายละเอียด” 

 
 

5. ระบบจะแสดงคะแนนและงานที่ครูสงคนื 

 
 

 หมายเหตุ :  

- การดูคะแนน “คําถามประจําภารกิจการเรียนรู”และ “กิจกรรมการเรียนรู”สามารถทําไดตามขั้นตอนเดียวกัน  

- หากครูสงงานคืนพรอมกับแจงใหนักเรียนแกไขงานหรือทางานเพิม่เติม นักเรียนสามารถแกไขงานไดตามข้ันตอนการสง

งานกิจกรรมการเรยีนรู และครจูะสามารถแกไขคะแนนงานของนักเรียนไดอีกครั้งเชนกัน 



[19] 
 

 การโพสตในสตรีมของชั้นเรียน 

หากนักเรียนมีขอมูลที่ตองการแชรใหเพ่ือนและครูในชั้นเรียนไดทราบ หรือตองการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประเด็นสําคัญของบทเรียน สามารถทําไดผานทางสตรีมชั้นเรียน ดังนี้  

 

1. คลิก “สตรีม”  

 

2. พิมพขอความที่ตองการแชรในชอง “แชรกับชั้นเรียนของคณุ”  

 

3. นักเรียนสามารถเพิ่มเนื้อหาประกอบการโพสตได ดังนี้ 

 

แนบไฟลจากเครื่องคอมพิวเตอร  แนบลิงควีดิโอจาก YouTube 

แนบไฟลจาก Google Drive  แนบลิงคอื่นๆ 

 

4. คลิก “โพสต”  
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 การกลาวถึงครูและเพื่อนรวมชั้นเรียนในโพสต 

หากนักเรียนตองการใหเพ่ือนหรือครูเขามาดูโพสตที่นักเรียนสงในชั้นเรียน ใหนักเรียน "กลาวถึง" บุคคล

นั้นโดยใชสัญลักษณ + หรือ @ ตามดวยอีเมลของคนนั้น คนที่นักเรียนกลาวถึงจะไดรับอีเมลแจงเตือนหากตั้ง

คาการแจงเตือนไวในการตั้งคาบัญชี ขั้นตอนการกลาวถึงครูและเพ่ือนรวมชั้นเรียนในโพสต มีขั้นตอนดังนี้  

 

1. เลือกโพสตในชั้นเรียนที่ตองการกลาวถึงครูและเพ่ือนรวมชั้นเรียน ซึ่งโพสตนั้นตองไมเปนแบบโพสต

แสดงความคิดเห็นสวนตัว  

2. คลิกที่ชองแสดงความคิดเห็น จากนั้นพิมพ @ หรือ + แลวตามดวยอีเมลบุคคลที่นักเรียนตองการ

กลาวถึง ซึ่งหากพิมพอักษรตัวแรกของอีเมลระบบจะแสดงอีเมลที่มีอยูในชั้นเรียนขึ้นมาใหเลือกอัตโนมัติ  

3. นักเรียนคลิกที่อีเมลของบุคคลที่ตองการกลาวถึง จากนั้นพิมพขอความตามตองการ  

4. คลิก “โพสต” 
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สวนที ่4 การใช Google Classroom ทําภารกิจการเรียนรูนอกชั้นเรียน 
 

 การเขาศึกษาบทเรียนจากวีดิทัศนที่ครูมอบหมาย 

1. เขาสูระบบ Google Classroom  

 

2. คลิก “งานของชั้นเรียน”  

 

3. จากนั้นคลิกที่ภารกิจที่นักเรียนตองการศกึษาวีดิทัศน 
 

 
 

4. จะปรากฏคําชี้แจงในการทําภารกิจการเรียนรู ใหนักเรียนอานทําความเขาใจกอนเขาศกึษาบทเรียน  

จากวีดิทัศน   

 

5. จากนั้นคลิกเขาศึกษาบทเรียนจากวีดิทัศนท่ีครูแนบไฟลให 
 

 
 

6. จะปรากฏหนาตางของวีดิทัศนข้ึนมา จากนั้นคลิกเขาชมวีดิทัศนไดทันที 

 

7. นักเรียนสามารถควบคุมการทํางานของวีดิทัศนได ดังนี้ 
 

7.1 เลน / หยุด วีดิทัศน 7.4 ตั้งคาคุณภาพการรับชมวีดิทัศน 

7.2 เพ่ิม / ลด ระดับเสียง 7.5 ขยายมุมมองของวดีิทัศนแบบเต็มจอ 

7.3 ยอนกลับ / ขาม การเลนของวดีิทัศน 7.6 ดาวนโหลดวดิีทัศน / บันทึกวีดิทัศนไวใน Google Drive 
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 การบันทึกสรุปการเรียนรูและตอบคาํถามประจําภารกิจการเรียนรู 

1. เขาสูระบบ Google Classroom  

2. คลิก “งานของชั้นเรียน”  

3. คลิกที่ภารกิจการเรียนรูที่นักเรียนตองการตอบคาํถาม หากนกัเรียนยังไมตอบคาํถามประจําภารกิจ

การเรียนรู สัญลักษณของภารกิจการเรียนรูจะเปนสีเดียวกับแถบส ีGoogle Classroom และเมื่อ

ตอบคําถามประจําภารกิจการเรียนรูแลว สัญลักษณของภารกิจการเรียนรูจะเปลี่ยนเปนสีเทาโดย

อัตโนมัติ  

4. จะปรากฏคําชี้แจงในการทําภารกิจการเรียนรู ใหนักเรียนอานทาความเขาใจกอนตอบคําถาม  

5. คลิก “ดูคาํถาม” 

 

6. บันทึกสรุปการเรียนรูจากการศึกษาวีดิทัศนลงในชอง “เพ่ิมความคิดเห็นสวนตัว” โดยความคิดเห็นนี้

จะ   มีเพียงผูที่ลงชื่อเขาใชบัญชีนี้ และครูเทานั้นที่สามารถมองเห็น ตอบคาํถามประจําภารกิจการ

เรียนรูลงในชอง “คําตอบของคุณ”  

7. คลิก “โพสต”  

8. ความคิดเห็นจะปรากฏข้ึน 

 

หมายเหตุ : 

- นักเรียนสามารถตรวจสอบวัน เวลา ที่จะหมดเขตตอบคําถามได จากดานบนของหัวขอภารกิจการเรียนรู 

- หากเลยกําหนดท่ีครูมอบหมายใหตอบคําถาม นักเรียนจะยังสามารถตอบคําถามไดปกติ แตสถานการณตอบ 

  คําถามของนักเรียนจะขึ้นวา “เสร็จลาชา”  

- การตอบคําถามลาชาจะมผีลกับการใหคะแนนการตอบคําถามประจําภารกิจการเรียนรู 
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 การแชรไฟลกิจกรรมการเรียนรูใหสมาชิกในกลุม 

กอนถึงคาบเรียนตามตารางเรียนของนักเรียนทุกครั้ง ครูจะมอบหมายกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนเปน

กลุมโดยจะแชรและสําเนาไฟลใหตัวแทนกลุม(เลขานุการ) ที่ไดจัดไวกอนเริ่มจัดการเรียนการสอน จากนั้น

ตัวแทนกลุม(เลขานุการ) ตองแชรไฟลใหสมาชิกในกลุมตัวเอง การทํางานบนไฟลออนไลนระบบจะบันทึกการ

แกไขใหโดยอัตโนมัติ และครูสามารถเช็คประวัติการทํางานรวมกันของแตละกลุมได ซึ่งมีขัน้ตอนการปฏิบัติ 

ดังนี้  

1. เขาสูระบบ Google Classroom รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2 จากนั้นคลิก “งานของชั้น

เรียน”  

2. คลิกกิจกรรมการเรียนรูที่ตองการแชรใหสมาชิกในกลุม ซึ่งหากกิจกรรมการเรียนรูยังไมสง สัญลักษณของ

กิจกรรมการเรียนรูจะเปนสีเดียวกับแถบสี Google Classroom แตหากสงแลว สัญลักษณของกิจกรรมการ

เรียนรูจะเปลี่ยนเปนสีเทาโดยอัตโนมัติ  

3. คลิก “ดูงาน” 

 
4. จะปรากฏคําชี้แจงเก่ียวการปฎิบัติกิจกรรมการเรียนรู ใหนักเรียนอานคําชี้แจงใหเขาใจกอนปฎิบัติกิจกรรม

การเรียนรู  

5. คลิกที่ไฟลกิจกรรมการเรียนรูที่ครูแชรและสาเนาไฟลให  
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6. จะปรากฏไฟลกิจกรรมการเรียนรูออนไลนข้ึนมา  

7. คลิก “แชร”  

 

 
 

8. จะปรากฏหนาตางใหแชรกับคนอ่ืน  

9. พิมพ E-mail ของสมาชิกในกลุมใหครบทุกคน  

10. พิมพบันทึกเพิ่มเติม กรณีตองการแจงขอมูลอื่นๆใหสมาชิกรับทราบ(ไมบังคับ)  

11. คลิก “สง” ระบบจะแจงใหสมาชิกในกลุมเขารวมการทํางานบนไฟลกิจกรรมการเรียนรูออนไลนผานทาง 

E-mail 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 

- นักเรียนสามารถตรวจสอบวัน เวลา ที่จะหมดเขตการสงงานได จากดานของหัวขอกิจกรรมการเรยีนรู 

- หากเลยกําหนดท่ีครูมอบหมายใหตอบสงงาน นักเรียนจะยังสามารถปฎิบัติกิจกรรมการเรียนรูไดปกติ แตสถานะการสง

งานของนักเรียนจะขึ้นวา “เสร็จลาชา”  

- การสงงานลาชาจะมีผลกับการใหคะแนนกิจกรรมการเรยีนรู  

64XXXXXX@stu.eau.ac.th 
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 การวางแผนกอนทํากิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน 

หลังจากที่ตัวแทนกลุม(เลขานุการ) แชรไฟลกิจกรรมการเรียนรูใหสมาชิกในกลุมแลว สมาชิกในกลุมทุกคน

สามารถวางแผนการปฎิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันผานไฟลกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนได ซึ่งมี

ขั้นตอนดังนี้  

กรณีแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือวางแผนการทางานพรอมกัน : สมาชิกในกลุมตั้งแต 2 คนขึ้นไปเปดใชงาน

กิจกรรมการเรียนรูออนไลนพรอมกัน  

1. คลิกสัญลักษณ “แอป Google”  

2. คลิก “Gmail” 
3. คลิกหัวขออีเมลที่ตัวแทนกลุมแชรไฟลใหเขารวมการทํากิจกรรมการเรียนรูบนไฟลกิจกรรมการ

เรียนรูออนไลน 
4. คลิก “เปดในเอกสาร” 
5. จะปรากฏไฟลกิจกรรมการเรียนรูออนไลนข้ึนมา จากนั้นคลิกสัญลักษณ “แสดงแชท”  

6. พิมพขอความสนทนากับสมาชกิในกลุมเพ่ือรวมกันวางแผนการทํางาน 
กรณีแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือวางแผนการทํางานไมพรอมกัน : สมาชิกในกลุมเขามาเปดใชงานกิจกรรม  

     การเรียนรูออนไลนไมพรอมกัน  

1. คลิกสัญลักษณ “แอป Google”  

2. คลิก “Gmail” 

 
3. คลิกหัวขออีเมลที่ตัวแทนกลุมแชรไฟลใหเขารวมการทากิจกรรมการเรียนรูบนไฟลกิจกรรมการ

เรียนรูออนไลน 

 
4. คลิก “เปดในเอกสาร”  

          5. จะปรากฏไฟลกิจกรรมการเรียนรูออนไลนข้ึนมา  

64XXXXXX@stu.eau.ac.th 64XXXXXX@stu.eau.
ac.th 
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กรณีแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือวางแผนการทํางานไมพรอมกัน : สมาชิกในกลุมเขามาเปดใชงานกิจกรรม การ

เรียนรูออนไลนไมพรอมกัน  

1. คลิกสัญลักษณ “แอป Google”  

2. คลิก “Gmail”  

 
3. คลิกหัวขออีเมลที่ตัวแทนกลุมแชรไฟลใหเขารวมการทํากิจกรรมการเรียนรูบนไฟลกิจกรรมการ  

เรียนรูออนไลน 

 
 

4. คลิก “เปดในเอกสาร”  

5. จะปรากฏไฟลกิจกรรมการเรียนรูออนไลนขึ้นมา จากนั้นวางเคอรเซอรจุดที่ตองการแสดงความ

คิดเห็นกับเพ่ือน  

6. คลิกที่สัญลักษณ “เพ่ิมความคิดเห็น”  

7. พิมพขอความที่ตองการสื่อสารกับสมาชิกในกลุม เพ่ือรวมกันวางแผนการทํางาน  

8. คลิก “ความคิดเห็น” เมื่อสมาชิกในกลุมเปดเขามาทํางานก็จะเห็นขอความโดยอัตโนมัติ 
 

 

64XXXXXX@stu.eau.ac.th 64XXXXXX@stu.
eau.ac.th 
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สวนที่ 5 การใช Google Classroom ทํากิจกรรมการเรียนรูในชัน้เรียน 

  การเขารวมทํากิจกรรมการเรียนรูออนไลนแบบกลุม 

เมื่อตัวแทนกลุม(เลขานุการ) แชรไฟลใหสมาชิกในกลุมแลว สมาชิกทุกคนจะสามารถเขารวมทํากิจกรรมการเรียนรูบน

ไฟลกิจกรรมการเรียนรูออนไลนได ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้  

1. คลิกสัญลักษณ “แอป Google”  

2. คลิก “Gmail”  

 
3. คลิกหัวขออีเมลที่ตัวแทนกลุมแชรไฟลใหเขารวมการทํากิจกรรมการเรียนรูบนไฟลกิจกรรมการเรียนรูออนไลน 

 
4. คลิก “เปดในเอกสาร”  
5. จะปรากฏไฟลกิจกรรมการเรียนรูออนไลนขึ้นมา นักเรียนสามารถรวมทํากิจกรรมการเรียนรูไดทันที 
 

 
6. เมื่อสมาชิกในกลุมเขารวมทํากิจกรรมการเรียนรูออนไลน จะมีรูปโปรไฟลของสมาชิกแสดงอยูสวนบนของไฟล

กิจกรรมการเรียนรู 

64XXXXXX@stu.eau.ac.th 64XXXXXX@stu.ea
u.ac.th 
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7. เมื่อสมาชิกในกลุมกําลังทํากิจกรรมการเรียนรูอยู จะปรากฏชื่อของสมาชิกบริเวณที่กําลังแกไขงานและมีสีของ

เคอรเซอรแตละคนแตกตางกัน

 
8. นักเรียนสามารถแชทแบบออนไลนกับสมาชิกในกลุมที่กําลังทํากิจกรรมการเรียนรูอยู โดยคลิกสัญลักษณ “แสดง

แชท” 

9. นักเรียนสามารถสรางขอความคิดเห็นไวบนจุดที่ตองการเนนหรือหมายเหตุไวในงาน เพ่ือใหเพื่อน ในกลุมได

รับทราบ โดยวางเคอรเซอรไวจุดท่ีตองการแสดงความคิดเห็น ระบบจะแสดงกลองขอความขึ้นมาบริเวณบรรทัดที่

เราไดวางเคอรเซอร 

10. คลิกสัญลักษณ “เพิ่มความคิดเห็น”  

11. พิมพขอความคิดเห็น  

12. คลิก “ความคิดเห็น” ระบบจะแสดงกลองขอความบนจุดที่นักเรียนตองการเนน 

 

 
 

13.  หากจุดดังกลาวไดรับการแกไขแลว นักเรียนหรือสมาชิกในกลุมคนอ่ืนๆ สามารถคลิก “แกปญหา” บนกลอง

ขอความ ระบบจะทําการซอนกลองขอความดังกลาวทันที เมื่อกลับเขามาทํางานครั้งตอไปก็จะไมมีกลองขอความ

แสองอยูบริเวณดังกลาว 

14. สมาชิกทุกคนในกลุมตองรวมมือกันทํากิจกรรมการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย เพราะครูสามารถตรวจสอบประวัติ

การทํางานไดวานักเรียนมีสวนรวมในการทํางานหรือไมอยางไร ซึ่งจะมีผลตอการใหคะแนนกิจกรรมการเรียนรูดวย 
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  การสงงานกิจกรรมการเรียนรู 

เมื่อนักเรียนทํากิจกรรมการเรียนรูรวมกันและไดตรวจสอบความถูกตองของผลงานแลว ตัวแทนกลุม(เลขานุการ) 

จะตองสงงานใหครู ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้  

1. คลิกที่กิจกรรมการเรียนรูที่ตองการสงงาน  

2. คลิก “ดูงาน”  

 
3. จะปรากฏหนาตางรายละเอียดของงาน  
4. หากนักเรียนตองการแนบไฟลเพ่ิมเติม คลิก “เพ่ิมหรือสราง” จากนั้นเลือกสงไฟลงานได 3 รูปแบบ คือ  

Google ไดรฟ หมายถึง แนบไฟลงานจาก Google ไดรฟ 

ลิงก    หมายถึง แนบงานดวยลิงก 

ไฟล หมายถึง แนบไฟลงานจากเครื่องคอมพิวเตอร 

5.  หากนักเรียนตองการสรางไฟลงานขึ้นใหม คลิก “เพ่ิมหรือสราง” จากนั้นเลือกสรางไฟลงานได 4 รูปแบบ คือ  

เอกสาร หมายถึง ไฟลรูปแบบงานเอกสาร  

สไลด หมายถึง ไฟลรูปแบบงานนําเสนอ  

ชีต หมายถึง ไฟลรูปแบบตารางทํางาน  

วาดเขียน หมายถึง สรางไฟลภาพวาด 

 
6.  เมื่อตรวจสอบความเรียบรอยของกิจกรรมการเรียนรูและงานที่แนบเพิ่มเติมเรียบรอยแลวคลิก “สง” 

7. คลิก “สง” อีกครั้งเพ่ือยืนยันการสงกิจกรรมการเรียนรู                
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 การทําแบบทดสอบ Google Form 

 กิจกรรมการทําแบบทดสอบผาน Google Form ใน Google Classroom มีข้ันตอนดังนี้  

1. คลิกงานแบบทดสอบเรื่องที่เรียนลาสุด ซึ่งสัญลักษณหัวของานแบบทดสอบจะเปนสีเดียวกับแถบส ีGoogle 

Classroom เมื่อทําแบบทดสอบแลวจะเปลี่ยนเปนสีเทาโดยอัตโนมัติ  

2. คลิกไฟลแบบทดสอบ

 
3. จะปรากฏหนาตางแบบทดสอบ จากนั้นใหนักเรียนอานคําชี้แจงและกรอกขอมูลสวนบุคคลใหถูกตองสมบูรณ  

4. จะปรากฏหนาตางแบบทดสอบ จากนั้นใหนักเรียนทําแบบทดสอบใหครบทุกขอ  

5. คลิก “สง”  

  
7. คลิก “ดูคะแนน” ระบบจะแจงผลการทําแบบทดสอบ 

   

หมายเหตุ :  

-นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบไดครั้งเดยีว  

และจะไมสามารถแกไขการทําขอสอบไดหากคลิกสงไปแลว 


