
ส่วนที่ 1 รู้จัก Google Classroom       
 
Google Classroom เป็นบริการหนึ่งที่อยู่ ใน G Suite for Education ของ Google ซึ่งให้บริการ

แอพพลิเคชั่นส าหรับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูง ได้แก่ Gmail, Google Meet, Google Calendar, Google 
Docs, Google Sites และ Google Video ที่ท าให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถพูดคุยและท างานร่วมกันได้ง่ายขึ้น 
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการใช้งาน สามารถใช้งานภายใต้โดเมนชื่อสถานศึกษา เช่น www.yourschool.ac.th ที่
มีความปลอดภัยสูง ด้วย Google Apps Message Security  มีระบบป้องกันแสปมและไวรัส มีระบบการจัดการ
การส่งและการรับข้อความ เช่น ผู้ส่งข้อความสามารถส่งถึงใครได้บ้าง และสามารถรับข้อความจากใครบ้าง รวมถึง
ความสามารถในการกรองค าไม่สุภาพ เป็นต้น 

Google Classroom นั้นถูกออกแบบมาเพ่ือให้อาจารย์สามารถสื่อสาร สร้าง ตรวจ เก็บ และให้คะแนน
ของ นักศึกษาไดอย่างง่ายดาย โดยไมสิ้นเปลืองกระดาษ เช่น สามารถท าส าเนาของเอกสาร Google ส าหรับ
ผู้เรียนแต่ละคนได้ โดยระบบจะสร้างโฟลเดอร์ Classroom ไว้ใน Drive ของแต่ละคน เพ่ือเก็บรวบรวมและจัด
ระเบียบงานให้โดยอัตโนมัติ ผู้เรียนสามารถติดตามว่ามีงานอะไรบ้างที่ใกล้ครบก าหนดส่งงาน และเริ่มท างานได้
ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ครูสามารถดูว่าใครท างานเสร็จหรือยังไม่เสร็จได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนสามารถตรวจ
งานและให้คะแนน พร้อมแสดงความคิดเห็นโดยตรงได้แบบเรียลไทม์ใน Classroom โดยระบบจะท างานได้อย่าง
สมบูรณที่สุด หากอาจารย์และนักศึกษามี Account ในโดเมนเดียวกัน  

 

 ความสามารถของ Google Classroom 
1. เพิ่มผู้เรียนได้ง่าย ผู้เรียนจะเข้าร่วมชั้นเรียนได้โดยใช้รหัส ท าให้ผู้สอนมีเวลาในการสอนมากขึ้น 
2. จัดการหลายชั้นเรียน น าประกาศ งานที่มอบหมาย หรือค าถามท่ีมีอยู่แล้วจากชั้นเรียนอ่ืนมาใช้ซ้ าได้ 

แชร์โพสต์กับชั้นเรียนต่าง ๆ และเก็บชั้นเรียนเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในอนาคต 
3. ร่วมกันสอน สอนหลักสูตรร่วมกับผู้สอนคนอ่ืน ๆ ได้ถึง 20 คน 
4. เพิ่มสื่อการสอนในงาน ใส่สื่อต่าง ๆ ในงาน เช่น วิดีโอ YouTube แบบส ารวจ Google ฟอร์ม, PDF 

และรายการอ่ืน ๆ จากไดรฟ์ ครูและผู้เรียนจะไฮไลต์ เขียนโน้ต และวาดในเอกสารและไฟล์ PDF ในแอป 
Classroom ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ได ้

5. สร้างเวิร์กชีตในคลิกเดียว แนบเวิร์กชีตในงานและสร้างส าเนาให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ในคลิกเดียว 
6. ปรับงานได้ตามต้องการ ใส่หมวดหมู่เกรด วันที่ครบก าหนด คะแนนเต็ม และหัวข้อในงานที่ผู้สอน

สร้าง 
7. งานเดี่ยว ครูจะโพสต์งานและประกาศถึงผู้เรียนแต่ละคนในชั้นเรียนได้ 
8. เตรียมความพร้อมล่วงหน้า ร่างประกาศ งาน และค าถาม หรือตั้งเวลาโพสต์ในเวลาที่ต้องการ 
9. ค าถามท้ายบทเรียนและแบบส ารวจความคิดเห็นด่วน โพสต์ค าถามถึงผู้เรียน จากนั้นดูผลลัพธ์ใน 

Classroom 
10. ปรับกราฟิกของช้ันเรียนได้ตามต้องการ เปลี่ยนสีหรือธีมเริ่มต้นของชั้นเรียน 
11. เก็บแหล่งข้อมูลไว้ในที่เดียว สร้างหัวข้อส าหรับแหล่งข้อมูลหลักเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าถึงสื่อการเรียน

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020282
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6272593
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6149813
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6190760
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020265
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6118412?hl=th
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6118412?hl=th
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020265#create1
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020265
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020270
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020265
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020293
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020265#zippy_cpost
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020293
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020273#ctheme
https://support.google.com/edu/classroom/answer/9123621


P a g e | 2 

  

การสอนของชั้นเรียนได้เสมอ เช่น แผ่นลงชื่อส าหรับช่วงเวลาเข้าพบ เค้าโครงหลักสูตรของชั้นเรียน หรือข้อความ
ออนไลน์ 

12. จัดระเบียบให้ผู้เรียน Classroom จะสร้าง Google ปฏิทินให้กับชั้นเรียนแต่ละชั้น รวมทั้งบันทึก
งานและวันที่ครบก าหนดลงในปฏิทิน นอกจากนีผู้้เรียนยังดูงานที่ก าลังจะถึงก าหนดส่งได้ในคลิกเดียว 

13. จัดระเบียบให้ครู ตรวจทานงานของผู้เรียน ทั้งงานที่มอบหมาย ค าถาม คะแนน และความคิดเห็น
เก่าๆ ดูงานแบบทีละชั้นเรียนหรือทุกชั้นเรียนพร้อมกัน และจัดเรียงตามงานที่ต้องตรวจทาน 

14. จัดระเบียบให้ชั้นเรียน ครูจะจัดระเบียบหน้างานของชั้นเรียนได้โดยการสร้างหัวข้อที่จัดระเบียบ
ใหม่ได้ง่าย 

15. ปรับการตัดเกรดได้ตามต้องการ เลือกระบบการตัดเกรด สร้างหมวดหมู่เกรด และดูการตัดเกรด
ทั้งหมดของผู้สอนส าหรับชั้นเรียนได้ในหน้างานของชั้นเรียน 

16. ตัดเกรดได้ง่ายและรวดเร็ว จัดเรียงผู้เรียน ดูรายชื่อผู้เรียนที่ส่งงานแล้ว เพ่ิมความคิดเห็น ให้
คะแนนคร่าว ๆ เพ่ือแชร์ในภายหลัง หรือส่งงานที่ตัดเกรดแล้วคืนให้ผู้เรียนทุกคนได้ในคลิกเดียว นอกจากนี้ยังเพ่ิม
ค าอธิบายประกอบและความคิดเห็นแบบรูปภาพในงานของผู้เรียนได้ในแอป Classroom ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

17. โอนเกรด ส่งออกเกรดโดยรวมเป็น Google ชีตหรือไฟล์ CSV เพ่ือน าไปใช้งานที่อื่น  
 

 กระบวนการท างานของ Google Classroom 

1. ผู้สอนประกาศรายละเอียดการเรียน น าสื่อการเรียนรู้ ใบความรู้ หรือก าหนดใบงานให้ผู้เรียนท า 

2. ผู้เรียนรับทราบข้อมูลจากประกาศ ศึกษาจากสื่อการเรียนรู้ ใบความรู้ และท าใบงานตามที่ผู้สอน
ก าหนด และส่งคืนเพื่อตรวจให้คะแนนต่อไป 

3. ผู้สอนตรวจให้คะแนนใบงานหรือแบบฝึกหัดพร้อมส่งเฉลยคืนผู้เรียน  

4. ผู้สอนดูคะแนนของผู้เรียนทั้งแบบรายบุคคลหรือทั้งชั้น และผู้เรียนสามารถดูคะแนนได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9123621
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6272985
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020284
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6150132
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6270785
https://support.google.com/edu/classroom/answer/9184995?hl=th&ref_topic=9235857
https://support.google.com/edu/classroom/answer/9184995#setup
https://support.google.com/edu/classroom/answer/9199710#opengrades
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020294
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6118412?hl=th
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020294#zippy_export
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รูปที่ 1 ตัวอย่างกระบวนการท างานของ  Google Classroom 
 

 ขั้นตอนการเข้าใช้งาน 
1. ท าการ login ด้วยอีเมล์ภายใต้โดเมนของสถานศึกษา  โดยสามารถเข้าใช้งานผ่าน Browser Google  

Chrome   ด้วยการพิมพ์ URL ดังนี้  
- พิมพ์ URL :  https://www.google.co.th/  
- พิมพ์ URL :  https://gmail.com/ 
- พิมพ์ URL :  https://classroom.google.com/   

2. ระบ ุpassword  
3. จากนัน้กดปุ่ม              ระบบจะปรากฏหน้าจอการท างานดังรูปที่ 3 
4. คลิกปุ่ม       
5. เลือก ไอคอน        Google Classroom 
6. จากนั้นเลือกบทบาท “ฉันเป็นครู”  

 
ข้อควรระวัง : การเลือกบทบาทจะต้องระวังในการคลิกเลือก เพราะหากเลือกผิดแล้วจะไม่สามารถ

แก้ไขเองได้ ต้องให้ Admin ของสถานศึกษาแก้ไขสิทธิ์ให้เท่านั้น 
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         รูปที่ 2 หน้าจอการ Login        รูปที่ 3 หน้าจอการท างานของ G suit for education 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 หน้าจอการเข้าใช้งาน Google Classroom                     รูปที่ 5 หน้าจอการเลือกบทบาท 
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ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการใช้งาน Google Classroom 

เมื่อเลือกบทบาทเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอการสร้างหรือเข้าร่วมชั้นเรียนแรกดังรูปที่ 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 6 หน้าจอการสร้างหรือเข้าร่วมชั้นเรียนแรก 

 
 
 
 

 ขั้นตอนการสร้างชั้นเรียน 
ในฐานะผู้สอน สิ่งแรกที่ต้องท าใน Classroom คือสร้างชั้นเรียนส าหรับชั้นเรียนแต่ละชั้นที่สอน เพ่ือให้

ผู้สอนสามารถมอบหมายงาน และโพสต์ประกาศข่าวสารต่าง ๆ ถึงผูเ้รียนในชั้นเรียนได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. คลิกท่ีเครื่องหมายบวก       ที่มุมขวา 
2. เลือกสร้างชั้นเรียน 
3. กรอกข้อมูลในการสร้างชั้นเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ชั้นเรียน ส าหรับใช้ระบุ ชื่อชั้นเรียน  (จ าเป็นต้องระบุ) 
- ห้อง ส าหรับใช้ระบุ ชื่อห้องเรียน กลุ่มเรียน หรือเวลาเรียน  
- เรื่อง รายละเอียดสั้น ๆ ของชั้นเรียน หรือวิชาที่สอน  
- ห้องท่ีใช้สอน 

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิก “สร้าง” 
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รูปที่ 7 หน้าจอการสร้างชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 หน้าจอการกรอกข้อมูลชั้นเรียน 
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เมื่อสร้างชั้นเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอการท างานของชั้นเรียน ดังรูปที่ 9 
 

 

รูปที่ 9 หน้าจอการท างานของ Google Classroom 

 
จากรูปที่ 9 ประกอบไปด้วยเมนูการท างาน 5 เมนู ดังต่อไปนี้ 

หมายเลข 1 :  เมนูการตั้งค่าของชั้นเรียน เป็นเมนูที่ใช้ในการก าหนดรายละเอียดของชั้นเรียน การค านวณ
คะแนน การก าหนดหมู่คะแนนเพื่อตั้งค่าการค านวณเกรดโดยรวม และแสดงเกรดโดยรวมแก่ผู้เรียนได้ มีขั้นตอนการ
ตั้งค่าต่าง ๆ ดังนี้ 

หมายเลข 2 :  เมนูสตรีม เป็นเมนู เ พ่ือใช้แชร์ข้อมูลข่าวสาร สื่อสารกับผู้ เรียนในชั้น ตอบโต้โพ
สต์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แสดงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สร้างลิงค์ Meet และใช้รหัสเพ่ือเชิญผู้เรียนเข้าชั้น
เรียนได้  

หมายเลข 3 :  เมนูงานของชั้นเรียน เป็นเมนูท่ีใช้สร้างเนื้อหาการสอน การมอบหมายงานการสร้างงาน 
และค าถาม ให้กับผู้เรียนในชั้นนี้ เพื่อจัดระเบียบงานของชั้นเรียนออกเป็นโมดูลหรือหน่วย หรือการจัดเรียงงานใน
ล าดับที่ต้องการแสดงต่อผู้เรียนได้ 

หมายเลข 4 :  เมนูผู้คน เป็นเมนูเพื่อใช้ในการเชิญผู้สอนโดยสามารถเพิ่มผู้สอนร่วมได้ถึง 20 คน และเชิญ
ผู้เรียนได้ด้วยการเชิญผ่านอีเมล์ของผู้เรียน 

หมายเลข 5 :  เมนูคะแนน เป็นเมนูที่ใช้ในแสดงข้อมูลคะแนนจากการมอบหมายงานต่าง ๆ  
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 การเปลี่ยนธีม 

เป็นเมนูที่ใช้เปลี่ยนรูปแบบของ Banner ซึ่งสามารถเลือกสี รูปแบบจากของ Google Classroom ที่มี
อยู่แล้ว หรือสามารถอัปโหลดรูปแบบท่ีได้สร้างไว้ น ามาเป็น Banner ได้ โดยมีขั้นตอนการท างานดังต่อไปนี้ 

กรณีใช้ธีมของ Google Classroom  

1. คลิกท่ี “เลือกธีม”  

2. เลือกแกลเลอรีที่ต้องการ 

3. คลิกเลือกธีมที่ต้องการโดยให้มีเครื่องหมายถูกปรากฎขั้นที่ธีม 

4. คลิก “เลือกธีมของช้ันเรียน” 

5. ธีมเปลี่ยนตามที่เลือกไว้ดังรูปที่ 12 
 

 

รูปที่ 10 แสดงการเลือกธีม 
 

 

รูปที่ 11 แสดงการเปลี่ยนธีมแบบเลือกธีม 
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รูปที่ 12 แสดงหน้าจอที่ได้จากการเปลี่ยนธีม 

 

กรณีใช้ธีมที่สร้างขึ้นเอง  

1. คลิกท่ี “อัปโหลดรูปภาพ” 

2. คลิกเลือกรูปภาพของคอมพิวเตอร์ของผู้สอน 

3. เลือกรูปภาพที่ต้องการ 

4. คลิก Open 

5. คลิก “เลือกธีมของช้ันเรียน” จะปรากฏการเปลี่ยนธีมดังรูปที่ 17 

 
รูปที่ 13 แสดงหน้าจอการเลือกธีมแบบอัปโหลดรูปภาพ 
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รูปที่ 14 แสดงหน้าจอการเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ 

 

 
รูปที่ 15 แสดงหน้าจอการเลือกรูปภาพจากโฟลเดอร์ 
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รูปที่ 16 แสดงหน้าจอการเลือกธีมของชั้นเรียน 

 

 
รูปที่ 17 แสดงหน้าจอการเปลี่ยนธีมจากการเลือกอัปโหลดรูปภาพ 

 
 

 การเชิญเข้าชั้นเรียนด้วยรหัส  
เป็นเมนูที่ใช้เชิญผู้เรียนเข้าชั้นเรียนด้วยรหัส ที่เกิดจากการสร้างชั้นเรียนขึ้นอัตโนมัติ เมื่อคลิกที่รหัส

ของชั้นเรียน จะแสดงหน้าจอของรหัสขนาดใหญ่ข้ึนเพื่อให้เห็นได้ชัดเจน ดังรูปที่ 18 

 
รูปที่ 18 แสดงหน้าจอรหัสเข้าชั้นเรียน 
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 การสร้างลิงค์ Meet  
เป็นเมนูที่ให้ผู้สอนสร้างลิงค์ Meet เพื่อใช้สอนออนไลน์กับผู้เรียน ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ี “สร้างลิงค์ Meet” ในรูปที่ 19 

2. คลิกที่ปุ่ม “สร้างลิงค์ Meet” ในรูปที่ 20 
3. คลิก “บันทึก” ในรูปที่ 21 
 

 
รูปที่ 19 แสดงหน้าจอการสร้างลิงค์ Meet 

 

 
รูปที่ 20 แสดงหน้าจอลิงค์ของ Meet     รูปที่ 21 แสดงหน้าจอลิงค์ของ Meet 
 

 ขั้นตอนการตั้งค่าชั้นเรียน 
การตั้งค่าชั้นเรียนจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ด้านรายละเอียดของชั้นเรียน ด้านทั่วไป 

และด้านการตัดเกรด เพ่ือให้ผู้สอนด าเนินการตั้งค่า โดยจะอธิบายขั้นตอนการท างานดังต่อไปนี้ 

 
1. คลิกท่ีไอคอน          ด้านขวา จะพบรายละเอียดของชั้นเรียน ข้อมูลทั่วไป และการตัดเกรด 
2. ข้อมูลรายละเอียดของชั้นเรียนข้อมูลส่วนนี้เกิดจากการสร้างชั้นเรียนในครั้งแรก โดยผู้สอน 

สามารถแก้ไขข้อมูลจากส่วนนี้ได้เช่นเดียวกัน 
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รูปที่ 22 หน้าจอการท างานของรายละเอียดของชั้นเรียน 

 
3. ข้อมูลทั่วไป สามารถเข้าไปก าหนดค่าต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 
รูปที่ 23 หน้าจอการท างานของข้อมูลทั่วไป 

 
3.1 รหัสของชั้นเรียน  ผู้สอนสามารถก าหนดค่าต่าง ๆ การเข้าถึงของรหัสชั้นเรียนได้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

เมือ่คลิกรหัสจะแสดงข้อความขนาดใหญ่ขึน้ 

เป็นการคัดลอกรหัส 

ต้องการรีเซ็ตรหัสใหม่ 

ต้องการปิดการเข้าถึงของชั้นเรียนนั้น ๆ  
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3.2 สตรีม ผู้สอนสามารถก าหนดค่าว่าต้องการให้ผู้เรียนเห็นโพสต์ หรือแสดงความคิดเห็นได้
หรือไม่ โดยมีให้เลือก 3 รายการ ดังนี้ 

- ผู้เรียนสามารถโพสต์และแสดงความคิดเห็น 

- ผู้เรียนสามารถแสดงความเห็นเท่านั้น 

- เฉพาะครูเท่านั้นที่โพสต์หรือแสดงความคิดเห็นได้ 
3.3 งานของชั้นเรียนในสตรีม ผู้สอนสามารถก าหนดว่าต้องการซ่อน หรือแจ้งเตือน หรือ แสดง

การแนบไฟล์ ที่จะไปปรากฏในเมนูสตรีมได้ โดยมี 3 รายการ ดังนี้ 
- แสดงไฟล์แนบและรายละเอียด 
- แสดงการแจ้งเตือนแบบย่อ 
- ซ่อนการแจ้งเตือน 

3.4 แสดงรายการที่ถูกลบ หากผู้สอนท าการเปิดใช้งาน จะสามารถดูรายการที่ถูกลบได้ โดย
ผู้เรียนไม่มีสิทธิ์เห็น 

3.5 Meet หากผู้สอนท าการเปิดลิงค์ไว้ ผู้เรียนจะสามารถมองเห็นลิงค์ Meet ได้ 

 
4. การตัดเกรด ผู้สอนสามารถท าการก าหนดค่าคะแนนแยกออกเป็นหมวดหมู่ได้ดังรูปที่ 24 ซ่ึงหาก

ผู้สอนต้องการให้ระบบค านวณเกรดให้และมีตัวเลือกให้ผู้เรียนดูเกรดโดยรวม ให้เลือกการตัดเกรดแบบ "คะแนน
รวม" หรือ "การถ่วงน้ าหนักตามหมวดหมู่" 

 
รูปที่ 24 หน้าจอการท างานของการตัดเกรด 
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กรณีเลือกการตัดเกรด “คะแนนรวม” 

ระบบจะค านวณเกรดโดยรวมให้คผู้สอนโดยหารคะแนนรวมที่ผู้เรียนได้รับด้วยคะแนนเต็มของ
ชั้นเรียน ผู้สอนจะสร้างหมวดหมู่เกรดและก าหนดคะแนนเต็มส าหรับงานของชั้นเรียนในแต่ละหมวดหมู่ได้ เช่น 

 

หมวดหมู่เรียงความ หมวดหมู่การทดสอบ คะแนนของผู้เรียน/คะแนนเต็ม เกรดโดยรวม 

เรียงความ 1: 90/100 การทดสอบ 1: 95/100 185 / 200 92.5% 

  ตารางนี้แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนได้คะแนนเรียงความ 90 เต็ม 100 คะแนนและคะแนนการทดสอบ 
95 เต็ม 100 คะแนน ดังนั้นผู้เรียนจึงได้คะแนนรวม 185 เต็ม 200 ในชั้นเรียนนี้ เมื่อน าไปหาร ก็จะได้เกรด
โดยรวมคือ 92.5% 

 
กรณีเลือกการตัดเกรดแบบ "การถ่วงน้ าหนักตามหมวดหมู่"  

ผู้สอนจะก าหนดค่าถ่วงน้ าหนัก (เปอร์เซ็นต์) ให้หมวดหมู่เกรด แล้วระบบจะค านวณเกรดให ้
ผู้สอน ดังนี้ 

- ค้นหาค่าเฉลี่ยของผู้เรียนในแต่ละหมวดหมู่ 
- คูณค่าเฉลี่ยของแต่ละหมวดหมู่ด้วยค่าถ่วงน้ าหนัก (เป็นทศนิยม) เพ่ือให้ได้คะแนนของหมวดหมู่ 
- ใส่คะแนนของหมวดหมู่จากเกรดโดยรวม 100% 

 
หมวดหมู่เรียงความ: 50% ของเกรด หมวดหมู่การทดสอบ: 50% ของเกรด เกรดโดยรวม 100% 

เรียงความ 1: 70/100 การทดสอบ 1: 90/100  

เรียงความ 2: 80/100 การทดสอบ 2: 100/100  

 (70 + 80) ÷ 2 = เฉลี่ย 75 
 75 x .5 = 37.5 

 (90 + 100) ÷ 2 = เฉลี่ย 95 
 95 x .5 = 47.5 

 

คะแนนของหมวดหมู่ = 37.5% คะแนนของหมวดหมู่ = 47.5% 
เกรดโดยรวม: 
37.5 + 47.5 = 85% 

 

ตารางนี้จะแสดงการตัดเกรดแบบ "การถ่วงน้ าหนักตามหมวดหมู่" ในหมวดหมู่เรียงความผู้เรียนมี
ค่าเฉลี่ย 75 เมื่อคูณด้วยค่าถ่วงน้ าหนักของหมวดหมู่ .5 ก็จะได้ผลลัพธ์ 37.5% ส าหรับเรียงความ ส่วนหมวดหมู่
การทดสอบผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย 95 เมื่อคูณด้วยค่าถ่วงน้ าหนักของหมวดหมู่  .5 ก็จะได้ผลลัพธ์ 47.5% ส าหรับการ
ทดสอบ เมื่อน าคะแนนของทั้งสองหมวดหมู่มารวมกัน (37.5 + 47.5) ผู้เรียนก็จะได้เกรดโดยรวม 85% 
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 การโพส ประกาศ แชร์ข้อมูลข่าวสาร   
ชองทางการการสื่อสารกับนักเรียนหรือนักศึกษาใน Google Classroom นั้น ถูกออกแบบให้ใช้หน้าจอ

หลักในส่วนของ Stream โดยสามารถใช้ Stream เพ่ือแจ้งประกาศ ข่าวสาร มอบหมายงาน และสามารถแนบสิ่งที่
ต้องการให้นักศึกษาเข้าไปเรียนรู ผ่านช่องทาง Google Drive, Link, File และ YouTube โดยคลิกท่ี “แชร์ข้อมูล
บางอย่างกับชั้นเรียนของคุณ”  

 
และด าเนินการดังนี้  

1. เลือก รายวิชาการที่ต้องการโพสต์ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายวิชา) 
2. เลือกผู้เรียน โดยสามารถเลือกแบบทั้งชั้นเรียนหรือรายบุคคลได้ 
3. พิมพ์ข้อความ 

4. เลือก “เพิ่ม” กรณีต้องการแนบไฟล์ ลิงค์ หรือคลิปวิดีโอ  

5. คลิก “โพสต์” ข้อความจะปรากฏดังรูปที่ 26  

กรณีที่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นทันที หรือหากต้องการพิมพ์ไว้ยังไม่ให้ปรากฏไปยังผู้เรียนให้เลือก 
“บันทึกฉบับร่าง” หรือต้องการให้แสดงช่วงเวลาที่ก าหนดเลือก “ก าหนดเวลา” 

  

รูปที่ 25 แสดงหน้าจอการสร้างโพสต์ 
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รูปที่ 26 แสดงหน้าจอการโพสข่าวสาร 

6. หากต้องการใช้โพสต์ประกาศจากชั้นเรียนอ่ืน ให้คลิกท่ี  จะปรากฏชั้นเรียนทั้งหมดข้ึนมาให้
เลือก 

 
 การสร้างงานของชั้นเรียน 

เมื่อต้องการสร้างงาน ผู้สอนต้องการโพสต์งานนั้นทันที บันทึกฉบับร่าง หรือตั้งเวลาให้โพสต์ภายหลัง
ก็ได้ หลังจากที่ผู้เรียนท างานเสร็จและส่งเข้ามาแล้ว ผู้สอนจะให้คะแนนและส่งงานคืนให้กับผู้เรียนได้ โดยมี
ขั้นตอนการท างานดังนี้ 

การสร้างหัวข้อ  

 
รูปที่ 27 แสดงการจัดเนื้อหาเป็นหัวข้อ 
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เมนูหัวข้อเป็นการจัดกลุ่มงาน งานแบบทดสอบ ค าถาม และเนื้อหาของชั้นเรียนในหัวข้อต่าง ๆ  

ภายในหน้างานของชั้นเรียนได้โดยเมื่อคลิกท่ีไอคอนหัวข้อ         ให้ด าเนินการก าหนรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้  
1. ผู้สอนท าการเลือก “งานของช้ันเรียน”  
2. จากนั้นคลิก  “สร้าง” เลือก “หัวข้อ” ดังรูปที่  28 

 
รูปที่ 28 เมนูต่าง ๆ ที่ใช้สร้างงาน เนื้อหา หรือแบบทดสอบ 

 
3. ท าการเพิ่มหัวข้อบทเรียน โดยพิมพ์ชื่อบท และคลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม”  

 
รูปที่ 29 แสดงการเพ่ิมหัวข้อบทเรียน 

 
4. ท าการใส่หัวข้อบทเรียนให้ครบ (ในที่นี้สมมุติว่า มี 3 บท)  ซึ่งสามารถเลื่อน ขึ้น  ลง ของหัวข้อ 

หรือบท โดยคลิกที่     
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รูปที่ 30 แสดงการเพ่ิมหัวข้อบทเรียน 

 

การสร้างเนื้อหา  
1. ผู้สอนท าการเลือก “งานของช้ันเรียน” 
2. จากนั้นคลิก  “สร้าง” จะปรากฏเมนูการสร้างดังรูปที่  31 

 

 
รูปที่ 31 เมนูต่าง ๆ ที่ใช้สร้างงาน เนื้อหา หรือแบบทดสอบ 

 
3. เลือก “เนื้อหา”   

3.1 ก าหนดชื่อเนื้อหา 
3.2 เลือกหัวข้อของเนื้อหานั้น ๆ  
3.3 กรณีที่ต้องการเพ่ิมไฟล์เอกสารต่าง ๆ คลิก “เพิ่ม” เพ่ือเลือกไฟล์จากไดรฟ์ ลิงก์ ไฟล์ และ 

YouTube 
3.4 กรณีต้องการสร้างเนื้อหาการสอน หรือมอบหมายงาน คลิก “สร้าง” แล้วเลือก app ที่
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ต้องการใช้งาน 
3.5 เลือกสาขาวิชาและกลุ่มผู้เรียนที่ต้องการโพสต์เนื้อหาให้ 
3.6 คลิกปุ่ม “โพสต์” 

 
รูปที่ 32 แสดงการเพ่ิมเนื้อหา 

 

การสร้างงาน มีข้ันตอนดังนี้ 
1. ผู้สอนท าการเลือก “งานของช้ันเรียน” 
2. จากนั้นคลิก  “สร้าง” จะปรากฏเมนูการสร้างดังรูปที่  33 

 

 
รูปที่ 33 เมนูต่าง ๆ ที่ใช้สร้างงาน เนื้อหา หรือแบบทดสอบ 
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3. คลิกเลือก “งาน” เป็นเมนูที่ใช้ส าหรับการสร้างงาน หรือมอบหมายงานให้กับผู้เรียนได้ โดยเมื่อ

คลิกท่ีไอคอนงาน        ให้ด าเนินการก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 
3.1 พิมพ์ชื่องาน 
3.2 อธิบายรายละเอียด (ไม่บังคับ) 
3.3 กรณีท่ีต้องการเพิ่มไฟล์เอกสารต่าง ๆ คลิก “เพิ่ม” เพ่ือเลือกไฟล์จากไดรฟ์ ลิงก์ ไฟล์ และ  

YouTube  
3.4 กรณีต้องการสร้างเนื้อหาการสอน หรือมอบหมายงาน คลิก “สร้าง” แล้วเลือก app ที ่

ต้องการใช้งาน 
3.5 เลือกสาขาวิชาและกลุ่มผู้เรียนที่ต้องการโพสต์งานให้ 
3.6 เปลี่ยนคะแนนที่ต้องการ 
3.7 ก าหนดระยะวันเวลาสิ้นสุดการส่งงาน 
3.8 เลือกหัวข้อของเนื้อหา 
3.9 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
3.10 จากนั้นคลิก “มอบหมาย” 

 

 
 

รูปที่ 34 หน้าจอขั้นตอนการสร้างงาน 
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การสร้างงานแบบทดสอบ    
งานแบบทดสอบเป็นเมนูส าหรับให้ผู้สอนได้สร้างงานแบบทดสอบ โดยสามารถสร้างแบบทดสอบ

เปล่าโดยใช้ Google Forms และแนบไปพร้อม       กับงาน จากนั้นผู้สอนจึงจะสามารถแก้ไขแบบทดสอบและ
เพ่ิมค าถามได้ สามารถแก้ไข ลบ ล็อคแบบทดสอบ น าเข้าคะแนน ดูค าตอบของผู้เรียนและส่งคืนคะแนน หรือน า
งานแบบทดสอบกลับมาใช้ซ้ าได้เช่นเดียวกับงานอ่ืน ๆ ใน Classroom นอกจากนี้ยังเลือกช่วงเวลาโพสต์งาน
ดังกล่าวได้อีกด้วย โดยเมื่อคลิกท่ีไอคอนงานแบบทดสอบ       ให้ด าเนินการก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ผู้สอนท าการเลือก “งานของช้ันเรียน” 
2. จากนั้นคลิก  “สร้าง” จะปรากฏเมนูการสร้างดังรูปที่  35 

 

 
รูปที่ 35 เมนูต่าง ๆ ที่ใช้สร้างงาน เนื้อหา หรือแบบทดสอบ 

 
3. คลิกเลือก “งานแบบทดสอบ”   
4. ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

4.1 กรอกชื่อหรือค าสั่ง 
4.2 (ไม่บงัคับ) กรอกรายละเอียดค าแนะน า 
4.3 Google Classroom จะสร้าง Google ฟอร์ม ให้อัตโนมัติ สามารถลบทิ้งได้ ในส่วนนี้จะ 

อธิบายขั้นตอนการสร้างข้อสอบด้วย Google ฟอร์ม ต่อไป 
4.4  (ไม่บังคับ) หากต้องการน าเข้าเกรด ให้คลิกเปิดสวิตช์  ข้างการน าเข้าเกรด 
4.5 ก าหนดการโพสต์ไปยังหนึ่งชั้นเรียนขึ้นไป และก าหนดถึงผู้เรียนแต่ละคนหรือทั้งชั้นเรียนได ้
4.6 เพ่ิมหมวดหมู่เกรด  (ข้อมูลหมวดหมู่เกรดเกิดจากการตั้งค่าชั้นเรียนหัวข้อการตัดเกรด) และ 

การเปลี่ยนคะแนนเต็ม (หากเลือกหมวดหมู่ที่ได้ก าหนดไว้คะแนนจะแสดงตามที่ตั้งค่าไว้) 
4.7 ก าหนดวันและเวลาที่ครบก าหนด 
4.8 เพ่ิมหัวข้อ เป็นการสร้างหมวดหมู่ให้กับเนื้อหาที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน หรือสามารถเพ่ิมท ี
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หลังได้ โดยจะกล่าวขั้นตอนการท างานต่อไป 
4.9 หากต้องการให้ผู้เรียนเห็นทันทีเลือก “มอบหมาย” แต่หากยังไม่ต้องการเลือก “ฉบับร่าง” 

 

 
รูปที่ 36 หน้าจอขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ 

 
การสร้างงานค าถาม  
เมนูค าถาม ช่วยให้ผู้สอนสามารถโพสต์ค าถามที่ต้องการค าตอบสั้น ๆ หรือค าถามแบบหลายตัวเลือก

ได้ หลังจากโพสต์ค าถามแล้ว ผู้สอนสามารถติดตามจ านวนผู้เรียนที่ตอบค าถามในหน้าสตรีม สามารถร่างค าถามที่
จะโพสต์ในภายหลังและโพสต์ค าถามถึงผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ด้วย โดยเมื่อคลิกที่ไอคอนค าถาม         ให้
ด าเนินการก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ผู้สอนท าการเลือก “งานของช้ันเรียน” 
2. จากนั้นคลิก  “สร้าง” จะปรากฏเมนูการสร้างดังรูปที่  37 
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รูปที่ 37 เมนูต่าง ๆ ที่ใช้สร้างงาน เนื้อหา หรือแบบทดสอบ 

 
3. คลิกเลือก “ค าถาม”   
4. ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

4.1 ป้อนค าถาม 
4.2 เลือกค าตอบแบบสั้น หรือ แบบปรนัย 

ส าหรับค าถามที่ต้องการค าตอบสั้น ๆ ผู้เรียนจะตอบกลับค าตอบของเพ่ือนและแก้ไขค าตอบ 
ของตนเองได้ ผู้สอนจะเลือกเปิดหรือปิดตัวเลือกต่อไปนี้ได้ 

- ผู้เรียนตอบกลับเพื่อนได้ หากต้องการอนุญาตให้ผู้เรียนดูและแสดงความคิดเห็นใน
ค าตอบของเพื่อนร่วมชั้นหลังจากตอบค าถามแล้วได้ ให้คลิกเปิดสวิตช์ คลิกปิดสวิตช์  เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้เรียนเห็น
ค าตอบของกันและกัน 

- ผู้เรียนแก้ไขค าตอบได้ หากต้องการอนุญาตให้ผู้เรียนแก้ไขค าตอบหลังจากส่งแล้วได้ โ 
คลิกเปิดสวิตช์  

4.3 (ไม่บงัคับ) กรอกรายละเอียดค าแนะน า 
4.4 ก าหนดการโพสต์ไปยังหนึ่งชั้นเรียนขึ้นไป และก าหนดถึงผู้เรียนแต่ละคนหรือทั้งชั้นเรียนได้ 
4.5 เพ่ิมหมวดหมู่เกรด (ข้อมูลหมวดหมู่เกรดเกิดจากการตั้งค่าชั้นเรียนหัวข้อการตัดเกรด) และ 

การเปลี่ยนคะแนนเต็ม (หากเลือกหมวดหมู่ที่ได้ก าหนดไว้คะแนนจะแสดงตามที่ตั้งค่าไว้) 
4.6 ก าหนดวันและเวลาที่ครบก าหนด 
4.7 เพ่ิมหัวข้อ เป็นการสร้างหมวดหมู่ให้กับเนื้อหาที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน หรือสามารถเพ่ิมท ี

หลังได้ โดยจะกล่าวขัน้ตอนการท างานต่อไป 
4.8 หากต้องการให้ผู้เรียนเห็นทันทีเลือก “ถาม” แต่หากยังไม่ต้องการให้เลือก “บันทึกฉบับ

ร่าง” 
หมายเหตุ : ไม่มีการจ ากัดจ านวนอักขระสูงสุดส าหรับค าถามท่ีต้องการค าตอบสั้น ๆ 
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รูปที่ 38 หน้าจอขั้นตอนการสร้างค าถาม 

 
เมนูใช้โพสต์ซ้ า ใช้ในกรณีที่ผู้สอนต้องการใช้ข้อมูลชุดเดียวกันกับชั้นเรียนอื่น ท าให้ไม่ต้องท า 

การสร้างเนื้อหา ใบงาน หรือข้อสอบหลายรอบ โดยเมื่อคลิกท่ีไอคอนใช้โพสต์ซ้ า        ให้ด าเนินการก าหนด
รายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้  

1. ผู้สอนท าการเลือก “งานของช้ันเรียน”  
2. จากนั้นคลิก  “สร้าง” จะปรากฏเมนูการสร้างดังรูปที่  39 

 

 
รูปที่ 39 เมนูต่าง ๆ ที่ใช้สร้างงาน เนื้อหา หรือแบบทดสอบ 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 
4.2 

4.8 
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3. คลิกเลือก “ใช้โพสต์ซ้ า”   
3.1 เลือกรายการที่ต้องการโพสต์ 
3.2 คลิก “ใช้ซ้ า” 
3.3 เลือกชั้นเรียนที่ต้องการโพสต์ 
3.4 จากนั้นคลิก “โพสต์” 

 

 

 
 

รูปที่ 40 หน้าจอขั้นตอนการใช้โพสต์ซ้ า 

3.2 

3.1 

3.3 

3.4 
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 การเชิญผู้สอนและผู้เรียน  

เป็นการเชิญผู้สอนร่วมสอนเข้าร่วมชั้นเรียนเพ่ือร่วมท ากิจกรรมในชั้นเรียนได้ และถ้าผู้สอนใช้ Google 
Groups ก็จะเชิญผู้ที่ร่วมสอนพร้อมกันเป็นกลุ่มได้ด้วย โดยครูผู้ร่วมสอนสามารถท างานได้แบบเดียวกับครูผู้สอน
หลัก ยกเว้นไม่สามารถ ลบชั้นเรียน น าครูผู้สอนหลักออกจากชั้นเรียน และปิดเสียงครูคนอ่ืนในชั้นเรียนได ้โดยมี
ขั้นตอนการเชิญผู้สอนและผู้เรียนในรูปแบบเดียวกัน ดังนี้ 

1. คลิกไอคอน เชิญครู   

2. ป้อนท่ีอยู่อีเมลของผู้สอนหรือกลุ่ม 
3. คลิกเชิญ รายชื่อผู้ร่วมสอนจะปรากฏที่หน้าจอการท างานของ ผู้คน ดังรูปที่ 42 

 
หมายเหตุ กรณีต้องการน าออก ให้คลิกท่ี       จากนั้นเลือก “น าออก” 

 

 
รูปที่ 41 ขั้นตอนการเชิญผู้ร่วมสอน 
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รูปที่ 42  แสดงหน้าจอหลังด าเนินการเชิญเรียบร้อยแล้ว 
 

การตอบรับค าเชิญให้ร่วมสอนในชั้นเรียน 
ผู้สอนร่วมที่ถูกเชิญจะได้รับอีเมลที่ขอให้เข้าร่วมสอนในชั้นเรียนของคุณ หากต้องการเข้าร่วมชั้นเรียน 

ท าการคลิกลิงก์ในอีเมล หรือลงชื่อเข้าใช้ Classroom แล้วคลิกยอมรับในการ์ดชั้นเรียน 

 
รูปที่ 43  แสดงหน้าจอการยอมรับการเข้าร่วมชั้นเรียน 
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 การตรวจงานของชั้นเรียน 

หากผู้สอนต้องการตรวจงานที่มอบหมายให้กับผู้เรียนไปแล้วนั้น และต้องการดูว่า งานใดที่ได้รับ
มอบหมายยังไม่ได้ตรวจ หรือผู้เรียนส่งมาแล้วกี่คน และงานใดที่ยังรอการตรวจจากผู้สอน สามารถใช้เมนูสิ่งที่ต้อง
ท า โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังต่อไปนี้ 

1. เข้าสู่ห้าหลักของ Google Classroom จากนั้นคลิก       
2. เลือกไอคอน       สิ่งที่ต้องท า 
3. เลือกรายวิชาที่ต้องการตรวจงาน โดยจะเห็นว่า มีสถานะท างานของแต่ละรายการด้านขวาแสดงดังนี้ 

- มอบหมายแล้ว  : งานทีผู่้สอนมอบหมายแล้ว โปรดตรวจสอบวันที่ครบก าหนด 
- ส่งแล้ว   : งานที่ผู้เรียนส่งตรงเวลา 
- ให้คะแนนแล้ว  : ผู้เรียนจะเห็นคะแนนงานที่ผู้สอนได้ให้คะแนนและส่งคืนแล้ว 
- ส่งคืนแล้ว  : ผู้เรียนจะเห็นเครื่องหมายถูก เสร็จสิ้น ส าหรับงานที่ผู้สอนไม่ได้ให้คะแนนแต่ 

  ส่งคืนแล้ว 
- ไม่ได้ส่ง  : งานทีผู่้เรียนไม่ได้ส่ง 
- ส่งแล้ว / เสร็จล่าช้า : งานทีผู่้เรียนส่งล่าช้า 

4. คลิกเลือกใบงานที่ต้องการตรวจ 
5. คลิกเลือกใบงานของผู้เรียนแต่ละคน  
6. ให้คะแนน 
7. (ไม่บังคบั) แสดงความคิดเห็น 
8. (ไม่บังคับ) คลิกโพสต์ 
9. ส่งคืน 
10. คะแนนจะไปปรากฏที่ เมนูคะแนน ดังรูปที่ 50 

 

 
รูปที่ 44  แสดงหน้าจอการคลิกเมนูการท างานของ Google Classroom 
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รูปที่ 45  แสดงหน้าจอการเลือกท่ีส่งที่ต้องท า 

 
รูปที่ 46  แสดงหน้าจอการเลือกท่ีรายวิชาที่ต้องการตรวจสอบ 

 
รูปที่ 47  แสดงหน้าจอการเลือกใบงานที่ต้องการตรวจ 
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รูปที่ 48  แสดงหน้าจอการเลือกตรวจงานของผู้เรียน 

 

 
รูปที่ 49  แสดงหน้าจอการให้คะแนนจากผู้สอน 
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รูปที่ 50  แสดงหน้าจอเมนูคะแนน แสดงค่าคะแนนที่เกิดจากการตรวจงาน 

 

 การคัดลอกคะแนน 
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถคัดลอก หรือดาวน์โหลดคะแนนของชั้นเรียนนั้น ๆ ออกมาได้ทั้งหมด  

ในรูปแบบไฟล์ CSV โดยผู้สอนเข้าเมนูส่งที่ต้องท าเหมือนขั้นตอนที่ 1 - 4 ของการตรวจงานจากนั้นด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

1. คลิกท่ีไอคอน         มุมขวา 
2.  เลือกรายการที่ต้องการ ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการเลือกรายการ คัดลอกคะแนนทั้งหมดไปที่ Google 

Sheet 
3. เมื่อคลิกรายการที่ต้องการ Google Classroom จะสร้างไฟล์ Google Sheet มาให้อัตโนมัติดังรูปที่ 52 
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รูปที่ 51  แสดงหน้าจอการสร้างคะแนน 

 

 
รูปที่ 52  แสดงหน้าจอการสร้างคะแนนด้วยการคัดลอกคะแนนทั้งหมดไปที่ Google Sheet 
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ข้อควรทราบ  Google Classroom ได้ท าการจัดเก็บ เนื้อหา ใบงาน แบบทดสอบ ต่าง ๆ ที่ผู้สอนได้สร้างไว้ 
รวมถึงงานที่ผู้เรียนได้ส่ง เก็บไว้ที่ Google Drive โดยสร้างเป็นโฟลเดอร์ Classroom ของผู้สอนโดยอัตโนมัติ 
 

 
รูปที่ 53  แสดงหน้าจอการจัดเก็บข้อมูลของ Google Classroom 

 

 การสร้างการนัดหมาย 

นอกจากการใช้ Meet Link เพ่ือเขาประชุมหรือนัดหมายการสอนออนไลน์แล้ว อาจารย์สามารถนัด
หมายกับ ผู้เรียนเพ่ือสอนออนไลน์ล่วงหน้าผ่าน Google Classroom โดยที่ก าหนดการนัดหมายนั้นจะปรากฏอยู่
บน Google Calendar ของนักเรียนหรือนักศึกษาทุกคนที่อยู่ในชั้นเรียนทันที 

ขั้นตอนการสร้างนัดหมาย 
1. คลิกที่ “งานของชั้นเรียน”  
2. คลิก Google ปฏิทิน 

 
รูปที่ 54  แสดงขั้นตอนการสร้างนัดหมาย 

 

1. 2. 
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3. เลือกรูปแบบการแสดงผล 

 
รูปที่ 55  แสดงปฏิทินนัดหมาย 

 
4. ดับเบ้ิลคลิกวันท่ีตองการสรางนัดหมาย จะปรากฏหน้าจอดังภาพ 

 

 
รูปที่ 56  แสดงรายละเอียดการสร้างนัดหมาย 

 
5. ใสรายละเอียดส าหรับการนัดหมาย ดังนี้ 

3. 

4. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 
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5.1 ชื่อการนัดหมาย  เช่น หัวข้อที่จะสอนออนไลน์ 
5.2 วันเวลาที่ก าหนด  
5.3 รูปแบบของการสอนออนไลน์ที่ใช้ เช่น Google Meet  
5.4 รายละเอียดของการนัดหมาย และสามารถแนบไฟล์ที่ใช้ในการนัดหมายได้  
5.5 ผู้เข้าร่วม อาจารยส์ามารถพิมพ์ชื่อชั้นเรียนเพื่อ เชิญผู้เรียนทุกคนเขานัดหมายนี้ได  
5.6 สิทธิ์ของผู้เข้าร่วม  แนะน าให้เลือกเชิญผู้อื่น ออกเพ่ือป้องกันนักศึกษาเชิญผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง

เข้าร่วมที่ในการนัดหมาย  
6. จากนั้นคลิก “บันทึก” 
7. คลิก “ส่ง” เพ่ือส่งอีเมลแจ้งผู้เข้าร่วมนัดหมายทุกคน 

 
รูปที่ 57  แสดงขั้นตอนการส่งอีเมลเพ่ือแจ้งผู้เข้าร่วมนัดหมาย 

 
8. การนัดหมายของชั้นเรียนจะปรากฏอยู่บน Google ปฏิทินดังรูป 

 
รูปที่ 58  แสดงการนัดหมายบน Google ปฏิทิน 
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 การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google from 
 

1. คลิกปุ่ม       

2. เลือก ไอคอน         
3. คลิก รูป +  เพื่อเริ่มสร้างแบบฟอร์มใหม่ 

 

 
 

รูปที่ 59  แสดงการสร้างฟอร์ม 
 

4. จะปรากฏแบบฟอร์มใหม่ ดังรูป 
 

 
รูปที่ 60  แสดงฟอร์มใหม่ 
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หน้าจอจัดการ Google ฟอร์ม 

 
 

 รูปที่ 61  แสดงการจัดการฟอร์ม 
 

หน้าจอหลักของ Google ฟอร์ม จะประกอบไปด้วยเมนูการท างานดังนี้ 
  หมายเลข 1 ชื่อไฟล์ของ Google ฟอร์ม สามารถคลิกเพ่ือแก้ไขได้ 
  หมายเลข 2 ชื่อ และค าอธิบายของ Google ฟอร์ม เป็นชื่อที่จะใช้แสดงให้ผู้เขาตอบ
แบบฟอร์มเห็น สามารถคลิกเพ่ือแก้ไขได้ 
  หมายเลข 3 ช่องส าหรับพิมพ์ข้อค าถาม หากโจทย์เป็นรูปภาพ สามารถเพ่ิมรูปภาพได้โดยน า
เมาส์ชี้ที่ช่องพิมพ์ค าถาม และคลิกท่ีไอคอน  จากนั้นให้เลือกรูปภาพที่ต้องการใช้เป็นโจทย์ 
  หมายเลข 4 เมนูส าหรับเปลี่ยนประเภทข้อค าถาม 
  หมายเลข 5 ช่องส าหรับจัดการตัวเลือกของข้อค าถาม หากต้องการใช้รูปภาพในการสร้าง
ตัวเลือกของข้อค าถาม สามารถเพ่ิมรูปภาพได้โดยน าเมาส์ชี้ที่ช่องพิมพ์เลือก และคลิกที่ไอคอน  จากนั้นให้เลือก
รูปภาพที่ต้องการใช้เป็นตัวเลือก 
  หมายเลข 6 เมนูจัดการเฉลย และการก าหนดคะแนน 
  หมายเลข 7 ปุ่มส าหรับท าซ้ าข้อค าถามนั้น ๆ 
  หมายเลข 8 ปุ่มส าหรับลบข้อค าถามนั้น ๆ 
  หมายเลข 9 ปุ่มส าหรับก าหนดบังคับให้ตอบข้อนั้น ๆ 
  หมายเลข 10 เมนูเพ่ิมเติมส าหรับข้อค าถามนั้น ๆ เช่น เพ่ิมค าอธิบายค าถาม, สลับตัวเลือก 
  หมายเลข 11 เมนูส าหรับเพิ่มองค์ประกอบของแบบฟอร์ม 
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การจัดการข้อค าถาม 

- การตั้งค่าเพื่อสร้างแบบทดสอบออนไลน์ 
  ในการก าหนดเฉลยนั้นจะเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแบบฟอร์มให้อยู่ในรูปแบบ “แบบทดสอบ” โดย
คลิกท่ีการตั้งค่า  จากนั้นเลือกท่ีแท็บ “แบบทดสอบ” และท าเครื่องหมาย  ในหัวข้อ “ท าเป็น
แบบทดสอบ” ดังภาพต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 62  แสดงการตั้งค่าแบบทดสอบ 

 
  หมายเลข 1 ปุ่มส าหรับเปลี่ยนแบบฟอร์มให้เป็นแบบทดสอบที่สามารถเฉลย และให้คะแนน
ไดอั้ตโนมัติ 
  หมายเลข 2 การก าหนดการประกาศคะแนนสอบหลังจากท่ีท าแบบทดสอบแล้ว 
  หมายเลข 3 การก าหนดส่วนที่ผู้สอบสามารถเห็นได้หลังจากท าแบบทดสอบเสร็จ 
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- การเพิ่มข้อค าถาม 
  การเพ่ิมข้อค าถามสามารถท าได้ 2 วิธีคือ 

1. คลิกท่ีไอคอน    จะเป็นการ สร้างข้อค าถามเปล่าใหม่ข้ึนมา  
2. คลิกท่ีไอคอน    จะเป็นการ ท าซ้ าข้อค าถามนั้น ๆ ขึ้นมาใหม ่

 

 
รูปที่ 63  แสดงการเพ่ิมข้อค าถาม 

 
  จากท าการเพิ่มข้อค าถามที่ได้เตรียมไว้จากไฟล์ Word 
 

 
รูปที่ 64  แสดงการเพ่ิมข้อค าถาม 

 
  ในการใช้ภาพเป็นโจทย์ หรือตัวเลือกนั้น ให้คลอกท่ีไอคอน  ของแต่ละข้อ หรือตัวเลือก เพ่ือท า
การเพ่ิมภาพ จ าเป็นต้องแยกรูปภาพตามโจทย์ และตัวเลือกท่ีมีในแต่ละข้อ Google ฟอร์ม ยังไม่รองรับการนะเข้า
ข้อค าถามในครั้งละหลาย ๆ ค าถาม สามารถท าได้เพียงน าเข้าข้อค าถามจากฟอร์มที่ได้เคยสร้างไว้แล้วเท่านั้น 
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- การก าหนดเฉลย และคะแนน 
  ในการก าหนดเฉลย และคะแนนนั้นท าได้โดยคลิกท่ี  จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง
ส าหรับจัดการเฉลย และคะแนนขึ้นมา 
 

 
  รูปที่ 65  แสดงการก าหนดเฉลย 

 
  ให้ท าการก าหนดข้อที่ถูกต้อง และคะแนน จากนั้นคลิกท่ี “เสร็จสิ้น” เพ่ือกลับไปยังหน้าจอข้อ
ค าถาม 
 

 
รูปที่ 66  แสดงการก าหนดคะแนน 

 
  เมื่อก าหนดเฉลย และคะแนนแล้ว จะปรากฏเครื่องหมาย  ในข้อที่ถูกต้อง และแสดงคะแนน
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ส าหรับข้อค าถามนั้น ๆ หลังจากนั้นท าเครื่องหมาย   เพ่ือป้องกันการลืมท าแบบทดสอบในข้อค าถาม
นั้น ๆ 

- การตั้งแบบฟอร์มแบบทดสอบ 
การเข้าสู่เมนูการตั้งค่าแบบฟอร์มนั้นคลิกท่ี  จะปรากฏหน้าจอส าหรับตั้งค่าขึ้นมา โดยมีการ

ตั้งค่าพ้ืนฐานดังนี้ 

 
รูปที่ 67  แสดงการต้ังค่าแบบฟอร์ม 

 
  หมายเลข 1 ระบบจะท าการเก็บรวบรวมอีเมลของผู้ที่ท าแบบฟอร์มแบบทดสอบ 
  หมายเลข 2 จ ากัดส าหรับผู้ใช้ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หมายถึงผู้ที่จะท า
แบบฟอร์มแบบทกสอบนี้ได้จะต้องมีบัญชีอีเมล @pcru.ac.th เท่านั้น 
  หมายเลข 3 ก าหนดให้สามารถตอบได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 บัญชีเท่านัน้ 
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- การส่งแบบฟอร์มแบบทดสอบให้ผู้ใช้งานอ่ืน เพื่อตอบแบบฟอร์ม 
การส่งแบบฟอร์มแบบทดสอบเพื่อให้ผู้ใช้งานอื่นเข้ามาตอบแบบฟอร์มนั้น คลิกที่  จากนั้น

จะปรากฏหน้าจอส่งฟอร์มขึ้นมา  

 
รูปที่ 68  แสดงการส่งฟอร์มให้ผู้อ่ืน 

 
ในการส่งแบบฟอร์มนั้นจะมีอยู่ 3 ทางเลือกคือ 

  1. ส่งไปยังผู้ตอบโดยใช้อีเมลของผู้ตอบ ทางเลือกนี้ผู้สร้างแบบฟอร์มจะต้องมีอีเมลของผู้ที่
ต้องการให้เขามาตอบแบบฟอร์มนี้ทุกคน 
  2. ส่งไปยังผู้ตอบโดยใช้ลิงก์ของแบบฟอร์มโดยตรง ทางเลือกนี้เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุดใน
การใช้งาน โดยส่งลิงก์ของแบบฟอร์มผ่านทางแชต Facebook Messenger หรือ LINE  

  3. เป็นการเผยแพร่แบบฟอร์มโดยการน าไปฝังไว้กับเว็บไซต์ เหมาะส าหรับผู้พัฒนาระบบ 
 

- การตอบกลับแบบฟอร์มแบบทดสอบ 
จากหน้าจอจัดการ Google ฟอร์ม คลิกท่ี  จะปรากฏหน้าจอแสดงการตอบกลับ

ของแบบฟอร์ม โดยจะมีส่วนที่ส าคัญดังนี้ 
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รูปที่ 69  แสดงการตอบกลับของฟอร์ม 

 
  1. แทบแสดงสรุปข้อมูลการตอบกลับในภาพรวมทั้งหมด 
  2. แทบแสดงผลการตอบแบบฟอร์ม แบบรายข้อค าถามทีละข้อ 
  3. แทบแสดงผลการตอบแบบฟอร์ม แบบรายบุคคลทุกข้อค าถาม 
  4. ปุ่มส าหรับ เปิด/ปิด การตอบแบบฟอร์ม 
  5. ปุ่มเพ่ือสร้างการตอบกลับในรูปแบบ Google Sheet เพ่ือส่งออกผลการท าแบบฟอร์ม ดัง
ภาพตัวอย่างด้านล่างนี้ 

 
รูปที่ 70  แสดงการตอบกลับในรูปแบบ Google Sheet 
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 การใช้งาน Video Conference ด้วย Google Meet 

การนัดการประชุม/Video Conference เพ่ือสอนนักเรียนหรือนักศึกษาที่ดีที่สุดโดยที่จะไม่เกิดปัญหา
อาจารย์ผู้สอนต้องคอย กดรับ (Admit) เมื่อนักศึกษาเข้าห้องเรียนคือการนัดผ่าน Google ปฏิทิน ซึ่งมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

การใช้งาน Google Meet ผ่านการนัดหมายด้วย Google ปฏิทิน 
1. คลิกท่ี “งานของชั้นเรียน”  
2. คลิก Google ปฏิทิน 
3. เลือกวันที่ท าการนัดหมาย  
4. เลือก “เข้าร่วม Google Meet” 

 
รูปที่ 71  แสดงการเข้าร่วม Google Meet 

 
5. ระบบจะน าไปสู่การสอนออนไลน์ด้วย Google Meet ตามนัดหมายที่สร้างไว้  
6. กด “เข้าร่วมเลย” เพ่ือเข้าสู่การสอนออนไลน์ 
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รูปที่ 72  แสดงการเข้าร่วม Google Meet 

การเพิ่มผู้ใชเ้ขา Video Conference  

1. ผู้ที่อยู่ใน Conference สามารถเชิญผู้อื่นให้เข้าร่วม Conference ไดโดยการ เลือกปุม  

 
 

2. จากนั้นคลิกเลือก   

 
 

3. กรอก Email ของผู้ที่เราต้องการให้เข้าร่วม แล้วกด  

 
รูปที่ 73  แสดงการกรอก Email ของผู้ที่เราต้องการให้เข้าร่วม 
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4. ผู้ที่เราเชิญจะไดรับ email เชญิเข้าห้องประชุม  
5. หรืออีกวิธีหนึ่งคือการสงลิงก์ เพ่ือให้เข้าห้องประชุม สามารถท าไดโดย คลิก ที่ชื่อห้องที่มุมล่าง

ซ้าย และกด “คัดลอกข้อมูลการเข้าร่วม”  เพ่ือส่งให้ผู้ร่วมประชุมเข้าห้องประชุมได้   

 
รูปที่ 74  แสดงการคัดลอกลิงก์เข้าห้องประชุม 

 
การปิดเสียงผู้อ่ืน  

คลิกท่ีรูป ไมโครโฟน ที่รูปภาพของคนนั้น ให้ไมโครโฟนเปลี่ยนเป็นสีแดง 

 
รูปที่ 75  แสดงการปิดไมโครโฟนของผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 
 
 

https://meet.google.com/khs-gfij-zbi%20เพื่อสงให%20ผูรวมประชุมเขาหองประชุมได
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การเปลี่ยนเลย์เอาต์ในการประชุมการหรือการสอน 

1. คลิกท่ี   
2. เลือก  “เปลี่ยนเลย์เอาต์”  
3. เลือกรูปแบบที่ต้องการ 

 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 76  แสดงการเปลี่ยนเลย์เอาต์ 
 
การแชร์หน้าจอ  

1. คลิกเลือกท่ี “น าเสนอทันที” จะปรากฏรูปแบบการแชร์หน้าจอ 3 แบบ ดังนี้ 

 

รูปที่ 77  แสดงการแชร์หน้าจอ 

 

1. 

2. 

3. 
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- ทั้งหน้าจอ เป็นการแชร์ทั้งหน้าจอ  
- หน้าต่าง เป็นการเลือกแชร์เฉพาะหน้าต่างที่ต้องการ 
- แท็บ Chrome แชรภ์าพ video พรอมเสียง เช่น แชร์ คลิป video บน youtube 

2. การหยุดการแชรไดโดยการกดปุม  
 
 
การสื่อสารผ่านข้อความ  

1. ผู้ที่อยู่ใน Conference สามารถเชิญสื่อสารด้วยข้อความไดโดยการ เลือกปุม  

 

รูปที่ 78  แสดงการสื่อสารด้วยข้อความ 
 

2. จากนั้นคลิกเลือกที่ “แชท” แล้วพิมพ์สนทนาในช่อง “ส่งข้อความถึงทุกคน” 

 

รูปที่ 79  แสดงการสื่อสารด้วยข้อความ 
 
การออกจากการประชุม การปดภาพ และปดเสียง  

ท่านสามารถออกจากการประชุม/Video Conference หรือปิดไมโครโฟน ปิดกล้อง Webcam ได
จากเมนดู้านล่าง 
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รูปที่ 80  เมนูออกและเปิด-ปิด ไมโครโฟนและกล้อง 

 

 ปุ่มปิด – เปิด ไมโครโฟน 

 ปุมออกจาการประชุม/Video Conference 

 ปุ่มปิด – เปิด กลอง Webcam 
 

 การจัดเก็บชั้นเรียน 

เมื่อการเรียนการสอนของชั้นเรียนได้สิ้นสุดลง ผู้สอนสามารถเก็บชั้นเรียนออกจากหน้าแรกของ 
Classroom แล้วน าไปไว้ในพ้ืนที่แยกต่างหากได้ เพ่ือให้จัดการหน้าแรกได้ง่ายขึ้น โดยมีขั้นตอนการท างานดังนี้ 
 

1. เข้าสู่หน้าแรกของ Google Classroom จากนั้น คลิกท่ี       มุมขวาของชั้นเรียนนั้น ๆ  
2. จากนั้นเลือก “เก็บ” 
3. จะมีข้อความแจ้งว่าต้องการย้ายชั้นเรียนไปยังชั้นที่จัดเก็บ หากต้องการ ให้คลิก “เก็บ”     รายวิชาที่

ต้องการย้ายจะไม่แสดงที่หน้าแรก ของ Google Classroom  อีกต่อไป 
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รูปที่ 81  แสดงขั้นตอนการจัดเก็บชั้นเรียน 
 
 

 การเรียกดูช้ันเรียนที่ถูกจัดเก็บ 

1. ในหน้าหลัก ให้คลิกไอคอนเมนู  อยู่มุมบนซ้ายมือ 

2. คลิกเลือก “ชั้นเรียนที่เก็บ” 

3. จะพบชั้นเรียนที่จัดเก็บไว้ดังรูปที่ 83 
 

 
รูปที่ 82  หน้าหลักของ Google Classroom  
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รูปที่ 83 แสดงชั้นเรียนที่จัดเก็บไว้ 

 

 การเรียกคืนชั้นเรียนที่ถูกจัดเก็บ 

1. คลิกไอคอนเมนู  อยู่มุมขวาของชั้นเรียน 

2. คลิกเลือก “กู้คืน” 

3. จะมีข้อความแจ้ง หากต้องการ ให้คลิก “กู้คืน”  ชั้นเรียนที่กู้คืนจะไปแสดงที่หน้าแรก ของ Google 
Classroom ดังรูปที่ 85 

  
รูปที ่84 แสดงขั้นตอนการกู้คืนชั้นเรียน 
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รูปที่ 85 แสดงหน้าจอของชั้นเรียนที่กู้คืนไปปรากฏที่หน้าแรกของ Google Classroom 

 
 

 


