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Google Classroom Page

การลงชื่อใช้ G-mail โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

การเข้าใช้ Google Classroom

การเข้าร่วมชั้นเรียนของนักเรียน

การท าชิ้นงานของนักเรียน

การเข้าดูคะแนนชิ้นงานที่ส่ง

การสื่อสารกับครูโดยใช้ สตรียม ( Stream )

การติดตั้ง Google Classroom บนอุปกรณ์อื่น



Google Classroom จะรวม

เอาบริการของ Google ที่มีอยู่ อย่าง 
Drive, Docs และ Gmail เข้ามารวม  
ไว้ด้วยกัน และน าเสนอออกมาเป็น
ระบบเดียวแบบครบวงจร เพื่อเป็น
เครื่องมือให้ครูผู้สอนได้ใช้ประโยชน์  
ในการจัดการเรียนรู้ ทั้งการสั่งงานและ     
เก็บรวบรวมผลงานต่างๆ ของลูกศิษย์ 
อีกทั้งยังจะช่วยให้นักเรียนสามารถ   
ส่ ง ง าน ได้ ทั นที ผ่ า นทา งออน ไลน์ 
ในขณะที่ครูผู้สอนเองก็สามารถตรวจ
การบ้าน พร้อมให้ข้อเสนอแนะแบบ
เ รี ย ล ไทม์ โ ดยที่ ไ ม่ ต้ อ งสิ้ น เ ปลื อ ง
กระดาษ

ประโยชน์โดยรวมของ Google Classroom   
1. คุณครูสร้างห้องเรียนออนไลน์ของวิชานั้น ๆ ขึ้นมา  
2. เพิ่มรายชื่อนักเรียนจากบัญชีของ Google เข้ามา

อยู่ในห้องเรียน  
3. คุณครูสามารถน ารหัสผ่านให้นักเรียนน าไปกรอก

เพื่อเข้าห้องเรียนเองได้  
4. คุณครูก าหนดการบ้านให้นักเรียน โดยสามารถแนบ

ไฟล์และก าหนดวันส่งการบ้านได้  
5. นักเรียนเข้ามาท าการบ้านใน Google Docs และ

ส่งเข้า Google Drive ของคุณครู  
7. คุณครูสามารถเข้ามาดูจ านวนนักเรียนที่ส่งการบ้าน

ภายในก าหนดและยังไม่ได้ส่งได้  
8. คุณครูสามารถตรวจการบ้านของนักเรียนแต่ละคน 

พร้อมทั้งให้คะแนนและข้อเสนอแนะ

Google Classroom



การลงชื่อใช้ G-mail โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ป้อนชื่อผู้บัญชีผู้ใช้ รุ่นรหัสประจ าตัวนักเรียน@student.triamudom.ac.th
( ตัวอย่างเช่น 8359783@student.triamudom.ac.th )
- นักเรียนสามารถติดต่อขอรับได้ หรือมีเหตุขัดข้อง ติดต่องาน ICT โรงเรียน

หรือสามารถดูได้ที่ www.triamudom.ac.th

1. เปิดโปรแกรมค้นดูเว็บ (Web Browser) 
แนะน าเปิดด้วย Google Chrome

2. คลิกที่ Gmail หรือที่  ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

กดปุ่ม 



ป้อนชื่อผู้บัญชีผู้ใช้ รุ่นรหัสประจ าตัวนักเรียน@student.triamudom.ac.th
( ตัวอย่างเช่น 8359783@student.triamudom.ac.th )
- นักเรียนสามารถติดต่อขอรับได้ หรือมีเหตุขัดข้อง ติดต่องาน ICT โรงเรียน

หรือสามารถดูได้ที่ www.triamudom.ac.th

กดปุ่ม 

กรอก



ใส่รหัสผ่าน ( กรณีเข้าใช้ครั้งแรก รหัสผ่านคือ 12345678 )

กดปุ่ม 

กรอก

ยืนยันตัวตน

กดปุ่ม 

กรอก



เลือก Accept

กรอก

พร้อมใช้งาน



การเข้าใช้ Google Classroom

คลิกที่ เครื่องมือ                               เลือก Application Classroom 

กดปุ่ม 

จะแสดง หน้าตอนรับ  แสดงชื่อ E mail ของผู้ใช้ คลิก ท าต่อ 

เลือกบทบาท ฉันเป็นนักเรียน

กดปุ่ม 



จะปรากฏหน้าต่างการท างาน Classroom ดังภาพ

จะปรากฏหน้าต่างการท างาน Classroom ดังภาพ

กดปุ่ม 

กดปุ่ม 



การเข้าร่วมชั้นเรียนของนักเรียน

คลิกที่สัญลักษณ์บวก ( + ) เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

กดปุ่ม 

ใส่รหัสชั้นเรียนที่ครูให้ 



เมื่อใส่รหัสเข้าเรียนของครูผู้สอน  จะปรากฏ “ห้องเรียน” 
ทุกรายวิชาที่นักเรียนเข้าร่วม 

กดปุ่ม 

ห้องเรียนที่นักเรียนเข้าร่วม



การจัดการชั้นเรียน (เพ่ิม/ลบนักเรียน)

กดปุ่ม 

ครูผู้สอนสามารถจัดการชั้นเรียน ( ผู้เรียนโดยการกดที่ปุ่ม “ผู้คน” )

จะปรากฏดังรูป



การเข้าท าชิ้นงานของนักเรียน

เลือกที่ แท็บ งานของชั้นเรียน
กดปุ่ม 

คลิก ใบงาน หรือ ชื้นงาน  ที่ครูมอบหมาย



หลังจากคลิกใบงาน จะ ปรากฏหน้าต่างการท างานดังภาพ 

เปลี่ยนโดยอัพโหลดรูปภาพ กดปุ่ม “อัพโหลดรูปภาพ” ระบบจะแสดงหน้าต่าง
ดังภาพ

กดปุ่ม 

จะปรากฏหน้าต่าง ไฟล์งานเอกสาร นักเรียนสามารถด าเนินการตามที่
ได้รับมอบหมาย แล้ว คลิกส่ง หรือแนบไฟล์ส่ง



ส่งไฟล์งานหรือแนบงาน

กดปุ่ม 

เลือกไฟล์งานที่จะส่ง



การเข้าดูคะแนนชิ้นงานที่สง่

เลือกที่ แท็บ งานของชั้นเรียน 

กดปุ่ม 



คลิก ใบงาน หรือ ชั้นงาน ที่ได้รับมอบหมาย 

กดปุ่ม 

จุดที่แสดงคะแนน ของ ชั้นงาน 

คะแนน

ความคิดเห็น



การสื่อสารกับครูโดยใช้ สตรียม ( Stream )

คลิกที่ สตรีม

กดปุ่ม 

พิมพ์ข้อความ หรือ ข้อค าถาม ในช่อง แชร์กับชั้นเรียนของคุณ 
เลือก เพิ่ม เอกสาร  หรือแหล่งข้อมูล 



Google Classroom บนอุปกรณ์อื่น
นอกจากสามารถใช้เว็บไซต์ Google Classroom ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตจากที่ใดก็ได้แล้ว ครูและนักเรียนยังสามารถเข้าใช้ระบบผ่านเครื่องโทรศัพท์มือถือ
หรือสมาร์ทโฟน ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

ค้นหาค าว่า Classroom

Play Store (Android)

4. แตะที่แอพพลิเคชัน 
Google Classroom

5. แตะที่ INSTALL
6. รอการดาวน์โหลดและติดต้ัง

แอพพลิเคชันสักระยะหนึ่ง
7. ไอคอนของแอพพลิเคชัน 

Google Classroom 
จะปรากฎบนหน้าจอของท่าน



ค้นหาค าว่า Classroom
App Store (iOS)

• แตะท่ีแอพพลิเคชัน 
Google Classroom

• แตะที่ INSTALL
• รอการดาวน์โหลดและติดต้ัง     

แอพพลิเคชันสักระยะหนึ่ง
• ไอคอนของแอพพลิเคชัน 

Google Classroom 
จะปรากฎบนหน้าจอของท่าน



Google Classroom Manual For Teacher

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ขอบคุณข้อมูลจาก
https://support.google.com/edu/classroom


