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 Google Classroom เป็นบรกิารของ Google ทีมีเครืองมือสาํหรบัใหอ้าจารยผ์ูส้อนไดใ้ชป้ระโยชนใ์นการ

สรา้งหอ้งเรียนเสมือนได ้ซงึการใชง้านนนั สามารถเขา้ใชง้านไดทุ้กอปุกรณไ์ม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอรแ์ท็ปเล็ต และ 

โทรศพัท ์SmartPhone รวมถึงเขา้ทาํงานไดท้กุเว็บบราวเซอร ์

การเขา้ใช้งาน Google Classroom สาํหรับมหาวทิยาลยัแม่โจ ้

 

โดยทวัไปในบญัชี Gmail ปกติจะไดร้บันามสกลุ @gmail.com ต่อทา้ย การใชง้าน Google Classroom ใน

มหาวิทยาลยัแม่โจน้นั กาํหนดใหใ้ชบ้ญัชี Gmail ทมีีนามสกลุเป็น @gmaejo.mju.ac.th ทงัฝังอาจารยแ์ละ

นกัศกึษา 

 

การลงชอืเข้าสู่ระบบ Classroom 

การลงชอืเขา้สูร่ะบบเพือใชง้าน Google Classroom สามารถทาํได ้  วิธี ดงันี 

1. เขา้ผ่าน URL ที www.google.co.thเปิดเว็บเบราวเ์ซอร ์เช่น IE,Google Chrome พิมพ ์URL ที 

www.google.co.th 

 
 

 

 

 

คลิกลงชือเขา้สู่ระบบ 

 
จากนนั ใส่ชอืผูใ้ชท้มีีนามสกลุเป็น @Gmaejo.mju.ac.th 
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ใส่รหสัผ่านเพอืเขา้สู่ระบบ 

 

 

จากนนัคลิกไปที  แลว้เลือก Classroom 

 

 

เขา้สู ่Google Classroom 

** หากไม่ม ีIcon  สามารถพิมพ ์Classroom.google.com เพือเขา้สู่การใชง้าน Classroom ได ้
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2. เขา้ผ่าน URL ที http://classroom.google.com  

เปิดเว็บเบราวเ์ซอร ์เช่น IE,Google Chrome พิมพ ์URL ที http://classroom.google.com 

จากนนัใส่ชือผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน  

ใส่ชอืผูใ้ชท้มีีนามสกลุเป็น @Gmaejo.mju.ac.th ใส่รหสัผ่านเพอืเขา้สู่ระบบ 

 
เขา้สู ่Google Classroom 

 

 

 

 

 



4 

 

                                                                                                                         งานฝึกอบรมและพฒันาสือสารสนเทศ 

                                                                                     กองเทคโนโลยดิีจิทลั สาํนกังานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

 

3. เขา้ผ่านอุปกรณเ์คลือนที 

สามารถเขา้ใชง้านผ่านอุปกรณเ์คลือนที เช่น  Android,  iPhone หรือ iPad  

โดยตอ้งดาวนโ์หลดแอป Google Classroom  ลงชอืเขา้ใชง้านดว้ยบญัชีทีเป็น   @gmaejo.mju.ac.th  และทาํการ

ใสช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน 

 
ดาวนโ์หลดแอป Google Classroom 

ทาํ

การใส่ชือผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน 

 
เขา้สู ่Google Classroom 
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บทบาทการใช้งานใน Google Classroom 

ใน Google Classroom จะมีบทบาทหลกั  บทบาทคือ อาจารย ์และนกัศึกษา 

โดยอาจารยม์ีบทบาทหนา้ทีดงันี 

1. สรา้งชนัเรียน Online สาํหรบัรายวิชาทีตอ้งการได ้

2. เพิมรายชอืนกัศกึษาจากบญัชีของ @Gmaejo.mju.ac.th เขา้มาอยู่ในชนัเรียนได ้ 

3. สามารถกาํหนดรหสัผ่านใหน้กัศึกษาเพือนาํไปใชเ้ขา้ชนัเรียนเองได ้ 

4. สามารถมอบหมายงาน แบบทดสอบ คาํถาม ตลอดจนเนือหาใหน้กัศกึษาได ้และสามารถแนบไฟล ์กาํหนด

วนัทีสง่การบา้นได ้ 

5. นกัศึกษาเขา้มาทาํการบา้นใน Google Docs และสง่เขา้ Google Drive ของอาจารยไ์ด ้โดยจะจดัเก็บไฟล์

งานให ้อย่างเป็นระบบภายใตF้older “Classroom”  

6. สามารถเขา้มาดจูาํนวนนกัศกึษาทีสง่การบา้นภายในกาํหนดและยงัไมไ่ดส้ง่ได ้ 

7. ตรวจการบา้นของนักศึกษาแต่ละคน พรอ้มทงัใหค้ะแนนและคาํแนะนาํได ้

 8. สามารถเชิญอาจารยท์่านอืนเขา้ร่วมในชนัเรียนเพือร่วมกนัจดัการเรียนการสอนได ้ 

 

เมอืเขา้สู ่Google Classroom ครงัแรก คลิก  เพือเรมิตน้การใชง้าน จากนนัจะตอ้ง

ดาํเนินการเลือกบทบาทในการใชใ้ชง้าน คลิกเลือก Teacher ในกรณีเป็นผูส้อน หรือผูส้รา้งรายวิชา คลิกเลือก 

Student ในกรณีเป็นผูเ้รียน  
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ครงัแรก คลิก  เพือเรมิตน้การใชง้าน 
จากนนัจะตอ้งดาํเนินการเลือกบทบาทในการใชใ้ชง้าน คลิกเลือก 

Teacher 

 

 

จะเขา้สูห่นา้จอการใชง้าน Google Classroom 

**ในกรณีทีอาจารยเ์ลือกบทบาทผิด เป็น Student จะไม่สามารถสรา้งรายวิชาได ้ใหท้าํการติดต่อผูด้แูลระบบ

ของทางสถาบนัมหาวิทยาลยัแม่โจเ้พือแกไ้ขสิทธิ 
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การสร้างห้องเรียนเสมือน 

เมอือาจารยเ์ขา้มาในระบบ Google Classroom แลว้ อาจารยส์ามารถสรา้งและจดัการหอ้งเรียนใน

รายวิชาทีตอ้งการได ้วิธีสรา้งหอ้งเรียนเสมือน เมอืเขา้มาในตวัโปรแกรม จะพบเครืองหมายบวกดา้นบนขวาของ

หนา้จอ และเมือคลิกเขา้ไปจะ พบขอ้ความ 2 แบบคือ  

  Join class ซงึมีไวส้าํหรบันกัศกึษาใสร่หสัผ่านสาํหรบัเขา้หอ้งเรียน  

Create class เป็นส่วนในการสรา้งหอ้งเรียนสาํหรบัทาํการสอนของอาจารย ์ 

สาํหรบัอาจารยท์ตีอ้งการสรา้งชนัเรียน ใหเ้ลือก Create Class 

 
 

 เมอืคลิกแลว้ จะปรากฏหนา้ต่าง  สาํหรบัสรา้งหอ้งเรียน จากนนัเพมิรายละเอียดวิชาทีอาจารยต์อ้งการเปิดสอน 

ออนไลน ์ 

 

- ชนัเรียน (Class name) ชือชนัเรียน หรอืชอืวิชา  

– หอ้ง (Section) ชือหอ้งเรียน กลุ่มเรียน หรอืเวลาเรียน 

 - รายละเอยีด (Subject) รายละเอียดสนัๆ ของชนัเรียน 

หรือวิชา 

 หอ้งเรียน (Room) หอ้งททีาํการเรียนการสอน 

 

เมอืทาํการกรอกขอ้มลูครบถว้นแลว้ให ้คลิก CREATE 

   เมอืกดปุ่ ม Create แลว้จะปรากฏหนา้จอดงัรูป ซงึถือเป็นหอ้งเรยีนของเรา จากจะไดห้นา้ต่างหอ้งดงัรูป  

ซงึสามารถแยกส่วนประกอบได ้  ส่วน  ดงัรูป 
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สว่นที 1 เมนตู่างๆ ของการใชง้าน Classroom ประกอบไปดว้ย Tab menu ดงันี  

 Stream จะเป็นหนา้หลกัในรายวิชาทีเราสรา้งขึน   

Classwork งานต่างๆ ทีไดม้อบหมายในชนัเรียน  

 People คือ สมาชิกในหอ้งเรียน และ 

 Grade คือคะแนนของผูเ้ขา้เรียน 

ส่วนที 2 แสดงขอ้มลูรายวิชา 

 สว่นแสดงขอ้มลูและรหสัสาํหรบัเขา้หอ้งเรียนเพือใหน้กัศึกษานาํ Code เขา้หอ้งเรียน หากตอ้งการ

แกไ้ขสามารถคลิกปุ่ ม Setting เพือเปลียนการตงัค่าได ้

 Select Theme และ Upload Photo เป็นการจัดการรูปภาพหนา้ปกของหอ้งเรียน 

สว่นที 3 

 Upcoming แสดงภาระงาน ต่างๆ ทีกาํลงัจะเกิดขึนเร็วๆ นี 

 การประกาศขอ้มลูข่าวสารทัวไปใชใ้นการส่งขอ้มลูใหก้บันกัศกึษา เช่น ข่าวสารเกียวกบักระบวน

วิชา และการ ประชาสมัพนัธต่์าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัชนัเรียน 
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เชญิอาจารยแ์ละนักศึกษาเพือเข้าร่วมชันเรียน 

ในชนัเรียนของ Google ทเีราไดท้าํการเปิดใชง้านนนั ในแต่ละชนัเรียน จะมจีาํนวนครูสงูสดุไมเ่กิน 20 คน

และ 

มีสมาชิก (ครูและนกัเรยีน)รวมกนั สงูสดุไม่เกิน 1,000 คนโดยนกัเรียนและอาจารยท์ีจะเขา้มารว่มใชง้านชนัเรียนที

เราเปิดไวไ้ดน้นั จะตอ้งมี Email Account เป็น @gmaejo.mju.ac.th ก่อนถึงจะเขา้ใชง้านได ้

 

การนาํนกัศึกษาเข้าสู่ชันเรยีน 

วิธีที1 การใชร้หสัเพือเขา้หอ้งเรียน เป็นวิธีทีเหมาะกบัการจดัการนักศึกษาเพือเขา้หอ้งเรียนจาํนวนมาก  

เนืองจากเมอืไดร้หสัไป ทาํการใสร่หสัทีไดร้บั แลว้ Join ก็สามารถเขา้หอ้งเรียนทีเราเปิดไวไ้ดท้นัที 

 

รบัรหสัเขา้หอ้งเรยีนจากนนัส่ง

ใหน้กัศกึษาเพอืเขา้หอ้งเรียน 

 

หากตอ้งการแกไ้ขรหสัผ่าน 

เลือก   เพือแกไ้ขค่า 

 

แลว้เขา้ในหวัขอ้ General  

สามารถจดัการ Class Code 

เพิมเติมได ้

-Display แสดงผลขนาดใหญ่ 

-Copy สามารถคดัลอกเพือส่ง

ใหน้กัศกึษาได ้

-Reset แกไ้ข Code เขา้

หอ้งเรียนใหม ่

-Disabled ไม่ยินยอมใหใ้ช ้

Code เขา้หอ้งเรียน  
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วิธีที2 เลือกไปที Tab People เมอืจะเรมินาํนกัศกึษาเขา้หอ้งเรียนแลว้ คลิกทีปุ่ ม Invite Students แลว้ใส่ 

Account  ของนกัศกึษาทีตอ้งการ จากนนั จากนนักดปุ่ ม Invite   

 
 

 
**สงัเกตวุา่ซงึจะเห็นว่ามีคาํว่า  invited  ปรากฏอยู่หลงัชือทเีราทาํการเพมิ หมายความว่านกัศกึษายงัไม่ไดต้อบรบัเพือ

เขา้ หอ้งเรียน แต่หากตอบรบัแลว้  คาํวา่ invited ก็จะหายไปโดย อตัิโนมตั ิโดยนกัศกึษาจะไดร้บัคาํเชิญทางอเีมล หรือเขา้ใชง้าน

ระบบ Classroom  สามารถมองเห็นและทาํการ ตอบรบัคาํเชิญได ้

 

 



11 

 

                                                                                                                         งานฝึกอบรมและพฒันาสือสารสนเทศ 

                                                                                     กองเทคโนโลยดิีจิทลั สาํนกังานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

 

การมองเห็นและตอบรบัคาํเชิญ 

 

วิธีท1ี นกัศกึษาจะไดร้บัคาํเชิญทางอีเมล 

สามารถมองเห็นและทาํการ ตอบรบัคาํเชญิได ้

 

 

วิธีท2ี สามารถตอบรบัคาํเชิญจากการเขา้ใช้

งาน  Classroom  สามารถมองเห็นคาํเชิญ

และทาํการ ตอบรบัคาํเชิญได ้
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การเชิญอาจารยเ์พือเป็นผู้ร่วมสอน 

เลือกไปที เมนู Teacher คลิกทีปุ่ ม Invite Teacher ใส ่Account ทีตอ้งการเชิญ กดปุ่ ม Invite  

อาจารยที์ไดร้บัคาํเชิญเป็นผูร้ว่มสอน  โดยอาจารยจ์ะไดร้บัคาํเชิญทางอีเมล หรือเขา้ใชง้านระบบ Classroom  

สามารถมองเห็นและทาํการ ตอบรบัคาํเชิญได ้

 
 

การนาํนกัศึกษาและอาจารยอ์อกจากชันเรยีน 

สามารถนาํนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อนรว่มออกจากระบบได ้แต่ไม่สามารถเอาอาจารยผ์ูส้อนหลกัออก

จากชนัเรียน วิธีการคลิกรายชอืทีตอ้งการจากนนัเลือก Remove  
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การจัดการเนือหาในชันเรียน 

ใน Google Classroom อาจารยส์ามารถสรา้งและมอบหมายงานใหน้กัศึกษาได ้โดยมกีระบวนการเหมือน

การ 

มอบหมายงานในหอ้งเรียน ดงันี 

 
 

. อาจารยเ์ลือกตวัเลือกเพือสรา้งรูปแบบการมอบหมายงานหรบันกัศึกษา และส่งงาน  

2. หลงัจากทนีกัศกึษาส่งงานแลว้ จะไม่มีสิทธิแกไ้ขเอกสาร แต่ยงัคงสามารถดเูอกสารได ้ 

3. อาจารยต์รวจสอบงานเพือใหค้ะแนนงาน แลว้จึงสง่งานคืนใหน้กัศึกษา  
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การลงประกาศ หรือประชาสมัพันธ(์Announcements) 

 การประกาศข่าวสารลงใน Google Classroom สามารถทาํใหน้กัศึกษาสามารถดูและแสดงความคิดเห็นได ้

โดย 

สามารถแนบไฟลไ์ดห้ลากไฟลแ์ละหลากหลายประเภท และหลงัจากโพสประกาศไปแลว้ นกัศึกษาสามารถแสดง

ความ 

คิดเห็นได ้
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การสร้างงาน (Assignments) 

  อาจารยส์ามารถสรา้งงานในสตรีมของชันเรียน แนบเอกสารประกอบการสอน มอบหมายงานใหก้บัชัน

เรียน  

ตลอดจนใหค้ะแนนและสง่คืนใหก้บันกัศึกษา หลงัจากทีอาจารยส์รา้งงานแลว้ นกัศึกษาทกุคนในชนัเรียนจะไดร้บั

การ 

 แจง้ตือนทางอีเมล และจะเห็นงานในสตรีมของชันเ รียน  

ขนัตอนการสรา้งงานในชนัเรียนมีดงัต่อไปนี  

 

1. เลือกหวัขอ้งานของชนัเรียน (Classwork)  

2. คลิกหวัขอ้สรา้ง(Create) จะปรากฎเมนดูงันี 

 

อาจารย ์สามารถมอบหมาย

งานใหน้กัศึกษาไดท้งั

รูปแบบการบา้นและ

แบบทดสอบ รวมถึง

สามารถสรา้งคาํถาม และ

สรา้งเนือหาใหน้กัศกึษาได้

อ่านเพมิเติม ได ้

และหากเคยสรา้งขอ้มลูไว้

ก่อนหนา้นแีลว้ใน Class 

เรียนอนื สามารถ ใช ้Post 

ซาํได ้

 

ตวัอย่างสรา้งเอกสารมอบหมายงานในชนัเรยีน 

อาจารยส์ามารถสรา้งงานในสตรีมของชันเรียน แนบเอกสารประกอบมอบหมายงานใหก้บัชนัเรียน 

ตลอดจนให ้

คะแนนและส่งคืนใหก้บันกัศึกษา หลงัจากทีอาจารยส์รา้งงานแลว้ นกัศกึษาทกุคนในชนัเรียนจะเห็นงานในสตรีม

ของชนัเรียน 
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หมายเลข 1 : ปอ้นชอืของงานในการเรมิตน้ จะเป็นชือสนัๆหรือยาวก็ได ้ 

หมายเลข 2 : การกาําหนดระยะเวลาในการส่งงาน สามารถเลือกวนั และเวลาในการส่งได ้ 

หมายเลข 3 : การสรา้งหวัขอ้ เช่นชือของบทเรียน หรือ ชือของเนือหาทสีอน  

หมายเลข 4 : เครืองมือการสรา้งเกณฑใ์นการตรวจงาน  

หมายเลข 5 : เครืองมือในการตรวจเช็คอัตโนมตัิว่ามีการคดัลอกขอ้ความ ย่อหนา้มาจากเว็บไซต ์

หมายเลข 6 :: ชดุเครืองมือในการแนบเอกสาร 

 

งานทสีรา้งจะมาปรากฏท ีTab Classwork ดงัรูป 
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การตรวจงานนกัศกึษา 

  ในหนา้งาน (Classwork)อาจารยส์ามารถดผูลงานของนกัศกึษา รวมถึงคะแนนและความคิดเห็นก่อนหนา้

นี 

นอกจากน ีอาจารยย์งัสามารถดวู่าจะตอ้งตรวจงานใดบา้ง และมีงานใดบา้งทีตรวจเสรจ็แลว้ อาจารยส์ามารถจดั 

ระเบียบงานแยกตามชนัเรียน หรือดงูานทงัหมดทีอาจารยไ์ดม้อบหมายในชนัเรียนทงัหมด โดยมีขนัตอนดงันี 

 

คลิก Tab Classwork 

เลือกเปิดงานทีไดท้าํการ

มอบหมายงานใหน้กัศึกษา เปิดู

รายละเอียด 

1. Turned in ส่งการงานแลว้ 

2.Assigned มอบหมายงาน

แลว้แต่ยงัไม่ส่งาน•  

 

จากนนัคลิกรายการที Turned in 

เพอืใหค้ะแนนนกัศกึษา 

 

 

คลิกเลือกชือนกัศกึษาทีส่งงาน

แลว้และตอ้งการใหค้ะแนน 

 

 
รายละเอียดงานทีนกัศึกษาทาํการส่ง 
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ใสค่ะแนนใหน้กัศึกษาและกด Return เพือส่งผลการตรวจงาน 

 

 
นกัศกึษาสามารถเห็นคะแนนทีอาจารยส์ง่มาได ้
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การสง่ออกคะแนนเป็นไฟลค์ะแนน 

 

ใน Google Classroom สามารถส่งออกคะแนนต่างๆเป็นไฟลค์ะแนนได ้ดงันคีลิกเลือกงานทีตอ้งการ 

Download เป็นไฟล ์CSVดา้นบนขวาของหนา้งาน ใหเ้ลือก  เลือกดาวนโ์หลดตามชนิดไฟลที์ตอ้งการ 

 

 

- Copy all grades to Google Sheets : คดัลอดคะแนน

ทงัหมดไปที Google Sheets  

- Download all grades as CSV : ดาวโหลดคะแนน

ทงัหมดเป็น CSV  

- Download these grades as CSV : ดาวโหลดคะแนน

ทเีลือกเป็น CSV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


