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GOOGLE  CLASSROOM

1. ส ำหรับอำจำรย์

2. ส ำหรับนักศึกษำ



1. GOOGLE  CLASSROOM  (สำหรับอาจารย์)

1. เข้ำสู่เว็บไซต์ Google  Classroom  โดยเปิด

เบรำว์เซอร์ พิมพ์ http://classroom.google.com

2. ใส่ Username และ Password และคลิกที่ปุ่มถัดไป 

(e-Mail ต้องเป็น @psru.ac.th เท่ำนั้น)

http://classroom.google.com/


GOOGLE  CLASSROOM  (สำหรับอาจารย)์

4. คลิกเลือกสถำนะ  ฉันเป็นครู3. จะปรำกฏหน้ำต่ำง  Google Classroom  

แล้วคลิกที่ปุ่ม ทำต่อ



GOOGLE  CLASSROOM  (สำหรับอาจารย)์

5. คลิกที่ไอคอน         หลังจำกนั้นให้

คลิกที่  สร้างชั้นเรียน 

6. ก ำหนดรำยละเอียด ให้ครบทุกหัวข้อ จำกน้ันคลิกที่  

สร้าง เพื่อสร้ำงชั้นเรียน



GOOGLE  CLASSROOM  (สำหรับอาจารย)์

7. เม่ือคลิกสร้ำงชั้นเรียนเสร็จแล้ว ระบบจะท ำกำรสร้ำงชั้นเรียนขึ้นมำ โดยสำมำรถก ำหนดรำยละเอียด  ดังนี้



GOOGLE  CLASSROOM  (สำหรับอาจารย)์

8. กำรมอบหมำยงำนให้ผู้เรียนหรือนักศึกษำ  สำมำรถคลิกที่แถบ งานของชั้นเรียน คลิกที่ สร้าง แล้ว

โพสต์งำนพร้อมก ำหนดเวลำที่ต้องส่ง รวมถึงกำรมอบหมำยให้ผู้เรียนเฉพำะรำยบุคคล หรือในชั้นเรียน 

อื่น ๆ ได้พร้อมกัน 



GOOGLE  CLASSROOM  (สำหรับอาจารย)์

9. กำรมอบหมำยงำนนั้น สำมำรถก ำหนด

รำยละเอียด ดังนี้

1. ชื่อ : ก ำหนดหัวข้องำน

2. เพิ่ม : กำรแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ

งำน

3. นักเรียนทั้งหมด : ก ำหนดผู้รับงำน

4. คะแนน : สำมำรถก ำหนดคะแนน

5. ครบก ำหนด : ก ำหนดส่งงำน วันที่ 

และ เวลำ ที่ส่ง  



GOOGLE  CLASSROOM  (สำหรับอาจารย)์

10. หลังจำกก ำหนดหัวข้อครบทุกหัวข้อแล้วให้คลิกที่

แล้วคลิกที่ มอบหมาย ระบบจะท ำกำร

บันทึกข้อมูลทั้งหมด    

11. เม่ือผู้สอนมอบหมำยงำนแล้ว สำมำรถเข้ำตรวจ

และให้คะแนนนักศึกษำที่เข้ำเรียนได้ โดยคลิกเข้ำ

ไปในชิ้นงำนที่ต้องกำร



GOOGLE  CLASSROOM  (สำหรับอาจารย)์

12. เม่ือครบก ำหนดเวลำส่งงำน ผู้สอนสำมำรถเข้ำตรวจงำนที่สั่งไว้ได้ โดยคลิกที่ใบงำนที่สั่งงำนไว้ 

จะปรำกฏหน้ำจอที่มีรำยชื่อนักศึกษำส่งงำน



GOOGLE  CLASSROOM  (สำหรับอาจารย)์

13. ผู้สอนคลิกที่ชื่อนักศึกษำ จะปรำกฏใบงำนที่นักศึกษำส่ง ผู้สอนสำมำรถคลิกเข้ำไปตรวจใบงำนได้ทันที 



GOOGLE  CLASSROOM  (สำหรับอาจารย)์

14. ผู้สอนตรวจใบงำนเสร็จสำมำรถให้คะแนนนักศึกษำได้ทันที หลังจำกนั้นให้คลิกที่ ส่งคืน จะปรำกฏ

หน้ำจอ เพื่อให้ผู้สอนยืนยันกำร ส่งคืน ให้กับนักศึกษำ



GOOGLE  CLASSROOM  (สำหรับอาจารย)์

15. อำจำรย์ดูงำนคะแนนของนักศึกษำในชั้นเรียนได้ โดยคลิกที่ คะแนน จะปรำกฏหน้ำจอดังภำพ



2. GOOGLE  CLASSROOM  (สำหรับนักศึกษา)

1. เข้ำสู่เว็บไซต์ Google  Classroom  โดยเปิด

เบรำว์เซอร์ พิมพ์  

http://classroom.google.com

2. ใส่ Username และ Password และคลิกที่ปุ่ม 

ถัดไป (e-Mail ต้องเป็น @psru.ac.th เท่ำน้ัน)

http://classroom.google.com/


GOOGLE  CLASSROOM  (สำหรับนักศึกษา)

3. หำกนักศึกษำใช้ Google Classroom ครั้งแรก 

เม่ือเข้ำระบบแล้ว คลิกเลือกสถำนะ ฉันเป็น

นักเรียน

4. คลิกที่เครื่องหมำย        แล้วเลือก เข้ำร่วมชั้น

เรียน 



GOOGLE  CLASSROOM  (สำหรับนักศึกษา)

5. ใส่รหัสเข้ำร่วมชั้นเรียน แล้วคลิกเข้ำร่วม 6. จะปรำกฏหน้ำจอระบบที่นักศึกษำเข้ำร่วมชั้นเรียน 

นักศึกษำสำมำรถเข้ำศึกษำและท ำบทเรียน

ตำมที่อำจำรย์ก ำหนด



GOOGLE  CLASSROOM  (สำหรับนักศึกษา)

7. นักศึกษำสำมำรถคลิกดูงำนที่อยู่ในชั้นเรียน 

และท ำงำนตำมที่อำจำรย์สั่ง

8. จะปรำกฏหน้ำจอระบบ ตำมรูป



GOOGLE  CLASSROOM  (สำหรับนักศึกษา)

9. นักศึกษำคลิกที่ใบงำนจะปรำกฏใบงำนที่อำจำรย์

สั่งงำนไว้ แล้วให้นักศึกษำท ำใบงำนตำมก ำหนด

10. ให้นักศึกษำคลิกที่ แล้ว 

คลิกเลือกแบบเอกสำรที่ต้องกำร  



GOOGLE  CLASSROOM  (สำหรับนักศึกษา)

11. จะปรำกฏหน้ำจอ ให้นักศึกษำคลิกที่ 

จะปรำกฏหน้ำจอเอกสำรที่เลือก แล้วให้นักศึกษำพิมพ์

ค ำตอบในเอกสำรนั้น                   

12. หลังจำกนักศึกษำท ำใบงำนเสร็จเรียบร้อย

แล้ว สำมำรถคลิกที่



GOOGLE  CLASSROOM  (สำหรับนักศึกษา)

13. จะปรำกฏหน้ำจอ เพื่อถำมให้แน่ใจว่ำจะส่งงำนไหม 

ถ้ำแน่ใจให้คลิกที่ ส่ง ได้เลย

14. สถำนะทำงขวำมือจะเปลี่ยนไปตำมรูป 

เป็นกำรส่งงำนเสร็จเรียบร้อย



GOOGLE  CLASSROOM  (สำหรับนักศึกษา)

15. หำกนักศึกษำต้องกำรดูว่ำอำจำรย์ผู้สอนตรวจใบงำนและให้คะแนน สำมำรถคลิกที่ใบงำน จะแสดง 

สถำนะว่ำ ให้คะแนนแล้ว และจะมีคะแนนปรำกฏอยู่ที่ใบงำน


