
 

 

 

คูมื่อการใชง้านโปรแกรม  
Google Classroom  

ตุลาคม 2564 

เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีของนักเรียน 

จากคอมพิวเตอร:์ 

1. เขา้ไปทีเ่วบ็ไซต:์ 

https://classroom.google.com  

2. กรอกชื่อผูใ้ชง้านโดยใชร้หสัประจาํตวัของ

นกัเรยีน (รหสัประจาํตวันกัเรยีน 

#@acis.ac.th; ยกตวัอย่างเช่น 

123456@acis.ac.th) 

3. กรอกรหสัผ่าน (สาํหรบัระดบัชัน้เตรยีม

อนุบาล ถงึ เกรด 4  ขอความกรณุาติดต่อ

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
mailto:123456@acis.ac.th
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ครปูระจาํชัน้ และสาํหรบัระดบัชัน้เกรด 5 ถึง เกรด 7 ให้สอบถามจากนักเรียน)  หากนกัเรยีน

ไม่สามารถจํารหสัผ่านได ้ขอความกรุณาตดิต่อบุคลากรของโรงเรยีน ทีอ่ยู่ดา้นล่างน้ี เพือ่ทาํการตัง้

ค่ารหสัผา่นของนกัเรยีนใหม่   
1. Mr. Ermanno Starita ครผููส้อนวชิาคอมพวิเตอร ์ไดท้ีอ่เีมล ermanno.starita@acis.ac.th 

2. Mr. Joshua Sherman บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยกีารศกึษา ไดท้ีอ่เีมล 

joshua.sherman@acis.ac.th  

จาก Tablet หรือ โทรศพัท:์ 

1. ดาวน์โหลดแอปพลเิคชัน่ Google Classroom จากอุปกรณ์

ของท่าน ซึง่สามารถดาวน์โหลดไดจ้าก Google Play. หรอื 

App Store. 

2. ภายหลงัจากดาวน์โหลดเรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้รอกชื่อผูใ้ชง้าน 

และรหสัผ่านของนกัเรยีน (รหสัประจาํตวันกัเรยีน 

#@acis.ac.th; ยกตวัอย่างเช่น 123456@acis.ac.th) 

กรอกรหสัผ่าน (สาํหรบัระดบัชัน้เตรยีมอนุบาล ถงึ เกรด 4  

ขอความกรณุาติดต่อครปูระจาํชัน้ และสาํหรบัระดบัชัน้เกรด 5 ถึง เกรด 7 ให้สอบถามจาก

นักเรียน) หากนกัเรยีนไม่สามารถจาํรหสัผ่านได ้ขอความกรุณาตดิต่อบุคลากรของโรงเรยีน ทีอ่ยู่

ดา้นล่างน้ี เพือ่ทาํการตัง้ค่ารหสัผ่านของนกัเรยีนใหม่   
1. Mr. Ermanno Starita ครผููส้อนวชิาคอมพวิเตอร ์ไดท้ีอ่เีมล ermanno.starita@acis.ac.th 

2. Mr. Joshua Sherman บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยกีารศกึษา ไดท้ีอ่เีมล 

joshua.sherman@acis.ac.th  

 

mailto:ermanno.starita@acis.ac.th
mailto:ermanno.starita@acis.ac.th
mailto:joshua.sherman@acis.ac.th
mailto:joshua.sherman@acis.ac.th
mailto:123456@acis.ac.th
mailto:ermanno.starita@acis.ac.th
mailto:ermanno.starita@acis.ac.th
mailto:joshua.sherman@acis.ac.th
mailto:joshua.sherman@acis.ac.th


3 
 

 

การเรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วม Google Classroom 

ในโปรแกรม Google Classroom สามารถตัง้ค่าสถานะใหก้บัผูป้กครอง (Guardian) ซึง่จะช่วยใหผู้ป้กครอง

ไดร้บัรายงานประจําวนั หรอื ประจําสปัดาหผ์่านทางอเีมลของ

นกัเรยีน ซึง่รายงานประจาํสปัดาหจ์ะประกอบไปดว้ย 

1. ประกาศขา่วสารต่างๆ ของกจิกรรมหอ้งเรยีน 

2. งานทีไ่ดร้บัมอบหมายทีเ่ลยวนักําหนดสง่ 

3. งานทีไ่ดร้บัมอบหมายทีย่งัไม่ถงึวนักําหนดสง่ 

เพือ่ทาํการลงทะเบยีนใชง้านในบรกิารดงักล่าว ขอความกรุณา

ผูป้กครองดาํเนินการดงัต่อไปน้ี:  

1. สอบถามครูประจําชัน้ของนักเรยีนเพือ่ใหส้ง่คาํเชญิในการ

เขา้ร่วม Google Classroom และตรวจสอบจากอเีมลของท่าน  

2. กดตอบรบัคาํเชญิเขา้ร่วมในอเีมลของท่าน 

3. ผูป้กครองจะไดร้บัอเีมลสรุปในรายวนัจาก Google Classroom. 
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การเข้าไปดหูน้าต่างห้องเรยีน 

1. คลกิ หรอื กด ตรงแถบ 3 

ขดี ทีอ่ยู่มุมซ้ายมอื

ดา้นบน (ทีว่งไวใ้นรูป) 

 

 

การตรวจสอบข้อมลูขา่วสาร หรือ ประกาศต่างๆ ของครผูู้สอน 
1. คลกิทีช่่อง “Stream” ซึ่งอยู่ดา้นบนของหน้าต่าง  

2. แลว้จะแสดงรูปภาพเกีย่วกบัรายละเอยีดของหอ้งเรยีน 

3. ประกาศฉบบัล่าสุดจะอยู่ดา้นบน และประกาศฉบบัเก่าจะอยู่ดา้นล่าง 
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การตรวจสอบงานท่ีนักเรียนได้รบัมอบหมาย เมื่อมีการเรยีนการสอนตามปกติใน

ห้องเรียน หรือผ่านระบบออนไลน์ 

สามารถเขา้ไปตรวจสอบงานทีน่กัเรยีนไดร้บัมอบหมายในหลากหลายช่องทางดงัน้ี: 

ช่องทางท่ี 1: สามารถตรวจสอบไดจ้ากหน้าต่าง “Classwork Tab” ซึง่จะอยู่ดา้นบนของหน้าจอ 

และเป็นช่องทางทีส่ะดวกทีสุ่ด   

ช่องทางท่ี 2: นกัเรยีนยงัสามารถตรวจสอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย หรอืการบา้นล่วงหน้าผ่าน 

หน้าต่าง “Upcoming” บนช่อง Stream 

ช่องทางท่ี 3: การใช ้Guardian email summary หรอือเีมลสรุปของผูป้กครอง เพือ่ตรวจสอบขอ้มลู

ขา่วสารล่าสุดเกีย่วกบังานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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การตรวจสอบในหน้าต่างของห้องเรียน  

แอปพลิเคชัน่ของ Google  
Google Meets 

 

Google Meets เป็นแอปพลเิคชัน่ของ Google ซึง่สามารถใชง้านไดผ้่านทาง Gmail หรอืภายใน

แอปพลเิคชัน่ Google Chat นกัเรยีนสามารถพดูคุยหรอืประชุมไดก้บัครผููส้อน ตามตารางทีไ่ดม้กีารนดั

หมาย หรอืการสอนเสรมิแบบตวัต่อตวั หรอืตดิต่อสือ่สารกบัเพือ่นร่วมชัน้เรยีนผ่านทาง Google Meets 
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การใช้งานแอปพลิเคชัน่ Google Meets  :  

1. ใหน้กัเรยีนคลกิทีไ่อคอน “Meet” ทีมุ่มขวาดา้นล่างของเวบ็เพจหน้าแรกของ Google Classroom  

2. ครผููส้อน และครผููช่้วย (TAs) สามารถสง่ลงิค ์ URL 

ผ่านทาง Google Meets ซึง่นกัเรยีนสามารถ

เชื่อมต่อโดยตรงกบัแอปพลเิคชัน่ดงักล่าวผ่านทาง

ลงิคท์ีไ่ดร้บั  

3. ท่านผูป้กครองสามารถเปิดอเีมลทีไ่ดร้บั และคลกิที่

ไอคอน Meet ** 

**หากไอคอนดงัดล่าวไม่ปรากฏ ท่านอาจต้องทาํ

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ Google Chat  
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Gmail & Google Chat 

 

อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสส์ว่นใหญ่ รวมไปถงึเวบ็เบราวเ์ซอร ์ จะมโีปรแกรม Google chat และ Google 

Meets ภายใน Gmail อย่างไรกต็ามยงัมอีุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสบ์างชนิด ทีส่ามารถดาวน์โหลด

แอปพลเิคชัน่ Google chat และ Google Meets ไดผ้่านทาง App store หรอื Google play 
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