สำหรับนักเรียน

Google Classroom คืออะไร ?

Google Classroom เป็นหนึ่งใน G Suite (เดิมใช้ชื่อว่า Google Apps)
“Google Classroom ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครูสร้างและลดกระดาษในการ
จัดเก็บ รวมทั้งคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น ความสามารถในการสาเนา
เอกสาร Google ให้กับนักเรียนแต่ละคน นอกจากนี้ยังสร้างโฟลเดอร์สาหรับแต่ละบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
นักเรียนสามารถติด ตามงาน ที่ได้จ ากการกาหนดบนหน้า และเริ่ม ต้นการทางาน ด้ว ยเพียงไม่ กี่คลิก ครู
สามารถติดตามการทางานว่าใครยังไม่เสร็จให้ตรงตามเวลา ยังสามารถแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ และ
ผลการเรียนในชั้นเรียน”

ลงชื่อเข้ำใช้ Classroom อย่ำงไร
สำมำรถศึกษำเพิ่มเติมได้ที่ :

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072460?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=th&oco=1

กำรเข้ำชั้นเรียนสำมำรถทำได้สองวิธี
1. เข้ำชั้นเรียนโดยกำรกรอกรหัสชั้นเรียน
2. เข้ำทำงอีเมลที่คุณครูประจำวิชำส่งให้
** ใช้งำนด้วย PC / MAC / Laptop **

วิธีที่ 1 เข้ำชั้นเรียนโดยกำรกรอกรหัสชั้นเรียน
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 1
Login E-mail

(เลขประจำตัวนักเรียน@pkw.ac.th)

2.1 เมื่อเข้าอีเมลได้แล้วให้คลิกที่เก้าจุดมุมขวาบน
2.2 เลื่อนเมาส์หาปุ่ม Classroom แล้วคลิก

ถ้ำต้องกำรเปลี่ยนภำษำให้แก้ไขที่แถบลิงค์
https://classroom.google.com/h?hl=th
https://classroom.google.com/h?hl=en

พิม (type) code /h?hl=en หรือ h?hl=th
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ขั้นตอนที่ 3
3.1 จะปรากฏหน้าต่างเริม่ ต้อนใช้งาน Google Classroom คลิก ทาต่อ (GET STARTED)
3.2 เลือกบทบาท โดยเลือกบทบาท ฉันเป็นนักเรียน

ขั้นตอนที่ 4
4.1 คลิกเครื่องหมายบวกมุมขวาบนเพื่อเข้าร่วมชั้นเรียน
4.2 กรอกรหัสเข้าร่วมชั้นเรียน (นักเรียนจะได้รับจากคุณครู เช่น ไลน์ face email)
คลิก เข้าร่วม
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วิธีที่ 2 เข้ำทำงอีเมลที่คุณครูประจำวิชำส่งให้
ขั้นตอนที่ 1

Login E-mail (เลขประจำตัวนักเรียน@pkw.ac.th)

นักเรียนจะได้รับอีเมลจากคุณครูทสี่ ่งให้นักเรียนในกล่องจดหมาย (Inbox)

ขั้นตอนที่ 2
เปิดอ่านอีเมลและคลิก เข้าร่วม

** ใช้งำนด้วย Android, Apple iPhone หรือ iPad **
ต้องติดตั้ง Classroom ในอุปกรณ์ก่อน
หมำยเหตุ: แอป Classroom ใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Microsoft® Windows® ไม่ได้
Android
หากต้องการใช้ Classroom ในอุปกรณ์ Android ให้ดาวน์โหลดแอป Classroom จาก Google Play
แตะ Play Store ในอุปกรณ์ของคุณ ค้นหาและติดตั้งแอป Google Classroom
iPhone และ iPad
หากต้องการใช้ Classroom ใน iPhone หรือ iPad ให้ดาวน์โหลดแอป Classroom จาก Apple® App Store®
แตะ App Store ในอุปกรณ์ ค้นหาและติดตั้งแอป Google Classroom

หลังจำกติดตั้งเรียบร้อยแล้วกำรใช้งำนจะเหมือนกับกำรใช้งำนบน
PC / MAC / Laptop
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กำรใช้งำน Google Meet
สำหรับกำรเรียน
Meet คือ แอปพลิเคชั่นสาหรับการประชุมทางวิดีโอที่ใช้ง่ายไม่มีสะดุดจาก Google ช่วยให้ คุณทางานร่วมกันและ
พัฒนาความสัมพันธ์กับทีมได้จากทุกที่บนโลก
คุณสมบัติที่สำคัญได้แก่
• การประชุมทางวิดีโอความละเอียดสูง รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 250 คน
• เข้าถึงได้ง่าย เพียงแค่แชร์ลิงก์ให้ทุกคนเข้าร่วมได้ด้วยคลิกเดียว
• รองรับการใช้งานที่หลากหลายบน Desktop, IOS และ Android
• สามารถแชร์หน้าจอ รูปภาพ ไฟล์ และข้อความได้

** ใช้งำนด้วย PC / MAC / Laptop **
ขั้นตอนที่ 1

Login E-mail (เลขประจำตัวนักเรียน@pkw.ac.th)

นักเรียนจะได้รับอีเมลจากคุณครูทสี่ ่งให้นักเรียนในกล่องจดหมาย (Inbox)

ขั้นตอนที่ 2
เปิดอ่านอีเมลและคลิก เข้าร่วมการประชุม
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ขั้นตอนที่ 3 (Step 3)
เริ่มต้นใช้งาน Google Meet คลิกที่ เข้าร่วมเลย

ชื่อห้อง

คลิก เข้ำร่วมเลย

ปิด / เปิด ไมโครโฟน

ปิด / เปิด กล้องวิดีโอ

** ใช้งำนด้วย Android, Apple iPhone หรือ iPad **
ต้องติดตั้ง Classroom ในอุปกรณ์ก่อน
หมำยเหตุ: แอป Classroom ใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Microsoft® Windows® ไม่ได้
Android
หากต้องการใช้ Classroom ในอุปกรณ์ Android ให้ดาวน์โหลดแอป Classroom จาก Google Play
แตะ Play Store ในอุปกรณ์ของคุณ ค้นหาและติดตั้งแอป Google Classroom
iPhone และ iPad
หากต้องการใช้ Classroom ใน iPhone หรือ iPad ให้ดาวน์โหลดแอป Classroom จาก Apple® App Store®
แตะ App Store ในอุปกรณ์ ค้นหาและติดตั้งแอป Google Classroom

หลังจำกติดตั้งเรียบร้อยแล้วกำรใช้งำนจะเหมือนกับกำรใช้งำนบน
PC / MAC / Laptop
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