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ส าหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
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ค ำน ำ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดและในก ากับ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และ

เลื่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1  จากวันท่ี 16  พฤษภาคม 2563 เป็นวันท่ี 1  กรกฎาคม 2563  ซ่ึงไม่สามารถเปิด
เรียนได้ตามปกติ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   
โดยมีนโยบายคือการจัดการเรียนการสอนทางไกล  จึงได้ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาแพลตฟอร์มของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ DEEP ตามแถลงการณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันท่ี            
1 พฤษภาคม 2563  นั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพใน
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์  โดยใช้เคร่ืองมือ G Suite for Education  เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
แบบโต้ตอบออนไลน์ ส าหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6

เอกสารฉบับถูกจัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ท่ีสนใจใช้ Google Classroom เป็นเคร่ืองมือการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ ซึ่งในเอกสารฉบับบนี้ประกอบด้วย วิธีการการใช้งาน Google Classroom เบื้องต้น           
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน ใบงาน การตรวจงานให้คะแนนนักเรียน ผ่านออนไลน์ ตลอดจนการ
เชื่อมโยง Google Classroom กับ Google Meet เพื่อการสอนแบบโต้ตอบที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกคน อนุญาตให้เผยแพร่เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ  G Suite for Education ส าหรับครูผู้สอน 

คณะผู้จัดท า
ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
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ขั้นตอนกำรลงชื่อเข้ำใช ้
G-mail 

โรงเรียนกัลยำณีศรีธรรมรำช



กำรลงชื่อเข้ำใช้ G-mail 
โรงเรียนกัลยำณีศรีธรรมรำช

1. คลิกที่ Gmail หรือที่ ลงชื่อเข้ำสู่ระบบ

1

2. ป้อนชื่อผู้ใช้

2

3

3. เลือก ถัดไป

6



กำรลงชื่อเข้ำใช้ G-mail 
โรงเรียนกัลยำณีศรีธรรมรำช (ต่อ)

4. ใส่ รหัสผ่ำน  (กรณีเข้ำใช้ครั้งแรก รหัสผ่ำน คือ)  
111111111 (หน่ึงเก้ำตัว)

5. เลือก Accept 

4

5

4

5

7
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กำรลงชื่อเข้ำใช้ G-mail 
โรงเรียนกัลยำณีศรีธรรมรำช (ต่อ)

6. ก ำหนดรหัสผ่ำนของตัวเอง  อย่ำงน้อย 8 อักษร  
สองช่องตรงกัน 
7. คลิก ถัดไป

หลังจำกคลิก ถัดไป ปรำกฏหน้ำต่ำงกำรท ำงำน เข้ำสู่หน้ำ Mail

6

7

********

********
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กำรเข้ำใช้  
Google  Classroom
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กำรเข้ำใช้  
Google  Classroom

1. คลิกที่ เครื่องมือ เก้ำจุด
2. เลือก  App Classroom

3.จะแสดง หน้ำต้อนรับ  แสดงชื่อ Email  ของผู้ใช้   คลิก  ท ำต่อ

1

2

3

10
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กำรเข้ำใช้  
Google  Classroom (ต่อ)

4.เลือกบทบำท   ฉันเป็นครู

จะปรำกฏหน้ำต่ำงกำรท ำงำน Classroom ดังภำพ

4



กำรสร้ำงชั้นเรียนใน
Google  Classroom
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กำรสร้ำงชั้นเรียนใน
Google  Classroom

1. คลิกที่สัญลักษณ์บวก  (+)
2. เลือกสร้ำงชั้นเรียน

1

2

3. ใส่ชื่อชั้นเรียน (อำจเป็นรหัสวิชำ และชื่อวิชำ)  ใส่ชื่อห้องเรียนที่สอน 
4. คลิก สร้ำง

3

4
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กำรสร้ำงชั้นเรียนใน
Google  Classroom (ต่อ)

หลังจำกคลิก สร้ำง จะปรำกฏ หน้ำของชั้นเรียน ดังภำพ

2

แสดงชื่อของชั้นเรียน

แสดงรหัสชั้นเรียน

5. คลิกที่ สี่เหลี่ยม หลัง รหัสของชั้นเรียน เพื่อดูรหัสชั้นเรียน ขนำดใหญ่

5

นักเรียนจะเข้ำร่วมชั้นเรียนโดยใช้รหัสชั้นเรียนนี้
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กำรสร้ำงชั้นเรียนใน
Google  Classroom (ต่อ)

2

6. คลิกที่ สร้ำงลิงก์ Meet  เพื่อสร้ำง ลิงก์ Meet  
ส ำหรับสอนสดแบบออนไลน์เห็นหน้ำตำ

6

7. คลิก สร้ำงลิงก์ Meet 

7
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กำรสร้ำงชั้นเรียนใน
Google  Classroom (ต่อ)

8. เลือก บันทึก

จะได้ลิงก์ Meet  เพื่อใช้ในกำรสอนออนไลน์ แบบเห็นหน้ำตำ

8



กำรสร้ำงหัวข้อ
ของชั้นเรียน
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กำรสร้ำงหัวข้อของชั้นเรียน

1. เลือกที่ แท็บ งำนของชั้นเรียน
2. เลือกที่ สร้ำง
3. เลือก หัวข้อ  เพื่อสร้ำงหมวดหมู่ หรือ หน่วยกำรเรียนรู้

1

2

3

4. ตั้งชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ หรือหมวดหมู่ 

4

5

5. คลิกที่ เพิ่ม
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กำรสร้ำงหัวข้อของชั้นเรียน (ต่อ)

ตั้งชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ หรือหมวดหมู่   
จนครบ  ในที่นี่  ตั้งไว้  3 หน่วยกำรเรียนรู้

6. เลือกที่  เมนู สำมขีด 
6
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กำรสร้ำงหัวข้อของชั้นเรียน (ต่อ)

จะปรำกฏหน้ำต่ำงกำรท ำงำนดังภำพ
7. เลือกชั้นเรียน

ปรำกฏ หน้ำจอ Classroom ทั้งหมดท่ีครูสร้ำงไว้

7

สำมำรถสร้ำงชั้นเรียนเพิ่ม หรือในกรณีที่สอนในรำยวิชำเดียวกัน  
หลำยห้องเรียน สำมำรถ คัดลอกชั้นเรียน ได้



กำรคัดลอกชั้นเรียน
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กำรคัดลอกชั้นเรียน

1. คลิกที่ 3 จุด  ของชั้นเรียนที่ต้องกำรคัดลอก 
2. เลือกคัดลอก

จะปรำกฏหน้ำต่ำงกำรท ำงำนดังภำพ 
3. ให้เปลี่ยนชื่อชั้นเรียน  ห้องเรียน  
4. เสร็จแล้ว  คลิก  คัดลอก

1

2

3

4
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กำรคัดลอกชั้นเรียน (ต่อ)

หลังจำกคลิก คัดลอก จะได้ชั้นเรียน ที่ 2 ห้อง ม.402
ที่มำจำกกำรคัดลอก  จำกห้อง ม.401

ด ำเนินกำรคัดลอก จนครบจ ำนวนห้อง ที่สอน  ในรำยวิชำนี้                                
ในที่นี่  สอนจ ำนวน 3 ห้อง
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กำรคัดลอกชั้นเรียน (ต่อ)

คลิกที่ ห้องที่ได้จำกกำรคัดลอก  
เพื่อไปสร้ำงลิงก์ Meet  ของห้องเรียน

คลิกที่ สร้ำงลิงก์ Meet  เพื่อสร้ำงลิงก์ Meet  จนครบทุกชั้นเรียน



กำรสื่อสำรกับนักเรียน 
โดยกำรใช้ สตรีม

(Stream)



26

กำรสื่อสำรกับนักเรียน 
โดยกำรใช้ สตรีม (Stream)
1. คลิกที่ สตรีม 

1

2. พิมพ์ข้อควำม หรือค ำสั่ง ในช่อง แชร์กับชั้นเรียนของคุณ
3. เลือก เพิ่ม  เพื่อเอกสำร  (ในที่นี่จะเพิ่มไฟล์ จำกเครื่องคอมพิวเตอร์)
4. เลือก ไฟล์

2

3

4
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กำรสื่อสำรกับนักเรียน 
โดยกำรใช้ สตรีม (Stream) (ต่อ)
5. คลิก เลือกไฟล์จำกอุปกรณ์ 

6. เลือกไฟล์ จำกอุปกรณ์   เลือก  Open

5

6
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กำรสื่อสำรกับนักเรียน 
โดยกำรใช้ สตรีม (Stream) (ต่อ)
หลังจำก คลิก open จะได้ไฟล์ที่ต้องกำรมำอยู่ในรำยกำร  
7. ถ้ำต้องกำร เพิ่มไฟล์  คลิกที่ เพิ่มไฟล์อีก 
8. เสร็จแล้ว  เลือก อัปโหลด

7

8

9. เมื่อได้ไฟล์ที่ต้องกำร โพสต์ เรียบร้อยแล้ว  เลือก โพสต์

9
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กำรสื่อสำรกับนักเรียน 
โดยกำรใช้ สตรีม (Stream) (ต่อ)
หลังจำก โพสต์ เรียบร้อยแล้ว
จะปรำกฏหน้ำต่ำงกำรท ำงำน สตรีม ดังภำพ



กำรสร้ำงเนื้อหำ
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กำรสร้ำงเนื้อหำ

1. เลือกที่ แท็บ งำนของชั้นเรียน
2. เลือกที่ สร้ำง
3. เลือก เนื้อหำ 1

2

3
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กำรสร้ำงเนื้อหำ (ต่อ)

4. พิมพ์ชื่อ เนื้อหำหรือใบควำมรู้   ค ำอธิบำย (ถ้ำม)ี 
5. คลิกเพิ่ม เอกสำร (ในที่นี่ จะเพิ่ม คลิปวีดีโอ จำก YouTube) 
6. เลือก  YouTube

4

5

6

7. เลือก  ห้องเรียนที่ต้องกำรโพสต์เนื้อหำ

7
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กำรสร้ำงเนื้อหำ (ต่อ)

8. พิมพ์ชื่อเนื้อหำท่ีต้องกำร 
9. คลิกค้นหำ  เลือกคลิปที่ต้องกำร 

10. คลิก  เพิ่ม

8

10

9
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กำรสร้ำงเนื้อหำ (ต่อ)

เมื่อได้คลิปที่ต้องกำรแล้ว ต้องกำรจัดเข้ำอยู่ในหัวข้อที่ตั้งไว้
11. คลิกที่หัวข้อ  เพื่อก ำหนดหัวข้อ  หมวดหมู่ หรือ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ต้อง 
ใส่ ใบควำมรู้  ในที่นี่ เลือก  หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 ระบบปฏิบัติกำร 
12. คลิก โพสต์

11

12

ใบควำมรู้จะปรำกฏอยู่ในหัวข้อ  
หน่วยกำรเรียนรู้ ที่เรำเลือก



กำรสร้ำงค ำถำม 
ในงำนของชั้นเรียน
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กำรสร้ำงค ำถำม 
ในงำนของชั้นเรียน
1. เลือกที่ แท็บ งำนของชั้นเรียน
2. เลือกที่ สร้ำง
3. เลือก ค ำถำม

3

2

1
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กำรสร้ำงค ำถำม 
ในงำนของชั้นเรียน (ต่อ)
4. พิมพ์ค ำถำม  แบบค ำตอบสั้นๆ  พิมพ์ค ำแนะน ำ (ถ้ำมี)

6. เลือก ห้องเรียนที่ต้องกำรโพสต์เนื้อหำ

8. ก ำหนดวันที่และเวลำที่หมดเขตส่งค ำตอบ

10. อำจจะเลือก นักเรียนสำมำรถแก้ไขค ำตอบได้ ในกรณีต้องกำรให้นักเรียน
แก้ไขค ำตอบ

4

7

5

5. เลือกประเภทค ำตอบ แบบค ำตอบสั้นๆ  พิมพ์ค ำแนะน ำ (ถ้ำมี)

6

8

9. เลือกหัวข้อ

11. คลิก ถำม

10

11

7. ก ำหนดคะแนน

9
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กำรสร้ำงค ำถำม 
ในงำนของชั้นเรียน (ต่อ)

หลังจำก คลิก ถำม ค ำถำมจะปรำกฏในหน่วยกำรเรียนรู้ที่เลือก 



กำรสร้ำงงำนใน
งำนของชั้นเรียน
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กำรสร้ำงงำนใน
งำนของชั้นเรียน
1. เลือกที่ แท็บ งำนของชั้นเรียน
2. เลือกที่ สร้ำง
3. เลือก งำน

1

2

3
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กำรสร้ำงงำนใน
งำนของชั้นเรียน (ต่อ)
4. พิมพ์ชื่อใบงำน  ค ำแนะน ำ (ถ้ำม)ี 
5. เลือก ห้องเรียนที่ต้องกำรโพสต์เนื้อหำ

7. ก ำหนดวันที่และเวลำที่หมดเขตส่งค ำตอบ

9. คลิกสร้ำง
8. เลือกหัวข้อ

10. เลือก เอกสำร
4

8

5

6

9 7

10

6. ก ำหนดคะแนน
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กำรสร้ำงงำนใน
งำนของชั้นเรียน (ต่อ)
11. ตั้งชื่อใบงำน
12. สร้ำงใบงำน  และจัดรูปแบบ   เสร็จแล้วปิดใบงำน 

11

12



43

กำรสร้ำงงำนใน
งำนของชั้นเรียน (ต่อ)

13. คลิกที่ นักเรียนสำมำรถดูไฟล์ 
14. เลือกท ำส ำเนำให้นักเรียนแต่ละคน

กำรตั้งค่ำใบงำนแก่นักเรียน

15. คลิก มอบหมำย

13

14

15

ใบงำนจะปรำกฏอยู่ในหัวข้อ  
หน่วยกำรเรียนรู้ ที่เรำเลือก



กำรสร้ำงงำนแบบทดสอบ              
ในงำนของชั้นเรียน
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กำรสร้ำงงำนแบบทดสอบ              
ในงำนของชั้นเรียน
1. เลือกที่ แท็บ งำนของชั้นเรียน
2. เลือกที่ สร้ำง
3. เลือก งำนแบบทดสอบ

1

2

3
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กำรสร้ำงงำนแบบทดสอบ              
ในงำนของชั้นเรียน (ต่อ)

4. พิมพ์ชื่อใบงำน  ค ำแนะน ำ (ถ้ำม)ี 
5. เลือก ห้องเรียนที่ต้องกำรโพสต์เน้ือหำ

7. ก ำหนดวันที่และเวลำที่หมดเขตส่งค ำตอบ

9. คลิกที่ไฟล์  Google ฟอร์ม   เพื่อไปสร้ำงแบบทดสอบ
8. เลือกหัวข้อ

หลังจำก เลือก งำนแบบทดสอบ                               จะ
ปรำกฏหน้ำต่ำงกำรท ำงำน แบบทดสอบ Google ฟอร์ม 

4

7

5

6

9
8

6. ก ำหนดคะแนน
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กำรสร้ำงงำนแบบทดสอบ              
ในงำนของชั้นเรียน (ต่อ)

10. พิมพ์ค ำถำม 
11. เลือกชนิดของค ำถำม แบบ เลือกหลำยตัวเลือก  
12. พิมพ์ตัวเลือก 

หลังจำก เลือก  Blank Quiz
จะปรำกฏหน้ำต่ำงกำรท ำงำน ดังภำพ

10

12

11
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กำรสร้ำงงำนแบบทดสอบ              
ในงำนของชั้นเรียน (ต่อ)

13. คลิกเฉลยค ำตอบ

14. เลือกค ำตอบที่ถูกต้อง 
15. ก ำหนดคะแนน 

วิธีเฉลยค ำตอบ

13

16. คลิกเสร็จสิ้น

14

15

16
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กำรสร้ำงงำนแบบทดสอบ              
ในงำนของชั้นเรียน (ต่อ)

17. เพิ่มแบบทดสอบ ข้อต่อไป  โดย คลิกที่  + 

21. กรณี บังคับให้นักเรียนต้องตอบ คลิกที่จ ำเป็น 

กำรเพิ่มค ำถำมในแบบทดสอบข้อต่อไป

18. พิมพ์ค ำถำม 
19. เลือกชนิดของค ำถำม แบบ เลือกหลำยตัวเลือก  
20. พิมพ์ตัวเลือก 

17
18

19

20

21

ก ำหนด เฉลยและคะแนน สร้ำงแบบทดสอบจนครบตำมจ ำนวน เสร็จแล้วปิด
หน้ำต่ำง  Google ฟอร์ม
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กำรสร้ำงงำนแบบทดสอบ              
ในงำนของชั้นเรียน (ต่อ)
22. คลิกมอบหมำย

จะปรำกฏ งำนแบบทดสอบ ในหัวข้อที่เลือก

22



กำรเชิญครูและนักเรียน              
เข้ำร่วมชั้นเรียน
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กำรเชิญครูและนักเรียน                         
เข้ำร่วมชั้นเรียน
1. กำรเชิญครูร่วมสอน   คลิกที่ แท็บ ผู้คน
2. คลิกที่ +  ที่หัวข้อ ครู 

3. พิมพ์ชื่อ Email  ของครูที่ต้องกำรเชิญ

1

2

4. คลิกเชิญ

3

4
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กำรเชิญครูและนักเรียน                         
เข้ำร่วมชั้นเรียน (ต่อ)
1. กำรเชิญนักเรียน คลิกที่ แท็บ ผู้คน
2. คลิกที่ +  ที่หัวข้อ นักเรียน 

3. พิมพ์ชื่อ Email  ของนักเรียนที่ต้องกำรเชิญ
4. คลิกเชิญ

1

2

4

3
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กำรเชิญครูและนักเรียน                         
เข้ำร่วมชั้นเรียน (ต่อ)

ในที่น่ี จะเชิญนักเรียนเข้ำร่วมชั้นเรียนโดยใช้ รหัสของชั้นเรียน 
โดยกำรส่งรหัสชั้นเรียนให้นักเรียน  ใช้เข้ำร่วมชั้นเรียน

แสดงรหัสชั้นเรียน
บน Banner ห้องเรียน

เมื่อนักเรียนใช้รหัสเข้ำร่วมชั้นเรียน  ชื่อนักเรียนจะปรำกฏ  ในชั้นเรียน
(ครูตรวจสอบได้ว่ำนักเรียนเข้ำร่วมชั้นเรียนได้ครบทุกคนหรือไม่)



กำรตรวจให้คะแนน                 
ค ำถำมของชั้นเรียน
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กำรตรวจให้คะแนน                 
ค ำถำมของชั้นเรียน

ตรวจให้คะแนนค ำถำม
1. เลือกที่แท็บ งำนของชั้นเรียน
2. เลือกที่ค ำถำม 
3. คลิกที่ ส่งแล้ว

1

2

3
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กำรตรวจให้คะแนน                 
ค ำถำมของชั้นเรียน (ต่อ)
ตรวจให้คะแนนค ำถำม
4. เลือกที่นักเรียน ดูค ำตอบ 
5. ให้คะแนน 
6. ตรวจให้คะแนนครบถ้วนทุกคนที่ส่งค ำตอบแล้ว  คลิกส่งคืน

4 5

6
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กำรตรวจให้คะแนน                 
ค ำถำมของชั้นเรียน (ต่อ)

หลังจำกคลิกส่งคืน จะปรำกฏหน้ำต่ำง ยืนยันกำรส่งคืน อีกครั้ง
7. คลิก  ส่งคืน  อีกครั้ง

7



กำรตรวจให้คะแนน 
ใบงำนของชั้นเรียน
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กำรตรวจให้คะแนน 
ใบงำนของชั้นเรียน

1. เลือกที่แท็บ งำนของชั้นเรียน
2. เลือกที่ใบงำน
3. คลิกที่ ส่งแล้ว

1

2

3
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กำรตรวจให้คะแนน 
ใบงำนของชั้นเรียน (ต่อ)

คลิกที่งำนของนักเรียนแต่ละคน เพื่อดูงำนของนักเรียน
4. ใส่คะแนน   เขียนควำมคิดเห็น (ถ้ำต้องกำรเขียนควำมคิดเห็น)

6. คลิกส่งคืน
5. คลิกโพสต์ กรณีใส่ควำมคิดเห็น

4

5

6
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กำรตรวจให้คะแนน 
ใบงำนของชั้นเรียน (ต่อ)

7. ยืนยันกำรส่งคืน
ตรวจให้คะแนนนักเรียนคนต่อไปจนครบ

7

หลังจำกคลิกส่งคืน จะปรำกฏหน้ำต่ำง ยืนยันกำรส่งคืน อีกครั้ง

แสดงจ ำนวนนักเรียนที่ส่งแล้ว   หมอบหมำยแล้ว   ให้คะแนนแล้ว



กำรดูคะแนน แบบทดสอบ  
(แบบทดสอบจำก Google ฟอร์ม)



64

กำรดูคะแนน แบบทดสอบ  
(แบบทดสอบจำก Google ฟอร์ม)

1. เลือกที่แท็บ งำนของชั้นเรียน
2. คลิก งำนแบบสอบถำมที่ต้องกำรตรวจ
3. คลิกที่  น ำเข้ำคะแนน
4. จะแสดงคะแนนของนักเรียนแต่ละคน  คลิก  ส่งคืน

1

2 3

4



กำรดูคะแนน
งำนของชั้นเรียนทั้งหมด
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กำรดูคะแนน                                 
งำนของชั้นเรียนท้ังหมด
1. คลิก แท็บ คะแนน
จะแสดงคะแนนงำนของชั้นเรียนทั้งหมด

1



กำรเข้ำดู
โฟลเดอร์ไดรพ์ของชั้นเรียน
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กำรเข้ำดู
โฟลเดอร์ไดรพข์องชั้นเรียน
1. คลิก ที่ โฟลเดอร์ไดรพ์ของชั้นเรียน

1

ปรำกฎหน้ำต่ำงโฟลเดอร์ไดรพข์องชั้นเรียน  แสดงไฟล์เอกสำรทั้งหมด
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กำรเข้ำดู
โฟลเดอร์ไดรพข์องชั้นเรียน (ต่อ)
ในกรณีที่ต้องกำรดูคะแนนและสถิติของแบบทดสอบ                    
1. ดับเบิลคลิกที่แบบทดสอบ

ดับเบิลคลิก 1

2

2. คลิกที่กำรตอบกลับ จะแสดงสถิติต่ำง ๆ
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กำรเข้ำดู
โฟลเดอร์ไดรพข์องชั้นเรียน (ต่อ)
กรณีต้องกำรสร้ำงและดูตำรำงคะแนน ใน Google Sheet
1. คลิกที่สัญลักษณ์ Sheet

2. เลือกสร้ำง สเปรตชีตใหม่

1

3. คลิก  สร้ำง

2

3
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กำรเข้ำดู
โฟลเดอร์ไดรพข์องชั้นเรียน (ต่อ)
หลังจำกคลิก สร้ำง จะแสดงหน้ำต่ำง Sheet 
คะแนนและค ำตอบของนักเรียนแต่ละคน



กำรสอนโดยกำรใช้  
Google  Meet
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กำรสอนโดยกำรใช้  
Google  Meet
1. คลิกที่ สตรีม 

1

2. พิมพ์ข้อควำม หรือค ำสั่ง ในช่อง แชร์กับชั้นเรียนของคุณ

2

3. คลิก โพสต์

3
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กำรสอนโดยกำรใช้  
Google  Meet (ต่อ)
4. เมื่อถึงเวลำนัดหมำย  คลิกที่ ลิงก์ Meet บน Banner

4

5. จะปรำกฏหน้ำต่ำง Meet ส ำรวจ ไมค์ และกล้อง  หลังจำกนั้น  
คลิก เข้ำร่วมเลย

5

เมื่อนักเรียนเข้ำร่วมกำรประชุมโดยพร้อมเพรียงกันแล้ว  
ครูจึงเริ่มกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

รหัสเข้ำร่วม Meet



กำรออกจำก Mail / Google  
Classroom / App ต่ำงๆ ของ  

Google
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กำรออกจำก Mail / Google  Classroom                                       
/ App ต่ำงๆ ของ Google

1. คลิกที่รูปโปรไฟล์
กำรออกจำก Mail 

2. เลือกออกจำกระบบ 
1

2
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KANLAYANEESITHAMMARAT SCHOOL
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เนื้อหา : ครูอรุณ  ไชยวรรณ์

รูปเล่ม : ครูกฤษณา  นินทรกจิ

โรงเรยีนหยุดได ้แต่การเรยีนรูห้ยุดไม่ได้


