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นิยามความสามารถดา้นคาํนวณ

Numeracy

นิยาม
        ความสามารถดา้นคาํนวณ (Numeracy) หมายถึง 
ความสามารถในการใชท้กัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ์
ทกัษะกระบวนการคิดคาํนวณ และความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร ์ในสถานการณต์่างๆ ที.เกี.ยวขอ้งกบั
ชีวติประจาํวนั



Numeracy

คาํสาํคญั (Keyword)
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ์หมายถึง ความสามารถในการแกป้ัญหา
ดว้ยวธิีการที.หลากหลาย การใหเ้หตุผล การสื.อสาร การสื.อความหมายทาง
คณิตศาสตร ์การนําเสนอ การเชื.อมโยงความรู ้และการมีความคิดริเริ.ม
สรา้งสรรค์
ทกัษะการคิดคาํนวณ หมายถึง ความสามาระในการบวก การลบ การคณู และ
การหาร ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง คล่องแคล่ว
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร ์หมายถึง ความรู ้ความเขา้ใจเกี.ยวกบัจาํนวน
นับ เศษส่วน ทศนิยม และรอ้ยละ ความยาว ระยะทาง นํ;าหนัก พื; นที. ปริมาตร 
ความจุ เวลา เงิน ทิศ แผนผงั ขนาดของมุม ชนิดและสมบตัิของรปูเรขาคณิต 
แบบรปูและความสมัพนัธ ์แผนภมูิและกราฟ การคาดคะเนการเกิดขึ; นของ
เหตุการณ์ต่างๆ 



☺☺☺☺ อ่านเขียน
     ตวัเลข 
     ตวัหนังสือ
☺ นับเพิ/มจาํนวน
     ทีละ1 ทีละ2
☺ นับลดจาํนวน 
     ทีละ 1

☺☺☺☺ รูค้า่ตวัเลข
☺☺☺☺ การสรา้ง
     จาํนวนและ
     การแยก
     จาํนวน
☺☺☺☺ จาํนวนเชิง
     อนัดบัที/ และ
     จาํนวนเชิง
     การนบั

☺☺☺☺ บวกไม่มีทด
☺☺☺☺ ลบไม่มี
     การกระจาย
☺☺☺☺ บวก ลบ
    ระคนผลลพัธ์
    และตวัตั.ง
    ไม่เกิน 100
☺☺☺☺ เปรียบเทียบ
    ความยาวไม่ใช่
    หน่วยมาตรฐาน

☺ วิเคราะห์
    และหา
    คาํตอบ
    โจทยป์ัญหา
    การบวก ลบ
☺☺☺☺ การจาํแนก
   ลกัษณะเฉพาะ
    ของรูปรา่ง

☺ วิเคราะห์
   และหาคาํตอบ
    โจทยป์ัญหา
    การบวก ลบ 
    ระคน
☺ นับเพิ/มแบบรูป
     ทีละ1 ทีละ2

☺☺☺☺ นับลดแบบรูป
     ทีละ1

☺ สรา้งโจทย์
     ปัญหา 
     การบวกและ
     การลบ 
☺☺☺☺ แบบรูปของรูป
      ที/มีรูปร่าง 
      ขนาดหรือสีที/
      สมัพนัธก์นั
  อย่างใดอย่างหนึ/ง



☺☺☺☺ อ่านเขียน
     ตวัเลข 
     ตวัหนังสือ
☺ นับเพิ/มจาํนวน
     ทีละ 5 ทีละ 10

ทีละ 100
☺ นับลดจาํนวน 
     ทีละ5 ทีละ10

ทีละ 100
☺☺☺☺ จาํนวนคู่ / คี/

☺ วิเคราะห์
     และหาคาํตอบ
     โจทยป์ัญหา
     การบวก ลบ 
     คูณ หาร ระคน
☺ รูปเรขาคณิต
     สองและสามมิติ
☺☺☺☺ นับเพิ/มและลด
     แบบรูป ทีละ 5 
ทีละ 10 ทีละ 100

☺ สรา้งโจทย์
     ปัญหา 
     การบวกและ
     การลบ 
☺☺☺☺ แบบรูปของรูป
      ที/มีรูปร่าง 
      ขนาดหรือสีที/
      สมัพนัธก์นั
  อย่างใดอย่างหนึ/ง

☺☺☺☺ รูค้่าตวัเลข
☺☺☺☺ เขยีนในรูป
     กระจาย
☺☺☺☺ ใชเ้ครื/องหมาย 

= ≠≠≠≠ <<<< >>>>
☺ เรียงลาํดบัจาํนวน
☺ ขนาดเชิงสมัพนัธ์
     ของจาํนวน
☺ บวกมีทด
☺ ลบมีการกระจาย

☺ความหมาย
     ของการคูณ 
     ตารางการคูณ 
     การใชต้าราง
     การคูณ สมบตัิ
     การสลบัที/
     การคูณ
☺ การคูณหนึ/ง
    หลกักบัสองหลกั
☺ การหารหนึ/ง
    หลกักบัหนึ/งหลกั

☺ การบวก ลบ 
    คูณ หารระคน
☺ วิเคราะหแ์ละ
    หาคาํตอบ
    โจทยป์ัญหา
    การบวก การลบ 
    การคูณ การหาร 
☺☺☺☺ การเปรียบเทียบ
    ความยาว เงนิ และ
    การบอกเวลา



☺ วิเคราะห์
     และหาคาํตอบ
     โจทยป์ัญหา
     การบวก ลบ 
     คูณ หาร ระคน
☺ การบอกชนิดรูป
     เรขาคณิต
     สองและสามมิติ
☺☺☺☺ นับเพิ/มและลด
     แบบรูป ทีละ3 ทีละ 4 
    ทีละ 5 ทีละ 25 
    ทีละ 50

☺ สรา้งโจทย์
     ปัญหา การบวก       
     ลบ คูณ และหาร
☺☺☺☺ แบบรูปซํ.า
☺☺☺☺ แบบรูปของรูป
     ที/มีรูปร่าง 
     ขนาดหรือสทีี/
     สมัพันธก์นั
     อยา่งใดอยา่งหนึ/ง
☺☺☺☺การอ่านแผนภูมิ
    รูปภาพและแท่ง

☺ ความหมาย
     ของการหารที/
     ตวัตั.งมีค่า
     เท่ากับ 0
☺ การหารที/ตวัตั.ง
     ไม่เกินสี/หลกั
     และตวัหารมี
    หนึ/งหลกั

☺ การบวก ลบ 
    คูณ หารระคน
☺ วิเคราะหแ์ละ
    หาคาํตอบ
    โจทยป์ัญหา
    การบวก การลบ 
    การคูณ การหาร
☺ การอ่านและเขยีน
     บนัทึกรายรบั 
     รายจา่ย กิจกรรม
     ที/ระบุเวลา

☺ บวก ลบ จาํนวน
    สองและสาม
    จาํนวนที/มีผลบวก
    และตวัตั.งไม่เกิน 

100,000
☺ การเปรียบเทียบ
    และคาดคะเน
    ความยาว นํ.าหนัก 
    ปริมาตร ความจุ 
    เงิน และเวลา

☺☺☺☺ การคูณดว้ย 0
  การคูณดว้ย 10
  การคูณดว้ย 100
☺ การคูณหนึ/ง
     หลกักับไม่เกิน
     สี/หลกั



Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6

พ.ค. พ.ค.-มิ.ย. ส.ค.-ก.ย. ต.ค.-พ.ย. ธ.ค.-ม.ค. ก.พ.-มี.ค.

•บวก และลบ
จํานวนเต็ม
หลายหลกั
หลายจํานวน

•บวกลบระคน
จํานวนหลาย
หลกัหลาย
จํานวน

• คณูจํานวน
มากกว่าหนึ�ง
หลกักบัจํานวน
มากกว่าสอง
หลกั

•หารจํานวนที�
ตวัหารไม่เกิน
สามหลกั

• บวกลบคณู
หารระคน

• หาค่าเฉลี�ย

• วิเคราะห์
และหา
คําตอบ
โจทย์
ปัญหาการ
บวกลบคณู
หารระคน

• เปรียบเทียบ
เศษสว่น

• บวกลบ
เศษสว่นที�มี
ตวัสว่น
เท่ากนั

• สร้างโจทย์
ปัญหา 
วิเคราะห์ 
และหา
คําตอบ 

Phase 1 Phase 2

Concept & Skill (จํานวนเต็มหลายหลกัและเศษสว่นที�มตีวัสว่นเทา่กนั)

บวก ลบ คูณ หาร ระคน ได้คล่อง บวก ลบ คูณ หาร ระคน ได้คล่อง

คิดเลขเร็ว คิดเลขเร็ว

☺ สรา้งโจทย์
     ปัญหา การบวก       
     ลบ คูณ และหาร
☺☺☺☺ เสน้ขนาน สว่นประกอบ
     ของวงกลม สี/เหลี/ยม
     จตัุรสั ผืนผา้ แกน
     สมมาตร
☺☺☺☺ แบบรูปของจาํนวนที/เพิ/ม 
     หรือลดทีละเท่าๆ กนั
☺☺☺☺การอ่านแผนภูมิ
    รูปภาพและแท่ง

☺ บวก ลบ 
     จาํนวน
     เต็มหลายหลกั 
     หลายจาํนวน
☺ บวก ลบ ระคน
     จาํนวนหลาย
     หลกั หลาย
     จาํนวน

☺☺☺☺ การคูณหนึ/ง
    หลกักับมากกว่า
     สี/หลกั
☺☺☺☺ การหารที/มี
    ตวัหารไม่เกิน
    สามหลกั

☺ การบวก ลบ 
    คูณ หาร
    ระคนของ
    จาํนวนนับ 
    และศูนย์
☺ การหา
    ค่าเฉลี/ย
☺ การหาพื. นที/
เป็นตารางหน่วย
และเซนตเิมตร

☺ วิเคราะหแ์ละ
     หาคาํตอบ
     โจทยป์ัญหา
     การบวก การลบ 
     การคูณ การหาร 
     ระคน
☺ การหาพื. นที/ของ
    สี/เหลี/ยมมุมฉาก
☺ การคาดคะเน
   ความยาว นํ.าหนกั 
ปริมาตรและความจุ

☺ เปรียบเทียบ
     เศษสว่น
☺ การบวก ลบ    
     เศษสว่นที/มีตวั
     สว่นเท่ากนั
☺ การเขยีนบนัทึก
    รายรบั รายจา่ย
☺ การอ่านเขยีน
บนัทึกที/ระบุเวลา
☺ การอ่าน
     ตารางเวลา



Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6

พ.ค. พ.ค.-มิ.ย. ส.ค.-ก.ย. ต.ค.-พ.ย. ธ.ค.-ม.ค. ก.พ.-มี.ค.

• บวก และลบ
เศษสว่นที�มี
ตวัสว่นไม่
เท่ากนั

• บวกลบระคน
ของเศษสว่น

•  คณูและหาร
เศษสว่น 

• บวกลบคณู
หารเศษสว่น
กบัจํานวนนบั
และเศษสว่น
กบัเศษสว่น

• วิเคราะห์และ
หาคําตอบ
ของโจทย์
ปัญหาการ
บวกลบคณู
หารระคนของ
เศษสว่น

•บกลบทศนยิม
ไม่เกินสอง
ตําแหนง่

•คณูทศนยิม    
ไม่เกินสอง
ตําแหนง่กบั
จํานวนนบั

•คณูทศนยิมหนึ�ง
ตําแหนง่กบัหนึ�ง
ตําแหนง่

• ทศนิยม  
ร้อยละ 
เปอร์เซ็นต์

• วิเคราะห์
และคําตอบ
โจทย์ปัญหา
ร้อยละ (กําไร 
ขาดทนุ 
สว่นลด)

• วิเคราะห์
ความสมัพนัธ์
และหา   
แบบรูป      
ของจํานวน

Phase 1 Phase 2

Concept & Skill (จํานวนนบั เศษสว่น และทศนิยม)

บวก ลบ คูณ หารระคนของจาํนวนเต็ม เศษส่วน ได้คล่อง บวกลบคูณหารระคนของ เศษส่วนและทศนิยม ได้คล่อง

คิดเลขเร็ว คิดเลขเร็ว

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6

•บวก และลบ
จํานวนเต็ม
หลายหลกั
หลายจํานวน

•บวกลบระคน
จํานวนหลาย
หลกัหลาย
จํานวน

• คณูจํานวน
มากกว่าหนึ�ง
หลกักบัจํานวน
มากกว่าสอง
หลกั

•หารจํานวนที�
ตวัหารไม่เกิน
สามหลกั

• บวกลบคณู
หารระคน

• หาค่าเฉลี�ย

• วิเคราะห์
และหา
คําตอบ
โจทย์
ปัญหาการ
บวกลบคณู
หารระคน

• เปรียบเทียบ
เศษสว่น

• บวกลบ
เศษสว่นที�มี
ตวัสว่น
เท่ากนั

• สร้างโจทย์
ปัญหา 
วิเคราะห์ 
และหา
คําตอบ 

คิดเลขเร็ว คิดเลขเร็ว

☺ การบวก ลบ 
     คูณ หาร
     จาํนวนนบั
☺ การบวก ลบ
     เศษส่วนที/มีตวั
     ส่วนเป็น
     พหคุูณของตวั
     ส่วนอีกตวัหนึ/ง

☺ การบวกลบคูณ 
     และหาร
     เศษส่วน
☺ การบวก ลบ 
     คูณ หารระคน
     จาํนวนนับและ
     เศษส่วน

☺ การวิเคราะห์
และหาคาํตอบ
ของโจทยป์ัญหา 
การบวก ลบ คูณ 
หารระคนของ
จาํนวนนับและ
เศษส่วน

☺ การบวกและลบ
     ทศนิยมไม่เกิน
     สองตาํแหน่ง
☺ การคูณทศนิยม
     ไม่เกินสอง
     ตาํแหน่งกบั
     จาํนวนนบั
☺ การคูณทศนิยม
     หนึ/งตาํแหน่งกบั
     หนึ/งตาํแหน่ง

☺ การบวก ลบ 
     คูณ หารระคน
     ของทศนิยม
☺ การเทียบ
    บญัญตัิไตรยางศ์
     รอ้ยละ การหา
     กาํไร ขาดทุน 
     การลดราคา 
     และการหา
     ราคาขาย

☺ การหาความยาวรอบรูปและพื. นที/
     ของรูปสี/เหลี/ยมและสามเหลี/ยม
☺ การวัดและหาขนาดของมุม
☺ การหาปริมาตรและความจุของ
    สีเหลี/ยมมุมฉาก
☺ การบอกลักษณะของทรงกลม 
     ปริซึม พีระมิด และรูปสี/เหลี/ยม
     ชนิดต่างๆ
☺ แบบรูปของจาํนวน 
☺ การอ่าน เขียน และเปรียบเทียบ
     แผนภูมิแท่ง
☺ การคาดคะเนเกี/ยวกบัการเกิดของ
     เหตุการณต์่างๆ



Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6

พ.ค. พ.ค.-มิ.ย. ส.ค.-ก.ย. ต.ค.-พ.ย. ธ.ค.-ม.ค. ก.พ.-มี.ค.

• การประมาณคา่
ใกล้เคยีง

• ใช้สมบตัทิาง
คณิตศาสตร์

• ห.ร.ม./ค.ร.น.
• เขียนทศนิยมใน

รูปเศษสว่นและ
เขียนเศษสว่นใน
รูปทศนิยม

• บวกลบคณู
หารจํานวน
คละ

• บวกลบคณู
หารระคนของ
เศษสว่นและ
จํานวนคละ 

• บวกลบคณู
หารระคนของ
ทศนิยมที�มี
ผลลพัธ์เป็น
ทศนิยมไม่
เกินสาม
ตําแหน่ง

•  วิเคราะห์และ
หาคําตอบของ
โจทย์ปัญหาการ
บวกลบคณูหาร
ระคนของ
จํานวนนบั
เศษส่วน และ
จํานวนละ

• วิเคราะห์และ
หาคําตอบของ
โจทย์ปัญหา
การบวกลบคณู
หารระคนของ
ทศนิยม ร้อยละ 
(กําไร ขาดทนุ 
ลดราคา ราคา
ขาย ราคาทนุ 
ดอกเบี 6ย)

• ซอ่มเสริม 

Phase 1 Phase 2

Concept & Skill (จํานวนนบั เศษสว่น ทศนิยม จํานวนคละและร้อยละ)

บวกลบคูณหารระคนของจาํนวนนับ เศษส่วนและทศนิยม บวกลบคูณหารระคนของจาํนวนนับ เศษส่วนและทศนิยม 

คิดเลขเร็ว คิดเลขเร็ว

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6

• บวก และลบ
เศษสว่นที�มี
ตวัสว่นไม่
เท่ากนั

• บวกลบระคน
ของเศษสว่น

•  คณูและหาร
เศษสว่น 

• บวกลบคณู
หารเศษสว่น
กบัจํานวนนบั
และเศษสว่น
กบัเศษสว่น

• วิเคราะห์และ
หาคําตอบ
ของโจทย์
ปัญหาการ
บวกลบคณู
หารระคนของ
เศษสว่น

• ทศนิยม  
ร้อยละ 
เปอร์เซ็นต์

• วิเคราะห์
และคําตอบ
โจทย์ปัญหา
ร้อยละ (กําไร 
ขาดทนุ 
สว่นลด)

• วิเคราะห์
ความสมัพนัธ์
และหา   
แบบรูป      
ของจํานวน

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6

•บวก และลบ
จํานวนเต็ม
หลายหลกั
หลายจํานวน

•บวกลบระคน
จํานวนหลาย
หลกัหลาย
จํานวน

• คณูจํานวน
มากกว่าหนึ�ง
หลกักบัจํานวน
มากกว่าสอง
หลกั

•หารจํานวนที�
ตวัหารไม่เกิน
สามหลกั

• บวกลบคณู
หารระคน

• หาค่าเฉลี�ย

• วิเคราะห์
และหา
คําตอบ
โจทย์
ปัญหาการ
บวกลบคณู
หารระคน

• เปรียบเทียบ
เศษสว่น

• บวกลบ
เศษสว่นที�มี
ตวัสว่น
เท่ากนั

• สร้างโจทย์
ปัญหา 
วิเคราะห์ 
และหา
คําตอบ 

☺ การวิเคราะห์
    และหาคาํตอบ
    ของโจทยป์ัญหา 
    รอ้ยละใน
    สถานการณ์
    ต่างๆ การหา
    กาํไร ขาดทุน 
    การลดราคา 
    การหาราคาขาย 
    การหาราคาทุน 
    ดอกเบี. ย

☺ การหาตวั
     ประกอบ 
☺ การหาจาํนวน
     เฉพาะ 
☺ การหา ค.ร.น. 
     และ ห.ร.ม.
☺ การวิเคราะห์
     และหาคาํตอบ
     โจทยป์ัญหา 
  ค.ร.น. และ ห.ร.ม. 
ในสถานการณต์่างๆ

☺ การประมาณ
     ค่าใกลเ้คียง
☺ การเขยีนทศนิยมใน
     รูปเศษสว่น และ
    เขยีนเศษสว่นใน
     รูปทศนิยม
☺ การ บวก ลบ  คูณ 
    หาร ระคน ของ
    เศษสว่น  และ
    ทศนิยมไม่เกินสาม
    ตาํแหน่ง

☺ การบอก
     ตาํแหน่งโดยใช้
     ทิศ
☺ การอ่านแผนผงั
     โดยใชม้าตรา
     สว่น
☺ การหาพื. นที/ของ
     รูปสี/เหลี/ยม
☺ การหาความยาว
     รอบรูป พื. นที/
     ของวงกลม

☺ ส่วนประกอบของ
     รูปเรขาคณิตสาม
     มิติ
☺ สมบตัิของเสน้
     ทแยงมุมของ
     รูปสี/เหลี/ยม
☺ ผลบวกของขนาด
     มุม
☺ รูปคลี/
☺ ปัญหาเกี/ยวกบัรูป
☺ การแกส้มการ

☺ การอ่าน เขียน และ
     เปรียบเทียบกราฟ
     เสน้ แผนภูมิ
     วงกลม และ
      แผนภูมิแท่ง
☺ การคาดคะเน
     เกี/ยวกบัการเกิดขึ. น
     ของเหตุการณ์
     ต่างๆ
☺ ซ่อมเสริม
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คู่มือการใช้งาน Google classroom เบื้องต้น 
(https://classroom.google.com/h) 

 

 
 

 
 

Google Classroom เป็นส่วนหน่ึงในบริการของ Google Apps for Education เป็นชุดเครื่องมือที่
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานที่ให้บริการฟรี โดยออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครูสร้างและเก็บงานได้ 
โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษ มีคุณลักษณะที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น สามารถทําสําเนาของ Google เอกสาร
สําหรับนักเรียนแต่ละคนได้ โดยระบบจะสร้างโฟลเดอร์ของไดรฟ์สําหรับแต่ละงานและนักเรียนแต่ละคน 
เพื่อช่วยจัดระเบียบให้ทุกคน นักเรยีนสามารถติดตามว่ามีอะไรครบกําหนดบ้างในหน้างาน และเริ่มทํางานได้
ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ครูสามารถดูว่าใครทํางานเสร็จหรือยังไม่เสร็จได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนสามารถให้
ความคิดเห็นโดยตรงและให้คะแนนได้แบบเรียลไทม์ใน Classroom 

ใน Google Classroom จะรวมเอาบริการของ Google ที่มีอยู่ อย่าง Google Drive, Google Docs 
และ Gmail เข้ามารวมไว้ด้วยกัน และนําเสนอออกมาเป็นระบบเดียวแบบครบวงจร เพื่อเป็นเครื่องมือให้
ครูผู้สอนได้สามารถใช้ประโยชน์ในการสั่งงานและเก็บรวบรวมผลงานต่างๆ ของนักเรียน อีกทั้งยังจะช่วยให้
นักเรียนสามารถส่งงานได้ทันทีผ่านทางออนไลน์ ในขณะที่ครูผู้สอนเองก็สามารถตรวจการบ้าน พร้อมให้
ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย โดยครูผู้สอนสามารถสร้างหน้าห้องเรียนข้ึนมา และเพิ่มนักเรียนของตน
เข้าไปได้เอง หรือจะแชร์โค้ดให้กับกลุ่มนักเรียน เพื่อให้พวกเขาทําการแอดตัวเองเข้ามาก็ได้ 
 
การใช้ Google Classroom ขั้นพ้ืนฐาน  

Google Classroom เป็นบริการระบบห้องเรียนออนไลน์ที่ช่วยอํานวยความสะดวกแกค่รูและนักเรียน
ในการสั่งการบ้านและส่งการบ้านแบบออนไลน์ มีระบบที่ใช้งานง่าย และสะดวกรองรับต้ังแต่การสร้าง
ห้องเรียนไปจนถึงตรวจการบ้านเสร็จสรรพ โดยมวิีธีและข้ันตอนการใช้งาน Google Classroom แบบคร่าวๆ 
น้ันมีดังน้ี  

(1) ครูสร้างห้องเรียนออนไลน์ของวิชาน้ันๆ ข้ึนมา  
(2) เพิ่มรายช่ือนักเรียนจากบัญชีของ Google เข้ามาอยู่ในห้องเรียน  
(3) ครูสามารถนํารหัสผ่านให้นักเรียนนําไปกรอกเพื่อเข้าห้องเรียนเองได้  
(4) ครูต้ังโจทย์การบ้านให้นักเรียนทํา โดยสามารถแนบไฟล์และกําหนดวันส่งการบ้านได้  
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(5) นักเรียนเข้ามาทําการบ้านใน Google Docs และส่งเข้า Google Drive ของคร ู
(7) ครูสามารถเข้ามาดูจํานวนนักเรียนที่ส่งการบ้านภายในกําหนดและยังไม่ได้ส่งได้  
(8) ครูตรวจการบ้านของนักเรียนแต่ละคนพร้อมทั้งให้คะแนนและคําติชมได้ 

 
หมายเหตุ : การใช้งาน Google Classroom สิ่งที่ต้องระวังคือ ตอนเลือกสถานะเข้าใช้งานว่าจะเป็น

ครูหรือนักเรียน เพราะเลือกไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงเองไม่ได้ ต้องให้ Admin แก้ให้ (Admin ของระบบ 
Google ของโรงเรียนหรือเขตพื้นที)่ 

 
ประโยชน์สําหรับชั้นเรียน 

(1) เตรียมการได้ง่าย ครูสามารถเพิ่มนักเรียนได้โดยตรงหรือแชร์รหัสเพื่อให้นักเรียนเข้าช้ันเรียนได้ 
การต้ังค่าใช้เวลาเพียงครู่เดียว 

(2) ประหยัดเวลา กระบวนการมอบหมายงานเรียบง่าย ไม่สิ้นเปลืองกระดาษ ทําให้ครูสร้าง ตรวจ 
และให้เกรดงานได้ในที่เดียวกัน 

(3) ช่วยจัดระเบียบ นักเรียนสามารถดูงานทั้งหมดของตนเองได้ในหน้างาน และเน้ือหาสําหรับช้ันเรียน
ทั้งหมดจะจัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ภายใน Google Drive โดยอัตโนมัติ 

(4) สื่อสารกันได้ดีข้ึน Google Classroom ทําให้ครูส่งประกาศและเริ่มการพูดคุยในช้ันเรียนได้ทันที 
นักเรียนสามารถแชร์แหล่งข้อมูลกันหรือตอบคําถามในสตรีมได้ 

(5) ประหยัดและปลอดภัย เช่นเดียวกับบริการอื่นใน Google Apps for Education กล่าวคือ 
Google Classroom ไม่มีโฆษณา ไม่ใช้เน้ือหาหรือข้อมูลของนักเรียนในการโฆษณา และให้บริการฟรีสําหรับ
โรงเรียน 
 
ขั้นตอนแรกในการเข้าสู่การสรา้ง Google Classroom 
 (1) ไปที่ Google Mail หรือเข้าจากหน้าเว็บโดยตรง https://classroom.google.com/h ในที่น้ีขอ
นําเสนอการเข้าใช้งาน Google Classroom จาก Google Mail 
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 (2) เลื่อนเมาส์ไปทีเ่มนู Google App มุมขาวด้านบน 
 

 
 
 
 (3) คลิกเมนู Google App  
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 (4) เลื่อนแถบเมนู เพื่อหาเมนู Google classroom แล้วคลิก  
 
 

 
 

 (5) จะเข้าสู่ข้ันตอนการสร้าง Google classroom 
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ขั้นตอนการสร้างห้องเรียนออนไลน์ (สถานะครูผู้สอน) 

(1) หน้าแรก เมื่อทําการ login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะสามารถสร้างรายวิชาได้จากคําสัง่ โดย
คลิกที่เครื่องหมาย + มุมบนด้านขวา ที่อยู่ตรงหน้าช่ือเมล ์
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 (2) เลือกเมนู สร้างช้ันเรียน หรือ Create class จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ช่ือช้ันเรียนและช่ือ 
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(3) โดยทาง Classroom จะให้เรากรอกรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับรายวิชาที่เราทําการสร้าง 
จากน้ันคลิกปุ่มสร้าง หรือ CREATE 

 

          
 

 
ระบบจะทําการสร้างช้ันเรียนให้อัตโนมัติ 
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(4) เมื่อทําการกรอกรายละเอียดเสร็จแล้วเราจะเจอกับหน้าหลักของห้องเรียน เป็นหน้าตาโดยรวม
ของ classroom ดังน้ี 
 

 
 
ในหน้าหลักของห้องเรียนวิชาของครูน้ี จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ด้วยกันคือ 

(1) สตรีม หรือ STREAM ของ Classroom  
เป็นส่วนที่ไว้สําหรับแจ้งข่าวสาร สร้างเอกสารการบ้านให้กับนักเรียน นักเรียนของครูสามารถดูและ

โต้ตอบ หรืออภิปรายกับประกาศที่ครูโพสต์ได้ นอกเหนือจากข้อความตัวอักษรต่างๆ แล้วในส่วนน้ียังสามารถ 
ใส่สื่อมัลติมีเดียอื่นๆ ได้มากกมาย 
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(1) การ Upload เราสามารถทีจ่ะ upload file ต่างๆ ลงไปได้เช่นรูป ภาพ คลิป ไฟล์ใน
ลักษณะรปูแบบอื่นๆ 

 
(2) การใช้ไฟลจ์าก Google drive ของเราโดยตรงก็ได้ 
 

 

(3) การนําเสนอแนบคลิปต่างๆ จาก Youtube 
 

 
(4) การใส่ link ต่างๆที่น่าสนใจจากใน internet 
 

 
(5) เครื่องมือการสั่งงาน โดยเราสามารถต้ังโจทย์ในการสั่งงานน้ันๆ โดย classroom สามารถ
ต้ังเวลากําหนดการส่งงานได้โดยเลือกที่วันที่ ต้องการ ร่วมไปจนถึงเวลาได้ด้วยเช่นกัน 
หลังจากน้ันกดที่ปุ่ม มอบหมาย 

 

(2) นักเรียน หรือ STUDENTS เป็นส่วนไว้สําหรับเพิ่มนักเรียนของครู ให้สามารถเข้าร่วมช้ันเรียนได้ ซึ่งครู
จะสังเกตได้ว่าที่น่ีมีรหัสช้ันเรียนแสดงไว้อยู่ ครูสามารถให้รหัสน้ีกับนักเรียนของครูเพื่อให้พวกเขาเข้าร่วม 
ช้ันเรียนในวิชาน้ีได้เช่นกัน ภายในรายวิชาที่ถูกสร้าง โดยคลิกที่ เมนู นักเรียน หรือ STUDENTS ด้านบนตรง
กลางหน้าหลัก ในเมนูน้ีครูผู้สอนการสร้างหรือเชิญ โดยสามารถนําอีเมล์ของผู้เรียน เชิญให้เข้ามาเรียนใน
รายวิชาของตนเองได้ หรือจะใหผู้้เรียนใส่รหัสที่ทาง Classroom สร้างข้ึน เข้ามาเรียนภายในรายวิชาเองได้ 
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ในกรณีที่ครูจะใช้เป็นแบบรหัสช้ันเรียนครูสามารถต้ังค่ารหัสได้ โดยคลิกที่ ตรงคําว่า รหัสของช้ันเรียน
หรือ CLASS CODE จากน้ันถ้าครูต้องการที่จะเปลี่ยนรหัสใหม่ ให้ครูทาการเลือก Reset หรือถ้าครูต้องการปิด
การใช้งานรหัส ให้ครูทาการเลือก Disable รหัสของช้ันเรียน รายวิชา ที่ถูกสร้างข้ึนมา (โดยผู้เรียนสามารถนํา
รหัสเข้าสู่รายวิชาที่ตนต้องการได้) 
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รหัสน้ีครูผู้สอนสามารถรีเซ็ต เปลี่ยนรหัสใหม่ได้ โดยระบบจะเป็นผู้กําหนดให้ หรือปิดการใช้การ
เข้ารหัส โดยคลิกที่ปุ่ม 

 

   
 

และหากต้องการเปิดการใช้งานรหัสก็สามารถกลับมาเปิดการใช้งานได้ โดยคลิกปุ่ม          คลิกเลือก
เปิดการใช้งาน รหัสก็จะสามารถนํากลับมาใช้ได้อีกครั้ง โดยระบบจะรีเซ็ตเป็นรหัสใหม่ให ้
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(3) เก่ียวกับ หรือ ABOUT เป็นส่วนไว้สําหรับแสดงเน้ือหารายละเอียดวิชา และโฟลเดอร์ช้ันเรียน ซึ่งจะ
ถูกสร้างโดยอัตโนมัติอยู่บน Google Drive เพื่อใช้สําหรับจัดเก็บไฟล์จากนักเรียนในช้ันเรียนของคร ู 
เราสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ ของรายวิชาได้ โดยทาง Classroom จะจัดเก็บเอกสาร การส่งงานต่างๆ 
ไว้ใน Google drive ของเราโดยอัตโนมัติ 
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การเปลี่ยน Theme เพ่ือความสวยงามน่าใช้งาน  

ถ้าครูต้องการเปลี่ยนรูปแบบหน้าหลักของห้องเรียนวิชาของครู สามารถทําได้โดยการคลิกที่ เลือกธีม 
หรือ Change class theme  
 

 
 

(1) คลิกเลือกเมนู เลือกธีม หรือ อับโหลดรูปภาพ 
 

 
 

กรณีเลือกธีม จะปรากฏหน้าต่าง แกลเลอรี หรือ Gallery รูปแบบหน้าหลักของห้องเรียนข้ึนมา  
จะเป็นรูปภาพที่ระบบมีให้ จากน้ันครูสามารถเลื่อนดู Gallery และเลือกภาพที่ครูคิดว่าเหมาะสมกับห้องเรียน
วิชาของคร ูสามารถเลือกคลิกภาพได้ทันที โดยการคลิกเลือกที่รูปภาพที่ต้องการ จะปรากฏเครื่อง �ที่รูปภาพ
ทีเ่ราเลือก จากน้ันกดปุ่ม “เลือกธีมของช้ันเรียน” หรือ “Select class theme” 
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จะพบว่าหน้าหลักของห้องเรียนวิชาของครู เปลี่ยนแปลงไป ทั้งรปูภาพและโทนส ี
 

 
 
การอัปโหลดรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 

(1) คลิก อปัโหลดรูปภาพ จะปรากฏหน้าต่าง ดังน้ี 
 

 
 

(2) คลิกปุ่ม “เลือกรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ” จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกไฟล์รูปภาพจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเอง คลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการ แล้วคลิก Open ระบบจะทําการอัปโหลดรูปภาพ 
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(3) ปรับขนาดรูปภาพให้เหมาะสม โดยคลิกค้างที่มุมของกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆ มุมใดมุมหน่ึงก็ได้จากสี่มุม 
จากน้ันกดเมาส์ค้างสามารถปรับขยายได้ 
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เมื่อปรับได้พอดีแล้ว ก็กดปุม่ “เลือกธีมของช้ันเรียน” 
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ขั้นตอนการสร้างเอกสารการบ้าน  

การสร้าง Assignment เอกสารการบ้านที่มอบหมาย สําหรบันักเรียนในห้องเรียนวิชาของคร ู
(1) ในหน้าของ สตรีม หรือ STREAM ซึ่งเป็นส่วนที่ไว้สําหรับแจ้งข่าวสาร (Announcement) สร้างเอกสาร

การบ้าน (Assignment) ให้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนของครูสามารถมองเห็นและโต้ตอบ หรืออภิปรายกับ
ประกาศที่ครูโพสต์ได้ 

 

 
 

 สร้างประกาศ    สร้างการบ้าน 
 

(2) กรณีน้ีต้องการที่จะสร้าง Assignment (เอกสารการบ้านที่มอบหมาย) ดังน้ันจะเปลี่ยนจากส่วนที่เป็น
Announcement (การประกาศ) มาเป็น Assignment (เอกสารการบ้านที่มอบหมาย) แทน 

 
(3) เมื่อคลิกที่ Assignment ครูจะพบหน้าต่างของการกรอกรายละเอียดของเอกสารการบ้านที่มอบหมาย 

ให้ครูทําการเพิ่มคาอธิบาย โดยการใส่ช่ืองาน และคําอธิบายงานของครูลงไปในช่องดังกล่าว 
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จากน้ันครูสามารถเลือกกําหนดวันส่งงานที่มอบหมายได้ 
 

 
 
และครูยังสามารถระบุเวลาในการส่งได้โดยการคลิกที่ Add time (เพิ่มเวลา) 
 

 
นอกจากน้ัน ครูยังสามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานน้ีได้ เพื่อใช้เปน็ตัวอย่างหรือกําหนดแนวทาง

ให้กับนักเรียน ในที่น้ีคลิกที่สัญลักษณ์            สําหรบัแนบเอกสารที่เป็นไฟล์ต้นแบบ 
 

 
 
เมื่อทําการแนบไฟล์เอกสารแล้ว จะปรากฏรายการของไฟล์เอกสารที่แนบไว้ข้ึนมา 
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ต่อจากน้ัน เราต้องมากําหนดสถานะในการเข้าถึงไฟล์เอกสารที่จะให้นักเรียนใช้ร่วมกัน ซึ่งสถานะใน
การเข้าถึงไฟล์เอกสาร มีอยู่ด้วยกัน 3 สถานะ คือ 

Students can view file (นักเรียนสามารถดูไฟล์) หมายความว่านักเรียนทั้งหมดสามารถดูไฟล์, 
ดาวน์โหลดและพิมพ์ออกมา แต่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ได้ 

Students can edit file (นักเรียนสามารถแก้ไขไฟล)์ หมายความว่า นักเรียนสามารถแก้ไขไฟล์น้ีจะ
เป็นประโยชน์เมื่อครูต้องการให้นักเรียนได้ทางานร่วมกันในเอกสารฉบับเดียว 

Make a copy for each student (ทําสาเนาสาหรับนักเรียนแต่ละคน) ซึ่งจะช่วยให้การทางานของ
นักเรียนเป็นรายบุคคลบนสาเนาของแต่ละบุคคลของไฟล์ของนักเรียนเอง 
 

 
 

ในกรณีน้ีเลือกเป็น Make a copy for each student (ทําสําเนาสาหรับนักเรียนแต่ละคน) เพื่อ
กําหนดรูปแบบในการส่งเอกสารให้นักเรียน รวมถึงการจัดระเบียบทางความคิดของนักเรียนอีกด้วย จากน้ัน
คลิกปุ่ม ASSIGN 
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จากน้ัน เอกสารการบ้านจะถูกสร้างข้ึนมา ปรากฏที่หน้าหลักของห้องเรียนวิชาของครูซึ่งในส่วนน้ี 
ครูสามารถดูเบื้องต้นของการส่งงานของนักเรียนของครูได้ ว่ามีจํานวนนักเรียนกี่คนที่ทํางานส่งแล้วหรือ 
ยังไม่ได้ส่ง 

 
ตัวอย่าง ซึ่งในตัวอย่างน้ี มีนักเรียนทั้งหมด 5 คน ทําส่งแล้ว 1 คน ยังไม่ส่ง 4 คน 
 

 
 

ถ้าครูต้องการดูรายละเอียดการส่งงานของนักเรียนแต่ละคน ว่ามีใครบ้างที่ส่งแล้วหรือยังไม่ส่ง ครู
สามารถคลิกที่ DONE 

 

 
 

จากน้ันจะปรากฏหน้าหลักของ Assignment (เอกสารการบ้านที่มอบหมาย) จากน้ันคลิก CLEAR 
เพื่อดูรายละเอียดของนักเรียน พร้อมสถานะของการส่งงาน 

 

 
 

ผลลัพธ์ที่ได้หลังจาก คลิก CLEAR แล้วจะปรากฏรายละเอียดของนักเรียน พร้อมสถานะของการ 
ส่งงาน 
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ถ้าครูต้องการแก้ไขเอกสารการบ้าน เน่ืองจากพิมพ์ข้อความอธิบายผิด หรือ แนบไฟล์เอกสารผิด หรือ
ครูต้องการลบออก ครูสามารถทําได้ โดยการคลิกที่แท็บ ASSIGNMENT DETAILSหรือกลับไปที่หน้าหลักของ
ห้องเรียน 

 

 
จากน้ันทําการคลิกเลือก จะปรากฏเมนูให้เลือก 2 เมนู คือ Edit (แก้ไข) และ Delete (ลบ) 
 

 
 

ถ้าครูต้องการแก้ไข ให้เลือก Edit จากน้ันจะปรากฏกล่องข้อความข้ึนมา ซึ่งครูสามารถแก้ไขข้อมูล 
หรือแก้ไขเอกสารไฟล์ที่แนบได้ เมื่อทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทาการคลิกที่ปุ่ม SAVE 

 

 
 

แต่ถ้าครูต้องการลบออก เน่ืองจากต้องการสร้างใหม่หรือไม่ต้องการใช้เอกสารการบ้านน้ีแล้ว ครู
สามารถทําได้โดยการเลือก Delete เอกสารการบ้านที่ครูสร้างไว้จะถูกลบออกทันท ี
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การตรวจสอบการส่งงาน 
ในส่วนของผู้สอน ในกรณีที่ผู้เรียนส่งงานเสร็จแล้ว ในส่วนของผู้สอนจะแสดงรายการ ของจํานวนของ

การส่งงานทั้งหมด และที่ยังไม่ได้ส่ง 
(ยกตัวอย่าง การสั่งงาน) 
 

 
 

ผู้สอนสามารถตรวจสอบงานของผู้เรียนที่ส่งมาได้ และสามารถให้คะแนน ในการส่งงานครั้งน้ี ตัวอย่าง 
การให้คะแนน และการส่งคะแนนให้ผู้เรียนทราบได้ โดยการกดที่ปุ่ม ส่งคืน พร้อมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ 

 

 
 

ผู้สอนสามารถคอมเม้น ข้อความถึงผู้เรียนได้ พร้อมกดที่ปุ่ม “ส่งคืน” โดยคลิกที่ช่ือนักเรียนที่ต้องการ
ส่งงานคืน 
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ในส่วนของผู้เรียน เมือ่ผู้สอนทําการให้คะแนน พร้อมส่งคืนเรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนก็สามารถเช็ค คะแนน
ได้ดังรูปน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
ในส่วนการเข้าใช้งานของผู้เรียน  

เข้า classroom.google.com เลือกเข้าสู่ระบบ ในฐานะนักเรียน 
(1) ในส่วนของผู้เรียน สามารถเข้าสู่รายวิชาที่ต้องการโดยใช้รหัส รายวิชาที่ได้รับ จากผู้สอน หลังจาก

น้ัน กดที่ปุ่ม เข้าร่วม 
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(2) หน้าตาโดยรวมของรายวิชาเมื่อเราทาการใส่รหัสของรายวิชาลงไป 
(3) ทุกๆ ครั้งที่ผู้สอนสั่งงาน จะไปปรากฏ สตรีมของผู้เรียนเสมอ โดยสามารถกําหนดระยะเวลาในการ

ส่งงาน 
(4) เราสามารถแชรท์ั้งข้อความและสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ ภายในรายวิชาน้ันๆ ได้ 
(5) list งานต่างๆ ทีผู่้สอนสัง่งาน จะปรากฏอยู่ทางด้านน้ีทัง้หมด 
(6) ในการส่งงานผู้เรียนสามารถ เพิม่ไฟลจ์ากหลายๆ แบบได้ จาก Google drive / link / upload ได้ 
 

 
 

(7) หรือผู้เรียนสามารถที่จะสร้างไฟล์ได้หลายรูปแบบ เพื่อส่งให้กับผู้สอนได้ และไฟล์เหล่าน้ีก็จะถูกเก็บ
ไว้ใน Google drive โดยอัตโนมัติ 

 

 
 


