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คู่มือการจัดท าห้องเรียนออนไลน์ โดยระบบ Google Classroom 

อาจารย์ธันวา แผนสท้าน 

 

 ในปัจจบุนั Google มีการให้บริการส าหรับการเรียนการสอนในรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์ ซึ่ง

เป็นการช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัคณาจารย์และนกัศกึษาในการเข้าถึงชัน้เรียน เอกสารประกอบการ

บรรยาย รวมถึงส่ือตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา ซึ่งทางคณะกรรมการจดัการการเรียนการสอนของคณะ

เศรษฐศาสตร์มีความเห็นว่าควรมีการสนับสนุนให้ผู้ สอนใช้งานระบบดังกล่าวควบคู่ไปกับการท าการ

บรรยายในชัน้เรียน เพ่ือเป็นการตอบสนองตอ่การเป็นตลาดวิชาของมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 ส าหรับการจดัการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ นอกจากจะมีระบบ Google Classroom แล้วยงั

มีองค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง คือ การใช้งาน Rumail ของ Gmail มหาวิทยาลัย รวมถึงการใช้งาน

แบบสอบถามออนไลน์ในระบบ Google Form โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1. ขัน้ตอนการสมัครเข้าใช้ RU Mail  

ข้อดีของ RU Mail 

 ไว้ใช้ตดิตอ่ธุระท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา เชน่ อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี การฝึกงาน ได้อยา่งเป็นทางการ 

 สามารถ Email สมคัรบริการตา่ง ๆ ได้โดยได้รับการลดราคาหรือฟรี เชน่ ซือ้ program ลิขสิทธ์ิลด

ราคาพวก Microsoft office, STATA ได้ใช้บางโปรแกรมได้ฟรี 

การสมัคร RU Mail ของคณาจารย์ 

 ในการเข้าสู่หน้าสมคัร email สามารถค้นหาได้จาก Google โดยพิมพ์ Rumail  

 เม่ือเข้าสูห่น้าแรกของการใช้งานจะพบวา่มีชอ่งให้เลือกลงทะเบียน โดยส าหรับอาจารย์และ

เจ้าหน้าท่ีให้เลือกในส่วนของ For Personal Only 

 ส าหรับนกัศกึษาสามารถลงทะเบียนได้โดยกดท่ีปุ่ ม ลงทะเบียน  
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 เม่ือกดเข้าไปจะพบกบัหน้ากรอกข้อมลู โดยใสข้่อมลูสว่นตวั รวมถึง email หลกัท่ีใช้ของ Rumail 

 

 ข้อดีของการใช้ Rumail ในการใช้งาน Google Classroom คือ สามารถเข้าถึงพืน้ท่ีการใช้งานได้

ไมจ่ ากดั ซึง่หากใช้ Gmail ปกตจิะสามารถเข้าถึงพืน้ท่ีการเก็บข้อมลูได้จ ากดั  
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 นอกจากสามารถเข้าถึงการเก็บข้อมลูของ Google Classroom ได้ไมจ่ ากดัแล้วยงัสามารถใช้

ยืนยนัตวัตนใน Google Scholar ได้ด้วย 

 

การสมัคร RU Mail ของนักศึกษา 

ขัน้ตอนท่ี 1 สมัคร RU Mail  ค้นหาได้ผ่าน Google 

 

นกัศกึษาจะได้ RU Mail  Username: รหสันกัศกึษา@rumail.ru.ac.th และ รหสัผา่นครัง้แรก 

 RU Mail จะเหมือนกนั Account Google ปกต ินกัศกึษาสามารถใช้งาน gmail, google drive (ได้

ไมจ่ ากดัพืน้ท่ี), youtube และอ่ืน ๆ   

 หากนกัศกึษาเข้าใช้ระบบครัง้แรกของ Google นกัศกึษาจะใช้ Ru Mail และรหสัผา่นครัง้แรกใน

การเข้าระบบ จากนัน้ระบบของ Google จะบงัคบัให้นกัศกึษาตัง้รหสัผา่นเอง 

*** หมายเหต:ุ หากเคยลงทะเบียนแล้วลืมรหสัผา่นตดิตอ่ศนูย์คอมชัน้ 8  
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ขัน้ตอนท่ี 2 เข้าสู่ระบบ Google Classroom  ค้นหาได้ผ่าน Google 

*** หมายเหต:ุ แนะน าให้ลองเข้าสูร่ะบบครัง้แรกด้วยสมาร์ทโฟน 

 ใส ่RU Mail  Username: รหสันกัศกึษา@rumail.ru.ac.th และ รหสัผา่นครัง้แรก 

 กดท่ีเคร่ืองหมาย + แล้วเลือก Join Class (เข้าร่วมชัน้เรียน) 

 ใสร่หสัชัน้เรียน 
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2. ระบบ Google Classroom

 

 ใครบ้างท่ีสามารถใช้งาน Google Classroom?  

o ระบบห้องเรียนออนไลน์นีห้ากเป็นการสร้างห้องเรียนโดยใช้ Gmail ทัว่ไป บคุคลท่ีมีบญัชี 

Gmail และมีรหสัห้องเรียนสามารถใช้งานได้  

o หากเป็นห้องเรียนท่ีสร้างโดย Rumail จะสามารถจ ากดัผู้ใช้งานได้ โดยเข้าได้เฉพาะผู้ ท่ีอยู่

ในมหาวิทยาลยัรามค าแหงเทา่นัน้ 

การเร่ิมต้นใช้งานระบบ Google Classroom 

 การใช้งานห้องเรียนออนไลน์สามารถเข้าใช้งานได้ทัง้จาก คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต และ

โทรศพัท์มือถือ ผา่นทาง Application  

 เม่ือเข้ามาถึงหน้าแรกจะพบห้องเรียนท่ีเคยสร้างไว้ และสามารถห้องเรียนเพิ่มได้โดยกดท่ีปุ๋ ม

เคร่ืองหมายบวกในวงกลมขวามือเพ่ือเร่ิมต้นการใช้งาน 

 ในห้องท่ีเคยสร้างไว้แล้วจะแสดงให้เห็นจ านวนนกัศกึษาท่ีเข้าร่วมวา่ในแตล่ะห้องมีนกัศกึษา

จ านวนกีคน 
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คุณสมบัตทิี่นิยมใช้ 

 ใช้ในการประกาศข้อมลูข่าวสารทัว่ไปของวิชานัน้ ๆ เชน่ ขา่วสารเก่ียวกบักระบวนวิชา และการ

ประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 ใช้ในการสง่ข้อมลูให้กบันกัศกึษา รวมถึงการท าแบบฝึกหดั และตวัอยา่งวิชาในห้องเรียน 
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 ตวัอยา่งการใช้งานแบบแรก เป็นการสัง่งานให้นกัศกึษาโดยมกีารก าหนดวนัสง่ ซึง่ใน Icon ของห้องเรียนจะ

แสดงให้เห็นวา่วนัท่ีก าหนดสง่คือวนัไหน และหากมีเอกสารที่นกัศกึษาต้องสง่จะขึน้รูป Folder อยูท่ี่มมุขวาลา่ง

ของ Icon ห้องเรียน 

 ในการสัง่การบ้านนัน้ เมื่อนกัศกึษาสง่การบ้านเพื่อนในห้องจะไมม่องเห็นข้อความหรือค าตอบของเพื่อนคนอื่น  

 

 นอกจากนัน้ผู้จดัการห้องเรียนยงัสามารถจดัการบคุคลในห้องเรียน หรือสัง่การบ้าน สัง่รายงานได้ในแถบด้านบน 

และประกาศทัง้หมดจะแสดงให้เห็นในห้องเรียนทัง้หมด 
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3. ระบบ Google Form 

คุณสมบัตขิอง Google Form ที่นิยมใช้ 

 Google Form เป็น Function หนึง่ของ Google ที่อ านวยความสะดวกในการกรอกแบบสอบถามเพื่อ

สมัภาษณ์หรือเพื่อท าแบบส ารวจตา่ง ๆ ซึง่เมื่อผู้กรอกแบบสอบถามกรอกเสร็จแล้ว เจ้าของแบบฟอร์มสามารถ

ประมวลผลได้อยา่งรวดเร็ว เช่น ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลีย่  

 นอกจากเก็บข้อมลูแบบสอบถามแล้ว ยงัสามารถใช้ในการท าแบบฝึกหดัของนกัศกึษาได้อีกด้วย 

การเร่ิมต้นใช้ 

 สามารถสร้าง Google Form ได้โดยการเข้า Google แล้วค้นหา Google Form หรือเลอืกจาก Icon ที่มมุขวามือ

ของ Google 

 เมื่อเข้ามาให้หน้าเร่ิมต้นจะพบเคร่ืองหมายบวกอยู ่ซึง่สามารถกดเพื่อเร่ิมต้นการใช้งาน และหากเคยสร้าง

แบบฟอร์มไว้แล้วจะมีอยูท่างขวามือ 

 ส าหรับรูปแบบของค าถาม สามารถถามได้ทัง้ค าถามปลายเปิด ค าแบบให้เลอืกตอบ และอื่น ๆ 
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 เมื่อเข้ามาหน้าเร่ิมต้น สามารถก าหนดเง่ือนไขของผู้ตอบแบบสอบถามได้ 

 
 

 ตวัอยา่งแบบสอบถาม ซึง่แสดงให้เห็นวา่ มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนก่ีราย และเจ้าของ

แบบสอบถามสามารถเลือกดคู าตอบได้ทนัที 

 


