
เริ่มต้นใช้งาน 
แอปงานช้ันเรียน 
คู่มอืการใช้งานแอปงานช้ันเรียน 
ใน iPad สําหรับผู้สอน 



บทนําเก่ียวกับแอปงานช้ันเรียน 
แอปงานช้ันเรียนคือแอปสําหรับ iPad ท่ีทรงประสิทธภิาพ ซ่ึงช่วยใหคุ้ณและนักเรียน
ใช้ iPad ในการเรียนการสอนได้อย่างมปีระสิทธภิาพย่ิงขึ้น ดีไซน์ท่ีเรียบงา่ยและ
สวยงามช่วยใหง้า่ยต่อการสร้างและแชร์งานท่ีมอบหมาย ด้วยการแตะเพียงไมก่ี่คร้ัง 
คุณจะแจกจา่ยและเก็บรวบรวมสื่อการสอน ติดตามความคืบหน้าของนักเรียนในแอป
เพ่ือการศึกษา และทํางานร่วมกับนักเรียนแบบตัวต่อตัวได้อย่างรวดเร็วจากทุกท่ีใน
แบบเรียลไทม ์นักเรียนก็ใช้งานได้อย่างงา่ยดายเช่นกัน งานท่ีมอบหมายจะปรากฏบน
อุปกรณ์ iPad ของนักเรียนโดยอัตโนมติั ซ่ึงจะจดัเรียงตามกําหนดส่งและช้ันเรียน  
และแอปงานช้ันเรียนยังช่วยใหติ้ดตามความเป็นไปของทุกคนในช้ันเรียน เพ่ือท่ีคุณจะ
ปรับแต่งการสอนใหต้รงตามความต้องการของนักเรียนแต่ละคนได้ 

สื่อการเรียนการสอนท่ีมปีระโยชน์สูงสุดบางส่วนพบได้ภายในแอป เมื่อใช้แอปงานช้ัน
เรียน คุณจะสามารถเรียกดูแอปต่างๆ ท่ีรองรับเพ่ือค้นหาเน้ือหาท่ีเหมาะกับหลักสูตร 
แล้วแชร์กิจกรรมของแอปท่ีต้องการกับนักเรียนได้ นักเรียนก็จะไปยังกิจกรรมท่ีถูก
ต้องได้โดยตรงเพียงแค่แตะคร้ังเดียว 

คู่มอืน้ีจะแนะนําภาพรวมของแอปงานช้ันเรียนใหกั้บคุณ คุณจะได้เรียนรู้วธิเีร่ิมต้นใช้
งานและค้นพบวธิผีสมผสานแอปงานช้ันเรียนเข้ากับกระบวนการประจาํวนัใน
หอ้งเรียน 

ก่อนเร่ิมใช้งาน 
แอปงานช้ันเรียนคือแอปสําหรับ iPad และต้ังค่าใน Apple School Manager ได้ง่ายๆ 
ทํางานร่วมกับผู้จดัการฝ่ายเทคโนโลยีของสถานศึกษาเพ่ือใหแ้น่ใจวา่มกีารต้ังค่า
บัญชีสําหรับสถานศึกษาท่ีจาํเป็นสําหรับคุณและนักเรียน และมกีารเปิดใช้งาน
คุณสมบัติความคืบหน้าของนักเรียนใน Apple School Manager แล้ว 
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ต้ังค่าช้ันเรียน  
ฝ่ายไอทีจะช่วยต้ังค่าช้ันเรียนใหคุ้ณได้ และในกรณีท่ีโรงเรียนมกีารต้ังค่าบัญชีใน 
Apple School Manager ไวแ้ล้ว คุณก็จะสามารถสร้างช้ันเรียนของคุณเองได้เช่นกัน 

เมื่อแผนกไอทีติดต้ังและกําหนดค่าแอปงานช้ันเรียนแล้ว ใหเ้ปิดแอปใน iPad ของคุณ แอปงาน
ช้ันเรียนจะเติมข้อมูลแถบด้านข้างโดยอัตโนมติัด้วยช้ันเรียนท่ีต้ังค่าไวส้ําหรับคุณแล้ว 
ใน Apple School Manager  

แตะ         เพ่ือเพ่ิมช้ันเรียนของคุณเอง 
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ต้ังช่ือช้ันเรียน แล้วเลือกสีและไอคอนแสดงแทนช้ันเรียน แตะ "นักเรียน" เพ่ือเพ่ิมนักเรียน  

เมื่อเร่ิมพิมพ์ช่ือนักเรียน แอปงานช้ันเรียนจะช่วยแนะนํานักเรียนใหคุ้ณเพ่ิม แตะช่ือเพ่ือเพ่ิม
นักเรียน คุณสามารถเพ่ิมนักเรียนท่ีมบัีญชี Apple ID ท่ีมกีารจดัการซ่ึงต้ังค่าไวแ้ล้ว 
ใน Apple School Manager เท่าน้ัน เมื่อคณุเพ่ิมนักเรียนครบทกุคนแล้ว ใหแ้ตะ "เสร็จสิน้" 

แตะ "เพ่ิมช้ันเรียน" เพ่ือสร้างช้ันเรียนด้วยนักเรียนท่ีเลือก แล้วแตะ "เสร็จสิ้น" เพ่ือต้ังค่า 
ช้ันเรียนใหเ้สร็จ คุณสามารถเพ่ิมนักเรียนได้ทุกเมื่อ ช้ันเรียนใหมจ่ะแสดงอยู่ในแถบด้านข้าง 
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สร้างงานท่ีมอบหมายช้ินแรกของคุณ 
แอปงานช้ันเรียนจะช่วยลดความซับซ้อนของขั้นตอนการทํางานในแต่ละวนัของคุณ 
โดยทําใหก้ารจดัทําและส่งงานท่ีมอบหมายกลายเป็นเร่ืองงา่ย ด้วยความยืดหยุ่นใน
การรองรับเกือบทุกอย่าง ท้ังเวบ็ลิงก์, PDF, เอกสาร แมก้ระท่ังลิงก์ไปยังกิจกรรมใน 
แอป และคณุยังสามารถใช้งานท่ีมอบหมายเพ่ือสง่ประกาศและรายการเตือนความจํา
ต่างๆ ได้อีกด้วย รวมถึงนักเรียนยังสามารถดูงานท่ีมอบหมายในช้ันเรียนท้ังหมด
ของตัวเองได้ เพ่ือติดตามทุกสิ่งท่ีต้องทําใหเ้สร็จสิ้น 

แตะช้ันเรียนท่ีคุณสร้างงานท่ีมอบหมายใหใ้นแถบด้านข้าง งานท่ีมอบหมายท่ีคุณสร้างจะ
ปรากฏในหน้าช้ันเรียนน้ี 

แตะ           เพ่ือสร้างงานท่ีมอบหมายใหม ่

เพ่ิมรายช่ือผู้รับ (เลือกท้ังช้ันเรียนหรือนักเรียนเป็นรายบุคคล) ช่ือเร่ือง และคําแนะนํา  
คุณยังระบุกําหนดส่งงานได้ด้วย 

ถัดไป ใหเ้พ่ิมกิจกรรม เช่น เวบ็ลิงก์ท่ีนักเรียนของคุณต้องตรวจสอบ หรือไฟล์ท่ีต้องการ 
แจกจา่ย หมายเหตุ: ต้องระบุแค่ผู้รับและช่ือเร่ืองเท่าน้ัน ส่วนข้อมูลอ่ืนๆ จะระบุหรือไมก็่ได้ 

แตะ         เมื่อคุณพร้อมโพสต์งานท่ีมอบหมาย คุณยังบันทึกแบบร่างไวส้่งทีหลังได้ด้วย 
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เพ่ิมกิจกรรมไฟล์ 
คุณแชร์ไฟล์กับนักเรียนได้ทุกชนิด เพ่ือท่ีพวกเขาจะได้มสีื่อการเรียนท้ังหมดท่ีจาํเป็น
ในการทํางานใหเ้สร็จเรียบร้อย และจากการท่ีงานท่ีมอบหมายมกิีจกรรมชนิดต่างๆ 
ใหเ้ลือก คุณจงึสามารถสร้างสรรค์งานท่ีมอบหมายได้อย่างไมจ่าํกัด และยังทําให้
นักเรียนสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างเต็มท่ีเมื่อทํางานท่ีมอบ
หมายต่างๆ 

แตะ "ไฟล์" ในงานท่ีมอบหมายใหม ่

ถัดไป ใหเ้รียกดูไฟล์แล้วแตะไฟล์ท่ีคุณต้องการเพ่ิม หรือจะเปิดอีกแอปหน่ึงเอาไวข้้างๆ เช่น 
แอปไฟล์หรือ Safari แล้วลากไฟล์หรือ URL ไปยังงานท่ีมอบหมายของคุณก็ได้ 

ทําขั้นตอนเหล่าน้ีซ[า เพ่ือเพ่ิมกิจกรรมและไฟล์หลายรายการในงานท่ีมอบหมายของคุณ 
แตะ         เมื่อทําเสร็จแล้ว  
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มุมมองนักเรียน 

นักเรียนจะเหน็งานท่ีมอบหมายในช้ันเรียนท้ังหมดของตนเองในแดชบอร์ด  
โดยจดัเรียงตามกําหนดส่งเพ่ือช่วยติดตามงานท้ังหมดท่ีต้องทําใหเ้สร็จ 

หากนักเรียนจะเร่ิมทํางานในงานท่ีมอบหมาย ใหแ้ตะเพ่ือเปิดงานท่ีมอบหมาย แล้วทําตาม 
คําแนะนําของคุณ จากน้ันแตะกิจกรรมใดก็ได้ท่ีคุณเพ่ิมไวใ้ห ้

แอปงานช้ันเรียนจะจดัเรียงไฟล์ท่ีคุณแชร์ใน iCloud Drive ใหคุ้ณและนักเรียนโดยอัตโนมติั ใน
ตัวอย่างน้ี งานท่ีมอบหมายท่ีช่ือ "จาํนวนเต็ม" สร้างขึ้นสําหรับช้ันเรียนวชิาคณิตศาสตร์ และมี
การเพ่ิมไฟล์ท่ีช่ือ "แผ่นงานการสํารวจจาํนวนเต็ม" ในงานท่ีมอบหมายดังกล่าว เมื่อโพสต์ไป
ยังนักเรียนท้ังหมดในช้ันเรียน รายการต่อไปน้ีจะปรากฏในโฟลเดอร์ iCloud Drive ของผู้สอน
และนักเรียน ได้แก่ แอปงานช้ันเรียน > จาํนวนเต็มทางคณิตศาสตร์ > จาํนวนเต็ม >  
แผ่นงานการสํารวจจาํนวนเต็ม 
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ทํางานร่วมกับนักเรียน 
คุณสามารถทํางานร่วมกับนักเรียนสําหรับกิจกรรมงานท่ีมอบหมายใน Pages, 
Numbers และ Keynote ได้ด้วยแอปงานช้ันเรียน ขณะท่ีนักเรียนทํางานในไฟล์การ
ทํางานร่วมกัน คณุจะดู แก้ไข เพ่ิมความคิดเหน็ หรือแมแ้ต่บันทึกเสยีงเพ่ือ 
แสดงความเหน็แบบเรียลไทม ์และช่วยนักเรียนได้ตลอดการทํางาน 

เมื่อเพ่ิมไฟล์ Pages, Numbers และ Keynote ในงานท่ีมอบหมาย คุณจะทํางานร่วมกับนักเรียน
แบบตัวต่อตัวได้ แตะ         และเลือก “นักเรียนแต่ละคนสามารถแก้ไขไฟล์ของตนเองได้” หรือจะ
ใหนั้กเรียนทุกคนทํางานร่วมกันในไฟล์เดียวก็ได   

คุณยังเร่ิมการทํางานร่วมกันกับนักเรียนจากภายใน Pages, Numbers และ Keynote ได้
โดยตรงอีกด้วย แตะ          จากน้ันเลือก "แชร์" แล้วเลือก "แอปงานช้ันเรียน" วธิน้ีีจะใหคุ้ณ 
สร้างงานท่ีมอบหมายใหมใ่นแอปงานช้ันเรียนได้ 
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มุมมองนักเรียน 

ถ้าคุณแชร์ไฟล์เป็นรายบุคคล นักเรียนแต่ละคนจะทํางานในสําเนาไฟล์ของต้วเอง 

แนะนําใหนั้กเรียนส่งงานโดยใช้ปุ่มส่งในเอกสาร Pages, Numbers หรือ Keynote ท่ีแชร์เมื่อ
ทํางานเสร็จแล้ว  

เมื่อส่งไฟล์แล้ว นักเรียนจะแก้ไขไฟล์ไมไ่ด้อีก หากต้องการเปล่ียนแปลง นักเรียนต้องยกเลิก
การส่งแล้วค่อยส่งไฟล์ใหมอี่กคร้ัง 

เปิดเอกสารการทํางานร่วมกันของนักเรียนแต่ละคนจากมุมมองรายละเอียดงานท่ีมอบหมาย 
หรือจาก iCloud Drive เพ่ือดูความคืบหน้าของนักเรียน 

การทํางานร่วมกันทําใหคุ้ณแสดงความเหน็ภายในเอกสารได้ในแบบเรียลไทมข์ณะท่ีนักเรียน
ทํางาน แก้ไขเอกสาร โดยใช้เคร่ืองมอืวาดภาพเพ่ือเขียนอธบิาย หรือแมแ้ต่บันทึกเสียงแสดง
ความเหน็ของคุณ เมื่อตรวจงานท่ีนักเรียนส่งมาเสร็จแล้ว คุณจะส่งไฟล์กลับไปใหนั้กเรียนเป็น
รายบุคคลหรือท้ังช้ันเรียนก็ได้ เมื่อส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว คุณและนักเรียนจะมสีําเนางานน้ัน
คนละฉบับ และนักเรียนจะไมส่ามารถส่งงานซ[าได้ 

หากต้องการส่งไฟล์กลับไปใหนั้กเรียนเป็นรายบุคคล ใหแ้ตะ          สําหรับนักเรียนท่ีคุณต้องการส่ง 
งานกลับไปให ้แล้วแตะ "ส่งกลับไปใหนั้กเรียน" หากต้องการส่งไฟล์กลับไปใหท้ั้งช้ันเรียน  
ใหแ้ตะ "ส่งกลับไปใหนั้กเรียน" 
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เพ่ิมกิจกรรมแอป 
แอปงานช้ันเรียนทําใหก้ารนํานักเรียนไปยังจุดท่ีถูกต้องภายในแอปเป็นเร่ืองงา่ย คณุ
สามารถเรียกดูแอปท่ีรองรับเพ่ือค้นหาเน้ือหาท่ีเหมาะกับหลักสตูรของคณุ  
แล้วแชร์กิจกรรมแอปท่ีต้องการกับนักเรียน นักเรียนก็จะไปยังกิจกรรมท่ีถูกต้องได้ 
โดยตรงเพียงแค่แตะคร้ังเดียว 

แตะ "กิจกรรมแอป" ในงานท่ีมอบหมายใหม ่

คุณจะเหน็รายการแอปท่ีติดต้ังใน iPad รวมถึงแอปท่ีรายงานความคืบหน้าของนักเรียนได้
ด้วย เลือกแอปท่ีมกิีจกรรมเหมาะสมกับเป้าหมายการเรียนรู้สําหรับนักเรียนของคุณ 

คุณยังกําหนดกิจกรรมภายในแอปท่ีรองรับได้อีกด้วย ขณะเรียกดูแอป ใหใ้ช้เมนู "แชร์" เพ่ือ
สร้างงานท่ีมอบหมายใหมใ่นแอปงานช้ันเรียนเมื่อคุณพบกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง  
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แอปงานช้ันเรียนจะแสดงกิจกรรมท่ีกําหนดได้จากแอป  

เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะกับเป้าหมายการเรียนรู้ เมื่อพร้อมแล้ว ใหแ้ตะ "เสร็จสิ้น" แล้วแตะ        
เพ่ือโพสต์งานท่ีมอบหมายน้ัน 

มุมมองนักเรียน 

เมื่อนักเรียนได้รับงานท่ีมอบหมายพร้อมกิจกรรมท่ีคุณเลือกไว ้พวกเขาสามารถไปยังจุดท่ี 
ถูกต้องได้โดยตรงภายในขั้นตอนเดียว เพียงแค่แตะกิจกรรมน้ันในแอปงานช้ันเรียน 
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ดูความคืบหน้าของช้ันเรียนและนักเรียน 
เมื่อสถานศึกษาเปิดใช้งานคุณสมบัติความคืบหน้าของนักเรียนใน Apple School 
Manager คุณจะสามารถดูภาพตัวอย่างท่ีแสดงประสิทธภิาพในช้ันเรียนโดยรวมของ
นักเรียนแต่ละคน ตรวจดูความคืบหน้าของนักเรียนเป็นรายบุคคล และดูวา่นักเรียน
ทํางานท่ีมอบหมายท้ังหมดเป็นอย่างไรบ้าง 

ซ่ึงสิ่งน้ีทําใหคุ้ณปรับแต่งการสอนใหเ้หมาะกับนักเรียนแต่ละคนได้ ไมว่า่พวกเขาจะ
ต้องการความท้าทายหรือความช่วยเหลือเป็นพิเศษก็ตาม คุณและนักเรียนจะใช้ 
แอปงานช้ันเรียนได้ แมว้า่สถานศึกษาไมไ่ด้เปิดใช้งานคุณสมบัติน้ีก็ตาม 

หากต้องการดูความคืบหน้าของช้ันเรียนคุณในงานท่ีมอบหมาย ใหไ้ปท่ี "กิจกรรมล่าสุด"  
หรือแตะท่ีช่ือช้ันเรียนในแถบด้านข้างและเลือกงานท่ีมอบหมาย 

มุมมองรายละเอียดงานท่ีมอบหมายจะรวบรวมข้อมูลสําหรับนักเรียนท้ังหมดในช้ันเรียนไว ้ 

แอปท่ีรองรับคุณสมบัติความคืบหน้าของนักเรียนจะส่งข้อมูลเก่ียวกับประสิทธภิาพของ
นักเรียนหลังจากทํากิจกรรมเสร็จสิ้น  
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แผนภูมกิิจกรรมท้ังหมดจะแสดงจาํนวนกิจกรรมในงานท่ีมอบหมายท่ียังไมเ่สร็จ  
พร้อมใหต้รวจ หรือรอใหนั้กเรียนลองทําใหมอี่กคร้ัง 

แผนภูมคิวามคืบหน้าของนักเรียนจะบอกวา่ นักเรียนมคีวามคืบหน้าถึงไหนแล้วในกิจกรรม
งานท่ีมอบหมายท้ังหมด เพ่ือช่วยใหคุ้ณตัดสินใจวา่ นักเรียนคนใดท่ีอาจต้องการความช่วย
เหลือเพ่ิมเติม หรืองานท่ีท้าทายมากขึ้น 

แตะช่ือในรายช่ือนักเรียนเพ่ือดูข้อมูลท่ีละเอียดย่ิงขึ้นเก่ียวกับประสิทธภิาพของนักเรียน 
แต่ละคนในกิจกรรมน้ันๆ 

ข้อมูลท่ีมจีะขึ้นอยู่กับประเภทกิจกรรมและจะประกอบด้วยเวลาท่ีใช้ไปในกิจกรรม เปอร์เซ็นต์ท่ี
ทําเสร็จ คะแนนการทดสอบ คําใบ้ท่ีใช้ หรือคะแนนท่ีได้ เป็นต้น 

เมื่อคุณดูงานท้ังหมดท่ีนักเรียนทําเสร็จแล้ว ใหแ้ตะ "ทําเคร่ืองหมายท้ังหมดวา่ดูแล้ว" 
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มุ่งเน้นไปท่ีนักเรียนเปน็รายบุคคล 
เอกลักษณ์ของแอปงานช้ันเรียนก็คือมุมมองรายละเอียดนักเรียนท่ีใหคุ้ณดูข้อมูล
ท้ังหมดได้ในท่ีเดียว ไมว่า่จะเป็นความคืบหน้าของทุกแอปท่ีรองรับตามท่ีคุณกําหนด
ไว ้ตลอดจนงานท่ีนักเรียนส่ง การมขี้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับประสิทธภิาพของนักเรียน
แต่ละคนจะช่วยใหคุ้ณปรับแต่งการสอนตามความต้องการของนักเรียนได้ 

หากต้องการดูข้อมูลความคืบหน้าในงานท่ีมอบหมายท้ังหมดของนักเรียน ใหเ้ลือกช้ันเรียน
จากแถบด้านข้างแล้วแตะช่ือของนักเรียนคนน้ัน 

นักเรียนยังสามารถใช้แอปดูความคืบหน้าของตัวเอง เพ่ือท่ีพวกเขาจะสามารถควบคุม 
การเรียนรู้ของตนเองได้ 

แตะ          เพ่ือเพ่ิมงานท่ีมอบหมายใหมใ่หกั้บนักเรียนคนน้ีเพียงคนเดียว  
หรือแตะ "ดูงานท่ีมอบหมาย" เพ่ือทํางานท่ีมอบหมายก่อนหน้าต่อไป 

แอปงานช้ันเรียนจะใหข้้อมูลความคืบหน้า เพ่ือช่วยใหคุ้ณทราบวา่นักเรียนคนใดท่ีอาจต้อง
ลองทํากิจกรรมอีกคร้ัง หรืออาจต้องขอเวลาเพ่ิมเติมเล็กน้อยหลังจากท่ีคุณล็อคงานท่ีมอบ
หมาย   
• สําหรับงานของนักเรียนท่ีมสีถานะความคืบหน้าเป็น "พร้อมใหต้รวจ" ใหแ้ตะ          จากน้ันแตะ   

"ขอใหล้องทําอีกคร้ัง" เพ่ิมคําแนะนําของคุณ แล้วแตะ             

• สําหรับงานของนักเรียนท่ีมสีถานะเป็น "ยังไมเ่สร็จ" ใหแ้ตะ          จากน้ันแตะ "อนุญาตใหทํ้าให้
เสร็จ" 
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ทําสิ่งต่างๆ กับงานท่ีมอบหมายได้มากข้ึน 
ตัวเลือกขั้นสูงในงานท่ีมอบหมายของแอปงานช้ันเรียนช่วยใหคุ้ณทําสิ่งต่างๆ ได้
มากขึ้น ใช้คําขอส่งงานเพ่ือใหนั้กเรียนมทีางเลือกในการแสดงถึงการเรียนรู้ของ
พวกเขา นําแผ่นงานกระดาษมาสู่กระบวนการทํางานแบบดิจทัิลด้วยเคร่ืองสแกน
เอกสาร ใช้คุณสมบัติงานมลัติทาสก์ใน iPadOS ขณะสร้างงานท่ีมอบหมายเพ่ือทําให้
กระบวนการทํางานงา่ยย่ิงขึ้น ดูเวลาส่งงานหลังพ้นกําหนดส่ง ส่งคืนงานท่ีมอบ
หมายและขอใหนั้กเรียนลองทําอีกคร้ัง ล็อคงานท่ีมอบหมายเมื่อคุณไมใ่หส้่งงานอีก
ต่อไป 

คณุสามารถบอกใหนั้กเรียนสง่หลักฐานการเรียนรูใ้นรปูแบบท่ีพวกเขาเลือกเองด้วยคําขอสง่งาน  

เมื่อคุณสร้างงานท่ีมอบหมายใหม ่ใหแ้ตะ "คําขอส่งงาน" จากน้ันแตะ "รายการท่ีไมม่ช่ืีอ #" 
แล้วต้ังช่ือกิจกรรมส่งงาน เมื่อพร้อมแล้ว ใหแ้ตะ           

นักเรียนจะส่งงานในแอปงานช้ันเรียนหรือใช้ปุ่มแชร์ เพ่ือส่งงานจากภายในแอปอ่ืนก็ได้  
พวกเขาสามารถสง่รายการต่างๆ เช่น ไฟล์จากแอป, ไฟล์การทํางานร่วมกัน, PDF หรือรปูภาพและ
วดีิโอได้ 

ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถสร้างไฟล์ใน Pages ใน iPad แตะ         แล้วแตะ "แชร์" และเลือก
แอปงานช้ันเรียน จากน้ันเลือกช้ันเรียนและงานท่ีมอบหมายเพ่ือส่งไฟล์น้ัน 
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แอปงานช้ันเรียนช่วยใหคุ้ณนําแผ่นงานกระดาษมาสู่กระบวนการทํางานแบบดิจทัิลได้ด้วย
เคร่ืองสแกนเอกสารในตัว  

สร้างงานท่ีมอบหมายใหม ่แตะ "สแกนเอกสาร" แล้ววางเอกสารใหอ้ยู่ในมุมมองของกล้องใน
อุปกรณ์ของคุณ ใช้โหมดอัตโนมติัหรือถ่ายภาพเอกสารท่ีต้องการสแกนด้วยตนเอง ลากมุม
เพ่ือปรับขนาด แล้วแตะ "เก็บเอกสารท่ีสแกน" 

สแกนหน้าอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมลงในเอกสาร แล้วแตะ "บันทึก" เมื่อดําเนินการเสร็จ แตะ 
"เอกสารท่ีไมม่ช่ืีอ #" และต้ังช่ือเอกสารท่ีสแกน เมื่อพร้อมแล้ว ใหแ้ตะ         

แอปงานช้ันเรียนสร้าง PDF จากเอกสารท่ีสแกน เมื่อได้รับงานท่ีมอบหมาย นักเรียนสามารถ
ทําเคร่ืองหมายในไฟล์ PDF และส่งไปพร้อมกับงานท่ีมอบหมายได้ทันที เมื่อมคํีาขอส่งงาน 
นักเรียนยังสามารถใช้เคร่ืองสแกนเพ่ือส่งงานของตนเองท่ีทําบนกระดาษไปยังงานท่ีมอบ
หมายได้อีกด้วย  
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การลากไฟล์หรือ URL ไปยังงานท่ีมอบหมายด้วยคุณสมบัติงานมลัติทาสก์ของ iPad ก็ทําได้
งา่ย เล่ือน ขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอเพ่ือเข้าถึง Dock แล้วแตะท่ีแอปค้างไว ้เช่น แอปไฟล์ 
เพ่ือดูไฟล์ล่าสุด จากน้ันแค่ลากไฟล์ท่ีคุณต้องการแชร์  

คุณยังลากแอปจาก Dock ท่ีอยู่ถัดจากแอปงานช้ันเรียน แล้วลากไฟล์หรือ URL ไหนก็ได้จาก
แอปดังกล่าวไปใส่แอปงานช้ันเรียนได้เช่นกัน 

หากคุณกําหนดวนัส่งงานสําหรับงานท่ีมอบหมายแล้ว นักเรียนจะส่งงานได้ และระบบจะบันทึก
ความคืบหน้าของพวกเขาไว ้ถึงแมจ้ะพ้นกําหนดส่งแล้วก็ตาม การส่งงานท่ีล่าช้าจะถูกทํา
เคร่ืองหมายเป็นส่งล่าช้า  

คณุจะล็อคงานท่ีมอบหมายได้ หากต้องการหยุดรับการสง่งาน นักเรียนจะสง่งานใหม ่ทําการ
เปล่ียนแปลงใดๆ หรือบันทึกความคืบหน้าของตัวไมไ่ด้ หลังจากคณุล็อคงานท่ีมอบหมายน้ันแล้ว 

แตะ          เพ่ือล็อค แก้ไข ทําซ[า หรือลบงานท่ีมอบหมาย รวมไปถึงการทําเคร่ืองหมายเป็น
รายการโปรด เมื่อคุณลบงานท่ีมอบหมายไปแล้ว ท้ังงานท่ีมอบหมายและข้อมูลความคืบหน้าจะ
ถูกลบไปด้วย และจะไมแ่สดงในแอปงานช้ันเรียนอีกต่อไป แต่คุณจะเข้าถึงเอกสารต่างๆ ได้ใน
แอปไฟล์แทน  

เมื่อนักเรียนทํากิจกรรมงานท่ีมอบหมายเสร็จ และคุณได้ตรวจสอบความคืบหน้าและงานของ
นักเรียนแล้ว และไมจ่าํเป็นต้องใช้งานท่ีมอบหมายน้ันอีกต่อไป คุณสามารถทําเคร่ืองหมายวา่
เสร็จสิ้นแล้วได้ แล้วแอปงานช้ันเรียนจะยกเลิกคําขอท่ีค้างอยู่สําหรับงานดังกล่าว ส่งสําเนา
งานท่ีมอบหมายท้ังหมดกลับไปใหนั้กเรียนทุกคน และบันทึกสําเนางานท่ีมอบหมายแบบดู
เท่าน้ันในมุมมอง "เสร็จสิ้น" เมื่อทําเคร่ืองหมายใหง้านท่ีมอบหมายเป็นเสร็จสิ้น หรือลบงานท่ี
มอบหมายไปแล้ว คุณจะไมส่ามารถยกเลิกได้ 

17



ความเปน็ส่วนตัว 
Apple มคีวามมุง่มัน่เป็นอย่างย่ิงต่อความเป็นส่วนตัวของผู้สอนและนักเรียน  
สถานศึกษาต้องเลือกใช้คุณสมบัติความคืบหน้าของนักเรียนโดยใช้ Apple School 
Manager คุณสมบัติความคืบหน้าของนักเรียนจะบันทึกเฉพาะกิจกรรมท่ีคุณกําหนด
ใหโ้ดยเฉพาะ และท่ีเสร็จสิ้นในขณะใช้ Apple ID ท่ีมกีารจดัการซ่ึงสถานศึกษาเป็นฝ่าย
จดัหาใหเ้ท่าน้ัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกําหนดใหนั้กเรียนอ่านบทนําเร่ือง  
Romeo and Juliet ใน Apple Books และนักเรียนยังอ่านเร่ือง The Great Gatsby 
ด้วย ท้ังคุณและนักเรียนจะเหน็ข้อมูลความคืบหน้าเฉพาะในส่วนบทนําเท่าน้ัน 
เน่ืองจากเป็นการอ่านท่ีกําหนด ข้อมูลความคืบหน้าของนักเรียนท้ังหมดจะเข้ารหสัไว้
ขณะถ่ายโอนและตอนท่ีไมม่คีวามเคล่ือนไหว ถ้าสถานศึกษาของคุณไมเ่ลือกใช้
คุณสมบัติดังกล่าว คุณก็ยังสามารถใช้แอปงานช้ันเรียนได้อยู่โดยไมม่คีุณสมบัติน้ี 
เมื่อมกีารใช้การรายงานความคืบหน้า นักเรียนจะเหน็การแจง้เตือนท่ีระบุวา่กําลังมี
การบันทึกความคืบหน้าของพวกเขาอยู่ เพ่ือเป็นการยืนยันความโปร่งใส 

การต้ังค่าแอปงานช้ันเรียน 
ต่อไปน้ีคือขั้นตอนท่ีแผนกเทคโนโลยีจาํเป็นต้องดําเนินการเพ่ือต้ังค่าแอปงานช้ัน
เรียนใหคุ้ณ คุณยังสามารถส่งคู่มอื PDF ฉบับน้ีใหพ้วกเขาได้ด้วย 

1. ลงทะเบียนหรืออัปเกรดเป็น Apple School Manager 

2. สร้าง Apple ID ท่ีมกีารจดัการสําหรับผู้สอนและนักเรียนด้วยการยืนยันตัวตนแบบ
รวมศูนย์, SFTP, SIS หรือดําเนินการด้วยตัวเอง 

3. ต้ังค่าช้ันเรียนใน Apple School Manager หรืออนุญาตใหผู้้สอนต้ังค่าช้ันเรียน
ของตนเอง 

4. รับแอปงานช้ันเรียนในแอปและหนังสือใน Apple School Manager 

5. เปิดใช้งานคุณสมบัติความคืบหน้าของนักเรียนสําหรับองค์กรของคุณใน Apple 
School Manager 

แหล่งข้อมูล 
คู่มอืผู้ใช้แอปงานช้ันเรียนสําหรับผู้สอน 
คู่มอืผู้ใช้แอปงานช้ันเรียนสําหรับนักเรียน 
คู่มอืผู้ใช้ Apple School Manager 
เก่ียวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยสําหรับผลิตภัณฑ์ Apple เพ่ือการศึกษา 
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https://www.apple.com/th/education/docs/get-setup-for-schoolwork.pdf
https://support.apple.com/th-th/guide/schoolwork-teacher/welcome/ios
https://support.apple.com/th-th/guide/schoolwork-student/welcome/ios
https://support.apple.com/th-th/guide/apple-school-manager/
https://support.apple.com/th-th/HT208525

