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ค ำน ำ 

 
 Google Apps for Education คือ แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Google เพ่ือให้บริการ
ทางด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรการศึกษา เป็นการให้บริการ “ฟรี” ไม่เสียเงิน งานคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนสิงห์บุรี  จึงได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้งาน Google Apps for 
Education เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้งาน Google Apps for Education เบื้องต้น และน าไปประยุกต์ใช้ใน
การท าโครงงานหรือชีวิตประจ าวันได ้
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารการอบรมฯ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับนักเรียน และผู้สนใจ สามารถ
น าเทคโนโลยีดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการคิด อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนร่วม 
 

งานคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนสิงห์บุรี 
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โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ สสวท.  

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  โรงเรียนสิงห์บุรี 
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

หลักสูตรการอบรม Google Apps for Education 
 

จุดประสงค์ 
 1. นักเรียนสมัคร Account Gmail ได้ 
 2. นักเรียนเข้าใช้งาน Google Drive ได้ 
 3. นักเรียนสร้างโฟลเดอร์และอัพโหลดไฟล์ใน Google Drive และแชร์ไฟล์ได้ 
 4. นักเรียนสร้างเอกสารจาก Google เอกสาร และแชร์เอกสารได้ 
 5. นักเรียนสร้างแบบส ารวจความพึงพอใจ ด้วย Google Form และเผยแพร่ ใช้งานได้ 
 6. นักเรียนสร้าง Sites เผยแพร่ผลงาน ได้ 
 
เนื้อหาหลักสูตร 
 1. รู้จัก Google Apps for Education 
 2. การสมัคร Account  Gmail  
 3. การใช้งาน Google Drive 
 4. การจัดการโฟลเดอร์และไฟล์ใน Google Drive  
 5. การสร้าง Google เอกสาร  
 6. การสร้างแบบส ารวจความพึงพอใจ ด้วย Google Form  
 7. การสร้าง Sites อย่างง่าย ด้วย Google Sites  
 8. การน าข้อมูลแบบส ารวจไปใช้งานด้วย Google Sheets 
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รู้จัก Google Apps for Education 
 Google Apps for Education หรือ Google Apps ส าหรับการศึกษา Google Apps for 
Education เป็นชุดเครื่องมือส าหรับการท างานร่วมกัน ผ่าน Google Apps เช่น Mail, Calendar, Docs, 
Drive, Site, Form, Map ฯลฯ เพื่อการส่ือสารกัน เหมาะส าหรับอาจารย์ นักเรียน เจ้าหน้าท่ีของโรงเรียน 

 
 
โดย Google ได้จัดเตรียมแอปพลิเคช่ัน ต่างๆ ไว้ส าหรับรองรับการท างาน ดังนี้ 
  Gmail 
  Hangouts (Google Talk) 
  Google Calendar 
  Google Documents 
  Google Site เป็นต้น 
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จุดเด่นของ Google Apps 
  พื้นท่ีเก็บ e-mail มากถึง 25 GB สามารถเก็บ e-mail ท้ังหมดไว้โดยไม่ต้องส ารองข้อมูลแบบ 
offline 
  ความสามารถใหม่ๆท่ีช่วยให้จัดการ e-mail ได้อย่างสะดวก เช่น ป้ายก ากับ, conversation, 
search operation 
  เข้าใช้งานได้ จากอุปกรณ์ต่างๆท้ัง Notebook, โทรศัพท์ มือถือ หรือ Tablet ทุกท่ี และทุกเวลา 
  ใช้งานได้ท้ัง PC, Mac หรือ Linux 
  กรณีท่ีเกิดความเสียหายกับเครื่อง computer ท่ีใช้งานอยู่ ข้อมูลท้ังหมดของคุณจะยังคงอยู่อย่าง
ปลอดภัย และ เรียกใช้งานจากเครื่องอื่นๆได้ทันที 
  จัดตารางนัดหมายขององค์กร (หรือกลุ่ม) ได้ด้วย Calendar ท่ีทุกคนในองค์กร(หรือกลุ่ม) ใช้งาน
ร่วมกัน 
  ใช้งาน document, spreadsheet ร่วมกัน โดยท่ีทุกคนในกลุ่มสามารถเข้าใช้งานและแก้ไขได้
พร้อมกัน 
  ใช้งาน IM ได้ท้ัง text, voice หรือ video จากหน้าใช้งาน e-mail 
 โดยท่ัวไปในบัญชี Gmail จะได้รับนามสกุล @gmail.com เช่น krusuchada.sing@gmail.com 
เป็นต้น Google Apps for Education มีส่วนส าคัญในการเปล่ียนแปลงด้านนวัตกรรมการศึกษา และการ
ติดต่อส่ือสารในสถาบันการศึกษาต่างๆ ท าให้ครูติดตามนักเรียนอยู่ใกล้ชิดมากขึ้น นักเรียนสามารถเรียนรู้ตาม
หลักสูตรได้ด้วยความเป็นระบบคลาวด์ 
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การสมัคร Account  Gmail 

 
 Gmail เป็นบริการอีเมลฟรีของกูเกิลผ่านทางระบบเว็บเมล POP และ IMAP รองรับการใช้งาน 54 
ภาษารวมถึงภาษาไทย Gmail เป็นผู้ให้บริการรายแรกที่ใช้ AJAX ท่ีใช้งานจาวาสคริปต์และการใช้งานผ่านทาง
คีย์บอร์ด ท าให้สะดวกต่อการใช้งาน Gmail มีขั้นตอนการสมัคร เพื่อเข้าใช้งานบริการหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 
ของ Google ได้ดังนี้ 
 1. เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox  คลิกเลือก Gmail 

 
 

 2. สร้างบัญชีใหม่ คลิก > ตัวเลือกเพิ่มเติม > สร้างบัญชี 

              
 
 
 

คลิกเข้าใช้งาน email 

1. คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม 

2. คลิกสร้างบัญชี 

3. คลิกถัดไป 
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 3. กรอกข้อมูลท่ีจ าเป็นให้ครบทุกช่อง และ คลิก ขั้นตอนถัดไป 

 
 
 จะปรากฏหน้าจอ นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อก าหนด ให้คลิก ฉันยอมรับ  

 
 

 เมื่อการสร้างบัญชีส าเร็จ จะปรากฏหน้าจอ ยินดีต้อนรับ ดังภาพ 

 

1. กรอกข้อมูลท่ีจ าเป็น 

2. คลิก ข้ันตอนถัดไป 

3. คลิก ฉันยอมรับ 
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 4. การตั้งค่าบัญชี และปรับเปล่ียนรูปโปรไฟล์ คลิกท่ี  

 
 
 เปล่ียนรูปโปรไฟล์ โดยการอัพโหลดรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ 

 
 

 

3. ตั้งค่าบัญชี 

2. เปล่ียนรูปโปรไฟล์ 

1. คลิกดู

1. คลิกเลือก อัพโหลดภาพถ่าย 

2. คลิกเลือกรูปภาพ

จากคอมพิวเตอร์ 

หรือลากรูปภาพมาวาง 

3. ปรับขนาดรูปภาพ 

4. คลิก ต้ังเป็นรูปโปรไฟล์ 
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 5. เปิดดูบริการ หรือ ผลิตภัณฑ์ของ Google คลิกท่ี   หากต้องการดูท้ังหมด ให้คลิกเลือก อื่น ๆ 

 
 บริการ หรือ ผลิตภัณฑ์ท้ังหมดของ Google 

 
 

 6. การเข้าใช้งาน Gmail สามารถคลิกเลือกท่ี   หรือ Gmail 

 

1. คลิก ดูผลิตภัณฑ์ 

2. คลิก ดูผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม 

1. คลิก Gmail 2. หรือคลิก ดูผลิตภัณฑ์ 

และคลิก Gmail 
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 ปรากฏหน้าจอกล่องจดหมายเข้าท้ังหมด 

 
 

 หากต้องการส่งจดหมาย เลือกเมนู จะปรากฏหน้าต่างให้เขียนจดหมาย ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุ Email ที่ต้องการส่งจดหมาย 
   ระบุชื่อเร่ือง 

 
พื้นที่เขียนจดหมาย 

 

จัดรูปแบบข้อความ 

แนบไฟล ์

แทรกไฟล์โดยใช้ไดร์ฟ 

แทรกรูป 

แทรกลิงก์ 

แทรกอิโมจิ 

1. คลิก เขียน 

2. คลิก เขียนข้อความใหม่ 

3. คลิก ส่ง 
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 การเข้าดูจดหมายท่ีส่งแล้ว เลือกเมนู จดหมายที่ส่งแล้ว 

 
 

 7. การเปล่ียนรูปแบบการแสดงผลหน้าจอของ Gmail คลิกเลือกท่ี    เลือก > ธีม > เลือก
รูปแบบธีม 

                
 
 จะปรากฏหน้าจอแสดงผลของธีมที่เลือกดังภาพ 

 

4. คลิก จดหมายท่ีส่งแล้ว 

1. คลิก ธีม

2. คลิก เลือกธีม

3. คลิก บันทึก
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การใช้งาน Google Drive 
 

 
 

 Google Drive คืออะไร Google Drive เป็นบริการจาก Google ท่ีท าให้เราสามารถน าไฟล์ต่าง ๆ ไป
ฝากไว้กับ Google ผ่านพื้นท่ีเก็บข้อมูลระบบคลาวด์และการส ารองข้อมูลไฟล์ท่ีมีความปลอดภัย ท าให้เรา
สามารถใช้ไฟล์เหล่านั้นท่ีไหนก็ได้ ไม่เพียงแค่ฝากไฟล์ได้เท่านั้นเรายังสามารถแบ่งปันไฟล์กับคนท่ีต้องการ และ
สามารถแก้ไขร่วมกันได้จากอุปกรณ์หลายประเภท เช่น อุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์แทบเลต หรือคอมพิวเตอร์
ส าหรับพื้นท่ี ๆ Google ให้เราใช้บริการฟรีนั้นอยู่ท่ี 15 GB ส าหรับผู้ใช้งานท่ัวไป และหากต้องการพื้นท่ี 
มากขึ้น ก็สามารถซื้อพื้นพี่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มได้ ส่วนราคาก็ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นท่ี  
 

ข้อดีของ Google Drive 
  เก็บไฟล์ได้ทุกประเภท 
  ดูข้อมูลแก้ไขเอกสารได้จากทุกท่ี ทุกเวลา 
  แชร์ไฟล์, โฟลเดอร์ เพื่อทางานร่วมกันได้ 
ข้อเสียของ Google Drive 
  ต้องเช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ต 
การใช้งาน Google Drive 

 1. คลิกท่ีสัญลักษณ์  แล้วคลิก Drive หรือ ไดรฟ์ 

 

1. คลิก ดูผลิตภัณฑ์ 

2. คลิก เลือก ไดรฟ์ 
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 2. การอัพโหลด  สามารถเลือกอัพโหลดได้ท้ัง ไฟล์และโฟลเดอร์  
 

                           
 

 

 

 

      
 

 

1. คลิก เลือก ใหม่ 

2. คลิก เลือก โฟลเดอร์ 

3. ต้ังช่ือโฟล์เดอร์ใหม่ 

4. คลิก สร้าง 

1. ดับเบิ้ลคลิก เปิดโฟลเดอร์ 3. คลิก อัพโหลดไฟล์ 

2. คลิก ใหม่ 
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  6. การแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ คลิกท่ีไฟล์หรือโฟลเดอร์ท่ีต้องการแชร์ แล้วคลิกท่ีสัญลักษณ์  

 
 
 
 
 

4. คลิก เลือกไฟล์ 

รอระบบอัพโหลดไฟล์ 

ไฟล์ท่ีอัพโหลดแล้ว 

1. คลิกเลือกไฟล์ท่ีต้องการแชร์ 

2. คลิก เพิ่มบุคคล 
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 การแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ สามารถเลือกแชร์ให้กับบุคคลโดยระบุอีเมล์ หรือรับลิงก์ส าหรับแชร์  
 

 
 

 Google Drive ไม่จ ากัดแค่การท างานบนเว็บเบราว์เซอร์หรือแค่บนคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยัง
สามารถท างานบนสมาร์ทโฟนท้ังระบบปฏิบัติการ IOS, Android และ Windows Phone ได้เพียงแค่เข้าไป
ดาวน์โหลด Apps Google Drive ท่ี App Store, Play Store และ Windows Store 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ใส่อีเมลของบุคคลท่ีต้องการแชร์เอกสาร 

3. หรือ คลิกรับลิงก์แชร์เอกสาร 

4. เลือกสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเอกสาร 

5. คลิก เสร็จส้ิน 
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การสร้าง Google เอกสาร 

 
 การสร้างเอกสารใน Google Docs สามารถท าได้เหมือนการใช้งานบน MS Office แต่เมื่อสร้าง
เอกสารเรียบร้อยแล้ว เราสามารถก าหนดสิทธิ์ให้ใช้งานร่วมกันได้ มีข้ันตอนการสร้างเอกสารดังนี้ 
 1. เริ่มด้วยการเข้าใช้งาน Google drive > เข้าสู่โฟลเดอร์ท่ีสร้างไว้ > เลือกใช้งาน Google เอกสาร  
 

 
 

 2. สร้างเนื้อหา ปรับแต่งรูปแบบอักษร แทรกรูปภาพ และข้อความลิงก์ 
 

 
 
 
 
 
 

1. คลิก ใหม่ 

2. คลิก Google เอกสาร 

1. พิมพ์ข้อความและปรับแต่งรูปแบบ
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2. คลิกเมนู แทรก>รูปภาพ 

3. คลิก อัปโหลด 
4. คลิก เลือกภาพท่ีจะอัปโหลด 

5. คลิก เลือกภาพ

6. คลิก Open 

ตัดรูปภาพ 

ตัวเลือกรูปภาพ 

จัดต าแหน่งรูปภาพ 

8. คลิกเมนู แทรก>ลิงก์ 

7. คลิกเมาส์คลุมข้อความท่ีต้องการสร้างลิงก์ 

9. ใส่ลิงก์ 
10. คลิกน าไปใช้ 
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11. คลิกเปล่ียนช่ือเอกสาร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ” 
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การสร้างแบบส ารวจความพึงพอใจ ด้วย Google Form 
 Google Form เป็นส่วนหนึ่งในบริการของกลุ่ม Google Docs ท่ีช่วยให้เราสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์ หรือใช้ส าหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยท่ีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการใช้งาน Google Form 
ผู้ใช้สามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบอาทิ เช่น การท าแบบฟอร์มส ารวจความคิดเห็น การท า
แบบฟอร์มส ารวจความพึงพอใจ การท าแบบฟอร์มลงทะเบียน และการลงคะแนนเพื่อโหวต เป็นต้น  
 1. เริ่มด้วยการเข้าใช้งาน Google drive > เข้าสู่โฟล์เดอร์ท่ีสร้างไว้ > เลือกใช้งาน Google ฟอร์ม  
 

 
 

  
 

 2. สร้างค าถามท่ีมีค าตอบส้ันๆ ดังนี้ 
 

     

1. คลิก ใหม่ 

2. คลิก เพิ่มเติม 
3. คลิก Google ฟอร์ม 

4. คลิกเปล่ียนช่ือฟอร์ม 

1. คลิกพิมพ์ค าถาม 

2. คลิกเลือกค าตอบส้ันๆ 
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 3. สร้างค าถามแบบค าตอบหลายตัวเลือก 
 
 

           
 
 
 4. สร้างค าถามแบบมีช่องท าเครื่องหมาย 
 
 

         
 

คัดลอกค าถาม 

ลบค าถาม 

ต้องใส่ข้อมูล 

คุณสมบัติค าถาม 

2. คลิกพิมพ์ค าถาม 

3. คลิกเลือกรูปแบบ หลายตัวเลือก 

4. ใส่ข้อมูลตัวเลือก 5. คลิก จ าเป็น 

1. คลิก  

1. คลิก  2. คลิกพิมพ์ค าถาม 

3. คลิกเลือกรูปแบบ ช่องท าเครื่องหมาย 
4. ใส่ข้อมูลตัวเลือก 

5. คลิก จ าเป็น 
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 5. สร้างค าถามแบบเล่ือนลง 

       
 
 
 6. สร้างค าถามแบบให้ผู้ตอบอัพโหลดไฟล์ภาพได้ 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 

1. คลิก  2. คลิกพิมพ์ค าถาม 

3. คลิกเลือกรูปแบบ เล่ือนลง 

4. ใส่ข้อมูลตัวเลือก 
5. คลิก จ าเป็น 

1. คลิก  

2. คลิกพิมพ์ค าถาม 

3. คลิกเลือกรูปแบบ อัปโหลดไฟล์ 

4. ก าหนดคุณสมบัติ 

5. คลิก จ าเป็น 
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 7. การแบ่งส่วนของหน้า หลังจากค าถามท่ีสร้างจากข้อท่ี 6 

 
 
 8. สร้างค าถามแบบ ตารางตัวเลือกหลายข้อ 
 
 
 
 
 

                       
 

 

คลิก  

1. คลิก  

5. คลิกเลือกรูป 

6. คลิก Open 

3. คลิกเลือกรูปแบบ 
ตารางตัวเลือกหลายข้อ 

4. คลิกเพิ่มรูปในค าถาม 
2. คลิกพิมพ์ค าถาม 

7. ปรับแต่งรูปภาพ 
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 9. สร้างค าถามแบบย่อหน้า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ใส่ข้อค าถามและระดับความพึงพอใจเป็นตัวเลข 

5. คลิก จ าเป็น 

1. คลิก  

3. คลิกเลือกรูปแบบ ย่อหน้า 2. คลิกพิมพ์ค าถาม 

ไม่จ าเป็นต้องใส่ข้อมูลได้ 
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การสร้าง Sites อย่างง่าย ด้วย Google Sites 
 

 
 Google Sites คือ โปรแกรมออนไลน์ท่ีท าให้การสร้างเว็บไซต์ให้ง่ายขึ้นเหมือนกับการแก้ไขเอกสาร
ธรรมดาๆด้วย Google Sites สามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลในท่ีเดียว เช่น รวมวิดีโอ ปฏิทิน
การน าเสนอ เอกสารหรือส่ิงท่ีแนบ และข้อความ อ านวยความสะดวกให้คุณร่วมกันดู หรือแก้ไขหน้าเว็บ จะ
เป็นกลุ่มเล็กๆ หรือท้ังองค์กรก็ได้  
 
รู้จักกูเก้ิลไซต์ (Google Sites) 

Ø Google Sites ให้บริการครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2551  
Ø สร้างเว็บไซต์ได้สุดแสนจะง่ายดาย ใช้เวลากี่นาทีก็โชว์ผลงาน  

 Ø ไม่จ าเป็นต้องรู้ภาษาเขียนเว็บ (HTML) ให้ปวดหัว แค่ใช้เวิร์ดพิมพ์งานเป็นก็เริ่มได้เลย แถมเมนู
เป็นภาษาไทยอีกต่างหาก  

Ø มีแบบเทมเพลตส าเร็จรูปให้เลือกมากมาย คล้ายๆ กับแบบส าเร็จเพาเวอร์พอยต์  
Ø สามารถแชร์เว็บให้เพื่อนๆ ร่วมสร้างสรรค์ได้  

 Ø เป็นระบบท่ีครอบคลุม เอามาใช้ด้วยกันได้เลย เช่น อีเมล์ (Gmail) ปฏิทิน (Calendar) เอกสาร 
(Documents) ยูทูบ (YouTube) อัลบั้มภาพ (Picasa) แผนท่ี (Map) ฯลฯ  
 
ความสามารถของ Google Sites:  
 Ø ก าหนดรูปลักษณ์ของเว็บไซต์  
 Ø สร้างเพจย่อยเพื่อให้เนื้อหาน่าสนใจ  
 Ø เลือกประเภทเพจ, เว็บเพจประกาศ, ตู้เก็บเอกสาร  
 Ø ให้เนื้อหาในเว็บ เช่น วิดีโอ, เอกสารออนไลน์, Picasa แสดงสไลด์ภาพถ่าย, gadgets iGoogle 
และไฟล์แบบออฟไลน์ในต าแหน่งกลางหนึ่ง  
 Ø ก าหนดเว็บไซต์เป็นส่วนตัวหรือสาธารณะตามท่ีต้องการ  
 Ø ค้นหาใน Google เนื้อหาของเว็บไซต์ท่ีมีเทคโนโลยีการค้นหา Google  
 Ø Free Account ไว้ที่100 MB 
 Ø จ านวนหน้าเว็บเพจไม่จ ากัดการใช้งาน Google site  
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ข้อจ ากัด 

  พื้นท่ีจัดเก็บ 10 Gb* (GB=กิกะไบต์)  

  ยังมีปัญหาเรื่องการใช้งานร่วมกับ script อื่นๆ 

  เว็บไซต์อยู่ภายใต้ Google ท าให้ domain name ยาว 

  ท าได้เฉพาะเมื่อต่ออินเตอร์เน็ตเท่านั้น 

  ขนาดไฟล์สูงสุด 10 MB (MB=เมกกะไบต์) 
 
ขั้นตอนการสร้าง Sites มีดังนี้ 
 1. เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ เข้าเว็บไซต์ www.google.com พิมพ์ค้นหา sites ดังภาพ 

      
 

 2. ปรากฏหน้าจอ Sites ให้คลิกท่ี   เพื่อสร้าง Sites ใหม ่
 

 
 
 

1. พิมพ์ค้นหา sites

2. เลือก Google sites

1. คลิก สร้าง

2. คลิก ใน Sites แบบคลาสสิก
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3. สร้างหน้าเนื้อหาหน้าแรกให้กับเว็บไซต์ 

 
 

3. พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ 

3. คลิก เลือกธีม 

4. คลิก ทดสอบว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ 

5. คลิก สร้างไซต์ 

1. คลิก เลือกแก้ไข 
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2. คลิก พิมพ์หัวข้อเรื่อง 

3. คลิก เลือกพื้นท่ีแทรกรูปภาพหรือพิมพ์ข้อความ 

4. คลิก แทรก > รูปภาพ

5. คลิก เลือกรูปภาพ 

6. คลิก Open 

รออัพโหลดไฟล์รูปภาพ 

7. คลิก อัพโหลดภาพ 

8. คลิก ตกลง 
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ปรับต าแหน่งและขนาดรูปภาพ 

9. พิมพ์ข้อความ 

10. คลิกเมาส์คลุมข้อความ และปรับขนาดตัวอักษร 
ตัวหนา ต าแหน่งกึ่งกลาง 

11. คลิก บันทึก 
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 4. สร้างหน้าเนื้อหาใหม่ให้กับเว็บไซต์ 
 

 
 เพิ่มเนื้อหาด้วยการแทรกรูปภาพ ดังนี้ 
 

      
 
 

 
 
 
 

1. พิมพ์ชื่อเว็บ 

2. ต าแหน่งเว็บ ระดับบนสุด 

3. คลิก สร้าง 

1. คลิกแทรก > รูปภาพ 

2. คลิกอัพโหลดภาพ 
3. คลิก เลือกรูป 

4. คลิก Open 5. คลิกตกลง 

6. ปรับต าแหน่งและขนาดรูปภาพ 
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 เพิ่มเนื้อหาของหน้าเว็บให้หน้าสนใจด้วยวีดิโอจาก Youtube ดังนี้ 
 
 

  
 
 

 
 
 
 เพิ่มเนื้อหาของหน้าเว็บให้หน้าสนใจด้วยเอกสารที่สร้างจาก Google เอกสาร ดังนี้ 
 

 

1. คลิกแทรก  
3. คลิกพิมพ์ลิงก์ หรือวางลิงก์ท่ีคัดลอกมา 

4. ปรับขนาด และคุณสมบัติ

2. คลิก Youtube 

5. คลิก บันทึก 

6. ปรับต าแหน่งของวีดิโอ 

1. คลิกแทรก  

2. คลิก ไดรฟ์ 

3. คลิก เอกสาร 
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 เพิ่มไฟล์เอกสารด้วยการอัพโหลดไฟล์ ดังนี้ 
 

       
 

 
 

4. คลิก เอกสาร 

5. คลิก เลือกเอกสาร 

6. คลิก เลือก 

7. ก าหนดคุณสมบัติ

8. คลิก บันทึก 

9. ปรับต าแหน่งของเอกสาร 

1. คลิก เพิ่มไฟล์ 

2. คลิก เลือกไฟล์ 

3. คลิก Open 

เอกสารที่อัพโหลด 
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 5. ปรับแต่งการแสดงผลของ Sites คลิก  > แก้ไขการออกแบบไซต์ 

 
 
 

 ปรับการแสดงผล ยกเลิกเมนูด้านข้าง และเปล่ียนเป็นการน าทางในแนวนอน 
 

 
 
 เพิ่มหน้าเว็บท่ีสร้าง เป็นการน าทางแนวนอน 

 

1. คลิก Open 

2. คลิก แก้ไขการออกแบบไซต์ 

3. คลิก แถบด้านข้าง 

4. คลิก การน าทางในแนวนอน 

5. คลิก เพิ่มหน้าเว็บการน าทางในแนวนอน 
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6. คลิก เพิ่มหน้าเว็บ 

7. คลิก เลือกหน้าเว็บ 

8. คลิก ตกลง 

เล่ือนล าดับหน้าเว็บ 

น าหน้าเว็บออก 

10. คลิก ตกลง 

9. คลิก แท็ป 
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 เพิ่มหน้าเว็บในการน าทางแนวนอน ด้วยการแทรกลิงก์จาก Google Form ท่ีสร้างแบบส ารวจความ
พึงพอใจไว ้

 
 

       
 

        

หน้าฟอร์มแบบส ารวจ 
1. คลิก ส่ง 

2. คลิก คัดลอก 

3. คลิก เพิ่มหน้าเว็บ 

4. คลิก พิมพ์ข้อความท่ีจะแสดง 

5. คลิก วางลิงก์หน้าเว็บ 

6. คลิก ตกลง 

10. คลิก ตกลง 

9. คลิก แท็ป 
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หน้าเว็บท่ีสร้างเสร็จ 

 
 

11. คลิก ปิด 
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การน าข้อมูลแบบส ารวจไปใช้งานด้วย Google Sheets  
 

 
 

 Google Sheets ก็เป็น Apps ในกลุ่มของ Google Drive ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของ Google มี
ลักษณะการท างานคล้ายๆ กับ Excel มีการสร้าง Column Row สามารถใส่ข้อมูลต่างๆ ลงไปใน Cell ได้ 
ค านวณสูตรต่างๆ ได้ แต่วิธีการใช้สูตรค านวณจะแตกต่างจาก Excel ไม่ต้องติดต้ังท่ีเครื่อง สามารถใช้งานบน 
Web ได้ โดยไฟล์จะถูกบันทึกไว้ท่ี Server ของ Google ท าให้สามารถเปิดใช้งานได้ ไม่ว่าจะอยู่ท่ีใด เพียงมี 
Web browser และ อินเตอร์เน็ต สามารถแชร์ไฟล์ให้ผู้อื่นร่วมใช้งานได้ และมีระบบ Real time Save 
อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถ Save หรือ Export ออกมาใช้งานกับ Excel ท่ีเครื่องของเราได้อีกด้วย ท าให้
การทางานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยการล็อกอินเข้าใช้งานในเว็บไซต์ Google ด้วย google account หรือ 
gmail ก็สามารถเข้าไปท างานได้ 
 วิธีใช้ สเปรดชีต (spreadsheet) เพื่อสร้าง เอกสารตอบกลับท่ีสร้างด้วย Google Form ท่ีสามารถรับ 
ข้อมูลจากบุคคลอื่นๆท่ีกรอกเข้ามาได้ และข้อมูลนั้นจะถูกเก็บบันทึกไว้ในเอกสารงานของเรา ซึ่ง Spread 
Sheet (สเปรดชีต) ตัวนี้เองจะมีประโยชน์มากในการเอาไปใช้งาน เช่น ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน บัญชี
รายจ่าย สร้างแผนภูมิเพื่อนาเสนอข้อมูล รวมไปถึงฟอร์มหรือแบบสอบถาม แบบทดสอบออนไลน์ สาหรับเก็บ
ข้อมูล 
ขั้นตอนการน าข้อมูลจากการท าแบบประเมินความพึงพอใจมาใช้งานด้วย Google Sheet มีดังนี้ 
 1. เข้าสู่หน้าฟอร์มแบบประเมินความพึงพอใจ เลือก การตอบกลับ 
 

 

1. คลิก การตอบกลับ 
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2. คลิก สร้าง Sheet 

คลิก เปิด ปิด รับค าตอบ 

ข้อมูลจากการท าแบบประเมิน 

น าข้อมูลมาประมวลผลด้วยฟังก์ชัน 
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หากต้องการเผยแพร่ ให้เลือกแชร์ข้อมูลและก าหนดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล ดังนี้ 
 

 
 
 
หากต้องการดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel เพื่อท างานแบบออฟไลน์ มีข้ันตอนดังนี ้
 

              

ประมวลผลด้วยฟังก์ชัน Sum 

1. คลิก แชร์ 

2. ใส่อีเมล์หรือรับลิงก์ท่ีแชร์ได้ 

3. ก าหนดสิทธิ์

4. คลิก เสร็จส้ิน

1. คลิก ไฟล์

2. คลิก ดาวน์โหลดเป็น
3. คลิก Microsoft Excel

ไฟล์ท่ีดาวน์โหลดเสร็จแล้ว 
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บันทึกช่วยจ า 

               
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              




