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คำนำ
กระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบโดยตรงกับวิถีชีวติ ของผูค้ น ไม่
ว่าจะเป็ นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงหลายมิติเกิดการกระจายข้อมูลข่าวสาร ความรู ้และ
นวัตกรรม โดยเฉพาะในยุคสังคมดิจิทลั ที่ทาให้เราสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้จากปลายนิ้ ว เปิ ดโลกแห่ งการ
เรี ยนรู ้ทุกที่ทุกเวลา ท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาทางด้านดิจิทลั สถาบันการศึกษาหลาย
แห่ งมีการปรับหลักสู ตรและมองหารู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่ยดื หยุน่ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผูเ้ รี ยนได้
รวดเร็วรวมถึงวิธีการสอนที่เน้นการเรี ยนรู ้ให้เกิดประสิทธิภาพ
ครู มีบทบาทที่สาคัญเพื่อ เชื่อ มการสื่ อ สารระหว่างครู และนักเรี ยนให้ไปในทิศทางเดี ยวกัน และสร้าง
กิจกรรมดีๆ ผ่านเครื่ องมือต่างๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
Google Apps ถูกพัฒนาเพือ่ ให้บริ การทางด้านการบริ หารจัดการภายในองค์กร ซึ่ งได้มีการรวมแอปพลิเค
ชัน ต่างๆ ที่ถือว่ามีความจาเป็ นต่อองค์กรในปั จจุบนั
ดังนั้นทางบริ ษทั จึงได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์ ในสถานศึกษา
และได้จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าคอมพิวเตอร์โดยเรี ยบเรี ยงจากเอกสาร และซอฟแวร์ต่างๆ และสอดคล้อง
กับสาระการเรี ยนรู ้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551ของกระทรวงศึกษาธิการ
คณะผูจ้ ดั ทาได้เรี ยบเรี ยงการใช้งานเบื้องต้น Google Apps For Education เล่มนี้ ข้ ึน เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อ
การเรี ยนการสอนสาหรับสถานศึกษาต่างๆ และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในการ
นาไปประยุกต์กบั การทางานในยุคปั จจุบนั
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Google Drive
การติดตั้ง Google Drive
1. การติดตั้ง Google Drive เริ่ มจากการเข้าเว็บไซต์ของ Google Drive ที่ http://drive.google.com โดย Login
ด้วย email และ รหัสผ่านที่ได้สมัครไว้กบั Gmail

Login ด้วย email ที่ได้
สมัครไว้กบั Gmail

1. คลิก ที่ Icon Apps

2. คลิกที่ Drive

Login ด้วยรหัสผ่านที่ได้
สมัครไว้กบั Gmail
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2. การดาวน์โหลดไดร์ฟเพื่อติดตั้งสําหรับ PC
1. คลิก setting
2. คลิก Download Drives หรื อคลิก
ดาวน์โหลด “สํารองและซิงค์
ข้อมูล” สําหรับ Windows

3. เลือก Download

4. คลิก accept and Install

5. คลิกไฟล์ที่ดาวโหลดเพื่อติดตั้ง
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7. คลิกที่ Next

6. คลิกที่ GET STARTED

8. คลิกที่ GOT IT
9. คลิกที่ NEXT
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11. คลิกที่ START
3. เริ่ มใช้งาน Google Drive ด้วยการลงชื่อเข้าใช้งานโดยการกรอกอีเมล์และรหัสผ่านที่ได้สมัครไว้
กับทาง Gmail ด้วยขั้นตอนตามข้อ 1
4. ตั้งค่าการใช้งาน (ไม่บงั คับ จะเลือกหรื อไม่กไ็ ด้) ด้วยการเข้าสู่ หน้าจอ My Drive เพื่อตั้งค่าในการ
ตั้งค่าข้อมูลทัว่ ไปและการจัดการ Apps ตามขั้นตอนดังนี้

1 เลือก Settings

2 เลือกเพื่อให้ Drive แปลง
ไฟล์เอกสารที่ uploads เป็ น
เอกสารรู ปแบบของ Google
3 ตั้งค่าภาษา
4 เลือกเพื่อให้สามารถแก้ไข
เอกสารแบบออฟไลน์ได้
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การจัดการไฟล์ ใน Google Drive
1. การอัปโหลดไฟล์เข้ า Google Drive
ในการใช้งานนั้นจะมีบา้ งที่บางครั้งเราอาจจะไปใช้เครื่ องอื่นที่ไม่ได้ติดตั้ง Google Drive หรื อ
Google Drive ไม่ใช่ Account ของเรา หากต้องการติดตั้ง Google Drive ในเครื่ องอื่นอาจจะไม่สะดวกทาง
Google Drive จึงทําฟังก์ชน่ั สําหรับให้อปั โหลดไฟล์หรื อโฟลเดอร์ผา่ นหน้าเว็บได้เลยซึ่งมีวิธีดงั ต่อไปนี้
เข้ าสู่ หน้ าจอ My Drive
1. คลิกที่ ใหม่
2. เลือกการ
อัปโหลดเป็ นFile
หรื อ Folder

3. เลือกFile หรื อ
Folder ใน ตัวอย่าง
เลือกไฟล์ Doc2

4. คลิกที่ปม
ุ่ Open

เพียงเท่ านีก้ ส็ ามารถอัปโหลดไฟล์ หรื อโฟลเดอร์ เข้ า Server ของ Google Drive ได้ แล้ว ไฟล์หรื อ โฟลเดอร์ ที่
อัปโหลดขึน้ ไป ก็จะไป Sync กับ เครื่ องทีต่ ิดตั้ง Google Drive ให้ เองอัตโนมัติ
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2. การสร้ างไฟล์
นอกจากนี้ Google Drive ยังมีความสามารถในการจัดการโฟลเดอร์ การจัดการไฟล์ การสร้าง
แบบสอบถาม งานเอกสาร งานนําเสนอ สเปรดชีต ภาพประกอบ และอื่นๆ อีกมาก เริ่ มต้นด้วยการคลิกที่
ปุ่ มใหม่ เพื่อเริ่ มต้นการสร้างงาน ซึ่งมีวิธีการดังนี้
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ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดดังต่ อไปนี้
1. Folder จะเป็ นการสร้างโฟลเดอร์สาํ หรับเก็บไฟล์
2. File upload สําหรับอัปโหลด File ต่างเข้าสู่ Drive
3. Folder uploads สําหรับอัปโหลด Folder เข้าสู่ Drive
4. Google Docs เป็ น Apps สร้างเอกสารคล้ายกับ Microsoft Word
5. Google Sheets เป็ น Apps สร้างตารางคํานวณคล้ายกับ Microsoft Excel
6. Google Slides เป็ น Apps สร้างเอกสารนําเสนอคล้ายกับ Microsoft PowerPoint
7. Google Forms เป็ น Apps สร้างแบบฟอร์มแบบสอบถาม
8. Google Drawing เป็ น Apps วาดภาพ ลักษณะคล้าย Paint Brush
9. Google My Maps เป็ น Apps สร้างแผนที่แบบปรับแต่งเองบน Google Maps
10. Google sites เป็ น Apps การสร้ างเว็บไซต์ บน Google Site
11. Connect more apps เป็ นการเชื่อมต่อ Appsอื่นๆกับ Drive ตามที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ
หมายเหตุ การใช้งาน Apps ต่างๆ ใน Google Drive สามารถดูวิธีใช้ได้จาก Help ของเรื่ องนั้นๆ ซึ่งจะอยูใ่ น
เมนู Setting
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3. การลบไฟล์ ใน Google Drive
การลบไฟล์ออกจาก Google Drive ก็ทาํ ในลักษณะคล้าย ๆ การอัปโหลดไฟล์ ซึ่งสามารถลบจาก
Folder ที่เก็บไฟล์ หรื อโฟลเดอร์ของ Google Drive ได้โดยตรง ไฟล์ที่ถูกลบไปนี้ ก็จะ Sync กับ Server ของ
Google Drive และจะลบไฟล์น้ ีใน Server ออกให้โดยอัตโนมัติหรื ออีกวิธีหนึ่ง สามารถลบไฟล์ หรื อ
โฟลเดอร์ได้ จากหน้าเว็บได้เลย ซึ่งมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
เข้ าสู่ หน้ า My Drive แล้ วปฏิบัตดิ ังนี้

2. คลิกที่ icon รู ปถังขยะ

1. คลิกเลือกไฟล์ ไฟล์ หรื อ
โฟลเดอร์ที่ตอ้ งการจะลบ

หมายเหตุ ไฟล์หรื อโฟลเดอร์กจ็ ะถูกลบออกจาก Server ของ Google Drive และในขณะเดียวกัน Google
Drive ที่จดั เก็บในเครื่ องของผูใ้ ช้งานจะถูกลบออกไปโดยอัตโนมัติ
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4. การแบ่ งปันไฟล์ ใน Google Drive
การแบ่งปันไฟล์หรื อโฟลเดอร์ของ Google Drive สามารถประยุกต์การแบ่งปันไฟล์หรื อโฟลเดอร์
ไปกับการส่ งอีเมล์ที่ตอ้ งการแนบไฟล์ขนาดใหญ่รวมถึงสามารถอัปเดตไฟล์หรื อโฟลเดอร์ต่างๆ ที่ตอ้ งการ
แบ่งปันให้กบั บุคคลอื่น ซึ่งไฟล์หรื อโฟลเดอร์ที่แบ่งปันนั้นจะถูกอัปเดตตลอดเวลา
4.1 การแบ่งปันไฟล์ หรื อโฟลเดอร์ให้เข้าเว็บไซต์ Google Drive แล้ว Login ด้วยอีเมล์ที่ได้สมัครไว้
ซึ่งมีข้นั ตอน ดังนี้

2. คลิกรู ป Icon ใช้งานร่ วมกัน

1. เลือกไฟล์ หรื อ โฟลเดอร์ที่ตอ้ งการจะแบ่งปัน

4. ตั้งค่าการแบ่งปันว่า จะแบ่งปันแบบ
ไหน จะให้สามารถแก้ไขได้ (Can edit)
หรื อว่า สามารถแสดงความเห็นได้
(Can comment) หรื อดูได้อย่าง เดียว
(Can view)

5. คลิก เสร็ จสิ้ น
เพื่อยืนยันการตั้งค่า

3. การแบ่งปันไฟล์หรื อโฟลเดอร์
ให้กบั บุคคลอื่นให้ระบุชื่อหรื ออีเมล์ลง
ในช่อง ป้อนชื่อหรื อที่อยูอ่ ีเมล์
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4.2 กรณี ตอ้ งการนําลิงค์ไปแชร์ต่อผ่านทาง Gmail, Google +, Facebook ,Twitter หรื อเครื อข่าย
สังคมอื่นสามารถ ดําเนินการได้ ดังนี้

1. คลิก เพื่อรับลิงค์

2. เลือกขั้นสู งเพื่อตั้งค่าการแชร์

6. สามารถนําลิงค์ไปแชร์ในการแบ่งปัน
3. คลิกเปลี่ยนเพื่อตั้งค่า

4. ตั้งค่าการแบ่งปันไฟล์ หรื อ โฟลเดอร์

5. เลือก บันทึก เพื่อยืนยัน
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1
2
3
4
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1. ค้ นหาไฟล์ คุณสามารถค้นหาไฟล์หรื อโฟลเดอร์ที่อยูใ่ น Google Drive ได้โดยใช้เสิ ร์ชบาร์ซ่ ึงอยู่
ด้านบนสุ ดของหน้าเว็บ โดยค้นหาได้ท้ งั ชื่อไฟล์ เนื้อหาในไฟล์ และเจ้าของผูส้ ร้างไฟล์ ถ้าข้อความที่คุณ
พิมพ์ตรงกับชื่อไฟล์ใด ไฟล์น้ นั ก็จะขึ้นมาข้างใต้เสิ ร์ชบาร์ทนั ที ซึ่งทําให้คุณค้นหาและคลิกเลือกได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ ว
2. เพิม่ ไฟล์ เข้ าไปยัง Google Drive. การเพิ่มไฟล์มีสองวิธีคือ สร้างไฟล์เอกสารใหม่ใน Google Drive
กับอัปโหลดไฟล์จากในคอมพิวเตอร์ โดยการสร้างไฟล์เอกสารใหม่น้ นั ทําได้โดยคลิกที่ปุ่ม “NEW” หรื อ
“ใหม่” ส่ วนการอัปโหลดไฟล์หรื อโฟลเดอร์น้ นั ทําได้โดยคลิกที่ “NEW” ก่อน แล้วค่อยเลือกอัปโหลดไฟล์
หรื อโฟลเดอร์
3. “My Drive” หรื อ “ไดร์ ฟของฉัน” คือส่ วนที่แสดงไฟล์และโฟลเดอร์ที่คุณอัปโหลดเก็บไว้ใน
Google Drive ทั้งหมด
4. “Shared with Me” หรื อ “แชร์ กบั ฉัน” คือส่ วนที่แสดงไฟล์และเอกสารที่คนอื่นแชร์ร่วมกับคุณ
5. “Recent” หรื อ “ล่าสุ ด” คือส่ วนที่แสดงไฟล์ที่คุณแก้ไขล่าสุ ด
6. “Starred” หรื อ “ติดดาวไว้ ” คือส่ วนที่แสดงไฟล์ที่คุณติดดาวไว้เพื่อบ่งบอกว่าเป็ นไฟล์ที่สาํ คัญ
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การสร้ างแบบฟอร์ มด้ วย Google Form
การเริ่มต้ นใช้ งาน Google Form
เริ่ มต้นใช้งานโดยลงชื่อเข้าสู่ระบบเพือ่ ใช้งาน Gmail และคลิกเมนู “แอป”(Apps) เลือก “ไดรฟ์ ” (Drive)
แล้วคลิกที่ “ใหม่” (New) เลือก “เพิม่ เติม” (more) หลังจากนั้นเลือก “Google ฟอร์ม”
1. คลิกสัญลักษณ์ Application

3. คลิก ใหม่ (New)

2. คลิก ไดร์ ฟ (Drive)

5. คลิก Google Form

4. คลิก เพิม่ เติม(more)

เครื่ องมือต่ างๆ ใน Google Form
จะปรากฏหน้าออกแบบฟอร์ม ประกอบด้วยเครื่ องมือการใช้งานต่างๆ ดังนี้
ชื่อแบบฟอร์ ม

แถบเครื่ องมือด้ านบน

แถบเครื่ องมือด้ านข้ าง

แถบเครื่ องมือด้านข้าง มีไว้สาหรับสร้างคาถามต่างๆ ในแบบฟอร์ม
1. เพิม่ คาถาม (Add question) ใช้สาหรับเพิม่ คาถามในรู ปแบบต่างๆ คาถามแต่ละรู ปแบบจะมีลกั ษณะ
และความสามารถที่แตกต่างกัน
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2. เพิ่ม ชื่ อ และรายละเอี ย ด (Add title and description) ส าหรั บ เพิ่ม แถบป้ า ยชื่ อ พร้ อ มรายละเอี ย ดที่
ต้องการแจ้งให้ทราบเหมาะสาหรับใช้ในการแบ่งส่วน เช่น ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนตัว / ส่วนที่ 2: การประเมิน
3. เพิม่ รู ปภาพ (Add image) สาหรับแทรกรู ปภาพลงไปในแบบฟอร์ม สามารถแทรกได้จากรู ปในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ของเรา หรื ออ้างอิงรู ปที่มีอยูบ่ นอินเทอร์เน็ตแล้วก็ได้
4. เพิ่ม วีดีโอ (Add video) สาหรับแทรกคลิ ปวิดีโอลงไปในแบบฟอร์ ม สามารถเรี ยกวีดีโอจากบัญชี
YouTube ได้ทนั ที
5. เพิม่ ส่วน (Add section) ใช้ในการแบ่งหน้า และยังสามารถใช้แยกส่วนของแบบสอบถามออกจากกัน
แถบเครื่ องมือด้านข้างบน มีไว้สาหรับกาหนดรู ปแบบฟอร์มดังนี้
1. ชุดสี (Color Palette) ปรับแต่งสี และธีมของแบบฟอร์มจากที่แจกฟรี อยู่แล้ว หรื อสามารถแทรกรู ป
ของเราเองขึ้นไปบน Header ก็ได้
2. แสดงตัวอย่าง (Preview) สาหรับดูตวั อย่างแบบฟอร์มในมุมมองของผูต้ อบแบบสอบถาม (สามารถดู
ไปแก้ไขไป สลับกันไปมาได้)
3. การตั้งค่า (Setting) กาหนดและตั้งค่ารู ปแบบของแบบสอบถามที่ตอ้ งการให้ผูอ้ ื่นปฏิบตั ิ และเปิ ด
ลักษณะข้อสอบย่อย
การเปลี่ยนชื่ อเอกสารประเภทแบบฟอร์ ม
1. ขั้นตอนแรกให้ต้งั ชื่อเอกสารประเภทแบบฟอร์ม โดยไปที่มุมซ้ายบน พิมพ์ชื่อใหม่ลงไปได้ทนั ที

ตั ้งชื่อแบบฟอร์ ม
จะเปลีย่ นขื่อตามโดยอัตโนมัติ

2. ใส่ คาอธิ บายฟอร์ ม โดยพิม พ์ล ง
ไปในช่อง “คาอธิบายแบบฟอร์ม”
ใส่คาอธิบายแบบฟอร์ ม
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ขั้นตอนการสร้ างแบบสอบถามและข้ อสอบออนไลน์ จาก Google Form
1. เริ่ มแทรกข้อความลงในแบบฟอร์ม ก่อนที่จะแทรกข้อความลงไปให้ทาการลบรู ปแบบฟอร์มทีถ่ ูกสร้างอยูแ่ ล้ว
ออกก่อนโดยคลิกทีไ่ อคอนรู ปถังขยะของรู ปแบบฟอร์มนั้นๆ

1. คลิกไอคอน

2. คลิกที่ไอคอนถังขยะ

2. การเพิม่ คาถามลงในแบบฟอร์มนั้น สามารถแทรกได้โดยเลือกที่ไอคอน “เพิม่ คาถาม” (Add question)

คลิกที่ไอคอนเพิ่มคาถาม

ประเภทของคาถาม

แบบฟอร์ มสาหรับสร้ างคาถาม
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ประเภทคาถาม (Question Type) มีให้เลือก 9 รู ปแบบ ดังนี้
1. คาตอบสั้นๆ (Short answer) จะเป็ นการตอบแบบสั้นๆ เพียง 1 บรรทัด
2. ย่อหน้า (Paragraph) จะเป็ นการตอบแบบยาวหลายบรรทัด เหมาะกับการให้ขอ้ เสนอแนะ
3. หลายตัวเลือก (Multiple choice) แต่จะสามารถเลือกได้เพียงคาตอบ
4. ช่องทาเครื่ องหมาย (Checkboxes) สามารถเลือกคาตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ
5. เลื่อนลง (Drop-down) เป็ นการเลือกคาตอบจากรายการที่กาหนดให้ เลือกได้เพียงคาตอบเดียว
6. สเกลเชิงเส้น (Linear scale) เป็ นการเลือกระดับของคาตอบ โดยต้องเลือกว่าจะให้ 1 เป็ นอะไร และ 5
เป็ นอะไร ยกตัวอย่างเช่น 1 = พอใจมาก 5 = ไม่พอใจ
7. ตารางตัว เลื อกหลายข้อ (Multiple-choice grid) เป็ นการสร้ า งแบบสอบถามที่มีแถวและคอลัมน์
สามารถเลือกคาตอบได้เพียง 1 คาตอบเท่านั้น
8. ตารางกริ ดช่ อ งทาเครื่ อ งหมาย (Tick box grid) เป็ นการสร้างแบบสอบถามที่มี แ ถวและคอลัม น์
สามารถเลือกคาตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ
9. วันที่ (Date) เป็ นการสร้างแบบสอบถามที่เกี่ยวกับวันที่
10. เวลา (Time) เป็ นการสร้างแบบสอบถามที่เกี่ยวกับเวลา
3. การแทรกข้อความลงในแบบฟอร์มนั้น สามารถแทรกข้อความธรรมดาลงในแบบฟอร์มได้โดยเลือกที่แถบ
เครื่ องมือด้านข้าง “เพิม่ ชื่อและรายละเอียด” จากนั้นทาการพิมพ์ขอ้ ความลงไป

2. พิมพ์หวั ข้ อคาถาม

1. คลิกเพิ่มชื่อ
3. ระบุคาอธิบาย(ไม่ระบุก็ได้ )
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4. การเพิม่ คาถามประเภท “หลายตัวเลือก” (Multiple choice) ใช้สาหรับเก็บข้อมูล โดยให้ผตู ้ อบ สามารถเลือก
ได้เพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น วิธีการเพิม่ คาถามให้ไปคลิกที่แถบเครื่ องมือด้านข้าง “เพิม่ คาถาม”(Add question)
แล้วเลือกประเภท “หลายตัวเลือก” แล้วกรอกข้อมูลคาถามและตัวเลือกลงไปในแบบฟอร์ม
หากต้องการเพิม่ ตัวเลือกอื่นๆ ให้คลิกที่ “เพิม่ ตัวเลือก” (Add Other)
1. คลิกเพิม่ คาถาม

2. เลือกแบบ “หลายตัวเลือก”
3. พิมพ์หวั ข้ อคาถาม
ย้ ายตาแหน่ง

4. พิมพ์ตวั เลือก
คลิกกรณีต้องการเพิม่ ตัวเลือก
เลือกเพื่อให้ คาถามนี ้
5. การเพิ่มคาถามประเภท “คาตอบสัคั้ นดๆ”
(Short
ลอกค
าถาม answer) จะเป็ นการตอบแบบสั้น ๆ โดยให้ผูต้ อบ
าเป็ นต้ องกรอก
สามารถกรอกข้อมูลลงไปได้เพียง 1 บรรทัด วิธีการเพิม่ คาถามให้ไปคลิกที่แถบเครื่ องมือด้านข้างจ“เพิ
ม่ คาถาม”
แล้วเลือกประเภท “คาตอบสั้นๆ” แล้วกรอกข้อมูลคาถามลงไป

1. คลิกเพิม่ คาถาม

3. พิมพ์หวั ข้ อคาถาม

2. เลือกแบบ คาตอบสันๆ
้

พื ้นที่สาหรับผู้ให้ ผ้ ตู อบ กรอกข้ อมูล

6. การเพิม่ คาถามประเภท “ช่ องทาเครื่ องหมาย” (Checkboxes) โดยให้ผใู ้ ช้งานสามารถเลือกคาตอบได้
มากกว่า 1 คาตอบ วิธีการเพิม่ คาถามให้ไปคลิกที่แถบเครื่ องมือด้านข้าง “เพิม่ คาถาม”(Add question) แล้วเลือก
ประเภท “ช่องทาเครื่ องหมาย” แล้วกรอกข้อมูลคาถามและตัวเลือกลงไป
การย้ายตาแหน่งนั้น สามารถคลิกเมาส์คา้ งไว้ที่รายการนั้นๆ และลากเมาส์ไปยังตาแหน่งที่ตอ้ งการ
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การเพิม่ ตัวเลือก หากต้องการเพิม่ ตัวเลือกอื่นๆ ให้คลิกที่ “เพิม่ ตัวเลือก” (Add Other)
3. พิมพ์หวั ข้ อคาถาม
1. คลิกเพิม่ คาถาม
2. เลือกแบบ “ช่องทาเครื่ องหมาย”

4. พิมพ์ตวั เลือก

5. คลิกกรณีต้องการเพิม่ ตัวเลือก

7. จากตัวอย่างที่ระบุไว้ ให้ทาการแทรกข้อความลงในแบบฟอร์มเป็ นส่ วนของตอนที่ 2 วิธีการแทรก
ข้อความ ให้ไปคลิกที่แถบเครื่ องมือด้านข้าง “เพิม่ ชื่อและรายละเอียด” (Add title and description)
2. พิมพ์หัวข้ อคาถาม

1. คลิกเพิม่ ชื่อ
3. ระบุคาอธิบาย(ไม่ระบุก็ได้ )
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8. การเพิ่มคาถามประเภท “ตารางตัวเลือกหลายข้ อ” (Multiple-choice grid) การเก็บข้อมู ลจะอยูใ่ น
รู ปแบบตาราง ผูต้ อบสามารถเลือกคาตอบได้เพียงคาตอบเดียว วิธีการเพิ่ม คาถามให้ไปคลิกที่แถบเครื่ องมือ
ด้านข้าง “เพิม่ คาถาม” (Add question) แล้วเลือกประเภท “ตารางตัวเลือกหลายข้อ” (Multiple-choice grid)
3. พิมพ์หวั ข้ อคาถาม

2. เลือกแบบ ตารางตัวเลือกหลายข้ อ
1. คลิกเพิม่ คาถาม
5. พิมพ์ตวั เลือก

4. พิมพ์หวั ข้ อย่อย
ลบฟอร์ มรูปแบบคาถาม

ทาสาเนาประเภทคาถาม

กาหนดให้ บงั คับตอบ

จากนั้นให้เราพิมพ์หัวข้อคาถาม ซึ่ งหัวข้อคาถามก็คือหัวข้อหลักของแต่ละตาราง ต่อไปให้พิมพ์หวั ข้อ
ย่อยในการประเมินของหัวข้อหลัก และคอลัมน์ก็คือค่าคะแนนความพึงพอใจ
หากต้องการเพิม่ หัวข้อย่อย ให้คลิกที่ “เพิม่ แถว” (Add row)
หากต้องการเพิม่ ตัวเลือกคะแนน ให้คลิกที่ “เพิม่ คอลัมน์” (Add column)
หากต้องการเพิ่มหัวข้อคาถาม ให้คลิกที่ “ทาสาเนา” (Duplicate) แล้วทาการแก้ไขข้อความหรื อ ใช้วิธี
เพิม่ คาถามใหม่ ตามที่กล่าวมาข้างต้น
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9. การเพิ่มคาถามประเภท “ตารางกริ ดช่ องทาเครื่ องหมาย” (Tick box grid) การเก็บข้อ มูลจะอยูใ่ น
รู ปแบบตาราง ผูต้ อบจะสามารถเลือกคาตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ วิธีการเพิ่มคาถามให้ไปคลิกที่แถบเครื่ องมือ
ด้านข้าง “เพิม่ คาถาม” (Add question) แล้วเลือกประเภท “ตารางกริ ดช่องทาเครื่ องหมาย” (Tick box grid)

จากนั้นให้เราพิมพ์หัวข้อคาถาม ซึ่ งหัวข้อคาถามก็คือหัวข้อหลักของแต่ละตาราง ต่อไปให้พิมพ์หวั ข้อ
ย่อยในการประเมินของหัวข้อหลัก และคอลัมน์ก็คือตัวเลือกในการตอบ
หากต้องการเพิม่ หัวข้อย่อย ให้คลิกที่ “เพิม่ แถว” (Add row)
หากต้องการเพิม่ ตัวเลือก ให้คลิกที่ “เพิม่ คอลัมน์” (Add column)
หากต้องการเพิ่มหัวข้อคาถาม ให้คลิกที่ “ทาสาเนา” (Duplicate) แล้วทาการแก้ไขข้อความหรื อ ใช้วิธี
เพิม่ คาถามใหม่ ตามที่กล่าวมาข้างต้น
3. พิมพ์หวั ข้ อคาถาม

2. เลือกแบบ ตารางกริดช่องทาเครื่ องหมาย
1. คลิกเพิม่ คาถาม
5. พิมพ์ตวั เลือก

4. พิมพ์หวั ข้ อย่อย
ลบฟอร์ มรูปแบบคาถาม
ทาสาเนาประเภทคาถาม

กาหนดให้ ตอบทุกหัวข้ อย่อย

10. การเพิม่ คาถามประเภท “ย่ อหน้ า” (Paragraph) จะเป็ นการตอบแบบยาวหลายบรรทัด เพือ่ รับข้อมูล
ข้อ เสนอแนะ การแสดงความคิดเห็ นของผูก้ รอกแบบสอบถาม วิธีการเพิ่ม คาถามให้ไปคลิกที่แถบเครื่ องมือ
ด้านข้าง “เพิม่ คาถาม” (Add question) แล้วเลือกประเภท “ย่อหน้า” แล้วกรอกข้อมูลลงไป
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3. พิมพ์หวั ข้ อลงไป

1. คลิกเพิม่ คาถาม
2. เลือกแบบย่อหน้ า
เลือกเพื่อให้ คาถามนี ้
จาเป็ นต้ องกรอก

หากต้องการเพิม่ คาถาม ให้คลิกที่ “ทาสาเนา” (Duplicate) แล้วทาการแก้ไขข้อความหรื อใช้วธิ ีเพิ่มคาถามใหม่
ตามที่กล่าวมาข้างต้น

11. การเพิม่ คาถามประเภท “วันที่” (Date) เป็ นการสร้างแบบสอบถามที่เกี่ยวกับวันที่ วิธีการเพิม่ ให้ไป
คลิกที่แถบเครื่ องมือด้านข้าง “เพิม่ คาถาม” (Add question) แล้วเลือกประเภท “วันที่” แล้วพิมพ์หวั ข้อคาถาม
3. พิมพ์หวั ข้ อคาถาม

2. เลือกแบบ วันที่

1. คลิกเพิม่ คาถาม
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12. การเพิม่ คาถามประเภท “เวลา” (Time) เป็ นการสร้างแบบสอบถามที่เกี่ยวกับเวลา วิธีการเพิม่ ให้ไป
คลิกที่แถบเครื่ องมือด้านข้าง “เพิม่ คาถาม” (Add question) แล้วเลือกประเภท “เวลา” แล้วพิมพ์หวั ข้อคาถาม
3. พิมพ์หวั ข้ อคาถาม

2. เลือกแบบ เวลา

1. คลิกเพิม่ คาถาม

13. การเพิม่ คาถามประเภท “เลื่อนลง” (Drop-down) เป็ นการสร้างแบบสอบถามที่ให้ผใู ้ ช้เลือกคาตอบ
ได้เพียงคาตอบเดี ยว วิธีการเพิ่มให้ไ ปคลิ กที่แถบเครื่ อ งมื อ ด้านข้าง “เพิ่ม คาถาม” (Add question) แล้วเลื อ ก
ประเภท “เลื่อนลง” แล้วพิมพ์หวั ข้อคาถามและตัวเลือก
การเพิม่ ตัวเลือก หากต้องการเพิม่ ตัวเลือกอื่นๆ ให้คลิกที่ “เพิม่ ตัวเลือก” (Add Other)
1. คลิกเพิม่ คาถาม
2. เลือกแบบ เลื่อนลง

3. พิมพ์หวั ข้ อคาถาม

ลบตัวเลือก
4. พิมพ์ตวั เลือก

คลิกเพื่อเพิ่มตัวเลือก

ทาสาเนา-ลบ
แบบฟอร์ มคาถาม
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14. การเพิม่ คาถามประเภท “สเกลเชิงเส้ น” (Liner scale) เป็ นการเลือกระดับของคาตอบ โดยต้องเลือก
ว่าจะให้ 1 (เลือกได้ 0-1) เป็ นอะไร และ 5 (เลือกระดับได้ 2-10) เป็ นอะไร เช่นตัวอย่าง ระดับ 1 = พอใจมาก
ระดับ 5 = ไม่พอใจ
3. พิมพ์หวั ข้ อคาถาม

2. เลือกแบบ สเกลเชิงเส้ น

1. คลิกเพิ่ม

กาหนดช่วงระดับ
4. กาหนดป้ายกากับ,ตัวเลือก

เลือ่ นเพื่อกาหนดความจาเป็ น

ทาสาเนาซ ้า
ลบรูปแบบคาถาม

15. “การเคลื่อนย้ ายตาแหน่ ง” วิธีการย้ายตาแหน่ งนั้น เราสามารถคลิกเมาส์คา้ งไว้ที่รายการนั้นๆ
และลากเมาส์ไปยังตาแหน่งที่ตอ้ งการ หลังจากปล่อยเมาส์ รายการนั้นๆ ก็จะถูกย้ายไปยังตาแหน่งทีต่ อ้ งการ
คลิกเมาส์ค้างแล้ วลากไปยังตาแหน่งที่

16. “การแทรกรู ปภาพ” เป็ นการแทรกรู ปภาพที่ตอ้ งการแสดงในแบบฟอร์ม วิธีการแทรกรู ปภาพ
ให้ค ลิ ก ที่ ไ อคอน
ซึ่งจะแบ่งเป็ นส่วนของหัวข้อคาถามและส่วนของตัวเลือก ตามตัวอย่างต่อไปนี้

1. คลิกไอคอนแทรกภาพ

1. คลิกไอคอนแทรกภาพ

ส่วนของหัวข้ อคาถาม

ส่วนของตัวเลือก
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จะปรากฏหน้าจอการแทรกรู ปภาพ ซึ่ งให้เลือกหลายช่องทาง จากตัวอย่างขอเสนอการอัปโหลดภาพ
จากเครื่ องคอมพิวเตอร์

2. เลือกอัปโหลด
3. คลิก”เลือกภาพที่จะอัปโหลด”

4. คลิกเลือกรูปภาพ

5. คลิก “Open”

การแทรกรู ปภาพจากแหล่ งอื่นๆ
- การแทรกตาม URL เป็ นการนาภาพจากเว็บไซต์ต่างๆ มาใช้ โดยคลิกเลือกที่ “ตาม URL” และวางที่
อยูข่ องภาพจากเว็บไซต์ในช่อง วาง URL ของรู ปภาพ จากนั้นคลิกเลือก
1. คลิก “URL”

1. วางลิงค์รูปภาพ

ภาพจะปรากฏขึ ้นมา
3. คลิก “เลือก”
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- การแทรกจากอัลบั้มของคุณ เป็ นการเพิม่ รู ปภาพด้วยการนาเข้ารู ปจากในอัลบั้มบนบัญชี Google ไดรฟ์ ของเรา
1. คลิก “อัลบั ้มของคุณ”

จะปรากฏอั ล บั ม้ ต่ า งๆ
ขึ ้นมา ให้ คลิกเข้ าไปเพื่อ

3. คลิก

- การแทรกภาพจาก Google ไดรฟ์ เป็ นการนาภาพที่อยูอ่ ลั บั้มที่สร้างไว้ใน Google ไดรฟ์ มาใช้งาน
1. คลิก “Google
ไดร์ ฟ”

จะปรากฏจาก Google
3. คลิก “เลือก”

ไดร์ ฟ ที่เราเคยสร้ างเอาไว้

- การแทรกภาพจาก “การค้นหา” เป็ นการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ Google.co.th สามารถเสิร์ชชื่อรู ปภาพที่ตอ้ งการ
ลงไปได้เลย
1. คลิก “การค้ นหา”
2. เสิร์ชภาพที่
ต้ องการ

3. เลือกภาพที่ต้องการ

4. กด “เลือก”
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- ผลลัพธ์จากการแทรกรู ปภาพ

แทรกรู ปภาพลงไปในแบบฟอร์ ม
2. พิมพ์หวั ข้ อ , คาอธิบาย , หรื อชื่อภาพ

1. คลิก “เพิม่ รูปภาพ” (Add image)

3. คาสัง่ เพิม่ เติม
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17. การแทรกวีดีโอ (Add video) เป็ นการแทรกวีดีโอที่ตอ้ งการแสดงในแบบฟอร์ม
สามารถเพิม่ วิดีโอลงใน Google Form ได้ วิธีการให้ไปคลิกที่แถบเครื่ องมือการเพิม่ วีดีโอด้านข้าง

1. คลิก “เพิ่มวีดีโอ” (Add video)

มีวธิ ีการเพิม่ 2 วิธี
1. สามารถค้นหาได้โดยตรงจาก YouTube
2. เพิม่ วิดีโอจาก Link ของ YouTube ที่เรามีอยูแ่ ล้ว
ใส่ Link ของ YouTube

คลิก “เลือก”

1. ค้ นหาวีดีโอที่ต้องการ

2. เลือกวีดีโอที่ต้องการ

3. คลิก “เลือก”
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- หลังจากแทรกวีดีโอเข้ามาในฟอร์มแล้ว สามารถปรับรู ปแบบและตั้งค่าต่างๆได้ ดังตัวอย่าง
2. คลิก “คาสัง่ เพิ่มเติม”

1. พิมพ์ชื่อวีดีโอ
4. พิมพ์คาอธิบายเกี่ยวกับวีดีโอ

3. คลิก “คาบรรยายภาพ”

5. คลิก “คาสัง่ เพิ่มเติม” เพื่อจัดตาแหน่ง

18. การเปลี่ยนชุดรู ปแบบ
สามารถตกแต่งแบบสอบถามหรื อแบบทดสอบให้สวยงามโดยการใช้ธีม (Theme) แม่แบบจากฟอร์ม
วิธีการให้คลิกที่ชุดสี(Color Palette) แล้วเลือกสีมาตรฐานที่มีให้ ถ้าต้องการเลือกรู ปแบบธีมให้คลิก “เลือกธีม”
1. คลิกไอคอน “ชุดสี” (Color Palette)

2. คลิก “เลือกธีม” (Select theme)
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2. เลือกหมวดหมู่ธีมที่ต้องการ

3. คลิกเลือกธีม

สาหรับอัปโหลดจากเครื่ องคอมพิวเตอร์
หรื อจากอัลบั ้มบน Google Drive
4. คลิกเลือก

การดูแบบฟอร์ มออนไลน์
หลังจากออกแบบฟอร์มตามตัวอย่างที่ให้ไปเสร็ จสิ้ น ทีน้ ี เราลองมาเปลี่ยนมุมมองแบบฟอร์มที่เราได้
สร้างไว้ว่ารู ปร่ างหน้าตาแบบฟอร์มที่เราได้ออกแบบไว้จะเป็ นหน้าตาอย่างไร วิธีการดูตวั อย่างแบบฟอร์มที่เรา
ได้สร้างไว้ สามารถคลิกดูได้ที่แถบเครื่ องมือด้านบน “แสดงตัวอย่าง“ (Preview)
คลิก “แสดงตัวอย่าง”เพื่อดูแบบฟอร์ มออนไลน์

คลิก “แก้ ไขแบบฟอร์ ม” เพื่อกลับมาหน้ าแก้ ไข
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การแชร์ แบบฟอร์ มออนไลน์
หลัง จากดู ต ัว อย่า งฟอร์ ม ที่ เ ราได้อ อกแบบแล้ว หากต้อ งการที่ จ ะเผยแพร่ ห รื อ แชร์ ใ ห้กับ ผู ้ก รอก
แบบสอบถามหรื อแบบทดสอบ ให้คลิกที่ “ส่ ง“ (Send) บนแถบเครื่ องมือด้านบน
1. คลิกที่ “ส่ง”

การส่งฟอร์มจะมีอยู่ 3 วิธี ดังต่อไปนี้
วิธีที่ 1 การส่ งฟอร์มผ่านทางอีเมล (E-Mail) เป็ นการส่ งแบบฟอร์มไปเชิญให้กรอกแบบสอบถามหรื อ
แบบทดสอบผ่านช่องทางอีเมล
เป็ นการขออีเมลผู้กรอก
แบบสอบถาม

2. คลิกที่สญ
ั ลักษณ์

3. ใส่อีเมลบุคคลที่จะส่งคาเชิญ
4. ใส่ชื่อเรื่ องของฟอร์ มนี ้
5. พิมพ์ข้อความ

แชร์ การใช้ งานให้ บคุ คลอื่น

6. ส่ง

ทางด้านผูไ้ ด้รับอีเมล จะปรากฏหน้าจอให้คลิก “กรอกข้อมูลฟอร์ม” ซึ่งมีรายละเอียดคาเชิญตามที่เราได้ระบุไว้

หน้ าจอที่จะปรากฏทางอีเมลของผู้รับ
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ถ้าในการตั้งค่า คลิ กเลื อกรวบรวมที่อยู่อีเมล หน้าฟอร์ มของแบบสอบถามจะปรากฏบังคับให้กรอก
อีเมล ดังภาพ

วิธีที่ 2 การส่งลิงก์ (URL)แบบฟอร์ม วิธีการคือคัดลอกลิงก์ และนาลิงก์แบบฟอร์มส่ งไปเผยแพร่ ให้กบั
กลุ่มเป้าหมายที่ตอ้ งการ ผูก้ รอกข้อมูลก็สามารถกดลิงก์ที่ให้ไป แล้วเข้าทาแบบทดสอบได้เลย

2. คลิกที่สญ
ั ลักษณ์ลงิ ก์

ลิงก์ของแบบฟอร์ ม
3. คลิกคัดลอก
คลิกเมื่อต้ องการให้ ลงิ ก์สนลง
ั้

วิธีที่ 3 การส่งลิงก์รูปแบบโค้ดฝัง HTML จะปรากฏโค้ด HTML สาหรับนาไปฝังหรื อวางบนเว็บไซต์
หรื อเว็บบล็อก เพือ่ นาฟอร์มขึ้นแสดงในเว็บนั้นๆ

2. คลิกที่สญ
ั ลักษณ์ลงิ ก์

โค้ ด HTML

3. กาหนดขนาดที่จะแสดงหน้ าเว็บ

4. คลิกคัดลอก

คือ การแชร์ลิงค์ผา่ นทาง Google+ Facebook และ Twitter
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การตรวจดูการตอบกลับและการสรุปผลการตอบกลับ
เมื่อต้องการดูรายละเอียดของข้อมูลการตอบแบบสอบของบุคคลอื่น ข้อมูลจะถูกแสดงขึ้นมาทั้งรู ปแบบ
ตัวอักษร และกราฟต่างๆ โดยแยกออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
1. ข้ อมูลสรุป ซึ่งเป็ นการสรุ ปผลลัพธ์ในการตอบออกมาขึ้นมาทั้งรู ปแบบ ตัวอักษร และกราฟต่างๆ
1. คลิก “การตอบกลับ”

2. คลิก “ข้ อมูลสรุป”

2. ข้ อมูลแยกรายการ เป็ นการรวบรวมการตอบกลับออกเป็ นรายบุคคล

จานวนแบบฟอร์ ม
2. คลิก “ข้ อมูลแยกรายการ”
สามารถพิมพ์ออกมา หรื อลบได้
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ในกรณี ที่ตอ้ งการดาวน์โหลดผลการตอบกลับออกมาเป็ นไฟล์ Excel ให้เราสร้างสเปรดชีต
1. คลิก “ดูคาตอบในชีต”

เลือกปลายทางของการตอบกลับ ว่าจะสร้างเป็ นชีตใหม่หรื อไปแทรกในชีตเดิมที่มีอยู่

2. เลือกปลายทาง
3. สามารถแก้ ไขชื่อใหม่ได้
4. คลิก “สร้ าง”

จากนั้นจะได้แท็บหน้าเว็บใหม่ ข้ ึนมา สาหรับสเปรดชี ต (เรี ยกอี กอย่างหนึ่ งคือ Excel เวอร์ ชั่นของ
Google นั้นเอง) โดยในตารางจะมีขอ้ มูลของผูท้ ี่ตอบแบบสอบถาม

สามารถดาวน์ โ หลดออกมาเป็ นไฟล์ รู ป แบบต่ า งๆ เพื่อ ใช้ใ นการวิเ คราะห์ ห รื อ ใช้ง านอื่ น เช่ น
Microsoft Excel , PDF Document, Plain text, Webpage เป็ นต้น
1. คลิก “ไฟล์”

2. เลือก “ดาวน์โหลดเป็ น”
3. เลือกไฟล์รูปแบบที่ต้องการ
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การแชร์ ไฟล์ ให้ กับผู้อื่นได้ ใช้ งานร่ วมกัน
การแชร์ไฟล์แบบฟอร์มลงบน Google Drive ให้สามารถใช้งานร่ วมกันได้ ไม่วา่ จะเป็ นการเพิม่ ลบแก้ไข
หรื อจะกาหนดสิทธิ์ให้ผใู ้ ช้งานอื่นๆ สามารถเข้าไปดูและดาวน์โหลดได้อย่างเดียวไม่สามารถเพิม่ ลบหรื อแก้ไข
ได้ การแชร์ไฟล์จะมีอยู่ 2 วิธีคือ
วิธีที่ 1 การแชร์ไฟล์แบบแชร์ลิงก์ โดยไม่เจาะจงผูร้ ับ หรื อแชร์แบบเปิ ดเผย
วิธีที่ 2 การแชร์ไฟล์แบบระบุเจาะจงตัวบุคคล โดยการกรอกอีเมล (E-mail) ผูท้ ี่จะต้องการแชร์ขอ้ มูลให้
1. คลิกเครื่ องมือเพิม่ เติม

2. เลือก “เพิม่ ผู้ทางานร่วมกัน”

วิธีที่ 1 คัดลอกลิงก์ไปให้ ผ้ ทู ี่จะต้ องการแชร์ ข้อมูล
ช่องทางในการแชร์ ลงิ ก์

วิธีที่ 2 กรอกอีเมล์ของผู้ที่จะต้ องการแชร์ ข้อมูลให้
ตังค่
้ าสิทธิ์การเข้ าใช้ งาน
เลือกดูได้ / แก้ ไขได้ / แสดงความคิดเห็นได้

เมื่อกาหนดเสร็จสิ ้น คลิก “ส่ง”
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ในส่ วนของผูม้ ีสิทธิ์เข้าถึง จะปรากฏอีเมลของผูท้ ี่เราต้องการแชร์ไฟล์ให้ เราสามารถกาหนดขอบเขต
การแชร์ลิงก์ได้ วิธีการตั้งค่าการเข้าถึงไฟล์ คลิก “เปลี่ยน” (Change)
คลิก “เปลี่ยน”

กาหนดสิทธิ์การใช้ งานให้ แก้ ไขไฟล์ เพิ่มลบ
และดาวน์โหลดไฟล์ในโฟลเดอร์ ที่ถกู แชร์ ได้

จะปรากฏหน้าต่าง “การแชร์ลิงก์” (Link sharing) ซึ่งการตั้งค่าการแบ่งปั น มีดงั นี้
- สาธารณะบนเว็บ (On – Public on the web) หมายถึง ผูใ้ ช้งานทุกคนสามารถค้นหาไฟล์ และโฟลเดอร์ที่
แบ่งปั นนี้ ไ ด้ สามารถค้นหาเจอจากระบบค้นหาของ Google หรื อ ระบบค้นหาจากทางอิ นเทอร์ เน็ ตได้ โดย
ผูใ้ ช้งานไม่จาเป็ นต้องมี Google Account ก็สามารถใช้งานไฟล์ หรื อ โฟลเดอร์น้ ันได้ ตัวเลือกนี้ เหมาะสาหรับ
เอกสารที่ตอ้ งการเผยแพร่ สู่สาธารณะ ไม่เป็ นเอกสารที่มีความลับต้องปกปิ ด
- ทุกคนที่มีลิงก์ (On – Anyone with the link) หมายถึง ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าถึงไฟล์น้ ีได้ โดยการได้รับลิงก์
จากเจ้าของไฟล์ส่งให้เท่านั้น ส่ วนคนอื่ นที่ไ ม่มี ลิงก์หรื อ ไม่ ได้รับลิงก์ก็ไม่ สามารถเข้าถึ งได้ ผูเ้ ข้า ใช้งานไม่
จาเป็ นต้องมี Google Account ก็สามารถเข้าใช้งานได้ เพียงแค่มีลิงก์ที่ถูกต้องก็สามารถเข้าใช้ได้ ตัวเลือกนี้ จึง
เหมาะสาหรับการแชร์ไฟล์ ให้เฉพาะบุคคล เช่น การส่งอีเมล์พร้อมแนบลิงก์ของไฟล์ หรื อโฟลเดอร์น้ ี
- ผูใ้ ช้ที่ระบุ (Off-Specific people) หมายถึง ผูใ้ ช้ตอ้ งมี Google Account และถูกระบุชื่อจากเจ้าของไฟล์ถึง
จะเข้าใช้ได้ ตัวเลือกนี้เหมาะสาหรับเอกสารที่ตอ้ งการแบ่งปั นเฉพาะบุคคลเท่านั้น
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การสร้ างเว็บไซต์ ด้วย Google Sites
ทาความรู้ จักกับ Google Sites
Google Sites คือโปรแกรมของ Google ที่ให้บริ การสร้างเว็บไซต์ฟรี สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ง่าย
ปรับแต่งรู ปลักษณ์ได้อย่างอิสระ และสามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลไว้ในที่เดียว เช่น วิดีโอ,
ปฏิทิน, เอกสาร อื่นๆ ทาให้ช่วยอานวยความสะดวกได้เป็ นอย่างมาก ในการแก้ไขหน้าเว็บ จะเป็ นกลุ่ม หรื อ
ทั้งองค์กรก็ได้
Google Sites โฉมใหม่เปิ ดตัวแก่ผใู ้ ช้ทุกคนแล้ว เปลี่ยนตั้งแต่หน้าตาการใช้งานที่นา Material Design
มาใช้ รองรับระบบ grid ในการออกแบบทาให้เว็บรองรับการใช้งานทั้งบนมือถือและเดสก์ทอ็ ป เพิม่ ข้อความ,
รู ปภาพ หรื อลิงก์และย่อขยายได้ตามใจ สามารถแทรกงานเอกสารจาก Docs, Sheets, Slides และ Forms ลงไป
หากมี การแก้ไขเอกสารเกิดขึ้น ใน Google Sites ก็จะอัพเดตให้ทนั ที หรื อ จะแทรกแผนที่จาก Maps, แทรก
คลิปจาก YouTube หรื อ Google Drive ลงไปก็ได้เช่นกัน และนอกจากนี้ยงั รองรับการทางานพร้อมกันภายใน
ทีมแบบเรี ยลไทม์ดว้ ย
จุดประสงค์ของการทา Google Sites ใหม่ น้ ี ก็เพื่อ ให้คนที่ไ ม่ มี ความรู ้เรื่ อ งการสร้างเว็บ ด้ว ยภาษา
โปรแกรมมิ่ ง สามารถสร้างเว็บด้วยตัวเองและนาไปใช้งานได้จริ ง เน้น การสร้างเว็บข้อ มู ลเพื่อ ให้อ งค์กร
สามารถนาไปเผยแพร่ หรื อประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลต่างๆ รวมไปถึงตรวจสอบสถิติของเว็บ
การเข้ าใช้ งาน google site
1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีดว้ ย Google Account แล้วเลือก ไดรฟ์ ดังภาพ

2. คลิกเลือก “ไดรฟ์ ”

1. เข้าสู่ระบบด้วย Google Account
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2. เข้าใช้งาน Google Sites โดยคลิกเลือก “ใหม่ (New)” จากนั้นเลือก “Google Sites”

1. คลิก “ใหม่”

2. คลิกเลือก “Google Sites”

จะปรากฏหน้าจอการสร้างเว็บไซต์โดย Google Sites

หน้าจอการทางานของ Google Sites
การบันทึกข้ อมูล โปรแกรมจะทาจะการบันทึกเอกสารให้อตั โนมัติ เมื่อมีการพิมพ์หรื อแก้ไขไซต์
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การออกแบบโครงสร้ างของเว็บไซต์
การเปลี่ยนชื่ อไซต์
การเปลี่ ย นชื่ อ ไซต์ ให้ค ลิ ก ตรงตาแหน่ ง “ไซต์ไ ม่ มี ชื่ อ ” แล้ว ท าการกรอกชื่ อ ใหม่ ล งไปได้ทนั ที
สาหรับส่วนของ “ป้อนชื่อเว็บไซต์” จะถูกเปลี่ยนตามโดยอัตโนมัติ สามารถแก้ไขใหม่ได้
กรอกชื่อใหม่ลงไป
ส่วนหัวของเว็บไซต์จะเปลี่ยนตาม
การเพิ่มโลโก้ ให้ ไซต์
การเพิม่ โลโก้เพือ่ ตกแต่งเว็บไซต์ ให้นาเมาส์ไปชี้บริ เวณส่วนหัว จะปรากฏปุ่ มให้เพิม่ โลโก้ เมื่อคลิก
เลือกแล้ว ให้เลือกแหล่งที่จะอัปโหลดรู ปภาพ ซึ่งมี 2 แบบ

2. เลือกแหล่งที่จะอัปโหลดรู ปภาพ
1. คลิกเพิม่ โลโก้
1. “อัปโหลด” เป็ นการอัปโหลดรู ปภาพจากเครื่ องคอมพิวเตอร์โดยตรง
2. “เลือก” เป็ นการแทรกรู ปภาพมาจากแหล่งออนไลน์ต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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แทรกรู ปภาพ ตาม URL จาเป็ นต้องรู ้ที่อยูร่ ู ปภาพจากเว็บไซต์ภายนอก วางในช่อง “วาง URL”

1. คัดลอกที่อยูร่ ู ปภาพ มาวาง
2. ภาพจะปรากฏให้ดูตวั อย่าง
3. คลิก “เลือก”

แทรกภาพแบบค้นหา เป็ นการแทรกภาพโดยการเสิร์ชคาที่ตอ้ งการลงไป

1. คียค์ าลงไป

2. เลือกภาพ
3. คลิก เลือก

แทรกภาพจาก อัลบั้มของคุณ เป็ นการแทรกภาพมาจาก Google Photo
แทรกภาพจาก Google ไดรฟ์ ซึ่งจาเป็ นต้องอัปโหลดภาพมาเก็บไว้ภายในไดร์ฟก่อน จึงจะสามารถเรี ยกใช้ได้
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เมื่อทาการเพิม่ โลโก้แล้ว ให้ทาการเลือกรู ปแบบพื้นหลังของส่วนโลโก้และสีที่จะให้สาหรับธีม

ลบโลโก้
เลือกพื้นหลัง
เลือกสีธีม
การแก้ ไขรู ปแบบตัวอักษร
การแก้ไขรู ปแบบชื่อหัวของเว็บไซต์ สามารถคลิกแล้วทาการแทรกชื่อใหม่ลงไปได้ทนั ที

โดยแถบคาสัง่ สาหรับการทางานกับตัวอักษรปรากฏขึ้นด้านบน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กาหนดรู ปแบบข้อความ

ลบข้อความ
จัดแนวข้อความ

จัดแนวข้อความ

คลิกเพือ่ เลือกรู ปแบบหัวเว็บไซต์ มีให้เลือก 3 รู ปแบบ
คลิ กเพื่อ อัปโหลดรู ปภาพ
มาเป็ นพื้นหลังหัวเว็บไซต์
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การเลือกรู ปแบบธีม
1. เลือกจากธีมสาเร็จรู ป
Google Site มีรูปแบบธีมสาเร็ จรู ปให้เลือกใช้งาน 6 รู ปแบบ ได้แก่ เรี ยบง่าย อริ สโตเติล นักการทูต
วิสัยทัศน์ รายเรี ยบ และ ความประทับใจ ในแต่ล ะรู ปแบบจะมี สีและรู ปแบบตัวอักษรให้เลื อ กใช้งาน ซึ่ ง
แตกต่างกันไปตามชื่อธีม
1. คลิก “ธีม”
2. คลิกเลือก “ชื่อธีม”
2. คลิกเลือกสีของธีม
3. คลิกเลือกรู ปแบบตัวอักษร

หัวเว็บไซต์จะเปลี่ยนตามธีมที่เลือก

2. เลือกรู ปภาพมาเป็ นพื้นหลังส่วนหัวเว็บไซต์
เป็ นการนารู ปภาพมาทาเป็ นพื้นหลังหัวเว็บไซต์ ให้คลิกที่เปลี่ยนรู ปภาพ แล้วนาภาพที่ตอ้ งการมาใช้
งาน นอกจากนี้ Google Sites ยังมีแกเลอรี่ ให้เลือกอีกหลากหลาย
1. คลิก “เปลี่ยนรู ปภาพ”

สาหรับเปลี่ยนรู ปภาพ

สาหรับรี เซ็ตให้เป็ นค่าเริ่ มต้น

เลือกความชัดและเบลอของรู ปภาพ
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การแทรกวัตถุและสื่ อต่ างๆ ลงไปในไซต์
1. คลิก แทรก

การแทรกข้ อความ

คลิ ก พื้ น ที่ ที่ ต ้อ งการแทรกข้อ ความ หลัง จากนั้ นไปแถบเครื่ อ งมื อ
ด้านข้างเลื อ ก “ช่ อ งข้อ ความ” จะปรากฏพื้นที่ส่วนพร้อ มกล่ อ งสาหรั บ พิม พ์
ข้อความขึ้นมาในพืน้ ที่ไซต์ สามารถพิมพ์ขอ้ ความลงไปได้เลย
2. คลิก ช่องข้อความ
แถบเครื่ องมือสาหรับปรับแต่งข้อความ
ใส่ธีมให้ส่วน
ทาสาเนาส่วน
ลบส่วน

3. แทรกข้อความลงไปในกล่องสีฟ้า
การแทรกรู ปภาพ
การแทรกรู ปภาพให้คลิก “รู ปภาพ” จากนั้นเลือกวิธีการแทรกรู ปภาพตามที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้
คลิก “แทรก”

คลิก “รู ปภาพ”

การเคลื่อนย้ ายรู ปภาพ
ให้ทาการคลิกลากรู ปภาพไปวางยังตาแหน่งที่ตอ้ งการ โดยจะมีเส้นไกด์สีฟ้าขึ้นมาให้
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การปรับแต่ งรู ปภาพ
เมื่อทาการแทรกรู ปภาพลงมาในไซต์แล้ว จะปรากฏส่วนสาหรับปรับแต่งรู ปภาพ รายละเอียดดังนี้

การครอบตัดรู ปภาพ

ยกเลิกการตัดรู ปภาพ

ลบรู ปภาพ

แทรกลิงค์โดยใส่ URL

การแทรกลิงก์ แบบฝัง
สามารถเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเอกสารอื่นๆ เว็บไซต์อื่นๆ ที่ตอ้ งการได้อย่างรวดเร็ ว จาเป็ นต้องรู ้ที่
อยูล่ ิงก์เว็บไซต์ที่เราต้องการ ลักษณะการวางหน้าเว็บมีให้เลือก 2 แบบ คือ 1. ใช้ URL 2.ฝังโค้ด HTML

1. คลิก “แทรก”

2. คลิก “ฝัง”

จากตัวอย่างเป็ นการเลือกฝังลิงก์แบบใช้ URL เว็บไซต์
3. คลิก “ใช้ URL”

4. วาง URL เว็บไซต์
5. เลือกรู ปแบบการแสดง

6. คลิกแทรก
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หลังจากวางลิงก์แล้ว จะปรากฏหน้าเว็บขึ้นมา สามารถปรับแก้ไขตั้งค่าได้โดยคลิกการตั้งค่าที่แถบเครื่ องมือ
ด้านบน
1. คลิกสัญลักษณ์การตั้งค่า

2. ตั้งค่าเสร็จแล้ว คลิกเสร็ จ
สิ้น
การแทรกรู ปภาพโดยการอัปโหลด
เป็ นการแทรกรู ปภาพโดยการอัปโหลดจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ของเราโดยตรง
1. คลิก “แทรก”

3. คลิกเลือกรู ปภาพ

2. คลิก “อัปโหลด”
4. คลิก open
การแทรกเส้ นแบ่ งหน้ ากระดาษ ให้ไปที่เมนูแทรก เลือก “ตัวแบ่ง” จะได้เส้นแบ่ง

คลิก “ตัวแบ่ง”

เส้นแบ่งที่ปรากฏขึ้นมาภายในไซต์
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การแทรกไฟล์ จาก Google Drive
เป็ นการแทรกไฟล์ชนิ ดต่างๆไม่ว่าจะเป็ นไฟล์เอกสาร รู ปภาพ วีดีโอ เป็ นต้น ซึ่ งต้องมีการจัดเก็บไว้
ภายในไดรฟ์ เท่านั้น โดยวิธีการให้คลิกเลือกพื้นที่ส่วนที่ตอ้ งการแทรกไฟล์ เลือกคาสัง่ แทรก เลือกจากไดรฟ์

1. คลิก “แทรก”

3. แทรกจาก

4. เลือกไฟล์

2. คลิก “จากไดรฟ์ ”
5. คลิก “แทรก”

จะปรากฏไฟล์ที่เราแทรกมาลงบนส่วนไซต์ สามารถย่อขยายตรงจุดสีฟ้า ให้มีขนาดพอดีเหมาะสมได้

เปิ ดดูในแท็บใหม่
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แทรกวีดีโอ
เป็ นการแทรกวีดีโอจาก YouTube ลงในไซต์ จะอยูใ่ นหมวดหมู่ “ไฟล์ฝังของ Google”
1. คลิกเลือก “YouTube”
2. คลิกเลือก “ค้นหาวีดีโอ”

เลือกในกรณี ที่มีวดี ีโออยูใ่ นไดรฟ์

3. คลิกเลือกวีดีโอ

4. คลิก “เลือก”
จะได้วดี ีโอลงมาในไซต์ สามารถปรับขนาด และปรับตั้งค่าวีดีโอได้
1. คลิกสัญลักษณ์ “การตั้งค่า”

2. เมื่อเสร็ จแล้ว กดเสร็จสิ้น
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การแทรกปฎิทิน

1. คลิกเลือก “ปฏิทิน”

2. เลือกรู ปแบบปฏิทินที่ตอ้ งการจะแทรก

จะได้ปฏิทินขึ้นมาในไซต์สามารถปรับตั้งค่าปฏิทินได้

การแทรกแผนที่

1. คลิกเลือก “แผนที่”
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การแทรกเอกสาร
เลือกคาสัง่ แทรก จากนั้นเลือก Google เอกสาร ประกอบด้วยการแทรกแบบ เอกสาร สไลด์ ชีต
ฟอร์มและแผนภูมิ

1. คลิกเลือกชนิดไฟล์เอกสารที่ตอ้ งการแทรก

เมื่อคลิกเลือก “เอกสาร”

เมื่อคลิกเลือก “ชีต”

เมื่อคลิกเลือก “สไลด์”

เมื่อคลิกเลือก “ฟอร์ม”
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การเพิ่มหน้ าเพจเว็บไซต์
ในการสร้างเว็บไซต์จาเป็ นต้องมีหน้าเพจหลายๆ หน้าภายในไซต์ จะแบ่งเป็ นเมนูหลักและเมนูยอ่ ย
วิธีการเพิม่ หน้าเพจคือไปที่กลุ่มทาสัง่ “หน้า” คลิกที่สญ
ั ลักษณ์เพิม่ หน้าด้านล่าง แล้วตั้งชื่อเพจใหม่

1. คลิกเลือก “หน้า”

3. ตั้งชื่อหน้าเพจ
4. คลิก “เสร็จสิ้น”

2. คลิกเลือก “เพิม่ หน้า”
ปรากฏเพจที่สร้าง

ดูคาสัง่ การใช้งาน โดยคลิกที่ตวั เลือกเพิม่ เติม

1. คลิกตัวเลือกเพิม่ เติม

สังเกตที่ไซต์จะปรากฏเมนูของเพจแต่ละเพจที่เราได้สร้างขึ้น ส่วนหัวของไซต์จะเปลี่ยนชื่อตามอัตโนมัติ
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การเพิ่มเมนูย่อย

2. ตั้งชื่อหน้าย่อย
3. คลิก “เสร็จสิ้น”

1. คลิก “เพิม่ หน้าย่อย”

หน้าเพจย่อย

หน้าเพจย่อย

การดูตัวอย่ างหน้ าเว็บไซต์
เมื่อต้องการดูตวั อย่างเว็บไซต์ที่สร้างขึ้น ให้กดสัญลักษณ์ดูตวั อย่าง จะพบกับมุมมองการดูผ่านทาง
โทรศัพท์ แท็บเล็ต จอคอมพิวเตอร์

คลิกเพือ่ ดูตวั อย่าง

มุมมองแต่ละรู ปแบบ
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การสร้ างชั้นเรียนด้วย Google Classroom
ขั้นตอนการเข้ าใช้ งาน
1. เข้าเว็บไซต์ https://www.google.com/ แล้วล็อกอินด้วยบัญชี Gmail กรอกอีเมล์และรหัสผ่าน

2. เมื่ อล็อกอินเรี ยบร้ อยแล้ว ให้คลิ กที่ไอคอน
เลือกแอพลิเคชัน Classroom

เพื่อเข้าสู่ Google Apps แล้วคลิ ก อื่นๆ แล้ว
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หน้ าเมนูของ Google Classroom
เมื่อเข้าสู่ หน้าแรกของ Google Classroom จะมีเมนู 2 ส่ วน ดังนี้

1. เมนูหลักของชั้นเรียน

จะประกอบด้วยเมนูยอ่ ย ดังนี้

- ชั้นเรียน ไปยังหน้าแรกของ Google Classroom
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- ปฏิทนิ แสดงปฏิทินกิจกรรมของชั้นเรี ยนเป็ นรายสัปดาห์
- ชั้นเรียนทีเ่ ก็บ แสดงชั้นเรี ยนที่เคยสร้างไว้ แล้วถูกจัดเก็บไว้ในคลัง
- การตั้งค่ า เป็ นการตั้งค่าโปรไฟล์และการแจ้งเตือน
2. เมนูสร้ างหรื อเข้ าร่ วมชั้นเรียน

จะประกอบด้วยเมนูยอ่ ย ดังนี้

- เข้ าร่ วมชั้นเรียน สาหรับนักเรี ยน
- สร้ างชั้นเรียน สาหรับอาจารย์
การสร้ างชั้นเรียนสาหรับอาจารย์
1. คลิกที่เครื่ องหมาย

เลือกเมนู สร้ างชั้นเรียน

2. อ่านเงื่อนไขในการสร้างชั้นเรี ยน คลิกยอมรับเงื่อนไข แล้วคลิกปุ่ ม ทาต่ อ
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3. ระบุชื่อชั้นเรี ยน (บังคับ) ห้องเรี ยน เรื่ อง (ไม่บงั คับ) แล้วคลิกที่ปุ่ม สร้ าง

จะเข้าสู่ หน้าแรกของชั้นเรี ยนที่สร้างขึ้น โดยมีเมนูดงั นี้
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- หมายเลขที่ 1 เมนูหลักของชั้นเรี ยน

เพื่อเป็ นทางลัดไปยังหน้าเมนูหลัก

- หมายเลขที่ 2 มุมมองชั้นเรี ยน
- สตรีม เป็ นมุมมองที่นกั เรี ยนมองเห็น
- งานของชั้นเรียน เป็ นมุมมองการสร้างและแก้ไขโพสต์ของอาจารย์
- ผู้คน เป็ นมุมมองสาหรับให้อาจารย์เพิ่มผูส้ อนร่ วมและนักเรี ยน
- หมายเลข 3 หน้าปกของชั้นเรี ยน จะประกอบด้วย
- รหัสของชั้ นเรี ยน ซึ่ งผูส้ อนสามารถคัดลอกหรื อแสดงรหัส ให้นักเรี ย นเห็ น
เพื่อให้นกั เรี ยนลงทะเบียนเข้าร่ วมชั้นเรี ยน
- เลือกธีม เลือกธีมรู ปภาพที่ Classroom มีไว้ให้
- อัปโหลดรูปภาพ เลือกรู ปภาพเองจากไฟล์ที่อยูใ่ นเครื่ องคอมพิวเตอร์
- หมายเลข 4 แสดงงานที่จะครบกาหนดส่ งเร็ วๆ นี้
- หมายเลข 5 แสดงโพสต์ของชั้นเรี ยน
4. แก้ไขหน้าปกของชั้นเรี ยน โดยคลิกที่ เลือกธีม เลือกธีมที่ตอ้ งการ แล้วคลิกที่ปมุ่ เลือกธีมของ
ชั้นเรียน
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หรื อเลื อก อัปโหลดรู ปภาพ โดยลากรู ปภาพที่ตอ้ งการหรื อคลิ กปุ่ ม เลือกรู ปภาพจาก
คอมพิวเตอร์ ของคุณ แล้วคลิกที่ปมุ่ เลือกธีมของชั้นเรียน

5. สร้างโพสต์ โดยคลิกไปที่มุมมอง งานของชั้นเรียน แล้วคลิกที่เมนู + สร้ าง
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6. สร้างหัวข้อ โดยเลือกเมนู หัวข้ อ

ใส่ ชื่อหัวข้อ แล้วคลิกปุ่ ม เพิม่

โดยสามารถแก้ไขหัวข้อได้ โดยคลิกเมนู ดังรู ป
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7. สร้างเนื้อหาบทเรี ยน โดยคลิกเลือกโพสต์แบบ เนื้อหา

กรอกชื่ อเนื้ อหา เลื อกหัวข้อที่จะวางเนื้ อหา และเลื อกไฟล์ที่ตอ้ งการแนบ ซึ่ งเลื อกได้
มากกว่า 1 รู ปแบบ

โดยไฟล์แนบจะมีให้เลือก 4 รู ปแบบ คือ
- แทรกไฟล์แนบ เช่ น ไฟล์เอกสาร เช่ น .docx, .pdf ไฟล์รูปภาพ เป็ นต้น โดยลาก
ไฟล์เข้ามาหรื อคลิก เลือกไฟล์จากอุปกรณ์ และหากต้องการเพิ่มมากกว่า 1 ไฟล์ ก็คลิกที่ปุ่ม เพิม่
ไฟล์อกี เสร็ จแล้วคลิกปุ่ ม อัปโหลด
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-

แทรกไฟล์ที่อยูใ่ น Google Drives

- แทรกไฟล์วิดีโอจากเว็บไซต์ YouTube โดยเลือกค้นหาวิดีโอหรื อคัดลอก URL มา
ใส่ แล้วคลิกปุ่ ม เพิม่
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-

แทรกลิงก์เว็บเพจ โดยคัดลอกลิงก์เว็บเพจมาวาง แล้วคลิกปุ่ ม เพิม่ ลิงก์

เมื่อแนบไฟล์เรี ยบร้อยแล้ว คลิกที่ปมุ่ โพสต์
8. สร้างคาถาม โดยคลิกเลือกโพสต์แบบ คาถาม

61

ตั้งคาถาม แล้วเลือกรายละเอียดของคาถาม ดังนี้
- ช่ องคะแนน กรอกคะแนนหรื อถ้าไม่ให้คะแนน ให้เลือกเป็ น “ยังไม่ได้ให้คะแนน”
- วันครบกาหนด เลือกวันและเวลากาหนดส่ งงาน หรื อถ้าไม่กาหนด เลือก “ไม่มีวนั ที่
ครบกาหนด”
- หัวข้ อ เลือกหัวข้อในการจัดวางคาถาม
- คาตอบสั้ นๆ เลือกรู ปแบบคาถาม มี 2 แบบ คือ คาตอบสั้นๆ และปรนัย
- สิ ทธิ์ในการตอบคาถาม โดยจะให้นกั เรี ยนสามารถตอบกลับระหว่างกันหรื อแก้ไข
คาตอบได้หรื อไม่

หากต้องการแนบไฟล์ สามารถทาได้เช่ นเดี ยวกับการสร้างเนื้ อหา เมื่ อใส่ รายละเอียด
เสร็ จแล้ว คลิกปุ่ ม ถาม
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9. สร้างใบงาน โดยคลิกเลือกโพสต์แบบ งาน

กรอกรายละเอียดของงาน ตัวอย่างดังรู ป เสร็ จแล้วคลิกปุ่ ม มอบหมาย
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10. สร้างแบบทดสอบ โดยคลิกเลือกโพสต์แบบ งานแบบทดสอบ

กรอกรายละเอี ย ด แล้ว คลิ ก ที่ Blank Quiz เพื่ อ เปิ ด Google Form ขึ้ นมาสร้ า งฟอร์ ม
แบบทดสอบใหม่ (ในที่น้ ี ขอข้ามขั้นตอนการสร้าง Form) หรื อถ้ามีแบบทดสอบ Google Form
อยูแ่ ล้ว ให้คลิกที่

เพื่อเปิ ดไฟล์ที่อยูใ่ น Google Drive
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11. สร้างโพสต์ซ้ า เป็ นการนาโพสต์เก่ ามาโพสต์ใหม่อีกครั้ง โดยคลิกเลือกโพสต์แบบ ใช้ โพสต์
ซ้า

คลิกเลือกชั้นเรี ยนที่ตอ้ งการใช้โพสต์ซ้ า โดยจะแสดงทั้งชั้นเรี ยนปั จจุบนั และชั้นเรี ยนที่
เก็บซ่ อนเอาไว้ในคลัง ซึ่ งจะแสดงข้อความข้างหลังชั้นเรี ยนว่า “(เก็บอยู)่ ”

คลิกเลือกโพสต์ที่ตอ้ งการโพสต์ซ้ า แล้วคลิกปุ่ ม ใช้ ซ้า
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12. ดูปฏิทินกิจกรรมในชั้นเรี ยน ได้จากเมนู Google ปฏิทนิ
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โดยผูส้ อนสามารถเลือกดูกิจกรรมในมุมมองรายวัน รายเดือน หรื อรายปี และสามารถ
เลือกรู ปแบบกิจกรรมที่แสดงได้

13. เรี ยกดูไฟล์ของชั้นเรี ยน ได้จากเมนู โฟลเดอร์ ไดรฟ์ ของชั้นเรียน ในการสร้างชั้นเรี ยน เมื่อมี
การอัปโหลดไฟล์ต่างๆ ระบบจะทาการบันทึกไฟล์ไปไว้ใน Google Drive ให้โดยอัตโนมัติ
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การเพิม่ ผู้สอนร่ วม / การเพิม่ นักเรียนเข้ าชั้นเรียน
1. คลิกแท็บ ผู้คน

2. เพิ่มครู โดยคลิกที่

กรอกชื่อหรื ออีเมล แล้วคลิกปุ่ ม เชิญ

3. เพิ่มนักเรี ยน มี 2 วิธี
3.1 ครู เพิม่ นักเรียน โดยคลิกที่
กรอกชื่อหรื ออีเมล (Gmail เท่านั้น) ถ้าอีเมลถูกต้อง
จะปรากฏชื่อของบุคคลดังกล่าว คลิกเลือกรายชื่อนั้น แล้วคลิกปุ่ ม เชิญ นักเรี ยนจะได้รับอีเมล
แล้วคลิกเข้าร่ วมชั้นเรี ยน
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3.2 นักเรียนเข้ าร่ วมชั้ นเรี ยนด้ วยตนเอง โดยผูส้ อนคัดลอกรหัสของชั้นเรี ยนส่ งไปให้
นักเรี ยน หรื อแสดงรหัสให้นกั เรี ยนกรอกรหัสเข้าร่ วมชั้นเรี ยนเอง ได้ไปที่มุมมอง สตรีม คลิก
ขยายรหัสของชั้นเรียน เพื่อให้นกั เรี ยนกรอก
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การเข้ าร่ วมชั้นเรียนและทาใบงานหรื อแบบทดสอบของนักเรียน
1. ให้นักเรี ยนเข้าเว็บไซต์ https://www.google.com/ แล้วล็อกอินด้วยบัญชี Gmail กรอกอีเมล์
และรหัสผ่าน
2. กรณีที่ 1 เมื่ออาจารย์เพิ่มนักเรี ยนเอง นักเรี ยนจะต้องคลิกที่ไอคอน
เพื่อเปิ ดอ่านอีเมล และกดปุ่ ม เข้ าร่ วม เพื่อยืนยันการเข้าร่ วมชั้นเรี ยน

แล้วเลือก

Gmail

ระบบจะนานักเรี ยนเข้าไปยังหน้าชั้นเรี ยนโดยอัตโนมัติ
3. กรณีที่ 2 นักเรี ยนกรอกรหัสของชั้นเรี ยนเพื่อเข้าร่ วมชั้นเรี ยนเอง นักเรี ยนจะต้องคลิกที่ไอคอน
แล้วเลือก Classroom เมื่อเข้ามาหน้าแรก แล้วคลิกเมนู + เข้ าร่ วมชั้นเรียน
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กรอกรหัสของชั้นเรี ยน แล้วคลิก เข้ าร่ วม

4. นัก เรี ย นสามารถเข้า เรี ย นเนื้ อหา และทาใบงานหรื อแบบทดสอบได้ใ นมุ ม มองเดี ย วกับ
ครู ผสู ้ อน แต่ไม่สามารถแก้ไขโพสต์ต่างๆ ได้ ตัวอย่ างเช่ น นักเรี ยนตอบคาถามโดยคลิกที่โพสต์
แล้วเลือก ดูคาถาม เพื่อตอบคาถาม / เพิ่มความคิดเห็นส่ วนตัว แล้วคลิกปุ่ ม ส่ ง

72

ตัว อย่ า งการท าแบบทดสอบที่ ส ร้ า งจาก Google Form โดยคลิ ก ที่ แ บบทดสอบ ท า
แบบทดสอบ แล้วคลิกปุ่ ม ส่ ง
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5. นักเรี ยนเปิ ดดูใบงานหรื อแบบทดสอบทั้งหมดในชั้นเรี ยน ได้จากเมนู
ต้ องทา

- ใบงานหรื อแบบทดสอบที่ยงั ไม่ได้ทา จะอยูใ่ นแท็บ สิ่ งทีต่ ้ องทา
- ใบงานหรื อแบบทดสอบที่ทาแล้ว จะอยูใ่ นแท็บ เสร็จสิ้น

แล้วเลือก

สิ่งที่
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การให้ คะแนนนักเรียน
1. ครู ผสู ้ อนเปิ ดดูงานที่นกั เรี ยนส่ งเข้ามาในชั้นเรี ยน ได้จากเมนู

แล้วเลือก

สิ่ งทีต่ ้ องทา

1.1 รอการตรวจ สาหรับงานที่ยงั ไม่ได้ตรวจ
1.2 ตรวจแล้ว สาหรับงานที่ตรวจแล้ว

2. ตรวจคาตอบ โดยคลิกเข้าไปที่งานที่มอบหมายให้นกั เรี ยน เพื่อดูคาตอบ ให้คะแนน และส่ ง
ข้อความไปยังนักเรี ยน
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สาหรับงานที่เป็ นแบบทดสอบ ผูส้ อนสามารถเข้าไปดูคะแนนของนักเรี ยนได้จากคาสัง่
ดูการตอบกลับ

3. คาถามใดที่ตรวจคาตอบเสร็ จครบทุกคนแล้ว ให้ยา้ ยไปยังแท็บ ตรวจแล้ว

