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  ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตทุกด้าน  มีทั้งคุณอนันต์และโทษมหันต์ หากเรารู้เท่าทัน
และดึงส่วนดีมาใช้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ลดความผิดพลาด  
ในการท างาน ลดการสูญเสียทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ก าลังคนและเวลา  อีกท้ังยังท าให้เกิดประสิทธผลในงานด้วย 
 

  หน่วยศึกษานิเทศก์  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นความส าคัญและความจ าเป็น  
ที่ต้องน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครู อันจะส่งผลถึงการจัดการเรียนรู้  
ได้ครบกระบวนการอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยจัดท าโครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน  ส าหรับเอกสารฉบับบนี้
เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการฯ คือ กิจกรรมพัฒนาการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน Portfolio  
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี เรื่องปรับหลักสูตรท าให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข  ใช้สื่อการสอน
กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการปฏิรูปการศึกษา และ 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่องการยกระดับคุณภาพผู้ เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล คือสร้าง
ผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 

  ขอขอบพระคุณท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายวณิชย์  อ่วมศรี) และ
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ (นางสาววัลลภา  อยู่ทอง) ที่ส่งเสริม สนับสนุนให้กิจกรรมพัฒนาการประเมินผลโดยใช้
แฟ้มสะสมงาน Portfolio ประสบความส าเร็จ เป็นผลงานที่พร้อมเผยแพร่ให้สถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา น าไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากรในสถานศึกษาและผู้เรียน ขอบคุณทีมงาน
ที่เข้มแข็งและอดทน ร่วมกันท างานจนเสร็จสิ้นลงด้วยดี  คาดว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางหนึ่ งในการปฏิรูป
การเรียนรู้ให้ทันยุคทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมและพัฒนาขยายผลได้ต่อไป 
 
        ประไพพิศ  เกษพานิช 
        26 พฤษภาคม 2560 
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การสรางเว็บไซตดวย Google Sites 

Google Sites คือโปรแกรมของ Google ท่ีใหบริการสรางเว็บไซตฟรี สามารถสราง

เว็บไซตไดงาย ปรับแตงรูปลักษณไดอยางอิสระ และรวบรวมความหลากหลายของขอมูลไวในท่ี

เดียว เชน วิดีโอปฏิทินเอกสารอื่น  ๆ ทําใหชวยอํานวยความสะดวกไดเปนอยางมาก ในการแกไข

หนาเว็บ จะเปนกลุม หรือท้ังองคกรก็ได 

รูจัก Google Sites 

 ใหบริการคร้ังแรก เดือนพฤษภาคม 2551 

 ใหบริการฟรี ไมเสียคาใชจาย 

 พื้นท่ีจัดเก็บ 10 GB 

 ขนาดไฟลท่ีใชในการจัดเก็บสูงสุด 10 MB 

 เฉพาะพื้นท่ีเว็บไซตไมเกิน 100MB แตหากรวมเปนสมาชิกบริการอื่น  ๆ ของ 

Google ตัวอื่น ๆ เชน YouTube calendar Picasaไมเกิน 10 GB 

 มี Gadget มากมาย และสามารถทําในรูปแบบท่ีเราตองการได 

 ใชงานรวมกับ CSS (Cascading Style Sheet) ท่ีออกแบบเองไมได 

 เว็บไซตอยูภายใต Google ทําใหตั้งชื่อdomain name ยาวได 

 ยังมีปญหาเร่ืองการใชงานรวมกับ script อื่น ๆ 

 การใชงาน Google Sites ทําไดเฉพาะเมื่อเชื่อมตออินเทอรเน็ตเทานั้น 
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การสรางแฟมสะสมผลงานอเิลก็ทรอนกิส (e-Portfolio) 

1. ให Login ดวย e-mail ของ Gmail โดยผานเว็บ sites.google.com 
 

 
 

2. การเปล่ียนภาษาในการใชงาน sites.Google เมื่อได Login เขา Sites แลวสามารถเปล่ียน

ภาษาในการใชงานใหเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไดท่ีเมนูหมายเลข 1 ใหเลือก

เมนูหมายเลข 2User settingsและปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนท่ี 3, 4, 5 

 

 

คลิกปุม 1 

เลือก User settings 2 

      เลือกเปล่ียนภาษาท่ี Language 3 
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3. เม่ือ Login ้ดวย Gmail แล้วใหพิม ์พ URL  : gg.gg  rehcaet_cev/ เป็นการเลือกใ ้ช เทมเพลต  

e-Portfoli  นอสู้ผูรคบัรหำส o แล  ะ URL  : gg.gg tneduts_cev/  เป็นการเลือกใ ้ชเทมเพลต  

e-Portfolio สําหรับผูเรียน 

 

 
การเลือกใชเทมเพลต e-Portfolio สําหรับครูผูสอน 

 

 
การเลือกใชเทมเพลต e-Portfolio สําหรับผูเรียน 

      พ ิม ์พURL:gg.gg rehcaet_cev/1 

คลิกปุมใชเทมเพลต 2 

คลิกปุมใชเทมเพลต 2 

       พ ิม ์พURL:gg.gg tneduts_cev/  1 

      คลิกปุม Save  5 

      เลือกเปล่ียนภาษาเปนภาษาไทย 4 
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3.1 เมื่อเลือกใชเทมเพลตแลวใหตั้งชื่อเว็บ e-Portfolio  

 

3.2 เมื่อทําตามขั้นตอนนี้แลวไมสามารถสรางเว็บได แสดงวาชื่อท่ีตั้งนี้มีผูอื่นใชแลวให

เปล่ียนชื่อเว็บใหม จะไดผลลัพธดังภาพ 

 

 

 

     ตั้งชื่อเว็บ e-Portfolio 1 

      คลิกปุมฉันไมใชโปรแกรมอัตโนมัติ 2 

      คลิกปุมสราง 3 
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4. เมื่อไดเว็บ e-Portfolio แลว ให เปล่ียนภาพและชื่อประจําตัว  โดยคลิกปุมการทํางานอื่น ๆ

 เลือก “แกไขการออกแบบไซต” แลวปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนท่ี 3 ถึง 14 ดงัภาพ 

 

 

คลิกปุมการทํางานอื่นๆ 1 

เลือกแกไขการออกแบบไซต 2 

       คลิกปุมขอมูลครู

เพื่อเปล่ียนภาพและ 

ชื่อประจําตัว 

3       ทําการลบภาพและชื่อ 4 

      ไปท่ีแทรก เลือกรูปภาพ 5 
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      คลิกปุมอัพโหลด

 

6 

      คลิกปุม ตกลง 9 

คลิกปุม S เพื่อปรับขนาด 

        ของภาพใหเล็กลง 10 

        คลิกปุมจัดกึ่งกลาง 

 

11 

      เลือกภาพประจําตัว 7 

คลิกปุม Open 8 

พิมพชื่อประจําตัว 12 

คลิกปุมตกลง 13 
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5.การแกไขหนาเพจโดยคลิกปุมแกไขหนาเว็บ ในสวนของการจัดการหนาเพจนั้น มีดังนี้ 

5.1 แถบเมนูและฟงกชั่นท่ีใชเพิ่มลูกเลน รวมไปถึงเคร่ืองมือตาง ๆ ในการจัดการหนาเพจ 

 
5.2 เมนู “แทรก” เปนเมนูท่ีควบคุมเกี่ยวกับการใชมีเดีย เชน การใสรูปภาพ ลิงก วิดิโอ และ  

แกดเจ็ตอื่น ๆ จึงทําใหเมนูนี้ถูกใชงานบอยท่ีสุด 
 

 
 

 

 

คลิกปุมปด 14 
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5.3 เมนู “รูปแบบ” เปนเมนูท่ีใชกําหนดรูปแบบของตัวอักษร ซึ่งเปนรูปแบบคํา ส่ังเดียวกันกับ

แถบเมนู 

 
5.4 เมนูตาราง เปนเมนูท่ีใชสราง หรือจัดการขอมูลในรูปแบบตาราง 
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5.5 เมนู “การจัดวาง” เปนเมนูท่ีใชสําหรับกําหนดรูปแบบการจัดวางคอลัมนในหนาเพจ 
 

 

6. การเพิ่มรูปภาพบนหนาเพจ ใหคลิกปุม  “แกไขหนาเว็บ” แลวปฏิบัติตามขั้นตอน

ท่ี 1 ถึง 6 

 

      คลิกปุมแทรก 1 

      คลิกเลือกรูปภาพ 2 
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สามารถจัดรูปแบบของภาพได โดยเลือกรูปแบบท่ีตองการจาก popup ท่ีขึ้นภายใตรูปภาพ 

 
 

 
 

 

      คลิกปุมตกลง 5 

เมื่อปรับแตง 

รูปภาพเสร็จแลวให

คลิกปุมบันทึก 

6 

      คลิกปุมอัพโหลดภาพ 3 
เลือกภาพ จากนั้นให 

      คลิกปุม Open 4 
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7. การเพิ่มลิงกเชื่อมโยงลิงกภายในเว็บไซต ใหคลิกปุม  “แกไขหนาเว็บ” เลือก

ปุม “แทรก” แลวเลือกเมนู “ลิงก” 

 

7.1 จะปรากฏ Dialog box สรางลิงก เลือกหนาเว็บไซตท่ีตองการจะเชื่อมโยง ซึ่งสามารถดูได

จาก แผนผังไซต และการเปล่ียนแปลงขอมูลลาสุดบนเว็บไซต เสร็จแลวเลือกปุม “ตกลง” 

 

 

      คลิกปุมแทรก 1 

      คลิกเลือกลิงก 2 

      เลือกหนาเว็บของไซต 1 

      เลือกหนาเว็บไซต 2 

ตองการใหลิงกเปดในหนาตาง

ใหม ใหคลิกในชอง “เปดลิงกนี้ 

      ในหนาตางใหม” 3 

      คลิกปุมตกลง 4 

เมื่อเลือกลิงกแลว 

ใหคลิกปุมบันทึก 

5 
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7.2 การเชื่อมโยงลิงกจากภายนอก ใหทําตามขอ 7 แลวจะปรากฏ Dialog box สรางลิงก  

ซึ่งในท่ีนี้จะเลือกใชแบบ “ท่ีอยูเว็บ” 

 
 

 

8. การเพิ่มหนาเพจเว็บไซตเร่ิมตนสรางหนาเพจ โดยคลิกท่ีปุมสรางหนา  ดานบนขวา

ของหนาจอ 

 

      เลือกท่ีอยูเว็บ 1 
      พิมพชื่อลิงก 2 

      พิมพ URL ท่ี

ตองการเชื่อมโยง 

3 

ตองการใหลิงกเปดในหนาตาง

ใหม ใหคลิกในชอง “เปดลิงกนี้ 

      ในหนาตางใหม” 4 

      คลิกปุมตกลง 5 

เมื่อเลือกลิงกแลว 

ใหคลิกปุมบันทึก 

6 

คลิกท่ีปุมสรางหนา 1 
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9. การสรางเมนูทางซายโดยปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนท่ี 1 ถึง 7 ตามภาพ  

 

      พิมพชื่อหนาเพจ 2 

      คลิกปุมสราง 3 

เมื่อปรากฎหนาเพจใหม 

แลวใหคลิกปุมบันทึก 

4 

คลิกปุมการทํางานอื่น ๆ 1 

เลือกแกไขการออกแบบไซต 2 
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คลิกปุมเคร่ืองหมายบวก 3 

      เลือกการนําทาง

คลิกปุมเพิ่ม 

4 

คลิกการนําทางเพื่อ 

ตั้งชื่อแลวสรางเมนู

เชื่อมโยงลิงก 5 

     พิมพชื่อกลุมเมนู 6 

      คลิกเลือกการสรางเมนู

1. เพิ่มหนาเว็บภายใน 

2. เชื่อมโยงลิงกภายนอก 

7 

1 2 
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9.1 การสรางเมนูเพจหนาภายในเว็บใหเลือก “เพิ่มหนาเว็บ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
9.2การสรางเมนูเชื่อมโยงกับเว็บภายนอกใหเลือก “เพิ่มURL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เลือกหนาเพจท่ีตองการ 2 

     คลิกปุมตกลง 3
 

     คลิกเลือกเพิ่มหนาเว็บ 1
 

      คลิกเลือกเพิ่ม URL 1
 

      พิมพชื่อแสดงเมนู 2
 

      พิมพ URL 

เชื่อมโยงภายนอก 

3 ถาตองการใหลิงกเปดใน

หนาตางใหม ใหคลิกในชอง 

“เปดลิงกนี้ในหนาตางใหม” 

4 

     คลิกปุมตกลง 5 

     คลิกปุมตกลง 6 

เมื่อสรางเมนูแลว 

ใหคลิกปุมปด 

 

7 

     คลิกปุมตกลง 4 

เมื่อสรางเมนูแลว 

ใหคลิกปุมปด 

 

5 
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10. วิธีการยอชื่อเว็บใหส้ันลง เพื่อใหสามารถจดจําไดงายขึ้น โดยผานเว็บไซต gg.gg 

 

 
 

11. เมื่อไดตั้งชื่อเว็บยอบน gg.gg เสร็จแลวจะปรากฏหนาดังรูป ถาไมขึ้นตามรูปใหเปล่ียนชื่อใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     คัดลอก URL 1 

      พิมพ gg.gg 2 

วาง URL 3 

คลิกในชองเพื่อ 

ตั้งชื่อเว็บ 

4 
     พิมพชื่อเว็บ 5 

      คลิกปุม Shorten URL 6 
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การใชงาน Google Drive 
1. แนะนํา Google Drive 

Google Drive เปนบริการจาก  Google ท่ีทําใหเราสามารถนําไฟลตางๆไปฝากไวกับ 

Googleซึ่งทําใหเราสามารถใชไฟลเหลานั้นท่ีไหนก็ไดไมเพียงแคฝากไฟลไดเทานั้นคุณยังสามารถ

แบงปนไฟลกับคนท่ีตองการและสามารถแกไขรวมกันไดจากอุปกรณหลายประเภทเชนอุปกรณ  

มือถืออุปกรณแทบเลตหรือคอมพิวเตอรสําหรับพื้นท่ี  ๆ Google ใหเราใชบริการฟรีนั้นอยูท่ี  

5GBและหากตองการพื้นท่ีมากขึ้นก็ สามารถซื้อพื้นพี่จัดเก็บขอมูลเพิ่มไดสวนราคาก็ขึ้นอยูกับ

ขนาดของพื้นท่ีการจะใชงาน Google Drive หรือบริการตาง ๆ ของ Google นั้นเราจาเปนจะตอง

มีบัญชี อีเมลกับทาง Gmail กอนถึงจะใชงานไดหากจะใชบัญชีอีเมลท่ีไมใชของ Gmail ก็จะใชงาน

ไดไมครบถวนสมบูรณเหมือนกับการใชบัญชีอีเมลของ Gmail 

2. การเขาเวบ็ไซตของ Google Drive  

  ให Login ดวย e-mail ของ Gmail โดยสามารถได 2 วิธี คือเขาผาน Google App และ

เขาผานเว็บ drive.google.com 
 

2.1 การเขา Google Drive ผาน Google App ไดตามขั้นตอนท่ี 1 ถึง 3 ตามภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกปุมลงชื่อเขาสูระบบ 1
 

Login ดวย e- mail 2 

คลิกท่ีสัญลักษณ 9 จุด 

หรือ GoogleApp 

3 

คลิกเลือกไดรฟ 4
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2.2 การเขา Google Drive ผานเว็บ drive.google.com 

 
3.การตั้งคา Google Drive 

การเปล่ียนเมนูเปนภาษาไทยใน Google Drive ไดท่ีเมนู ใหเลือก Settings 

 

 

คลิกปุม 1
 

เลือก Settings 2 

      เลือก Change language settings 3 
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คลิกเขาเพื่อเขาสูการเปล่ียนภาษา 4 

เลือกภาษาไทย 5 

คลิกปุม Done 6 
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4. การอัพโหลดขอมูลเขาสู Google Drive และการสรางโฟลเดอร 

4.1 การอัพโหลดขอมูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอรเขาสู Google Drive สามารถอัพโหลดไฟล  

ตาง ๆ ไดเชน ไฟล Word ไฟล PowerPoint ไฟล VDO เปนตน โดยทําตามขั้นตอน

ตอไปนี้  

 
 

 

 

 

 

 

โปรแกรมจะปรากฏหนาตางแสดงผลการอัพโหลดไฟลใหรอการอัพโหลดจนเสร็จไฟลใน

การอัพโหลดจะไปปรากฏท่ี Google Drive 

 

 

     คลิกปุมไดรฟของฉัน 1 

      เลือกอัพโหลดไฟล 2 

เมื่อเลือกไฟลท่ีอัพโหลด 

      แลวใหคลิก Open 3 

      รอการอัพโหลดได 100% 4 
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4.2 การสรางโฟลเดอร 

 

4.3 การลบโฟลเดอร 

 

4.4 การเปล่ียนชื่อโฟลเดอร  

 

     คลิกปุมไดรฟของฉัน 1 

     เลือกโฟลเดอรใหม 2 

     พิมพตั้งชื่อโฟลเดอร 3 

     คลิกปุมสราง 4 

      คลิกขวาท่ีโฟลเดอรท่ีเราตองการลบ 1 

      เลือกลบ 2 

คลิกขวาท่ีโฟลเดอรท่ีเรา 

ตองการเปล่ียนชื่อ 1 

เลือกเปล่ียนชื่อ 2 

      พิมพชื่อตองการเปล่ียน 3 

คลิกปุมตกลง 4 
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4.5 การเปล่ียนสีโฟลเดอร 

 

5. การดาวนโหลดไฟลจาก Google Drive ไปคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกขวาท่ีโฟลเดอรท่ีเรา 

ตองการเปล่ียนสี 1 

เลือกเปล่ียนสี และจะ

ปรากฎสีใหเลือกสีท่ี 

      ตองการเปล่ียน 2 

คลิกขวาท่ีโฟลเดอรท่ีเรา 

      ตองการดาวนโหลด 1 

      เลือกดาวนโหลด 2 
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6. การแชรไฟลใชรวมกัน 

6.1 การแชรไฟลใหกับผูอื่น 

 

6.2 การแชรไฟลใหบุคคลท่ัวไปเขาถึงไฟลท่ีตองการแชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกขวาท่ีไฟลท่ีเรา 

      ตองการแชร 1 

เลือกแชร 2 

พิมพ e-mail ท่ี 

      ตองการแชร 3 

คลิกสงเพื่อสงไปยัง 

      e-mailท่ีตองการแชร 4 

คลิกขวาท่ีไฟลท่ีเรา 

      ตองการแชร 1 

เลือกแชร 2 

เลือกขั้นสูงเพื่อตั้งคา

การแชร 4 

คลิกการตั้งคาการแชร 3 



คูมือการจัดทําแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส    24 
 

 

 

 

7. การนําลิงกไฟลที่แชรไปไวบนเว็บ e-Portfolio  

 ใหไปท่ี แกไขหนาเว็บ  แลวใหเลือกเพิ่มหรือนําลิงกออก  

 

 

 

      คลิกเปล่ียน 5 

เลือกเปด – สาธารณะทางเว็บ  

     เพื่อผูอื่นสามารถเขาถึง 6 

      คลิกปุมบันทึก 7 

      Copy ลิงกเพื่อสง

ใหเปนสาธารณะ 

8 

      คลิกปุมเสร็จส้ิน 9 

      พิมพชื่อไฟล 2 

      เลือกเพิ่มหรือนําลิงกออก 1 

      ใส URL ท่ี Copy ลิงกแลว 3 

      คลิกปุมตกลง 5 

ตองการใหลิงกเปดในนาตาง

ใหม ใหคลิกในชอง “เปดลิงก

นี้ในหนาตางใหม” 4 
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การใชงาน  Google Docs 

1. แนะนํา Google  Documents 

Google Documents หรือท่ีเรียกส้ัน  ๆ วา Google Docs เปนบริการออนไลนท่ีใหเรา

สามารถจัดการเอกสารไดแบบไมมีคาใชจายเพียงแคเรามีอีเมลของ Gmail และเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ตระหวางการใชงาน เพียงเทานี้เราก็สามารถสราง แกไข เผยแพรเอกสารไดโดยไม

จําเปนตองมีการติดตั้งโปรแกรมงานเอกสารเชน Microsoft Office หรือOpen Office ลงใน

เคร่ืองคอมพิวเตอรเลย และท่ีสําคัญเราสามารถแชรเอกสารใหกับเพื่อนเพื่อใหชวยแกไขขอมูลไป

พรอม  ๆ กันไดไมตองเสียเวลาในการสงอีเมลกลับไปกลับมาหรือประสบปญหาอีเมลเต็ ม        

ผูรับไมไดรับ 

Google Docs เปนบริการออนไลนท่ีไมคิดคาใชจายเปนสวนหนึ่งในชุดบริการออนไลน 

GoogleApps ซึ่งประกอบดวย Gmail, Google Sites, Google Calendar และ Google Docs 

2. การเขาเวบ็ไซตของ Google Drive  

 ให Login ดวย e-mail ของ Gmail โดยสามารถทําได 2 วิธี คือเขาผาน Google App

และเขาผานเว็บ drive.google.comเพื่อทําบน Google Docs 

2.1 การเขา Google Drive ผาน Google App 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกปุมลงชื่อเขาสูระบบ 1
 

Login ดวย e-mail 2 

คลิกท่ีสัญลักษณ 9 จุด 

หรือ GoogleApp 

3 

คลิกเลือกไดรฟ 4
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2.2 การเขา Google Drive ผานเว็บ drive.google.com 

 
3. การเขาใชงาน Google Docs 

  เมื่อ Login เขาสู GoogleDrive แลวใหคลิกท่ี “ไดรฟของฉัน” แลวใหเลือก Google 

เอกสารจะไดเอกสารพรอมท่ีจะทํางาน 

 

4. การตั้งคาเอกสาร 

 เอกสารท่ีไดจะไมมีชื่อ (Untitled document) มีพื้นท่ีทํางานเมนูและแถบเคร่ืองมือท่ีมี

ลักษณะเหมือนกับโปรแกรม Microsoft Word สามารถใชงานไดงาย เชน การกําหนดลักษณะ

ขอความ แบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเสนใต ตําแหนงของขอความ แทรก

ตาราง หรือแมกระท่ังแทรกภาพ เปนตน  

 

 

      คลิกปุมไดรฟของฉัน 1 

     เลือก Google 

เอกสาร 

2 
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5. การใชงานเมนูไฟล (File)  

 เมนูไฟล จะมีเมนูยอยใชงานในการแชรเอกสาร (Share) การสรางหนาเอกสารใหม ( New) 

การเปดไฟลงานเดิม ( Open) หรือนําเขาไฟล Word จากท่ีอื่น ๆ การเปล่ียนชื่อไฟล ( Rename) 

การทําสําเนา (Make a copy) การยายไฟลไปถังขยะ (Move to trash) เปนตน 

 

6. การใชงานเมนูแทรก (Insert)  

 เมนูแทรก ( Insert) มีเมนูยอยสําหรับใชแทรกรูปภาพ (Image) ลิงค (Link) สมการ 

(Equation) ภาพวาด (Drawing) และแทรกส่ิงอื่นๆ โดยคลิกเลือกไดตามตองการ เชน เชิงอรรถ

หรือการอางอิง (Footnote) การแทรกลิงค (Link) (เพื่อเชื่อมโยงหลายมิติ) เปนตน 

      ตั้งชื่อไฟลเอกสาร 1 

      คลิกท่ีเมนูไฟล 2 

เลือกตั้งคา 

     หนากระดาษ 3       กําหนดขนาดกระดาษ 5 

      กําหนดการวางแนวกระดาษ 4 

      คลิกปุมตกลง 6 
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 การแทรกภาพ ( Image) สามารถแทรกภาพโดยการคลิกท่ีเมนู “แทรก”( Insert) จากนั้น

จะปรากฏหนาตางเพื่อให “แทรกภาพ”( Insert Image) โดยเลือกวาจะนําภาพมาจากท่ีใด ใหกด

ปุม เลือกภาพท่ีจะอัพโหลด “Choose an image toup lode” เพื่ออัพโหลดรูปท่ีจะใชแทรก

ภาพจากคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

      คลิกท่ีเมนูแทรก 1 

     เลือกรูปภาพ 2 
คลิกปุมเลือกภาพท่ี 

     จะอัพโหลด 3 

เลือกภาพจาก 

     คอมพิวเตอร 4 

      คลิกปุม Open 5 
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7. การใชงานเมนูตาราง (Table)  

 เมนูตาราง (Table) จะมีเมนูยอยสําหรับงานการแทรกตาราง ( Insert table) แทรกแถว 

(Insert row) แทรกคอลัมน ( Insert column) การลบแถว (Delete row) ลบคอลัมน (Delete 

column) ลบตาราง (Delete table) ผสานเซลล (Merge cells) และคุณสมบัติของตาราง 

(Table properties) 

 

8. การบนัทกึเอกสาร 

 โปรแกรมจะบันทึกเอกสารใหเองโดยอัตโนมัติเมื่อมีการพิมพหรือแกไขเอกสารเมื่อปด

โปรแกรมไฟลเอกสารจะไปอยูใน Google Drive โดยอัตโนมัติ 

9. การแชรเอกสารใหผูอ่ืนเขาถึง 

 

 

คลิกปุมแชร 1 

     คลิกขั้นสูง 2 
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10. การนําเอกสารที่แชรไปลงบนเว็บ e-Portfolio  

 ใหไปท่ี แกไขหนาเว็บ  แลวใหเลือกแทรก 

 

 

คลิกเปล่ียน 3 

เลือกเปด – สาธารณะทางเว็บ  

     เพื่อผูอื่นสามารถเขาถึง 4 

     คลิกปุมบันทึก 5 
     คลิกปุมเสร็จส้ิน 6 

     คลิกเมนูแทรก 1 

      เลือกไดรฟ 2 

     คลิกเอกสาร 3 

      เลือกเอกสาร 4 

     คลิกเลือก 5 
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      คลิกปุมบันทึก 6 

คลิกปุมบันทึก 7 
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ใบงานที่ 1 

ประวัติสวนตัว 

 

 

 

 

 
 

ชื่อ – สกุล  

วันเดือนปเกิด  

ตําแหนง   วิทยฐานะ  

ท่ีอยู   

สถานศึกษา  

แผนกวิชา  
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ใบงานที่ 2 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ.ศ.  
ที่สําเร็จ

การศึกษา 
   
   
   

 

ประวัติการทํางาน 

ตําแหนง สถานที่ทํางาน ระยะเวลา 
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การใชงาน  Google Presentation 

1. แนะนํา Google  Presentations 

Google Presentations เปนโปรแกรมประยุกตแบบออนไลนของ Google โดยทํางาน

คลายกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint ท่ีสามารถสรางเอกสารและงานนําเสนอไดอยาง

สะดวกและ รวดเร็ว โดยไมตองติดตั้งโปรแกรมไวในเคร่ือง คอมพิวเตอร  ซึ่งเอกสารจะไดรับการ

สราง แกไข และถูกจัดเก็บแบบออนไลน อีกท้ังยังสามารถเขาถึงไฟลเอกสารไดจากการใช

คอมพิวเตอรเชื่อมตอกับ อินเทอรเน็ตไดตลอดเวลาอีกดวย  

2. การเขาเวบ็ไซตของ Google Drive  

 ให Login ดวย e-mail ของ Gmail โดยสามารถทําได 2 วิธี คือเขาผาน Google App

และเขาผานเว็บ drive.google.com เพื่อทํางานบน Google Presentation 

2.1 การเขา Google Drive ผาน Google App ไดตามขั้นตอนดังรูป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกปุมลงชื่อเขาสูระบบ 1
 

Login ดวย e-mail 2 

คลิกท่ีสัญลักษณ 9 จุด 

หรือ GoogleApp 

3 

คลิกเลือกไดรฟ 4
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2.2 การเขา Google Drive ผานเว็บ drive.google.com 

 
3. การเขาใชงาน Google Presentations 

 เมื่อ Login เขาสู GoogleDrive แลวใหคลิกท่ี ไดรฟของฉัน แลวใหเลือก Google สไลด

แลวจะไดสไลดพรอมท่ีจะทํางานดานการนําเสนอ 

 

4. การตั้งคา Google Presentations 

 สไลดท่ีไดจะยังไมมีชื่อ ให เปล่ียนชื่อไฟล Untitled presentation และเปล่ียน ธีม 

(Theme) ตามตองการ 

 

     คลิกปุมไดรฟของฉัน 1 

     เลือก Google สไลด 2 

      พิมพชื่องานนําเสนอ 1 

เลือกเปล่ียนธีม 2 
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3. การแทรกขอความลงในสไลด 

 

 

4. การแทรกภาพลงในสไลด  

 

 

     คลิกเมนูแทรก 1 

     เลือกชองขอความ 2 

     พิมพขอความ

ลงบนชองขอความ 

3 

เมนูปรับแตง

ขอความ 

4 

     คลิกเมนูแทรก 1 

     เลือกชองขอความ 2 

เลือกภาพจาก 

     คอมพิวเตอร 4 

คลิกปุม Open 5 

คลิกปุมเลือกภาพท่ี 

     จะอัพโหลด 3 
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5. การเพ่ิมสไลด 

 
 

6. การตรวจสอบงานนําเสนอ 

 เมื่อสรางงานนําเสนอเสร็จแลวสามารถตรวจสอบสไลดงานโดยคลิกเมนู “ดูสไลดงาน”

 
7. การบนัทกึงาน 

 โปรแกรมจะบันทึกสไลดใหเองโดยอัตโนมัติเมื่อมีการพิมพหรือแกไขสไลดเมื่อปดโปรแกรม

ไฟลเอกสารจะไปอยูใน Google Presentations โดยอัตโนมัติ 

8. การแชรสไลดใหผูอ่ืนเขาถึงจะมี 2 วิธี 

8.1 การแชรใหผูอื่นเขาถึงในรูปแบบของงานนําเสนอ 

 

 

     คลิกเมนูสไลดใหม 1 

     เลือกสไลดชื่อเร่ือง

และเนื้อหา 

2 

คลิกปุมแชร 1 

     คลิกขั้นสูง 2 
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การนํางานนําเสนอท่ีแชรไปลงบนเว็บ e-Portfolio ใหไปท่ี แกไขหนาเว็บ  

แลวใหเลือกแทรก 

 

 

คลิกเปล่ียน 3 

เลือกเปด – สาธารณะทางเว็บ  

     เพื่อผูอื่นสามารถเขาถึง 4 

     คลิกปุมบันทึก 5 

      คลิกปุมเสร็จ

 

6 

     คลิกเมนูแทรก 1 

     เลือกไดรฟ 2 

      คลิกงานนําเสนอ 3 

      เลือกเอกสาร 4 

     คลิกเลือก 5 
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8.2การแสดงงานนําเสนอแบบสไลดโชวบนหนาเว็บ 

 

     ปรับขนาดของงานนําเสนอ 6 

คลิกปุมบันทึก 8 

     คลิกปุมบันทึก 7 

     คลิกเมนูไฟล 1 

     เลือกเผยแพรทางเว็บ 2 

เลือกการเล่ือนสไลด 

      อัตโนมัติ 3 

     คลิกในชองเร่ิมตน

การแสดงภาพสไลด 

4 

คลิกในชองเร่ิมแสดงภาพ

สไลดอีกคร้ังหลังจากจบ 

สไลดสุดทาย 5 

     คลิกปุมเผยแพร 6 
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การนําสไลดโชวท่ีเผยแพรไปลงบนเว็บ e-Portfolio ใหไปท่ี แกไขหนาเว็บ  

แลวใหเลือกแทรก 

 

 

คุณแนใจในการ 

เผยแพรใหคลิกปุมตกลง 

7 

     คัดลอก URL 8 

     คลิกเมนูแทรก 1 

     เลือกแกดเจ็ตอื่นๆ 2 

      เลือกSlideshow maker 3 

     คลิกปุมเลือก 4 
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วาง URL ท่ีคัดลอกไว 5 

     คลิกปุม Save 6 

ปรับขนาดสไลดไชว 7 

     คลิกปุมตกลง 8 

คลิกปุมบันทึก 9 
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การใชงาน  Google Sheet 

1. แนะนําGoogle Sheet 

Google Sheetเปน Apps ในกลุมของ Google Drive ซึ่งเปนนวัตกรรมใหมของ Google 

มีลักษณะการทํางานคลายๆ กับ Excel มีการสราง Column Row สามารถใสขอมูลตางๆ ลงไป

ใน Cell ได คํานวณสูตรตางๆ ได แตวิธีการใชสูตรคํานวณจะแตกตางจาก Excel ไมตองติดตั้งท่ี

เคร่ืองคอมพิวเตอร  สามารถใชงานบน Web ได โดยไฟลจะถูกบันทึกไวท่ี Server ของ Google 

ทําใหสามารถเปดใชงานได ไมวาจะอยูท่ีใด เพียงมี Web browserและ อินเทอรเน็ต สามารถแชร

ไฟลใหผูอื่นรวมใชงานได และมีระบบ Real time Save อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถ Save 

หรือ Export ออกมาใชงานกับ Excel ท่ีเคร่ืองของเราไดอีกดวย ทําใหการทํางานสะดวกสบาย

มากย่ิงขึ้น โดยการล็อกอินเขาใชงานในเว็บไซต Google ดวย Google account หรือ Gmail  

 การใชสเปรดชีต ( spreadsheet) เพื่อสรางเอกสารตอบกลับท่ีสรางดวย Google Form  

ท่ีสามารถรับขอมูลจากบุคคลอื่นๆท่ีกรอกเขามาได และขอมูลนั้นจะถูกเก็บบันทึกไวในเอกสารงาน

ของเรา ซึ่งสเปรดชีตจะมีประโยชนมากในการเอาไปใชงาน เชน ขอมูลผลการเรียนของผูเรียน 

บัญชีรายจายสรางแผนภูมิเพื่อนําเสนอขอมูล รวมไปถึงฟอรมหรือแบบสอบถาม แบบทดสอบ

ออนไลนสําหรับเก็บขอมูล 
 

2. การเขาเวบ็ไซตของ Google Drive  

ให Login ดวย e-mail ของ Gmail โดยสามารถทําได 2 วิธี คือเขาผาน Google Appและเขา

ผานเว็บ drive.google.com เพื่อทํางานบน Google Sheets 

2.1 การเขา Google Drive ผาน Google App ไดตามขั้นตอนดังรูป 

 
 

 

 

 

 

 

คลิกปุมลงชื่อเขาสูระบบ 1
 

Login ดวย e-mail 2 

คลิกท่ีสัญลักษณ 9 จุด 

หรือ GoogleApp 

3 

คลิกเลือกไดรฟ 4
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2.2 การเขา Google Drive ผานเว็บ drive.google.com 

 
3.การเขาใชงาน Google Sheet 

 เมื่อLogin เขาสู GoogleDrive แลวใหคลิกท่ี “ไดรฟของฉัน” แลวใหเลือก Google ชีต 

จะไดเอกสารพรอมท่ีจะทํางาน 

 

4. การตั้งช่ือเอกสาร 

 เมื่อเปดเอกสารใหม จะปรากฏหนาตางเอกสารสเปรดชีตท่ียังไมมีชื่อใหผูใชพิมพขอความ 

ท่ีตองการ โดยหนาจอและคําส่ังของเอกสารสเปรดชีต จะคลายคลึงกับโปรแกรมเอกเซล 

(Microsoft Excel) ดงัภาพ 

 

      คลิกปุมไดรฟของฉัน 1 

      เลือก Google ชีต 2 

     คลิกเพื่อเปล่ียนชื่อชีต 

 

 

1 

      แถบเคร่ืองมือ (tools) 2 

     กระดาษทํางาน 3 
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5. การบนัทกึเอกสารสเปรดชีต  

 โปรแกรมจะบันทึกเอกสารสเปรดชีตใหเองโดยอัตโนมัติเมื่อมีการพิมพหรือแกไขเอกสาร

เมื่อปดโปรแกรมไฟลเอกสารสเปรดชีต จะไปอยูใน Google Drive โดยอัตโนมัติ 

6. การแชรเอกสารสเปรดชีตใหผูอ่ืนเขาถึง 

 

 

 

7.การนําเอกสารสเปรดชีตที่แชรไปลงบนเว็บ e-Portfolio  

  ใหไปท่ี แกไขหนาเว็บ  แลวใหเลือกแทรก 

 

คลิกปุมแชร 1 

     คลิกขั้นสูง 2 

คลิกเปล่ียน 3 เลือกเปด – สาธารณะทางเว็บ  

     เพื่อผูอื่นสามารถเขาถึง 4 

     คลิกปุมบันทึก 5 
     คลิกปุมเสร็จส้ิน 6 

     คลิกเมนูแทรก 1 

     เลือกไดรฟ 2 

     คลิกเอกสารสเปรดชีต 3 
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     เลือกเอกสารสเปรดชีต 4 

     คลิกเลือก 5       คลิกปุมบันทึก 6 

คลิกปุมบันทึก 7 
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การใชงาน  Google Form 

1. แนะนําGoogle Form 

 Google Form เปนสวนหนึ่งในบริการของกลุม Google Docs ท่ีชวยสรางแบบสอบถาม

ออนไลน หรือใชสําหรับรวบรวมขอมูลไดอยางรวดเร็ว โดยท่ีไมตองเสียคาใชจาย ผูใชสามารถนํา

Google Form ไปปรับประยุกตใชงานไดหลายรูปแบบอาทิเชน การทําแบบฟอรมสํารวจความ

คิดเห็นการทําแบบฟอรมสํารวจความพึงพอใจ การทําแบบฟอรมลงทะเบียน และการลงคะแนน

เพื่อโหวต เปนตน 

2. การเขาเวบ็ไซตของ Google Drive  

 ให Login ดวย e-mail ของ Gmail โดยสามารถทําได 2 วิธี คือเขาผาน Google App 

และเขาผานเว็บ drive.google.comเพื่อการทํางานบนGoogle Form 

2.1 การเขา Google Drive ผาน Google Appไดตามขั้นตอนดังรูป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกปุมลงชื่อเขาสูระบบ 1
 

Login ดวย e-mail 2 

คลิกท่ีสัญลักษณ 9 จุด 

หรือ GoogleApp 

3 

คลิกเลือกไดรฟ 4
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2.2 การเขา Google Drive ผานเว็บ drive.google.com 

 
3. การเขาใชงาน Google Form 

 เมื่อ Login เขาสู  GoogleDrive แลวใหคลิกท่ี “ไดรฟของฉัน” แลวใหเลือก Google 

ฟอรม แลวจะไดฟอรมพรอมท่ีจะทํางาน 

 

 3.1 คลิกเลือกฟอรม (Form) จะพบหนาตางฟอรมดังรูป กําหนดชื่อเร่ือง แลวเร่ิมตนดวย

การสรางคําถาม (Question Title)  ถัดลงมาสามารถเขียนคําอธิบายเพิ่มเติมได (Help Text) 

หรือไมใสก็ได  ถัดลงมาเลือกประเภทคําถาม (Question Type) 

 

 

     คลิกปุมไดรฟของฉัน 1 

      เลือก Google ฟอรม 3 

     เลือกเพิ่มเติม 2 

เปล่ียนธีม คลิกเพื่อตั้งชื่อฟอรม 

คลิกเพื่อเขียน

คําอธิบาย 

แสดงตัวอยาง 

แสดงผลการตอบกลับ 

เพิ่มชื่อและรายละเอียด เพิ่มภาพ 

คลิกเปล่ียน

รูปแบบคําถาม 

เพิ่มสวน 

เพิ่มคําถาม 

เพิ่มวิดีโอ 
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4. เคร่ืองมือสรางฟอรม 

 ในหนาตางฟอรม จะมีเคร่ืองมือใหเราปรับแตงรูปแบบฟอรมตามตองการ เชน ตั้ง ชื่อเร่ือง 

การ เปล่ียนธีม  การเขียน หัวขอ คําถาม ( Question Title) การ เขียนคําอธิบายเพิ่มเติม         

(Help Text) การเลือกรูปแบบคําถาม (Question Type)เปนตน  

4.1 เร่ิมตนสรางแบบสอบถาม “แบบประเมินวัดความพึงพอใจของผูใชงาน 

หองปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง”ตามใบงานท่ี 3 ตอไปนี้  

 

ใบงานท่ี 3 

การสรางแบบสอบถาม 
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5. การสรางแบบสอบถาม “แบบประเมนิวดัความพึงพอใจการใชบริการหองปฏบิตักิาร

นวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง” ตามใบงานที ่3  

5.1 การตั้งชื่อฟอรม โดยเร่ิมตนออกแบบจากตอนท่ี 1 ของแบบสอบถามตามใบงานท่ี 3 

ดวยการแทรกขอความลงในแบบฟอรมท่ีสวนหัว วิธีการแทรกขอความลงในแบบฟอรมนั้น 

ผูใชงานสามารถแทรกขอความธรรมดาลงในแบบฟอรมไดโดยเลือกท่ี เพิ่มชื่อและรายละเอียด 
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5.2การสรางแบบฟอรม ตอนท่ี 1 ของแบบ ประเมิน  ซึ่งการแทรกขอความลงในแบบฟอรมเรา

สามารถใชรูปแบบท่ีเปน “สวนหัว” และใชรูปแบบฟอรม ท่ีสามารถเลือกไดเพียงตัวเลือก

เดียวนั้นก็คือรูปแบบ “หลายตัวเลือก“ 

 
 

 

 

      คลิกเพื่อตั้งชื่อฟอรม 1 

      พิมพชื่อแบบประเมิน 2 
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5.2.1แทรกขอความธรรมดาลงในแบบฟอรมโดยเลือกท่ี เพิ่มชื่อและรายละเอียด  

 

5.2.2เพิ่มรูปแบบฟอรม “หลายตัวเลือก” ท่ีใชสําหรับเก็บขอมูล บุคลากรภายนอก 

วิทยาลัยบุคลากรภายในวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา  โดยใหผูกรอกนั้นสามารถเลือกไดเพียง

ตัวเลือกเดียวเทานั้น โดยไปท่ีปุมเพิ่มคําถาม แลวเปล่ียนเปนรูปแบบคําถามแบบหลายตัวเลือก 

 

 
 

5.2.3 ในหนาของการออกแบบ จะสังเกตเห็นเคร่ืองหมาย * สีแดงปรากฏอยูหลังหัวขอ 

คําถามเพื่อใหผูกรอกไดรูวาเปนคําถามท่ีตองการคําตอบ 

 
5.3การสรางแบบฟอรมตอนท่ี 2 ของแบบประเมิน 

คลิกเล่ือนปุมไปทางขวาเพื่อ

เปดใชงานวาเปนคําถามท่ี

จําเปนตองตอบ 4 

     คลิกเพื่อพิมพคําถาม 1 

     คลิกเพื่อพิมพตัวเลือก 2 

     คลิกเพิ่มคําอธิบายตอนท่ี 1 1 

     คัดลอก 2 

      ลบ 3 

     คลิกเพิ่มตัวเลือก 

หรือเพิ่ม “อื่น ๆ” 

3 
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5.3.1 ใหคลิกท่ี “เพิ่มสวน”  ของตอนท่ี 2 ดังรูปเราสามารถคลิกท่ี “สวนท่ีไมมี

ชื่อ” เพื่อพิมพคําอธิบายของตอนท่ี 2“ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการใชบริการ

หองปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง” 

 

 

5.3.2คลิกเพิ่มคําถาม   แลวเปล่ียนเปนรูปแบบคําถามแบบตารางตัวเลือกหลายขอ 

 
 

 

 

     คลิกเพื่อคําอธิบายตอนท่ี 2 2 

คลิกท่ีเพิ่มคําถาม 1 

คลิกเลือกตาราง 

ตัวเลือกหลายขอ 2 

คลิกเพิ่มสวน 1 
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5.3.3กรอกหัวขอคําถาม ซึ่งหัวขอคําถามก็คือหัวขอหลักของแตละตาราง ตอไปใหกรอก 

ปายกํากับแถวแนวนอน หมายถึง หัวขอยอยในการประเมินของหัวขอหลัก และ

คอลัมนก็คือคาคะแนน ซึ่งวิธีการนี้สามารถนําไปสรางท้ัง 3 ตาราง ท่ีอยูในตอนท่ี 2 

นั่นก็คือ  ดานโสตทัศนูปกรณภายในหองดานการใหบริการของเจาหนาท่ีดานการ

ใหบริการหองปฏิบัติการนวัตกรรม  สวนวิธีการสรางตารางท้ัง 3 นั้นใชวิธีเดียวกัน

ท้ังหมด 

 

5.3.4ตัวอยางรูปแบบตารางตอนท่ี 2 ของ Google Form 

 

     คําถาม 2      คาของ Scale 4 

เพิ่มตัวเลือก 3 

     เพิ่มตัวเลือก 5 

     หัวขอคําถาม 1 
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5.4การสรางแบบฟอรมตอนท่ี 3ของแบบสอบถามตัวอยาง โดยการคลิกท่ี “เพิ่มสวน”  

ของตอนท่ี 3นั้น ดังรูปเราสามารถคลิกท่ี “สวนท่ีไมมีชื่อ” เพื่อพิมพคําอธิบายของตอนท่ี 

3“ตอนท่ี 3ขอเสนอแนะท่ัวไป” 

 

 
5.4.1 การเพิ่มรายการกลองขอความนั้น รูปแบบฟอรมรับขอมูลแบบกลองขอความกลอง

ใหญ ควรจะใชเปนรายการ “ยอหนา” โดย ไปท่ี ปุม เพิ่มคําถาม   แลว

เปล่ียนเปนรูปแบบคําถามแบบยอหนา 

 

5.4.2 ตัวอยางแบบฟอรมสํารวจ จะมีหัวขอคําถาม 3 ขอ โดยท้ัง 3 ขอจะใชวิธีการเพิ่ม

รายการรูปแบบเดียวกัน นั่นก็คือ “ยอหนา” 

 
 

     คลิกเพื่อคําอธิบายตอนท่ี 3 1 

คลิกท่ีเพิ่มคําถาม 1 

คลิกเลือกยอหนา 2 
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6. การแชรแบบประเมินใหผูอ่ืนเขาถึงขอมูล 

  เมื่อสรางฟอรมแบบประเมินเรียบรอยแลวใหแชรแบบประเมินใหผูอื่นเขาถึงขอมูลไดดังนี้ 

 
7. การนําแบบประเมินที่แชรไปลงบนเว็บ e-Portfolio  

ไปท่ีปุมแกไขหนาเว็บ  แลวทําตามขั้นตอนดังนี้ 

 

 

 

คลิกการตั้งคา 1 

      คลิกในชองเลือกจํากัด

ใหตอบกลับไดเพียง 1 คร้ัง 

2 

     คลิกเมนูแทรก 1 

     เลือกไดรฟ 2 

     คลิกเลือกแบบฟอรม 3 

     เลือกฟอรม 4 

     คลิกเลือก 5 

      คลิกปุมบันทึก 6 

คลิกปุมบันทึก 7 
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8. การตรวจสอบผลการทาํแบบประเมนิ 

 เมื่อมีผูทําแบบประเมินแลว สามารถเขาไปตรวจสอบการตอบกลับไดโดยคลิกท่ี “การตอบ

กลับ” 

 

8. นําขอมูลเขาใน Google Sheet 

 
 

 
ขอมูลท่ีผูเขาทําแบบสอบถามสามารถนําไปคํานวณทางดานสถิติไดและนําผลการตอบกลับไป

ไวบนหนาเว็บ e-Portfolio ไดตามหัวขอการใชงาน  Google Sheet 

 

 

 

 

 

      คลิกการตอบกลับ 1 

      คลิกท่ีนี้ 1 

      คลิกสราง 2 
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การใชงาน  Google Form ทําขอสอบ 

การทําขอสอบจาก Google Form มีอยูดวยการ 2 วิธี คือ การทําขอสอบแบบท่ีผูเขาสอบ

สามารถรูผลคะแนนไดทันที และการทําขอสอบแบบเมื่อผูเขาสอบทําเสร็จแลว ผูออกขอสอบ

ตรวจภายหลัง 

 

1. การทําขอสอบที่ผูเขาสอบสามารถรูผลคะแนนไดทันที 

1.1 การเลือกใชรูปแบบคําตอบส้ันๆ  

 

1.2 เลือกใชรูปแบบคําถามแบบหลายตัวเลือก และตั้งคาฟอรมใหเปนขอสอบ 

 
 

 
 

เล่ือนเพื่อเปดเปน     

ความจําของคําถาม 5 

     คลิกเพื่อพิมพตัวเลือก 3 

     คลิกเพิ่มตัวเลือก 

หรือเพิ่ม “อื่นๆ” 

4 

คลิกเลือกแบบหลาย 

     ตัวเลือก 1 

     คลิกเพื่อพิมพคําถาม 2 

      คลิกเพื่อตั้งชื่อฟอรม 1 
คลิกเลือกแบบ 

      คําตอบส้ันๆ 2 
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1.3เมื่อเราทําขอสอบเสร็จแลวใหตั้งคาการสลับลําดับของตัวเลือก 

 

1.4ตั้งคาใหผูอื่นสามารถเขาถึงขอสอบได ใหแชรขอสอบใหผูอื่นเขาถึงขอมูลไดดังนี้ 

 

1.5 ตั้งคาความเปนขอสอบและการทําเฉลย ใหคะแนน ของขอสอบได 

 

 

คลิกท่ี 3 จุด 1 
คลิกเลือกสลับลําดับ 

     ของตัวเลือก 2 

คลิกการตั้งคา 1 

      คลิกในชองจํากัด

ใหตอบกลับไดเพียง 1 

 

2 

คลิกแบบทดสอบ 2 

เลือนเปดทําเปน 

แบบทดสอบ 3 

      คลิกในชองตามความตองการเปด

ผูทําขอสอบทราบขอมูลหลังสอบเสร็จ 

4 

      คลิกเฉลยคําตอบ 6 

     ใสคะแนนขอสอบ 7 

     เลือกขอท่ีถูกตอง 8 

     คลิกกลับแกไขคําถาม 9 

คลิกการตั้งคา 1 
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2. การทําขอสอบแบบเมื่อผูเขาสอบทําเสร็จแลว ผูออกขอสอบตรวจภายหลัง 

2.1 โดยใชใบงานท่ี 4 ทําตามขั้นตอนขอท่ี 1.1 ถึงขอท่ี 1.4 

2.2เมื่อใหผูเขาทําแบบทดสอบแลว ผูออกขอสอบตองทําเฉลยไวเพื่อเปนการเปรียบเทียบ

คําตอบท่ีถูกตองกับผูเขาทําแบบทดสอบและจะไดผลคะแนนในการสอบแลว นําขอมูลเขา

ใน Google Sheetทําตามขั้นตอนขอท่ี 8 ถึงขอท่ี 9 

 
2.3เมื่อไดขอมูลขอสอบในรูปแบบ Google Sheet แลวในทําตามขั้นตอนดังรูป 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     คลิกท่ีสวนเสริม 1 

     คลิกเลือกดาวนโหลดสวนเสริม 2 

     คลิกเลือก flubaroo 3 

คลิกฟรี 4 

      คลิกอนุญาต 6 

     เล่ือน scrollbar 

ลงขางลาง 

5 
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2.4หลังจากนั้นไปท่ีเมนู สวนเสริม จะปรากฏ Flubarooบนเมนู ใหคลิกเลือก Grade 

Assignment 

 

 

2.5ใหเลือกหัวขอท่ีไมไดคิดคะแนนใหเปน Identifies Students สวนขอสอบใหเลือก 

คะแนนเชน 1,2,3,4, 5 Point 

 

คลิกเมนูสวนเสริม 1 

เลือก flubaroo 2       คลิก Grade Assignment 3 

     กําหนดรายละเอียด 

 

1 

     เลือก Identifies Student 

 

2 

      เลือก Normal Grading 

 

3 

คลิก Continue 

 

4 
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2.6เปนการเสร็จส้ินการประมวลผล เลือก View Grades 

 

2.7หลังจากนั้นก็จะปรากฏชีตใหมขึ้นใหมชื่อ Grades ท่ีสามารถนําไปประยุกตใชตอไปได 

 
ขอมูลท่ีผูเขาทําแบบทดสอบไดสามารถนําผลการตอบกลับไปไวบนหนาเว็บ e-Portfolio ได

ตามหัวขอการใชงาน  Google Sheet 

 

     เลือกเฉลย 

 

5 

คลิก Continue 

 

6 

คลิกกากบาทปด 
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ใบงานที่ 4 

แบบทดสอบสญัญาจางแรงงาน 

1.  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  วาดวยสัญญาจางแรงงานบังคับใชเมื่อใด 

 ก.  1  เมษายน2470 

 ข.  1  ตุลาคม2472 

 ค.  1  เมษายน2472 

 ง.  1  เมษายน2473 

2.  ขนบ  เปนพนักงานขับรถยนต  ของบริษัท  ธนา  จํากัด  นายจางบอกเลิกสัญญาจางเมื่อใด 

 ก.  ขับรถยนตชน  2  คร้ัง 

 ข.  มาทํางานสาย  2  คร้ัง 

 ค.  ลาปวย  2  วัน   

 ง.  ขนบ  ใหเพื่อนขับรถแทน  นายจางไมทราบเร่ือง 

3.โสภาจางลาวัลย เปนเวลา 1 ปแตพอครบ 1   ป  ยังทําตอไปเร่ือย ๆ โดยโสภาไมทักทวงแต 

อยางใด  ลาวัลย  มีผลแหงการทํางานตออยางไร 

 ก.  ไดตามท่ีโสภาเห็นสมควร 

 ข.  ไดนอยกวาเดิมเล็กนอย 

 ค.  ไดคาจางปกติท่ีเคยไดรับ 

 ง.  ไมได  เพราะถือวาส้ินสุดสัญญาจางแลว 

4.  สุดา  เปนลูกจางรายเดือน  ไมระบุเวลาจาง  นายจางจะบอกเลิกจางกรณีท่ีสุดา  ไมผิดสัญญา

จาง 

     กอนลวงหนากี่วัน 

 ก.  30  วัน 

 ข.  60  วัน 

 ค.  90 วัน 

 ง.  120  วัน 

5.  พูนศักดิ์  จาง  วดี  ทํางานในสํานักงาน  สัญญาจางแรงงานระงับเมื่อใด 

 ก.  วดี  ขาดงานไปทําธุระโดยบอกกลาวลวงหนา 

 ข.  วดี  ตาย 

 ค.  วดี  ประสบอุบัติเหตุ 

 ง.  วดี  ลาปวย  2  วัน 
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การใชงาน  YouTube 

1. การเขาใชงาน YouTube ผาน Google App 

1.1 ให login เขาระบบของ google ดวย e-mail ของ Gmail  

 

    1.2 เขา YouTube ผาน Google Appขั้นตอนตามรูป 

 

 

 

แสดงการ Login 

เขาระบบเรียบรอย

 

 

คลิกท่ีสัญลักษณ 9 จุด 

หรือ GoogleApp 

1 

คลิกเลือก YouTube 2 
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2. การอัพโหลดVDO เขา YouTube 

 เมื่อเขา YouTube แลวสามารถอัพโหลดVDO เขา YouTube ไดตามขั้นตอนดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 เว็บไซตของ YouTubeจะแสดงสถานะการอัพโหลด และแสดง ตัวเลขรอยละของ การอัพ

โหลดท่ีแถบสถานะ 

คลิกอัพโหลด 

 

1 

คลิกเลือกไฟล 

ท่ีจะอัพโหลด 

 

2 

     เลือก VDO 

 

3 

      คลิก Open 

 

4 
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  เมื่อ อัพโหลดไฟล วีดีโอ (VDO) เสร็จแลวจะปรากฏหนาตางแสดงรายละเอียดขอกําหนด

ในการใหบริการและขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิขสิทธิ ์ท่ีเกี่ยวของกับ วีดีโอ (VDO) หากตองการ

ดู วีดีโอ (VDO) ท่ีไดอัพโหลดสามารถคลิกไดท่ีปุม โปรแกรมจัดการวดีโีอ 

 

 

คลิกโปรแกรม 

จัดการวิดิโอ 

1 
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3. การนํา YouTube ลงบนเวบ็ e-Portfolio  

 ใหไปท่ี แกไขหนาเว็บ  แลวใหเลือกแทรก 

 

 

 

 

 

 

     คลิกเมนูแทรก 1 

     เลือก YouTube 2 

วาง URL ท่ีคัดลอก 

จากYouTube  

 

3 

      เลือกขนาดวิดีโอ 4 

     คลิกบันทึก 5 

คลิกบันทึก 6 
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การใชงาน  Google Calendar 

1. การเขาใชงานปฏิทิน (Google Calendar) 

 Login ดวย e-mail ของ Gmail แลวตรวจสอบวาได Login เขาระบบของ Google Drive

เรียบรอยแลวเขา Google Calendar ไดผาน GoogleAppไดดังรูป 

 

2. การสรางปฏทินิใหม 

 เมื่อเลือกปฏิทินแลวจะ ปรากฏปฏิทินท่ีสามารถสรางกิจกรรมตาง ๆ เชน ปฏิทินกิจกรรม 

ปฏิทินวิชาการ เปนตน 

 

ตรวจสอบการLogin 

 

1 

คลิกท่ีสัญลักษณ 9 จุด  

หรือ GoogleApp 

2 

คลิกเลือกปฏิทิน 3 

     คลิกท่ีลูกศร 1 

     คลิกเลือก 

สรางปฏิทินใหม 

2 



คูมือการจัดทําแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส    69 
 

 

 เมื่อสรางปฏิทินแลวจะมีคําเตือน“การกําหนดใหปฏิทินของคุณเปนแบบสาธารณะจะทําให

กิจกรรมท้ังหมดปรากฏแกคนท้ังโลก รวมถึงผานทางการคนหาของ Google คุณแนใจหรือไม” ให

ตอบวา “ใช” 

 

3. การกาํหนดรายละเอียดใหกบัปฏทินิ 

 เมื่อไดปฏิทินแลวสามารถเลือกสีการแสดงบนปฏิทินได และสามารถสรางกิจกรรมของ

ปฏิทินไดตามขั้นตอนดังรูป 

 

     พิมพชื่อปฏิทิน 3 

      พิมพตําแหนง 4 

       คลิกในชองทําใหปฏิทินนี้เปนแบบสาธารณะ 5 

     คลิกสรางปฏิทิน 6 

     เลือกสีแสดงบนปฏิทิน 1 

คลิกเลือกสรางกิจกรรม 

      ในปฏิทินนี้ 2 
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4. การนําเอกสารสเปรดชีตที่แชรไปลงบนเว็บ e-Portfolio  

 ใหไปท่ี แกไขหนาเว็บ  แลวใหเลือกแทรก 

 

 

     พิมพชื่อกิจกรรม 3 

คลิกในชอง

ตลอดวัน 

4 

     คลิกกําหนดวันทํากิจกรรม 5 

     พิมพสถานท่ีทํากิจกรรม 6 

     คลิกในชองไมวาง 7 

     คลิกปุมบันทึก 8 

     คลิกเมนูแทรก 1 

     คลิกเลือกปฏิทิน 2 

     คลิกในชองติ๊กเลือกแสดง

 

3 

     คลิกปุมเลือก 4 
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     คลิกแสดงปฏิทินอื่นเพิ่มเติม 5 

     คลิกปุมบันทึก 6 

คลิกปุมบันทึก 7 
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การใชงาน  Google Maps บน Google Sites 

ใหตรวจสอบวาได login เขาระบบ Google Sits หนาเว็บ e-Portfolio ดวย e-mail ของ Gmail 

 

1. การนําแผนที่ไปลงบนเว็บ e-Portfolio  

ใหไปท่ี แกไขหนาเว็บ  แลวใหเลือกแผนท่ี  

 

 เมื่อไดเลือกแผนท่ีแลวใหพิมพสถานท่ี ท่ีตองการแสดงบนหนาเว็บ e-Portfolio ตาม

ขั้นตอนดังรูป 

     คลิกเมนูแทรก 1 

     คลิกเลือกแผนท่ี 2 

ตรวจสอบการLogin 

 

1 
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2. การแสดงผลของการเลือกใช Google Maps 

 

      พิมพตําแหนงท่ีตองการ 1 

      คลิกเลือก 2 
     คลิกบันทึก 3 

คลิกบันทึก 

 

 

 

4 



คณะที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

1. ดร.ธีรวรรค์  วระพงษ์สิทธิกุล  หน่วยศึกษานิเทศก์ 
2. ดร.สุวัฒน์ นิยมไทย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
3. ดร.ปวีณกร แป้นกลัด    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
4. ดร.สิริลักษณ์  ศรีธิธง   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ ์
5. นายพิษณุ คมข า    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
6. นางสุรีรัตน์  ทักษะวสุ    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 
7. นางทิพย์วิภา  อัศวินเจริญกิจ  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 
8. นางนิธิวรรณ  รุ่งรังษี   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
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