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Google Chrome



Gmail



Sing in



Basic Setup: Languets setup
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Basic Setup: Profile Image setup
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Basic Setup: Them Setup
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Signature Setup
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Chang Password



Basic Using : Create email
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Send email

ใหทุกคนสงเมลล มาที่ kongkerde@gmil.com โดย แนบไฟล รูปภาพ (อะไรก็ได)

มาดวย

mailto:kongkerde@gmil.com


Reply & Forward email



Search email



แถบเมนูการใชงาน



Google Froms



ทาํแบบสอบถาม

 https://forms.gle/dxfbFJ1tryvctpu3A



การสรา้งฟอรม์ 1

2



การสรางฟอรม



Create Forms



สว่นประกอบเบื้องตน้



ตัง้ช่ือฟอรม์



ตวัเลอืกคาํตอบแบบต่างๆ



1.คําตอบสั้นๆ/text 
เปนฟอรมสําหรับกรอกขอความสั้นๆ ลงไปในชองกรอก



2. ยอหนา/Paragraph text

เปนฟอรมสําหรับกรอกขอความยาวๆ ลงไปในชองกรอก



3. หลายตัวเลือก/Multiple choice

เปนฟอรมสําหรับสรางตัวเลือก โดยผูกรอกเลือกไดเพียงตัวเลือกเดียวเทาน้ัน



4. ชองทําเครื่องหมาย/Checkboxes

เปนฟอรมสําหรับสรางตัวเลือก โดยที่ผูกรอกสามารถเลือกไดหลายตัวเลือก



5. เลื่อนลง(เลอืกจากรายการ)/Choose from a list

เปนฟอรมสําหรับสรางตัวเลอืกแบบ Drop Down โดยผูกรอกสามารถเลือกไดเพียง

ตัวเลือกเดียวเทานั้น



6. สเกลเชิงเสน/Scale

เปนฟอรมสําหรับสรางตัวเลือก โดยท่ีผูกรอกสามารถเลือกไดเพียงตัวเลือกเดียว ซ่ึงจะ

เหมาะสําหรับการใชงานประเภท การใชคะแนน โดยขอมูลจะถูกเก็บเปนตัวเลขเทานั้น



7. ตารางตัวเลือกหลายขอ/Grid

เปนฟอรมสําหรับสรางตัวเลือกในรูปแบบตาราง โดยที่ตัวเลือกเหลานั้นจะถูกจัดอยูในตาราง ในแต

ละแถว ในแตละคอลัมน โดยที่ผูกรอกสามารถเลือกไดเพียงตัวเลือกเดียวเทานั้น เหมาะสําหรับการสราง

แบบสอบถามที่มีการแบงหมวดหมูเปนลําดับ



8. ตารางกริดชองทําเครื่องหมาย/Checkbox grid 
จะมคีวามคลา้ยคลงึกบั ประเภทที ่8 ตารางหลายตวัเลอืก แต่สามารถตอบคาํถามไดม้ากกวา่  1 ขอ้



9. วันที่/Date 

เปนฟอรมสําหรับกรอกขอมูลรูปแบบวันท่ี วัน/เดือน/ป เชน ฟอรมใชเก็บขอมูลวันท่ี



10. เวลา/Time 

เปนฟอรมสําหรับกรอกขอมูลรูปแบบเวลา เชน ฟอรมใชเก็บขอมูลเวลา



การเพิ่มชื่อและรายละเอียด
การเพ่ิมชื่อและรายละเอียด สวนหัวของสวนคาถาม/Section header หมายถึงการแทรก

ขอความสวนหัว หรือหัวเรื่อง และคําอธิบายลงในแบบฟอรม



การเพิ่มสวน/Page break 

การสรางหนาแบบฟอรมเพ่ิมขึ้นมาอีก 1 หนาหรือหลาย ๆ หนาตามท่ีเราตองการ



การสรางเงื่อนไขไปยังสวนที่ระบคุาํตอบ
เปนเทคนิคการเชื่อมโยงคําตอบไปยังหนาตางที่เรากําหนดไว เชน ทานเคย/ไมเคย เขาอบรมหรือไม

ถาตอบวาเคย ก็จะทําแบบสอบถามไปตามลําดับ 1,2,3 ถาตอบวาไมเคยก็จะขามไปทําแบบสอบถามขอ10 เปนตน



การสรางเง่ือนไขไปยังสวนท่ีระบุคําตอบ



การตั้งคา



การเลือกธีม



การสงลิ้งคแบบสอบถาม

- สงแบบอีเมลล



การสงลิ้งคแบบสอบถาม(ตอ)

- สงแบบลิงค



การสงลิ้งคแบบสอบถาม(ตอ)

- สงแบบ ฝง HTML เพ่ือนําไปสรางเปนปุมตัวเลือกในหนาเว็บไซต



การสราง QR Code

https://th.qr-code-generator.com/



การดูผลตอบกลับ



การติดตั้งสวนเสริม Plugin

Advanced Summary by Awesome Table



การเรียกดูและสรางขอมูลแบบ spreadsheet และบันทึกเปนExcel



การสรา้งแบบทดสอบ



การสรางโจทย



การเฉลยคําตอบและใหคะแนน



การเฉลยคําตอบและใหคะแนน



การสลับตัวเลือกอัตโนมัติ



แบบทดสอบ



การแสดงผลคะแนน



การดูผลคะแนน



Google Sheet



Google Sheet



Menu bar & Tools bar



การสรางสูตรคํานวณ

-การนับจานวนขอความ (COUNTIF)

เชน  นับจานวนของผูตอบแบบสอบถามวาเปนเพศชายกี่คน เพศหญิงกี่คน



การสรางสูตรคํานวณ

การหาคาเฉลี่ย (AVERAGE) เพ่ือหาคาเฉลี่ยในชวงของขอมูลท่ีกาหนด



การสรางสูตรคํานวณ

การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (STDEV) เพ่ือหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมขอมูลท่ี

กําหนด



การสรางกราฟ และแผนภูมิ



การปองกันขอมูลของตน การล็อคชีทปองกันการแกไข



การแชรเอกสาร



การเผยแพรเอกสาร



การแกปญหาเบื้องตน



Google Docs



Google Docs



การสรางเอกสารออนไลน



การแชรเอกสาร



การแสดงความคิดเห็น (Comment)



การแชทกันบนหนาเอกสารเดียวกัน (Chat)



การคนหาและการอางอิงจากแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต



การคนหาและการอางอิงจากแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต



การคนหาและการอางอิงจากแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต



การดูประวัติเอกสารยอนหลงั



Google Slide



Google Slide



การคนหาและการอางอิงจากแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต



การเพิ่มรูป



การเพิ่มวิดีโอจาก YouTube ในสไลด



ดาวนโหลดสไลดออกมาในรูปแบบ PDF หรือ PPTX



Google Drive



Google Drive



การสรางไฟล หรือ โฟลเดอร



การแชร ไฟล หรือ โฟลเดอร

- แชรลิงค



การแชร ไฟล หรือ โฟลเดอร

- แชรระบุอีเมลล



การดูประวัติ



ออกจากระบบ 
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