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 Google Docs   เอกสารออนไลน์ที่มีการท างานร่วมกันในแบบเรียลไทม์ 

 

           เอกสารท่ีท างานแบบเว็บ สเปรดชีต และงานน าเสนอท่ีผู้ใช้สามารถแก้ไขไฟล์เดียวกนัได้พร้อมกนั  

ผู้ใช้จงึมีเวอร์ชนัลา่สดุอยูเ่สมอ 

           สามารถเข้าถึงงานของคณุไดท้กุที ่ทกุเวลา  

          Google เอกสาร ขบัเคล่ือนด้วยเว็บไซต์

อยา่งปลอดภยั ท่ีจะสร้างความยืดหยุน่ในการ

ท างานจากโต๊ะท างาน บนท้องถนน ท่ีบ้าน และบน

โทรศพัท์มือถือของคณุ แม้ว่าจะคณุจะออฟไลน์อยู่

ก็ตาม 

           ท างานไดใ้นหลายระบบปฏิบติัการ 

           Google เอกสาร ท างานในเบราว์เซอร์บน

คอมพิวเตอร์ PC, Mac และ Linux และสนบัสนนุ

รูปแบบท่ีเป็นท่ีนิยม เชน่ .doc, .xls, .ppt และ .pdf 

           การควบคมุการเข้าถึงทีป่ลอดภยั 

           ผู้ดแูลระบบสามารถจดัการสิทธ์ิการแบง่ปันไฟล์ให้กบัทัง้ระบบ และเจ้าของเอกสารสามารถแบง่ปัน

และยกเลิกการเข้าถงึไฟล์เม่ือใดก็ได้ 

ที่มา  http://www.google.com/apps/intl/th/business/docs.html 

เว็บไซต์ https://docs.google.com/ 

 

การน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือให้นกัเรียนในการสร้างชิน้งานในลกัษณะการเก็บเอกสารที่สร้างโปรแกรม office 

นอกจากนัน้ยงัสามารถสร้างฟอร์มให้นกัเรียนเข้ามากรอกแบบสอบถามได้อกีด้วย 
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การใช้งานโปรแกรม 

 ในการใช้งาน Google Docs  เป็นการใช้งานท่ีท างานบนเว็บ ไมส่ามารถ Download มาตดิตัง้ที่เคร่ืองได้ ดงันัน้

การใช้งานโปรแกรมจงึจ าเป็นต้องเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและผู้ใช้งานจะต้องมี E-mail (Gmail)  สามารถเข้าใช้งาน 

Google Docs ได้ที่เว็บไซต์  https://docs.google.com/  และมีการใช้งานดงันี ้

1.  Log in เข้าใช้งานในเว็บไซต์ Google 

2. จากนัน้ไปท่ี   เพิ่มเติม (Options)  แล้วเลอืก  เอกสาร (Documents) 

3. จะได้หน้าจอดงัรูป 

 

4. หากเราต้องการสร้างฟอร์มกรอกข้อมลู ให้เราคลกิที่ปุ่ ม Create new… แล้วเลอืก  form  ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

หากเราต้องการ upload  เอกสาร .doc, 

.xls, .ppt  คลิกท่ี ปุ่ ม Upload… 

แตถ้่าหากเราต้องการสร้างเอกสารขึน้มา

ใหม ่จะต้องคลกิที่ปุ่ ม Create new… 

 

https://docs.google.com/%20%20และ
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เมื่อเราคลกิเลอืก Form  แล้วจะได้หน้าจอดงัรูป 

 

 

 

 

Untitled form : เป็นหวัข้อค าถาม 

 ค าอธิบายหัวข้อค าถาม 

 

Question Title : ชื่อค าถาม 

 

Question Type : ชนิดของค าถาม 

- Text : แบบข้อความเติมค าตอบสัน้ๆ 

- Paragraph text : แบบข้อความ 

- Multiple Choice :  แบบเลือกตอบ 

- Checkboxes : แบบถกูผิด 

- Choose from a list : แบบเลือกจาก

รายการ 

- Scale : แบบจัดอนัดบั rating scale 

- Grid : คล้ายๆ Scale แต่สามารถเลือก

ได้ว่าเราจะให้มกีี่ตวัเลอืก 

 

เมื่อเราเสร็จค าถามคลกิปุ่ม Done 

 

Add Item : เมื่อต้องการเพิ่มข้อค าถาม  

โดยเราต้องเลือกว่าเราต้องการชนิดค าถามแบบใด 

 Save : บันทกึเมื่อเราท าแบบ 

สอบถามเสร็จ 
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เมื่อเราสร้างแบบสอบถามเสร็จแล้วคลกิปุ่ ม Save   เราจะได้หน้าจอดงัรูป 

 

เมื่อเราสร้างค าถามเสร็จแล้ว เราจะน าไปใช้ให้คลกิที่ More actions แล้วเลอืก Embed  

 

จะได้ดงัรูป (ให้เราคลกิขวาที่ Embed แล้ว Copy เอาไว้ก่อนหลงัจากนัน้คอ่ยน าไปวางในสว่นท่ีเราต้องการ) 

 

 

คลกิท าไฮไลท์ที่ link  แล้ว Copy เอาไว้ก่อนหลงัจากนัน้คอ่ยน าไปวางในสว่นทีเ่ราต้องการ 
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เมื่อเราสร้างแบบสอบถามเสร็จแล้ว  แบบสอบถามจะได้ดงัรูป  

 

เมื่อเรากรอกข้อมลูเสร็จแล้ว เราต้องการเรียกดขู้อมลูที่กรอก 

 

จะได้ดงัรูป  

คลกิที่ช่ือไฟล์ 
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