
รายละเอียด กําหนดการฝกอบรม และจํานวนผูเขาอบรม 

หลักสูตรการใชงานโปรแกรม Google Docs และการสรางแบบสอบถามออนไลนดวย Google Form 

ภาพรวมของหลักสูตร 

 Google Docs เปนโปรแกรมประยุกตบนเว็บท่ีใหบริการฟรี พัฒนาโดย Google สามารถสรางเอกสารได

ในลักษณะเดียวกับ Word, Excel, PowerPoint ซึ่งใน Google Docs จะเรียกวาโปรแกรม Docs, Sheets 

และ Slide ตามลําดับ โดยสามารถสราง แกไข และจัดเก็บเอกสารแบบออนไลนบน Cloud การเขาถึงไฟลเอกสาร 

สามารถเขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลาจากคอมพิวเตอรหรืออุปกรณเคลื่อนท่ี ท่ีมีการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต โดยผูใช 

Google Docs สามารถสราง นําเขา แกไข และปรับปรุงเอกสาร ฟอนตและรูปแบบไฟลตางๆ สามารถสราง

สูตรคํานวณ จัดทําตาราง และภาพ สามารถเผยแพรเปนเว็บเพจ นอกจากนี้ยังสามารถสรางแบบสอบถาม

ออนไลนดวย Google Form 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชงานโปรแกรม Google Docs และสามารถ

ใชโปรแกรม Google Docs เปนเครื่องมือในการจัดทําเอกสาร สรางสูตรการคํานวณ จัดทําเอกสารนําเสนองาน 

และสามารถสรางแบบฟอรมและแบบสอบถามออนไลนดวย Google Form ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลา   12 ชั่วโมง (วันท่ี 22 – 23 มีนาคม 2561) 

จํานวนผูเขารับการอบรม 34  คน 

สถานท่ีฝกอบรม หองอบรมคอมพิวเตอร ชั้น 4 อาคาร 3 

เนื้อหาการฝกอบรม 

ภาพรวมของโปรแกรม Google Doc 

การสรางไฟลงานเอกสารและการเก็บเอกสารออนไลน 

o จัดแตงเอกสารใหสวยงามตามความตองการ 

o การเนนขอความใหดูแตกตาง 

o การกําหนดขอบกระดาษ 

o การตั้งขนาดกระดาษ 

o การนําภาพมาใชในโปรแกรม 

การสรางไฟลงานคํานวณดวยโปรแกรม Sheets 

o เทคนิคการแกไขเวิรกชีท 

o เรื่องของสูตรคํานวณ 

เอกสารแนบ 
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o กฎเกณฑเก่ียวกับสูตรคํานวณ 

o เทคนิคการสรางสูตรคํานวณ 

o จัดแตงเวิรกชีท 

การสรางไฟลงานนําเสนอผลงานดวยโปรแกรม Slides 

o การสรางผลงานนําเสนออยางรวดเร็ว 

o การเริ่มสรางผลงาน 

o การเรียกผลงานท่ีเคยทําไวกลับมาแสดง 

o การดูสไลดในมุมมองแบบตางๆ 

o การทํางานกับขอความสไลด 

o ตกแตงขอความ 

การสรางแบบฟอรมและแบบสอบถามออนไลนดวย Google Form 

o การสรางแบบสอบถามออนไลน 

o การนําแบบสอบถามออนไลน Upload ข้ึนบนอินเทอรเน็ตโดยตอบผานเว็บไซต 

o การทํา e-form ผาน Social Network เชน Line, Facebook 

o ชนิดของแบบสอบถามท่ีสรางได 

o ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามออนไลน 

o ประเภทของแบบทดสอบ 

o การออกแบบโครงสรางแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส 

o การสรางแบบฟอรมพ้ืนฐาน สรางคําถามและเลือกประเภทของคําถาม,แทรกรูปภาพและ

วิดีโอ, ตั้งคา เลือกธีม, แชรแบบสอบถาม 

o การสรางแบบฟอรมท่ีมีความซับซอน แบงสวนหนา 

o สรางฟอรมหลายหนา 

o สรางฟอรมหลายทางเลือก 

o ดูขอมูลการตอบกลับและขอมูลสรุปของการตอบกลับ 

o วิธีการคํานวณคะแนน 

o การสรุปขอมูลดวย Microsoft Excel PivotTable, PivotChart 

o ทดลองตอบแบบสอบถาม 

o การนําเสนอรายงาน 

 



 

 

 

หลักสูตรการใชงานโปรแกรม Google Docs และสรางแบบสอบถามออนไลนดวย Google Form                                                        3 

 

กําหนดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรการใชงานโปรแกรม Google Docs และสรางแบบสอบถามออนไลนดวย Google Form 

ณ หองอบรมคอมพิวเตอร ช้ัน 4 อาคาร 3 

สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบรีุ 

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 10.45 น. 

10.30 - 10.45 น. 

แนะนาํโปรแกรม Google Doc 

พักรับประทานอาหารวาง 

11.00 – 12.00 น. 

12.00 - 13.00 น. 

การสรางไฟลงานเอกสารและการเก็บเอกสารออนไลน 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. 

14.30 - 15.00 น. 

การสรางไฟลงานคํานวณดวยโปรแกรม Sheets 

พักรับประทานอาหารวาง 

14.45 – 16.00 น. การสรางไฟลงานนําเสนอผลงานดวยโปรแกรม Slides 

วันศุกรที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 

09.00 – 10.45 น. 

10.30 - 10.45 น. 

แนะนําโปรแกรม Google Form  

พักรับประทานอาหารวาง 

11.00 – 12.00 น. 

12.00 - 13.00 น. 

การสรางแบบสอบถามออนไลน 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. 

14.30 - 15.00 น. 

การออกแบบและการสรางแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส 

พักรับประทานอาหารวาง 

14.45 – 16.00 น. 

 

การทดลองตอบแบบสอบถาม และการนําเสนอรายงาน 

 

หมายเหตุ :  กําหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 


