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หัวขอ  เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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******************************************

การจัดทํา Google Classroom  และ Google form

Google Classroom เปนการใชประโยชนจากการใช หองเรียนออนไลน สามารถที่จะออกขอสอบ 

ประเมิน ทําแบบสอบถามออนไลน มอบหมายงาน และตรวจงาน ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

 การที่จะเขาไปใชงาน Google Form ได ตองมีบัญชี Google กอน ซึ่งอาจารยสามารถใชบัญชี Google 

ของทางมหาวิทยาลัยไดเลย  ในการสรางขอมูลที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน 

ถามีบัญชี Google เรียบรอยแลว ใหเขาไปที่ https://docs.google.com/forms 

และทําการลงชื่อเขาใชงาน จะปรากฏหนาตางแสดงแบบฟอรมที่มีอยู ดังภาพ



เนื่องจากความสามารถของปุมตางๆ ใน แถบเมนูดานบน สวนใหญจะถูกใช 

หลังจากสรางแบบฟอรมเสร็จ แถบเครื่องมือดานขาง กันกอน ซึ่งแถบเคร่ืองมือนี้มีไวสําหรับสรางคําถามตางๆ 

ในแบบฟอรม

เพิ่มคําถาม (Add question)  ใชสําหรับเพิ่มคําถามในรูปแบบตางๆ 

คําถามแตละรูปแบบจะมีลักษณะและความสามารถที่แตกตางกัน

เพิ่มชื่อและรายละเอียด (Add title and description)  

สําหรับเพิ่มแถบปายชื่อพรอมรายละเอียดที่ตองการแจงใหทราบ เหมาะสําหรับใชในการแบงสวน เชน สวนที่ 1: 

ขอมูลสวนตัว / สวนที่ 2: การประเมิน



เพิ่มรูปภาพ (Add image) สําหรับแทรกรูปภาพลงไปในแบบฟอรม  

สามารถแทรกไดจากรูปในเครื่องของเรา หรืออางอิงรูปที่มีอยูบน Internet แลวก็ได

การตกแตงธีม การดูตัวอยาง และการต้ังคา

 แถบเมนูดานบน ประกอบดวย

    ชุดสี (Color Palette)  ปรับแตงสีและธีม ของแบบฟอรม  หรือสามารถแทรกรูปของเราเองขึ้นไปบน 

Header ก็ได

    แสดงตัวอยาง (Preview)   สําหรับดูตัวอยางแบบฟอรมในมุมมองของผูตอบแบบสอบถาม

   การตั้งคา (Setting)   สําหรับแทรกรูปภาพลงไปในแบบฟอรม



 การตั้งคาทั่วไป


จํากัดเพียง 1 คําตอบ: จํากัดให 1 คน สามารถทําแบบฟอรมไดครั้งเดียว โดยผูทําแบบฟอรม 

ตองลงชื่อเขาใชเทานั้น


แกไขหลังจากสง: อนุญาตใหผูทําแบบฟอรม สามารถกลับไปแกไขคําตอบได


ดูสรุปคําตอบ: อนุญาตใหผูทําแบบฟอรม สามารถกลับไปดูคําตอบที่ตนตอบได

 การตั้งคางานนําเสนอ


แสดงความคืบหนา: จะปรากฏเสนแจงความคืบหนา หากมีการแบงหนา


สับเปลี่ยนลําดับของคําถาม: เรียงลําดับคําถามแบบสุม (เหมาะกับการทําฟอรมเปนขอสอบ)




แสดงลิ งกเพื่อสงการตอบกลับอื่น: อนุญาตใหผูทําแบบฟอรม สงคําตอบเพิ่มไดมากกวา 1 รอบ 

ขอความยืนยัน: แสดงขอความ หลังจากทําแบบฟอรมเสร็จ

สวนหัวขอสุดทายจะเปนการต้ังคาสําหรับทําขอสอบ

การนํา Google Form ที่สรางสําเร็จแลวไปใชงาน

หลังจากที่สรางแบบสอบถามหรือขอสอบเสร็จแลว 

โดยเราสามารถดําเนินกานไดดวยการกดที่ ปุม สง [Send]  ซึ่งสามารถสงไปใชงานได 3 รูปแบบดังนี้


การสงฟอรมตอเปนลิงค


การแนบฟอรมลงไปในอีเมล


การแทรกฟอรมลงบนเว็บเพจที่เราตองการ

การส งฟอร มต อ เป นล ิ งค    [SEND VIA L INK]

เปนการสงแบบฟอรมอยางงาย โดยคัดลอกลิงคไปใหผูตอบผานทางไหนก็ได เชน 

สงผานโปรแกรมพูดคุยตางๆ ที่สามารถสงขอความหากันได  เชน line  

พอผูตอบไดรับลิงคก็สามารถเขาผานลิงคมาทําฟอรมไดทันที



 การสงฟอรมตอเปนลิงค

การส งฟอร มต อผ านอ ี เมล    [SEND VIA EMAIL]



 

กรอกขอมูลของอีเมลและรายละเอียด ที่เราตองการสงไปยังผูตอบแบบสอบถาม

การสงฟอรมตอผานอีเมล โดยใหเพียงลิงคตรงมายังแบบฟอรม



นอกจากนี้เพียงแคเรา คลิ๊ก เลือก รวมฟอรมในอีเมล ก็จะสามารถแนบแบบฟอรมไปกับอีเมลไดทันที

การสงฟอรมตอผานอีเมล โดยแนบแบบฟอรมลงในอีเมล 

รูปภาพ 4.3.1 – การสงฟอรมดวยวิธีการฝงฟอรมลงเว็บเพจ



การตอบกลับจากผูทําแบบฟอรม [RESPONSES]

การตอบกลับ แยกการดูออกไดเปนสองแบบ


แบบ ขอมูลสรุป [SUMMARY]: 

จะเปนมุมมองแบบแสดงคําถามตามลําดับมีคนตอบวาอะไรบางในแตละขอ แสดงเปนกราฟสรุปใหเราเลย 

อาศัยอานแบบรวดเดียวจบเพื่อเก็บขอมูลของแตละคําถามไดเลย


แบบ แยกรายการ [INDIVIDUAL]: 

จะเปนมุมมองของผูตอบแบบสอบถาม (ใหนึกภาพตอนเก็บกระดาษแบบสอบถาม) 

คือจะเห็นแบบละเอียดเลยวาแตละคนตอบขอไหนวาอะไรบาง 

ซึ่งหากมีคนตอบเยอะจํานวนหนาก็จะเยอะตาม

แตขอดีก็คือสามารถทําใหเราดูไดวาใครตอบมั่วบาง และก็เหมาะสําหรับการตรวจขอสอบรายบุคคลอีกดวย

การนําขอมูลไปใชในรูปแบบอื่นๆ (ปุมบริเวณทางขวา)


สรางสเปรดชีต [Create Spreadsheet]: 

กําหนดวาขอมูลที่ไดรับมาจะไปเก็บไวใน สเปรดชีตไหน เชน ใชสเปรดชีตที่เก็บขอมูลเกา หรือสรางใหม


เปดรับคําตอบ [Accepting responses]: 

กําหนดวาใหแบบฟอรมของเราเปดรับคําตอบในเวลานั้นๆหรือไม


อื่นๆ: 

– รับการแจงเตือนทางอีเมลเมื่อมีคําตอบใหม

[Get email notifications for new responses] :

เมื่อมีคําตอบใหม จะมีขอความสงไปบัญชี gmail ที่เราลงชื่อเขาใชเพื่อสรางแบบฟอรม

– เลือกปลายทางของการตอบกลับ

[Select response destination]:



แกไขขอมูล สเปรดชีต ที่จะทําการเก็บขอมูล

ประเด็นความรู

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

หัวขอ  เทคโนโลยีเพื่อการทําวิจัย

ปการศึกษา 2561

*********************



เทคโนโลยี เพื่อการทําวิจัย การคือ การทําวิจัย โดยใชระบบออนไลน  

การสืบคนขอมูลที่เปนประโยชนเพื่อสนับสนุนการทําวิจัย  เชน  การสืบคนฐานขอมูลการทําวิจัย 

สําหรับการสืบคนเพื่อการทําวิจัย ฐานขอมูล EBSCO 

การเขาสูระบบฐานขอมูลออนไลน EBSCO  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เขาสู หองสมุดออนไลน 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต https://library.kbu.ac.th/   หลังจากนั้น เขาไปที่ ฐานขอมูลออนไลน 

ซึ่งเปนการใหบริการการสืบคนฐานขอมูลออนไลนทั้งภายประเทศและตางประเทศ 

เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษาไดมีแหลงการสืบคนขอมูลมากขึ้น

Click EBSCO  หลังจากนั้น  Click URL : http://search.ebscohost.com ดานลางสุด ของหนา Page

กดเลือก  EBSCO host Databases  และเลือกแหลงเปน Business Source Complete



สามารถเลือกหัวขอในการสืบคนไดตามหัวขอที่ตองการ




