
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดเวลำ 10 นำที 
 
ค ำชี้แจง 
 1. สร้ำงปฏิทินใหม่ ก ำหนดชื่อว่ำ ตำรำงสอน 2/2557 
 2. เพ่ิมรำยละเอียดกิจกรรมของตำรำงสอนในวันศุกร์  
 3. ท ำซ  ำกิจกรรมของกำรสอนวันศุกร์จนหมดภำคเรียน 
 4. แชร์ปฏิทินให้เป็นสำธำรณะแบบดูได้อย่ำงเดียว ส ำหรับแชร์ให้นักเรียน 
 5. ส่งลิงค์ แชร์ปฏิทิน ในแบบฟอร์ม 
  

 

  กิจกรรมที่ 1 

  Google Calendar 
 



 
 
 
 
 
 

ก ำหนดเวลำ 10 นำที 
 
ค ำชี้แจง 
 ใน Drive ของตนเอง 
 1. สร้ำงโฟลเดอร์ ก ำหนดชื่อว่ำ “แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ รำยวิชำ Google App” 
 2. สร้ำง Sub Folder ข้ำงในโฟลเดอร์ท่ีสร้ำงขึ นอีก 2 โฟลเดอร์  
  ก ำหนดชื่อว่ำ “เอกสำร” 
    “รูปภำพ” 
 3. อัพโหลดไฟล์เอกสำร Word จ ำนวน 1 ไฟล์ (ไฟล์อะไรก็ได้) ไปไว้ในโฟลเดอร์ 
“เอกสำร” 
 4. อัพโหลดไฟล์รูปภำพ จ ำนวน 1 ไฟล์ (รูปอะไรก็ได้) ไปไว้ในโฟลเดอร์ “รูปภำพ” 
 5. ท ำกำรแชร์โฟลเดอร์ “แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ รำยวิชำ Google App” ให้เป็นแบบ 
“ทุกคนที่มีลิงค์สำมำรถเปิดดูได้” 
 6. ส่งลิงค์กำรแชร์ในแบบฟอร์มท่ีก ำหนดให้ 
  

 

  กิจกรรมที่ 2 

  Google Drive 
 



 
 
 
 
 
 

ก ำหนดเวลำ 10 นำที 
 
ค ำชี้แจง 
 จับกลุ่ม 3 คน 
 1. ก ำหนดหัวหน้ำทีม 1 คน เพื่อสร้ำง Google เอกสำร 1 ไฟล์ 
 2. ตั งชื่อไฟล์เอกสำรว่ำ “อภิปรำยกลุ่ม Google” 
 3. แชร์ Google เอกสำร ให้เพื่อนอีก 2 คน เข้ำร่วมแก้ไข 
 4. ให้สมำชิกกลุ่ม เปิดเอกสำร “อภิปรำยกลุ่ม Google” เพื่อร่วมแก้ไข 
  แบบฟอร์มตำมตัวอย่ำง 

  
  
 5. เมื่อท ำเสร็จให้ส่งลิงค์กำรแชร์ในแบบฟอร์มท่ีก ำหนดให้ 
 

 

  กิจกรรมที่ 3 

  Google Docs 
 



 
 
 
 
 
 

ก ำหนดเวลำ 20 นำที 
 
ค ำชี้แจง 
 จำกแบบฟอร์มตัวอย่ำง 
 1. ให้สร้ำงแบบค ำถำมเพ่ิมเติมอีกจ ำนวน 2 ข้อ  
 2. สร้ำงแบบค ำถำมประเภท  
  - เลือกจำกรำยกำร  
  - ช่องท ำเครื่องหมำย 
 3. เลือกธีม ตำมใจชอบ 
 4. ส่งแบบฟอร์มด้วยลิงค์ ชนิด URL แบบสั น ลงในฟอร์มท่ีก ำหนดให้ 
  
  
 
  

 

  กิจกรรมที่ 4 

  Google Form 
 



 
 
 
 
 
 

ก ำหนดเวลำ 60 นำที 
 
ค ำชี้แจง 
 จำก Sites ตัวอย่ำง (จำกกำรท ำตำมวิทยำกร) 
 1. สร้ำงหน้ำเพจเพิ่ม 2 หน้ำ 
 2. หน้ำเพ่ิม 1 คือ “ประวัติของโรงเรียน” โดยใช้ข้อมูลเบื องต้นพอสังเขป เช่น รูปและชื่อ 
ผอ.โรงเรียน 
 3. หน้ำเพ่ิม 2 คือ “กิจกรรมในโรงเรียน” โดยเพิ่มรูปภำพกิจกรรมและรำยละเอียดของ
กิจกรรมนั นคร่ำวๆ จ ำนวน 1 กิจกรรม 
 4. ส่งลิงค์ URL ของ Sites ลงในฟอร์มท่ีก ำหนดให้ 
  

 

  กิจกรรมที่ 5 

  Google Sites 
 



 
 
 
 
 
 

ก ำหนดเวลำ 30 นำที 
 
ค ำชี้แจง 
 1. สร้ำง Classroom ของตนเอง 
  ก ำหนด  ชื่อรำยวิชำ “Google App เบื องต้น1” 
    ระดับชั น “ม.1” 
 2. สร้ำงประกำศ “แจ้งเตือนให้นักเรียนทรำบกำรบ้ำนท่ีจะต้องส่งภำยในวันศุกร์หน้ำ” 
 3. สร้ำงงำน 1 ชิ น  
  ก ำหนด  ชื่องำน “แบบฝึก Google Docs” 
    ค ำอธิบำยงำน “ฝึกใช้ Google เอกสำรร่วมกัน” 
    ครบก ำหนด อีก 1 อำทิตย์ข้ำงหน้ำ 
  เพ่ิมทรัพยำกร 
   แทรก Google เอกสำร จำก Drive ไฟล์ชื่อ “อภิปรำยกลุ่ม Google” โดย
ก ำหนดให ้ท ำส ำเนำส ำหรับนักเรียนแต่ละคน  
 4. ส่งรหัสของชั นเรียน ให้เพื่อน 1 คน เข้ำร่วมชั นเรียน เพื่อเข้ำมำท ำกำรบ้ำนในรำยวิชำ 
 5. ส่งลิงค์ URL ของ Classroom ในฟอร์มท่ีก ำหนด 

 

  กิจกรรมที่ 6 

  Google Sites 
 


