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ทางเข้าแรก
ผ่าน su web portal



One Drive
เข้าผ่าน
http://onedrive.live.com

ลงทะเบียนด้วย อีเมล์  
...........................@su.ac.th





ผู้ใช้เห็นข้อมูล ทุกชนิดที�เก็บ
-ไฟล์เอกสาร ต่างๆ 
-ไฟล์รูป
-PDF
-google form 
-google sheet 
-google dogs
-เอกสารที�แชร์กับคนอื�น

One drive

ข้อมูลที�เห็นได้ในDrive



การสร้างเอกสาร
การแชร์เอกสาร

กด New 
สร้างไฟล์
สร้างโฟล์เดอร์



ลบเอกสาร
กดจุด 3 จุด กด Delete



การแชร์เอกสาร

การใช้งานร่วมกับทีมงาน
กดรับลิงก์เพื�อส่งเอกสาร หรือสร้าง Qr code

กดจุด 3 จุด หลังชื�อไฟล์ 
หรือเป�ดไฟล์แล้วกดแชร์ มุมขวาบน 



การแชร์เอกสาร
กดจุด 3 จุด หลังชื�อไฟล์ หรือเป�ดไฟล์แล้วกดแชร์ มุมขวาบน 



การแชร์เอกสาร มีกี�รููปแบบ อะไรบ้างนะ

- Anyone with the link คือ ใครก็ได้ที�มี link
- People in Silpakorn University with the link คือ ทุก
คนในมหาวิทยาลัยศิลปากรที�มี link
- People with existing access คือ การแชร์ให้กับคนที�มีสิทธิ�
เข้าถึงอยู่แล้ว
- Specific people คือ เฉพาะคนที�เราระบุเท่านั�น
- Allow editing คือ อนุญาตให้แก้ไขได้
- Open in review mode only คือ เป�ดให้ดูได้อย่างเดียว
- Set expiration date คือ ตั�งวันเวลา หมดอายุการแชร์
- Set password คือ การตั�งรหัสผ่าน
- Block download คือ ไม่อนุญาตให้ดาวน์โหลด

เมื�อตั�งค่าเรียบร้อยแล้ว คลิกที�ปุ �ม Apply



ยกเลิกการแชร์เอกสาร
คลิกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที�ต้องการยกเลิกการแชร ์
คลิกที�ไอคอน 3 จุด เลือกเมนู Manage access

เลือก Stop sharing จะปรากฎ
หน้าต่างเตือนการยกเลิกการแชร์
คลิกปุ�ม Stop sharing เพื�อ
ยืนยัน



กิจกรรมที� 1 สร้างไฟล์ บนไดร์ฟ
 สร้างไฟล์ word ประวัติ ชื�อ ที�อยู่ รูป.......... 



กิจกรรมที� 2  แชร์ไฟล์ ด้วย Qr code



กิจกรรมที� 2 แชร์ไฟล์ กับเพื�อน
 แชร์ไฟล์ word ประวัติ ชื�อ ที�อยู่

รูป
กับเพื�อนด้านช้าง Copy ข้อมูลตัวเองไปวาง

ในไฟล์เพื�อน



กิจกรรมที� 3 แข่งขันทายคํา
1.ผู้เล่นแรกสร้างไฟล์ excelแชร์ไฟล์
มาที� romaitsarot_p@su.ac.th
2.แชร์ไฟล์ให้ผู้เล่นคนที�อยู่ถัดไป 
3.ผู้เล่นที�ได้รับการแชร์ไฟล์แชร์ให้คน
ถัดไปจนครบ



กิจกรรมที� 3 แข่งขันทายคํา
หมวด 
ผัก 
ผลไม้
สัตว์
ชื�อเพื�อน



Microsoft form 

สร้าง
 ข้อสอบแบบข้อสอบ
ปรนัยแบบอัตนัย

สร้าง 
แบบสอบถาม

แบบส่งเอกสาร
 อัพโหลดไฟล์ต่างๆได้ (ระดับคนในองค์หรือผู้ได้

รับสิทธิ�อนุญาตเท่านั�น)
 



Microsoft form 

 Microsoft Forms สร้างคําถามได้หลายประเภท ได้แก่ Choice,
Text, Rating และ Date 

 สามารถส่งลิงก์แบบทดสอบ
-ไปยังอีเมลของผู้เรียนหรือบุคคลที�ต้องการอาจจะ
-วางลิงกบ์นเว็บไซต์โดยตรง 
-สแกน QR Code เพื�อเข้ามาทําาแบบทดสอบออนไลน์ได้



Microsoft form 



Microsoft form 



ฟอร์มถูกแบ่งไว ้3หมวดหมู่



เข้าไปจัดเก็บ เป�นคอลเลคชั�น 
ให้ตรงใจผู้ใช้ กดตรงนี�



ด้วยการกดสร้างคอลเลคชั�นใหม่

สะดวกต่อการค้นหา



Microsoft form มี 2 รูปแบบ



*ชื�อแบบทดสอบสามารถมีอักขระได้สูงสุด 90 ตัว
*และชื�อเรื�องรองสามารถมีอักขระได้สูงสุด 1,000 ตัว

พิมพ์ชื�อแบบทดสอบ และใส่คําาบรรยาย



เมื�อกดปุ�ม “+เพิ�มใหม่” จะ
มีแถบลักษณะคําถามให้

เลือก 4 ประเภท



 
1. ตัวเลือก (Choice) : คําาถามหลายตัวเลือก สุ่มการเรียงลําดับตัวเลือกได้ 
2. ข้อความ (Text) : คําถามเติมคํา
3. การให้คะแนน (Rating) : โหวตให้คะแนนแบบสเกลตัวเลขหรือแบบดาว 
4. วันที� (Date) : คําถามเลือกวันที�

เฉลยคําตอบได้ ด้วยการใส่คําตอบที�เป�นไปได้ทั�งหมด 



เมื�อกดปุ�ม “V” จะมีแถบ
ลักษณะคําถามให้เลือก 4
ประเภท 
และเมนูการแบ่งส่วนหน้า
ข้อสอบ

เรียงลําดับ : คําถามให้เรียงลําดับ สุ่มการเรียงลําดับตัวเลือกอัตโนมัติ
ลิเคิร์ท : คําถามวัดระดับแบบลิเคิร์ท
อัปโหลดไฟล์ : ส่งไฟล์ 
Net Promoter Score : สําหรับคนที�ทํางานด้าน Customer Service



สร้างคําถามแบบ ตัวเลือก (Choice) คลิก กดปุ�ม “+เพิ�มใหม่” เลือกตัวเลือก



สร้างคําถามแบบ ตัวเลือก (Choice) คลิก กดปุ�ม “+เพิ�มใหม่” เลือกตัวเลือก

เฉลย=กด
เครื�องหมายถูกหน้า
คําตอบที�ถูกต้อง

ให้คะแนนเป�นทศนิยมได้เป�น 0.5 เท่านั�น
เช่น 1.5, 2.5, 11.5 เป�นต้น 



ข้อความ (Text)

เฉลยคําตอบได้ ด้วยการใส่คําตอบที�เป�นไปได้ทั�งหมด 



การให้คะแนน (Rating)

ตรวจคําตอบในภายหลัง



วันที� (Date)



เรียงลําดับ

เฉลยคําตอบ คือลําดับที�วางไว้ครั�งแรก 



อัปโหลดไฟล์



เมื�อสร้างข้อสอบเสร็จแล้วก่อนแชร์ข้อสอบจะต้องทําาการตั�งค่า
โดยคลิกที� .... ที�มุมบนขวาของจอ เลือก “การตั�งค่า”



การกําาหนดสิทธิ�ในการตอบ
- กําาหนดให้ทุกคนเข้ามาตอบได้ หรือ
- เฉพาะคนในองค์กรเท่านั้นที�สามารถตอบ
แบบสอบถามนี�ได้ โดยต้อง Login
ด้วย อีเมล์ ……@su.ac.th ก่อนตอบ
แบบสอบถาม
บันทึกชื�อ : ถ้าต้องการบันทึกว่าใครเป�นผู้
ตอบแบบสอบ
หนึ�งคําตอบต่อหนึ�งคน : กําาหนดว่าให้ตอบ
แบบสอบถามได้ครั�งเดียว
การกําหนดวันเวลาการเป�ด - ป�ด รับคําตอบ 
ต้องการสลับคําถาม หรือไม่ และเมื�อผู้สอบทํา
แบบทดสอบเสร็จแล้วให้มีข้อความใด เป�นต้น



ให้ส่งอีเมล์เตือนเรา
เมื�อมีคนตอบแบบสอบถาม



การแชร์ฟอร์ม กดปุ�ม”รวบรวมคําตอบ” มุมขวาบน



การแชร์ฟอร์ม กดปุ�ม”รวบรวมคําตอบ” มุมขวาบน

เราสามารถกดปุ�มคัดลอก
ลิงค์นี� เพื�อส่งให้นักศึกษา
หรือผู้ตอบแบบสอบถามได้ 



การแชร์ฟอร์ม กดปุ�ม”รวบรวมคําตอบ” มุมขวาบน

กดสร้าง QR code แล้ว
ดาวน์โหลดได้ทันที

หรือ 



การแชร์ฟอร์ม กดปุ�ม”รวบรวมคําตอบ” มุมขวาบน

 กดส่งอีเมลถึงนักศึกษา
หรือ ผู้ตอบแบบสอบถาม

หรือ 



 กดปุ�ม “คําตอบ” 
เพื�อดูสรุปคําตอบ หรือ

ตรวจคําตอบ 
และสามารถดาวน์โหลด

ไฟล์ Excel ได้

หรือ 




