
กรุณาช าระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได ้200%           จดัโดย สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

   

     

      

วันท่ีจัด    วันพฤหัสบดีท่ี 7 – วันศุกร์ท่ี 8  เมษายน 2565 เวลา  09:00 – 16:30 น.                    รับจ านวน  20 ท่าน  

(Offline) สมาชิก:     
6,000 + 420 (VAT 7%) = 6,420  บาท 

(Online) สมาชิก:   
4,800 + 336 (VAT 7%) = 5,136 บาท 

(Offline) บุคคลท่ัวไป:  
6,500 + 455 (VAT 7%) = 6,955 บาท 

(Online) บุคคลท่ัวไป:  
5,200 + 364 (VAT 7%) = 5,564 บาท  

การจัดการเอกสารด้วย Google Docs (Form, Sheets, Slides, Docs) 
Google Document Management  

 

Google เป็นอีกทางเลือกหน่ึง ส าหรับองค์กรหรือบุคคลท่ีต้องการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านโปแกรม เพียงท่านมี Gmail (Gmail Account) 
ก็สามารถใช้งาน  โดย Account ของ Google มีท้ังแบบฟรี และ
จ่ายเงิน แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบใด การใช้งาน Google ไม่ต่างกันมากนัก 
และไม่ปิดกั้นความสามารถของโปรแกรมแต่อย่างใด เพียงแต่ประเภท
บัญชีของ Google ท่ีแตกต่างกัน จะก าหนดคุณลักษณะการใช้งานไฟล์
ได้แตกต่างกันบ้าง โดยหลักสูตรน้ีจะเฉพาะ Account Google  
แบบ Gmail และ Google Apps Basic 

 
สิ่งทีไ่ด้รับหลังอบรมและสัมมนา 
 ใชบ้ริการฝากข้อมูลของ Google Cloud ได ้
 ใช้งาน Google Sheets ได ้
 ใช้งาน Google Document ได ้
 การสร้าง Presentation ส าหรับงานน าเสนอได้ 
 การสร้าง Google Form ส าหรับสร้างแบบสอบถาม,  
     แบบส ารวจและการท า QR CODE  
 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา 
 ผู้ท่ีต้องการจัดการเอกสาร ผ่านบริการของ Google  
ส าหรับหน่วยงานท่ีต้องการประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายด้านโปรแกรม  
จากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ผู้ท่ีมีพ้ืนฐานการใช้อินเตอร์เน็ตและ 
มี Gmail Account  
 

หัวข้อการอบรมและสัมมนา 
วันแรก 
**การให้บริการและประเภทของ Google และ 
   ประโยชน์ที่จะใช ้

 การสมัครใช้บริการจาก Google  

 Google Account 

 Google Drive 

 Google Docs 

 Google Sheets 

 Google Slides 

 Google Form 
**Google Sheets การจัดการข้อมูล การใช้สตูร การสร้างกราฟ 

 ขั้นตอนการใช้งานสูตรการค านวณ 

 การสร้าง Chart ประเภทต่างๆ ด้วย Google Spreadsheet 

 Pivot Table ด้วย Google Spreadsheet 

 การ Upload/Download มาเป็น Data Sheet 
วันที่สอง 
**Google Docs การจัดการเอกสารรายงาน, บันทึกข้อมูล 

 การสร้างเอกสาร 

 การ Upload/Download มาเป็น Word 
**Google Slides การจัดการเอกสารน าเสนอ การจัดท าสไลด์ 

 การสร้างงานน าเสนอ 

 การใส่รูป, ภาพเคลื่อนไหวและ VDO 

 การน าเสนอ Online ด้วย Google Slides 

 การ Upload/Download มาเป็น PowerPoint 
**Google Form การสร้างแบบสอบถาม เพื่อส ารวจและ     
   เกบ็ข้อมูล และการท า QR CODE 
**การแชร์/การก าหนดสทิธิ์เข้าถึงข้อมูล (Data Sharing) 
**การจัดการความปลอดภยั การใส่รหัสข้อมูล 
**การแจ้งเตือนเมื่อเอกสารถูกแก้ไข (Notification) 
 
 
 
  
 

C22NO003P / C22NO002DT (2051307011001-210-4210-0246007) 

 

“ลดค่าใช้จ่ายในการใช้กระดาษ ใช้โปรแกรม License และขั้นตอน/ลดเวลาในการท างาน ” 
รวมไปถึงวธิีสร้างสูตรขึ้นมาใช้เอง 

” 

อบรม Online ผ่านโปรแกรม ZOOM 
กรุณาน า Flash Drive มา save งานในวันอบรม 

 

วิทยากร 
คุณสุชาติ  สันติทวีชัย 

ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากร 
หลักสูตรด้านโปรแกรมส านักงาน 


