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สถานที่

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาที่ดิน

สรุปบทเรียน
เนื้อหาในการฝึกอบรม เป็นการสอนให้มีความรู้ในการบริห ารจัดการข้อมูลและนาเสนอในรูปแบบ
Visualization ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับฟังก์ชั่นต่างๆ ในการคานวณ การบริหารจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูล
และเทคนิคการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel
2013 ซึง่ ในการฝึกอบรม ประกอบด้วยภาคบรรยายและการฝึกปฏิบัติ ดังนี้
ในภาคบรรยาย เป็ น การทบทวนการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2013 เช่น การคานวณ
การสร้างสูตร การใช้ฟังก์ชั่นสาเร็จรูปต่างๆ จากนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติการใช้งานฟังก์ชั่นกลุ่มตรรกะสาหรับ
การตัดสินใจ การใช้งานฟังก์ชั่นระบบฐานข้อมูล การเรียงลาดับข้อมูล การใช้เครื่องมือคัดกรองข้อมูล การ
สร้างรายงานสรุป การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางไพวอท การสร้างกราฟเพื่อสรุปข้อมูล
ภายในตารางไพวอท การรวบรวมข้อมูลด้วยการ Consolidate การใช้เครื่องมือวิเคราะห์และตัดสินใจด้วย
Goal Seek และ Table และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์เปรียบเทียบชุดเหตุการณ์ (Scenarios) ในการตัดสินใจ
ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ในภาคบรรยายและฝึกปฏิบัตินั้น เป็นการช่วยทบทวนความรู้พื้นฐานในการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีการใช้ปฏิบัติงานอยู่เป็นประจา ทาให้ทราบเทคนิค
ต่างๆ ที่ช่วยให้การทางานมีความรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่สามารถนามาช่วยสนับสนุนการทางาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลได้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

Coaching เรื่อง “วิธีการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และสาธิตการทา QR Code”
โดยนายจิราวุฒิ เวียงวงษ์งาม ผอ.กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน
ระยะเวลา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่

ห้องประชุม 2 สานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

สรุปบทเรียน
การ Coaching มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ เสริมสร้างองค์ค วามรู้เกี่ ยวกั บ การใช้ Google Form และ QR
Code ในการปฏิ บั ติงาน เพื่อช่ วยให้ การท างานเกิดความสะดวก รวดเร็ว และเป็น ระบบมากขึ้น โดยการ
Coaching เป็นรูปแบบของการบรรยาย โดยมีเนื้อหา ดังนี้
Google Form
- ผู้ที่จะใช้ Google Form ต้องเป็นสมาชิก Google และมี gmail ส่วนตัวจึงจะใช้งานได้
- สามารถออกแบบฟอร์มสาหรับการใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น แบบสอบถาม จองห้องประชุม การ
ลงทะเบียน การทาข้อสอบและตรวจข้อสอบ ฯลฯ และข้อมูลในแบบฟอร์มดังกล่าวสามารถ Export ออกมา
ให้อยู่ในรูปแบบ Excel ได้ด้วย จึงสะดวกต่อการนาไปจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลต่อไป
- ข้ อ ดี ข อง Google Form คื อ เป็ น ระบบออนไลน์ จึ ง มี โ อกาสที่ ร ะบบล่ ม น้ อ ยมาก ประหยั ด
งบประมาณ และไม่ต้องเขียนแบบฟอร์มเอง
- ขั้น ตอนในการใช้งาน เริ่มจากการล็อคอินเข้าในระบบ จากนั้นเข้าไปที่ Drive และทาการเลื อก
Google Form ฟอร์ มที่ ขึ้ น จะเป็ น ฟอร์ มเปล่ า เราสามารถสร้างและออกแบบได้ห ลายลั ก ษณะ เช่ น การ
ออกแบบคาถามให้มีการตอบเพียงคาตอบเดียว หรือสามารถตอบได้ห ลายคาตอบ ลักษณะคาตอบที่ตอบ
สามารถเลื อกได้ว่าให้ เป็ น การกรอกข้อความ การเลือกคาตอบ หรือการเลือกระดับของคาตอบ สามารถ
กาหนดให้ระบบตอบอีเมลล์กลับอัตโนมัติเพื่อแจ้งกลับไปยังผู้กรอกข้อมูล
QR Code
- สามารถสร้าง QR Code ได้จากเว็บไซด์ www.unitag.io/qrcode
- ขั้นตอนการใช้งาน เริ่มจากการใส่ URL ของสิ่งที่เราต้องการสร้างเป็น QR Code โดย QR Code ที่
สร้างสามารถกาหนดรูปแบบ หรือใส่ภาพประกอบที่ บริเวณตรงกลาง QR Code ได้ แต่ทั้งนี้ ไม่ควรปรับแต่ง
มากจนเกินไป เพราะจะส่งผลให้การอ่าน QR Code มีปัญหาได้

Coaching เรื่อง “ดินสาหรับปลูกพืชสมุนไพร” โดยนายสุรเชษฐ์ นาราภัทร์ ผอ.กลุ่มวิจัยกายภาพดิน
ระยะเวลา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่

ห้องประชุม 2 สานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

สรุปบทเรียน
การ Coaching มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านดินที่เหมาะสมสาหรับการปลูกพืช
สมุนไพร ให้ แก่เจ้าหน้ าที่ของสานักฯ ที่ไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานมหกรรมสมุน ไพรแห่ งชาติ และการ
ประชุมวิชาการประจาปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 16
ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
การ Coaching เป็ น รู ป แบบของการบรรยาย โดยเนื้ อ หาประกอบด้ ว ย ความรู้ทั่ ว ไปเกี่ ยวกั บ พื ช
สมุนไพร ได้แก่ การจาแนกสมุนไพร สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลุกพืชสมุนไพร (พื้นที่ แสง อุณหภูมิ
น้า) การปรับปรุงดินในแปลงปลูกสมุนไพร รวมถึงตารางแสดงสมบัติดินที่เหมาะสมกับพืชสมุนไพรแต่ละชนิด
ได้แก่ กระเจี๊ยบแดง กระชายดา ขมิ้นชั น ตะไคร้หอม เพชรสังฆาต ไพล ว่างหางจระเข้ ดีปลี ว่านน้า
รางจืด บัวบก พญายอ พริกไทย ฟ้าทะลายโจร และบอระเพ็ด ซึ่งในภาพรวมนั้น พืชสมุนไพรไม่ได้เน้นการ
ใช้ปุ๋ยเคมีมากเหมือนพืชเศรษฐกิจทั่วไป เนื่องจากอาจส่งผลให้คุณสมบัติของสาระสาคัญมีการเปลี่ยนแปลงได้
และพืชสมุนไพรชอบเนื้อดินที่มีลักษณะร่วนซุย จึงจะเจริญเติบโตได้ดี

