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ความสําคัญของการใชงาน Google Tools 
 

 ปจจุบันคอมพิวเตอรมีบทบาทอยางมากในชีวติประจําวัน และมีการสงเสรมิการพัฒนาทักษะ

ดานดิจทิัลของบุคลากรในหนวยงาน เพื่อปรับเปลี่ยนองคกรเขาสูยุคดจิิทัลและใหมีกําลังคนที่มีทักษะ

ดานดจิทิัลที่เหมาะสมในการเปนกลไกขับเคลือ่นที่สาํคัญในการปรับเปลีย่นองคกร ใหบุคลากรสามารถ

ปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี มีความพรอมที่จะปฏิบัติงาน และสามารถนํา

เทคโนโลยดีจิทิัลมาใชใหเกดิประโยชนสูงสุด 

ดังนัน้ควรมีการเตรียมบุคลากรในหนวยงานใหมีความพรอมในการประยุกตใชเทคโนโลยีใน

การทํางาน การใชงาน Google Tools เปนแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาโดย Google เพื่อใหบริการทางดาน

การบรหิารจัดการภายในหนวยงานหรอืองคกร เพื่อใหบุคลากรสามารถใชงาน และนําไปประยุกตใชใน

การทํางานหรอืชีวติประจําวันได ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ การใชงาน Google Tools จึงมีความสําคัญเพื่อ

ชวยอํานวยความสะดวกในการทํางานใหกับบุคลากรในหนวยงาน 
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การใชงาน Google Tools 
 Google Tools ถูกพัฒนาข้ึนมาโดย Google เพื่อใหบรกิารทางดานการบรหิารจัดการภายใน

องคกร โดยบริการ Google Tools สามารถในการทํางานรวมกับโปรแกรมตางๆ ได เชน โปรแกรม 

Microsoft Office เปนตน  

  

การสรางบัญชผีูใชงานและการเขาใชงาน 

1. เปดเว็บเบราวเซอรพิมพ URL ไปที่ www.google.co.th คลกิลงช่ือเขาสูระบบ 

 

 
 

2. คลกิที่ใชบัญชีอ่ืน -> สรางบัญชี 
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3. การสรางบัญชีจําเปนจะตองกรอก ช่ือ-นามสกุล ช่ือผูใช (อีเมลในการใชงานครั้งตอไป) และ

รหัสผาน (รหัสผานในการใชงานครัง้ตอไป) หลังจากนัน้คลกิ ถัดไป 

 
4. ระบุหมายเลขโทรศัพทและที่อยูอีเมลสํารอง (ไมบังคับกรอก) วัน เดอืน ป เกดิ รวมทัง้เพศของ

ผูใชบัญชี หลังจากนัน้คลกิ ถัดไป 

 
5. จากนัน้จะเปนขอกําหนดความเปนสวนตัว เม่ือคลกิ ฉันยอมรับ จะเขาสูการใชงานของ Google 

 



ห น า  | 4 

     

หลังจากที่ไดสรางบัญชีผูใชงานแลว สามารถเชาใชงานไดจาก หนา www.google.co.th  

6. เปดเว็บเบราวเซอรพิมพ URL ไปที่ www.google.co.th คลกิลงช่ือเขาสูระบบ 

7. หากเคยลงช่ือเขาใชงานมากอนแลวสามารถคลกิเลือกบัญชีไดเลย แตถายังไมเคยลงช่ือเขาใช

งาน ใหคลกิที่ ใชบัญชีอ่ืน 

8. ใสช่ืออีเมลหรอืหมายเลขโทรศัพทและใสรหัสผาน แลวคลกิลงช่ือเขาใช 

9. สังเกตที่มุมขวาบนของเบราวเซอร ถาหากข้ึนช่ือบัญชีของผูใชแสดงวาไดทําการลงช่ือเขาใชงาน

เรยีบรอยแลว 
 

 

Google Meet 

 Google Meet เปนการประชุมผานระบบวิดีโอคอลลักษณะการประชุมภายในองคกรหรือ 

สามารถประชุมภายนอกได ถามีรายช่ือ email โดย Hangout Meet สามารถทํางานรวมกับ Application 

อ่ืน ๆ ได โดยสามารถประชุมวดิโีอคอลไดสูงสุดถงึ 250 คน 

 

การเขาใชงาน Google Meet 

1. เขาเว็บไซต www.google.com หลังจากนั้นกดเลือก Google Apps-> Meet ดังรูป หรือเขา

https://meet.google.com  
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การสรางหองเรียนหองประชุม 

1. เลอืกการประชุมใหม จะปรากฏ กาสรางการประชุม 3 แบบคอื 

- สรางการประชุมไวใชภายหลัง 
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- เริ่มประชุมทันท ี

 

- กําหนดเวลาใน google ปฏิทนิ 

 

 

1) พิมพช่ือเรื่องการประชุม  

2) เลอืกเวลา ระบุวันที่และเวลา  

3) เพ่ิมผูเขารวม พิมพช่ืออีเมล 

4) รหัสการประชุม หรอืลงิกการประชุม สามารถคัดลอกเพื่อสงใหผูเขารวมประชุมได  

5) การแจงเตอืน คอืการแจงเตอืนลวงหนากอนมีการประชุม  
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6) เพื่อคําอธบิาย หรอืแนบไฟลเอกสารเพ่ิมเตมิ 

7) เลอืกบนัทกึ  
 

การเขารวมประชุม (แบบรับลงิก) 

1. พิมพ URL ที่ไดรับจากผูสรางการประชุม meet.google.com/xxx-xxx-xxx   

2. เลอืกขอเขารวม  

 

 
 

ผูเขารวมประชุม (แบบรับขอความทางอีเมล)  

1) ลงช่ือเขาใชอีเมล 

2) เปดอีเมลที่ผูจดัประชุมสงมา  

3) วันที่และเวลาในการเขารวมประชุม  

4) เลอืกยนืยันการเขาประชุม  

5) เลอืกคลกิลงิกเพื่อเขาประชุม  
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การเชิญเขารวมประชุมจะปรากฏขอความที่ปฏิทินของผูรวมประชุม (สามารถคลิกเขาไปดู

รายละเอียดเพ่ิมเตมิได)  

 

หนาตางขณะเขารวมประชุมจะประกอบดวย 

1) เปด-ปดไมค 

2) เปด-ปดกลอง 

3) การแชรหนาจอเพื่อนําเสนอเอกสาร  

4) เพ่ิมเตมิ 

5) วางสายเม่ือประชุมเสร็จ 

6) แสดงรายช่ือบุคคลที่เขารวมประชุม 

7) การพิมพขอความหรอืชองแชทในการประชุม 
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การแชรหนาจอเพ่ือนําเสนอเอกสาร  

1.1 นําเสนอทัง้หนาจอ 

1.2 นําเสนอหนาตาง เลือกเฉพาะหนาตางที่ตองการนําเสนอ เลือกโปรแกรมที่ตองการนําเสนอ 

เลือกแชร (share) โดยกอนเลือกโปรแกรมนําเสนอใหผูนําเสนอเปดหนาตางโปรแกรมที่

ตองการไว ถายอหนาตางไวโปรแกรมจะไมมีอยูในรายการโปรแกรมที่ตองการแชร 

1.3 นําเสนอแท็บ เลอืกเฉพาะแท็บที่ตองการนําเสนอ 

 

 
 
 

1   2   3   4    5 6   7   
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ระบบจะเปดหนาตางโปรแกรมที่เลอืกนําเสนอ โดยจะมีขอความแสดงอยูดานลางของหนาจอ

วา meet.google.com กําลังแชรหนาหนาตาง หากตองการจบการนําเสนอใหเลือก หยุดการแชร stop 

sharing  

หากใชบัญ ชี Google Workspace ระยะเวลาประชุมกลุม โดยหากผู เขารวม 3 คน ข้ึนไป 

จะสามารถประชุมโดยใชระยะเวลา 24 ช่ัวโมงไดและสามารถบันทกึการประชุมไวใน Google ไดรฟได 
 

Google Forms 

การสรางแบบฟอรม (Google forms) ไปที่ Google Drive จากนัน้คลกิขวาเลอืก เพ่ิมเตมิ แลว

เลอืก Google ฟอรม 
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ประเภทคําถามมี ดังนี้  

1. คําตอบสัน้ๆ (ขอความสัน้ 1 บรรทัด)  

2. ยอหนา (ขอความยาวหลายบรรทัด ) เหมาะกับการใหขอเสนอแนะ  

3. หลายตัวเลอืก  จะเลอืกคําตอบไดเพียง 1 คําตอบ  

4. ชองทําเครื่องหมาย สามารถตอบไดหลายคําตอบ 

5. เลื่อนลง  การเลอืกตอบคําถามจะเปนลักษณะ Drop down list 

6. อัปโหลดไฟล ใหผูตอบอัปโหลดไฟลไปที่ไดรฟได ระบบจะอัปโหลดไฟลไปยัง Google ไดรฟของ

เจาของแบบฟอรม  

ประเภทคําถาม 

ชื่อไฟล 

หัวขอแบบสอบถาม 

การออกแบบ 
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7. สเกลเชิงเสน เปนการเลือกระดับของคำตอบ โดยตองเลือกวาจะให 1 เปนอะไร และ 5 เปน

อะไร เชน 1 = พอใจมาก 5 = ไมพอใจ  

8. ตารางตัวเลอืกหลายขอ  การสรางแบบสอบถามที่มี แถว และ คอลัมน  โดยผูแบบสอบถามจะ

เลอืกตอบคําถามไดเพียง 1 คําตอบในแตละขอ 

9. ตารางกริดชองทําเครื่องหมาย การสรางแบบสอบถามที่ มี แถว และ คอลัมน  โดยผู

แบบสอบถามจะเลอืกตอบคําถามไดหลายคําตอบ 

10. วันที่ เปนการสรางแบบสอบถามที่เกี่ยวกับวันที่  

11. เวลา เปนการสรางแบบสอบถามที่เกี่ยวกับเวลา 

 

การแกไข การทําสําเนา และการลบ  

ใหผูใชคลกิแกไขคำถามที่ตองการแกไขไดเลย หากตองการทําสําเนาใหคลกิที่สัญลักษณ   

หรอืตองการลบใหคลิกที่สัญลักษณ   ในแตละคําถาม หากคําถามนัน้ๆ จําเปนตองระบุคําตอบให

คลกิปุมจําเปนไปทางดานขวามือ ดังรูป  
 

การออกแบบ เปนกลุมที่ชวยจัดรูปแบบการแสดงคําถาม (ไมไดเปนคําถามใหตอบ)  

1. เพ่ิมคําถาม 

2. นําเขาคําถาม 

3. เพ่ิมช่ือและรายละเอียด ใชสําหรับแสดงขอความอธบิายเพ่ิมเตมิ หรอือธบิายกอนตอบคําถาม 

4. เพ่ิมรูปภาพ – ใชแสดงภาพประกอบการตอบคําถาม  

5. เพิมวดิโีอ – ใชแสดงวดิโีอสําหรับอธบิาย หรอืตอบคําถาม 

6. เพ่ิมสวน คอืการแบงสวนถัดไปใชสําหรับแบงสวนในคําถาม เม่ือมีคําถามคอนขางเยอะ  
 

การจัดเรียงลําดับของคําถาม ผูใชคลิกคางที่คําถามที่ตองการ จากนั้นเลื่อนช้ึนลงตามตําแหนงที่

ตองการ การเปลี่ยนชุดรูปแบบ (Theme) ใหคลิกที่สัญลักษณ   จากนั้นเลือกธีมที่ตองการ ดู

ตัวอยางของแบบสอบถามคลกิที่สัญลักษณ   

การสงแบบสอบถาม คลกิที่สัญลักษณ  ทําได 2 วธิ ีคอื 

 1.สงแบบ get link  โดยการคัดลอกลงิกแลวสงใหกับบุคคลอ่ืน  
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2.สงแบบ email ระบุอีเมลเปนรายบุคคล 
 

 
 

การตรวจดูการตอบกลับและการสรุปผลการตอบกลับ  

คลกิเลอืกที่แบบสอบถาม ระบบจะคํานวณและแสดงผลขอมูล โดยแบงเปน 2 แบบ คอื 

1. ขอมูลสรุป หมายถงึขอมูลสรุปโดยรวมของผูตอบแบบสอบถาม  

2. แยกรายการ หมายถงึ ขอมูลการตอบแบบสอบถามเปนรายบุคคล 

 

 
 

หากตองการดูผลแบบสอบถามแบบไฟลตารางคํานวณ (Excel) คลิกที่สัญลักษณ จะเปด

ไฟลเอกสารเปนชีต และสามารถบันทกึและดาวนโหลดเปนไฟลได 
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Google Drive 

 เปนบริการดานการจัดเก็บขอมูลบนอินเทอรเน็ต ทําหนาที่คลายกับ Flash Drive แตอยูใน

รูปแบบออนไลน 

จุดเดนของ Google Drive  

1.   เปนลกัษณะการจดัเก็บแบบออนไลน ดังนัน้ไฟลงานจะอยูบนอินเทอรเน็ตตลอดเวลา 

สามารถเรยีกใชงานไดทกุสถานที่ และทกุระบบปฏิบตักิาร 

2. สามารถทํางานแบบออฟไลนได โดยการตดิตัง้โปรแกรมเสรมิ ขณะทีไ่มตออินเทอรเน็ต 

3. การแบงปน (Sharing)  

 

การเขาใชงาน Google Drive 

2. เขาเว็บไซต www.google.com หลงัจากนัน้กดเลอืก Google Apps-> Drive ดังรปู 
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3. หนาตางหลักของ Google Drive ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 

a. แถบคนหาไฟล 

b. เมนูลัด 

c. ไดรฟ 

d. เครื่องมือจัดการไฟล 

e. ไฟลงานเอกสารทัง้หมด 

การตดิตั้ง Google Drive บนเคร่ืองคอมพิวเตอร  

หลังจากที่เขาใชงาน Google Drive ไดแลวใหคลิกสัญลักษณคลายรูปฟนเฟองแลวคลิก 

Download Drive  
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คลกิ Download Drive อีกครัง้แลว เลอืกสําหรับ Personal หรอื Business 
 

 

หลังจากนัน้ อานขอตกลงและ เลอืกยอมรับและดาวนโหลด (Accept and download) 
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ระบบจะทําการดาวนโหลดเองอัตโนมัติ เสร็จแลวคลิกที่ installbackupandsync เพื่อติดตั้ง 

หลังจากนั้นคลิก Run -> Yes หลังจากนั้น คลิก Backup and Sync from Google จากนั้นเขาสูระบบ 

โดยการกรอกอีเมลและรหัสผาน ระบบจะทําการเช่ือมตอ Google Drive กับเครื่องคอมพิวเตอร โดย

การสรางโฟลเดอร Google Drive 
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การอัปโหลดไฟล  

สำหรับการอัปโหลดไฟลสามารถทำได 2 ชองทางคือ อัปโหลดผานเว็บเบราวเซอร และ

อัปโหลดผาน Application 

 

การอัปโหลดผานเว็บเบราวเซอร  

1. เขาใชงาน Google Drive แลวคลกิขวาเลอืกอัปโหลดไฟลหรอือัปโหลดโฟลเดอร 

 
 

แลวเลอืกไฟลหรอืโฟลเดอรที่ตองการอัปโหลด  
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จากนั้นระบบจะทำการอัปโหลดให ใหรอจนกวาจะข้ึนวา อัปโหลดเสร็จสมบูรณ (Uploads 

completed) ซ่ึงระบบจะบอกจํานวนไฟลที่อัปโหลดวาทัง้หมดกี่รายการ 

 

 
 

3.2 การอัปโหลดผาน Application 

สามารถเลอืกไฟลหรอืโฟลเดอรที่ตองการอัปโหลดใสในโฟลเดอรช่ือ Google Drive ในเครื่อง

คอมพิวเตอรไดเลย เม่ือมีการเช่ือมตออินเทอรเน็ต จะอัปโหลดไฟลนี้สู Drive  
 

การแชรไฟลและโฟลเดอร  

1. คลกิทีไ่ฟลหรอืโฟลเดอรทีต่องการแชร แลวคลกิที่สญัลักษณ   
 

 
 

กรอกรายละเอียดดังนี้  

ชองท่ี 1 กรอกอีเมลของเพื่อน หรอืผูรวมงานทีต่องการแชรไฟลหรอืโฟลเดอรนัน้ๆให  

ชองท่ี 2 เลอืกวาจะใหเพื่อนหรอืผูรวมงาน สามารถแกไขได (Can edit) หรอืสามารดูไดอยาง

เดยีว(Can View)  

ชองท่ี 3 เสรจ็แลวคลกิปุม เสร็จสิ้น ระบบจะสงการแชรไฟลไปยังอีเมลของบุคคลที่ตองการ

แบงปน 
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หากเลอืกรับลงิกที่สามารถแชรได จะเปนการเปดแชรลงิกที่อยูกับทกุคนที่มีลงิกนี้ โดยสามารถ

กําหนดสทิธิก์ารเขาถงึได คอื ทกุคนที่มีลงิกสามารถแกไขได หรอื ทกุคนที่มีลงิกสามารถแสดงความ

คิดเห็น หรอืดูได โดยจะตองคัดลอกลงิกนี้ไปใหบุคคลทีต่องการแบงปน 

 

 

 

เม่ือทําการแชรเสร็จเรียบรอยแลวสัญลักษณโฟลเดอรนั้นจะเปลี่ยนไป กอนแชร หลังแชร  

 และหากเปนไฟลจะปรากฏสัญลักษณ  อยูหลังไฟลที่แชร 
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Google Drive ไมจำกัดแคการทำงานบนเว็บเบราวเซอรหรือแคบนคอมพิวเตอรเทานั้น แตยัง

สามารถทำงานบนสมารทโฟนทั้งระบบปฏิบัติการ IOS, Android และ Windows Phone ไดเพียงแคเขา

ไปดาวนโหลด Apps Google Drive ที่ App Store, Play Store และ Windows Store 

 

Google Search เทคนคิการคนหาขอมูล 

การคนหาขอมูลโดยการใชสัญลักษณชวยการคนหา (Search operators) 

1. การใช @ สําหรับคนหาโซเชียลมีเดยี เชน @Twitter 

2. การใช $ ไวหนาตัวเลข สําหรับคนหาราคา เชน กลองถายรูป $350 

3. การใช # ไวหนาคํา สําหรับคนหาแฮชแทก เชน #สวนดุสติ 

4. การใช – ไวหนาคําที่ตองการยกเวน เชน jaguar –car 

5. การใช “ ” ครอบคําที่ตองการคน เชน “ตกึที่สูงที่สุด” 

6. การใช * ไวในตําแหนงใดๆ สําหรับคนหาคําที่ไมรูจัก เชน *ที่ใหญที่สุดในโลก 

7. การใช..ระหวางตัวเลข 2 จํานวน ใชรวมกับการใชคําสําคัญ เพื่อคนหา ขอมูลภายในชวงตัวเลข 

เชน camera $50..$100 

8. การใช OR ไวระหวางคําที่ตองการคนหา เพื่อรวมการคนหา ผลการคนหาอาจพบคําใดคําหนึ่ง 

หรอืพบทัง้ 2 คํา ก็ได จงึทําใหไดผลลัพธที่มากข้ึน เชน มาราธอน OR วิ่งแขง 

9. การใช site: ไวหนาที่อยูเว็บ หรือโดเมนเนม ใชรวมกับการใชคําสําคัญ เพื่อคนหาเว็บไซตที่

เกี่ยวของโดยตรง เชน ฝอยทอง site:youtube.com หรอื site:.gov 

10. การใช relate: ไวหนาที่อยูเว็บ ใชรวมกับการใชคําสําคัญ เพื่อคนหาเว็บไซตที่เกี่ยวของ (การใช

งานคลายกับการใช site:) เชน ฝอยทอง relate:pantip 

11. การใช info: ไวหนาที่อยูเว็บ เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต เชน info:www.dusit.ac.th 
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เทคนคิการคนหารูปภาพแบบ Advance Search  
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Google Docs 

Google Documents หรือ Google Docs เปนบริการออนไลนที่สามารถจัดการเอกสารได

ลักษณะการทํางานเหมือน Microsoft Office แตทุกอยางจะทํางานอยูบนเว็บ สามารถทำงานไดทันททีี่มี

การเช่ือมตออินเทอรเน็ต โดยไมตองตดิตั้งโปรแกรมลงในเครื่อง สามารถเขาไปยัง Google Docs เพื่อ

สราง แกไข หรอืเปดอานเอกสารไดเลย โดยตัวเอกสารนัน้จะถูกเก็บไวในเซิรฟเวอรของ Google และที่

สําคัญสามารถแชรเอกสารใหกับบุคคลอ่ืนเพื่อแกไขขอมูลไปพรอมๆ กัน  

1. เขาถงึไดจาก http://docs.google.com คลกิเครื่องหมาย + เพื่อสรางหนาเอกสารใหม 
 

 
2. หรอืเปดเบราวเซอรไปที ่Google Drive จากนัน้คลกิขวาเลอืก Google เอกสาร (Google Docs) 

จะเปนการสรางหนาเอกสารใหมเหมือนกัน 
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3. หนาเอกสารใหมของ Google Docs จะคลายๆกันกับ MS Word  
 

 
 

เมนู และแถบเครื่องมือ ที่มีลักษณะคลายกับโปรแกรม MS Word เชน การกําหนดลักษณะ

ขอความ แบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเสนใต ตําแหนงของขอความ แทรก

ตาราง หรอืการแทรกภาพ เปนตน  

ทุกๆครั้งที่สรางเอกสารใหม โปรแกรมจะกำหนดช่ือเอกสารเปน เอกสารไมมีช่ือ (Untitled 

document) แตสามารถเปลี่ยนช่ือเอกสารเองไดใหม โดยคลิกเมาสที่ชอง เอกสารไมมีช่ือ (Untitled 

document)  สามารถคลกิที่ชองนี้และกรอกช่ือเอกสารที่ตองการลงไปได 
 

 
 

การพิมพเอกสารและจัดรูปแบบของ Google Docs นั้น จะคลายกับการใชงาน MS Word และ

การบันทึกเอกสารนั้น โปรแกรมจะทำการบันทึกเอกสารใหเองโดยอัตโนมัติเม่ือมีการพิมพหรือแกไข

เอกสาร เม่ือปดโปรแกรมไฟลเอกสารจะไปอยูใน Google Drive โดยอัตโนมัติ 

 

 

 

 

 



ห น า  | 25 

     

การพิมพดวยเสยีง (Voice Typing) บน Google Docs 

วธิกีารตัง้คาใหคอมพิวเตอรรองรับการพิมพดวยเสยีง (Voice Typing) บน Google Docs 

1. ตัง้คาคอมพิวเตอรใหรองรับไมโครโฟน แตถาคอมพิวเตอรไมมีไมโครโฟน แนะนําใหซ้ือชุดหูฟง

ที่มีชองเสยีบสําหรับไมโครโฟน โดยเฉพาะมาเสยีบชองเสยีบไมคของคอมพิวเตอร   สําหรับ Notebook 

สวนใหญจะมีไมคแลว ใหตัง้คาเปดไมคไว 

2. Google Docs เลอืกที่เมนู เครื่องมือ >> แลวเลอืก พิมพดวยเสยีง (หรือกดปุม Ctrl + Shift + S) 

จะปรากฎไอคอนไมคสีดํา ใหคลิกที่ตัวไมค 1 ครั้ง จะข้ึนเปนสีแดง จึงจะสามารถพูดได เว็บ Google 

Docs ก็จะพิมพตามที่พูด   
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Google Sheets 

การสรางชีต ไปที่ Google Drive จากนัน้คลกิขวาเลอืก New file แลวเลอืก Google Sheets หรอื 

เขาไปที่ http://sheets.google.com 

 

 

 

หนาเอกสาร เมนู และแถบเครื่องมือของเอกสารสเปรดชีตมีลักษณะคลายกับโปรแกรม MS 

Excel เชน การกำหนดรูปแบบสกุลเงนิ วันที่ การใชฟงกชัน การใสสูตรคำนวณ การแทรกแผนภูมิ เปน

ตน  การพิมพเอกสาร และการจัดรูปแบบ นั้นเหมือนกับการใช MS Excel และ Google sheets นี้

สามารถใชสูตรคํานวณเหมือนกับ MS Excel  
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Google Slides 

การสรางสไลด ไปที่ Google Drive จากนั้นคลิกขวาเลือก New file แลวเลือก Google Slides 

หรอืเขาไปที่ http://slides.google.com 

 

 

หนาเอกสาร เมนูและแถบเครื่องมือมีลักษณะคลายกับ MS Power point การพิมพเอกสาร 

และการจัดรูปแบบ นั้นเหมือนกับการใช MS Power point  การเปลี่ยนช่ือเอกสาร, การแทรกรูปภาพ 

และการบันทกึเอกสารจะเหมือนกับหัวขอที่ไดกลาวมาแลว   
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การแชรและการกําหนดสทิธิ์การใชเอกสารรวมกัน  

เม่ือสรางเอกสาร และตองการแบงปนใหเพื่อนรวมงานหรือผูอ่ืนเขามาใชงานรวมกันสามารถ

ทําไดดังนี้ 
1. คลกิเอกสารที่ตองการแชรใหเพื่อนรวมงานเขามาใชงานรวมกัน แลวคลกิสัญลักษณ  

2. จากนัน้กรอก email ของผูรวมงาน ตัง้สทิธิ์การเขาใชงานแลวคลกิสง 

3. เม่ือเพื่อนรวมงานเขามาแกไขเอกสารรวมกัน สามารถเห็นการทํางานของเพื่อนรวมงานแบบ

ทันททีันใด (Real Time) 
 

การตดิตามการใชงาน และแกไขเอกสารรวมกัน  

การติดตามการใชงานไดตลอดเวลา หากมีผูอ่ืนกําลังดูเอกสาร หรือแกไขเอกสารอยู สามารถ

ทราบไดทันที และหากตองการดูประวัติการแกไขเอกสาร สามารถทําไดโดย ไปที่เมนู ไฟล แลวคลิก

เลอืก ประวัตเิวอรชัน หรอืกดปุม Ctrl+Alt+Shift+H 
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ระบบจะแสดงประวัตกิารทำงาน และสามารถ restore กลับมาเวอรชันที่ตองการได  

 

 
 

 

การดาวนโหลดไฟล  

หลังจากที่ไดสรางเอกสารบน Google Doc หรือ Google Sheets หรือ Google Slides อยางใด

อยางหนึ่งแลว หากตองการนําไฟลนั้นออกมาในรูปแบบอ่ืนๆสามารถทําไดโดย คลิกเมนู ไฟล เลือก

ดาวนโหลดแลวเลอืกชนดิของไฟลที่ตองการนําออกมา  
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Google Sites 

Google Sites คือเว็บไซตของ Google ที่ใหบริการสรางเว็บไซตฟรี ซ่ึงสามารถสรางเว็บไซตได

อยางงายดาย โดยผูใชสามารถปรับแตงลักษณะของเว็บไซตไดตามความตองการ สามารถรวบรวม

ความหลากหลายของขอมูลไวในที่เดียวได เชน วิดีโอ ปฏิทินการนําเสนอเอกสารหรอืสิ่งที่แนบ และ

ขอความ รวมไปถงึความสามารถในการกําหนดความเปนสวนตัวของเว็บไซตดวย 

เม่ือตองการเขาใชงานในสวนของ Google Site ใหคลิก Google Apps แลวเลือกอ่ืนๆ แลวเลอืก 

เลอืกเพ่ิมเตมิจาก Google แลวเลอืก Sites ดังรูป หรอืพิมพ https://sites.google.com/  
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การสรางเว็บไซต 

การเลอืกสรางเว็บไซตมีดวยกนั 2 แบบ 

1. สรางไซตแบบใหม  

2. สรางไซตแบบคลาสสคิ แบบเกา  

โดยใหเลอืกไซตแบบใหม เขาไปคลกิที่ปุม Sites  

 

ข้ันตอนการตั้งช่ือเว็บไซต  

การตัง้ช่ือเว็บไซต (title) สรางหนาเพจข้ึนมา สําหรับสวนของตําแหนงไซต google sites จะทํา

การตัง้ใหโดยอัตโนมัติ  

การสรางหนาแรกเพจของเว็บไซต  

1. ใสช่ือเว็บไซตทีส่รางข้ึน ช่ือเว็บใหสื่อถงึขอมูลเว็บไซต ซ่ึงอาจจะมีการสรางหลายเว็บในพื้นที่

เก็บได  

2. ใสช่ือขอมูลหนาเพจ 

  

 
  
ข้ันตอนการเพ่ิมหนาเพจเว็บไซต  

แถบเมนูและฟงกช่ันที่ใชเพ่ิมลูกเลนใหกับเว็บไซต รวมไปถึง Gadget ตางๆและเครื่องมือในการ

จัดการหนาเว็บ  

เมนูแทรกเปนเมนูที่ควบคุมเกี่ยวกับการใชสื่อตางๆ เชน การใสรูปภาพ ลิงก วิดิโอ แผนที่ 

ปฏิทนิ และอ่ืนๆ จงึทําใหเมนูนี้ถูกใชงานบอย 
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สรางเมนูหนาเพจ  

1. เริ่มตนสรางเมนูหนาเพจ หรือหนาเว็บ โดยคลกิที่ปุมดานบนของหนาจอเมนูมุมดานขวาหนา

เว็บ 

2. เลือกดานลางคําวา สรางเว็บใหมและเมนูหนาเพจ เม่ือเปดสรางหนาสรางเพจใหมข้ึนมาแลว

กรอกช่ือ ตัง้ช่ือหนาเว็บเพจ เมนู เลอืกตําแหนงเมนูที่ตองการ 

 

 
 

การใชงานธมี Theme Google Sites จะมีใหเลอืกสีและแบบจํากัด  
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ข้ันตอนการสรางเนื้อหาในเว็บไซต 
 

การออกแบบเอกสาร จะใสรูปหรอืขอความเนื้อหา ทําไดตามรูปแบบที่ Google Sites กําหนด

มาใหเลอืกและวางตามจดุที่ตองการ ใสเนื้อขอมูลและรปูภาพ  

 

 
 

การใสรูปภาพ สามารถเลอืกอัพโหลดรูปภาพที่ตองการจะใสได หรอืภาพจาก Google Sites มี

ใหและปรับขนาดของภาพตามที่ตองการ 
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การสรางลงิกในเว็บไซต เลอืกขอความลากมาวางไวตามตําแหนงที่ตองการ ใสขอมูลเนื้อหาที่

ตองการลงิก แลวเลอืก URL เว็บที่ตองการลงิกไปหา  

 

 
 

การเช่ือมขอมูลจากไดรฟ เลือกฟอรมในเมนูแทรก หลังจากนั้นเลือกแบบฟอรมการประเมิน

หรอืแบบฟอรมที่มีอยูในไดรฟเอามาแทรกลงในหนาเพจไดเลย 
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การสรางวิดโิอ เลอืกแทรก->ฝง จะมีหนาตางเดงข้ึนมาเปนการฝงวดิโิอลงหนาเว็บโดยจากนํา

ลงิกวดิโิอจาก YouTube นํามาแทรกในหนาเพจไดเลย  
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การสรางแผนที ่เลอืกแผนทีจ่าก Google Map ไดเขาใชรวมกันไดเลย 

 

 

 

การสรางปฏิทนิ เลอืกสรางใชรวมกบัปฏิทนิจาก Google Calendar แทรกเขามาในหนาเพจปรับ

ขนาดใหเหมาะสม  
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ข้ันตอนการเผยแพรเว็บไซต 

การแชรใชงานรวมกับผูอ่ืน การกําหนดสสิทธิ์ผูที่มีสิทธิ์เขาถึงการใชเว็บไซต หรือผูที่ทํางาน

รวมกัน สามารถเพ่ิมอีเมลช่ือผูที่ทํางานรวมกันได 

1. กําหนดสทิธิ์ในการเผยแพร 

2. เพ่ิมอีเมลผูที่ทํางานรวมกนั 
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กําหนดสิทธิ์ในการการเผยแพร สามารถใหทุกคนจะคนหาและดูไดหรือจํากัดเฉพาะกลุม

บุคคลที่สามารถดูได  

1. ทุกคนทั่วโลกสามารถเขาดูได  

2. ทุกคนที่เปนบุคลากรที่ใชอีเมลขององคกรสามารถเขาดูได  

3. บุคคลที่ระบุในอีเมลถงึจะสามารถเขาดูได  

ข้ันตอนการเผยแพรเว็บไซต คลิกเลือกเมนูปุมเผยแพร ใสสิ่งที่ตองการเผยแพร แนะนําใหใส

เปนภาษาอังกฤษ เชน teducation ตอทายจาก URL Google Sites เปนตน 

 

 

คลิกทีห่ัวขอ ดูเว็บไซตที่เผยแพร เพื่อดูเว็บไซตที่เผยแพร 
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