
 

สรุปเน้ือหาการอบรม Google Apps for Education 

(Fundamental)  
เพิม่ประสทิธิภาพการเรียนการสอน - พ้ืนฐาน  

Gmail  
 

ลอ็กอินเขา้ Gmail โดยพิมพ ์ www.gmail.com บนเบราวเซอร์ 

ลอ็กอินดว้ยช่ือและรหัสผา่นท่ีกาํหนด 

Username:_________________________ และ  

Password:__________________________ 

 

ทา่นสามารถเขา้ไปท่ี  Gmail Support  (หรือพิมพ ์https://goo.gl/MvOJkU) 

 

แนะนําเบ้ืองตน้ 

1. การตัง้คา่พ้ืนฐาน (Basic Setting) : ไปไอคอนการตัง้คา่  มุมขวาบนแลว้ไปท่ี “การตัง้คา่” 

ทา่นสามารถตัง้คา่ตา่งๆ ตามท่ีตอ้งการได ้เชน่ 

○ การตัง้คา่ภาษา 

○ การเปล่ียนรูปโปรไฟล ์Gmail 

○ การใสล่ายเซน็ในขอ้ความ Gmail 

○ การเปล่ียนธีม Gmail 

○ การเปิดปิดบทสนทนาบน Gmail (conversation thread) 

 

2. ปุ่มในแถบเคร่ืองมือ Gmail:  แถบเคร่ืองมือ Gmail ชว่ยให้คุณดาํเนินการตา่งๆ กับขอ้ความได ้ตัวอยา่งเชน่ 

คุณสามารถใชปุ่้มตา่งๆ เพ่ือลบขอ้ความหรือทาํเคร่ืองหมายบางรายการเป็นจดหมายขยะ 

แถบเคร่ืองมือจะอยูภ่ายใตช้อ่งคน้หาเหนือรายการขอ้ความ 
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ฟังกช่ั์นการใชง้าน (ขัน้พ้ืนฐาน) 

การสง่อีเมล (ถึง (To), สาํเนา (CC), สาํเนาลับ (BCC) 

1. การเขียนอีเมลครัง้แรก ให้คลิกท่ีกลอ่งสแีดงท่ีมีคาํวา่ “เขียน” ทางมุมซา้ยของหน้า  

2. ระบบจะทาํการเปิดหน้าใหมข้ึ่นมา แสดงคาํวา่ “ขอ้ความใหม”่ 

 

3. กลอ่งขอ้ความใหม ่จะมีเคร่ืองหมายอยูด่า้นบนขวาเพ่ือใช ้ยอ่หน้าจอ เปิดหน้าจอแบบเตม็ หรือปิดหน้าจอท่ีใชเ้ขียนอีเมล 
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4. การสง่อีเมล ระบบจะเลือกอีเมลท่ีใชใ้นการสง่โดยอัตโนมัติให้ โดยจะใชอี้เมลท่ีคุณใชใ้นการลอ็กอินครัง้นัน้ๆ 

อยา่งไรกต็าม คุณสามารถเลือกท่ีจะสง่ดว้ยอีเมลอ่ืนๆ ไดอี้กหากมีการกาํหนดไว้  

a. ถึง (To):  ใสท่ี่อยูอี่เมลของผูรั้บโดยตรง ใสไ่ดห้ลายท่ีอยูอี่เมลโดยใชเ้คร่ืองหมาย (,) เป็นตัวกัน้   

b. สาํเนา (CC):  ยอ่มาจาก Carbon Copy ใชเ้พ่ือกรอกท่ีอยูอี่เมล 

โดยผูท่ี้อยูใ่นชอ่งน้ีจะไดรั้บขอ้ความเหมือนกับผูท่ี้อยูใ่น To ทุกประการ แตจ่ะมีจุดท่ีแตกตา่งกันคือ 

ผูรั้บไมจ่าํเป็นตอ้งตอบกลับ เพราะอีเมลน้ีเป็นเพียงแคส่าํเนาท่ีตอ้งการแจง้ให้รับทราบเทา่นัน้  

c. สาํเนาลับ (BCC) : ยอ่มาจาก Blind Carbon Copy โดยท่ีอยูอี่เมลท่ีอยูใ่นชอ่ง BCC 

จะไดรั้บขอ้ความเหมือนกันกับในชอ่ง To และ CC ทุกประการ แตจ่ะมีจุดพิเศษและไมเ่หมือนท่ี ผูรั้บในชอ่ง 

To และ CC จะไมเ่หน็ท่ีอยูอี่เมลท่ีอยูใ่น BCC รวมทัง้ผูท่ี้อยูใ่น BCC จะไมเ่หน็อีเมลท่ีอยูใ่น BCC อ่ืนๆ 

ดว้ย  

d. เร่ือง:  ใสหั่วขอ้ของอีเมลท่ีคุณตอ้งการเขียน เพ่ือให้ผูรั้บ รับทราบวา่อีเมลฉบับน้ีเก่ียวกับอะไร 

  

คน้หาขอ้ความ (Search emails)  ชว่ยให้คน้หาอีเมลไดเ้ร็วข้ึนเพียงคุณใสคี่ยเ์วร์ิด   

คุณสามารถคน้หาขอ้ความใน Gmail รวมถึงขอ้ความในจดหมายขยะหรือถังขยะได้  

 

วธีิคน้หา 

1. เปิด  Gmail 

2. เขียนสิง่ท่ีกาํลังหาในชอ่งคน้หาท่ีดา้นบนหน้าเวบ็ 

3. คลิกคน้หา  

หากไมพ่บขอ้ความท่ีกาํลังหา ให้คลิกลูกศรลง  ในชอ่งคน้หา 

หน้าเวบ็ท่ีมีวธีิการกรองผลการคน้หาเพิม่เติมจะเปิดข้ึน 

เคลด็ลับ:  คุณสามารถใช ้โอเปอเรเตอร์การคน้หา  (ดู  https://goo.gl/C66yI) เพ่ือกรองผลการคน้หาดว้ย 
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คน้หาจดหมายขยะและถังขยะ 

Gmail จะไมแ่สดงขอ้ความจากจดหมายขยะหรือถังขยะในผลการคน้หาของคุณ 

วธีิดูขอ้ความท่ีคน้หาในจดหมายขยะและถังขยะมีดังน้ี 

1. เปิด  Gmail 

2. คลิกลูกศรลง  ในชอ่งคน้หาท่ีดา้นบนหน้าเวบ็ 

3. ในเมนูแบบเล่ือนลงขา้ง "คน้หา" ให้เลือก เมล & จดหมายขยะ & ถังขยะ 

4. กรอกขอ้มูลท่ีคุณกาํลังหาในชอ่ง 

5. คลิกคน้หา  ท่ีดา้นลา่ง 

ฉันเหน็คาํแนะนําเม่ือคน้หา 

เพ่ือชว่ยให้คน้หาไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน Gmail จะแนะนําขอ้ความคน้หาเม่ือคุณเร่ิมพิมพ์ 

ขอ้ความคน้หาเหลา่น้ีอา้งอิงขอ้มูลจากบัญชี Gmail ของคุณ เชน่ ขอ้ความ สมุดติดตอ่ ป้ายกาํกับ หรือการคน้หาในอดีต 

 

Gmail ออฟไลน์  คุณสามารถทาํงานเได ้เม่ือไมมี่การเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต  

โปรแกรมเพิม่ประสทิธิภาพการซิงคส์าํหรับ Gmail 

แบบออฟไลน์ชว่ยให้คุณซิงคข์อ้ความไดเ้ร็วข้ึนและรักษาอายุการใชง้านของแบตเตอรี รวมทัง้ชว่ยให้ Chrome  

ทาํงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

1. ไปท่ีหน้าเวบ็สว่นขยายใน  Chrome เวบ็สโตร์ 

2. คลิกปุ่ม  + ฟรี 

3. คลิก เพิม่ 

4. รีเฟรชหน้า Gmail ออฟไลน์ท่ีอาจเปิดไว้ 

 

ติดดาว (Starred Messages)  คุณสามารถติดดาวเพ่ือทาํเคร่ืองหมายขอ้ความวา่สาํคัญ 

หรือแสดงวา่คุณตอ้งการตอบขอ้ความเหลา่นัน้ในภายหลัง 

● จากกลอ่งจดหมาย:  คลิกไอคอนดาว  ขา้งช่ือผูส้ง่ 

● ขณะอา่นขอ้ความ:  คลิกไอคอนดาว  ทางมุมขวาบนของขอ้ความ ซ่ึงอยูข่า้งเวลา 

● ขณะเขียนขอ้ความใหม:่  คลิก  ตัวเลือกอ่ืนๆ ท่ีมุมขวาลา่งของหน้าตา่งเขียน แลว้จึงคลิก ป้ายกาํกับ 

จากนัน้จึงเลือก เพิม่ดาว 

● หากตอ้งการเพิม่สหีรือจาํนวดดาว:  คลิกไอคอนการตัง้คา่  มุมขวาบนแลว้ไปท่ี “การตัง้คา่” เล่ือนลงไปตรง “ดาว” 

แลว้เพิม่จาํนวนดาวได้ 
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ป้ายกาํกับ (Label)  ชว่ยให้คุณสามารถจัดระเบียบขอ้ความตามหมวดหมูต่า่งๆ ทาํงานทุกอยา่งเหมือนโฟลเดอร์  

1. เลือกอีเมลท่ีตอ้งการจะติดป้าย ไดต้ิ้กถูกดา้นหน้าอีเมล  

2. คล้ิกท่ีไอคอน “ป้ายกาํกับ”  

3. คลิก สร้างป้ายกาํกับใหม ่ หรือเลือกป้ายกาํกับท่ีมีอยูก่อ่นแลว้ 

4. เม่ือสร้างป้ายกาํกับ จะมีโฟรเดอร์ช่ือป้ายนัน้ๆถูกสร้างโดยอัตโนมัติทางซา้ยมือของ Gmail Inbox 

5. สามารถเปล่ียนสป้ีายไดโ้ดยคลิกท่ี ตรงโฟรเดอร์ 

ติดป้ายกาํกับให้ขอ้ความก่ีป้ายกไ็ด:้ เม่ือเพิม่ป้ายกาํกับให้การสนทนาใด 

ป้ายนัน้จะใชกั้บขอ้ความท่ีอยูใ่นชุดขอ้ความนัน้แลว้เทา่นัน้ เม่ือคน้หาขอ้ความท่ีมีป้ายกาํกับ 

คุณจะเหน็ทุกขอ้ความท่ีตรงกับป้ายกาํกับนัน้ รวมทัง้ชุดขอ้ความในการสนทนาดว้ย 

 

การตัง้คา่อีเมลตอบกลับ (Out of Office) 

หากคุณจะไมใ่ชบั้ญชี Gmail ของคุณช่ัวคราว เชน่ ในวันหยุดหรือเม่ือไมส่ามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต 

คุณสามารถตัง้คา่การชว่ยตอบอีเมลอัตโนมัติเพ่ือแจง้ให้คนอ่ืนทราบวา่คุณไมส่ามารถตอบกลับไดทั้นที เม่ือมีคนสง่ขอ้ความถึงคุณ  

บุคคลเหลา่นัน้จะไดรั้บอีเมลการตอบกลับซ่ึงมีขอ้ความท่ีคุณเขียนไวใ้นขอ้ความตอบกลับอัตโนมัติ  

เปิดหรือปิดขอ้ความตอบกลับอัตโนมัติ 

ตัง้คา่ขอ้ความตอบกลับอัตโนมัติ 

1. เปิด  Gmail 

2. คลิกการตัง้คา่  ท่ีดา้นขวาบน 

3. คลิก การตัง้คา่ 

4. เล่ือนลงไปท่ีสว่น "การชว่ยตอบอีเมลอัตโนมัติ" 

5. เลือก ใชง้านการชว่ยตอบอีเมลอัตโนมัติ 

6. ป้อนชว่งวันท่ี เร่ือง และขอ้ความ 

7. เลือกบุคคลท่ีคุณตอ้งการสง่ขอ้ความตอบกลับอัตโนมัติใตข้อ้ความนัน้ 

8. คลิก บันทึกการเปล่ียนแปลง ท่ีดา้นลา่งสุดของหน้า 

หมายเหตุ:  หากคุณมี ลายเซน็ของ Gmail  ระบบจะแสดงลายเซน็ใตข้อ้ความตอบกลับอัตโนมัติ 

ปิดขอ้ความตอบกลับอัตโนมัติ 

เม่ือเปิดการชว่ยตอบอีเมลอัตโนมัติอยู ่

คุณจะเหน็แบนเนอร์ท่ีดา้นบนกลอ่งจดหมายซ่ึงแสดงเร่ืองของขอ้ความตอบกลับอัตโนมัติ 

หากตอ้งการปิดขอ้ความตอบกลับอัตโนมัติ ให้คลิก ไมใ่ชแ้ลว้ 
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ระบบสง่ขอ้ความตอบกลับอัตโนมัติเม่ือใด 

การชว่ยตอบอีเมลอัตโนมัติเร่ิมตัง้แต ่24.00 น. ในวันท่ีเร่ิมตน้ และสิน้สุดเวลา 23.59 น. ในวันสุดทา้ย 

เวน้แตคุ่ณจะยกเลิกการใชง้านไปกอ่น 

ในกรณีสว่นใหญ ่ระบบจะสง่ขอ้ความตอบกลับอัตโนมัติในครัง้แรกท่ีมีคนสง่ขอ้ความถึงคุณ 

มีบางครัง้ท่ีคนอ่ืนอาจไดรั้บขอ้ความตอบกลับอัตโนมัติจากคุณมากกวา่ 1 ครัง้คือ 

● หากบุคคลเดิมติดตอ่คุณอีกครัง้หลังจาก 4 วัน โดยคุณยังเปิดใชก้ารชว่ยตอบอีเมลอัตโนมัติอยู่ 

บุคคลเหลา่นัน้จะเหน็ขอ้ความตอบกลับอัตโนมัติของคุณอีกครัง้ 

● การชว่ยตอบอีเมลอัตโนมัติจะเร่ิมตน้ใหมทุ่กครัง้ท่ีคุณทาํการแกไ้ข 

ดังนัน้หากมีคนไดรั้บขอ้ความตอบกลับอัตโนมัติฉบับแรก 

และหลังจากนัน้สง่อีเมลถึงคุณอีกหลังจากท่ีคุณแกไ้ขขอ้ความตอบกลับ บุคคลนัน้จะไดรั้บขอ้ความตอบกลับใหมด่ว้ย 

● หากคุณใช ้Gmail ผา่นท่ีทาํงาน สถานศกึษา หรือองคก์รอ่ืนๆ 

คุณสามารถเลือกวา่จะให้ระบบสง่ขอ้ความตอบกลับถึงทุกคนหรือเฉพาะคนในองคก์รเทา่นัน้ 

หมายเหตุ: 

ขอ้ความท่ีสง่ไปยังโฟลเดอร์จดหมายขยะและขอ้ความท่ีสง่ไปยังรายช่ืออีเมลท่ีคุณสมัครรับขอ้มูลจะไมไ่ดรั้บขอ้ความตอบกลับอัตโน

มัติ 

 

 

 

การสร้าง Signature 

ลายเซน็เป็นขอ้ความสัน้ๆ (เชน่ ขอ้มูลติดตอ่หรือคาํคมท่ีคุณช่ืนชอบ) ท่ีเพิม่ตอ่ทา้ยขอ้ความ Gmail ท่ีสง่โดยอัตโนมัติ 

ลายเซน็จะแยกออกจากขอ้ความสว่นท่ีเหลือของคุณโดยมีขีด 2 ขีดค่ัน หากตอ้งการดูลายเซน็ใน Gmail 

ให้คลิกปุ่ม แสดงเน้ือหาท่ีถูกตัด   ท่ีดา้นลา่งของขอ้ความ 

เพิม่ลายเซน็ 

1. เปิด  Gmail จากคอมพิวเตอร์ 
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2. ท่ีดา้นขวาบน ให้คลิกไอคอนการตัง้คา่  

3. เลือก การตัง้คา่ 

4. เล่ือนลงไปท่ีสว่น "ลายเซน็" และใสข่อ้ความลายเซน็ใหมข่องคุณในชอ่ง  

5. ไม่บังคับ:  จัดรูปแบบขอ้ความโดยใชปุ่้มท่ีอยูเ่หนือชอ่งขอ้ความ 

6. ท่ีดา้นลา่งสุดของหน้า ให้คลิก บันทึกการเปล่ียนแปลง 

 

ตัวเลือกลายเซน็ขัน้สูง (คอมพิวเตอร์เทา่นัน้) 

ใสรู่ปภาพ 

1. ไปท่ีหน้า การตัง้คา่ 

2. ท่ีเหนือชอ่งลายเซน็ ให้คลิก แทรกรูปภาพ   

คุณสามารถใชรู้ปภาพท่ีเผยแพร่ท่ัวไปในเวบ็หรือรูปภาพจาก Google ไดรฟ์ได ้หากใชรู้ปภาพจากเวบ็ 

โปรดตรวจสอบวา่คุณ มีสทิธ์ิใชรู้ปภาพนัน้ 

ใสล่ายเซน็ในท่ีอยูอี่เมลหลายท่ีอยู่ 

หากใชคุ้ณลักษณะ "สง่อีเมลในฐานะ" เพ่ือสง่ขอ้ความจากท่ีอยูอ่ื่นๆ ในบัญชีของคุณ 

คุณสามารถสร้างลายเซน็แยกสาํหรับแตล่ะท่ีอยูไ่ด ้หากตอ้งการเลือกท่ีอยู ่

ให้ใชเ้มนูเล่ือนลงเหนือชอ่งขอ้ความลายเซน็ในหน้าการตัง้คา่ 

หากไมเ่หน็เมนูแบบเล่ือนลง 

1. ในสว่น การตัง้คา่  ให้ไปท่ีแทบ็บัญชี 

2. ตรวจดูวา่ท่ีอยูข่องคุณแสดงในสว่น "สง่อีเมลในฐานะ" 
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Calendar ปฏิทนิ 

 

 

ทา่นสามารถเขา้ไปท่ี  Calendar Support  

 

การตัง้คา่ปฏิทนิเบ้ืองตน้ 

1. คลิกการตัง้คา่  > การตัง้คา่ ท่ีมุมขวาบน 

2. ท่ีดา้นบนของหน้า ดูประเภทตา่งๆ ของการตัง้คา่โดยคลิก ท่ัวไป  ปฏิทนิ  และ แลบ็ 

3. ทุกครัง้ท่ีคุณอัปเดตการตัง้คา่ โปรดเล่ือนลงมาท่ีดา้นลา่งของหน้า แลว้คลิก บันทึก 
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การสร้างกิจกรรม  (Create Event) 

 

 

1. เปิด  Google ปฏิทนิ 

2. คลิกท่ีเวลาใดกไ็ดใ้นปฏิทนิท่ียังไมไ่ดก้าํหนดกิจกรรมไว ้หรือ  คลิก “สร้าง” ในคอลัมน์ทางซา้ยของปฏิทนิ 

กจ็ะเขา้สูห่น้าเวบ็ท่ีคุณสามารถป้อนขอ้มูลเก่ียวกับกิจกรรมได้ 

3. ป้อนช่ือกิจกรรม 

4. ถา้คุณมีหลายปฏิทนิ ให้เลือกปฏิทนิท่ีคุณตอ้งการเพิม่กิจกรรมจากเมนูแบบเล่ือนลง "ปฏิทนิ" 

5. คลิก สร้างกิจกรรม  หากตอ้งการแกไ้ขรายละเอียดของกิจกรรม ให้คลิก แกไ้ขกิจกรรม แทน 

เคลด็ลับ:  

● หากตอ้งการสร้างกิจกรรมท่ีใชเ้วลานาน ให้ลากเมาสล์งมาท่ีดา้นลา่งของหน้าขณะเลือกเวลา 

● ทา่นสามารถเลือกกิจกรรมตลอดวัน หรือ กิจกรรมเกิดซํา้ได ้

 

ลบปฏิทนิ  (Delete/ Remove): กดไปท่ีปฏิทนิท่ีตอ้งการลบ ⇒ กดลบปฏิทนิ 

สง่ปฏิทนิหรือการเชิญ (Invite Guest) -  ให้ใส ่email address ของคนท่ีจะเชิญ 

การแจง้เตือน (Reminder)  - ให้เลือกวธีิแจง้เตือนจากเมนูแบบเล่ือนลงและป้อนเวลาแจง้เตือนท่ีตอ้งการ 

หากตอ้งการเพิม่การแจง้เตือนเร่ิมตน้ ให้คลิกท่ี เพิม่การแจง้เตือน 

 

การทาํการนัดหมาย เชน่นัดประชุม นัดนักศกึษาพรีเซนทง์าน โดยสง่อีเมลเชิญอัตโนมัติ 

1. เปิด  Google ปฏิทนิ 

2. เปิดกิจกรรม หรือสร้างกิจกรรมใหม่ 

3. คน้หาสว่น เพิม่ผูเ้ขา้ร่วม ทางดา้นขวา 

4. เร่ิมพิมพช่ื์อบุคคลและเลือกผลลัพธจ์ากสมุดติดตอ่ 

นอกจากน้ียังสามารถพิมพท่ี์อยูอี่เมลเพ่ือเชิญคนท่ีไมอ่ยูใ่นรายช่ือติดตอ่ของคุณ 

5. เม่ือแกไ้ขกิจกรรมเรียบร้อยแลว้ ให้คลิก บันทึก 

เม่ือคุณบันทึกกิจกรรมเสร็จแลว้ ระบบจะสง่อีเมลคาํเชิญถึงผูเ้ขา้ร่วม 
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การตอบรับการนัดหมายหรือการเชิญ 

วธีิตอบกลับ 

1. เปิดอีเมลท่ีเชิญเขา้ร่วมกิจกรรม หรือเปิดกิจกรรมท่ีเพิม่ไวใ้นปฏิทนิของคุณ 

2. ในสว่นไปไหม ให้คลิก ใช ่ไม ่หรือไมแ่น่ 

เปล่ียนการตอบกลับของคุณ 

1. เลือกกิจกรรมในปฏิทนิของคุณ 

2. คลิกลิงกเ์พิม่บันทึกหรือเปล่ียนคาํตอบ ท่ีดา้นบนของหน้า ภายใต ้"บันทึก" 

3. ในสว่นไปไหม ให้คลิก ใช ่ไม ่หรือไมแ่น่ 

การสง่ตอ่คาํเชิญ 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจะตอ้งไดรั้บเชิญจาก Google ปฏิทนิ แตไ่มส่ามารถใชว้ธีิสง่ตอ่คาํเชิญ 

เรียนรู้วธีิ เชิญผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของคุณ 

ขอ้มูลสาํคัญ: คุณไมค่วรสง่ตอ่อีเมลคาํเชิญในปฏิทนิให้ผูอ่ื้น หรือตอบกลับคาํเชิญท่ีสง่ตอ่ถึงคุณ ถา้คุณสง่ตอ่คาํเชิญ  

ผูรั้บสามารถเปล่ียนการตอบกลับของคุณได้ 

 
การเปิดใชง้านปฏิทนิอ่ืนๆ (เชน่ ปฏิทนิวันหยุดของไทย และของประเทศอ่ืนๆ ท่ีตอ้งติดตอ่ดว้ย, วันเกิดของผูท่ี้อยูใ่น contact 
Google) 
 

เพิม่หรือนําวันหยุดประจาํปีหรือวันหยุดทางศาสนาออก 

1. เปิด  Google ปฏิทนิ 

2. คลิกลูกศรขา้งปฏิทนิอ่ืนๆ ทางดา้นซา้ย 

3. เลือกเรียกดูปฏิทนิท่ีน่าสนใจ 

4. มองหาปฏิทนิวันหยุด แลว้คลิกสมัครเพ่ือเพิม่ หรือยกเลิกการสมัครเพ่ือนําออก 

ปิดหรือซอ่นวันเกิดจากปฏิทนิของคุณ 

ปิดการแสดงวันเกิดใน Google+ 

1. เปิด  Google ปฏิทนิ ในคอมพิวเตอร์  

2. คลิกรูปเฟืองการตัง้คา่  ท่ีดา้นขวาบน 

3. เลือก การตัง้คา่ 

4. คลิก ปฏิทนิ ท่ีดา้นบน 

5. คลิก วันเกิด  และคน้หาสว่น แสดงวันเกิดจาก 

6. เลือก เฉพาะรายช่ือติดตอ่ เพ่ือดูวันเกิดจาก Google Contacts แตไ่มใ่ช ่Google+ 
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ซอ่นวันเกิดทัง้หมด 

1. เปิด  Google ปฏิทนิ ในคอมพิวเตอร์ ถา้คุณตอ้งการคาํแนะนําสาํหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

โปรดเลือกอุปกรณ์ของคุณท่ีดา้นบนของหน้า 

2. คลิก วันเกิด ท่ีอยูใ่น "ปฏิทนิของฉัน" ทางดา้นซา้ย 

คุณจะทราบไดว้า่ปฏิทนินัน้ถูกซอ่นอยู ่ถา้รูปสี่เหล่ียมจัตุรัสถัดจากปฏิทนินัน้เป็นแบบโปร่ง เชน่  วันเกิด 

ซอ่นวันเกิดจากรายการปฏิทนิ 

คุณสามารถซอ่นปฏิทนิวันเกิดเพ่ือไมใ่ห้ปรากฏใน "ปฏิทนิของฉัน" 

1. เปิด  Google ปฏิทนิ ในคอมพิวเตอร์ ถา้คุณตอ้งการคาํแนะนําสาํหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

โปรดเลือกอุปกรณ์ของคุณท่ีดา้นบนของหน้า 

2. มองหา  ปฏิทนิของฉัน ทางดา้นซา้ย คุณอาจตอ้งคลิกเพ่ือขยาย 

3. คลิกลูกศรถัดจาก วันเกิด 

4.  

5. เลือก ซอ่นปฏิทนิน้ีจากรายการ 

การตัง้คา่ให้แจง้เตือนผา่น SMS  - ไปท่ีตัง้คา่ ⇒ การตัง้คา่มือถือ ⇒ ใสเ่บอร์โทรศัพทมื์อถือของทา่น ⇒ verify code 

หากคุณใช ้Google ปฏิทนิผา่น Google Apps for Education คุณสามารถรับการแจง้เตือนแบบขอ้ความ (SMS) 

สาํหรับกิจกรรมของคุณ 

คา่ใชจ้า่ยสาํหรับการแจง้เตือนผา่น SMS 

แอป Google ปฏิทนิไมไ่ดเ้รียกเกบ็คา่บริการในการสง่การแจง้เตือนผา่น SMS จากคุณ 

แตคุ่ณจะตอ้งเสยีคา่บริการสง่ขอ้ความในอัตรามาตรฐาน หากมีคาํถามเก่ียวกับคา่บริการในการสง่ขอ้ความ 

โปรดติดตอ่ผูใ้ห้บริการของคุณ 
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เปิดการแจง้เตือนผา่น SMS 

1. เปิด  Google ปฏิทนิ 

2. คลิกไอคอนการตัง้คา่  > การตัง้คา่ > ตัง้คา่อุปกรณ์เคล่ือนท่ี ทางดา้นขวาบน 

3. เพิม่ประเทศและหมายเลขโทรศัพท์ 

4. คลิก สง่รหัสยืนยัน 

5. เม่ือไดรั้บขอ้ความแลว้ ให้ป้อนรหัสท่ีไดรั้บในชอ่งรหัสยืนยัน 

6. คลิก สิน้สุดการตัง้คา่ 

7. เลือกวา่ตอ้งการรับการแจง้เตือนอะไรบา้งและเม่ือใด 

8. คลิก บันทึก ท่ีดา้นลา่งของหน้า 

ปิดการแจง้เตือนสาํหรับปฏิทนิทัง้หมด 

1. เปิด  Google ปฏิทนิ 

2. คลิกไอคอนการตัง้คา่  > การตัง้คา่ > ตัง้คา่อุปกรณ์เคล่ือนท่ี ทางดา้นขวาบน 

3. ลบหมายเลขโทรศัพทแ์ละรหัสยืนยันของคุณ 

4. คลิก บันทึก ท่ีดา้นลา่งของหน้า 

ปิดการแจง้เตือนสาํหรับบางปฏิทนิ 

1. เปิด  Google ปฏิทนิ 

2. คลิกไอคอนการตัง้คา่  > การตัง้คา่ > ปฏิทนิทางดา้นขวาบน 

3. คลิกแทบ็ ปฏิทนิ ท่ีดา้นบน 

4. คลิก แกไ้ขการแจง้เตือน 

5. ยกเลิกการเลือกชอ่งในคอลัมน์ SMS ทางดา้นขวา 

6. คลิก บันทึก ท่ีดา้นลา่งของหน้า 

สร้างปฏิทนิกลุม่  

ในกรณีท่ีตอ้งการสร้างปฎทินิงานสาํหรับโปรเจคตง์านหรือ ปฎทินกิจกรรมภายในคณะ หรือตารางสอนแตล่ะวชิาท่ีสอน 

ซ่ึงมีขอ้ดีคือ สามารถท่ีจะแชร์ให้กับนักศกึษา หรืออาจารยท่ี์มีสว่นร่วมในกิจกรรมน้้นเขา้มาติดตามงานได้ 

ไปท่ีปฏิทนิของฉันดา้นซา้ยมือ ( My calendars) ⇒ กดสร้างปฏิทนิใหม ่( Create new calendar) ⇒ 

ตัง้ช่ือและใสข่อ้มูลปฏิทนิ ⇒  กาํหนดระดับการแบง่บัน (สาธารณะหรือสว่นตัว) ⇒  กาํหนดความสามารถในการเหน็ขอ้มูล 

 

 

 

 

 

แชร์ปฎทินิงานให้กับผูมี้สว่นร่วมในกิจกรรม หรือตารางงานท่ีร่วมกันรับผิดชอบงาน 

หลังจากท่ีสร้างปฎทินิกลุม่ไวแ้ลว้ คราวน้ีเราสามารถท่ีแชร์โดยระบุเป็นรายบุคคลได้ 
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รวมไปถึงสามารถท่ีจะให้สทิธ์ิการเขา้มามีสว่นร่วมในการทาํานในปฎทิกิลุม่น้ีได ้ดังน้ี ตามรูปดา้นลา่ง  

 

จากนัน้จะปรากฎหน้าตา่งสาํหรับตัง้คา่การแชร์ของปฎทินิน้ีข้ึน ตามรูป 

 

1. ให้ใสอี่เมลข์องบุคคลท่ีจะตอ้งการแชร์ปฎทินิน้ีให้ 

2. หลังจากนัน้จะมีสทิธ์ิในการทาํงานร่วมกันในปฎทินิน้ีให้เลือก ดังน้ี 

a. ดาํเนินการแกไ้ข และจัดการร่วมกัน  : 

สาํหรับใครกต็ามท่ีไดรั้บสทิธ์ิน้ีจะเปรียบเสมือนกับเป็นเจา้ของปฎทินิน้ีร่วมกับผูส้ร้างไดเ้ลย 

เพราะสามารถสร้างกิจกรรม และเชิญคนอ่ืนเขา้มาได ้

b. แกไ้ขกิจกรรม :  สามารถเพิม่ สร้าง ลบ หรือเปล่ียนแปลงกิจกรรมในปฎทินิน้ีได ้เทา่นัน้ 

c. ดูรายละเอียดกิจกรรม  : มีสทิธ์ิไดแ้คเ่หน็ขอ้มูลรายละเอียดงานตา่งๆ วา่ ทาํอะไร อยูท่ี่ไหน เม่ือไรเทา่นัน้ 

d. แสดงเฉพาะขอ้มูลวา่ง/ไมว่า่ง :  เหน็เพียงแคว่า่ง หรือไมว่า่ง เทา่นัน้ 

3. เม่ือตัง้คา่ ใสร่ายช่ืออีเมลเ์รียบร้อยแลว้กอ็ยา่ลืมกดบันทึก 

4. หากตอ้งการลบรายช่ือออก ็ให้กดท่ีถังขยะดา้นหลังรายช่ือไดทั้นที 

 

Hangouts 

 
Kudosiz property & confidential I Please do not distribute 

13 



 

 

คุณสามารถโฟกัสกับงานไดม้ากข้ึน และลดเวลาในการประชุมไดถึ้ง 50% ผา่นการติดตอ่สื่อสารกับทีมงานดว้ย Google  

Hangouts.  

● พบปะเพ่ือนร่วมงาน หัวหน้า หรือลูกคา้ไดแ้บบเหน็หน้ากัน 

ติดตอ่กับเพ่ือนร่วมงาน หัวหน้า หรือลูกคา้ไดผ้า่นวดีิโอ HD, เสยีง หรือขอ้ความ ชว่ยคุณ ประหยัดคา่ใชจ้า่ย และเวลาเดินทาง 

แตยั่งไดรั้บประโยชน์จากการพูดคุยแบบเหน็หน้ากัน 

 

● การประชุมวดีิโอระดับ HD กับทุกคนในทีม 

จัดแฮงเอาทท่ี์มีผูเ้ขา้ร่วมไดถึ้ง 25 คนทัง้ภายในและภายนอกองคก์รของคุณ หน้าจอจะโฟกัสไปท่ีผูพู้ดโดยอัตโนมัติ  

และการปิดเสยีงอัจฉริยะจะชว่ยป้องกันเสยีงรบกวนเบ้ืองหลัง 

 

● สามารถใชไ้ดง้า่ยจากทุกท่ี 

สมาชิกทุกคนในทีมของคุณสามารถเขา้ร่วมแฮงเอาทเ์ดียวกันจากเดสกท์อ็ป แลป็ทอ็ป 

แทบ็เลต็หรือโทรศัพทแ์ละจะไดรั้บประสบการณ์ในการใชง้านท่ีสะดวกเชน่เดียวกัน 

 

● คุณลักษณะการแชร์หน้าจอในตัว 

ทบทวนสไลดล์า่สุดของคุณหรือให้คาํแนะนําการใชง้านจากระยะไกลไดด้ว้ยการแชร์หน้าจอ  

จากนัน้สง่ลิงกท่ี์เป็นประโยชน์ให้ทุกคนไดด้ว้ยการแชทในท่ีเดียวกัน 

 

วธีิการใชง้าน  

1. ลอ็กอินบัญชี Google หรือ Gmail 

2. ในหน้าอีเมลดา้นซา้ยมือ จะมีกลอ่งแชท 
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3. เราสามารถแชทคุยกับผูอ่ื้นได ้โดยการเพิม่เพ่ือนเขา้มาโดยการใสท่ี่อยูอี่เมลในกลอ่งการ “คน้หาบุคคล” และเลือก  

“เชิญเขา้ร่วมแชท”  

4.  เม่ือผูท่ี้เราตอ้งการแชททาํการตอบรับคาํเชิญแลว้ เราจะสามารถเหน็สถานะการออนไลน์ได ้ 

a. วงกลมสเีขียว: ออนไลน์อยู ่

b. วงกลมสสีม้: ไมอ่ยูท่ี่หน้าจอ แตอ่อนไลน์ 

c. ไมมี่ส:ี ไมไ่ดอ้อนไลน์อยู ่ณ ขณะน้ี 

d. รูปแอนดรอยด:์ การออนไลน์/ ไมอ่ยูท่ี่หน้าจอแตอ่อนไลน์ดว้ยมือถือ 

5. เม่ือเราตอ้งการสนทนา ให้คลิกไปท่ีช่ือผูท่ี้เราตอ้งการสนทนาดว้ย และจะมีหน้าตา่งเปิดข้ึนมาตรงมุมขวาลา่ง 

โดยเราสามารถพิมพคุ์ยไดใ้นชอ่งวา่งดา้นลา่ง 

 

6. คลิกเลือกท่ีสัญลักษณ์รูป “วดีิโอ” เพ่ือเร่ิมการสนทนาแบบวดีิโอผา่น Google Hangouts 

ระบบจะทาํการเปิดหน้าตา่งใหมส่าํหรับการสนทนา  
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เคลด็ลับ: ในกรณีท่ีเราอยูใ่นท่ีสัญญาณอินเตอร์เน็ตไมดี่ เราสามารถทาํการปรับแบนดว์ธิได้ 

ซ่ึงจะเหลือเพียงการสนทนาดว้ยเสยีงเทา่นัน้ 
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Google Drive 
 

 

 

● การสร้างโฟลเดอร์:  คลิกท่ี “ใหม”่ ⇒ คลิกตรง “โฟลเดอร์” ⇒ ตัง้ช่ือโฟลเดอร์ ⇒ 

จัดเกบ็เอกสารไดต้ามความเหมาะสม 

● การแชร์โฟลเดอร์:  เลือกโฟลเดอร์ท่ีจะแชร์โดยคลิกเพียง 1 ครัง้บนโฟลเดอร์นัน้ๆให้มีแถบสนํีา้เงนิเกิดข้ึน ⇒ 

คลิกท่ีไอคอนรูปคนบวก มุมขวาบน ⇒ แชร์โฟลเดอร์ให้บุคคลหรือกลุม่ท่ีตอ้งการ 

● การ upload file:  คลิกท่ี “ใหม”่ ⇒ เลือกวา่จะ upload แบบไหน ⇒ เลือกไฟลห์รือโฟลเดอร์ท่ีตอ้งการจะอัพโหลด  

○ Upload ไฟลเ์ดียว 

○ Upload ทัง้โฟลเดอร์ 

 

● การแปลงไฟล ์(convert file):  ถา้ตอ้งการแปลงไฟลใ์ห้เป็น format ท่ีตอ้งการ 

ตอ้งทาํการตัง้คา่ใหมโ่ดยคลิกไปท่ีไอคอนการตัง้คา่    มุมขวาบน 

 

 

● การ download file:  เปิดเอกสารหน้าท่ีตอ้งการ download ⇒ ไฟล ์(File) ⇒ ดาวน์โหลดเป็น (Download 

as) ซ่ึงทา่นสามารถเลือกดาวน์โหลดเอกสารออกมาไดห้ลายรูปแบบเชน่ Microsoft Word, PDF, CSV, Rich text 

เป็นตน้ 
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สว่นประกอบของ Google Drive และอ่ืนๆ 

● ไดฟ์ของฉัน (My Drive) : เป็นโฟลเดอร์ท่ีเกบ็เอกสารทุกอยา่งท่ีคุณเป็นคนสร้างหรือคัดลอก 

● ท่ีแชร์กับฉัน (Shared with me) : เป็นโฟลเดอร์ท่ีเกบ็เอกสารท่ีเพ่ือนแชร์มาให้ 

● Google photo: คือศูนยร์วมสาํหรับรูปภาพและวดีิโอท่ีมีการจัดระเบียบโดยอัตโนมัติและสามารถคน้หาได้ 

คุณสามารถคน้หารูปภาพไดอ้ยา่งรวดเร็ว คุณสามารถตัง้คา่ให้รูปของคุณมีการซ้ิงข้ึน Google photo โดยอัตโนมัติ 

● ท่ีติดดาว (Starred):  เป็นโฟลเดอร์ท่ีเกบ็เอกสารท่ีไดรั้บการติดดาว (Starred) 

● ลา่สุด:  เป็นโฟลเดอร์สาํหรับเอกสารท่ีเปิดลา่สุด 

● ถังขยะ:  เอกสารท่ีถูกลบจะเกบ็ในขยะ 30 วันกอ่นท่ีจะถูกทาํลายถาวร 

 

สามารถสร้างเอกสาร ไดใ้นทุกรูปแบบ ไดแ้ก ่ 

● Document  ใชใ้นการเขียนงานเอกสาร คลา้ยกับ Words 

● Presentation ใชใ้นการสร้างเอกสารการนําเสนอ คลา้ยกับ Powerpoint 

● Spreadsheet ใชใ้นการสร้างเอกสารตาราง คลา้ยกับ Excel 

● Drawing ใชใ้นการสร้างรูปภาพ แผนผัง หรืออ่ืนๆ  

นอกจากนัน้แลว้ เรายังสามารถคน้หา Application อ่ืนๆ ไดอี้กใน Connect more apps เชน่ Lucichart  ใชส้าํหรับสร้าง 

Flowchart หรือ Powtoon ใชส้าํหรับสร้างพรีเซน็เตช่ันในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมช่ัน  

 

  

 
Kudosiz property & confidential I Please do not distribute 

18 



 

Google Doc 
 

Google เอกสารเป็นเอกสารออนไลน์ท่ีคุณสามารถเขียน แกไ้ขเรียลไทม ์และทาํงานร่วมกันไดไ้มว่า่จะอยูท่ี่ไหน 

เพิม่ประสทิธิภาพในการทาํงานและกระตุน้การโตต้อบในการเรียนรู้ น 
 

การสร้างเอกสารออนไลน์อยา่งรวดเร็ว  
1. สร้างเอกสาร:  ไปท่ี Google Drive ⇒ คลิก “ใหม”่ ⇒ Google เอกสาร 

 

2. ตัง้ช่ือเอกสาร:  คลิกตรง “เอกสารไมมี่ช่ือ” จากนัน้กส็ามารถแกไ้ขช่ือไฟลไ์ดต้ามตอ้งการ 

3. Save: พิมพข์อ้ความตามความตอ้งการ ซ่ึงโปรแกรมจะทาํการบันทึกเอกสาร (Save) ให้อัตโนมัติ 

4. การแทรกภาพ:  คลิกท่ีเมนู Insert (แทรก) ---> Image (รูปภาพ) 

 

การแสดงความคดิเหน็ (Comment) 

ไฮไลทใ์นสว่นท่ีตอ้งการแสดงความคดิเหน็ ⇒ คลิกกลอ่ง “ความคดิเหน็” มุมขวาบน ⇒ 

พิมพค์วามคดิเหน็ไดต้ามตอ้งการ ⇒ คลิกท่ีปุ่ม แสดงความคดิเหน็ 

 

การแชทกันบนหน้าเอกสารเดียวกัน (Chat) 

คลิกไปตรงไอคอน  มุมขวาบน ถัดจากแสดงความคดิเหน็ ⇒ กลอ่งแชทจะปรากฏมุมขวาลา่ง ⇒ 

แชทกันไดต้ามความตอ้งการ 

 

การแชร์เอกสาร (Share) เพ่ือการทาํงานร่วมกัน 

คลิกท่ีมุมขวาบนตรงปุ่ม “แชร์” แบง่เป็น 2 แบบ 

○ แชร์ให้เฉพาะคน : ใสอี่เมลของเพ่ือนหรือผูร่้วมงานไดต้รงชอ่ง “เชิญคนอ่ืน” 

โดยสามารถกาํหนดสทิธ์ิการเขา้ถึงเอกสารไดดั้งน้ี 

■ แกไ้ขได ้(can edit) 

■ แสดงความคดิเหน็ได ้(comment) 

■ ดูได ้(can view) 
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○ แชร์กับคนเป็นกลุม่หรือหมูม่าก : แบง่ระดับการแชร์ได ้5 ระดับดังภาพดา้นลา่ง 

โดยสามารถกาํหนดสทิธ์ิการเขา้ถึงเอกสารไดดั้งน้ี 

■ แกไ้ขได ้(can edit) 

■ แสดงความคดิเหน็ได ้(comment) 

■ ดูได ้(can view) 

 

 

 

 

 

 
Kudosiz property & confidential I Please do not distribute 

20 



 

 

 

● สว่นเสริม (Add-ons):  เป็นแอพพลิเคช่ันท่ีสามารถนํามาใชร่้วมกันเอกสาร Google ได ้

ซ่ึงคุณสามารถดาวน์โหลดสว่นเสริมเหลา่น้ีไดจ้าก 3 ทาง: 

○ จากหน้า Google Drive:  เปิดหน้า Google Drive ⇒ คลิกท่ี “ใหม”่ (กลอ่งสแีดงซา้ยมือ) ⇒ 

เช่ือมตอ่แอปเพิม่เติม (connect more apps) ⇒ เขา้ไปเลือกดาวน์โหลดแอปท่ีตอ้งการไดเ้ลย 

○ จากหน้าเอกสาร Google:  คลิกตรง “สว่นเสริม (Add-ons)” ซ่ึงอยูด่า้นบนของเอกสาร ⇒ 

ดาวน์โหลดสว่นเสริม (Get Add-ons) ⇒ เขา้ไปเลือกดาวน์โหลดแอปท่ีตอ้งการไดเ้ลย 

○ จาก Chrome Web Store:  เขา้ website:  chrome.google.com/webstore  ⇒ 

เขา้ไปเลือกดาวน์โหลดแอปท่ีตอ้งการไดเ้ลย 

 

สว่นเอกสาร Google อ่ืนๆเชน่ Slide, Sheet, Drawing หลักการใชจ้ะเป็นเชน่เดียวกับ Doc คือสามารถแชร์เอกสาร, 

แสดงความคดิเหน็, แชท, และดาวน์โหลดสว่นเสริมได ้พร้อมทัง้ทาํงานร่วมกันจากทุกท่ี ทุกเวลา เพียงลงทะเบียนบัญชี Google 

กอ่นใชง้าน 

 

การคน้หาและการอา้งอิงจากแหลง่ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 

ในเอกสารของ Google (Google Docs หรือ Google Presentation) 

คุณสามารถคน้ควา้และอา้งอิงขอ้มูลและรูปภาพจากเวบ็ไซตไ์ดโ้ดยไมต่อ้งออกจากไฟลง์านท่ีทาํอยู ่ฟังกช่ั์นการทาํงานน้ี 

คุณจะสามารถทาํไดทั้ง้บนคอมพิวเตอร์ โทรศัพทร์ะบบแอนดรอยส ์และแทบ็เลต็ระบบแอนดรอยส ์ 

การคน้ควา้บนคอมพิวเตอร์  

1. เปิดไฟล ์Docs หรือ Presentation  
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2. ทาํตามขัน้ตอนตอ่ไปน้ี: 

ไปยังเมนู  เคร่ืองมือ  > สาํรวจ 

หรือจะใชคี้ยบ์อร์ดลัด ( Option + Cmd + Shift + I บนคอมพิวเตอร์ Mac,  Ctrl + Alt + Shift + 

I บนพีซี) 

คลิกขวาบนคาํท่ีตอ้งการ และเลือก  สาํรวจ 

3. กลอ่งดา้นขวาจะถูกเปิดข้ึน คุณสามารถเร่ิมคน้ทาํการคน้ควา้โดยการพิพมส์ิง่ท่ีตอ้งการหาไดใ้นกลอ่งการคน้หา  

 

4. คุณสามารถจาํกัดการคน้หาโดยพิมพข์อ้ความลงในชอ่งดา้นบน ดังรูป ซ่ึงเราสามารถคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเป็น เวบ็ / 
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รูปภาพ / ขอ้มูลจากไดร์ฟของเรา 

5. นอกจากน้ีหากตอ้งการนําเวบ็ไซตท่ี์คน้หาเจอมาทาํการอา้งอิงบนเอกสารของเรากท็าํแคเ่พียงนําเมาสไ์ปวางไวดา้นห

ลังของเวบ็นัน้จะเหน็สัญลักษณ์ Quote หรืออา้งอิงเชิงอรรถ 

เม่ือคลิกท่ีปุ่มน้ีระบบจะทาํการนํารายละเอียดของลิงกม์าวางไวท่ีสว่นทา้ยของเอกสารให้โดยอัตโนมัติ 

6. หากตอ้งการนํารูปท่ีคน้หามาใชง้าน กเ็พียงแคค่ลิกแทบ็เมนูในหน้าตา่งสาํรวจท่ี รูปภาพ 

จากนัน้นําเมาสไ์ปคลิกท่ีรูปคา้งเอาไว ้แลว้ลากมาวางไวใ้นเอกสาร ซ่ึงจะมีขอ้ดีคือ จะมีรายละเอียดของรูปภาพวา่ 

เรานํามาจากเวบ็ไซตไ์หน โดยจะใสร่ายละเอียดการอา้งอิงไวท่ี้สว่นทา้ยของเอกสาร 
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7. และการตอ้งการปรับเปล่ียนรูปแบบการอา้งอิงเอกสาร ซ่ึงเหมาะกับอาจารย ์

หรือนักศกึษาท่ีจาํเป็นตอ้งทาํเอกสารวชิาการ หรือวทิยานิพนธต์า่งๆ ซ่ึงมาตรฐานการอา้งอิงจะแตกตา่งกันไป 

เพียงแคค่ลิกท่ีดา้นหลังของ ผลการคน้หาเวบ็ จะมีปุ่ม 3 จุด ดังรูป เม่ือคคกิแลว้จะมีรูปแบบการอา้งอิงให้เลือก 3 

แบบ 

การดูประวัติเอกสารยอ้นหลัง 

หากคุณตอ้งการดูการเปล่ียนแปลงท่ีคุณและคนอ่ืนไดท้าํบนไฟลง์านทัง้บน Docs, Spreadsheet, Presentation 

หรือ Drawing คุณสามารถตรวจสอบไดใ้น “ดูประวัติการแกไ้ข” 

คุณสามารถเรียกดูและยอ้นกลับไปยังไฟลท่ี์เป็นเวอร์ช่ันช่ันกอ่นหน้า และตรวจสอบวา่ใครเป็นผูท้าํการเปล่ียนแปลงดังกลา่ว 

อยา่งไรกต็าม การดูประวัติยอ้นหลังไมส่ามารถทาํไดบ้น Google Forms  

เคลด็ลับ: คุณตอ้งทาํงานบนคอมพิวเตอร์เพ่ือดูประวัติการเปล่ียนแปลงของไฟลง์าน 

การเรียกดูประวัติการเปล่ียนแปลงบนไฟลง์าน  

1. เปิดเอกสาร (ประเภท Document, Spreadsheet, Presentation หรือ Drawing)  

2. คลิก  ไฟล ์  ดูประวัติการแกไ้ข 

3. คลิกท่ีประทับเวลาในกลอ่งดา้นขวามือท่ีเปิดข้ึน เพ่ือดูเวอร์ช่ันกอ่นหน้าบนไฟล์ 

คุณจะเหน็วา่ใครเป็นผูท้าํการเปล่ียนแปลงดังกลา่วในแตล่ะชว่งเวลานัน้ๆ 

ซ่ึงจะแสดงเป็นสัญลักษณ์สใีนไฟลแ์ละดา้นขา้งช่ือของผูท้าํการเปล่ียนแปลงแตล่ะคน  

4. ในดา้นบนขวา ใชลู้กศรเล่ือนข้ึนลงเพ่ือดูลิสตก์ารเปล่ียนแปลง  

เคลด็ลับ : ขอ้ความท่ีถูกเพิม่เขา้มาจะถูกไฮทไ์ลทด์ว้ยสท่ีีตา่งกัน 

ขอ้ความท่ีถูกลบจะถูกแสดงแบบมีเสน้ขีดทับตรงกลาง  

หากคุณตอ้งการยอ้นกลับไปใชง้านเอกสารในเวอร์ช่ันกอ่นหน้าท่ีคุณกาํลังดูอยู ่ให้คลิกเลือก  คืนคา่รุ่นน้ี  

5. หากตอ้งการยอ้นกลับไปยังเวอร์ช่ันปัจจุบันของเอกสาร ให้คลิกลูกศรกลับท่ีอยูด่า้นบนซา้ยมือ  
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การยอ้นกลับไปยังเวอร์ช่ันกอ่นหน้าของเอกสาร ไมไ่ดท้าํการลบเวอร์ช่ันใดๆ ท่ีเคยมีเลย 

แตร่ะบบจะทาํการยา้ยเวอร์ช่ันกอ่นหน้าอันลา่สุดไปไวด้า้นบนสุดของประวัติการแกไ้ข  

การดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบอ่ืนๆ เชน่ PDF, MS 

เม่ือคุณออนไลน์ ไฟลบ์น Google จะทาํการบันทึกโดยอัตโนมัติในขณะท่ีคุณกาํลังพิมพง์านอยู่ 
แตห่ากคุณไมส่ามารถตอ่เช่ือมกับอินเตอร์เน็ตได ้คุณสามารถใชง้านแบบออฟไลน์ได้   

วธีิการดาวน์โหลดเอกสารของคุณ  

1. เปิดเอกสารทัง้ประเภท Document, Spreadsheet หรือ Presentation  

2. คลิก  ไฟล ์  ดาวน์โหลดเป็น 

3. เลือกประเภทไฟลท่ี์ตอ้งการ โดยไฟลจ์ะถูกดาวน์โหลดมาเกบ็ไวใ้นคอมพิวเตอร์ของคุณ C  

การอีเมลเอกสารเป็นไฟลแ์นบโดยไมต่อ้งทาํผา่นอีเมลในรูปแบบเอกสารตา่งๆ  

คุณสามารถแชร์ไฟลใ์ห้กับคนอ่ืนๆ และเลือกวา่จะให้คนท่ีคุณแชร์ไปสามารถเรียกดู แกไ้ข 

หรือแสดงความคดิเหน็บนไฟลไ์ด ้โดยคุณสามารถแชร์: 

● Google Drive, Docs, Sheets, or Slides 

● แชร์ดว้ยลิงค ์หรือ อีเมลไฟลแ์นบ  

วธีิการอีเมลเอกสารเป็นไฟลแ์นบไดทั้นท่ี ให้ทาํตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. เปิดเอกสารประเภท Document, Spreadsheet หรือ Presentation  

2. คลิก  ไฟล ์  สง่อีเมลถึงผูท้าํงานร่วมกัน 

3. ใสหั่วขอ้เร่ือง และขอ้ความท่ีคุณตอ้งการสง่  

4. เลือกผูรั้บท่ีคุณตอ้งการสง่อีเมลให้ โดยเอกสารนัน้ๆ ตอ้งไดรั้บการแชร์มากอ่นหน้าแลว้  

5. คลิก  สง่  
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การใสเ่อกสารออนไลน์อ่ืนๆ ในรูปแบบลิงค์  

1. เปิดเอกสารประเภท Document, Spreadsheet หรือ Presentation 

2. คลิกตรงท่ีท่ีคุณตอ้งการติดลิงค ์หรือไฮไลทข์อ้ความท่ีคุณตอ้งการติดลิงก์ 

3. คลิก  แทรก  > ลิงก ์

4. ในสว่น "ขอ้ความ", พิมพข์อ้ความท่ีคุณตอ้งการให้ลิงค์  

5. ในสว่นของ “ลิงก”์ ใส ่URL หรือท่ีอยูอี่เมล หรือผลการคน้หาของเวบ็ไซต ์  

6. คลิก “นําไปใช”้ 

เปล่ียน หรือนําลิงกอ์อก  

1. เปิดเอกสารประเภท Document, Spreadsheet หรือ Presentation 

2. คลิกท่ีลิงกท่ี์คุณตอ้งการนําออก  

3. ในการนําลิงกอ์อก ให้คลิก “นําออก” และหากคุณตอ้งการอัพเดตลิงก ์

ให้คลิกเปล่ียนและเลือกลิงกห์รือขอ้ความใหม่  

การสร้างสารบัญ (Table of contents) และ บุ๊คมาร์ก (bookmarks) 

บุ๊คมาร์กเป็นปุ่มลัดเพ่ือไปยังจุดท่ีกาํหนดในเอกสาร บุ๊คมาร์คจะมีประโยชน์เม่ือคุณทาํการสร้างสารบัญ 

หรือเม่ือคุณตอ้งการกระโดดไปยังสว่นของเอกสารท่ียาวโดยท่ีไมต่อ้งคอ่ยๆ เล่ือนหา  
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สร้างลิงกใ์ชใ้นบุ๊คมาร์ค  

บุ๊คมาร์คจะมีประโยชน์เม่ือคุณสามารถลิงกไ์ปยังสว่นของเอกสารได ้วธีิการสร้างลิงกไ์ปยังบุ๊คมาร์กมีวธีิดังน้ี: 

1. ไฮไลทข์อ้ความท่ีคุณตอ้งการจะลิงกไ์ป คุณสามารถเพียงแคค่ลิกท่ีเอกสารตรงไหนกไ็ดเ้พ่ือสร้างลิงก ์ณ ตรงนัน้  

2. คลิก “แทรก” ท่ีเมนู drop-down และเลือกลิงก ์หรือ คลิกท่ีรูป ลิงกใ์นเมนูบาร์  

3. ในหน้าตา่ง “การแกไ้ขลิงก”์ เลือกออฟช่ัน “บุ๊กมาร์ค” เพ่ือดูบุ๊คมาร์กท่ีคุณสร้างข้ึน  

4. คลิกท่ีบุ๊คมาร์คท่ีคุณตอ้งการลิงคไ์ป  

5. คลิก “ตกลง” 

หากคุณตอ้งการแกไ้ขหรือเอาลิงกอ์อก ให้คลิกบนลิงกนั์น้ๆ และหน้าตา่ง “ไปยังลิงก”์ จะปรากฏข้ึน ในหน้าตา่งนัน้ๆ 

คุณจะเหน็บุ๊คมาร์กท่ีคุณไดติ้ดไปท่ีลิงกนั์น้ และคุณกจ็ะเหน็ปุ่ม “เปล่ียน” และ “นําออก” ดว้ย  

สร้างบุ๊คมาร์คในเอกสาร 

วธีิการสร้างบุ๊คมาร์คในเอกสาร ให้ทาํขัน้ตอนดังตอ่ไปน้ี:  

1. คลิกตรงท่ีคุณตอ้งการวางบุ๊คมาร์กในเอกสารของคุณ  

2. คลิก drop-down เมนู  

3. เลือก บุ๊คมาร์ก 

Apps เพิม่เติมท่ีเป็นประโยชน์ในการใชง้านในองคก์ร (Adds on) 

Chorm Extention & Web Apps  - ทา่นสามารถเขา้ไปเลือกดาวน์โหลดเคร่ืองมือตา่งๆ 

ท่ีมีประโยชน์ในการใชง้านไดฟ้รีท่ี  chorm web store  
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Google Sheets 
 

การแกไ้ขเอกสาร  

แกไ้ขเอกสารในชอ่งของ sheet 

คุณสามารถพิมพเ์น้ือหาท่ีตอ้งการเขา้ไปชอ่งวา่งท่ีตอ้งการไดทั้นที หรือหากตอ้งการพิมพใ์นชอ่งท่ีมีขอ้ความอยูแ่ลว้ 

คุณสามารถทาํไดโ้ดยคลิกสองครัง้ท่ีชอ่งดังกลา่วเพ่ือทาํการแกไ้ขเน้ือหา 

นอกจากนัน้แลว้คุณสามารถคลิกไปท่ีชอ่งท่ีตอ้งการทาํการแกไ้ข 1 ครัง้และกด enter หรือ F2 กไ็ด้  

คุณสามารถสร้างเสน้เพ่ือแยกระหวา่งชอ่งระหวา่งทาํการแกไ้ขไดห้ากคุณตอ้งการทาํให้ขอ้มูลดูเป็นระเบียบมากข้ึนโดยมีเ

สน้ค่ัน เชน่ การใสข่อ้มูลท่ีอยู ่การสร้างเสน้ค่ันสามารถทาํไดโ้ดยวางเคอร์เซอร์ไวท่ี้ชอ่งท่ีตอ้งการและกด Ctrl+Enter 

รูปแบบขอ้มูลในขอบเขตของชอ่งเน้ือหา (Format data in a range of cells) 

คุณสามารถตัง้รูปแบบขอ้มูลใน spreadsheets ไดห้ลายรูปแบบโดยการใชตั้วเลือกท่ีอยูใ่นแทบ็เคร่ืองมือ  

คุณสามารถวางเมา้ทไ์วบ้นแทบ็เคร่ืองมือเพ่ือดูรายละเอียดของฟังกช่ั์นการทาํงานของแตล่ะเคร่ืองมือได้  

ตัวเลือกดา้นลา่งคือเคร่ืองมือหลักท่ีคุณสามารถใชง้านไดโ้ดยงา่ย: 

● พิมพ ์(Print) 

● เลิกทาํ หรือ ทาํซํา้ (Undo or redo) 

● เปล่ียนรูปแบบตัวเลข วันท่ี หรือสกุลเงนิ  

● รูปแบบตัวอักษร  

● เปล่ียนขนาดตัวอักษร  

● เพิม่ตัวหนา หรือตัวขีดทับ  

● เปล่ียนสหีรือพ้ืนหลังตัวอักษร  

● เพิม่เสน้ขอบ 

● การจัดขอ้ความแบบแนวนอน  

● การผสานเซลลใ์นแนวนอนตามแถวท่ีเลือก (Merge cells horizontally in selected rows) 

● การตัดขอ้ความ (Wrap text) 

● การเพิม่สูตร (Add formulas) 

 

 

 

 

 

 

การสร้างสูตรใน Spreadsheet   สร้างตารางสาํหรับการคาํนวณดา้นการเงนิ สถิติ  
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1. เปิด spreadsheet 

2. พิมพเ์คร่ืองหมาย “เทา่กับ” ( =) ในชอ่ง และพิมพฟั์งกช่ั์นอ่ืนๆ ท่ีคุณตอ้งการใช้  

3. กลอ่งชว่ยเหลือการใชง้านฟังกช่ั์นจะปรากฏระหวา่งท่ีคุณกาํลังทาํการแกไ้ข 

ความหมายของฟันกช่ั์นโครงสร้างความสัมพันธข์องสูตร รวมถึงตัวอยา่ง หากคุณตอ้งการขอ้มูลเพิม่เติม 

ให้คลิกลิงกค์าํวา่ “เรียนรู้เพิม่เติม” ท่ีอยูด่า้นลา่งของกลอ่งให้การชว่ยเหลือ เพ่ือดูรายละเอียดทัง้หมด  

เรียนรู้เพิม่เติมท่ี https://goo.gl/2EOOXG 

 

การสร้างแผนภูมิใน Spreadsheet   สร้างกราฟ และแผนภูมิ  

 

การเพิม่แผนภูมิหรือกราฟใน spreadsheet 

คุณสามารถสร้างแผนภูมิและกราฟจากขอ้มูลท่ีอยูใ่น Google Spreadsheet ของคุณ 

ซ่ึงมีประเภทของแผนภูมิหลายรูปแบบ (ดูไดท่ี้ https://goo.gl/4hLkwA)  

1. เปิด spreadsheet in  Google Sheets. 

2. เลือกชอ่งท่ีมีขอ้มูลท่ีคุณตอ้งการนํามาสร้างแผนภูมิ   เคลด็ลับ : การสร้างป้ายกาํกับในแผนภูมิ 

ให้ใสหั่วขอ้ในสว่นหัวของคอลัมภ ์หรือแถวบนขอ้มูลท่ีตอ้งการ  

3. คลิก  แทรก  > แผนภูมิ 

4. ในแทบ็ "แนะนํา" ให้เลือกประเภทแผนภูมิ 

5. ในการแกไ้ขแผนภูมิ ให้คลิก  การกาํหนดคา่ 

6. ในการสร้างแผนภูมิ ให้คลิก  แทรก 

การป้องกันขอ้มูลของตน การลอ็คชีทป้องกันการแกไ้ข 

คุณสามารถกาํหนดวา่จะให้ใครสามารถเขา้มาแกไ้ขไฟลง์านในแตล่ะชอ่ง หรือบางแผน่งานไดใ้น spreadsheet   

ป้องกันชว่งเอกสาร หรือแผน่งาน (Protect a range or sheet) 

1. เปิด spreadsheet. 

2. เลือกชอ่งเซลล ์หรือชว่งเซลลท่ี์ตอ้งการกาํหนดเขต 

3. คลิกเมนู  ขอ้มูล  และเลือก  แผน่งานและชว่งท่ีมีการป้องกัน 

4. ในกลอ่งท่ีปรากฏข้ึนทางดา้นขวามือ ให้ทาํตามขัน้ตอนดังตอ่ไปน้ี: 

● ป้อนคาํอธิบาย (ตัวเลือก) 

● ในการป้องกันชว่งเซลล ์คลิกท่ี  ชว่ง  หากตอ้งการป้องกันแผน่งาน คลิกท่ี  แผน่งาน 

● ชว่ง : หากคุณตอ้งการเปล่ียนหรือกาํหนดชว่งเซลลท่ี์ป้องกัน ให้คลิกท่ีไอคอนรูป spreadsheet 

และไฮไลทช์ว่งใน spreadsheet แตห่ากคุณไดท้าํการเลือกเซลลห์รือชว่งไวแ้ลว้กอ่นหน้า  

คา่นัน้จะปรากฏข้ึนโดยอัตโนมัติ  

● แผน่งาน : ในการเลือกแผน่งานท่ีตอ้งการป้องกัน หากคุณไมต่อ้งการป้องกันเซลลใ์ดในแผน่งาน 

ให้คลิกท่ีกลอ่งขา้งคาํวา่ “ยกเวน้บางเซลล”์  

5. คลิก  ตัง้คา่สทิธ์ิ  หรือ  เปล่ียนแปลงสทิธ์ิ 
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6. กาํหนดวา่คุณตอ้งการตัง้คา่ให้สทิธ์ิอยา่งไร (ดูเร่ืองการแชร์ใน Google Docs) 

● เลือก “ แสดงคาํเตือนเม่ือแกไ้ขชว่งน้ี ” เพ่ือให้ระบบแสดงคาํแจง้เตือนเม่ือใครกต็ามจะทาํการแกไ้ข 

อยา่งไรกต็าม ระบบจะไมจ่าํกัดความสามารถในการแกไ้ขเอกสาร 

แตจ่ะแสดงขอ้ความให้คอนเฟิร์มวา่ผูท่ี้กาํลังทาํงานอยูบ่นเอกสารน้ีตอ้งการทาํการแกไ้ขจริงๆ 

ซ่ึงจะมีประโยชน์ในการป้องกันการพิมพผิ์ด (ทัง้จากคุณเองดว้ย)  

● เลือก “ จาํกัดคนท่ีสามารถแกไ้ขชว่งน้ี ” และเลือกวา่จะให้ใครสามารถแกไ้ขเอกสารในชว่งน้ีไดบ้า้ง 

(ดูเร่ืองการแชร์ใน Google Docs) 

7. คลิก  บันทึก  หรือ  เสร็จสิน้ 

หากคุณตอ้งการเรียกดูเซลลท่ี์คุณไมส่ามารถทาํการแกไ้ขได ้ให้คลิกท่ีเมนู  แสดง  > ชว่งท่ีป้องกัน 

พ้ืนหลังแบบมีเสน้ขีดจะปรากฏข้ึนในเซลลนั์น้ๆ  
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Google Presentations 
 

การนําเสนอผลงานแบบ real time 

คุณสามารถนําเสนอ Google Slides แบบเตม็หน้าจอได ้(full screen) 

การนําเสนอแบบเตม็หน้าจอจะสามารถทาํไดจ้ากคอมพิวเตอร์ โทรศัพทมื์อถือ  หรือโทรทัศน์ดว้ย Chromecast หรือ AirPlay 

นอกจากนัน้แลว้ คุณยังสามารถไดรั้บคาํถามจากผูท่ี้เขา้ชมในขณะท่ีคุณกาํลังนําเสนอไดด้ว้ยเชน่กัน   

การดูงานนําเสนอ  

การนําเสนอแผน่สไลดง์านแบบเตม็หน้าจอ ทาํไดดั้งน้ี: 

1. เปิด Presentation. 

2. ดา้นมุมขวาบน คลิกท่ี “ดูสไลดง์าน” เพ่ือให้ไดคุ้ณภาพสูงสุด ให้ใช ้Google Chrome ในการนําเสนอ  

3. หน้าท่ีคุณอยูใ่นตอนนัน้ จะแสดงผลเป็นแบบเตม็หน้าจอ หากตอ้งการเปล่ียนหน้า ใชเ้คร่ืองหมายลูกศรบนคียบ์อร์ด 

หรือคลิกท่ีรูปลูกศรท่ีอยูด่า้นลา่งของงานนําเสนอ  

4. หากตอ้งการออกจากการนําเสนอ ให้คลิกปุ่ม Esc  

ตัวเลือกเพิม่เติมในการนําเสนอสไลด์  

ดูสไลดง์านพร้อมกับบันทึกของผูบ้รรยาย  

1. เปิด presentation  

2. ในมุมขวาบน ดา้นขา้ง “ดูสไลดง์าน” คลิกเคร่ืองหมายลูกศรช้ีลง   

3. คลิก “มุมมองของผูนํ้าเสนอ” Click Presenter view. 

4. คลิก “บันทึกของผูบ้รรยาย” 

กิจกรรมอยา่งอ่ืนขณะท่ีกาํลังนําเสนอสไลด ์ 

เม่ือคุณนําเสนอสไลด ์คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพิม่เติมจากแทบ็เคร่ืองมือท่ีอยูใ่ตห้น้าจอสไลดไ์ด:้ 

1. เลือกสไลดท่ี์จะนําเสนอจากลิสต ์ 

2. เปิดหน้ามุมมองผูนํ้าเสนอ  

3. เปิดใชง้านตัวช้ีเลเซอร์  

4. พิมพส์ไลด ์

5. ดาวน์โหลดสไลดอ์อกมาในรูปแบบ PDF หรือ PPTX  
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การฝังวีดีโอ ภาพเคล่ือนไหว และรูปภาพบนสไลด ์

คุณสามารถเพิม่ หรือนําออกรูปภาพ หรือวดีิโอใน Google Slides ได ้(วธีิการเดียวกับการเพิม่รุปใน Google 

Docs, Sheets เชน่กัน)  

การเพิม่รูป 

1. เปิด Google Presentation 

2. คลิก  แทรก   ภาพ 

3. เลือกตัวเลือกดังตอ่ไปน้ี: 

● อัพโหลด : เลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ และคลิก  เลือก 

● บันทึกสแนปชอต : ใชเ้วบ็แคมของคุณในการบันทึกภาพ และเลือก  บันทึกสแนปชอต 

● ตาม URL : วาง URL ของภาพท่ีคุณคน้หาไดจ้ากเวบ็ไซต ์และคลิก  เลือก 

● อัลบัม้ของคุณ : เลือกภาพจากอัลบัม้ภาพของคุณท่ีเกบ็ไวบ้นเวบ็ และคลิก  เลือก 

● Google ไดรฟ์ : เลือกภาพท่ีเกบ็ไวใ้น Google Drive และคลิก  เลือก 

● การคน้หา : เลือกภาพจากอินเตอร์เน็ตท่ีคุณเคยเกบ็ไว ้หรือคน้หาจาก Google และคลิก  เลือก 

4. รูปภาพจะถูกเพิม่เขา้ไปยังไฟลง์านของคุณ  

ขอ้กาํหนดของขนาดภาพและประเภทไฟล์  

● รูปภาพจะตอ้งมีขนาดไมเ่กิน 50 MB และตอ้งเป็นประเภทไฟลดั์งตอ่ไปน้ี :  

● .gif 

● .jpg 

● .png 

การเพิม่วดีิโอจาก YouTube ในสไลด ์

1. เปิดสไลดใ์น Google Presentation  

2. เลือกหน้าสไลดท่ี์ตอ้งการเพิม่วดีิโอ  

3. คลิก  แทรก   วดีิโอ 

● คน้หาวดีิโอท่ีคุณตอ้งการใส ่และคลิก  เลือก 

● เลือก URL ของวดีิโอท่ีคุณตอ้งการจาก YouTube และนํามาใสท่ี่หน้าตา่ง URL  

4. วดีิโอของคุณจะถูกนํามาใสท่ี่สไลด ์ 
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Google Forms 
 

Google Forms เป็นเคร่ืองมือชว่ยเกบ็รวบรวมและจัดระเบียบขอ้มูลออนไลน์ 

พร้อมทัง้มีระบบประมวลผลท่ีชว่ยให้อา่นและเขา้ใจงา่ยในรูปแแบบของ Sheet หรือกราฟ 

ทาํให้วเิคราะหข์อ้มูลไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว ตัวอยา่งการนํา Google Form ไปใชใ้นสถานศกึษา เชน่ 

สร้างแบบทดสอ/แบบสอบถามออนไลน์  ขอ้สอบออนไลน์ ลงทะเบียนนักเรียน เชค็การเขา้เรียน เป็นตน้ 

 

การสร้างฟอร์ม  สามารถสร้างไดจ้าก 2 ทาง: 

● จาก Google Drive:  ไปท่ี Drive ⇒ ใหม ่(กลอ่งแดงซา้ยบน) (New) ⇒ More ⇒ แบบฟอร์ม (Google 

Forms) ⇒ ตัง้ช่ือฟอร์ม (คลิกไปตรง ฟอร์มไมมี่ช่ือ) 

● จาก Google Sheet:  ถา้กาํลังทาํงานบน Sheet แลว้ตอ้งการจะสร้างฟอร์ม ให้คลิกท่ี แทรก (insert) ⇒ ฟอร์ม 

(Form) ⇒ สร้างคาํถามและคาํตอบไดเ้ลย 

 

สร้างเน้ือหาให้ฟอร์ม 

ไปท่ีสว่นคาํถาม คุณสามารถใสค่าํถามและเลือกให้ตอบในรูปแบบท่ีคุณตอ้งการ  

 

1. เปิด Google Form 

2. คลิกท่ีเพิม่ จากนัน้กใ็สค่าํถามท่ีตอ้งการจะถาม  

● หากตอ้งการเพิม่คาํอธิบายคาํถามให้คลิกท่ีจุดสามจุดมุมขวาลา่งและเลือก “คาํอธิบาย” 

● คุณสามารถเพิม่รูป วีดีโอ และแบง่สว่น (section) ให้กับฟอร์มได ้โดยคลิกจาก ไอคอนดา้นขวามือ 

3. เลือกประเภทของคาํตอบท่ีตอ้งการ (หากตอ้งการให้มีการสลับตัวเลือกของคาํตอบ 

ให้คลิกท่ีจุดสามจุดมุมขวาลา่งและเลือก “สลับลาํดับตัวเลือก”) 
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4. คลิกท่ี “จาํเป็น (Required)” เพ่ือบังคับให้ผูท้าํฟอร์มตอบคาํถามนัน้ๆ 

สง่ฟอร์มให้ผูต้อบรับ 

เม่ือทาํฟอร์มเสร็จแลว้และตอ้งการสง่ฟอร์มให้คนอ่ืนทาํ โดยคลิก “สง่ (Send)” มุมขวาบน สามารถสง่ผา่นไดห้ลายวีธีดังน้ี 

 

1. อีเมล: ใสอี่เมลของผูรั้บ 

2. Copy link แลว้สง่ล้ิงให้ผูรั้บ 

3. แชร์ตาม Social media 

4. โพสบนเวบ็หรือ blog 

 

คุณสามารถเพิม่เพ่ือนร่วมงานให้มาชว่ยกันสร้างฟอร์มได้ 

โดยคลิกไปท่ีมุมซา้นลา่งตรง “เพิม่ผูร่้วมงาน” 

จากนัน้กใ็สอี่เมลของเพ่ือน  

 

 

 

 

การตอบกลับ 

คลิกไปท่ีสว่น “การตอบกลับ” 

● ตัวเลขทา้ย “การตอบกลับ” เป็นจาํนวนคนท่ีตอบฟอร์มน้ีกลับมา 

● เปิดรับคาํตอบ: ฟอร์มน้ียังอนุญาติให้คนตอบฟอร์มกลับมา แตถ่า้มีกาํหนดหมดเขตการตอบ 

คุณสามารถคลิกเพ่ือปิดฟอร์มน้ีได ้โดยคนตอบจะไมส่ามารถสง่ฟอร์มน้ีกลับมาได ้

● จุด 3 จุด: เป็นสว่นตัง้คา่ของการตอบกลับ เชน่ แจง้เตือนทางอีเมลเม่ือมีคาํตอบใหมเ่ขา้มา, 

เลือกปลายทางของการตอบกลับให้คาํตอบวิง่ไปลงใน sheet ท่ีเราตอ้งการ ซ่ึงอาจจะเป็น sheet ใหม ่หรือ sheet  

ท่ีมีอยูแ่ลว้  เป็นตน้ 
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การดูผลการตอบกลับ   สามารถดูได ้2 แบบคือ 

● ไอคอน Sheet: คลิกเพ่ือดูขอ้มูลตอบกลับในรูปแบบของ Sheet 

● ในรูปแบบของกราฟ 

 

 

การตรวจขอ้สอบโดยใช ้Flubaroo  - insert ⇒ script ⇒ install Flubaroo ⇒ grade assignment ⇒ 

กาํหนดคา่คะแนน ⇒ เลือก Answer Key ⇒ Grade ⇒ email สง่เกรดให้นักเรียน 

 

 

 

 

 

สร้างแบบทดสอบพร้อมเฉลยในตัว 

สาํหรับฟังกชั์นน้ีเราสามารถใช ้Google Form สร้างแบบทดสอบออนไลน์ พร้อมเฉลย 

และแจง้คะแนนให้กับนักเรียนไดแ้บบงา่ยๆ แตว่า่รูปแบบทดสอบน้ีสามารถใชกั้บประเภทคาํถามท่ีเป็น “หลายตัวเลือก” หรือ  

“Multiple Choice” เทา่นัน้ วธีิิการทาํกไ็มย่าก มีดังน้ี 
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1. เร่ิมแรกให้ไปตัง้คา่แบบฟอร์ม ดา้นบนเคร่ืองหมายตัง้คา่ดังรูป 

 

2. จากนัน้จะปรากฎหน้าตา่งการตัง้คา่ฟอร์มข้ึนมาดังรูป โดยให้เลือกแทบ็เมนูดา้นบนเป็น “แบบทดสอบ” 

3. ตอ่มาให้เปิดสวติซก์ารทาํแบบทดสอบให้เป็นปุ่มสมีว่ง ซ่ึงเราสามารถตัง้คา่สาํหรับแบบทดสอบไดดั้งน้ี 

a. ประกาศคะแนน : เลือกไดว้า่ จะแจง้นักเรียนทันทีหลังจากทาํแบบทดสอบเสร็จ หรือจะแจง้ภายหลัง 

b. เม่ือทาํแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อย หากตอ้งการให้นักเรียนเหน็เฉลย หรือขอ้คาํถามท่ีทาํผิดทันทีหรือไม่ 

กใ็ห้ตัง้คา่ท่ีผูต้อบสามารถดู หากตอ้งการให้เหน็เฉลยกใ็ห้ต๊ิกเคร่ืองหมายถูกในชอ่ง 

4. เม่ือตัง้คา่เรียบร้อยให้กดปุ่มบันทึกดา้นลา่งมุมขวา จะกลับไปท่ีหน้าตา่งการสร้างแบบทดสอบในหน้าแรก  

 

5. เม่ือกลับมาท่ีหน้าตา่งการสร้างแบบทดสอบ ให้ตัง้โจทยดั์งรูป เม่ือตัง้โจทย ์และตัวเลือกคาํตอบแลว้ กใ็ห้กดไปท่ีเมนู  

“เฉลยคาํตอบ” 
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6. เม่ือมาท่ีหน้าตา่งของ “เฉลยคาํตอบ” ให้เราเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 

จากนัน้กส็ามารถตัง้คะแนนสาํหรับขอ้น้ีไดว้า่จะให้คะแนนเทา่ไร หากตัง้คา่ตา่งๆ เรียบร้อย กใ็ห้กดเมนู “แกไ้ขคาํถาม” 

เพ่ือกลับไปหน้าตา่งสาํหรับสร้างคาํถามขอ้ใหม่ 
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Google Site 
 

ทุกคนสามารถนําเน้ือหามารวมกันไวใ้นท่ีเดียวกัน โดยการสร้างไซตไ์ดง้า่ยๆ 

เหมือนการเขียนเอกสารโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีใชง้านงา่ย 

ซ่ึงหมายความวา่ทีมงานไมต่อ้งอาศัยผูเ้ช่ียวชาญดา้นไอทีหรือนักพัฒนาเวบ็เพ่ือดาํเนินการน้ี โดยใชร้ะบบการคน้หาโดย Google  

เพ่ือคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการไดจ้ากทุกไซตภ์ายในโรงเรียน  

ทาํให้ทุกฝ่ายหรือใครกต็ามในโรงเรียนสามารถพบคาํตอบท่ีตอ้งการไดง้า่ย  

นอกจากนัน้แลว้คุณยังสามารถปรับปรุงไซตข์องคุณดว้ยการฝังปฏิทนิ แผนท่ี วดีิโอ สเปรดชีต งานนําเสนอ และอีกมากมาย 

ทุกคนสามารถเขา้สูต่าํแหน่งศูนยก์ลางเพ่ือดูอัปเดตและเน้ือหาลา่สุดได้ 

ทัง้น้ีคุณยังสามารถจัดการวา่บุคคลหรือกลุม่ใดไดรั้บอนุญาตให้ดูหรือแกไ้ขไซตข์องคุณ  

เลือกเพ่ือกาํหนดให้ใชง้านไดกั้บเพ่ือนร่วมงานบางคน ทัง้องคก์ร หรือใครกต็ามท่ีใชเ้วบ็  

 

กอ่นการสร้างเวบ็ไซต ์เราควรวางแผนโครงสร้างของเวบ็ไซตเ์สยีกอ่น เชน่ จะมีเน้ือหาอะไรบา้ง และแบง่เป็นก่ีหน้า 

หัวขอ้ใดจะเป็นหัวขอ้หลัก และ/ หรือหัวขอ้ยอ่ย 

 

การสร้างไซตจ์าก Google Site 

 

 

คลิกท่ี ‘ สร้าง ’ เพ่ือสร้างไซต์ 
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ขัน้ตอน:  

 

 

1. เลือก ‘Blank Template’ เพ่ือสร้างไซตใ์หม ่(สังเกต จะมีกรอบอยูร่อบตัวเลือกท่ีเราเลือก) 

2. ตัง้ช่ือไซต ์โดยสามารถตัง้ไดทั้ง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ช่ือไซตท่ี์ตัง้จะกลายเป็นช่ือใน URL ดว้ย (Site  

Location) ซ่ึงหากตัง้ช่ือเป็นภาษาไทย สามารถเปล่ียนไดท่ี้ URL 

3. เลือกธีมของไซตต์ามท่ีตอ้งการ ซ่ึงสามารถเปล่ียนไดใ้นภายหลัง  

4. ตัง้คา่อ่ืนๆ เชน่ Site Description และ Site Category  

5. หลังจากนัน้ กด “ สร้าง”  

6. ระบบจะสง่ไปยังหน้าเวบ็ไซตท่ี์เราสร้าง 

7. สังเกตดา้นบนขวาของหน้า จะมีเมนูหลักท่ีใชง้านบอ่ย 

 

a. แกไ้ขหน้าเวบ็ : สามารถใสข่อ้ความ รูปภาพ เน้ือหาของหน้าเวบ็นัน้ๆ ได้  

b. สร้างหน้า : เพิม่หน้าในเวบ็ไซต ์ทัง้หน้าหลัก และหน้ายอ่ย โดยเม่ือเราสร้างเวบ็ไซตใ์นเบ้ืองตน้ 

ระบบจะมีการสร้างหน้าให้เพียงหน้าเดียวเทา่นัน้  

c. การทาํงานอ่ืนๆ :  เมนูเพิม่เติมอ่ืนๆ ในการสร้างเวบ็ไซต ์(ดูเพิม่เติมในหัวขอ้ เมนู “การทาํงานอ่ืนๆ”) 

d. การแชร์:  การแบง่ปันเวบ็ไซตท่ี์สร้างแลว้ให้กับผูอ่ื้น (ดูหัวขอ้ Google Drive)  

8. เมนู “การทาํงานอ่ืนๆ” (คลิกดูท่ีเมนู) สาํหรับเมนูหลักท่ีใช ้มีดังตอ่ไปน้ี  

a. ตัง้คา่หน้าเวบ็: ตัง้คา่การแสดงช่ือหน้าเวบ็ หน้าเวบ็ยอ่ย อนุญาตให้มีไฟลแ์นบ และการใสค่วามคดิเหน็ 

b. แกไ้ขการออกแบบไซต:์ การจัดรูปโครงสร้างของเวบ็ไซต ์เชน่ การแสดงแถบขา้ง 

หรือเมนูในแนวนอนดา้นยน รวมถึงการใสรู่ปในสว่นหัวของเวบ็ไซต์ 
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c. จัดการไซต:์ การคัดลอกเวบ็ไซต ์การตัง้ธีม ส ีและแบบอักษร เป็นตน้ 

d. การแชร์และสทิธ์ิ: การแบง่ปันเวบ็ไซตท่ี์สร้างแลว้ให้กับผูอ่ื้น (ดูหัวขอ้ Google Drive) ซ่ึงเหมือนกับปุ่ม 

“แชร์”  

 

การแกไ้ขหน้าเวบ็ 

หากตอ้งการเขียนเน้ือหาในหน้าเวบ็ไซต ์ให้ทาํขัน้ตอนดังตอ่ไปน้ี 

1. คลิกท่ีรูปดินสอ (การแกไ้ขหน้าเวบ็)  

2. หน้าเวบ็ไซตจ์ะมีเมนูข้ึนมา ซ่ึงเหมือนกับเมนูใน Google Docs และมีพ้ืนท่ีให้เขียนขอ้ความได้

 

3. สามารถพิมพไ์ดเ้หมือนเพิมพง์านท่ัวไป 

4. หากตอ้งการจัดรูปหน้า เชน่ แบง่คอลัมภ ์ให้เลือก “การออกแบบ” 

 สามารถเลือกลักษณะการจัดรูปหน้าท่ีตอ้งการได้ 

ซ่ึงระบบจะทาํการแบง่พ้ืนท่ีเป็นสัดสว่นให้เขียนเน้ือหาไดทั้นที  

5. เม่ือไดรู้ปหน้าตามท่ีตอ้งการ และเขียนเน้ือหาครบถว้นแลว้แลว้ ให้กด “บันทึก” ทุกครัง้  

 

การแทรกรูป แผนท่ี เอกสาร และอ่ืนๆ  

หากตอ้งการใสรู่ป แผนท่ีโรงเรียนหรือหน่วยงาน เอกสารจาก Google หรือวดีิโอ YouTube เราสามารถทาํไดโ้ดยงา่ย 

1. อยูใ่นหน้าเวบ็ไซตท่ี์ตอ้งการแทรก 

2. คลิกท่ีรูปดินสอ (การแกไ้ขหน้าเวบ็)  

3. เลือกเมนู “แทรก” 
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4. เลือกประเภทของสิง่ท่ีตอ้งการแทรกไวใ้นหน้าเวบ็ไซต์ 

5. กด “บันทึก” เม่ือทาํการแทรกเสร็จสิน้  

 

การสร้างหน้าไซตเ์พิม่เติม 

ในหน่ึงเวบ็ไซตส์ามารถมีหน้าเวบ็ไดห้ลายหน้า โดยกอ่นการสร้างเวบ็ไซตทุ์กครัง้ 

ผูส้ร้างควรวางแผนโครงสร้างของเวบ็ไซตใ์ห้เป็นระเบียบ เพ่ือทาํให้ขอ้มูลไดจั้ดเป็นหมวดหมู ่และงา่ยตอ่การใชง้าน   

 

เม่ือเราเร่ิมสร้างเวบ็ไซต ์ระบบจะมีหน้าเวบ็ให้เพียงหน่ึงหน้าเทา่นัน้ โดยเราสามารถสร้างหน้าไซตเ์พิม่เติม ดังน้ี 

1. ท่ีเมนูหลัก คลิกเลือกปุ่ม “สร้างหน้า” ท่ีเป็นรูปสี่เหล่ียมมีเคร่ืองหมายบวก (+)  

2. ระบบจะสง่ไปยังหน้าการตัง้คา่หน้าไซต ์ให้ใสข่อ้มูลของหน้านัน้ๆ  

a. ตัง้ช่ือหน้าเวบ็ของคุณ: ช่ือสามารถเป็นไดทั้ง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซ่ึงช่ือน้ีจะสัมพันธกั์บ URL 

ของหน้านัน้ๆ โดยเราสามารถเปล่ียนช่ือ URL ได ้โดยคลิกท่ี “เปล่ียน URL” 

b. เลือกเทมเพลตท่ีจะใช ้

i. หน้าเวบ็ : เป็นหน้าท่ีเหมือนกับหน้าเร่ิมตน้ โดยเม่ือคลิก “แกไ้ข” จะเหมือนกับหน้าเอกสาร 

Google Docs  

ii. ประกาศ : เป็นหน้าเหมือนกับบอร์ดแจง้เตือน โดยขอ้ความประกาศลา่สุดจะอยูใ่นสว่นบนสุด 

iii. ตูเ้กบ็เอกสาร : เจา้ของเวบ็ไซตส์ามารถอัพโหลดเอกสารทัง้ท่ีออนไลน์ 

และไมอ่อนไลน์ไวใ้นหน้าเวบ็ไซตไ์ด ้เชน่ รูปภาพ ลิงคจ์ากเวบ็ไซต ์เอกสารจาก Google 

หรือเอกสารในสกุลอ่ืนๆ เชน่ MS เป็นตน้ ผูใ้ชง้านเวบ็ไซตส์ามารถเรียกดูเอกสารไดจ้ากหน้าน้ี 

iv. รายการ : เทมเพลตรายการตา่งๆ เชน่ สิง่ท่ีตอ้งทาํ รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมงาน เป็นตน้ 

v. หน้าเร่ิมตน้ : หน้าเร่ิมตน้ของเวบ็ไซต ์ซ่ึงสามารถใสแ่กต็เจต็ตา่งๆ ได้ 

c. เลือกตาํแหน่ง เป็นการเลือกวา่ หน้าเวบ็นัน้ๆ จะเป็นหน้าหลัก หรือหน้ารองจากหน้าอ่ืนๆ  

i. วางหน้าเวบ็ท่ีระดับบนสุด:  หน้าท่ีสร้างใหม ่จะเป็นหน่ึงในหน้าหลักของเวบ็ไซต์ 

ii. วางหน้าเวบ็ไวใ้ต…้.. : หน้าท่ีสร้างใหม ่จะเป็นหน้ารองในเวบ็ไซต ์ให้คลิกท่ี “เลือกตาํแหน่งอ่ืน” 

เพ่ือเลือกวา่หน้าท่ีสร้างใหมจ่ะเป็นหน้ารอง ภายใตห้น้าหลักหน้าใด  

3. คลิก “สร้าง” เพ่ือทาํการสร้างหน้าเวบ็ใหม่  

4. ระบบจะทาํการสง่ไปยังหน้าเวบ็ท่ีสร้างใหม ่และเรากส็ามารถเพิม่เติมเน้ือหาขอ้มูลได ้(ดูหัวขอ้ “การแกไ้ขหน้าเวบ็”)   
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การแกไ้ขการออกแบบไซต์  

การจัดรูปโครงสร้างของเวบ็ไซต ์เชน่ การแสดงแถบขา้ง หรือเมนูในแนวนอนดา้นยน 

รวมถึงการใสรู่ปในสว่นหัวของเวบ็ไซต์ 

 

1. คลิกเลือกท่ีเมนู “การแกไ้ขออกแบบไซต”์ จากเมนู “การทาํงานอ่ืนๆ”  

2. แทบ็เมนูจะแสดงข้ึน โดยมีตัวเลือกให้เปิด-ปิดการใชง้าน คลิกบนเมนูให้เกิดไฮไลทเ์ทา เพ่ือเปิดการใชง้าน   

 

a. สว่นหัว : พ้ืนท่ีดา้นบนของเวบ็ไซต ์โดยสามารถเลือกใสรู่ป หรือโลโกข้ององคก์รได้  

b. การนําทางในแนวนอน : แถบเมนูของเวบ็ไซตด์า้นบน  

c. แถบดา้นขา้ง : แถบเมนูของเวบ็ไซตใ์นดา้นขา้งขวา ซ่ึงเป็นเมนูหลักท่ีมาพร้อมกับการสร้างเวบ็ไซตใ์นเบ้ืองตน้  

d. สว่นทา้ยท่ีกาํหนดเอง : สว่นลา่งของเวบ็ไซต ์(footer)  

e. ความกวา้งของไซต์ 

i. คา่เร่ิมตน้ของธีม: คา่ท่ีกาํหนดมาโดยธีมท่ีเลือกใช้ 

ii. กาํหนดเอง: การกาํหนดคา่เองดว้ยพิกเซล หรือ%  

3. เม่ือเลือกเปิดตัวเลือการใชง้านแลว้ ให้เอาเมา้ทไ์ปจอ่ในบริเวณท่ีตอ้งการแกไ้ข โดยเมา้ทจ์ะเกิดเป็นรูปมือ 

คลิกเลือกในบริเวณท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบจะเปิดหน้าจอให้สามารถทาํการแกไ้ข/ เพิม่ 

หรือลบขอ้ความหรือเมนูในสว่นนัน้ๆ ได้

 

4. กด “ปิด” เม่ือทาํการแกไ้ขเสร็จแลว้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตัง้คา่อ่ืนๆ 

คุณสามารถเรียนรู้เพิม่เติมเก่ียวกับการทาํเวบ็ไซตไ์ดด้ว้ยตัวเอง ท่ีหน้า “ศูนยใ์ห้ความชว่ยเหลือ” ของ Google 

หรือจะดุไดจ้ากลิงคด์า้นลา่งน้ี  
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หัวขอ้ URL  หัวขอ้ URL  

การสร้างไซต์ goo.gl/mgP1qd การสร้างเทมเพลตของหน้า  goo.gl/gc6z4e 

การแกไ้ขไซต์  goo.gl/8WS4J6 การแบง่ปันเวบ็ไซต ์ goo.gl/mkNpZd 

การเพิม่ Docs, ปฏิทนิ และเคร่ืองมืออ่ืน goo.gl/23cCRk การอัพโหลดหน้าเวบ็ไซตท่ี์มีอยู ่ goo.gl/Txqgng 

การเพิม่ object และ Apps อ่ืนๆ  goo.gl/P5Cdme การจัดเกบ็ไฟล ์และขนาดของการจัดเกบ็  goo.gl/fOLNAu 

การแนบไฟลจ์ากคอมพิวเตอร์  goo.gl/ge0qlO การมี AdSense ในเวบ็ไซต ์ goo.gl/kVw1Gp 

การให้คอมเมน้ท ์และไฟลแ์นบ  goo.gl/bmeU6V การใช ้Google Analytics ในเวบ็ไซต์  goo.gl/oj3l3q 

การสร้างหน้าไซตเ์พิม่ในไซต์  goo.gl/r69XWI การสร้างไซตส์าํหรับเปิดบนมือถือ  goo.gl/EQ2HEl 

การเพิม่ลิงคใ์นหน้ายอ่ย  goo.gl/vyrKQy เวบ็ไซตส์าํหรับคุณครู  goo.gl/MyOxKT 

การลบหน้าไซต ์ goo.gl/39eS5d   
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Google Classroom 
 

Google Classroom ออกแบบให้ครูและนักเรียนสามารถติดตอ่กับชัน้เรียน ติดตามผลงานา 

และทาํงานให้สาํเร็จไปดว้ยกันไดดี้ยิง่ข้ึน แอพพลิเคช่ันน้ี เปรียบเสมือนศูนยบั์ญชาการสาํหรับชัน้เรียนของคุณครู  

ท่ีคุณครูสามารถสร้างชัน้เรียน สัง่งาน สง่ความคดิเหน็ และดูทุกอยา่งไดใ้นท่ีเดียว ทันใจ ไมเ่ปลืองกระดาษ และแสนงา่ย  

 

สาํหรับนักเรียน  

● รวมทุกอยา่งไวใ้นท่ีเดียว เขา้ร่วมชัน้เรียนดว้ยคลิกเดียว และเน้ือหาทุกอยา่งอยูแ่คเ่พียงปลายน้ิว 

● เร่ิมตน้การสนทนา สื่อสารแบบสว่นตัวกับครู หรือถามทุกคนในชัน้ ทุกอยา่งจะอัพเดตแบบเรียลไทม์ 

● สง่งาน แนบขอ้มูลอะไรกไ็ดใ้นงานของคุณ ไมว่า่จะเป็น Google เอกสาร ไฟลใ์นไดรฟ์ 

และยังสามารถถา่ยภาพเพ่ือแนบกับงานไดอี้กดว้ย 

 

เร่ิมตน้ใชง้าน 

1. ลอ็กอินเขา้สูบั่ญชี Google ของคุณ 

2. เลือกแอพพลิเคช่ัน Google Classroom โดยแอพพลิเคช่ันน้ีจะมีเฉพาะโดเมนท่ีเปิดการใชง้าน Google Apps for 

Education แลว้เทา่นัน้ หรือเขา้ผา่น https://classroom.google.com/th 

3. เม่ือเขา้การใชง้านครัง้แรก ระบบจะให้เลือกวา่เป็น ครู หรือ นักเรียน ให้เลือกให้ถูกตอ้ง เน่ืองจากหากเลือกผิด 

จะตอ้งให้แอดมินของทางโรงเรียนท่ีสามารถเขา้ระบบของ Google ไดเ้ป็นผูท้าํการเปล่ียนแปลงเทา่นัน้  

a. บทบาทครู: สามารถสร้าง และเขา้ร่วมชัน้เรียนได้ 

b. บทบาทนักเรียน: สามารถเขา้ร่วมชัน้เรียนไดเ้ทา่นัน้  

4. ในการสร้างห้องเรียนใหม ่ให้สังเกตเคร่ืองหมาย “บวก” (+) ท่ีมุมบนขวา และกด “สร้างชัน้เรียน” 

a. คุณครู : เลือก “สร้างชัน้เรียน” 

b. นักเรียน : เลือก “เขา้ร่วมชัน้เรียน” 
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5. ใสช่ื่อชัน้เรียน และห้อง และคลิก “สร้าง” 

  

6. ระบบจะสง่ไปยังหน้าห้องเรียน ซ่ึงจะมีสว่นประกอบหลักดังตอ่ไปน้ี 

 

a. สตรีม: แสดงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน ในลักษณะคลา้ยหน้าฟีตของโซเชียลมีเดีย รวมทัง้ทาํการประกาศ 

ถามตอบ และสัง่การบา้น  

b. นักเรียน: แสดงรายช่ือนักเรียน พร้อมรหัสการเขา้ชัน้เรียน 

c. เก่ียวกับ: รายละเอียดเพิม่เติมเก่ียวกับชัน้เรียนของคุณ 
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d. เชิญครู: คุณสามารถเชิญครูคนอ่ืนให้เขา้มาบริหารและร่วมสอนห้องเรียนน้ีดว้ยกันได้ 

 

หน้านักเรียน 

 

วธีิการเพิม่นักเรียน 

1. เชิญนักเรียนเขา้โดยการคลิก “เชิญ”  

a. สามารถเลือกไดจ้ากรายช่ือติดตอ่ท่ีคุณไดเ้คยทาํการบันทึกไว้  

b. เพิม่จากกลุม่ท่ีเคยสร้างใน Google Groups มากอ่น  

2. ให้นักเรียนเขา้ดว้ยรหัสของห้องเรียน 

a. ระบบจะมีรหัสในการเขา้ห้องเรียนไวแ้ตล่ะห้อง 

ซ่ึงคุณสามารถแจง้รหัสดังกลา่วให้กับนักเรียนเพ่ือใชใ้นการเขา้ โดยนักเรียนตอ้งเลือก “เขา้ร่วมชัน้เรียน” 

ในตอนตน้ และใสร่หัสน้ี 

b. คุณสามารถทาํการรีเซต็รหัสได ้โดยการคลิกท่ีเคร่ืองหมาย dropdown ตรงขา้งรหัส  

 

 

 

การให้สทิธ์ินักเรียนในห้องเรียน Google Classroom 

1. คลิกท่ีเคร่ืองหมาย dropdown ตรง “นักเรียนสามารถโพสตแ์ละแสดงความคดิเหน็” 

2. สทิธ์ิของนักเรียน ซ่ึงในสว่นน้ี จะมีความคลา้ยกับ Google Docs 
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เคลด็ลับ: หาขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับ Google Classroom ไดท่ี้ https://support.google.com/edu/classroom 

หน้าเก่ียวกับ 

คุณสามารถใสร่ายละเอียดเพิม่เติมเก่ียวกับชัน้เรียนของคุณได ้และลิงคโ์ฟลเดอร์เอกสารจาก Google Drive 

รวมถึงปฏิทนิของชัน้เรียน 

นอกจากนัน้แลว้ คุณสามารถสัง่งานในหน้า “เก่ียวกับ” ไดเ้ชน่เดียวกัน 

 

การสัง่งาน 

1. คลิก “เพิม่เน้ือหา”  

 

2. ใสช่ื่อของงาน และเลือกไฟลแ์นบ ไฟลจ์าก Google Drive ลิงค ์YouTube หรือลิงคเ์วบ็ไซตอ่ื์นๆ  

 

3. คลิก “โพสต”์ 

 

หน้าสตรีม 

1. คลิกท่ีเคร่ืองหมาย “บวก” ท่ีอยูใ่นวงกลมสนํีา้เงนิ  

2. ระบบจะมีตัวเลือกให้สร้าง โดยคุณสามารถเลือกสร้างประกาศ งาน คาํถาม หรือโพสตซ์ํา้ไดจ้ากสว่นน้ี 
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การสร้างงาน 

คลิกเลือก “สร้างงาน” 

 

1. ใสช่ื่องาน และคาํแนะนํา 

2. เลือกวันครบกาํหนดสง่งาน  

 

3. เลือกประเภทไฟลส์าํหรับงานนัน้ๆ  
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a. คุณสามารถสร้างเอกสารไวล้ว่งหน้าใน Google Drive 

b. เลือกสทิธ์ิในการเขา้ถึงไฟลง์าน 

i. นักเรียนสามารถดูไฟลไ์ด:้ นักเรียนจะสามารถอา่นเอกสารไดอ้ยา่งเดียว 

ii. นักเรียนสามารถแกไ้ขไฟลไ์ด:้ นักเรียนทุกคนสามารถร่วมกันแกไ้ขไฟลง์านน้ีได้ 

iii. ทาํสาํเนาสาํหรับนักเรียนแตล่ะคน: นักเรียนแตล่ะคนจะไดรั้บไฟลง์านของตนเอง 

และเม่ือทาํเสร็จแลว้ สามารถสง่มาให้ครูตรวจไดทั้นที  

 

4. เลือกชัน้เรียนท่ีคุณตอ้งการมอบหมายงาน โดยสามารถเลือกหลายๆ ห้องเรียนไดใ้นกรณีท่ีตอ้งการสัง่งานเหมือนๆ กัน  

 

5. คลิก “มอบหมาย” หรือเลือกตัวเลือกอ่ืนๆ ในกรณีท่ีตอ้งการวางแผนงานลว่งหน้า (กาํหนดวัน หรือบันทึกไวส้ง่ภายหลัง)  
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การตรวจงาน  

เม่ือคุณไดม้อบหมายงานให้กับนักเรียนแลว้ เม่ือนักเรียนสง่งานกลับ คุณสามารถเหน็ไดโ้ดยงา่ยจากหน้างานนัน้ๆ   

 

 

1. คลิก “เสร็จสิน้” เพ่ือดูรายช่ือและงานของนักเรียนท่ีทาํเสร็จแลว้ และสง่งานกลับมาให้ตรวจ หรือ คลิกท่ี “ยังไมเ่สร็จ” 

เพ่ือดูรายช่ือของนักเรียนท่ียังไมส่ง่งาน 

2. ในหน้า “ตรวจงาน” 

a. คลิกท่ีเอกสารงานของนักเรียนแตล่ะคน ระบบจะเปิดอีกแทบ็นึงไปยังหน้างานนัน้ๆ  

b. ให้คะแนนสาํหรับงานนัน้ๆ หลังช่ือนักเรียนแตล่ะคนทางดา้นซา้ยมือของหน้า  
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เคลด็ลับ  อา่นเพิม่เติมเก่ียวกับ Google Classroom ไดท่ี้ หน้าศูนยใ์ห้ความชว่ยเหลือ 

https://support.google.com/edu/classroom/?h=th  
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