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คูม่ือฉบบันีจ้ะแนะน าการใช้งานเคร่ืองมือตา่งๆของชดุ Google Apps ได้แก่ Mail, Calendar, Docs และ Sites ซึง่จะ

ช่วยให้คณุสามารถติดตอ่สือ่สาร และท างานร่วมกนัได้ง่ายและมปีระสทิธิภาพมากขึน้  

จุดเด่นของ Google Apps 
 พืน้ท่ีเก็บ e-mail มากถึง 25 GB สามารถเก็บ e-mail ทัง้หมดไว้โดยไมต้่องส ารองข้อมลูแบบ offline 

 ความสามารถใหม่ๆ ที่ชว่ยให้จดัการ e-mail ได้อยา่งสะดวก เช่น labels, conversation, search operation 

 เข้าใช้งานได้จากอปุกรณ์ตา่งๆทัง้ Notebook, โทรศพัท์มือถือ หรือ Tablet ทกุที่ และทกุเวลา 

 ใช้งานได้ทัง้ PC, Mac หรือ Linux 

 กรณีที่เกิดความเสยีหายกบัเคร่ือง computer ที่ใช้งานอยู ่ข้อมลูทัง้หมดของคณุจะยงัคงอยูอ่ยา่งปลอดภยั และ

เรียกใช้งานจากเคร่ืองอื่นๆได้ทนัที 

 จดัตารางนดัหมายขององค์กร(หรือกลุม่)ได้ด้วย Calendar ที่ทกุคนในองค์กร(หรือกลุม่) ใช้งานร่วมกนั 

 ใช้งาน document, spreadsheet ร่วมกนั โดยที่ทกุคนในกลุม่สามารถเข้าใช้งานและแก้ไขได้พร้อมกนั 

 ใช้งาน IM ได้ทัง้ text, voice หรือ video จากหน้าใช้งาน e-mail 

 

การเข้าใช้งาน Google Apps 
1. ที่หน้า Web browser ให้เปิด url ไปท่ี https://mail.google.com/a/yourdomain 

2. ใส ่username และ password 
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การใช้งาน Mail 

หลงัจาก login เข้าใช้งาน browser จะแสดงผลหน้าจอของ Mail ซึง่มีสว่นตา่งๆดงันี ้

1. Link ส าหรับเข้าใช้งานเคร่ืองมือตา่งๆ เช่น Calendar, Documents, Groups หรือ Contacts 

 
2. ช่องส าหรับใส ่keyword เพื่อ Search Mail 

 
สามารถกดที่ Show search options เพื่อแสดงช่องการค้นหาแบบละเอียดได้ 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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3. การตัง้คา่ตา่งๆของ Mail โดยจะมีช่ือ username ที่ก าลงั login แสดงอยู ่กรณีที ่username ที่แสดงไม่

ถกูต้อง ให้กดที ่Sign out เพื่อไปหน้า login  

 
4. Navigation Pane 

 

จากรูป กลอ่งสฟ้ีาออ่นอยูท่ี่ Mail หมายถงึก าลงัใช้งาน 

Mail  

สามารถเข้าใช้งาน Contacts และ Tasks ได้โดยการกด 

link ที่สว่นนี ้

 

กด เพิ่อเร่ิมเขยีน message  

 

สว่นถดัมาเป็นสว่นท่ีใช้แสดง message ประเภทตา่งๆ 

เช่น Inbox, Starred, Important, Sent Mail, Drafts 

และ label list ที่สามารถสร้างเพิม่ได้ 

 

 

 

 

5. Chat Pane 

 
แสดงรายช่ือ Contact และสถานะการ online สามารถตัง้สถานะตัง้สถานะเป็นข้อความสว่นตวัได้ หรือกด

ที่ช่ือเพื่อเร่ิมสนทนาได้ทนัที 
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ส าหรับหน้าตา่ง Chat ด้านบนจะแสดงช่ือ Contact ที่ก าลงัคยุด้วย  

กด หรือ เพิ่อเร่ิมใช้ video/voice chat 

กด เพื่อเพิ่มรายช่ือ Contact เข้ามา chat ในหน้าตา่งเดียวกนัได้หลายๆคน 

บริเวณด้านบน กด  เพื่อแยกหน้าตา่ง chat ออกมาเป็นหน้าตา่งใหม่ 

6. Message list 

 
แสดงรายระเอียดตา่งๆของ Message เช่น Sender, Subject และ date 

 
กรณีที ่message นัน้มีไฟล์แนบมาด้วย สามารถสงัเกตไุด้จากรูป  ที่ด้านท้าย 

Tip1: สามารถก าหนดดาวได้โดยกดที่  บริเวณด้านซ้ายของ message 

Tip2: บริเวณด้านลา่งของหน้าจอจะแสดงปริมาณพืน้ท่ีที่ใช้ไปเทยีบกบัพืน้ท่ีทัง้หมด  
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การเขียน Message ใหม่ 

1. ที่หน้า Mail กดที่  

 

 

 

 

 

 

2. จะเข้าสูห่น้า Compose mail ดงัภาพ 

 

Tip: กดที่  เพื่อแยกหน้าตา่ง Compose mail 
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3. ที่ช่อง To: เมื่อเร่ิมพิมพ์ตวัอกัษรลงไป ระบบ auto-complete เลอืกช่ือจาก Contacts ที่เก่ียวข้องมาให้ 

 
Tip1: สามารถกดที่ To: เพื่อเปิดหน้าตา่ง Contact ได้เช่นกนั 

Tip2: ส าหรับ Cc และ Bcc สามารถกด เพื่อเพิ่มช่ือผู้ รับ message ได้เช่นเดียวกบั To: 

 

4. ใสห่วัข้อที่ช่อง Subject หากต้องการแนบไฟล์ สามารถกด Attach a file แล้วเลอืกไฟล์ที่ต้องการแนบ 

ขณะที่ไฟล์ก าลงั upload จะขึน้แถบแสดงสถานะการ upload 

 

 

Tip1: หากต้องการแนบไฟล์อื่นๆเพิ่มเติมให้กดที่ 

Attach another file 

Tip2: สามารถยกเลกิการแนบไฟล์ได้ ด้วยการเอาเคร่ืองหมาย  หน้าช่ือไฟล์ ออก 

5. ปรับแตง่ข้อความได้ ด้วยเคร่ืองมอืตา่งๆ 

 

6. ที่บริเวณด้านบน สงัเกตเุห็นวา่จะมีข้อความ  ซึง่ระบบจะท า

การ save ข้อความให้โดยอตัโนมตัิ โดยข้อความที่ยงัไม่สง่ออกไป จะอยูใ่น Drafts 

7. กด  เพื่อสง่ข้อความ  

Tip: หากจะยกเลกิข้อความ ให้กด  



 

11 
 

ท าความเข้าใจ Labels และ Conversations 
 Labels และ Conversations เป็นระบบจดัการ mail แบบใหมท่ี่จะช่วยให้ mail ของคณุเป็นระเบียบ และเรียกใช้งาน

ได้ง่าย แตเ่นื่องจากสิง่เหลา่นีเ้ป็นระบบท่ีออกแบบขึน้มาใหม ่การท าความเข้าใจในหลกัการท างานของสิง่เหลา่นีจ้ึงเป็นสิง่

ส าคญั เพื่อชว่ยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานสิง่เหลา่นีไ้ด้อยา่งเตม็ประสทิธิภาพ และตรงตามวตัถปุระสงค์ 

Label 

ส าหรับ label จะมีหน้าที่คล้ายกบั folder ใน mail แบบทัว่ๆไป แตส่ิง่พิเศษกวา่คือ labels เป็นเหมือน “ป้าย” ทีเ่รา

แปะติดไว้กบั message ซึง่ใน message หนึง่ๆ สามารถแปะป้ายได้มากกวา่หนึง่ป้าย จึงเป็นการเพิ่มช่องทางในการค้นหา 

message นัน้ได้จากหลายๆทาง ตวัอยา่งเช่น ใน message ซึง่มีเนือ้หาเก่ียวข้องกบัการจองตัว๋เคร่ืองบินไปเที่ยวตา่งประเทศ

เราสามารถแปะป้ายได้ทัง้ “Travel” และ “Ticket” ท าให้ message นีป้รากฎอยูท่ัง้ 2 label หากต้องการค้นหา message 

ดงักลา่ว สามารถค้นหาได้ทัง้จาก “Travel” และ “Ticket” 

เราสามารถสร้าง(หรือลบ) label ขึน้มาได้เอง โดยสามารถตัง้ช่ือ ปรับส ีหรือสร้าง label ซ้อนเข้าไปอีกก็ได้ แตจ่ะมี 

label พิเศษอยูจ่ านวนหนึง่ ซึง่เป็น label ที่ระบบสร้างให้ ได้แก่ Inbox, Sent Mail, Spam และ Trash ซึง่ label เหลา่นีเ้ราไม่

สามารถลบ เปลีย่นส ีหรือเอาป้ายออกจาก message ได้โดยตรง ข้อควรระวงัคือ การลบ 

message จาก Sent Mail คือการลบ message นัน้ แม้วา่เราจะแปะป้ายอื่นๆไว้ก็ตาม เพราะ

มนัคือ message เดียวกนัท่ีมี ป้าย Sent Mail แปะอยู ่อยา่งไรก็ตาม หากเผลอลบ message 

เราสามารถเอากลบัคืนได้ที่ Trash ภายใน 30 วนั 

Conversations 

 โดยปกติ message จะแสดงผลเรียงเวลาในการรับ-สง่ ซึง่ในกรณีที่มี reply message จ านวนมาก หากเรียงตาม

เวลา จะเห็นวา่ message ที่แตล่ะคน reply จะกระจดักระจายอยู ่เนื่องจากเวลาในการรับ-สง่ ไมไ่ด้เรียงตอ่เนื่องกนั ท าให้การ

อ้างองิ message ตา่งในหวัข้อเดยีวกนัท าได้ไมส่ะดวก Conversations เป็นแนวคิดใหมท่ี่จะมาช่วยแก้ปัญหาดงักลา่ว 

 

Message ที่อยู่หวัข้อเดยีวกัน แต่เรียงกันอย่างกระจดักระจาย 
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Conversation รวม message ไว้ในที่เดยีว  

Conversations จะรวมจดหมายแตล่ะฉบบัท่ีมี Subject เดียวกนั เข้ามาเป็นกลุม่เดียว ท าให้ message ทัง้หมด

รวมอยูด้่วยกนัอยา่งเป็นระเบียบ ดเูรียบร้อยและสะอาดตา และท าให้สามารถอ้างองิ message เกา่ ได้ในท่ีเดียว เมื่อเราเปิด 

message ที่มีคน reply กลบัมา Conversation จะไปดงึ message ทัง้หมดทีเ่ก่ียวข้องรวมถึงอนัท่ีเราสง่ไปหาผู้ที่ reply ด้วย 

มาซ้อนไว้ด้านหลงัเรียงล าดบัก่อนหลงัตามเวลา ท าให้เราสามารถอา่น message เก่าได้โดยสะดวก  

 

Tip: สามารถอา่น message เกา่ได้โดยกดที่บริเวณหวั message หรือกดที่ ทางด้านขวาของ message เพื่อดู

รายละเอียดของ message เก่าๆทัง้หมด 

 

 

 

 

Message ทัง้หมดถูกซ้อนอยู่ ด้านหลัง พร้อมอ่านได้ทนัที 
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การจัดการ Message 
 จดหมายทัง้หมดที่บคุคลอื่นสง่มา จะอยูใ่น Inbox สามารถเปิดดไูด้ด้วยการคลกิที่จดหมายนัน้ เพื่อดรูายละเอยีด

ตา่งๆของจดหมาย โดยมีสว่นประกอบดงันี ้

 

Tip: กด  เพื่อแยกหน้าตา่งใหม ่

 

1. สว่นส าหรับจดัระบบ Message  

 
 Archive: เอา label Inbox ออก (ไปอยูใ่น All Mail และ label ที่เราก าหนดไว้) 

 Report spam: เอา label Inbox ออก (ไปอยูใ่น Spam) 

 Delete: เอา label Inbox ออก (ไปอยูใ่น Trash) 

1 

2 
3 

4 
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 Move to: เอา label เดิมออก แล้วก าหนด label ใหมใ่ห้ 

 Labels: ก าหนด label ใหมเ่พิม่เข้าไปโดยไมเ่อา label เดมิออก 

Tip: หากต้องการยกเลกิการกระท าตา่งๆ (เช่น กรณีลบ message ผิด) สามารถท าได้โดยกดที่ Undo  

 

โดยแถบสเีหลอืงนีจ้ะโผลม่าบริเวณด้านบนของหน้า Mail หลงักระท าสิง่ตา่งๆกบั message 

2. แสดง Subject ของ Message และ label ของ message นัน้ 

 
Tip: สามารถแปะดาวได้โดยกดที่ บริเวณ header ของ message 

3. ปุ่ มส าหรับจดัการ Message 

 
Tip: กด show details เพื่อดรูายละเอียดของผู้สง่และผู้ รับ message นัน้ๆ 

4. สว่นส าหรับการตอบจดหมาย หรือสง่ตอ่ให้ผู้อื่น 

 
Tip: สามารถตอบจดหมายได้อยา่งรวดเร็ว โดยกดที่บริเวณพืน้ท่ีวา่งในกลอ่งสีเ่หลีย่มดงัภาพ 
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จัดการ Labels 
1. การสร้าง label ใหม ่ 

ที่ Navigation pane กดที่ more เลอืก Create new label 

 
ใสช่ื่อ label ที่ต้องการ  

Tip: สามารถสร้าง label ซ้อนอยูใ่น label ที่มีอยูไ่ด้ โดยเลอืก ที ่Nest label under 

 
หลงัจากสร้าง label เสร็จ label ที่เราสร้างจะอยูใ่น label list โดยเรียงล าดบัตามตวัอกัษร 

Tip: สามารถใสส่ญัลกัษณ์ตา่งๆ เช่น !@#$%&*()_-+=[]<>,.?/ หน้าช่ือ label เพื่อให้ label นัน้เลือ่นล าดบั

ขึน้มาอยูด้่านบน เนื่องจากสญัลกัษณ์เหลา่นีจ้ะถกูจดัล าดบักอ่นหน้าตวัอกัษร 

 

 

2. การจดัการ label 

 
ที่ด้านขวาของ label กดที่  เพื่อจดัการกบั label 
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 เปล่ียนช่ือ หรือปรับ nested label 

ลบ label                                        
เพิ่ม label ซ้อนเข้าไป                                       

การก าหนด label ให้กับ message 

 การก าหนด label ให้ message นัน้ จะท าให้ message ปรากฏอยูใ่นหน้าของ label นัน้ๆ โดยที่เราสามารถก าหนด 

label ได้หลาย label ในหนึง่ message ซึง่จะสง่ผลให้ message นัน้ปรากฏตวัได้ในหลายๆ label โดยที่ยงัคงใช้พืน้ท่ีเทา่เดิม 

 การก าหนด label ให้ message สามารถท าได้หลายทาง ดงัตอ่ไปนี ้

1) ลาก label จาก Navigation pane มาวางบน message list ซึง่จะให้ผลลพัธ์เหมือนกบัการเลอืก ท่ี

ด้านบนของ mail 

Tip: หากต้องการก าหนด label บน message จ านวนมาก สามารถเลอืก  ที่หน้า message ทัง้หมดก่อน แล้วจงึ

ลาก label มาวาง 

2) ลาก message จาก message list ไปวางบน label list โดยกดที่บริเวณด้านซ้ายของ message  

ซึง่ให้ผลลพัธ์เหมือนกบัการเลอืก  

Tip: หากต้องการก าหนด label บน message จ านวนมาก สามารถเลอืก  ที่หน้า message ทัง้หมดก่อน แล้วจงึ

ลาก message ไปวาง 

การย้าย label ออกจาก message 

ที่หน้า Mail เมื่อกดเลอืก message บริเวณสว่นท่ีแสดง Subject จะมี label ทีก่ าหนดไว้กบั message นัน้ สามารถ

เอาออกได้โดยกดที่ x ด้านท้าย label  

เลือกสีพืน้และสีตวัอกัษร 

 

เลือกการแสดงใน label list 

 

เลือกการแสดงใน message list 
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การใช้งาน Filter 
 Filter คือเคร่ืองมือที่ชว่ยจดัการ message ทีบ่คุคลอื่นสง่มาให้โดยอตัโนมตัิ โดยการตัง้เง่ือนไขที่เหมาะสม ชว่ยลด

ขัน้ตอนตา่งๆในการจดัการ message ให้คณุได้ ตัง้แต ่ก าหนด label, archive, delete, star, forward หรือใช้จดัการ spam 

 

ที่บริเวณด้านบนของหน้า Mail กด Create a filter 

 

ใสเ่ง่ือนไขทีใ่ช้ในการกรอง message ให้เหมาะสม 

กด  หรือกด  เพื่อดผูลลพัธ์กบั message ที่มีอยู ่

 

เลอืกวา่จะให้ filter จดัการกบั message ที่ตรงกบัเง่ือนไข อยา่งไร  

กด  
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Tip: โดยปกติ filter ที่สร้างขึน้มาจะจดัการกบั message ที่สง่เข้ามาใหม ่แตเ่ราสามารถสัง่ให้ filter จดัการกบั 

message ที่อยูใ่น mail box ของเราได้โดยการเลอืก  Also apply filter to conversations below 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใช้งาน Mail 
 ในสถานการณ์ที่เราไมส่ะดวกในการจดัการ mail ของตวัเอง เราสามารถมอบหมายให้บคุคลอื่นท าหน้าที่แทนเราได้ 

โดยการมอบสทิธิให้บคุคลนัน้ เข้ามาใช้งาน mail ของเราได้จาก account ของบคุคลนัน้ และสามารถตอบจดหมายตา่งๆแทน

เราได้ โดยที่ฝ่ังผู้ รับจะเห็นมา mail สง่มาจาก e-mail ของเรา และเห็นผู้สง่เป็นบคุคลที่เรามอบสทิธิให้ 

 ขัน้ตอนในการมอบสทิธิการเข้าใช้งาน mail มีดงันี ้

1. เจ้าของ mail เข้าไปตัง้คา่การมอบหมายสทิธิ 

 
กด Settings ที่บริเวณด้านบนของหน้า mail  

 
เลอืก Accounts > Add another account ภายใต้หวัข้อ Grant access to your account: 

 
ใส ่e-mail address ของบคุคลทีเ่ราต้องการมอบหมายสทิธิ 

กด  
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กด  

2. ผู้ รับมอบสทิธิ กด link ยอมรับการมอบหมายจาก mail 

 
3. ผู้ รับมอบสทิธิเข้าใช้งาน mail ของผู้มอบหมายได้จากหน้า mail ของตนเอง 

 

โดยกดที่ลกูศรชีล้งด้านข้างช่ือ account ที่บริเวณด้านบน 

และกดที่ช่ือ account ของผู้มอบหมายสทิธิ เพื่อเข้าใช้งาน mail ของบคุคลนัน้ 

 
สงัเกตจุากช่ือ account จะเห็นเป็นช่ือของผู้มอบหมายสทิธิ บริเวณด้านบนทางซ้าย ไมม่ี link เพื่อเข้าใช้

เคร่ืองมืออื่นๆ และจะไมเ่ห็น Tasks 
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กรณีที่มีการสง่ message โดยเข้าไป mail ของผู้ให้สทิธิ ท่ี header ของ message นัน้จะระบวุา่ สง่มาจาก 

e-mail ของผู้ให้สทิธิ แตส่ง่โดยผู้ได้รับสทิธิ 

การตัง้ค่า Signature 
 Signature คือข้อความสว่นบคุคล ท่ีจะถกูสร้างให้อยูท่ี่ด้านท้ายของทกุ message ที่สง่ไปหาผู้อื่น การตัง้คา่ 

Signature สามารถท าได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. กด Settings ที่บริเวณด้านบนของหน้า mail  

2. ที่หวัข้อ General เลือ่นลงมาด้านลา่งจะพบกบัช่อง Signature: 

 
สามารถใสข้่อความและรูปภาพลงในช่องนีไ้ด้ตามต้องการ 

3. กด ที่ด้านลา่งสดุของหน้านี ้

เมื่อตัง้คา่ Signature เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทกุครัง้ที่มีการเขียน message ข้อความที่เราตัง้ไว้ในช่อง Signature 

จะปรากฏอยูด้่านท้ายของ message นัน้ หากไมต้่องการให้ message นัน้มี Signature อยู ่สามารถลบ 

Signature ได้ระหวา่งการเขยีน message 
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การใช้งาน Calendar 
 เมื่อเข้ามาที่หน้า Calendar จะพบกบัสว่นประกอบตา่งๆ ดงันี ้

 

1. ช่อง search calendar ส าหรับค้นหาสิง่ตา่งๆปฏิทิน สามารถกดที่ Show search options เพื่อค้นหาแบบละเอียด 

 
 

2. ปุ่ มส าหรับสร้างตารางเวลา โดยกดที่  หรือ Quick add สามารถดู

วนัท่ีได้จากปฏิทินขนาดเลก็ข้างใต้ปุ่ ม โดยวนัท่ีปัจจบุนัจะแสดงด้วย สีเ่หลีย่มสส้ีม 

และพืน้ท่ีสฟ้ีาจะสมัพนัธ์กบัการแสดงผลปฏิทิน (จากตวัอยา่งในรูปคือใช้การ

แสดงผลของทัง้สปัดาห์) กดที่ลกูศรเพื่อเลือ่นไปดเูดือนอื่นๆได้ 

3. ปรับการแสดงผลของปฏิทิน โดยสามารถเลอืกได้ 4 แบบ ได้แก่ วนั สปัดาห์ เดือน 4 

วนั และแบบตารางนดัหมาย ซึง่การแสดงผลแตล่ะแบบจะแตกตา่งกนัและเหมาะสมกบัการใช้งานในแตล่ะแบบ 

1 

2 3 

4 

5 
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4. สว่นการแสดงปฏิทิน  

Calendar สามารถแสดงผลปฏิทินได้หลายๆอนัพร้อมกนั เราจงึสามารถดตูารางเวลาของบคุคลอืน่ที่เก่ียวข้องด้วยได้ 

ช่วยให้สามารถบริหารจดัการตารางนดัหมายเป็นไปได้สะดวก 

สว่นของ My calendars จะหมายถึง ปฏิทินท่ีเรามีสทิธ์ิในการจดัการได้สงูสดุ 

คือปฏิทินสว่นตวัที่สร้างขึน้มาเอง หรือปฏิทินของบคุคลอื่นทีเ่ราได้รับสทิธ์ิก็ได้ 

ส าหรับ Other calendars จะเป็นปฏิทินของบคุคลอื่นที่เจ้าของอนญุาติให้เรา

เห็นข้อมลูบางสว่น (แล้วแตก่ารก าหนดสทิธ์ิ) โดยสามารถเพ่ิมปฏิทินได้ด้วยการ

ใสช่ื่อเจ้าของปฏิทินในช่อง Add a coworker’s calendar 

 

5. เป็นพืน้ท่ีหลกัในการใช้งานปฏิทิน โดนสว่นนีจ้ะแสดงวนัท่ี และตารางนดัหมายตา่ง

 
วนัท่ีปัจจบุนัจะแสดงด้วยพืน้สส้ีม ตารางนดัหมายที่แสดงอยูข่อบด้านบนจะหมายถึงเหตกุารณ์ที่ก าหนดชว่งเวลาไว้

ทัง้วนั 

การสร้างตารางนัดหมาย 
 กด  เพื่อเข้าสูห่น้าจอรายละเอยีดของตารางนดัหมาย ซึง่ประกอบด้วยสว่นตา่งๆ ดงันี ้



 

23 
 

 

1. ช่องใสห่วัข้อของตารางนดัหมาย 

2. การก าหนดชว่งเวลาของเหตกุารณ์ 

3. ก าหนดระยะเวลาของเหตกุารณ์โดยที่ All day จะหมายถึงใช้

เวลาทัง้วนั สว่น Repeat… จะหมายถึงเหตกุารณ์ที่มี

ก าหนดการซ า้กนัหลายๆวนั โดยสามารถก าหนดรายละเอียด

ตา่งๆได้ 

4. ใสร่ายละเอยีดสถานท่ีนดัหมาย ซึง่หลงัจากสร้างตารางนดั

หมายเสร็จเรียบร้อย Calendar จะสร้าง link ส าหรับดแูผนท่ีจาก 

Google maps ให้โดยอตัโนมตัิ 

5. กรณีที่มีปฏิทินอยูห่ลายอนั สามารถเลอืกได้วา่จะสร้างตารางนดัหมายนีไ้ว้ที่ปฏิทินไหน 

6. รายละเอียดอื่นๆที่ต้องการอธิบายเพิ่มเติม 

7. เลอืกสขีองเหตกุารณ์นัน้ๆ เพื่อจดัประเภทหรือเพื่อให้สงัเกตได้งา่ย 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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8. ตัง้คา่การเตือนลว่งหน้า โดยเลอืกได้วา่จะให้เตือนเป็น E-mail, Pop-up (หรือสง่เป็น sms ในกรณีที่มีการตัง้คา่

โทรศพัท์เอาไว้) เป็นเวลาลว่งหน้าเทา่ไร สามารถเพิม่การเตือนได้โดยกดที่ Add a reminder  

การตัง้คา่นีจ้ะเป็นการเตือนเฉพาะบคุคล ไมใ่ชก่ารเตือนไปยงัผู้ เข้าร่วม ทกุๆคน 

9. การใสร่ายช่ือผู้ เข้าร่วม โดยสามารถพิมพ์ e-mail สว่นบคุคลหรือ group ก็ได้  

หากต้องการลบรายช่ือให้กด x ที่ด้านท้ายช่ือนัน้ 

ท่ีด้านลา่งจะมกีารก าหนดสทิธ์ิของผู้ เข้าร่วมในการแก้ไขรายละเอยีด, 

เชิญบคุคลอื่น หรือเห็นรายช่ือผู้เข้าร่วมทัง้หมดได้ 

ส าหรับผู้ เข้าร่วมบางคนที่ได้รับเชิญ แตไ่มจ่ าเป็นต้องเข้าร่วม 

ให้กดที่ Make some attendees optional 

กรณีที่มีการใสร่ายช่ือผู้ เข้าร่วมหลายคน สามารถหาช่วงเวลาที่ทกุคน

วา่งตรงกนัได้ โดยกดที่ Find a time  

 

การปรับแต่งปฏิทนิ 
 บริเวณด้านท้ายของช่ือปฏิทิน ให้กดที่  เพื่อเปิดการตัง้คา่ตา่งๆ มีรายละเอยีดดงันี ้

Display only this Calendar: แสดงผลเฉพาะปฏิทินที่เลอืก โดยจะปิดการ

แสดงผลของปฏิทินอื่นๆทัง้หมด 

Calendar settings: เข้าไปตัง้คา่ปฏิทินเช่น ตัง้ช่ือปฏิทิน ตัง้ Time zone 

Create event on this calendar: ให้ผลลพัธ์เหมือนการกด   

Share this Calendar: ก าหนดสทิธ์ิการใช้งานให้บคุคลอื่น 

Notifications: ตัง้คา่การเตือนลว่งหน้าของปฏิทิน 
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การก าหนดสิทธ์การใช้งานปฏิทนิให้บุคคลอ่ืน 
 บริเวณด้านท้ายของช่ือปฏิทิน ให้กดที่  เลอืก Share this Calendar 

 

หากต้องการให้ทกุคนในองค์กร สามารถเข้าใช้งานปฏิทินของคณุได้ ให้เลอืก  Share this calendar with everyone in the 

organization โดยสามารถก าหนดสทิธิได้วา่ระหวา่ง See all event details หรือ See only free/busy 

 

ส าหรับการก าหนดสทิธ์ิเป็นรายบคุคล ให้ใส ่e-mail ของบคุคลนัน้ลงไปท่ีช่อง Person โดยสามารถก าหนดสทิธ์ิได้ 4 ระดบั คือ  

 See only free/busy (hide details): อนญุาตให้เห็นเวลาวา่ง 

 See all event details: อนญุาตให้เห็นรายละเอยีดของตารางนดัหมาย 

 Make changes to events: อนญุาตให้แก้ไขรายละเอียดของตารางนดัหมาย 

 Make changes AND manage sharing: อนญุาตให้แก้ไขการตัง้คา่ตา่งๆรวมถงึการก าหนดสทิธ์ิของปฏิทิน 
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การใช้งาน Document 
 เมื่อเข้ามาที่หน้า Documents จะพบกบัสว่นประกอบตา่งๆ ดงันี ้

 

1. ช่องส าหรับ search documents 

 
ที่ช่องนีจ้ะแสดงผลเง่ือนไขของเอกสารที่ปรากฏอยูใ่น document list ที่บริเวณกลางหน้าจอ ตวัอยา่งจากรูปด้านบน 

หมายความวา่ ขณะนี ้เอกสารทีแ่สดงอยูใ่น document list เป็นเอกสารที่อยูใ่น Home เป็นประเภท Spreadsheets 

เจ้าของเอกสารคือเจ้าของ account ที่ก าลงั login อยู ่และมีการตัง้คา่ sharing ไว้ที่ระดบั private 

 

เราสามารถค้นหาเอกสารจากค าค้นตา่งๆได้ โดยการพิมพ์ค าค้นในช่องนี ้ซึง่จะแสดงรายช่ือเอกสารท่ีมี Title ตรงกบั

ค าค้นนัน้ๆ ดงัรูป 

 

1 

2 

3 

4 
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นอกจากค้นหาเอกสารทีม่ี title ตรงกบัค าค้นแล้ว Google Documents ยงัสามารถค้นหาเอกสารท่ีมีเนือ้หาตรงกบั

ค าค้นได้ โดยการพิมพ์ค าค้นท่ีต้องการ แล้วกดที่ Search for all items containing ‘…’ 

2. สว่นส าหรับสร้างและ browse documents 

Home จะแสดงเอกสารทัง้หมดใน Google Documents ทัง้เอกสารท่ีเราเป็น

เจ้าของและเอกสารที่มีผู้อื่น share มาให้เรา (แตจ่ะไมแ่สดงผลเอกสารที่ตัง้คา่ให้

ซอ่นไว้ใน Home และเอกสารใน Trash) 

 Starred จะแสดงเอกสารทีเ่ราท าเคร่ืองหมายรูปดาวติดไว้ 

All items จะแสดงเอกสารทัง้หมด (รวมถึงเอกสารที่ตัง้คา่ให้ซอ่นไว้ใน Home แต่

ไมร่วมเอกสารใน Trash) 

Trash จะแสดงเอกสารที่เราสัง่ลบไว้ โดยที่เอกสารที่ลบจะยงัคงอยูใ่น Trash จนกวา่เราจะเข้ามาลบจาก Google 

Docs 

Owned by me จะแสดงเอกสารท่ีเราได้สทิธ์ิเป็น owner 

กดปุ่ ม “Create new” เพื่อแสดงรายการประเภทของเอกสารที่สามารถสร้างใหมไ่ด้ 

กดปุ่ ม “Upload” เพื่อแสดงรายการ upload ซึง่สามารถเลอืกได้วา่จะ upload เป็น Files หรือ Folder นอกจากนีย้งัมี

การแสดงจ านวนพืน้ท่ีที่ใช้ไปจากพืน้ท่ีทัง้หมด 
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3. การจดัหมวดหมูใ่ห้ documents 

สว่นนีจ้ะแสดง Collections ที่เราได้สร้างไว้ หน้าที่ของ Collections คือช่วยให้

เราจดัหมวดหมูข่องเอกสารได้ตามต้องการ (ท าหน้าที่คล้าย labels ใน Mail 

เอกสารแตล่ะอนัสามารถอยูใ่น Collections ได้หลายๆที)่ 

Collections ที่เราสร้างขึน้มา สามารถตัง้ช่ือ เลอืกส ีสร้าง Sub-collection ตัง้

คา่การ share และเพิ่มเอกสารเข้ามาใน Collections ได้ 

 

4. สว่นแสดงผล documents list ซึง่จะแสดงผลเอกสารตามเง่ือนไขที่เราเลอืก (เง่ือนไขที่เลอืกจะแสดงอยูใ่นช่อง 

search บริเวณด้านบน) 

 

กดที่  เพื่อเลอืกให้แสดงผลเอกสารตามประเภทที่ต้องการ 
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สามารถเลอืกให้แสดงเอกสารได้ตามประเภทดงันี ้ 

 Text documents 

 Spreadsheets 

 Forms 

 Presentations 

 Drawings 

 PDF files 

กดที่  เพื่อเลอืกให้แสดงผลเอกสารตามการตัง้คา่ตา่งๆ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

Visibility เลอืกแสดงเอกสารตามระดบัการตัง้คา่ sharing ของเอกสารนัน้ 

Ownership เลอืกแสดงเอกสารตามสทิธ์ิการเป็น owner ของเอกสารนัน้ 

กดที่ “Sort by” เพื่อเรียงล าดบัเอกสารตามล าดบั โดยสามารถเลอืกเง่ือนไขได้ดงันี ้

 Last modified เรียงตามล าดบัการแก้ไขเอกสาร 

 Last opened by me เรียงตามล าดบัการเปิดดเูอกสาร 

 Title เรียงล าดบัตามช่ือเอกสาร 

 Storage used เรียงล าดบัตามขนาดเอกสาร 

 Priority เรียงตามล าดบัความส าคญั 

เลอืกเคร่ืองหมาย  หน้าช่ือเอกสารท่ีต้องการ และกดที ่  เพื่อเลอืกค าสัง่ส าหรับจดัการเอกสาร มี
รายการดงันี ้
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 Open เปิดเอกสาร 

 Share… เข้าสู้การตัง้คา่การ sharing 

 Add/Remove star ติดดาวหรือย้ายดาวออก 

 Don’t show in home ไมแ่สดงเอกสารในหน้า home 

 Organize… จดัการเอกสารด้วย Collections 

 Rename… เปลีย่นช่ือเอกสาร 

 Mark as viewed/unviewed เปลีย่นสถานะการเปิดเอกสาร 

 Download… ดาวน์โหลดเอกสาร 

 Submit to template gallery  

        Move to trash ลบเอกสาร 
5. สว่นแสดง document preview 

สว่นนีจ้ะใช้แสดงรายละเอยีดตา่งๆของเอกสารทีเ่ลอืกไว้ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

ช่ือเอกสาร 

ภาพตวัอยา่งของเอกสาร 

 เวลาเปิด/แก้ไข เอกสาร 

 รายละเอียดของเอกสาร 

รายละเอียด Collections 

รายละเอียดการตัง้คา่ Sharing 
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จัดระเบียบเอกสารด้วย Collections 
 Collections ท าหน้าทีเ่ป็นท่ีเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู ่คล้ายกบั Labels ใน Gmail ซึง่เอกสารแตล่ะไฟล์สามารถ

ปรากฏอยูใ่น Collections ได้หลาย Collections 

การสร้าง Collections 

1. ที่หน้า Google Docs ให้กดที่ Create new > Collection 

 
2. ใสช่ื่อ Collection ตามต้องการ > OK 

 
3. จะปรากฏ Collection ที่เราเพิ่งสร้างขึน้มาใน My Collections 

 

การเพิ่มเอกสารเข้าใน Collection 

1. ที่หน้า Google Docs ให้เลอืก  หน้าช่ือเอกสารที่ต้องการ 
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2. หลงัจากเลอืกเอกสารแล้ว สามารถเพิ่มเอกสารเข้าใน Collection ได้ 2 ทางคือ 

a. ใช้เมาส์ลากเอกสารโดยการคลกิที่หน้าเคร่ืองหมาย  มาวางที่ Collections ที่ต้องการ 

 
b. กดที่ Actions > Organize และเลอืก Collection ที่ต้องการ 

 
3. ที่ด้านท้ายของเอกสารจะปรากฏช่ือ Collection ที่มีเอกสารนัน้อยู ่

 
และเมื่อเข้าไปท่ี Collection นัน้ๆจะปรากฏรายการของเอกสารที่อยูใ่น Collection นัน้ 
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ฝากไฟล์กับ Google Docs 
 Google Docs นอกจากจะเป็นท่ีเก็บเอกสารออนไลน์แล้ว เรายงัสามารถใช้ Google Docs เป็นพืน้ท่ีเก็บไฟล์ตา่งๆได้ 

โดย Google Docs จะมีพืน้ท่ีให้ 1 GB (พืน้ท่ีที่ใช้จะนบัเฉพาะไฟล์ที่ upload ขึน้ไป ไมน่บัรวมเอกสารออนไลน์ของ Google 

Docs) 

การตรวจสอบพืน้ที่ของ Google Docs 
เราสามารถตรวจสอบการใช้พืน้ที่ได้ 2 ทางดงันี ้

a. กดที่  จะสงัเกตเห็นข้อความแสดงพืน้ท่ีในหนว่ย MB ของพืน้ท่ีทัง้หมด 

 
b. กดที่  > Documents settings รายละเอยีดจะอยูใ่นหวัข้อ Storage 

 

การ Upload ไฟล์ขึน้ Google Docs 
1. กดที่  และเลอืก Files… หากต้องการ upload ไฟล์ หรือเลอืก Folder… หากต้องการ upload folder  
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2. เลอืกไฟล์หรือ folder ที่ต้องการ upload จากหน้าตา่ง pop up 

 
3. เมื่อเลอืกไฟล์เสร็จแล้ว จะมตีวัเลอืกขึน้มาให้เลอืกในกรณีที่ต้องการแปลงไฟล์เป็น Google Docs format เมื่อเลอืก

เสร็จแล้วให้กด  

 
4. ที่ด้านขวาลา่งของหน้า Google Docs จะปรากฏแถบแสดงการ upload  

 
เมื่อ upload เสร็จแล้วสามารถตัง้คา่ sharing ได้โดยกดที่ Share ด้านท้ายช่ือเอกสารนัน้ 
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การ Export และ Download เอกสารจาก Google Docs 

1. กดที่  หน้าเอกสารท่ีต้องการ download 

2. กดที่ Actions > Download… 

 
3. เลอืกประเภทไฟล์ที่ต้องการ download  
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การเลอืกประเภทไฟล์ที่ download จะขึน้อยูก่บัประเภทของเอกสาร ซึง่มีรายละเอยีดดงัตาราง 

Google Docs format ประเภทไฟล์ที่สามารถเลอืก download ได้ 
  HTML, Open Document, PDF, Rich Text (RTF), Plain Text, Microsoft Word 

  PDF, PowerPoint, Plain Text 
  Microsoft Excel, Open Office Spreadsheet, PDF 

  Microsoft Excel, Open Office Spreadsheet, PDF 
 PDF, JPEG, PNG, SVG 

 
Original file types 

 

การสร้างและจัดรูปแบบเอกสาร 

การสร้างและตัง้ชื่อเอกสาร 

1. ที่หน้า Google Docs กด  > เลอืกประเภทเอกสารทีต้่องการสร้าง 

2. การตัง้ช่ือ (หรือเปลีย่นช่ือ) เอกสารสามารถท าได้สองทางคือ 

a. กดที่ช่ือเอกสารบริเวณด้านซ้ายบนของหน้าเอกสาร 

 
b. กดที่ File > Rename… 
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3. ใสช่ื่อที่ต้องการลงในช่อง Rename > OK 

 
4. ช่ือเอกสารจะเปลีย่นเป็นช่ือที่ตัง้ใหม่ 

  

ส่วนประกอบของหน้าเอกสาร 

ที่หน้าเอกสาร มีสว่นประกอบหลกัดงันี ้

 

1 

2 

3 

4 
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1. รายละเอียดของเอกสาร ซึง่ประกอบด้วย 

 
a. สญัลกัษณ์รูปดาว ส าหรับชว่ยให้เข้าใช้งานเอกสารได้งา่ยขึน้ เอกสารท่ีขึน้สญัลกัษณ์รูปจะปรากฏอยูใ่น

แถบ  ที่หน้า Google Docs (สามารถกดที่รูปดาวได้) 

b. ช่ือเอกสาร กดที่ช่ือเอกสารเพื่อเปลีย่นหรือตัง้ช่ือเอกสาร 

c. ระดบัการ share ของเอกสาร ซึง่มีทัง้หมด 5 ระดบั แตล่ะระดบัจะจ ากดัสทิธ์ิการเข้าถึงดงันี ้

 
i. Public on the web – เข้าถึงได้ 

ii. Anyone with the link – ทกุคนสามารถเข้าถงึได้ผา่น link 

iii. This organization – user ทกุคนในองค์กร 

iv. People at this organization with the link – user ในองค์กรที่มี link ของเอกสาร 

v. Private – เฉพาะ owner และผู้ ท่ีได้รับสทิธ์ิจาก owner เทา่นัน้ 

2. ค าสัง่การใช้งานของเอกสาร และแผงควบคมุการจดัรูปแบบเอกสาร 

 
ค าสัง่ในสว่นนีจ้ะมีรายละเอียดแตกตา่งกนัตามประเภทของเอกสาร (Document, Spreadsheet, Presentation หรือ 

Drawing) 

3. ปุ่ มส าหรับบนัทกึเอกสารและตัง้คา่การ share ของเอกสาร 

 
โดยปกต ิGoogle Docs จะบนัทกึเอกสารให้โดยอตัโนมตัิ แตห่ากต้องการบนัทกึเอกสาร สามารถกดที่ปุ่ ม   

กดทีล่กูศรด้านข้างปุ่ ม  จะปรากฏรายการค าสัง่ดงันี ้
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 Share…  ส าหรับตัง้คา่การ Share ของเอกสาร 

 Email collaborators… สง่ email หาผู้อื่นพร้อม link ของเอกสารนี ้

 Email as attachment…สง่ email โดยแนบเอกสารนีเ้ข้าไปใน email 

 Publish to the Web… เผยแพร่ข้อมลูในเอกสาร 

4. สว่นเนือ้หาของเอกสาร ซึง่จะขึน้อยูก่บัประเภทของเอกสารนัน้ๆ เช่นกนั 

 

                                        หน้าต่างเอกสารประเภท Document                                         หน้าต่างเอกสารประเภท Spreadsheet 

 

                                             หน้าต่างเอกสารประเภท Presentation                                                    หน้าต่างเอกสารประเภท Drawing  

 

 

 

                      หน้าต่างเอกสารประเภท  Form 
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การดูประวัตกิารแก้ไขเอกสารและเรียกใช้งานเอกสารเวอร์ชันเก่า 
 ระหวา่งทีม่ีการแก้ไขเอกสาร Google Docs จะบนัทกึเอกสารให้โดยอตัโนมตัิ หากเราต้องการเรียกดปูระวตัิการแก้ไข

เอกสาร และย้อนกลบัไปใช้เอกสารเวอร์ชนัก่อนหน้านี ้สามารถท าได้โดย 

1. ที่หน้าแก้ไขเอกสาร กด File > see revision history 

 
2. จะปรากฏแถบด้านข้าง แสดงรายละเอียดการแก้ไขเอกสารเรียงล าดบัตามเวลา และ user account ที่แก้ไข

เอกสารครัง้นัน้ๆ 
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3. กดทีเ่วอร์ชนัเอกสารที่ต้องการดรูายละเอยีดการแก้ไข สว่นแสดงผลเอกสารจะแสดงรายละเอียดการแก้ไขเป็น

ช่องสโีดยจะแสดงเป็นสเีดียวกบั user account ที่แก้ไขเอกสารนัน้ 

 
4. หากต้องการเรียกใช้งานเอกสารเวอร์ชนันัน้ๆให้กดที่ Restore this revision 
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การใช้งาน Site 
 Google Site เป็นโปรแกรมส าหรับสร้างหน้าเวบไซต์อยา่งงา่ย ท าให้การเผยแพร่ข้อมลูตา่งสะดวกมากยิ่งขึน้ 

เนื่องจากการใช้งาน Google Site นัน้ ไมจ่ าเป็นต้องมคีวามรู้ในการเขียนโค้ด และเวบไซต์ที่สร้างขึน้ สามารถแสดงผลข้อมลู

จาก Google Calendar, Google Docs, Youtube, Picasa และบริการอื่นๆอีกมากมาย 

 เราสามารถก าหนดสทิธ์ิการเข้าใช้งาน Google Site ได้ทัง้ระดบั user account, ระดบัองค์กร หรือเผยแพร่เวบไซต์

ออกสูส่าธารณะ 

 ที่หน้า Google Site จะแสดง link ของ site ที่เราสร้างไว้และ site ที่เราลบทิง้ ส าหรับ site ที่เราลบนัน้สามารถกู้

คืนกลบัมาได้ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีลบ site นัน้ 
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การสร้าง Site 

1. ที่หน้า Google Site กดที่  จะปรากฏหน้า Create new site ดงัรูป 

 
2. กดที่ Browse the gallery for more เพื่อใช้งาน template รูปแบบตา่งๆของ Google Site (หากไมต้่องการใช้

งาน template สามารถเลอืก Blank template ได้) 
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3. ที่ช่อง Name your site ให้ใสช่ื่อ site ที่เราต้องการ 

 
ที่ช่อง Your site will be located at this URL: จะปรากฏช่ือ link ตามช่ือ site ที่เราตัง้ เราสามารถแก้ไข URL นี ้

ได้ตามต้องการ 

4. กดที่ Choose theme เพื่อเลอืก theme ให้กบั site 

 
5. กดที่ More option เพื่อตัง้คา่รายละเอียดตา่งๆดงันี ้
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Site categories: รายละเอียดหมวดหมูข่อง site เป็นการใส ่tag ให้กบั site นัน้ (สามารถใสไ่ด้หลาย tag) 

Site description: ใสค่ าอธิบายของ site 

Collaborate with: ระบสุทิธ์ิการเข้าใช้งาน site 

6. กดที่  เพื่อสร้าง site ตามรายละเอียดที่เลอืกไว้ 

การเปล่ียน theme, ภาพพืน้หลัง, สี และ logo 
 Site ท่ีเรามีสทิธ์ิในการแก้ไข สามารถเปลีย่นการแสดงผลสว่นประกอบตา่งๆได้ ดงันี ้

1. ที่หน้า site ให้กดที่ More actions > Manage site 

 
2. ที่หน้า manage site บริเวณแถบด้านซ้ายจะมีหวัข้อ Site appearance ให้เลอืก 
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3. กดที่ Themes เพื่อเปลีย่น theme (สามารถกดที่ build your own custom theme เพื่อสร้าง theme สว่นตวัได้) 

 
กดที ่Colors and Fonts เพื่อปรับเปลีย่นการแสดงผล Font ในสว่นตา่งๆของ site (สามารถเลอืกใสภ่าพพืน้หลงั

ในแตล่ะสว่นของ site ได้) 
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4. กดที่ Site layout เพื่อปรับแตง่การจดัวางหน้า site 

 
สามารถเลอืกเปลีย่น logo ของ site ได้โดยกดที่ change logo 
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การเพิ่ม Sidebar item 
 Sidebar นอกจากจะใช้แสดง page ตา่งๆใน site นัน้ๆแล้ว เรายงัสามารถเพิ่ม item อื่นๆเข้ามาใน sidebar ได้

เพิ่มเติม เช่น Countdown ส าหรับใช้นบัวนัถอยหลงัจนกวา่จะถึงวนัท่ีก าหนด หรือนบัจ านวนวนัหลงัจากเร่ิมต้นโครงการ หรือ 

Text box ส าหรับใสข้่อมลูตา่งๆที่ต้องการให้ปรากฏบน sidebar ดงัตวัอยา่งด้านลา่ง 

 

ที่หน้า manage site > Site layout ให้กดที่ Add a sidebar item 

 

กด Add ที่ item ที่เราต้องการ item นัน้จะปรากฏอยูท่ี่ layout ของ Sidebar: 
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 กดที่ปุ่ ม edit ใน item นัน้ๆ เพื่อตัง้คา่การแสดงผลของ item (รายละเอียดการตัง้คา่จะขึน้อยูก่บั item ด้วย) 

สามารถสลบัล าดบัการแสดงผลของ item ได้โดยการใช้เมาส์ลาก item ไปวางตามล าดบัท่ีต้องการ 

การลบ site 
 Site ที่เราลบจะอยูท่ี่สว่น Deleted sites เป็นเวลา 30 วนั เราสามารถกู้คืน site ที่ยงัอยูใ่น Deleted sites ได้โดยการ

เข้าไปกดที่  จากหน้า Deleted sites 

 

 สว่นการลบ site ที่ไมต้่องการใช้งาน จะอยูใ่นหน้า manage site (ที่หน้า site กด More actions > Manage site) 

ที่แถบ General บริเวณด้านลา่งจะมี link ให้กด delete this site 
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การสร้าง page โดยใช้ standard layout 

หากต้องการสร้าง page ใหม ่ให้กดที่  จะปรากฏ template ส าหรับ page ใหมใ่ห้เลอืก ดงันี ้

 

 Web Page: เป็นหน้า page แบบพืน้ฐาน สามารถแก้ไขสว่นตา่งๆของ page ได้ 
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 Announcements: เป็น page ส าหรับประกาศขา่วสารตา่งๆ หรือบนัทกึการประชมุ 

 

 File Cabinet: ส าหรับ upload ไฟล์จากเคร่ือง (หรือ URL) ไว้บน page นีไ้ด้  
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 List:  แสดงข้อมลูเป็นรายการ สามารถแก้ไขหวัข้อของแตล่ะรายการได้ 

 

การแก้ไข Page Settings 
 ในกรณีที่เราต้องการเปลีย่นแปลงคา่ตา่งๆของ page เช่น แก้ไข URL ของหน้า page หรือแก้ไข template จาก Web 

page เป็น Announcement และอื่นๆ สามารถเข้าไปแก้ไขการตัง้คา่เหลา่นีไ้ด้ที ่

1. ที่หน้า page กดที่ More actions > Page settings  
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2. จะขึน้หน้าตา่ง Page Settings 

 
สามารถแก้ไข URL ของ page นีไ้ด้โดยพิมพ์ URL ที่ต้องการลงในช่อง Page URL 

หากต้องการเปลีย่น template ของ page นีใ้ห้กดที่ (Change) ด้านหลงั Currently using page template … 

การลบ page 
1. ที่หน้า page กดที่ More actions > Delete page 
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2. จะขึน้หน้าตา่งยืนยนั ให้กด   

 

การกู้คืนข้อมูล page และ item 
 หากเราลบ item หรือ page เราสามารถกู้คืนข้อมลูเหลา่นัน้ได้ ดงันี ้

1. ที่หน้า site กดที่ More actions > Manage site 

2. ที่หน้า Manage site บริเวณแถบด้านข้างให้กดที่ Deleted items 
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3. จะปรากฏรายการ item และรายละเอียดของ item ที่โดนลบทิง้ดงัรูป 

 
4. กดที่เคร่ืองหมาย   หน้า item ที่ต้องการกู้ ข้อมลู และกดที่   เพื่อกู้ ข้อมลูนัน้คืน 

การใส่ Apps อ่ืนเข้ามาใน page 
 Google Sites สามารถดงึข้อมลูจาก Apps อื่นๆมาแสดงผลได้มากมาย เช่น แสดงผลข้อมลูจาก Google Calendar, 

Google Docs, YouTube, Picasa ฯลฯ มีขัน้ตอนดงันี ้

1. ที่หน้า page ให้เข้าสูโ่หมดการแก้ไข โดยกดที่  

2. เมื่อเข้าสูโ่หมดการแก้ไข จะปรากฏแถบเคร่ืองมือส าหรับใช้แก้ไขการแสดงผลของ page ขึน้มา ให้กดที ่Insert 

 

 

   

 

 

เคร่ืองมือของ Google Sites 

แสดงข้อมลูจาก Apps อื่นๆของ Google 

(สามารถใส ่video จาก YouTube และ 

Google Docs Video ได้) 

Gadgets อื่นๆ อีกมากมาย 

(กดที่ More gadgets เพื่อเพิ่ม gadget อื่นๆ) 
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ก าหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งาน site 
 Google Sites สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือสือ่สารภายในทีม แผนก องค์กร หรือ เผยแพร่เนือ้หาสูส่าธารณะได้ โดยการ

ก าหนดสทิธ์ิการเข้าใช้งาน site นัน้ การตัง้คา่การก าหนดสทิธ์ิสามารถท าได้โดย 

1. ที่หน้า site ให้กดที่ More actions > Sharing and Permissions 

 
จะปรากฏหน้าตา่งส าหรับตัง้คา่การก าหนดสทิธ์ิ 
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กดที่ Change… เพื่อตัง้ระดบัของ Visibility options (หลกัการเดยีวกบัการก าหนดสทิธ์ิของ Google Docs) 

 
ที่ช่อง Add people: สามารถใส ่account ของบคุคลหรือกลุม่ ที่ต้องการ share site นีแ้บบเฉพาะเจาะจงได้ 

เช่นเดียวกบั การ share Google Docs 

 

บทส่งท้าย 
 Google Apps for Business เป็นบริการเคร่ืองมือสือ่สารและท างานร่วมกนั ทัง้ภายในและระหวา่งองค์กร ผู้ เขียน

หวงัวา่ คูม่ือชดุนีจ้ะชว่ยให้ผู้ศกึษาเข้าใจหลกัการใช้งานในขัน้พืน้ฐาน และสามารถน าไปประยกุต์การใช้งานให้เหมาะสมกบั

การท างานของตนและองค์กรเพือ่ให้เกิดเป็นประโยชน์สงูสดุ 

 เนื่องจาก Google Apps for Business เป็นบริการท่ีมกีารพฒันาคณุภาพ และมีความสามารถใหม่ๆ เพิ่มขึน้อยู่

ตลอดเวลา รายละเอียดบางสว่นของคูม่ือชดุนี ้เช่น หน้าตาการใช้งาน หรือต าแหนง่ของสว่นประกอบตา่งๆ อาจจะแตกตา่งไป

บ้าง ทัง้นีก้ารเขยีนคูม่ือชดุนีจ้ะอธิบายเป็นสว่นๆ ซึง่หากผู้ศกึษาท าความเข้าใจได้แล้ว ก็สามารถทีจ่ะเรียนรู้ความสามารถ

ใหม่ๆ ได้เองตอ่ไป 

 หากคูม่ือชดุนีม้ีความผิดพลาดประการใด ผู้ เขียนขออภยัมา ณ ท่ีนี ้และหากผู้ศกึษาต้องการสอบถามการใช้งาน

เพิ่มเติม สามารถตดิตอ่ได้ที่ email address: google.support@tangerine.co.th 

 


