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การใช้งาน Google Application นอกเหนือจากการใช้บริการสืบค้นข้อมูลผ่าน Search Engines แล้ว ยังมีบริการ

เพื่อการท างานร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ Gmail, Google Calendar, Google Hangouts, Google Drive, 

Google Doc, Google Site, Google Maps, Google Translate และบริการอื่น ๆ อีกมากมาย 

ทั้งนี้บริการของ Google ผู้ใช้งานสามารถน าไปประยุกต์เป็นเครื่องมือการท างานแบบออนไลน์เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดในการท างาน และสามารถบริหารจัดการการท างานร่วมกันผ่านอุปกรณ์พกพาได้หลากหลายและเข้าถึงได้ 

ทุกที่ ทุกเวลา

การเริ่มต้นเข้าใช้งานของ Google โดยการสมัคร Account User ของ Google โดยผู้เข้าใช้บริการสามารถ

เข้าได้ถึงเพียงชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านเดียวส าหรับบริการทั้งหมดของ Google



เป็นอีเมล
ส ำหรบัองค์กร 

โดยมีแอปพลิเคชนั
เหมำะส ำหรบั

กำรท ำงำนมำกมำย
ให้เลือกใชง้ำน

โ ป ร แ ก ร ม ที่ ใ ช้ รั บ - ส่ ง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถ

สร้างที่อยู่อีเมลภายใต้ช่ือโดเมนบริษัท 

(เช่น you@yourcompany.com)

ใช้ลงบันทึกตาราง

การนัดหมาย 

และปฏิทินออนไลน์
ตัวควบคุม และจัดการ

บัญชีผู้ ใ ช้ทั้ งหมด ใน

องค์กร

เครื่องมือส าหรับท างานร่วมกัน

แบบเรียลไทม์

Video Conference 

ส าหรับองค์กร

พื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์ 

และข้อมูลบน Cloud ได้

มากกว่า Free Gmail 

ถึง 2 เท่า



Gmail

เรื่อง บรกิารจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ฟรจีาก Google

Gmail เป็นบรกิารจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีที่อยู่ในเครอืบริการ
ของ Google Application และมีผู้นิยมใช้งานเป็นจ านวนมาก ปัจจุบันใช้ใน
การติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น ถ้าเป็นเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ยังไม่เป็น
สาธารณะมากนัก มักใช้อเีมล

อเีมลเป็นบัญชีที่เช่ือมโยงไปยังการท างานหลาย ๆ เว็บไซต์ท่ีมี
เครือ่งมือช่วยในการท างานมากมาย



Gmail
ถึง DSDW

ส ำเนำ (CC)

ส ำเนำลับ (BCC)

เรื่อง

ยอ่มาจาก Carbon copy ใช้ส่งส าเนาให้กับบุคคลอืน่โดยที่ทุกคนจะทราบว่าได้ท าการส่งไปให้ใครบ้าง 

ยอ่มาจาก Behind carbon copy ใช้ส่งส าเนาให้แก่ผู้อืน่โดยที่ไม่แสดงว่าได้ส่งส าเนาไปให้บุคคลใดบ้าง

เกรด็น่ารูเ้กี่ยวกับ Gmail

• ปัจจุบันสามารถส่งไฟล์แนบได้ถึงเกือบ 20 MB
• สามารถค้นหาอเีมลเก่า ๆ ได้โดยการค้นหาด้วย บัญชีอเีมล หรอืหัวข้อท่ีเคยได้รบัที่ช่องค้นหา



Google contacts

ใช้บันทึกรายชื่อติดต่อ
และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้ง่าย
ในการติดต่อประสานงาน
และการท างานร่วมกัน



Google Calendar เป็นบริการ

ของ Google ที่สามารถสร้างกิจกรรม

ก า ร นั ด ห ม า ย  ห รื อ เ ห ตุ ก า ร ณ์ 

สิ่ ง ที่ ต้ อ ง ท า ต่ า ง  ๆ  ล ง ใ น ป ฏิ ทิ น 

และเชื่อมโยงบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งสามารถปรับแต่ง

เ พื่ อ แ บ่ ง เ ห ตุ ก า ร ณ์ กิ จ ก ร ร ม 

การนั ดหมาย  หรื อสิ่ งที่ จ ะต้ อ งท า 

โดยสามารถดูกิจกรรมและการนัดหมาย

แบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน 

อีกทั้งยังสามารถดึงการนัดหมายต่าง ๆ 

จาก Gmail มาเก็บไว้ เพื่อท าการแจ้ง

เตือนหรือดูนัดหมาย เพื่อความสะดวก

ได้เช่นกัน



Message

13

SEVENTEEN
Hoshi : Horanghae!

10:10 am

WOODZ
Thank you so much

Aug 5

KimMinGyu
You : Where R U?

Apr 6

Hangouts
...

now

Mr.Jihoon
You : See u at studio

11:22 am

Nana
You : OTW

09:38 am

เป็นโปรแกรมแชทที่มีความสามารถในการพิมพ์แชทกัน

คล้าย Line แต่จะมีความสามารถพิเศษในการ Hangout 

ที่เป็นการ Video Call และ Call หากันได้ทีละหลาย ๆ คน 

จึงนิยมน ามาใช้ในการประชุมเป็นอย่างมาก

Hangouts คืออะไร ??



Drive Google Drive

New

Drive

Drive

Google Drive เป็นอีกหนึ่งบริการจาก 

Google ที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถ

น าไฟล์ต่าง ๆ ไปเก็บบนพ้ืนที่เก็บข้อมูล

ที่มีให้อย่างจ ากัดผ่านบริการ 

Google Cloud ท าให้ผู้ใช้สามารถ

เรียกใช้งานไฟล์เหล่านั้นได้ 

ตามความต้องการไม่วา่เวลาใดหรือ

ที่ไหน นอกจากนี้ยังสามารถแลกเปลี่ยน 

และแบ่งปันไฟล์ให้กับผู้ใช้อื่นได้เข้าถึง

ร่วมกันสร้าง แก้ไข และปรับแต่งข้อมูล 

เนื้อหาได้จากเครื่องผู้ใช้อื่นที่ได้รับ

การแบ่งปันจากอุปกรณ์หลายประเภทได้

Google Drive คืออะไร? ฝำกได้สูงสุด 15 GB
พื้นที่เก็บข้อมูล

ใช้ไป 1.7 GB จาก 15 GB



Google Docs แชร์

100% ข้อความปกติ DB Adman X 18 B I U A

ไฟล์ แก้ไข ดู แทรก รูปแบบ เครือ่งมือ

Google Docs

สร้างและแก้ไขเอกสารข้อความได้ในเบราว์เซอร์ของคุณ 

ไม่จ าเป็นต้องมีซอฟต์แวร์เฉพาะ ผู้ใช้หลายคนสามารถท างาน

ในเวลาเดียวกัน และการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะได้รับการบันทึก

โดยอัตโนมัติ



Tips แชร์

100% ข้อความปกติ DB Adman X 18 B I U A

ไฟล์ แก้ไข ดู แทรก รูปแบบ เครือ่งมือ

ถอดบทความจากเสยีง

1. ไปที่แถบ “เครื่องมือ (Tools)”

2. เลือก “พิมพ์ด้วยเสียง (Voice typing)”

หรือกด Ctrl+Shift+S เพื่อเปิดใช้งาน



Tips แชร์

100% ข้อความปกติ DB Adman X 18 B I U A

ไฟล์ แก้ไข ดู แทรก รูปแบบ เครือ่งมือ

แปลง PDF ให้เป็นตัวอกัษร

1. ไฟล์ PDF ที่ได้ลงไว้ใน Google Drive

2. คลิปขวาที่ไฟล์ จากนั้นให้เลือกแถบ 

“เปิดด้วย (Open with)” 

3. เลือกแถบ “Google เอกสาร 

(Google Docs)”



Tips แชร์

100% ข้อความปกติ DB Adman X 18 B I U A

ไฟล์ แก้ไข ดู แทรก รูปแบบ เครือ่งมือ

แปลงภาพใหเ้ปน็ตัวอกัษร

1. ไฟล์ภาพที่ได้ลงไว้ใน Google Drive

2. คลิปขวาที่ไฟล์ จากนั้นให้เลือกแถบ 

“เปิดด้วย (Open with)” 

3. เลือกแถบ “Google เอกสาร 

(Google Docs)”



Tips แชร์

100% ข้อความปกติ DB Adman X 18 B I U A

ไฟล์ แก้ไข ดู แทรก รูปแบบ เครือ่งมือ

เรียกดแูบบเกา่ทีเ่คยท าไว้

1. ไปที่แถบ “ไฟล”์

2. เลือก “ประวัติเวอร์ชั่น”

3. เลือก “ดูประวัติเวอร์ชั่น” หรือ

กด Ctrl+Alt+Shift+H เพ่ือเปิดใช้งาน



Google Sheet แชร์

100% ข้อความปกติ DB Adman X 18 B I U A

ไฟล์ แก้ไข ดู แทรก รูปแบบ เครือ่งมือ

A1

A B

1

∑

Google Sheets มีลักษณะการท างานคล้ายกับ 

Microsoft Excel โดยสามารถท างานร่วมกับไฟล์

ของ Microsoft Excel ในการน าเข้าและส่งออกไฟล์

เพื่อการใช้งานจาก Google Sheets ได้ นอกจากนี้

สามารถแชร์ข้อมูลแก่ผู้ ใ ช้งานอื่นได้ ในลักษณะ

การตั้งค่าเช่นเดียวกับ Google Docs



Tips แชร์

100% ข้อความปกติ DB Adman X 18 B I U A

ไฟล์ แก้ไข ดู แทรก รูปแบบ เครือ่งมือ

A1

A B

1

∑ ให้ Google Sheets ช่วยคุณแปล

เพียงใส่สูตร

=googletranslate(“ข้อความที่ต้องการแปล”,“ภาษาต้นฉบับ”,“ภาษาที่ต้องการให้แปล”)

ตัวอย่าง :

ผลลัพธ์ :



Tips แชร์

100% ข้อความปกติ DB Adman X 18 B I U A

ไฟล์ แก้ไข ดู แทรก รูปแบบ เครือ่งมือ

A1

A B

1

∑ แปลงค่าจากตัวอักษรไปเป็นตัวเลขเพื่อช่วยในการค านวณ

ไฟ ล์ ข้ อมู ลผลคว ามพึ งพอ ใ จจ าก

Google Form หากต้องการแปลงค่าจากตัวอักษร 

เป็นตัวเลขก่อน เพื่อน าไปวิเคราะห์ผลต่อนั้น มีวิธี

การแปลงค่าตัวอักษรจากตัวเลข เพื่อการวิเคราะห์

ผล โดยใช้ค าสั่งง่าย ๆ คือ Find and replace 

การค้นหาและแทนที่ เพื่อแทนที่ข้อความเป็นค่าตัวเลข 

จากนั้ น ในการหาค่ า เ ฉลี่ ยค่ าสู งสุด  ค่ าต่ าสุ ด 

จะสามารถหาได้ จากตัวเลขที่เราแปลงค่าแล้ว ใช้ค าสั่ง

ฟังก์ชันที่มีชื่อว่า average min max แล้วก็ sd

เป็นฟังก์ชันใน Google sheets เพื่อการประมวล

ค่าต่าง ๆ ได้

ค่าที่ต้องการให้เป็น

ค าที่ต้องการเปลี่ยน



Google Slides แชร์
ไฟล์ แก้ไข ดู แทรก รูปแบบ เครือ่งมือ

พื้นหลัง การเปลี่ยนสไลด์

Google Slides มีลักษณะการท างานคล้ายกับ PowerPoint โดยสามารถ

ท างานร่วมกับไฟล์ของ Power Point ในการน าเข้าและส่งออกไฟล์เพื่อใช้งานจาก 

Google Slides ได้ นอกจากนี้สามารถแชร์ข้อมูลแก่ผู้ใช้งานอื่นได้ในลักษณะ

การต้ังค่าเช่นเดียวกับ Google Docs

Google Slides ยังมีเครื่องมือในการน าเสนองานแบบออนไลน์ (Online 

presentation) แล้วยังสามารถท างานร่วมกับไฟล์ Microsoft PowerPoint อื่น ๆ 

ในการน าเข้า แล้วส่งออกเพื่อไปใช้ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้ด้วย



Tips แชร์
ไฟล์ แก้ไข ดู แทรก รูปแบบ เครือ่งมือ

พื้นหลัง การเปลี่ยนสไลด์

เครื่องมือพิเศษส าหรับการน าเสนอ Voice Type speaker note เป็นเครื่องมือส าหรับการ

บันทึกเสียงในการน าเสนอในแต่ละ Slides เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู้น าเสนอ และยังมีเครื่องมือ

ที่สามารถถามตอบกันได้อย่างเรียลไทม์ขณะก าลังน าเสนออีกด้วย

ขณะก าลังอัดเสียง



Google Forms ส่ง

ค ำถำม กำรตอบกลับ

Google Forms
Google Forms เป็นแอพพลิเคชั่นในการสร้างแบบส ารวจ แบบสอบถาม จัดเก็บสถิติ หรือใช้เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ 

ทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้งานสามารถดูผลในภาพรวมและแยกเป็นการตอบรายบุคคลได้ ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด

รายงานผลการตอบในรูปแบบไฟล์ไปที่ Google sheet ได้ นอกจากสร้างแบบส ารวจ แบบสอบถาม และแบบประเมินแล้ว ยังสามารถ

สร้างเป็นแบบทดสอบออนไลน์ได้อีกด้วย

Google Forms ใช้สร้างแบบทดสอบได้อย่างไร?

ต่อหน้าถัดไป

ข้าม



Google Forms ส่ง

ค ำถำม กำรตอบกลับ

Google Forms ใช้สร้างแบบทดสอบได้อย่างไร?

เมื่อสร้างแบบทดสอบ ก าหนดค าถาม และเลือกประเภทรูปแบบของค าถาม 

ข้อสอบ และระบุการเฉลยค าตอบ พร้อมก าหนดคะแนนในส่วนนี้ด้วย การสร้าง

แบบทดสอบจะเห็นการดูผลคะแนนอยู่บนมุมขวามือของหน้าจอ



All Images Videos News Maps More Setting Tools

Google Search

Google Search
• การพิมพ์สัญลักษณ์ (+) เข้าไปเพื่อเป็นการเพิ่มเงื่อนไขในการค้นหา ตัวอย่างเช่น

เป็นการค้นหาเก่ียวกับแมวที่เกี่ยวข้องกับอินสตราแกรม



All Images Videos News Maps More Setting Tools

Google Search

• การพิมพ์สัญลักษณ์ (“ ”) เข้าไปเพ่ือเป็นการเน้นค าที่ต้องการเฉพาะมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น

เป็นเน้นการค้นหาเก่ียวกับ

แมวสายพันธ์ุนี้



All Images Videos News Maps More Setting Tools

Google Search

เครื่องคดิเลข



All Images Videos News Maps More Setting Tools

Google Image

เทคนิคการค้นหารูปเพื่อน ามาใช้งาน

สามารถให้ Google ช่วยคัดกรองเรื่องลิขสิทธิ์ก่อน

น ามาใช้งานได้โดยเครื่องมือตามภาพ

สามารถให้ Google ช่วยคัดกรองขนาด โทนสีของภาพ 

หรือสกุลของภาพได้ด้วย



Google scholar

เพ่ือการค้นคว้าหาความรู้ทางวิชาการ 

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับนักเรียน

และนักศึกษา

Google scholar Google TrendsGoogle Trends
Google ได้ท าการรวบรวมสถิติของผู้คนที่เข้ามาใช้

บริการค้นหาข้อมูลไว้จากทั่วโลก และได้รวบรวมเป็น

ข้อมูลสถิติให้เรียบร้อย ผ่านทางเวปไซด์

trends.google.com



YouTube

เวปไซด์ส าหรับแบ่งปัน และค้นหาวีดีโอที่ต้องการให้แก่ผู้อื่น

ได้รับชมทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันยูทูปถือเป็นเวปไซด์ที่นิยมในการค้นหา

และแบ่งปันคลิปวีดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจบุัน

What is YouTube? 
การดู 17,171 ครั้ง ● 21 มกราคม 2027

17,121 50 แชร์



ขอบคุณข้อมูลจาก

thaimooc.org
และคณะอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภาพประกอบจาก


