
 

 



 Application ที่เราเคยใช้กันประจ าเหล่านี้ Google Calendar (กูเกิล คาเลนดาร์), Google Drive 
(กูเกิ้ล ไดรฟ์), Google Docs, Gmail (จี เมล) , Google Maps ฯลฯ  เป็นแอปฯ ที่ทาง Google (กูเกิล) ได้
พัฒนาออกมา เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานตามความต้องการ  

วันนี้ แอปพลิเคชันเหล่านั้น จะถูกรวมกนัอยู่ที่เดียว โดยทางกูเกิล (Google) ได้เปล่ียน ชื่อของ
บริการพวกนี้ โดยจะให้มารวมกันอยู่ในบริการเดียว เราจะเรียกมนัวา่ "G - Suite" (จี - สวีท) 

  

 

 

          ซึง่บริการของ G - Suite นี้ จะย้ายเข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของ Google Cloud ซึ่งท าให้ผู้ใช้ใน
บริษัทหรือโรงเรียนสามารถท างานร่วมกันแบบออนไลน์ได้ โดยไม่ได้ใช่แค่อีเมลหรือแชท แต่ยงัมีการประชุม
ผ่านวิดีโอ โซเชียลมีเดีย หรอืการท างานรว่มกันแบบเรียลไทม์ (Real Time)  

 

          G - Suite ดีขึ้นกว่า Google Apps อย่างไร 

          1. เปน็ผู้บุกเบิกระบบคลาวด์ โดยกูเกิลได้รับการยอมรับว่า เปน็ชื่อที่ได้รับความไว้วางใจและเป็น
ผู้น าในวงการด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ที่เชื่อถอืได้ 

          2. สร้างมาเพื่อระบบคลาวด์ โดย G - Suite ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นการท างานบนระบบคลาวด์โดย
สมบูรณ์ แผนกไอทีจึงไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายไปกับการดูแลชุดอุปกรณ์บนเดสก์ท็อป 

          3. แพคเกจครบวงจร โดยมีพื้นที่เกบ็ไฟล์และการแชร์กับ Google Drive มีการท างานรว่มกันแบบ
เรียลไทม์ (Real Time) การประชุมผ่านวดิีโอโดยใช้กูเกลิแฮงเอ้าท์ และมีระบบอีเมลอ์ย่าง Gmail 

          4. ระบบเดียวที่ใช้ไดส้ะดวก ผู้ใช้ G - Suite จะใช้งานได้อย่างคุ้นเคย เพราะเป็นการท างานบน
อุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ บราวเซอร์ต่างๆ และคนส่วนใหญ่ก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของกูเกิล (Google) อยู่แล้ว 

          5. ความช่วยเหลือออฟไลน์ Gmail, Google Calendar และ Google Doc ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดู 
แก้ไข และสร้างเนื้อหาได้ แมไ้ม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต็ จากนั้นระบบจะซิงก์ (Sync) ข้อมูลให้อัตโนมัติ 
เมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต 

  

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/3647-application-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/33-google/3776-google-calendar.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/3699-google-drive-%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A5-%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B9%8C-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/3699-google-drive-%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A5-%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B9%8C-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/33-google/3775-gmail.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/33-google/3783-google-%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2021-internet-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html


          โดยรวมแล้ว G - Suite ถูกพัฒนามาเพื่อให้รองรบักับตลาดขององค์กรต่างๆ เพื่อสะท้อนใหเ้ห็นของ
การท างานรว่มกันของแอปพลิเคชันของกเูกิลทั้งหมด ภายใต้สโลแกน "All Together now" 

  



การเข้าใช้งานระบบ Google apps ของมหาวิทยาลยันเรศวร 

       ช่องทางในการเข้าใช้งานระบบ  

 สามารถเขา้ได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนเรศวร  http://www.nu.ac.th  

 
 

 
  

http://www.nu.ac.th/


 จะเข้าสู่หนา้หลัก https://sitemail.nu.ac.th  ระบบ NU Google apps for education 
(G suite for education ในปัจจุบัน)   

 

 
 

 คลิกปุ่ม Sign In เพื่อท าการ Log in เข้าสู่ระบบ 

 
  

https://sitemail.nu.ac.th/


       กรณีที่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ Google ของมหาลยัได ้ 

 ให้ท าการเปลีย่นรหัสผ่านใหม่ก่อนเข้าใชง้าน โดยไปที่เว็บไซต์  https://password.nu.ac.th 

 
 

 คลิกปุ่ม Change Password 
 

หลังจากนั้นให้ท าการ Log in เข้าใช้งานระบบ Google apps ที่เว็บไซต์  https://sitemail.nu.ac.th  
อีกครั้ง โดยใช ้Username เดิม และ Password ล่าสุด*  ที่ได้ท าการเปลี่ยน 

* Password ล่าสุด ที่ท าการเปลี่ยน จะใชง้านเชื่อมโยงกับระบบ NU Net ของมหาลัยทั้งหมด 

 

 

 

 

https://sitemail.nu.ac.th/


       การตั้งค่าให้ตูจ้ดหมายจาก Outlook ส่งต่อไปยังตู้จดหมาย Gmail  

 

 

 

 

 

 คลิกเลือก NU Mail ที่หน้าหลักของเว็บไซต์มหาวิทยาลยันเรศวร  http://www.nu.ac.th  
 

 

 

การรับ/ส่ง e-Mail ของมหาวิทยาลัยนเรศวรผ่าน Google apps 
ส าหรับอาจารย์และบุคลากรที่ใช้ e-mail@nu.ac.th 

ตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐ ยุติการใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ฟรีของเอกชน โดยเฉพาะของต่างประเทศที่อาจจะไม่ปลอดภัยจากการถูกโจกกรรมข้อมูลลับทาง
ราชการ ท าให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถอนุญาตให้ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Google Apps for 
Education โดยอัตโนมัติได้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้แต่ละคนสามารถตั้งค่าให้ e-Mail ที่มีเซิร์ฟเวอร์ในมหาวิทยาลัย
นเรศวร สามารถส่งไปเปิดอ่านและส่งออกผ่านทาง Google Apps for Education ได้ตามความสมัครใจ 

http://www.nu.ac.th/
mailto:e-mail@nu.ac.th


 

 

 

 เลือกใช้งานระบบ NU office 365 

 

     

 

 กรอก Username และใส่รหัสผ่าน เพื่อท าการ Log in เขา้สู่ระบบ 

  

 



       ขั้นตอนการตั้งค่า  

 

 

 

1. เลือกเมนกูารตั้งค่า (Setting) 

2. เลือกค าสั่ง จดหมาย 

 

 

 

3. เลือก กฎกล่องขาเข้าและกฎการล้าง 

 



 

 

4. คลิก  เพื่อสร้างกฎใหม ่

 

 

 

5. ตั้งชื่อกฎส าหรับกล่องจดหมายเข้าใหม่ (ในตัวอย่างตัง้ชื่อว่า gmail) 

6. ที่แถบช่องเงื่อนไข คลิกเลือกค าสั่ง น าไปใช้กับข้อความทั้งหมด 

  



 

 

7. แถบเงื่อนไขทีส่อง คลิกเลือกค าสั่ง ส่งต่อ เปลี่ยนเส้นทาง หรือส่ง 

8. เลือกค าสั่ง เปลี่ยนเส้นทางข้อความไปยงั.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ในช่องเปลี่ยนเส้นทางข้อความไปยัง.. ใหก้รอกชื่อ e-Mail ของตัวเองลงไปในช่องวา่ง 

ตามด้วย  @fwd.nu.ac.th  และกดปุ่ม Enter 

10. กดปุ่มบันทึก 

  

 

 

 



 

11. จากนั้นจะมีชือ่ e-Mail ปรากฏขึ้นข้างแถบเงื่อนไขเปลีย่นเส้นทาง 

12. กดปุ่ม ตกลง เพื่อท าการบนัทึก 

 

 

13. จะปรากฏชื่อกฎจดหมายขาเข้าใหม่ที่เราสร้างขึ้น 

 

 

14. คลิกลูกศรที่ปุม่ตัวเลือก เพื่อกลับไปหนา้ Inbox และทดสอบกฎจดหมายขาเข้าที่สรา้งขึ้นใหม ่

  



 

15. คลิกปุ่ม ใหม ่เพื่อสร้างจดหมาย 

 

 

 

16. ทดสอบส่งจดหมาย ถึงตัวเอง (ชื่อ e-Mail ไม่ต้องใส่ fwd. ต่อท้าย @)  

ตั้งชื่อหัวข้อจดหมาย (ทดสอบการส่งจดหมาย) พิมพ์ข้อความ (ทดสอบ) จากนั้นกดปุ่ม ส่ง 

  



 

จะมีหน้าต่างจดหมายแจ้งการส่งมาที่ Gmail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. เข้าไปท าการตรวจสอบกล่องจดหมายใน Inbox ของระบบ Gmail จะปรากฏว่ามีจดหมายที่

ถูกส่งมาจากระบบ NU office 365 อีก 1 ฉบับ สิ้นสุดการตั้งค่า 

 

  

 

 



เริ่มต้นการใช้งานระบบ G Suite  

 

       การใช้งาน Gmail เบือ้งต้น 

Google Mail หรือ Gmail คือ บริการ e-mail ที่ดูเรียบง่าย เน้นความรวดเร็วในการเข้าถึง มีระบบ

การจัดเก็บที่ด ีมีระบบค้นหาตามหัวเรื่องจดหมาย ส่งไฟล์ประกอบง่าย และใช้งานง่าย 

 

 

       การเข้าใช้งาน Google Mail  

เมื่อต้องการเขา้ใช้งาน Gmail ให้ดูสัญลักษณ์ แล้วคลิกเลือก Gmail 
 

  
 
  



 
       ส่วนประกอบต่างๆ ของ Gmail  
 

 
 
 

1. แสดงภาพและชื่อเจ้าของบญัช ี
2. ช่องส าหรับใส่ keyword เพื่อใช้ในการค้นหา 
3. ปุ่ม Setting ส าหรับการตั้งคา่ต่างๆ ในการใช้งาน 
4. Navigation Pane ส่วนที่แสดงจดหมายประเภทต่างๆ เช่น กล่องจดหมาย, ติดดาว, ส าคัญ, 

จดหมายที่สง่แล้ว,จดหมายร่าง และปา้ยก ากับ เปน็ต้น 
5. Mail List แสดงรายระเอียดต่างๆ ของจดหมายที่ถูกสง่มาถงึ เชน่ ชื่อผู้ส่ง, หัวข้อเร่ือง และ  

วัน/เวลาที่สง่  
 
 
 

       การเขยีน Mail ใหม ่ 
 

คลิกที่ปุ่ม   

  



จะปรากฏหนา้ต่าง Compose mail ขึ้นตามภาพ 
 

 
 

 

 
 

  

1. ช่อง To (ผู้รับ) ส าหรับใส่ email ผูท้ี่
ต้องการจะสง่ หากต้องการส าเนา 
Message ให้คลิก 

ที่ “ส าเนา”  แล้วใส่ email  
ที่ต้องการ ส าเนาลงไป 
 

 
 

2. ที่ช่อง “เรื่อง” (Subject) ให้ใส่ชื่อหัวข้อ
หรือชื่อเรื่องทีต่้องการส่ง 

3. ช่องว่าง ให้ใสข่้อความหรือรายละเอียด
เพิ่มเติม  

4.  
 

 

4. แถบชุดค าสั่งส าหรับจัดเรียงข้อความ 
 

 

5. หากต้องการ แนบไฟล์ หรือรูปภาพ
ต่างๆ ท าได้จากเครื่องมือดังรูป 
a  คือ การแนบไฟล์ที่เป็นเอกสาร  
b  คือ แนบไฟล์จาก Google Drive 
c  คือ แทรกรปูภาพ 
d  คือ การแทรกลิงค์ 
f   คือ การแทรกไอคอน 
 

6. ปุ่ม Send ส าหรับส่งจดหมาย 
 

 



       ส่วนส าหรับจัดการจดหมาย 
 

 
 

1. จัดเก็บจดหมายไว้ในระบบข้อมูล 
2. รายงานจดหมายขยะ 
3. จัดเก็บลงถังขยะ 
4. ย้าย จดหมาย 
5. ก าหนดป้ายก ากับ (Label) 
6. เมนูเพิ่มเติม 

  



       การจัดการป้ายก ากบั (Label) 

Gmail มีแนวคิดในการบริหารจัดการเก็บอีเมลเข้าหมวดหมู่ โดยใช้หลักการป้ายก ากับ (Label) ที่

สามารถติดปา้ยอีเมลได้หลายป้ายพร้อมกัน ซึ่งแตกต่างจากการใช้โฟลเดอร์ (Folder) ที่สามารถเก็บอีเมล

ได้เพียงหนึ่งโฟลเดอร์เท่านัน้ 

เมื่อเราต้องการจัดอีเมลไว้หลายหมวดหมู่ เช่น อีเมลนั้นเกี่ยวกับลูกค้าบริษัท ก. และเกี่ยวกับ
โครงการ A. แต่หลักการโฟลเดอร์ไม่สามารถท าให้ได้ แต่ด้วยหลักการป้ายก ากับ สามารถท าได้งา่ยตาม
ขั้นตอนดังนี ้
 

       การสรา้งป้ายก ากับใหม ่ 

1. ให้คลิกปุ่ม    ก าหนดป้ายก ากับแล้วเลือก Create New 

 

 

2. จากนั้นใส่ชื่อป้ายก ากับตามต้องการ (ตัวอย่าง ลูกค้า a) แล้วคลิก Create 

  



       การก าหนดป้ายก ากับ (Label) ให้กับ Message 

เราสามารถเลอืก ป้ายก ากับ (Label) ให้กับ Message ที่เราต้องการได้ โดยคลิกทีปุ่่มก าหนดปา้ย

ก ากับแลว้เลือกป้ายก ากับที่เราได้สร้างขึ้น 

 

เมื่อเลือกป้ายก ากับเสร็จแลว้จะเห็นได้วา่ป้ายก ากับจะแสดงในส่วน Subject ของ Message นั้น 

 

       การลบป้ายก ากับออกจาก Message 

1. ที่หน้า Inbox เมื่อกดเลือก e-Mail ที่ต้องการลบป้ายก ากับนัน้  

 

 
 

2. บริเวณส่วนทีแ่สดง Subject จะมีป้ายก ากับ ทีก่ าหนดไว้ สามารถเอาออกได้โดยกดที่ x ด้านท้าย 

ป้ายก ากับ 

 

 

  

การยกเลิกการใช้ป้ายก ากับ 

1. ไปที่แถบป้ายก ากับ (Label) ทางด้านซ้าย 

2. เลือกชื่อป้ายก ากับที่ต้องการยกเลิก 

3. คลิกสามเหลี่ยม เลือกค าสั่ง Remove label 

4. แล้วกด Delete 

 



       การปรบัแต่งค่าพื้นฐานใน Gmail 

 

 

 

 

 

ที่แถบ General สามารถเลอืกใช้งานในรปูแบบภาษาอืน่ๆ ได้โดยการคลิกเลือกภาษาที่ต้องการใน

ช่อง Gmail display language ที่เมน ูLanguage 

  

คลิกปุ่ม    

เลือกเมน ูการตั้งค่า (Settings) 

 



 

 

สามารถเลือกรูปภาพเพื่อให้แสดงในส่วนของชื่อเจ้าของบัญชีผู้ใช้ได้ด้วยการคลิกปุม่ Change 

picture จากเมนู My picture 

 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนรูปแบบพื้นหลังให้กบัหนา้ Gmail ได้ด้วยการคลิกปุ่ม การตั้งค่า (Settings) เลือกเมนู 

Themes  เลือกรูปแบบพื้นหลังที่ต้องการได้จากหนา้ต่าง Pick your theme 

 

  

  



 

Google Calendar คือ บริการปฏิทินแบบออนไลน์ของ Google ซึ่งท าให้เราสามารถเก็บข้อมลู

เหตุการณ์ต่างๆ รวมไว้ในที่เดียวกันได้ ไมว่่าจะเป็นการสร้างตารางการนัดหมายและก าหนดเวลาเหตุการณ์

ต่างๆ สามารถส่งข้อความเชิญ สามารถใช้ปฏิทินร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน และคน้หาเหตุการณ์ต่างๆ ได้ 

 

       ประโยชน์ของ Google Calendar 

1. เป็นตัวช่วยในการจัดตารางเวลา ก าหนดกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวัน 

2. เหตุการณ์ในตาราง เราสามารถก าหนดให้แจ้งเตือนทางอีเมล์ได้ หรือไม่ต้องแจ้งก็ได ้

3. สามารถส่งข้อความเชิญที่เกีย่วกับกิจกรรมของเราได้ทางอีเมล์ และก าหนดการแจ้งเตือน

ล่วงหน้าได้อีกด้วย 

4. ใช้ปฏิทินร่วมกันกับเพื่อนของเราได้ และยังก าหนดได้อีกว่าจะให้ใครใช้ได้หรือไม่  

5. สามารถใช้บรกิารนี้ได้ทุกทีท่ี่มีอินเตอร์เน็ต ท าให้สะดวกต่อการใช้งาน 

6. สามารถแจง้เตือนกิจกรรมผ่าน SMS ของโทรศัพท์มือถือ ท าให้เรารู้ได้ล่วงหน้าอย่าง

รวดเร็ว และไม่พลาดกิจกรรมหรือนัดหมายนัน้ๆ 

  



 

       การเขา้ใช้งาน Google Calendar 

เมื่อต้องการเขา้ใช้งาน Google Calendar ให้คลิก    แลว้ เลือก Calendar 
 

 

 

       ส่วนต่างๆ ของ Google Calendar 

 

  



1. ค้นหาปฏิทนิ ค้นหารายการเหตุการณ์ ที่เปิดให้เราสามารถค้นหาเพื่อดูข้อมูลได้ 

2. ปุ่ม Create event เพื่อสร้างกิจกรรม 

3. แสดงปฏิทินในรูปแบบรายเดือนขนาดย่อ 

4. รายการปฏทิินต่างๆ  แสดงรายชื่อปฏิทินที่มีการใช้ร่วมกัน สามารถเลอืก check box ด้านหน้า เมื่อ

ต้องการให้แสดงเหตุการณ์ของปฏิทินนั้นๆ ท าให้สามารถดูปฏิทินหลายๆ อันในเวลาเดียวกันได้ ซึ่ง

ช่วยให้สามารถทราบได้วา่มเีหตุการณ์ใดบ้างที่ทับซ้อนกันอยู่ นอกจากนี้ยงัสามารถตั้งสีของปฏิทนิ

เพื่อให้ง่ายต่อการดูข้อมูลด้วย 

5. มุมมองปฏทิินในรูปแบบต่างๆ วัน สัปดาห์ เดือน สีว่ันถดัไป หรือแผนงาน สามารถเลือกใช้งานได้

ตามความต้องการ 

6. ปุ่มการตั้งคา่ เพื่อเข้าไปต้ังคา่รูปแบบของปฏิทิน 

7. ตารางกิจกรรม เป็นการแสดงรายละเอยีดต่างๆ ของกจิกรรมที่เราไดส้ร้างเอาไว ้

 

  การสรา้งกิจกรรม 

คลิกปุ่ม “Create event”    แล้วจะมหีนา้ต่างการสร้างกิจกรรมขึ้นมา โดยมีสว่นที่ให้กรอก

ข้อมูลอยู่ทั้งหมด 7 ส่วน คือ 

  

 



1. ตั้งชื่อกิจกรรม 

2. บันทกึกิจกรรม และปุ่ม  ส าหรับยกเลกิกิจกรรมนั้นๆ 

3. ก าหนดวันที่และเวลาของกิจกรรม 

4. รายละเอียดของกิจกรรม เชน่ สถานที่, การเชิญผู้เข้าร่วม, การตั้งค่าการเตือน 

5. เลือกรายการปฏิทิน, ก าหนดสีของกิจกรรม เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน 

6. ตั้งค่าสถานะของปฏิทิน 

7. ใส่รายละเอียดของปฏิทิน  

 

  การลบและการแกไ้ขกิจกรรม 

ท าได้โดยคลิกเลือกกิจกรรมที่ต้องการลบ  

 

1. คลิก Delete เมื่อต้องการลบกิจกรรมนัน้ออกจากปฏทิิน 

2. คลิก Edit event เมื่อต้องการเพิ่มเติม/แก้ไข รายละเอยีดของกิจกรรม  

  



  การแชร์กจิกรรมให้ผู้อื่น  

o คลิกเลือกกิจกรรมที่สร้างไว้  

 

 

o ในส่วนเมนู “GUESTS” ให้ใสช่ื่ออีเมลข์องผู้ที่ต้องการแชร์กิจกรรมลงในช่อง “Add guests”  

o ก าหนดความสามารถของผู้เข้าร่วมวา่สามารถท าอะไรได้บ้างในช่อง Guests can:   

เช่น แก้ไข, เชญิบุคคลอื่น, ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ได้ 

 

 

  

  การสรา้งปฏิทินใหม ่

การสร้างปฏทิินใหม่ เป็นการสร้างปฏิทนิ

เพื่อใช้ร่วมกับบุคคลอื่นๆ เชน่ ผู้ร่วมงาน, เพื่อนใน

กลุ่ม, บุคคลพิเศษ เปน็ต้น   

สามารถท าไดโ้ดยการคลิกทีเ่ลือกเมนู  

Add a coworker’s calendar และเลือก New 

calendar 



 

 

1. ตั้งชื่อให้กับปฏิทินใหม ่(จากตัวอย่างตั้งชือ่ว่า “Test”) 

2. สามารถใส่รายละเอียดของปฏิทินได้ในชอ่ง Description 

3. กดปุ่ม CREATE CALENDAR เพื่อสร้างปฏิทิน 

 

ปฏิทินใหม่ทีถู่กสร้าง จะแสดงเพิ่มขึ้นที่เมนู My calendars 

  



       การตั้งค่าปฏิทินใหแ้จ้งเตือนผ่านโทรศพัท์ 

เพื่อไม่ใหพ้ลาดกับตารางนัดต่างๆ ของงานหรือชีวิตประจ าวัน สามารถท าตามขั้นตอนได้ดังนี้ 

 

คลิก   เลือกเมนู Settings  

 

 

1. เลือกเมนู  Mobile setup 

2. กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของตัวเองลงไปในช่อง Phone number 

3. คลิก SEND VERIFICATION CODE เพื่อขอ Code ตัวเลข 6 หลัก (สง่ SMS กลับมายังโทรศัพท์) 

เพื่อใช้ในการยืนยนัในการขอเปิดใช้บริการการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ 

  



 

 

4. น า Code ที่ไดก้รอกลงในช่อง Verification code 

5. กดปุ่ม VERIFY เพื่อยืนยันการตรวจสอบ เสร็จสิ้นการตั้งค่า 

 

 

 

  



 

Google Calendar คือ บริการปฏิทินแบบออนไลน์ของ Google ซึ่งท าให้เราสามารถเก็บข้อมลู

เหตุการณ์ต่างๆ รวมไว้ในที่เดียวกันได้ ไมว่่าจะเป็นการสร้างตารางการนัดหมายและก าหนดเวลาเหตุการณ์

ต่างๆ สามารถส่งข้อความเชิญ สามารถใช้ปฏิทินร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน และคน้หาเหตุการณ์ต่างๆ ได้ 

 

       ประโยชน์ของ Google Calendar 

7. เป็นตัวช่วยในการจัดตารางเวลา ก าหนดกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวัน 

8. เหตุการณ์ในตาราง เราสามารถก าหนดให้แจ้งเตือนทางอีเมล์ได้ หรือไม่ต้องแจ้งก็ได ้

9. สามารถส่งข้อความเชิญที่เกีย่วกับกิจกรรมของเราได้ทางอีเมล์ และก าหนดการแจ้งเตือน

ล่วงหน้าได้อีกด้วย 

10. ใช้ปฏิทินร่วมกันกับเพื่อนของเราได้ และยังก าหนดได้อีกว่าจะให้ใครใช้ได้หรือไม่  

11. สามารถใช้บรกิารนี้ได้ทุกทีท่ี่มีอินเตอร์เน็ต ท าให้สะดวกต่อการใช้งาน 

12. สามารถแจง้เตือนกิจกรรมผ่าน SMS ของโทรศัพท์มือถือ ท าให้เรารู้ได้ล่วงหน้าอย่าง

รวดเร็ว และไม่พลาดกิจกรรมหรือนัดหมายนัน้ๆ 

  



 

       การเขา้ใช้งาน Google Calendar 

เมื่อต้องการเขา้ใช้งาน Google Calendar ให้คลิก    แลว้ เลือก Calendar 
 

 

 

       ส่วนต่างๆ ของ Google Calendar 

 

  



8. ค้นหาปฏิทนิ ค้นหารายการเหตุการณ์ ที่เปิดให้เราสามารถค้นหาเพื่อดูข้อมูลได้ 

9. ปุ่ม Create event เพื่อสร้างกิจกรรม 

10. แสดงปฏิทินในรูปแบบรายเดือนขนาดย่อ 

11. รายการปฏทิินต่างๆ  แสดงรายชื่อปฏิทินที่มีการใช้ร่วมกัน สามารถเลอืก check box ด้านหน้า เมื่อ

ต้องการให้แสดงเหตุการณ์ของปฏิทินนั้นๆ ท าให้สามารถดูปฏิทินหลายๆ อันในเวลาเดียวกันได้ ซึ่ง

ช่วยให้สามารถทราบได้วา่มเีหตุการณ์ใดบ้างที่ทับซ้อนกันอยู่ นอกจากนี้ยงัสามารถตั้งสีของปฏิทนิ

เพื่อให้ง่ายต่อการดูข้อมูลด้วย 

12. มุมมองปฏทิินในรูปแบบต่างๆ วัน สัปดาห์ เดือน สีว่ันถดัไป หรือแผนงาน สามารถเลือกใช้งานได้

ตามความต้องการ 

13. ปุ่มการตั้งคา่ เพื่อเข้าไปต้ังคา่รูปแบบของปฏิทิน 

14. ตารางกิจกรรม เป็นการแสดงรายละเอยีดต่างๆ ของกจิกรรมที่เราไดส้ร้างเอาไว ้

 

  การสรา้งกิจกรรม 

คลิกปุ่ม “Create event”    แล้วจะมหีนา้ต่างการสร้างกิจกรรมขึ้นมา โดยมีสว่นที่ให้กรอก

ข้อมูลอยู่ทั้งหมด 7 ส่วน คือ 

  

 



8. ตั้งชื่อกิจกรรม 

9. บันทกึกิจกรรม และปุ่ม  ส าหรับยกเลกิกิจกรรมนั้นๆ 

10. ก าหนดวันที่และเวลาของกิจกรรม 

11. รายละเอียดของกิจกรรม เชน่ สถานที่, การเชิญผู้เข้าร่วม, การตั้งค่าการเตือน 

12. เลือกรายการปฏิทิน, ก าหนดสีของกิจกรรม เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน 

13. ตั้งค่าสถานะของปฏิทิน 

14. ใส่รายละเอียดของปฏิทิน  

 

  การลบและการแกไ้ขกิจกรรม 

ท าได้โดยคลิกเลือกกิจกรรมที่ต้องการลบ  

 

3. คลิก Delete เมื่อต้องการลบกิจกรรมนัน้ออกจากปฏทิิน 

4. คลิก Edit event เมื่อต้องการเพิ่มเติม/แก้ไข รายละเอยีดของกิจกรรม  

  



  การแชร์กจิกรรมให้ผู้อื่น  

o คลิกเลือกกิจกรรมที่สร้างไว้  

 

 

o ในส่วนเมนู “GUESTS” ให้ใสช่ื่ออีเมลข์องผู้ที่ต้องการแชร์กิจกรรมลงในช่อง “Add guests”  

o ก าหนดความสามารถของผู้เข้าร่วมวา่สามารถท าอะไรได้บ้างในช่อง Guests can:   

เช่น แก้ไข, เชญิบุคคลอื่น, ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ได้ 

 

 

  

  การสรา้งปฏิทินใหม ่

การสร้างปฏทิินใหม่ เป็นการสร้างปฏิทนิ

เพื่อใช้ร่วมกับบุคคลอื่นๆ เชน่ ผู้ร่วมงาน, เพื่อนใน

กลุ่ม, บุคคลพิเศษ เปน็ต้น   

สามารถท าไดโ้ดยการคลิกทีเ่ลือกเมนู  

Add a coworker’s calendar และเลือก New 

calendar 



 

 

4. ตั้งชื่อให้กับปฏิทินใหม ่(จากตัวอย่างตั้งชือ่ว่า “Test”) 

5. สามารถใส่รายละเอียดของปฏิทินได้ในชอ่ง Description 

6. กดปุ่ม CREATE CALENDAR เพื่อสร้างปฏิทิน 

 

ปฏิทินใหม่ทีถู่กสร้าง จะแสดงเพิ่มขึ้นที่เมนู My calendars 

 


