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 2 คูม่ือการใช้งาน Google Site 

คํานํา 

Google Sites คือเว็บไซตของ Google ท่ีใหบริการสรางเว็บไซตฟรี ซ่ึงเราสามารถสรางเว็บไซตได

อยางงายดาย   โดยผูใชสามารถปรับแตงลักษณะของเว็บไซตไดตามความตองการ สามารถรวบรวมความ

หลากหลายของขอมูลไวในท่ีเดียวได เชน วิดีโอ ปฏิทินการนําเสนอเอกสารหรือสิ่งท่ีแนบ และขอความ รวมไป

ถึงความสามารถในการกําหนดความเปนสวนตัวของเว็บไซตดวย 

ซ่ึงทางผูจัดทําคาดหวังวา คูมือนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งใหแกบุคลากรและนิสิตไมมากก็นอย   

หากมีขอผิดพลาดบกพรองประการใด ทางผูจัดทําตองขออภัยมา ณ ท่ีนี้ดวย  
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3 คูมื่อการใช้งาน Google Site 

สารบัญ 
หน้า 

คํานํา           2 
รู้จัก Google Site         4  
การเข้าใช้งาน Google Site        5 
การเปลี่ยนช่ือไซต์ การเพ่ิม และแก้ไข หน้าเว็บ      8  
การแทรกตาราง  และ การแทรกรูป 
การแทรกช่องข้อความ  การแทรกคอลมัน์  
การแทรกวัตถ ุและสื่อต่างๆ ลงไปใน sites        20 
การแทรก Google Docs, Spreadsheets Presentations, and Forms ลงใน sites   20 
การ Insert ปฏิทินของ Google Calendars       22 
การ Insert Google Maps         23 
การ Insert gadget          24 
การใช้ code html         25  
การต้ังค่าหน้าเว็บ         26 
สร้างเพจเอกสารดาวน์โหลด         27 
สร้างหน้าเพจประกาศขา่วสาร        28 
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4 คูมื่อการใช้งาน Google Site 

 
รู้จักกูเก้ิลไซต ์(Google Sites)  

 Google Sites ให้บริการคร้ังแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2551  

 สร้างเว็บไซต์ได้สุดแสนจะง่ายดาย ใช้เวลาก่ีนาทีก็โชว์ผลงาน  

 ไม่จําเป็นต้องรู้ภาษาเขียนเว็บ (HTML) ให้ปวดหัว แค่ใช้เวิร์ดพิมพ์งานเป็นก็เริ่มได้เลย แถมเมนูเป็น
ภาษาไทยอีกต่างหาก  

 มีแบบเทมเพลตสาเร็จรูปให้เลือกมากมาย คล้ายๆ กับแบบสาเร็จเพาเวอร์พอยต์  

 สามารถแชร์เว็บให้เพ่ือนๆ ร่วมสร้างสรรค์ได้  

 เป็นระบบที่ครอบคลุม เอามาใช้ด้วยกันได้เลย เช่น อีเมล ์(Gmail) ปฏิทิน (Calendar) เอกสาร 
(Documents) ยูทูบ (YouTube) อัลบ้ัมภาพ (Picasa) แผนที ่(Map) ฯลฯ 

 
นี่คือสิ่งท่ีคุณสามารถดําเนินการได้กับ Google Sites:  

  กําหนดรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ของคุณ  

 สร้างเพจย่อยเพ่ือให้เน้ือหาของคุณน่าสนใจ  

 เลือกประเภทเพจ, เว็บเพจประกาศ, ตู้เก็บเอกสาร  

 ให้เน้ือหาในเว็บของคุณ เช่น วิดีโอ, เอกสารออนไลน์, Picasa แสดงสไลด์ภาพถ่าย, gadgets 
iGoogle และไฟล์แบบออฟไลน์ในตําแหน่งกลางหน่ึง  

 ให้เว็บไซต์ของคุณเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะตามท่ีคุณต้องการ  

 ค้นหาใน Google เน้ือหาของเว็บไซต์ที่มีเทคโนโลยีการค้นหา Google  

 เรียนรู้พ้ืนฐานของ Google เว็บไซต์และเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ของคุณเองการใช้งาน Google site  

 Google Sites เป็นแอปพลิเคชันออนไลน์ที่ทาให้การสรา้งเว็บไซต์ของทีมกลายเป็นเรื่องง่าย  

 แก้ไขเอกสาร เมื่อใช้ Google Sites ผู้คนสามารถรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายไว้ในที่เดียวได้อย่าง
รวดเร็ว ได้แก่ วิดีโอ ปฏิทิน งานนําเสนอ ไฟล์แนบ และข้อความ และสามารถใช้งานร่วมกับกลุ่มเล็กๆ 
ทั้งองค์กรหรือทั้งโลก เพ่ือดูหรือแก้ไขได้อย่างง่ายดาย  

 Free Accountไว้ที่100 MB  
o พ้ืนที่จัดเก็บ 10 Gb* (GB=กิกะไบต์)  
o ขนาดไฟล์สูงสุด 10 MB (MB=เมกกะไบต์)  
o จํานวนหน้าเว็บเพจไม่จากัดการใช้งาน Google site  

 * เฉพาะพ้ืนที่เว็บไซต์ไม่เกิน 100 MB แต่หากรวมเป็นสมาชิกบริการอ่ืนๆ ของกูเก้ิลตัวอ่ืนๆ เช่น ยูทูบ 
( YouTube), ไดรฟ (Drive), ปฏิทิน (Calendar), อัลบ้ัมภาพ (Picasa) แล้วไม่เกิน 10 GB 
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