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บันทึกเรื่องเล่า 
เรื่อง อบรมหลักสูตร Google for Education 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ผู้เล่า รายละเอียด สรุปความรู้ที่ได้รับ 
นายปุณยธิษณ์ โยธินบุญพิทักษ์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 

นางสาววรุณกันยา คุณากรวิรุฬห์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
กองนโยบายและแผน 
และ 
นางสาวพิมผกา ศรีชนะ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
วันที่บันทึกเรื่องเล่า 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 Google Apps เป็นชุดโปรแกรม
การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud 
Computing) ส าหรับเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานและการท างานร่วมกัน และ
เป็นซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ที่  Google 
ให้บริการโดยผู้ใช้ต้องสมัครเป็นสมาชิก
ซ่ึงรวมแอปพลิ เคชันต่างๆ ที่มีความ
จ าเป็นต่อองค์กรในปัจจุบันอัน ได้แก่  
   Gmail เป็นการให้บริการอีเมล์
ของ Google เพ่ือรับ-ส่งข้อมูล 
 Google Calendar เป็นโปรแกรม 
Calendar ออนไลน์ท างานบนเว็บไซต์
โดยผู้ ใช้งานสามารถสร้างตารางงาน 
หรือตารางนัดหมายงานของตัวเองได้ 
 Google Contacts เป็นโปรแกรม
จัดการรายชื่อ เพ่ือแชร์ข้อมูลรายชื่อ
ติดต่อให้กับผู้ใช้ในองค์กรในไดเรกทอรี
ร่วมได้ 
 Google Hangout เป็นการให้บริการ
ติดต่อกับบุคคลผ่านวิดีโอ โทรศัพท์ หรือ
ข้อความ สามารถสนทนาโต้ตอบแบบ
เห็ นหน้ ากันและกัน  ท าให้ ผู้ ใช้ งาน 
Google plus บ น เค รื่ อ ง  PC แ ล ะ
ผู้ใช้งานบน Smartphone ให้สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้ อีกทั้งยังสามารถใช้
เป็ น เค รื่ อ งมื อ ใน ก ารป ระชุ ม แบ บ 
Online ได้อีกด้วย 
 Google Translate เป็นโปรแกรม
แปลภาษาโดยอ้างอิงสถิติในการแปล 
สามารถแปลได้แบบข้อความและท้ังเว็บ 

 น ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติ งานได้  โดยสามารถ
สร้าง แชร์และแก้ไขไฟล์ได้
แบบเรียลไทม์ ซึ่งข้อมูลนั้นจะ
ถูกเก็บโดยอัตโนมัติในระบบ 
Cloud ทั้งนี้สามารถใช้งานใน
อุปกรณ์ทุกประเภท เชื่อมโยง
ผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ
โท รศั พท์  ท า ให้ ท า งาน ได้
ส ะด วก  ทุ ก ที่  ทุ ก เว ล าที่
ต้องการ  



ผู้เล่า รายละเอียด สรุปความรู้ที่ได้รับ 
 Google Map เป็ น ก ารบ ริ ก าร 
เทคโนโลยีด้านแผนที่ประสิทธิภาพสูง  
ใช้งานง่าย ครอบคลุมพ้ืนผิวโลก และให้
ข้อมูลของธุรกิจในท้องถิ่น จัดให้แก่ผู้ใช้
ทั่วโลก 
 Google Docs เป็นการน าโปรแกรม
ป ระ เภ ท  Word Processing ไป ไว้ บ น
เว็บไซต์  ผู้ ใช้ งานสามารถสร้างเอกสาร 
เหมือนกับโปรแกรม Word ของ Microsoft 
 Google Sheet เป็นการน าโปรแกรม
ประเภท Spreadsheet ไปไว้บนเว็บไซต์ 
ผู้ใช้งานสามารถสร้างเอกสารเหมือนกับ
โปรแกรม Excel ของ Microsoft  
 Google Slide เป็นการน าโปรแกรม
ประ เภ ท น า เสนอ ไป ไว้ บ น เว็ บ ไซต์ 
ผู้ใช้งานสามารถสร้างเอกสารเหมือนกับ
โปรแกรม PowerPoint ของ Microsoft  
 Google Drawing เป็นโปรแกรม
วาดภาพบนเว็บไซต์ ผู้ใช้งานสามารถใช้
งานเหมือนกับ โปรแกรม Paint ของ 
Microsoft 
 Google Drive เป็นการให้ พ้ืนที่
เก็บข้อมูลออนไลน์ฟรี 15 GB เพ่ือเก็บ
รูปภาพ เรื่องราว การออกแบบ ภาพวาด 
การบันทึกเสียง และวิดี โอ สามารถ
เข้าถึงไฟล์ในไดรฟ์จากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต 
หรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ และเชิญบุคคล
อ่ืนให้มาดู และท างานร่วมกันในทุกไฟล์
ที่ต้องการ โดยไม่ต้องแนบไฟล์ไปกับอีเมล 
 Google Photo เป็นการบริการ
ส ารองภาพและวิดีโอทั้งหมดบน Cloud 
แบบไม่จ ากัดจ านวนฟรี รองรับภาพ
ความละเอียดถึง 16 ล้านพิกเซล วิดีโอ
สูงสุด 1080p จดจ าหน้าของคนที่อยู่ใน
ภาพได้ และจัดการภาพถ่ายและวิดีโอ  
ดูแบบรายวัน รายเดือน หรือเป็นปีได้ 

 


