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เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เรื่อง บริการต่าง ๆ จาก Google 

------------------------------------------------------------------------------- 

 หากนักเรียนหรอืผู้ที่สนใจตอ้งการใช้บริการตา่ง ๆ จาก Google จ าเป็นตอ้งมีบญัชีของ Google 

ก่อน แค่มีหนึ่งบัญชีก็ใช้ได้ทุกสิ่งที่เป็น Google (ดว้ยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดยีว) สรา้งบัญชีกับ Google  

ได้ท่ี https://accounts.google.com/SignUp บรกิารต่าง ๆ แบ่งเป็นหมวด ๆ ดังนี้ 

เว็บ 

 คน้เว็บ คน้หาหน้าเว็บหลายพันลา้นหน้าเว็บ 

  Google Chrome เบราว์เซอร์ท่ีสร้างขึน้มาให้ท างานได้รวดเร็ว เรียบง่าย และปลอดภัย 

  บุก๊มาร์ก เข้าถึงบุ๊กมารก์และรายการที่ตดิดาวของคุณ 

มือถอื 

  มือถอื รับผลิตภัณฑ์ตา่งๆ ของ Google บนโทรศัพทม์ือถอืของคุณ 

  Maps ส าหรับมือถอื ดูแผนท่ี ต าแหนง่ปัจจุบัน และรับเส้นทางได้บนโทรศัพทข์อง

คุณ 

  การค้นหาส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนท่ี คน้ Google ได้ไม่วา่คุณจะอยู่ที่ใด 

ธุรกจิ 

  AdWords ดงึดูดลูกค้ามากขึ้นและจา่ยตามผลลัพธ์ท่ีไดเ้ท่านัน้ 

   Google Apps for Work รับอีเมล เอกสาร พื้นที่จัดเก็บ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่ง

ปรับแต่งส าหรับธุรกจิของคุณโดยเฉพาะ 

http://www.google.com/intl/th/insidesearch/
http://www.google.co.th/chrome?hl=th&brand=CHMI
http://www.google.co.th/bookmarks/
http://www.google.co.th/mobile/
http://www.google.co.th/mobile/maps/
http://www.google.co.th/mobile/search/
http://www.google.co.th/intl/th/adwords/start/?channel=et-product_page?sourceid=awo&subid=th-ww-et-about-products
https://www.google.com/intx/th/enterprise/apps/business/index.html?utm_source=google_products&utm_medium=et&utm_campaign=smb_apps
http://www.google.com/intl/th/insidesearch/
http://www.google.co.th/chrome?hl=th&brand=CHMI
http://www.google.co.th/bookmarks/
http://www.google.co.th/mobile/
http://www.google.co.th/mobile/maps/
http://www.google.co.th/mobile/search/
http://www.google.co.th/intl/th/adwords/start/?channel=et-product_page?sourceid=awo&subid=th-ww-et-about-products
https://www.google.com/intx/th/enterprise/apps/business/index.html?utm_source=google_products&utm_medium=et&utm_campaign=smb_apps
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สื่อ 

 YouTube ดู อัปโหลด และแชร์วดิโีอ 

  หนังสอื คน้หาข้อความทั้งหมดในหนังสอื 

  คน้รูป คน้หารูปภาพบนเว็บ 

  ขา่วสาร คน้เรื่องราวข่าวสารมากมาย 

  คน้วดิโีอ คน้หาวดิโีอบนเว็บ 

  Picasa คน้หา แก้ไข และแชร์รูปภาพของคุณ 

ภูมิศาสตร์ 

  Maps ดูแผนท่ีและเส้นทาง 

  Earth ส ารวจโลกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ 

   Panoramio  ส ารวจและแชร์รูปภาพท่ัวโลก 

การค้นหาเฉพาะทาง 

  คน้บล็อก คน้หาบล็อกในหัวขอ้ที่คุณชื่นชอบ 

  Custom Search สรา้งประสบการณ์การค้นหาที่ก าหนดเองส าหรับชุมชนของคุณ 

  Scholar คน้หาเอกสารวิชาการ 

  เทรนด์ ส ารวจเทรนด์การคน้หาในอดตีและปัจจุบัน 

http://www.youtube.com/
http://books.google.co.th/books?hl=th
http://images.google.co.th/imghp?hl=th
http://news.google.co.th/nwshp?hl=th
http://video.google.co.th/?hl=th
http://picasa.google.co.th/intl/th/#utm_source=th-all-more&utm_campaign=th-pic&utm_medium=et
http://maps.google.co.th/?hl=th
http://www.google.co.th/intl/th/earth/
http://www.panoramio.com/
http://www.google.co.th/blogsearch?hl=th
http://www.google.co.th/coop/cse/?hlth
http://scholar.google.com/?hl=th
http://www.google.co.th/trends/?hl=th
http://www.youtube.com/
http://books.google.co.th/books?hl=th
http://images.google.co.th/imghp?hl=th
http://news.google.co.th/nwshp?hl=th
http://video.google.co.th/?hl=th
http://picasa.google.co.th/intl/th/
http://maps.google.co.th/?hl=th
http://www.google.co.th/intl/th/earth/
http://www.panoramio.com/
http://www.google.co.th/blogsearch?hl=th
http://www.google.co.th/coop/cse/?hlth
http://scholar.google.com/?hl=th
http://www.google.co.th/trends/?hl=th
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บา้นและส านักงาน 

  Gmail อเีมลที่สามารถคน้หาได้และท างานรวดเร็ว และมีสแปมนอ้ย 

  ไดรฟ ์สรา้ง แชร์ และเก็บทุกสิ่งของคุณได้ในที่เดียว 

  เอกสาร เปิด แก้ไข และสร้างเอกสาร 

  ชีต เปิด แก้ไข และสร้างสเปรดชีต 

  สไลด์ เปิด แก้ไข และสร้างงานน าเสนอ 

  ฟอรม์ สรา้งแบบส ารวจ ฟรี 

  วาดเขียน สรา้งไดอะแกรมและผังการท างาน 

  Sites สรา้งเว็บไซต ์และเพิ่มความปลอดภัยให้ wiki ของกลุ่ม 

  ปฏิทนิ จัดระเบียบตารางเวลาของคุณ และแชร์กิจกรรมตา่งๆ กับเพื่อนฝูง 

  แปลภาษา แปลข้อความ หน้าเว็บ และไฟล์ไดท้ันทมีากกว่า 50 ภาษา 

  Trader ประกาศหรือคน้หางาน ผลติภัณฑ์ และบรกิาร 

  Google Cloud Print สั่งพิมพ์ไดทุ้กที่ จากทุกอุปกรณ์ 

  Google Keep เก็บส่ิงที่คุณคิด 

http://mail.google.com/mail?hl=th#utm_source=th-et-more&utm_medium=et&utm_campaign=th
http://www.google.co.th/drive/?utm_medium=et&utm_source=about&utm_campaign=et-about
http://docs.google.com/document?usp=about_products
http://docs.google.com/spreadsheets?usp=about_products
http://docs.google.com/presentation?usp=about_products
http://docs.google.com/forms/create?usp=about_productspage&authuser=0
http://docs.google.com/drawings/create?usp=about_products&authuser=0
http://sites.google.com/
http://www.google.com/calendar/render?hl=th
http://translate.google.co.th/?hl=th
http://www.google.co.th/local/trader
http://www.google.com/cloudprint/learn/?hl=th
http://keep.google.com/
http://mail.google.com/mail?hl=th
http://www.google.co.th/drive/?utm_medium=et&utm_source=about&utm_campaign=et-about
http://docs.google.com/document?usp=about_products
http://docs.google.com/spreadsheets?usp=about_products
http://docs.google.com/presentation?usp=about_products
http://docs.google.com/forms/create?usp=about_productspage&authuser=0
http://docs.google.com/drawings/create?usp=about_products&authuser=0
http://sites.google.com/
http://www.google.com/calendar/render?hl=th
http://translate.google.co.th/?hl=th
http://www.google.co.th/local/trader
http://www.google.com/cloudprint/learn/?hl=th
http://keep.google.com/


ณรงค์ เพ็ชรเส้ง  บริการตา่ง ๆ จาก Google หนา้ 4 

 

เครอืข่ายสังคม 

   Google+  การแชร์เหมือนในชีวติจริง แนวคดิใหม่ส าหรับโลกอินเทอรเ์น็ต 

  บล็อกเกอร์ แชร์ประสบการณ์ชีวิตออนไลน์ด้วยบล็อก สะดวก รวดเร็ว และฟรี 

  Groupsสรา้งรายชื่อรับเมลและกลุ่มสนทนา 

  แฮงเอาท์ การสนทนาที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ทุกที่ ทุกเวลา ฟรี 

นวัตกรรม 

  รหัส เครื่องมือส าหรับนักพัฒนาซอฟตแ์วร์, API และทรัพยากรตา่งๆ 

 

https://plus.google.com/?utm_source=embedded&utm_medium=googleabout&utm_campaign=link
http://www.blogger.com/start?hl=th
http://groups.google.com/grphp?hl=th
http://www.google.co.th/hangouts/
http://code.google.com/intl/th/
https://plus.google.com/?utm_source=embedded&utm_medium=googleabout&utm_campaign=link
http://www.blogger.com/start?hl=th
http://groups.google.com/grphp?hl=th
http://www.google.co.th/hangouts/
http://code.google.com/intl/th/

