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Google Sites หลักสูตรสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง 

 

Google Sites คอื โปรแกรมออนไลน์ทีท่ ำใหก้ำรสรำ้งเวบ็ไซตใ์หง้ำ่ยขึน้เหมอืนกบั
กำรแกไ้ขเอกสำรธรรมดำๆดว้ย Google Sites สำมำรถรวบรวมควำมหลำกหลำย
ของขอ้มูลในทีเ่ดยีว เชน่ รวมวดิโีอ ปฏทินิกำรน ำเสนอ เอกสำรหรอืสิง่ทีแ่นบ และ
ขอ้ควำม อ ำนวยควำมสะดวกใหคุ้ณร่วมกนัด ูหรอืแกไ้ขหน้ำเวบ็ จะเป็นกลุม่เลก็ๆ 

หรอืทัง้องคก์รของคุณ  

ในหลกัสูตรนี้ผูเ้ขำ้อบรมจะไดเ้รยีนรู ้และฝึกฝนกำรพฒันำเวบ็ไซต์ดว้ย google site ตัง้แต่พืน้ฐำน กำรใชง้ำน 
Template กำรสรำ้ง  Page กำรแกไ้ขขอ้ควำม แทรกรูป วดิโีอ แผนที ่รูปถงึกำรปรบัแต่งควำมสวยงำม ให้
เหมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของตนเอง และจะแนะน ำเทคนิคตำ่ง ๆ ทีช่ว่ยใหก้ำรท ำเวบ็ไซตด์ว้ยตนเองงำ่ยและมี
ประสทิธภิำพขึน้ 

วัตถุประสงค์: 

o แนะน ำกำรใชง้ำน Template ส ำเรจ็รูปเพื่อน ำมำใชก้บังำน เพื่อควำมรวดเรว็ 
o แนะน ำเครือ่งมอืกำรแกไ้ขหน้ำ Page เชน่กำรแกไ้ข Text กำรใส่รูป  
o กำรแทรก Google Calendar ลงใน sites 
o กำรสรำ้งขำ่วเพือ่ประชำสมัพนัธ ์ภำยใน  sites 
o แนะน ำกำรใชง้ำน Google Gadget ต่ำงๆ ส ำหรบัหน้ำเวบ็ของคุณ 
o สรำ้งทีเ่กบ็เอกสำรตำ่งๆ เพื่อใหผู้ช้มเขำ้มำ Download ได ้
o ตัง้ค่ำสทิธิก์ำรเขำ้ถงึ Sites และกำรแกไ้ข Page ร่วมกนักบัคนอืน่ได ้   
o แนะน ำกำรใชง้ำน HTML Code ส ำหรบันบัจ ำนวนผูเ้ขำ้ชม Sites 
o แนะน ำกำรย่อ Link ใหส้ัน้ลงดว้ย goo.gl เพื่องำ่ยแก่กำรจดจ ำ 

กลุ่มเปา้หมาย: 

o นกัเรยีนนกัศกึษำ 
o ครู อำจำรย ์วทิยำกรทีส่นใจ 
o นกัวชิำกำร นกัไอท ีหรอืผูดู้และระบบ 
o ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไปทีส่นใจสรำ้งเวบ็ไซตด์ว้ยตนเองดว้ย Google Sites 
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ความรู้พืน้ฐาน: 

o สำมำรถใชง้ำนระบบคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ตได ้
o มคีวำมรูพ้ืน้ฐำนในกำรใชง้ำนคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ได้ 

ระยะเวลาในการอบรม: 

o 12 ชัว่โมง (2 วนั) 

ราคาคอร์สอบรม: 

o 3,500 บำท / คน (รำคำนี้ยงัไม่ไดร้วมภำษมีูลคำ่เพิม่) 

วิทยากรผูส้อน: 

o อำจำรยส์ำมติร โกยม 

เนื้อหาการอบรม: 

o กำรเขำ้ใชง้ำน google site  
o กำรวำงโครงสรำ้งและรำยละเอยีดของ site   
o เครื่องมอืในกำรแกไ้ข site   
o กำรเปลีย่นชือ่ site  
o กำรแกไ้ขกำรออกแบบ   
o กำรแกไ้ขโครงสรำ้งหน้ำเวบ็  
o กำรแกไ้ขสแีละแบบตวัอกัษร  
o กำรแทรกวตัถุ และสื่อต่ำงๆ ลงไปใน sites   
o กำรแทรก Google Docs, Spreadsheets  Presentations, and  Forms  ลงใน sites  
o กำร Insert ปฏทินิของ Google Calendars  
o กำร Insert  Google Maps   
o กำร Insert  gadget   
o กำรใส่ภำพแอนนิเมชัน่ลงใน site โดยกำรใช ้code html   
o สรำ้งเพจเอกสำรดำวน์โหลด  
o กำรตัง้ค่ำหน้ำเวบ็  
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o สรำ้งหน้ำเพจประกำศขำ่วสำร    
o กำรยำ้ยต ำแหน่งของกำรน ำทำง   
o กำรแบ่งปนักำรมอบสทิธ ์และแกไ้ข  
o กำรย่อ Link ดว้ย Bit.ly   
o วธิกีำรท ำ FanPage ใน Facebook และกำรท ำปุม่ Like เพื่อน ำไปไวใ้น google sites 

 


