
การออกแบบสื่อการเรียนการ

สอนโดยใช้  Google site 
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สมัครเข้าใช้งาน Google การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site
Google Sites คือโปรแกรมหนึ่งของ บริษัท Google ที่เปิดให้
สมาชิกของ Google สามารถสร้างเว็บไซต์ของตนเองได้ฟรี โดย
การ สร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site นั้นท าได้ง่าย เหมือนกับ
การแก้ไขเอกสารธรรมดาๆ ชิ้นหนึ่งผู้ ใช้สามารถปรับแต่ง
รูปลักษณ์ของเว็บไซต์ได้อย่างอิสระ และมีข้อมูลที่หลากหลาย 
รูปแบบ เช่น ข้อความ วิดีโอ ปฏิทิน เอกสาร ไฟล์งาน ฯลฯ อีกทั้ง
ยังสามารถก าหนดให้ผู้อื่น เข้ามาร่วมจัดการเว็บไซต์ร่วมกัน 
รวมไปถึง สามารถก าหนดให้เว็บไซต์ เป็นส่วนตัวหรือ สาธารณะ
ก็ได้อีกด้วย

4 Step Google Site

เลือกใช้บริการ Google Site

สร้างเว็บไซต์ ใส่ข้อมูลในเว็บไซต์

เผยแพร่เว็บไซต์



ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต้ดว้ย Google site

ก่อนท่ีจะใช้งาน Google Site 
จะต้องมีอีเมล์ของ Google หรือ 
gmail นั่นเอง เมื่อได้อีเมล์แล้วก็ให้ 
login หรือลงชื่อเข้าใช้ให้เรียบร้อย 



ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ด้วย 
Google site

1. เข้าไปที่ Google Drive (เข้าสู่ระบบ
ด้วยบัญชี Google ให้เรียบร้อยก่อน)

2. คลิกขวา (เลือกพื้นที่ว่างๆ) เลือก 
“เพิ่มเติม” แล้วเลือก “Google Site”



3. เพียงเท่านี้ก็ได้เว็บไซต์ที่พร้อมให้ปรับแต่งแล้ว



การจดัการหัวเว็บ (Banner)

หัวของเว็บไซต์ (Banner) เราสามารถจัดการได้ 2 ส่วน ส่วนแรก คือ 
การแทรกรูปภาพ และส่วนที่สอง คือ จัดการรูปแบบของหัวเว็บ ดังต่อไปนี้



การจดัการหัวเว็บ (Banner)

เมื่อคลิกเปลี่ยนรูปภาพ จะมีหน้าต่าง Gallery รูปภาพมาให้เลือกซึ่งโปรแกรม
ก าหนดมาให้ แต่ถ้าเราต้องการใช้ภาพของเราเองที่มีอยู่ในเครื่อง Computer
เราจะต้อง Upload ภาพขึ้นไปในระบบก่อน โดยคลิกที่แถบ “อัปโหลด”



เลือกโหมดรูปภาพตามต้องการ



การจดัการหัวเว็บ (Banner)

ถ้าคลิกที่ “Header type” จะปรากฏตัวเลือกขึ้นมาตามภาพ

1 2 3 4

1 แสดงภาพแบนเนอร์ขนาดใหญ่มาก
2 แสดงภาพแบนเนอร์ขนาดใหญ่
3 แสดงภาพแบนเนอร์ขนาดเล็ก
4 แสดงแต่ข้อความ



เมื่อเปลี่ยนรูปแล้วให้เปลี่ยนข้อความด้านบน จากค าว่า “ชื่อของหน้า”
เป็นค าอื่น ๆ ตามชื่อเว็บของเรา โดยเมื่อคลิกที่ข้อความ เราสามารถพิมพ์ข้อความ
ใหม่ลงไปแทนที่ได้เลย แล้วเลือก Font ขนาดตัวอักษร และจัดรูปแบบข้อความ
ชิดซ้าย ชิดขวา ฯลฯ

คลิกเพิ่มชื่อ Site



หรือจะเปลี่ยนรูปแบบข้อความให้เป็นแบบ ชื่อเรื่อง ส่วนหัว ส่วนหัวย่อย เล็ก

คลิกเปลี่ยนรูปแบบเพิ่มข้อความ



หรือถ้าต้องการใส่ Link ให้คลิก ไอคอน Link จากนั้น กรอก link website ลงไป ในช่อง link

ลากคลุมข้อความกดปุ่ม Link

ใส่ Link เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการ



กดปุ่ม Preview ด้านบน



จะแสดงตัวอย่างให้เราดู ซึ่งมี 3 รูปแบบในการแสดงผล

1 2 31 แสดงตัวอย่างในรูปแบบของมือถือ
2 แสดงตัวอย่างในรูปแบบของแท็บเล็ต
3 แสดงตัวอย่างในรูปแบบของหน้าจอคอมพิวเตอร์



ใส่ข้อความ หรือค าอธิบายต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ให้คลิกที่ปุ่ม กล่องข้อความ 
1 ครั้ง จะปรากฏกล่องข้อความขึ้นมา แล้วพิมพ์ข้อความลงไปและสามารถ
ปรับขนาด กล่องข้อความได้

คลิกเครื่องมือ กล่องข้อความ

ขั้นตอนการใส่ข้อความลงในเว็บไซต์

พิมพ์ข้อความลงไปในกล่องข้อความ

ปรับรูปแบบข้อความตามต้องการ



ภาพกราฟิกก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งท่ีส าคัญ ส าหรับการสร้างเว็บเพจ เพราะจะช่วยให้เว็บสวยงาม มีสีสันน่าสนใจ
และสื่อความหมายได้ดีขึ้น ซึ่งภาพที่น ามาใช้อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหา เช่น ภาพสินค้าและบริการ 
หรือเป็นเพียงภาพที่น ามาใช้ตกแต่งเพื่อให้เว็บของเราดูดีขึน้ได้ โดยการแทรกภาพในGoogle Site ให้คลิกที่ปุ่มรูปภาพ

คลิกแทรกรูปภาพ

ขั้นตอนการแทรกรูปภาพประกอบในเว็บไซต์



การ Insert คลิป Video มาแสดงบนเว็บเพจ เช่น คลิปวิดีโอที่น่าสนใจ
จากเว็บไซต์ Youtube ท าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม ฝัง (Embedded) แล้ววาง Link ลงไป

แทรก VDO กดปุ่ม ฝัง

ขั้นตอนการแทรกวิดีโอประกอบในเว็บไซต์

วาง Link วิดิโอลงไป แล้วกด แทรก



ให้เลือกแถบเครื่องมือ หน้าเว็บ แล้วตั้งชื่อ หน้าเพจ แล้วสร้างหน้าได้ตามต้องการ

คลิกแท็บหน้าเว็บ

การเพิ่มหน้าเพจเว็บไซต์ ให้มีเมนู หรือหน้าเว็บไซต์มากขึ้น

ตั้งชื่อเมนู

ตั้งชื่อเส้นทาง
(เป็นภาษาอังกฤษหรือตวัเลข)



คลิกแท็บจุด 3 จุด

การเพิ่มเมนูย่อย

เลือกเพิ่มหน้าย่อย



การเพิ่มเมนูย่อย

ตั้งชื่อเมนูย่อย

ตั้งชื่อเส้นทาง
(เป็นภาษาอังกฤษหรือตวัเลข)

จะปรากฎเมนูย่อย



ขั้นตอนการเผยแพร่เว็บไซต์

กดปุ่มเผยแพร่ 
(Publish)

ตั้งชื่อ Link เว็บไซต์
ของเราเอง

(เป็นภาษาอังกฤษหรือตวัเลข)

กดปุ่มบันทึก



ขั้นตอนการเผยแพร่เว็บไซต์

กดปุ่ม ดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่ 



ขั้นตอนการเผยแพร่เว็บไซต์
การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google site มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก ใคร ๆ ก็สามารถมีเว็บไซต์
ของตนเองได้ มีผลสรุปว่ามีข้อดี จุดเด่นมากมาย ดังน 

1. สามารถท าหน้าเว็บเพจของตัวเองได้ง่าย ใช้งานสะดวกโดยไม่จ าเป็นต้องมีความรู้เรื่อง html
2. สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเป็นความรู้ หรือบทเรียนอะไรก็ได้
3. มีพื้นท่ีฟรีถึง 100 เมกะไบต์ ต่อ site
4. สามารถเลือกรูปแบบ Theme ส าเร็จรูปได้มากมาย
5. รูปแบบไซต์เป็นแบบมาตรฐานของเว็บไซต์ทั่วไป
6. พัฒนาได้ง่าย ปรับปรุงรูปแบบง่าย ปรับแต่งข้อมูลแบบออนไลน์
7. สามารถที่จะเก็บไฟล์ภาพ หรือไฟล์ชนิดต่างๆ ไว้ในไซต์ของเราได้
8. สร้าง link ภายในและภายนอกของไซต์ได้
9. การตั้งค่าส าหรับการเข้าถึงและใช้ข้อมูลร่วมกัน
10. เป็นท่ีรวมเข้ากับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Google เพื่อให้คุณสามารถแบ่งปันวิดีโอภาพถ่ายงานน าเสนอและปฏิทิน



ขอบคุณครบั…


