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บทนํา 
  

หนงัสือคู่การใชง้าน Google Calendar จดัทาํข้ึนเพื่อประกอบการเขา้ใชง้านบนัทึกตารางการทาํงาน
รายวนัของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทรัพยสิ์นและพสัดุ โดยคู่มือเล่มน้ีจะกล่าวถึงวิธีการใชง้านใน Google Calendar  

Google Calendar เป็นปฏิทินแบบออนไลน์ของ Google ซ่ึงทาํใหผู้ใ้ชง้านสามารถเกบ็ขอ้มูลเหตุการณ์
ต่างๆรวมไวใ้นท่ีเดียวกนัได ้ไม่วา่จะเป็นการสร้างกาํหนดการนดัหมายและกาํหนดเวลาเหตุการณ์ต่างๆ สามารถ
ส่งขอ้ความเชิญ สามารถใชป้ฏิทินร่วมกบัเพ่ือนร่วมงาน และคน้หาเหตุการณ์ต่างๆ ได ้รวมทั้งสามารถแจง้เตือน
ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีได ้

ทั้งน้ี ในคู่มือเล่มน้ีจะอธิบายขั้นตอนการใชง้านอย่างละเอียด รวมทั้งมีรูปภาพประกอบ ซ่ึงจะช่วยให้
ผูใ้ชร้ะบบเขา้ใจและใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
 

ผูจ้ดัทาํ 
หน่วยวิชาการและฝึกอบรม  งานพฒันาระบบพสัดุ 
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Google Calendar 
 

Google Calendar หรือ ปฏิทิน Google คือ ปฏิทินออนไลน์ของ Google ท่ีใชใ้นการบนัทึกขอ้มูล
กิจกรรมเหตุการณ์ รวมถึงจดัการตารางนดัหมาย โดยสามารถส่งขอ้ความเชิญ สามารถใชป้ฏิทินร่วมกบับุคคล
อ่ืนได ้และสามารถคน้หากิจกรรมต่างๆ นอกจากน้ียงัมีระบบแจง้เตือนไดห้ลายช่องทาง ทั้งทางอีเมลป๊์อปอพั 
และ SMS 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อนาํระบบ Google Calendar มาเป็นตวัช่วยในการจดัตารางเวลาใหก้บัผูใ้ชง้าน   

2. เพื่อเป็นการแจง้เตือนตารางการทาํงานประจาํวนัและการนดัหมายล่วงหนา้ 
3. เพื่อใชป้ฏิทินร่วมกนัไดร้ะหวา่งผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 

 
ประโยชน์ของ Google Calendar 
 1. เป็นตวัช่วยในการจดัตารางเวลาใหก้บัผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งสะดวกสบาย สามารถกาํหนดกิจกรรมท่ีจะทาํ
ลงไปได ้ทาํใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ห็นอยา่งชดัเจน สามารถเปล่ียนแปลงขอ้มูลและใส่สีสนัไดต้ามตอ้งการ 
 2. เหตุการณ์ในตาราง ผูใ้ชส้ามารถาํหนดใหแ้จง้เตือนทางอีเมลไ์ด ้หรือไม่ตอ้งแจง้กไ็ด ้
 3. สามารถใชป้ฏิทินร่วมกนัไดร้ะหวา่งผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 

4. สามารถแจง้เตือนกิจกรรม ท่ีกาํลงัมาถึงไดท้างโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ทาํใหเ้ราไดรู้้ล่วงหนา้อยา่งรวดเร็ว 
และไม่พลาดกิจกรรมหรือนดัหมายนั้นๆ 
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วธีิการใช้งาน Google Calendar 
 
1. การลงช่ือสมัครใช้ Google Calendar 
 กรณีมีบญัชีผูใ้ช ้Google หรือ Gmail แสดงวา่ไดล้งช่ือสมคัรใชแ้ลว้ หากไม่มีบญัชีผูใ้ช ้สามารถสมคัร
สมาชิกใหม่ไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.gmail.com 
 

 
รูปที ่1  หน้าหลกัของ Gmail 
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2. วธีิการเข้าใช้ Google Calendar 
สามารถเขา้ใช ้Google Calendar โดยเขา้ทางหนา้หลกัของ Google ไปท่ีหนา้แรกของ Google คลิก 

Calendar/ปฏิทิน จากนั้นป้อนอีเมลท่ี์ใชแ้ละรหสัผา่นเขา้สู่ระบบท่ีสมคัรไว ้คลิก ลงช่ือเข้าใช้ 
 

 
รูปที ่2  การเข้าใช้ Google Calendar ทาง www.google.com 

 

 
รูปที ่3  ลงช่ือเข้าใช้ Google Calendar 
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รูปที ่4  หน้าหลกัของ Google Calendar 
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3. การสร้างกิจกรรมใน Google Calendar 
วิธีการสร้างกิจกรรมใน Google Calendar ทาํได ้3 วิธี ดงัน้ี 

 3.1 ใชช่้องป๊อปอพัของกิจกรรม คลิกเลือกวนัท่ีในปฏิทิน และพิมพข์อ้มูลในช่อง WHAT/เหตุการณ์ 
และกด Create Event/สร้างกิจกรรม  ช่องป๊อปอพัของกิจกรรมจะแสดงกิจกรรมใหม่ในปฏิทิน หากตอ้งการ
เพิ่มเติมหรือแกไ้ขรายละเอียดกิจกรรมใหก้ด Edit Event/ แกไ้ขกิจกรรม 
 

 
รูปที ่5  การสร้างกจิกรรมโดยใช้ช่องป๊อปอัพของกจิกรรม 
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3.2 ใชค้าํสัง่ Create/สร้างกิจกรรม  คลิก Create/สร้างกิจกรรม ในคอลมัน์ทางซา้ยของปฏิทิน ซ่ึงจะเป็น
การเขา้สู่หนา้เวบ็ท่ีสามารถป้องขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมไดต้ามตอ้งการ ในหนา้น้ีสามารถเพิ่มผูเ้ขา้ร่วม เปล่ียน
การตั้งค่าการแจง้เตือน และเผยแพร่กิจกรรมแก่ผูใ้ชร้ายอ่ืน 
 

 
รูปที ่6  การสร้างกจิกรรมโดยคาํส่ัง Create/สร้างกจิกรรม 
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3.3 ใชค้าํสัง่ My Calendar/ปฏิทินของฉนั คลิก My Calendar/ปฏิทินของฉนัในรายการ ปฏิทินทางซา้ย 
ใหเ้ล่ือนเมาส์เหนือปฏิทินท่ีตอ้งการ  และคลิกท่ีปุ่มลูกศรลงท่ีปรากฏข้ึน Create Event on This Calendar /สร้าง
กิจกรรมในปฏิทินน้ี 
 

 
รูปที ่7  การสร้างกิจกรรมโดยใช้คาํส่ัง My Calendar/ปฎทินิของฉัน 
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4. การสร้างปฏิทินเพิม่ 
 4.1 สามารถสร้างปฏิทินเพ่ืมจากปฏิทินหลกั ไดโ้ดยคลิก My Calendar/ปฏิทินของฉนั ในรายการปฏิทิน
ทางซา้ยและคลิกท่ีปุ่มลูกศรลงท่ีปรากฏข้ึน จากนั้นเลือก Create New Calendar / สร้างปฏิทินใหม่ 
  

 
รูปที ่8 การเพิม่ปฏิทนิโดยใช้คาํส่ัง My Calendar / ปฏทินิของฉัน 
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4.2 ตั้งช่ือปฏิทินใหม่และรายละเอียดเพ่ิมเติม จากนั้นกด Create Calendar / สร้างปฏิทิน 
 

 
รูปที ่9 การเพิม่ปฏิทนิใหม่ 
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5. การเพิม่เติมหรือแก้ไขรายละเอยีดกจิกรรมใน Google Calendar 
 วิธีการเพิ่มเติมหรือแกไ้ขรายละเอียดกิจกรรมใน Google Calendar ทาํได ้2 วิธี ดงัน้ี 
 5.1 ใช้ช่องป๊อปอพัของกิจกรรม  คลิกเลือกวนัท่ีในปฏิทินท่ีตอ้งการเพิ่มเติมหรือแกไ้ขรายละเอียด               
จะปรากฎช่องป๊อปอพัของกิจกรรมใหก้ด Edit Event/แกไ้ขกิจกรรม 
 

 
รูปท่ี 10  การเพิม่เติมหรือแก้ไขรายละเอยีดโดยใช้ช่องป๊อปอพัของกจิกรรม 
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5.2 เม่ือป้อนขอ้มูลท่ีเหมาะสมและเลือกการตั้งค่าท่ีตอ้งการแลว้ ใหค้ลิก Save/บนัทึก 
 

 
รูปที ่11  การเพิม่เติมหรือแก้ไขรายละเอยีดกจิกรรม 
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6. การเชิญเพือ่นเข้าร่วมกจิกรรม 
 สามารถเชิญเพื่อนเขา้ร่วมกิจกรรม ไดด้งัน้ี 

6.1 เขา้ไปท่ีหนา้การสร้างกิจกรรม จะมีเมนู Add Guest/เพิ่มผูเ้ขา้ร่วม จากนั้นจึงใส่อีเมลข์องบุคคลท่ี
ตอ้งการ กด Add/เพิ่ม 

รูปที ่12  การเชิญเพือ่นเข้าร่วมกจิกรรม 
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6.2 เลือกระดบัสิทธ์ิของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
- แกไ้ขกิจกรรม 
- เชิญบุคคลอ่ืน 
- ดูรายช่ือผูเ้ขา้ร่วม 
 
6.3 เม่ือตั้งค่ารายละเอียดกิจกรรมท่ีตอ้งการเรียบร้อยแลว้ กด Save/บนัทึก 

 
รูปที ่13  การเลอืกระดบัสิทธ์ิของผู้เข้าร่วมกจิกรรม 

 
หมายเหตุ 
 1. ระบบจะส่งคาํเชิญไปตามท่ีอยูอี่เมล ์โดยใหผู้เ้ขา้ร่วมตอบกลบัว่าจะเขา้ร่วมหรือไม่ (Yes/ใช่, No/ไม่, 
Maybe/อาจจะเขา้ร่วม) สาํหรับผูท่ี้ใช ้Google apps หรือ Gmail ส่วนบุคคล สามารถตอบรับคาํเชิญผ่านอีเมล ์               
ไดเ้ลย เม่ือตอบรับคาํเชิญไปแลว้ ไม่ว่าจะ Yes-Maybe-No กิจกรรมนั้นจะปรากฏท่ีปฏิทินให้โดยอตัโนมติั 
(ข้ึนอยูก่บัการตั้งค่าดว้ย) สามารถเปล่ียนใจจะไปหรือไม่ไป หรือลบกิจกรรมนั้นได ้
 2. สาํหรับท่ีผูท่ี้ไม่ไดใ้ช ้Google apps  หรือไม่ไดใ้ช ้Gmail ส่วนบุคคล จะไม่สามารถตอบรับคาํเชิญ
และบนัทึกคาํตอบรับแบบอตัโนมติัได ้นอกจากน้ียงัไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดของกิจกรรมไดด้ว้ย แต่จะมี
ไฟลแ์นบ ช่ือ invite.ics แนบมา ซ่ึงสามารถ Import เพื่อดูรายละเอียดในคาํเชิญได ้
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7. วธีิการพมิพ์ Google Calendar 
 7.1 เลือกปฏิทินท่ีตอ้งการพิมพใ์นรายการปฏิทินทางซา้ยของ Google Calendar จาก My Calendar/
ปฏิทินของฉนั เลือกปฏิทินท่ีตอ้งการพิมพ ์
 

 
รูปท่ี 14  การเลอืกปฏิทนิทีต้่องการพมิพ์ 
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7.2 คลิกท่ีไอคอน More/เพ่ิมเติม แลว้คลิก Print/พิมพ ์
 

 
รูปที ่15  การส่ังพมิพ์ปฏิทนิ 

  



 

หน่วยวชิาการและฝึกอบรม  งานพฒันาระบบพสัดุ   

ฝ่ายทรัพย์สินและพสัดุ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 17 
 

8. การแบ่งปันปฏิทนิกับผู้ใช้ทีร่ะบุ 
 สามารถแบ่งปันปฏิทินกบัผูใ้ชท่ี้ระบุ ไดด้งัน้ี 
 8.1 ในรายการปฏิทินทางดา้นซา้ยของหนา้เวบ็ ใหเ้ล่ือนเมาส์เหนือปฏิทินท่ีตอ้งการ และคลิกท่ีปุ่มลูกศร
ลงท่ีปรากฏข้ึน จากนั้นเลือก Share This Calendar/แบ่งปันปฏิทินน้ี 
 

 
รูปที ่16  การเลอืกปฏิทนิท่ีต้องการแบ่งปัน 
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8.2 หนา้หลกัของ Share This Calendar/แบ่งปันปฏิทินน้ี ไปท่ี Share with Specific People ใหป้้อนท่ีอยูอี่เมลข์อง
บุคคลท่ีตอ้งการแบ่งปันปฏิทิน 
 

 
รูปที ่17  หน้าหลักของการ Share This Calendar/แบ่งปันปฏิทนินี ้
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8.3 จากเมนูแถบเล่ือนลง ใหเ้ลือก Permission Setting/ระดบัสิทธ์ิ 
 - Make changes and manage sharing / ดาํเนินการแกไ้ขและจดัการการใชร่้วมกนั 
 - Make changes to events / แกไ้ขกิจกรรม 
 - See all events details / ดูรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมด 
 - See only free/busy (hide details) / แสดงเฉพาะขอ้มูลวา่ง/ไม่วา่ง (ซ่อนรายละเอียด) 
 จากนั้นจึงคลิก Add Person/เพิ่มบุคคล บุคคลท่ีคุณเลือกให้แบ่งปันปฏิทินจะไดรั้บคาํเชิญทางอีเมล์
เพื่อใหดู้ปฏิทิน 
 ในกรณีท่ีตอ้งการเพิ่มบุคคลท่ีละหลายๆ คน ใหส้ร้างกลุ่ม Contact ไวใ้น Gmail ก่อน จึงจะสามารถเพ่ิม
บุคคลหลายคนไดใ้นคร้ังเดียว 
 

 
รูปที ่18  การเลอืกระดบัสิทธ์ิป้อนอเีมล์ทีต้่องการแบ่งปันปฏิทนิ 
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 8.4 กด Save/บนัทึก 
 

 
รูปที่ 19  การยนืยนัผู้ใช้ทีต้่องการแบ่งปันปฏิทนิ 

 
 8.5 ระบบจะส่งลิงคป์ฏิทินใหบุ้คคลท่ีแบ่งปัน โดยสามารถเขา้ถึงปฏิทินไดต้ามระดบัสิทธ์ิท่ีกาํหนด 
 

 
รูปที ่20  ลงิค์ปฏิทนิให้ผู้ใช้ทีต้่องการแบ่งปันปฏิทนิ 
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9. การแจ้งเตือน 
 Google Calendar  มีตวัเลือกในการรับการแจง้เตือนกิจกรรม สามารถเลือกท่ีจะรับการเตือนกิจกรรม
ทางขอ้ความ SMS อีเมล ์หรือหนา้ต่างป๊อปอพัในการ Google Calendar ไดด้งัน้ี 
 9.1 ในรายการปฏิทินทางซา้ย ใหเ้ล่ือนเมาส์เหนือปฏิทินท่ีตอ้งการ และคลิกท่ีปุ่มลูกศรลงท่ีปรากฏข้ึน 
แลว้เลือก Reminders and notifications/การแจง้เตือน 
 

 
รูปที ่21  หน้าแรกของการเลอืกแจ้งเตอืน 

 
 9.2 ในส่วน การแจง้เตือนกิจกรรม ให้เลือกวิธีการแจง้เตือนจากเมนูแบบเล่ือนลง และป้อนเวลาแจง้
เตือน (ระหว่าง 5 นาที ถึง 4 สัปดาห์) ถา้ตอ้งการเพ่ิมการเตือนเร่ิมตน้ ใหค้ลิก Add a reminder / เพ่ิมการแจง้
เตือน 
 9.3 นอกจากน้ี ยงัสามารถเลือกท่ีจะรับการแจง้เก่ียวกบักิจกรรมท่ีระบุในปฏิทิน ดว้ยการเลือกตวัเลือกท่ี
เหมาะสม ใน เลือกวา่คุณตอ้งการรับการแจง้อยา่งไร 
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9.4 คลิก บนัทึก 
 

 
รูปที ่22  การเลอืกรูปแบบการแจ้งเตอืน 
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10. การเรียกดูกจิกรรมในปฏิทนิ 
 สามารถเรียกดูกิจกรรท่ีบนัทึกลงในปฏิทินได ้5 รูปแบบ ดงัน้ี 
 10.1 แสดงรายการเป็น Day/วนั 

 
รูปที ่23  การแสดงกจิกรรมเป็นรายวนั 

 10.2 แสดงรายการเป็น Week/สปัดาห์ 

 
รูปที ่24  การแสดงกจิกรรมเป็นรายสัปดาห์ 
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 10.3 แสดงรายการเป็น Month/เดือน 

 
 

รูปที ่25  การแสดงกจิกรรมเป็นรายเดอืน 
 
 10.4 แสดงรายการ 4 วนั 

 
รูปที ่26  การแสดงรายการ 4 วนั 
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 10.5 แสดงรายการเป็นแผนงาน 

 
รูปที ่27  การแสดงกจิกรรมเป็นแผนงาน 
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11. การลบกิจกรรม 
 สามารถลบกิจกรรมไดโ้ดยใชช่้องป๊อปอพักิจกรรม คลิก เลือกกิจกรรมท่ีตอ้งการลบ และกด Delete/ลบ 
 

 
รูปที่ 28  การลบกจิกรรมโดยใช้ช่องป๊อปอพั 
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12. การตั้งค่าทัว่ไปของปฏิทนิ 
 สามารถตั้งค่าทัว่ไปของปฏิทิน ไดด้งัน้ี 
 12.1 ในหนา้หลกัของปฏิทิน ใหค้ลิกท่ี ไอคอนรูปเฟือง เลือก Setting/การตั้งค่า 

 
รูปที ่29  หน้าหลักปฏิทนิ 
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12.2 ในหนา้ General/ทัว่ไป ตั้งค่ารายละเอียดท่ีตอ้งการ และกด Save/บนัทึก 
 

 

 
รูปที ่30  การตั้งค่าทัว่ไปของปฏทินิ 
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13. การตั้งค่าอุปกรณ์เคลือ่นที ่
 ตั้งค่าระบบการแจง้เตือนทาง SMS ไดด้งัน้ี 
 13.1 ในหนา้หลกัของปฏิทิน ใหค้ลิกท่ี ไอคอนรูปเฟือง เลือก Setting/การตั้งค่า 

 
รูปที ่31  หน้าหลักปฏิทนิ 

 
 13.2 ในหนา้ Mobile Setup/ตั้งค่าอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ใส่รายละเอียด ดงัน้ี 
 - Country/ประเทศ 
 - Telephone Number/หมายเลขโทรศพัท ์ท่ีตอ้งการใหส่้ง SMS ไปแจง้ จากนั้นจึงกด Send Verification 
Code/ส่งรหสัยนืยนั ระบบจะส่งรหสัยนืยนัทางโทรศพัท ์
 - กรอกรหสัดงักล่าวลงในช่อง Verification Code/รหสัยนืยนั และคลิก Finish Setup/ส้ินสุดการตั้งค่า 
 - จากนั้นจึง Save/บนัทึก 

 
รูปที ่32  การตั้งค่าอุปกรณ์เคลือ่นที ่
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14. การ Sync ข้อมูลปฏทินิ 
 ระบบปฏิบัตกิาร Android  

เขา้ไปท่ี  Setting >> Accounts & Sync และเลือก  Google Account ถา้หากมีหลาย Account ให้
เลือก   Google Calendar ท่ีไดต้ั้งค่าไว ้

 ระบบปฏิบัตกิาร แมคโอโอส (Mac OS) 
 เขา้ไปท่ี Setting >> Mail, Contact, Calendar >> Gmail และเลือก Open 
 
 
 




