
Google Calendar 
Used for SIT Activity  

Announcement 



วตัถปุระสงค์ส ำหรับกำรฝึกอบรม 

 สำมำรถเปิดใช้งำน KMUTT Google Account 

 สำมำรถใช้งำน Google Calendar เบือ้งต้นส ำหรับประชำสมัพนัธ์กิจกรรมต่ำงๆ ของคณะฯ ภำยใต้ 
Google Calendar Account ท่ีช่ือ sitcal (SIT Calendar) 



กำรอบรมประกอบด้วยหวัข้อต่ำงๆ ดงันี ้

 เอกสำรประกอบกำรอบรม 

 กำรเปิดกำรใช้งำน KMUTT Google Account 

 Google Calendar คืออะไร 

 กำรใช้งำน Google Calendar เบือ้งต้น 

 



เอกสำรประกอบกำรอบรม 

http://www.sit.kmutt.ac.th/gapps-startup/ 
  



กำรเปิดใช้งำน KMUTT Google Account 

 สิ่งจ ำเป็นท่ีจะต้องมีเพื่อใช้ในกำรเปิดใช้งำน KMUTT Google Account คือ KMUTT 

Account โดยสำมำรถติดต่อขอรับได้ท่ีส ำนกัคอมพิวเตอร์ 



กำรเปิดใช้งำน KMUTT Google Account 

 สำธิตกำรเปิดใช้งำน KMUTT Google Account ของ KMUTT Account ท่ีช่ือ  
sitgoogledemo 



Google Calendar คืออะไร 

 คือ บริกำรปฏิทินออนไลน์ของ Google เพื่อใช้เก็บเหตกุำรณ์และกิจกรรมทัง้หมดไว้ในท่ีเดียว  ซึง่มำพร้อม
ควำมสำมำรถต่ำงๆ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกสบำยให้กบัผู้ ใช้งำน เช่น  กำรแชร์ปฏิทินให้กบัผู้ อ่ืน  กำรเข้ำถึง
สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์บคุคลหรือมือถือได้  มีกำรแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลำของเหตกุำร์หรือกิจกรรมต่ำงๆ ให้ทรำบ
ลว่งหน้ำ  เป็นต้น  และท่ีส ำคญัเป็นบริกำรฟรีจำก Google 



กำรใช้งำน Google Calendar เบือ้งต้น 

 กำรเข้ำสูก่ำรใช้งำน Google Calendar 

 กำรเพ่ิมปฏิทิน SIT Calendar 

 กำรเพ่ิมกิจกรรมเพ่ือให้แสดงท่ีปฏิทิน SIT Calendar 

 กำรแก้ไขข้อมลูกิจกรรม 

 กำรลบกิจกรรม 



กำรเข้ำสู่กำรใช้งำน Google Calendar 



กำรเข้ำสู่กำรใช้งำน Google Calendar 

 ใช้ KMUTT Google Account ท่ีได้เปิดใช้งำนเพื่อกำร Sign in ท่ี URL 

https://gapps.kmutt.ac.th/ 



กำรเข้ำสู่กำรใช้งำน Google Calendar 

 คลิกเลือก Calendar จะปรำกฎปฏิทินของผู้ ใช้ 



กำรเพิม่ปฏิทิน SIT Calendar 



กำรเพิม่ปฏิทิน SIT Calendar 

 สิ่งจ ำเป็นส ำหรับกำรเพิ่มปฏิทิน คือ ช่ือ KMUTT Google Account ของ SIT Calendar คือ 

sitcal@mail.kmutt.ac.th ซึง่ผู้ ท่ีสนใจติดตำมเหตกุำรณ์หรือกิจกรรมของ
คณะฯ สำมำรถเพ่ิมปฏิทิน SIT Calendar เน่ืองจำกได้มีกำรตัง้ค่ำในกำรแชร์ Calendar ของช่ือ
ดงักลำ่วเป็นแบบสำธำรณะ โดยจะมีสิทธ์ิดไูด้อยำ่งเดียว 

 ส ำหรับพนกังำนของคณะฯ ท่ีได้รับมอบหมำยในกำรน ำเหตกุำรณ์หรือกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะฯ ประกำศขึน้
ปฏิทิน SIT Calendar จะมีสิทธ์ิเพ่ิม สร้ำง  แก้ไข และลบเหตกุำรณ์หรือกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีอยูใ่นปฏิทิน
ดงักลำ่ว 



กำรเพิม่ปฏิทิน SIT Calendar 

 ท่ีหวัข้อ Other calendars ให้พิมพ์ sitcal@mail.kmutt.ac.th ในกลอ่งรับข้อมลูด้ำนลำ่ง และ
กดปุ่ ม Enter เพื่อท ำกำรเพิมปฏิทิน SIT Calendar 



กำรเพิม่ปฏิทิน SIT Calendar 



กำรเพิ่มกิจกรรมเพ่ือให้แสดงท่ี 
ปฏิทิน SIT CALENDAR 



กำรเพิ่มกิจกรรมเพื่อให้แสดงท่ีปฏิทิน 
SIT Calendar 

4 ขัน้ตอนกำรเพ่ิมข้อมลูกิจกรรม 

 1. ระบวุนั เวลำของกิจกรรม 

 2. พิมพ์ช่ือกิจกรรม 

 3. เปลี่ยนช่ือปฏิทินเป็น SIT Calendar 

 4. คลิกท่ี Create event เพื่อบนัทึกเพ่ิมข้อมลูกิจกรรม 



กำรเพิ่มกิจกรรมเพื่อให้แสดงท่ีปฏิทิน 
SIT Calendar 



กำรเพิ่มกิจกรรมเพื่อให้แสดงท่ีปฏิทิน 
SIT Calendar 



กำรแก้ไขข้อมลูกิจกรรม 



กำรแก้ไขข้อมลูกิจกรรม 

3 ขัน้ตอนกำรเแก้ไขข้อมลูกิจกรรม 

 1. เลือกกิจกรรมท่ีต้องกำรแก้ไขรำยละเอียด 

 2. แก้ไขข้อมลูในสว่นท่ีต้องกำร 

 3. คลิกท่ี Save เพ่ือบนัทึกกำรแก้ไขข้อมลู 



กำรแก้ไขข้อมลูกิจกรรม 



กำรแก้ไขข้อมลูกิจกรรม 



กำรลบกิจกรรม 



กำรลบกิจกรรม 

2 ขัน้ตอนกำรเแก้ไขข้อมลูกิจกรรม 

 1. เลือกกิจกรรมท่ีต้องกำรลบ 

 2. คลิกท่ี Save เพื่อลบกิจกรรมท่ีต้องกำร 



กำรลบกิจกรรม 



กำรลบกิจกรรม 





ขอบคณุผู้ให้ควำมอนเุครำะห์ 

 ส ำนกัคอมพิวเตอร์ มจธ.  เอือ้เฟือ้ KMUTT Account ตวัอยำ่ง และคู่มือต่ำงกำรเปิดใช้งำน 
KMUTT Google Account และกำรใช้ Google Calendar เบือ้งต้น 

 Google Calendar from Google Apps for Education by Google 




