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กวา่ 30 วธิใีนการใช ้
Google Workspace 
for Education 
รุน่ทีม่ีค่าใชจ้า่ย



วธิใีชส้ไลด์ชุดน้ี

สไลด์ชุดน้ีคือตัวเลือกกรณีการใชง้านทีไ่ด้รบัความนิยมทีสุ่ดหากคณุใชห้น่ึงใน

รุน่ทีม่ีค่าใชจ้า่ยของ Google Workspace for Education เครือ่งมือเหล่าน้ี

สามารถชว่ยเพิ่มความปลอดภัยให้ขอ้มูล ประสิทธภิาพของครู การมีส่วนรว่มของ

นักเรยีนการทาํงานรว่มกันทัว่ทัง้ โรงเรยีนและอ่ืนๆ อีกมากมาย

สไลด์ชุดน้ีได้รบัการจดัระเบียบตามฟีเจอร ์ตามด้วยกรณีการใชง้านทีพ่บทัว่ไป 

และวธิกีารใชง้านทีง่า่ยดายของฟีเจอรน้ี์ ตรวจสอบสไลด์ทัง้หมดและดส่ิูงที่

คณุสามารถทาํได้ด้วย Google Workspace for Education 



ขอ้มูลทีเ่ป็นกรรมสิทธิแ์ละเป็นความลับ

Google Workspace for Education รุน่ทีม่ีค่าใชจ้า่ย
รบัทางเลือก การควบคมุ และความยืดหยุ่นมากขึน้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ
องค์กรด้วย Google Workspace for Education รุน่ทีม่ีค่าใชจ้า่ยทัง้ 3 รุน่ 

เครือ่งมือทีเ่พิม่ประสิทธภิาพสําหรบันักการ
ศึกษาทีจ่ะชว่ยยกระดับการส่ือสารและ

ประสบการณ์ในชัน้เรยีน รวมทัง้ส่งเสรมิ
ความสุจรติทางวชิาการ

เครือ่งมือรกัษาความปลอดภัยและการวเิคราะห์
ขัน้สูงทีจ่ะชว่ยลดความเส่ียงและบรรเทาภัย

คกุคามด้วยระดับการเขา้ถึงและการควบคมุที่
เพิม่ขึน้ในสภาพแวดล้อมการเรยีนรูข้องคณุ

Google Workspace for 
Education Standard

โซลชูนัอันครอบคลมุทีม่าพรอ้มฟีเจอรท์ัง้หมดของ 
Education Standard กับ Teaching and 

Learning Upgrade และอ่ืนๆ อีกมากมาย น่ีคือ
สภาพแวดล้อมการเรยีนรูแ้บบรวมซึง่มี

ประสิทธภิาพทีสุ่ดสําหรบัชุมชนโรงเรยีนของคณุ

Google Workspace 
for Education Plus

   

Teaching and 
Learning Upgrade



สารบัญ

เครือ่งมือสําหรบัการรกัษาความปลอดภัยและการวเิคราะห์
เครือ่งมือทีพ่บใน Education Standard และ Education Plus

 

เครือ่งมือตรวจสอบ 
● มีการแชรเ์น้ือหาทีเ่ป็นการละเมิด

● การแชรไ์ฟลโ์ดยไม่ได้ตัง้ใจ

● การคัดแยกอีเมล 

● อีเมลฟิชชงิและมัลแวร์

● หยุดยัง้มิจฉาชพี  

แดชบอรด์ความปลอดภัย 
● จาํนวนจดหมายขยะ

● การแชรไ์ฟล์ภายนอก

● แอปพลิเคชนัของบุคคลทีส่าม

● การพยายามฟิชชงิ

ความปลอดภัยของระบบ 
● คําแนะนําสําหรบัส่วนทีม่ีความเส่ียง

● รบัทราบแนวทางปฏิบัติแนะนําล่าสุด
อยู่เสมอ

● แนวทางปฏิบัติแนะนําสําหรบั
การรกัษาความปลอดภัย 

● เพิม่การรกัษาความปลอดภัยสําหรบั
โรงเรยีนทีกํ่าลังขยายตัว

การควบคมุขัน้สูงสําหรบัผู้ดแูลระบบ 
● กฎหมายกํากับดแูลขอ้มูล

● การกํากับดแูลการให้สิทธิ ์

● ขอ้จาํกัดของแอป 

● การจดัการอปุกรณ์เคล่ือนที่

● ย้ายขอ้มูล



สารบัญ

เครือ่งมือสําหรบัการเรยีนการสอน
เครือ่งมือทีพ่บใน Teaching and Learning Upgrade และ Education Plus

รายงานความเป็นต้นฉบับ
● การสแกนหาการลอกเลียนผลงาน

● เปล่ียนการตรวจหาการลอกเลียนผลงานให้เป็นโอกาสในการเรยีนรู้

Google Meet
● การประชุมทางวดีิโอทีป่ลอดภัย 

● เพิม่การรกัษาความปลอดภัยให้การประชุมทางวดีิโอ

● บันทกึวดีิโอบทเรยีน 

● บันทกึวดีิโอการประชุมของคณาจารย ์

● บทเรยีนทีพ่ลาดไป 

● การประชุมผ่านสตรมีแบบสด

● กิจกรรมการสตรมีแบบสดในโรงเรยีน

● การถามคําถาม

● การรวบรวมขอ้มูล

● แบ่งนักเรยีนเป็นกลุ่มย่อย

● การติดตามการเขา้รว่ม

  



เครือ่งมือสําหรบั
การรกัษาความปลอดภัย 
และการวเิคราะห์
ควบคมุโดเมนของคณุได้มากขึน้ด้วยเครือ่งมือรกัษา

ความปลอดภัยในเชงิรกุ ซึง่จะชว่ยป้องกันภัยคกุคาม 

วเิคราะห์เหตกุารณ์ด้านความปลอดภัย พรอ้มทัง้ปกป้อง

ขอ้มูลของนักเรยีนและคณาจารย์

เครือ่งมือตรวจสอบ

แดชบอรด์ความปลอดภัย

หน้าความปลอดภัยของระบบ

การควบคมุขัน้สูงสําหรบัผู้ดแูลระบบ

กลับไปทีเ่น้ือหา

 



เครือ่งมือตรวจสอบ

มีการแชรเ์น้ือหาทีเ่ป็นการละเมิด 

การแชรไ์ฟลโ์ดยไม่ได้ตัง้ใจ

การคัดแยกอีเมล

อีเมลทีเ่ป็นฟิชชงิหรอืมัลแวร์

หยุดยัง้มิจฉาชพี

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

กรณีการใชง้าน

ส่ิงน้ีคืออะไร 

ใชเ้ครือ่งมือตรวจสอบเพื่อระบุ คัดแยก รวมทัง้ดําเนินการกับปัญหาด้านความปลอดภัยและ

ความเป็นส่วนตัวในโดเมน

กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการรกัษาความปลอดภัยและการวเิคราะห์ 

Education PlusEducation Standard



มีการแชรเ์น้ือหาทีเ่ป็นการละเมิด

บันทกึของไดรฟ์ภายในเครือ่งมือตรวจสอบสามารถชว่ยคณุค้นหา ติดตาม และแยกหรอืลบไฟล์ไม่พึงประสงค์

ภายในโดเมนได้ เมื่อเขา้ถึงบันทกึของไดรฟ์ คณุจะทาํส่ิงต่อไปน้ีได้

ฉันทราบวา่มีการแชรไ์ฟล์ซึง่ประกอบด้วย

เน้ือหาทีเ่ป็นการละเมิด จงึต้องการทราบ

วา่ใครคือผู้ทีส่รา้งไฟล์น้ี มีใครแชรกั์บใคร

บ้าง ใครทาํการแกไ้ข รวมทัง้ต้องการทีจ่ะ

ลบไฟล์ดังกล่าว”

ค้นหาเอกสารตามชือ่ ผู้ดําเนินการ 
เจา้ของ และอ่ืนๆ

ดขูอ้มูลในบันทกึทัง้หมดทีเ่ก่ียวขอ้งกับ
เอกสารน้ัน

● วนัทีส่รา้ง

● ผู้ทีเ่ป็นเจา้ของ ผู้ทีด่ ูและผู้ทีแ่กไ้ข

● เวลาทีม่ีการแชร์

ดําเนินการโดยการเปล่ียนสิทธิสํ์าหรบั
ไฟล์หรอืลบไฟล์ดังกล่าว

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

เงือ่นไขสําหรบัเหตกุารณ์ในบันทกึของไดรฟ์ การดําเนินการตามเหตกุารณ์ในบันทกึของไดรฟ์

Education PlusEducation Standard
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือตรวจสอบ เครือ่งมือสําหรบัการรกัษาความปลอดภัยและการวเิคราะห์ 

https://support.google.com/a/answer/7587832?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/7587832?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9043224?hl=en&ref_topic=7563358


เครือ่งมือตรวจสอบ

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

การแชรไ์ฟลโ์ดยไม่ได้ต้ังใจ

บันทกึของไดรฟ์ภายในเครือ่งมือตรวจสอบสามารถชว่ยคณุติดตามและแก้ปัญหาการแชรไ์ฟล์ได้ 

เมื่อเขา้ถึงบันทกึของไดรฟ์ คณุจะทาํส่ิงต่อไปน้ีได้

มีการแชรไ์ฟล์กับกลุ่มทีไ่ม่ควร

เขา้ถึงไฟล์ดังกล่าวโดยไม่ได้ตัง้ใจ 

ฉันต้องการยกเลิกสิทธิเ์ขา้ถึง

ดังกล่าว”

ค้นหาเอกสารตามชือ่ ผู้ดําเนินการ เจา้ของ และอ่ืนๆ

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

ดขูอ้มูลในบันทกึทัง้หมดทีเ่ก่ียวขอ้งกับเอกสารน้ัน ซึง่รวมถึงผู้ทีด่เูอกสารและ
เวลาทีม่ีการแชรเ์อกสาร

ดําเนินการโดยการเปล่ียนสิทธิสํ์าหรบัไฟล์ รวมทัง้ปิดการดาวนโ์หลด พิมพ์ และคัดลอก

Education PlusEducation Standard
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการรกัษาความปลอดภัยและการวเิคราะห์ 

เงือ่นไขสําหรบัเหตกุารณ์ในบันทกึของไดรฟ์ การดําเนินการตามเหตกุารณ์ในบันทกึของไดรฟ์

https://support.google.com/a/answer/7587832?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/7587832?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9043224?hl=en&ref_topic=7563358


เครือ่งมือตรวจสอบ

วธิตีรวจสอบ

● ลงชือ่เขา้ใชค้อนโซลผู้ดแูลระบบ

● คลิกความปลอดภัย > เครือ่งมือตรวจสอบ

● เลือกเหตกุารณ์ในบันทกึของไดรฟ์

● คลิกเพิ่มเงือ่นไข > ค้นหา

วธิดํีาเนินการ

● เลือกไฟล์ทีเ่ก่ียวขอ้งในผลการค้นหา

● คลิกการดําเนินการ > ตรวจสอบสิทธิสํ์าหรบัไฟล์เพื่อเปิดหน้าสิทธิ์

● คลิกบุคคลเพื่อดผูู้ทีม่ีสิทธิเ์ขา้ถึง

● คลิกลิงก์เพื่อดหูรอืแกไ้ขการตัง้ค่าการแชรลิ์งก์ของไฟล์ทีเ่ลือก

● คลิกการเปล่ียนแปลงทีร่อดําเนินการเพื่อตรวจทานการเปล่ียนแปลงก่อนทีจ่ะบันทกึ
เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

เงือ่นไขสําหรบัเหตกุารณ์ในบันทกึของไดรฟ์

การดําเนินการตามเหตกุารณ์ในบันทกึของไดรฟ์

วธิกีาร เหตกุารณ์ในบันทกึของไดรฟ์

Education PlusEducation Standard
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการรกัษาความปลอดภัยและการวเิคราะห์ 

https://support.google.com/a/answer/7587832?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9043224?hl=en&ref_topic=7563358


เครือ่งมือตรวจสอบ

การคัดแยกอีเมล

บันทกึของ Gmail ภายในเครือ่งมือตรวจสอบสามารถชว่ยคณุระบุและดําเนินการกับอีเมลทีอั่นตรายและ

เป็นการละเมิดภายในโดเมนได้ เมื่อเขา้ถึงบันทกึของ Gmail คณุจะทาํส่ิงต่อไปน้ีได้

มีใครบางคนส่งอีเมลทีไ่ม่ควรส่ง 

เราอยากทราบวา่ผู้ส่งคือใคร ผู้รบัเปิด

อ่านหรอืไม่ ผู้รบัตอบกลับหรอืไม่ และ

ต้องการลบอีเมลดังกล่าว รวมทัง้อยาก

ทราบเน้ือหาของอีเมลด้วย”

ค้นหาอีเมลทีต้่องการตามเรือ่ง รหัสขอ้ความ ไฟล์แนบ ผู้ส่ง และอ่ืนๆ 

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

เงือ่นไขสําหรบับันทกึของ Gmail 
และขอ้ความใน Gmail

การดําเนินการสําหรบัขอ้ความใน Gmail 
และเหตกุารณ์ในบันทกึของ Gmail

ดรูายละเอียดของอีเมล ซึง่รวมถึงผู้เขยีน ผู้รบั จาํนวนครัง้ทีเ่ปิด และจาํนวนครัง้ทีส่่งต่อ

ดําเนินการตามผลการค้นหา การดําเนินการกับขอ้ความใน Gmail ซึง่รวมถึงการลบ กู้คืน 
ทาํเครือ่งหมายวา่เป็นจดหมายขยะหรอืฟิชชงิ ส่งไปยังกล่องจดหมาย และส่งไปยังเขตกักเก็บ

ขัน้ตอนทีจ่ะชว่ยให้คณุดู
เน้ือหาของอีเมลได้

Education PlusEducation Standard
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการรกัษาความปลอดภัยและการวเิคราะห์ 

https://support.google.com/a/answer/7587832?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/7587832?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9043224?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9043224?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9300435?hl=en
https://support.google.com/a/answer/9300435?hl=en


เครือ่งมือตรวจสอบ

อีเมลฟิชชงิและมัลแวร์

มีการส่งอีเมลฟิชชงิหรอืมัลแวรถึ์งผูใ้ช ้

เราอยากทราบวา่ผูใ้ชค้ลิกลิงก์ในอีเม

ลหรอืดาวนโ์หลดไฟล์แนบหรอืไม่ 

เน่ืองจากการทาํเชน่นั้นอาจทาํให้ผูใ้ช้

หรอืโดเมนมีความเส่ียงต่ออันตราย”

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

การเปิดเครือ่งมือตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งบันทกึของ Gmail สามารถชว่ยให้คณุค้นหาและแยกอี

เมลทีเ่ป็นอันตรายภายในโดเมนได้ เมื่อเขา้ถึงบันทกึของ Gmail คณุจะทาํส่ิงต่อไปน้ีได้

ค้นหาเน้ือหาทีเ่จาะจง รวมถึงไฟล์แนบใน
ขอ้ความอีเมล

ดขูอ้มูลเก่ียวกับอีเมลทีเ่จาะจง ซึง่
รวมถึงผู้รบัและจาํนวนครัง้ทีเ่ปิด

ดขูอ้ความและชุดขอ้ความเพื่อระบุวา่เป็น
อันตรายหรอืไม่ 

ดําเนินการ เชน่ ทาํเครือ่งหมายขอ้ความวา่เป็น
จดหมายขยะหรอืฟิชชงิ ส่งไปยังกล่องจดหมาย
ทีเ่จาะจงหรอืเขตกักเก็บ หรอืลบออก

Education PlusEducation Standard
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการรกัษาความปลอดภัยและการวเิคราะห์ 

เงือ่นไขสําหรบับันทกึของ Gmail 
และขอ้ความใน Gmail

การดําเนินการสําหรบัขอ้ความใน Gmail 
และเหตกุารณ์ในบันทกึของ Gmail

ขัน้ตอนทีจ่ะชว่ยให้คณุดู
เน้ือหาของอีเมลได้

https://support.google.com/a/answer/7587832?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/7587832?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9043224?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9043224?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9300435?hl=en
https://support.google.com/a/answer/9300435?hl=en


เครือ่งมือตรวจสอบ

วธิกีาร บันทกึของ Gmail

วธิตีรวจสอบ

● ลงชือ่เขา้ใชค้อนโซลผู้ดแูลระบบ

● คลิกความปลอดภัย > เครือ่งมือตรวจสอบ

● เลือกเหตกุารณ์ในบันทกึของ Gmail หรอื ขอ้ความใน Gmail

● คลิกเพิ่มเงือ่นไข > ค้นหา

วธิดํีาเนินการ

● เลือกขอ้ความทีเ่ก่ียวขอ้งในผลการค้นหา

● คลิกการดําเนินการ

● เลือกลบขอ้ความออกจากกล่องจดหมาย

● คลิกลบออกจากกล่องจดหมาย

● หากต้องการยืนยันการดําเนินการ ให้คลิกดทูีด้่านล่างของหน้า

● ในคอลัมน์ผลลัพธ ์คณุจะเห็นสถานะของการดําเนินการดังกล่าว

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

เงือ่นไขสําหรบับันทกึของ Gmail และขอ้ความใน Gmail
การดําเนินการสําหรบัขอ้ความใน Gmail และเหตกุารณ์ในบันทกึของ Gmail
ขัน้ตอนทีจ่ะชว่ยให้คณุดเูน้ือหาของอีเมลได้

Education PlusEducation Standard

เครือ่งมือสําหรบัการรกัษาความปลอดภัยและการวเิคราะห์ 

กลับไปทีเ่น้ือหา

https://support.google.com/a/answer/7587832?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9043224?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9300435?hl=en


เครือ่งมือตรวจสอบ

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

หยดุยัง้มิจฉาชพี

บันทกึของผูใ้ชภ้ายในเครือ่งมือตรวจสอบจะชว่ยคณุในเรือ่งต่อไปน้ีได้

มิจฉาชพีมุ่งเป้าไปยังผูใ้ชท้ีม่ี

ตําแหน่งสําคัญภายในโดเมนอยู่

เสมอ ขณะทีฉั่นพยายามหาทาง

หยุดยัง้ ควรจะทาํอย่างไรดี"

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน ค้นหาและตรวจสอบเหตกุารณ์ในบันทกึของผูใ้ช้

ระบุและตรวจสอบความพยายามใน
การลักลอบใชบ้ัญชผีูใ้ชใ้นองค์กร

ตรวจสอบวา่ผูใ้ชใ้นองค์กรใช้
การยืนยันแบบ 2 ขัน้ตอนด้วยวธิใีด

ดขูอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการลงชือ่
เขา้ใชท้ีไ่ม่สําเรจ็ของผูใ้ชใ้นองค์กร

สรา้งกฎกิจกรรมด้วยเครือ่งมือตรวจสอบ: 
บล็อกขอ้ความและกิจกรรมทีเ่ป็นอันตรายอ่ืนๆ 
จากผู้ดําเนินการทีเ่ฉพาะเจาะจงโดยอัตโนมัติ

ปกป้องผูใ้ชท้ีม่ีตําแหน่งสําคัญมากขึน้ด้วย
โปรแกรมการปกป้องขัน้สูง

กู้คืนหรอืระงบัผูใ้ช้

สรา้งกฎกิจกรรมด้วยเครือ่งมือตรวจสอบ

Education PlusEducation Standard

เครือ่งมือสําหรบัการรกัษาความปลอดภัยและการวเิคราะห์ 

กลับไปทีเ่น้ือหา

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

https://support.google.com/a/answer/9281640?hl=en&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9275024?hl=en
https://support.google.com/a/answer/9378686?hl=en
https://support.google.com/a/answer/9275024?hl=en


เครือ่งมือตรวจสอบ

วธิตีรวจสอบ

● ลงชือ่เขา้ใชค้อนโซลผู้ดแูลระบบ

● คลิกความปลอดภัย > เครือ่งมือตรวจสอบ

● เลือกเหตกุารณ์ในบันทกึของผูใ้ช้

● คลิกเพิ่มเงือ่นไข > ค้นหา

วธิกีู้คืนหรอืระงบัผูใ้ช้

● เลือกผูใ้ชอ้ย่างน้อย 1 รายในผลการค้นหา

● คลิกเมนูแบบเล่ือนลงสําหรบัการดําเนินการ 

● คลิกกู้คืนผูใ้ชห้รอืระงบัผูใ้ช้

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

ค้นหาและตรวจสอบเหตกุารณ์ในบันทกึของผูใ้ช้

วธิดีรูายละเอียดเก่ียวกับผูใ้ชท้ีเ่จาะจง

● เลือกผูใ้ชเ้พียงคนเดียวจากหน้าผลการค้นหา

● จากเมนูการดําเนินการแบบเล่ือนลง ให้คลิกดรูายละเอียด

วธิกีาร เหตกุารณ์ในบันทกึของผูใ้ช้

Education PlusEducation Standard

เครือ่งมือสําหรบัการรกัษาความปลอดภัยและการวเิคราะห์ 

กลับไปทีเ่น้ือหา

https://support.google.com/a/answer/9281640?hl=en&ref_topic=7563358


จาํนวนจดหมายขยะ

การแชรไ์ฟล์ภายนอก

แอปพลิเคชนัของบุคคลทีส่าม 

การพยายามฟิชชงิ 

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

ส่ิงน้ีคืออะไร 

ใชแ้ดชบอรด์ความปลอดภัยเพื่อดภูาพรวมของรายงานความปลอดภัยต่างๆ โดยค่าเริม่ต้น แผง

รายงานความปลอดภัยแต่ละแผงจะแสดงขอ้มูลภายใน 7 วนัทีผ่่านมา คณุสามารถปรบัแต่งหน้า

แดชบอรด์เพื่อดขูอ้มูลจากวนัน้ี เมื่อวาน สัปดาห์น้ี สัปดาห์ทีแ่ล้ว เดือนน้ี เดือนทีแ่ล้ว หรอืวนัที่

ผ่านมา (ไม่เกิน 180 วนั) ได้

กรณีการใชง้าน

Education PlusEducation Standard

เครือ่งมือสําหรบัการรกัษาความปลอดภัยและการวเิคราะห์ 

กลับไปทีเ่น้ือหา

แดชบอรด์ความปลอดภัย



จาํนวนจดหมายขยะ

ฉันต้องการควบคมุอีเมลทีส่่ง

บ่อยหรอืไม่จาํเป็น พรอ้มทัง้ลด

ภัยคกุคามด้านความปลอดภัยต่อ

โรงเรยีน”

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

เก่ียวกับแดชบอรด์ความปลอดภัย 

แดชบอรด์ความปลอดภัยจะมอบการนําเสนอขอ้มูลกิจกรรมต่างๆ ในสภาพแวดล้อม Google 

Workspace for Education ของคณุได้แบบเห็นภาพ ซึง่รวมถึงขอ้มูลต่อไปน้ี 

จดหมายขยะ

ฟิชชงิ

มัลแวร์

ไฟล์แนบทีน่่าสงสัย

และอ่ืนๆ

Education PlusEducation Standard

แดชบอรด์ความปลอดภัย เครือ่งมือสําหรบัการรกัษาความปลอดภัยและการวเิคราะห์ 

กลับไปทีเ่น้ือหา

https://support.google.com/a/answer/7492330


วธิกีาร ภาพรวมของแดชบอรด์

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

เก่ียวกับแดชบอรด์ความปลอดภัย 

Education PlusEducation Standard
กลับไปทีเ่น้ือหา

แดชบอรด์ความปลอดภัย เครือ่งมือสําหรบัการรกัษาความปลอดภัยและการวเิคราะห์ 

วธิดีแูดชบอรด์

● ลงชือ่เขา้ใชค้อนโซลผู้ดแูลระบบ

● คลิกความปลอดภัย > แดชบอรด์

● จากแดชบอรด์ความปลอดภัย คณุจะสามารถดขูอ้มูล ส่งออกขอ้มูล
ไปยังชตีหรอืเครือ่งมือของบุคคลทีส่าม หรอืทาํการตรวจสอบใน
เครือ่งมือตรวจสอบ 

https://support.google.com/a/answer/7492330


การแชรไ์ฟล์ภายนอก

ใชร้ายงานการเปิดเผยไฟล์จากแดชบอรด์ความปลอดภัยเพื่อดเูมตรกิการแชรไ์ฟล์ไปยังภายนอกสําหรบัโดเมน

ของคณุ ซึง่รวมถึงขอ้มูลต่อไปน้ี

ฉันต้องการเห็นกิจกรรมการแชร์

ไฟล์ไปยังภายนอกเพื่อป้องกันไม่ให้

มีการแชรข์อ้มูลทีล่ะเอียดอ่อนกับ

บุคคลทีส่าม”

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

จาํนวนเหตกุารณ์การแชรไ์ปยังผูใ้ชภ้ายนอกโดเมนใน
ระยะเวลาทีเ่จาะจง

จาํนวนยอดดไูฟล์ภายนอกทีไ่ด้รบัในระยะเวลาทีเ่จาะจง

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

เริม่ต้นใชง้านหน้าความปลอดภัยของระบบ

Education PlusEducation Standard
กลับไปทีเ่น้ือหา

แดชบอรด์ความปลอดภัย เครือ่งมือสําหรบัการรกัษาความปลอดภัยและการวเิคราะห์ 

https://support.google.com/a/answer/7491656?hl=en


เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

เก่ียวกับแดชบอรด์ด้านความปลอดภัย 
รายงานการเปิดเผยไฟล์ 

วธิดีรูายงาน

● ลงชือ่เขา้ใชค้อนโซลผู้ดแูลระบบ

● คลิกความปลอดภัย > แดชบอรด์

● ในแผงทีม่ีชือ่วา่การแชรไ์ฟล์กับภายนอกโดเมนเป็นอย่างไรบ้าง ให้คลิก

ดรูายงานในมุมขวาล่าง

วธิกีาร รายงานการเปิดเผยไฟล์

4

2

Education PlusEducation Standard
กลับไปทีเ่น้ือหา

แดชบอรด์ความปลอดภัย เครือ่งมือสําหรบัการรกัษาความปลอดภัยและการวเิคราะห์ 

https://support.google.com/a/answer/7492330
https://support.google.com/a/answer/7491249


OAuth จะให้สิทธิแ์ก่บรกิารบุคคลทีส่ามเพื่อเขา้ถึงขอ้มูลบัญชขีองผูใ้ชโ้ดยไม่เปิดเผย
รหัสผ่านของผูใ้ชร้ายดังกล่าว ทัง้น้ี คณุควรจาํกัดจาํนวนแอปบุคคลทีส่ามซึง่มีสิทธิเ์ขา้ถึง

ใชแ้ผงกิจกรรมการให้สิทธิ ์OAuth เพื่อตรวจสอบกิจกรรมการให้สิทธิต์ามแอป 
ขอบเขต หรอืผูใ้ช ้และเพื่ออัปเดตสิทธิท์ีใ่ห้

แอปพลิเคชนัของบุคคลทีส่าม

ฉันต้องการดแูอปพลิเคชนั

บุคคลทีส่ามซึง่มีสิทธิเ์ขา้ถึง

ขอ้มูลในโดเมนของฉัน”

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

รายงานกิจกรรมการให้สิทธิ ์OAuth

ใชร้ายงานกิจกรรมการให้สิทธิ ์OAuth จากแดชบอรด์ความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบแอปพลิเคชนับุคคลทีส่าม

ซึง่เชือ่มต่อกับโดเมนและขอ้มูลทีแ่อปเหล่าน้ันมีสิทธิเ์ขา้ถึง 

Education PlusEducation Standard
กลับไปทีเ่น้ือหา

แดชบอรด์ความปลอดภัย เครือ่งมือสําหรบัการรกัษาความปลอดภัยและการวเิคราะห์ 

https://support.google.com/a/answer/7662899?hl=en&ref_topic=7492004


เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

รายงานกิจกรรมการให้สิทธิ ์OAuth

วธิดีรูายงาน

● ลงชือ่เขา้ใชค้อนโซลผู้ดแูลระบบ

● คลิกความปลอดภัย > แดชบอรด์

● ทีด้่านล่าง ให้คลิกดรูายงาน

● คณุสามารถดกิูจกรรมการให้สิทธิ ์OAuth ตามผลิตภัณฑ ์(แอป) ขอบเขต หรอืผูใ้ช้

● หากต้องการกรองขอ้มูล ให้คลิกแอป ขอบเขต หรอืผูใ้ช ้

● หากต้องการสรา้งรายงานทีเ่ป็นสเปรดชตี ให้คลิกส่งออกชตี

วธิกีาร รายงานกิจกรรมการให้สิทธิ ์OAuth
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รายงานของผูใ้ชช้ว่ยให้คณุสามารถดวูา่ผูใ้ชท้าํเครือ่งหมายขอ้ความวา่เป็นจดหมายขยะ ไม่
ใชจ่ดหมายขยะ หรอืฟิชชงิในระยะเวลาทีร่ะบุอย่างไร

คณุสามารถปรบัแต่งกราฟเพื่อแสดงเฉพาะรายละเอียดเก่ียวกับขอ้ความบางประเภท 
เชน่ ขอ้ความทีส่่งภายในหรอืภายนอก แสดงขอ้ความตามชว่งวนัที ่และอ่ืนๆ 

การพยายามฟิชชงิ

ผูใ้ชร้ายงานวา่มีความพยายามฟิชชงิ ฉัน

ต้องการติดตามเมื่อมีการส่งอีเมลฟิชชงิ

เขา้มา รวมทัง้ทราบวา่ผูใ้ชไ้ด้รบัอีเมลอะไร 

และเผชญิกับความเส่ียงใดบ้าง”

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

แผงรายงานผูใ้ชใ้นแดชบอรด์ความปลอดภัยจะชว่ยให้คณุดขูอ้ความทีม่ีการทาํเครือ่งหมายวา่เป็นฟิชชงิหรอื

จดหมายขยะในระยะเวลาทีเ่จาะจง คณุสามารถดขูอ้มูลเก่ียวกับอีเมลทีร่ะบบทาํเครือ่งหมายวา่เป็นฟิชชงิได้ เชน่ 

ผู้รบัและจาํนวนครัง้ทีเ่ปิด

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

ผูใ้ชท้าํเครือ่งหมายอีเมลได้อย่างไร รายงานของผูใ้ช้
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เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ
ผูใ้ชท้าํเครือ่งหมายอีเมลได้อย่างไร
รายงานการรายงานของผูใ้ช้

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

เก่ียวกับแดชบอรด์ด้านความปลอดภัย 
รายงานการเปิดเผยไฟล์ 

วธิดีรูายงาน

● ลงชือ่เขา้ใชค้อนโซลผู้ดแูลระบบ

● คลิกความปลอดภัย > แดชบอรด์

● ทีมุ่มขวาล่างของแผงรายงานผูใ้ช ้ให้คลิกดรูายงาน

วธิกีาร แผงรายงานผูใ้ช้

4

2
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คําแนะนําสําหรบัส่วนทีม่ีความเส่ียง

รบัทราบแนวทางปฏิบัติแนะนํา
ล่าสุดอยู่เสมอ

แนวทางปฏิบัติแนะนําสําหรบัการรกัษา
ความปลอดภัย

เพิ่มการรกัษาความปลอดภัยสําหรบั
โรงเรยีนทีกํ่าลังขยายตัว

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

กรณีการใชง้าน

ส่ิงน้ีคืออะไร 

หน้าความปลอดภัยของระบบจะให้ภาพรวมทีค่รอบคลมุเก่ียวกับระดับความปลอดภัย

ของสภาพแวดล้อม Google Workspace และชว่ยให้คณุเปรยีบเทยีบ

การกําหนดค่ากับคําแนะนําจาก Google เพื่อปกป้ององค์กรของคณุแบบเชงิรกุได้ 
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ความปลอดภัยของระบบ



ความปลอดภัยของระบบ

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

คําแนะนําสําหรบัส่วนทีม่ีความเส่ียง

หน้าความปลอดภัยของระบบจะตรวจสอบการกําหนดค่าความปลอดภัยของคณุและทาํเครือ่งหมาย

การเปล่ียนแปลงทีแ่นะนํา ในหน้าความปลอดภัยของระบบ คณุสามารถทาํส่ิงต่อไปน้ีได้

ฉันต้องการภาพรวมเน้ือหาของการตัง้ค่า

ความปลอดภัยในโดเมน พรอ้มด้วย

คําแนะนําทีส่ามารถนําไปปฏิบัติเพื่อ

จดัการกับส่วนทีอ่าจมีความเส่ียง”

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

เริม่ต้นใชง้านหน้าความปลอดภัยของระบบ
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ระบุส่วนทีอ่าจมีความเส่ียงในโดเมนของคณุได้อย่างรวดเรว็ 

รบัคําแนะนําเก่ียวกับการตัง้ค่าอย่างมีประสิทธภิาพเพื่อยกระดับการรกัษาความปลอดภัย

อ่านขอ้มูลเพิ่มเติมและบทความสนับสนุนเก่ียวกับคําแนะนําต่างๆ

https://support.google.com/a/answer/7491656?hl=en


ความปลอดภัยของระบบ

รบัทราบแนวทางปฏิบัติแนะนําล่าสุดอยูเ่สมอ

หน้าความปลอดภัยของระบบจะตรวจสอบการกําหนดค่าความปลอดภัยของคณุและทาํเครือ่งหมาย

การเปล่ียนแปลงทีแ่นะนํา ในหน้าความปลอดภัยของระบบ คณุจะได้รบัขอ้มูลต่อไปน้ี

ฉันจดัการโดเมน แต่ไม่รูว้า่มีขอ้มูลใด

บ้างทีต่นเองไม่ทราบ ชว่ยฉันดําเนิน

การรกัษาความปลอดภัยให้ทกุส่ิงด้วย

การตัง้ค่าทีเ่หมาะสม”

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

คําแนะนําสําหรบัส่วนทีอ่าจมีความเส่ียงในโดเมน

คําแนะนําเก่ียวกับการตัง้ค่าอย่างมีประสิทธภิาพเพื่อยกระดับการรกัษาความปลอดภัยของคณุ

ขอ้มูลเพิ่มเติมและบทความสนับสนุน

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

เริม่ต้นใชง้านหน้าความปลอดภัยของระบบ

Education PlusEducation Standard
กลับไปทีเ่น้ือหา
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ความปลอดภัยของระบบ

แนวทางปฏิบัติแนะนําสําหรบัการรกัษาความปลอดภัย

เปิดหน้าความปลอดภัยของระบบเพื่อรบัแนวทางปฏิบัติแนะนําเก่ียวกับนโยบาย

ความปลอดภัยด้วย:

แนะนําฉันไปยังแนวทางปฏิบัติ

แนะนําหรอืคําแนะนําเก่ียวกับ

วธิตัีง้ค่านโยบายความปลอดภัย”

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

คําแนะนําสําหรบัส่วนทีอ่าจมีความเส่ียงในโดเมน

คําแนะนําเก่ียวกับการตัง้ค่าอย่างมีประสิทธภิาพเพื่อยกระดับการรกัษาความปลอดภัยของคณุ

ลิงกโ์ดยตรงไปยังการตัง้ค่า

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

เริม่ต้นใชง้านหน้าความปลอดภัยของระบบ

ขอ้มูลเพิ่มเติมและบทความสนับสนุน
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ความปลอดภัยของระบบ

วธิดีคํูาแนะนํา

● ลงชือ่เขา้ใชค้อนโซลผู้ดแูลระบบ

● คลิกความปลอดภัย > ความปลอดภัยของระบบ

● ดกูารตัง้ค่าสถานะในคอลัมน์ทางขวาสุด

○ เครือ่งหมายถกูสีเขยีวบ่งชีว้า่การตัง้ค่ามีความปลอดภัย

○ ไอคอนสีเทาบ่งชีถึ้งคําแนะนําให้สํารวจการตัง้ค่าตัง้ค่า คลิกไอคอนน้ันเพื่อ

เปิดรายละเอียดและวธิกีาร

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

เริม่ต้นใชง้านหน้าความปลอดภัยของระบบ

วธิกีาร คําแนะนําเก่ียวกับความปลอดภัย
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ความปลอดภัยของระบบ

เพิม่การรกัษาความปลอดภัยสําหรบัโรงเรยีนที่
กําลังขยายตัว
ผู้ดแูลระบบไอทคีวรทาํตามแนวทางปฏิบัติแนะนําด้านการรกัษาความปลอดภัยเหล่าน้ีเพื่อชว่ยเพิ่มความ

ปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวให้ขอ้มูลของบรษัิท โดยสามารถใชก้ารตัง้ค่าอย่างน้อยหน่ึงรายการใน

คอนโซลผู้ดแูลระบบของ Google เพื่อนําแนวทางปฏิบัติแนะนําในรายการตรวจสอบน้ีไปใช้ฉันต้องการใหโ้รงเรยีนมีความปลอดภัย

ทีสุ่ดเมื่อมีจาํนวนคณาจารย์และ

นักเรยีนเพิม่ขึน้”

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

คําแนะนําเพื่อชว่ยป้องกันและแกไ้ขบัญชทีีถ่กูบุกรกุ

ขัน้ตอนเพื่อจาํกัดการแชรแ์ละการทาํงานรว่มกับภายนอกโดเมน

ฟีเจอรเ์พื่อตรวจสอบสิทธิข์องบุคคลทีส่ามในการเขา้ถึงบรกิารหลัก

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

รายการตรวจสอบด้านความปลอดภัยสําหรบัองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่
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Google จะเปิดการตัง้ค่าหลายอย่างซึง่แนะนําไวใ้นรายการตรวจสอบน้ีให้เป็นค่า

เริม่ต้นในฐานะแนวทางปฏิบัติแนะนําด้านความปลอดภัย เพื่อชว่ยปกป้ององค์กร

ของคณุ เราขอแนะนําให้ดรูายการทีไ่ฮไลต์ไวด้้านล่างในรายละเอียดมากขึน้

● ผู้ดแูลระบบ: ปกป้องบัญชขีองผู้ดแูลระบบ

● ใต้บัญชต่ีางๆ: ชว่ยป้องกันและแกไ้ขบัญชทีีถ่กูบุกรกุ

● แอปพลิเคชนั: ตรวจสอบสิทธิข์องบุคคลทีส่ามในการเขา้ถึงบรกิารหลัก

● ปฏิทนิ: จาํกัดการแชรป์ฏิทนิภายนอก

● ไดรฟ์: จาํกัดการแชรแ์ละการทาํงานรว่มกับภายนอกโดเมน

● Gmail: ตัง้ค่าการตรวจสอบสิทธิแ์ละโครงสรา้งพื้นฐาน

● ห้องนิรภัย: ควบคมุ ตรวจสอบ และรกัษาความปลอดภัยของบัญชี

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

ตรวจสอบประสิทธภิาพการทาํงานของ
การตัง้ค่าความปลอดภัย

วธิกีาร รายการตรวจสอบการรกัษาความปลอดภัย
ความปลอดภัยของระบบ
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วาง GIF เคล่ือนไหวทีน่ี่และดีไซเนอรจ์ะจดัรูปแบบกฎหมายกํากับดแูลขอ้มูล

การกํากับดแูลการให้สิทธิ์

ขอ้จาํกัดของแอป

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

กรณีการใชง้าน

ส่ิงน้ีคืออะไร 

ตรวจสอบพรอ้มทัง้กําหนดผูใ้ชแ้ละอปุกรณ์ทีม่ีสิทธิเ์ขา้ถึงโดเมนและขอ้

มูลของคณุ

การจดัการอปุกรณ์เคล่ือนที่ วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

ย้ายขอ้มูล วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

Education PlusEducation Standard
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการรกัษาความปลอดภัยและการวเิคราะห์ 
การควบคมุขัน้สูงสําหรบัผู้ดแูลระบบ



คณุจะเลือกเขตขอ้มูล 1 เขตให้กับผูใ้ชบ้างคน หรอืเลือกหลายเขตให้กับแผนกหรอืทมีทีต้่องการก็ได้

เพิ่มผูใ้ชใ้นหน่วยขององค์กรเพื่อตัง้ค่าตามแผนก หรอืเพิ่มในกลุ่มการกําหนดค่าเพื่อตัง้ค่า
ให้ผูใ้ชท้กุแผนกหรอืภายในแผนกต่างๆ

ผูใ้ชท้ีไ่ม่ได้รบัใบอนุญาต Education Standard หรอื Education Plus จะไม่ได้รบั
การครอบคลมุภายใต้นโยบายเขตขอ้มูล

กฎหมายกํากับดแูลขอ้มูล

ขอ้มูลของนักเรยีน คณาจารย์ 

และเจา้หน้าทีจ่ะต้องอยู่

ในสหรฐัฯ เน่ืองจากกฎระเบียบ

ทีกํ่ากับดแูล”

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

ในฐานะผู้ดแูลระบบ คณุสามารถเลือกจดัเก็บขอ้มูลในสถานทีตั่ง้ทางภมูิศาสตรท์ีเ่จาะจง โดยอาจจะ

เป็นในสหรฐัฯ หรอืสหราชอาณาจกัร/ยุโรป ไดโ้ดยใชน้โยบายเขตขอ้มูล

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

เลือกตําแหน่งทางภมูิศาสตรสํ์าหรบัขอ้มูล

การควบคมุขัน้สูงสําหรบัผู้ดแูลระบบ

Education PlusEducation Standard
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการรกัษาความปลอดภัยและการวเิคราะห์ 

https://support.google.com/a/answer/7630496?hl=en


นโยบายเขตขอ้มูลจะครอบคลมุขอ้มูลหลักทีไ่ม่มีการเคล่ือนไหว (รวมถึงขอ้มูลสํารอง) 
สําหรบับรกิารหลักส่วนใหญ่ของ Google Workspace for Education ซึง่ระบุไวท้ีน่ี่

โปรดพิจารณาขอ้ดีและขอ้เสียต่างๆ ก่อนตัง้นโยบายเขตขอ้มูล เน่ืองจากผูใ้ชภ้ายนอกเขตทีม่ี
การจดัเก็บขอ้มูลไวอ้าจประสบปัญหาเรือ่งเวลาการตอบสนองชา้ในบางกรณี

การกํากับดแูลการให้สิทธิ์

งานวจิยัของคณาจารย์จะต้อง

ยังอยู่ในสหรฐัฯ เน่ืองจาก

การกํากับดแูลการให้สิทธิ”์

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

ในฐานะผู้ดแูลระบบ คณุจะเลือกเก็บงานวจิยัของคณาจารย์ไวใ้นตําแหน่งทางภมูิศาสตรท์ี่

ต้องการ (สหรฐัอเมรกิาหรอืยุโรป) ไดโ้ดยใชน้โยบายขอบเขตขอ้มูล

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

เลือกตําแหน่งทางภมูิศาสตรสํ์าหรบัขอ้มูล

Education PlusEducation Standard
กลับไปทีเ่น้ือหา

การควบคมุขัน้สูงสําหรบัผู้ดแูลระบบ เครือ่งมือสําหรบัการรกัษาความปลอดภัยและการวเิคราะห์ 

https://support.google.com/a/answer/9223653?visit_id=637293088395616997-808819668&rd=1
https://support.google.com/a/answer/7630496?hl=en


เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

เลือกตําแหน่งทางภมูิศาสตรสํ์าหรบัขอ้มูล

วธิกํีาหนดเขตขอ้มูล

● ลงชือ่เขา้ใชค้อนโซลผู้ดแูลระบบ

○ หมายเหต:ุ ต้องลงชือ่เขา้ใชใ้นฐานะผู้ดแูลระบบขัน้สูง

● คลิกโปรไฟล์บรษัิท > แสดงเพิ่มเติม > เขตขอ้มูล

● เลือกหน่วยขององค์กรหรอืกลุ่มการกําหนดค่าทีค่ณุต้องการจาํกัด

เขตขอ้มูล หรอืเลือกทัง้คอลัมน์เพื่อรวมทกุหน่วยและกลุ่มเอาไว้

● เลือกเขตขอ้มูล ซึง่มีทัง้ไม่มีค่ากําหนด สหรฐัฯ ยุโรป

● คลิกบันทกึ

* เฉพาะสถาบันทีม่ี Education Standard หรอื Education Plus เทา่น้ันทีม่ีสิทธิจ์ดัเก็บขอ้มูล

ไวใ้นเขตขอ้มูลทีเ่จาะจงด้วยฟังก์ชนัเขตขอ้มูล

วธิกีาร เขตขอ้มูล*

Education PlusEducation Standard
กลับไปทีเ่น้ือหา

การควบคมุขัน้สูงสําหรบัผู้ดแูลระบบ เครือ่งมือสําหรบัการรกัษาความปลอดภัยและการวเิคราะห์ 

https://support.google.com/a/answer/7630496?hl=en


ขอ้จาํกัดของแอป

ฉันต้องการจาํกัดสิทธิเ์ขา้ถึงแอปที่

เจาะจงเมื่อผูใ้ชอ้ยู่ในเครอืขา่ย”

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

เมื่อใชก้ารเขา้ถึงแบบ Context-Aware* คณุจะสรา้งนโยบายควบคมุการเขา้ถึงแบบละเอียดสําหรบัแอปโดย

อ้างอิงจากแอตทรบิิวต์ต่างๆ เชน่ ขอ้มูลระบุตัวตนของผูใ้ช ้สถานทีตั่ง้ สถานะความปลอดภัยของอปุกรณ์ และที่

อยู่ IP ได้ และยังจาํกัดการเขา้ถึงแอปจากภายนอกเครอืขา่ยได้ด้วย

คณุสามารถปรบัใชน้โยบายการเขา้ถึงแบบ Context-Aware กับบรกิารหลักของ 
Google Workspace for Education ได้ 

ตัวอย่างเชน่ หากผูใ้ชล้งชือ่เขา้ใชบ้รกิารหลักของ Google Workspace ทีโ่รงเรยีนและ
เดินไปยังรา้นกาแฟ ระบบจะตรวจสอบนโยบายการเขา้ถึงแบบ Context-Aware สําหรบั
บรกิารดังกล่าวอีกครัง้เมื่อผูใ้ชเ้ปล่ียนสถานที่

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

ภาพรวมเก่ียวกับการเขา้ถึงแบบ 
Context-Aware 

กําหนดระดับการเขา้ถึงแบบ Context-Aware ให้แอป

* เฉพาะสถาบันทีม่ี Education Standard หรอื Education Plus เทา่น้ันทีม่ีสิทธิใ์ชน้โยบายแบบ Context-Aware ในสถาบัน

Education PlusEducation Standard
กลับไปทีเ่น้ือหา

การควบคมุขัน้สูงสําหรบัผู้ดแูลระบบ เครือ่งมือสําหรบัการรกัษาความปลอดภัยและการวเิคราะห์ 

https://support.google.com/a/answer/9275380?hl=en
https://support.google.com/a/answer/9275380?hl=en
https://support.google.com/a/answer/9261439?hl=en&ref_topic=9262521


วธิกีาร การเขา้ถึงแบบ Context-Aware

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

ภาพรวมเก่ียวกับการเขา้ถึงแบบ Context-Aware 
กําหนดระดับการเขา้ถึงแบบ Context-Aware ให้แอป

Education PlusEducation Standard
กลับไปทีเ่น้ือหา

วธิใีชก้ารเขา้ถึงแบบ Context-Aware

● ลงชือ่เขา้ใชค้อนโซลผู้ดแูลระบบ

● เลือกความปลอดภัย > การเขา้ถึงแบบ Context-Aware > มอบหมาย

● เลือกมอบหมายระดับการเขา้ถึงเพื่อดรูายชือ่แอป

● เลือกหน่วยขององค์กรหรอืกลุ่มการกําหนดค่าเพื่อจดัเรยีงรายการดังกล่าว

● เลือกมอบหมายถัดจากแอปทีค่ณุต้องการปรบัแต่ง

● เลือกระดับการเขา้ถึงอย่างน้อย 1 รายการ

● สรา้งหลายระดับหากต้องการให้ผูใ้ชม้ีคณุสมบัติตรงกับเงือ่นไขมากกวา่ 1 รายการ

● คลิกบันทกึ

การควบคมุขัน้สูงสําหรบัผู้ดแูลระบบ เครือ่งมือสําหรบัการรกัษาความปลอดภัยและการวเิคราะห์ 

https://support.google.com/a/answer/9275380?hl=en
https://support.google.com/a/answer/9261439?hl=en&ref_topic=9262521


การจดัการอปุกรณ์เคล่ือนที่

ฉันต้องการวธิจีดัการและใชน้โยบาย

ในอปุกรณ์ทกุประเภท ไม่วา่จะเป็น 

iOS, Windows 10 ฯลฯ 

ในเขตการศึกษา นอกเหนือจากแค่ 

Chromebook โดยเฉพาะอปุกรณ์ที่

ถกูบุกรกุ”

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

การใชก้ารจดัการอปุกรณ์เคล่ือนทีข่ัน้สูงจะมอบการควบคมุทีเ่พิ่มขึน้ผ่านอปุกรณ์เคล่ือนทีต่่างๆ สําหรบัขอ้มูล

ขององค์กร จาํกัดฟีเจอรใ์นอปุกรณ์เคล่ือนที ่กําหนดให้มีการเขา้รหัสอปุกรณ์ จดัการแอปในอปุกรณ์ Android, 

iPhone และ iPad รวมถึงล้างขอ้มูลในอปุกรณ์

คณุสามารถอนุมัติ บล็อก เลิกบล็อก หรอืลบอปุกรณ์จากคอนโซลผู้ดแูลระบบได้

หากมีผูใ้ดทาํอปุกรณ์หายหรอืลาออกจากโรงเรยีน คณุก็สามารถล้างขอ้มูลบัญชขีองผูใ้ช ้โป
รไฟล์ รวมทัง้ขอ้มูลทัง้หมดออกจากอปุกรณโ์มดลูทีเ่จาะจงซึง่มีการจดัการได้ โดยจะยังเขา้ถึง
ขอ้มูลดังกล่าวไดใ้นคอมพิวเตอรห์รอืเวบ็เบราวเ์ซอร ์

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

ตัง้ค่าการจดัการอปุกรณ์เคล่ือนทีข่ัน้สูง
อนุมัติ บล็อก เลิกบล็อก หรอืลบอปุกรณ์
นําขอ้มูลออกจากอปุกรณ์

Education PlusEducation Standard
กลับไปทีเ่น้ือหา

การควบคมุขัน้สูงสําหรบัผู้ดแูลระบบ เครือ่งมือสําหรบัการรกัษาความปลอดภัยและการวเิคราะห์ 

https://support.google.com/a/answer/7396025?hl=en
https://support.google.com/a/answer/7543044?hl=en
https://support.google.com/a/answer/173390?hl=en&ref_topic=6079327


วธิกีาร เปิดใชก้ารจดัการอปุกรณ์เคล่ือนทีข่ัน้สูง

วธิเีปิดใช้

● ลงชือ่เขา้ใชค้อนโซลผู้ดแูลระบบ

● จากคอนโซลผู้ดแูลระบบ > อปุกรณ์

● ทางด้านซา้ย ให้คลิกการต้ังค่า > การต้ังค่าส่วนกลาง

● คลิกทัว่ไป > การจดัการอปุกรณ์เคล่ือนที่

● หากต้องการใชก้ารตัง้ค่ากับทกุคน ให้เลือกหน่วยขององค์กรระดับบนสุด 

หรอืเลือกหน่วยขององค์กรย่อย

● เลือกขัน้สูง

● คลิกบันทกึ 

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

ตัง้ค่าการจดัการอปุกรณ์เคล่ือนทีข่ัน้สูง
อนุมัติ บล็อก เลิกบล็อก หรอืลบอปุกรณ์
นําขอ้มูลออกจากอปุกรณ์

Education PlusEducation Standard
กลับไปทีเ่น้ือหา

การควบคมุขัน้สูงสําหรบัผู้ดแูลระบบ เครือ่งมือสําหรบัการรกัษาความปลอดภัยและการวเิคราะห์ 

https://support.google.com/a/answer/7396025?hl=en
https://support.google.com/a/answer/7543044?hl=en
https://support.google.com/a/answer/173390?hl=en&ref_topic=6079327


ยา้ยขอ้มูล

เรากําลังจะเปล่ียนไปใช ้

Google Workspace และ

ต้องย้ายขอ้มูลทัง้หมดไปยัง

สภาพแวดล้อมแบบใหม่ของ 

Google”

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

ใชคํ้าแนะนําในการย้ายขอ้มูลเพื่อชว่ยย้ายขอ้มูลทัง้หมดขององค์กร เชน่ อีเมล ปฏิทนิ รายชือ่ติดต่อ โฟลเดอร ์

ไฟล์ และสิทธิต่์างๆ ไปยัง Google Workspace

ดเูมทรกิซข์องผลิตภัณฑเ์พื่อรบัแนวคิด
เก่ียวกับโซลชูนัทีจ่ะตอบโจทย์สถาบันของ
คณุได้ดีทีสุ่ด 

ใช ้Google Workspace Migrate 
เพื่อย้ายขอ้มูลจาํนวนมากอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

ย้ายขอ้มูลขององค์กรไปยัง Google Workspace
เมทรกิซผ์ลิตภัณฑย์้ายขอ้มูลของ Google Workspace
เก่ียวกับ Google Workspace Migrate
ติดตัง้และตัง้ค่า Google Workspace Migrate

ขอ้มูลจากผูใ้ชไ้ม่เกิน 1,000 คน ขอ้มูลจากผูใ้ชม้ากกวา่ 1,000 คน

ดขูอ้มูลเพิ่มเติม ดขูอ้มูลเพิ่มเติม

Education PlusEducation Standard
กลับไปทีเ่น้ือหา

การควบคมุขัน้สูงสําหรบัผู้ดแูลระบบ เครือ่งมือสําหรบัการรกัษาความปลอดภัยและการวเิคราะห์ 

https://support.google.com/a/answer/6251069?hl=en
https://support.google.com/a/answer/9413033
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9222862?hl=en&ref_topic=9223062
https://support.google.com/workspacemigrate/topic/9225768
https://support.google.com/a/answer/9413033
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9222862?hl=en&ref_topic=9223062


วธิกีาร Google Workspace Migrate

ขอ้ควรทราบก่อนทีจ่ะเริม่ต้น

ลงชือ่สมัครใชรุ้น่เบต้า แล้วยืนยันวา่คณุมีคณุสมบัติตรงตามขอ้กําหนดของระบบ

วธิกีาร

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ
เก่ียวกับ Google Workspace Migrate
ติดตัง้และตัง้ค่า Google Workspace Migrate
ย้ายขอ้มูลขององค์กรไปยัง Google Workspace
เมทรกิซผ์ลิตภัณฑย์้ายขอ้มูลของ Google Workspace

Education PlusEducation Standard
กลับไปทีเ่น้ือหา

1. ตัง้ค่า Google Cloud Console
เปิดใช ้API
สรา้งรหัสไคลเอ็นต์ OAuth สําหรบัเวบ็
สรา้งบัญชบีรกิาร Google Workspace

2. ตัง้ค่าคอนโซลผู้ดแูลระบบ
ตัง้ค่าบทบาทผู้ดแูลระบบ
ให้สิทธิร์หัสไคลเอ็นต์

3. ดาวนโ์หลดและติดต้ัง
ดาวนโ์หลดโปรแกรมติดตัง้
ติดตัง้ฐานขอ้มูล
ติดตัง้และตัง้ค่าแพลตฟอรม์
ติดตัง้เซริฟ์เวอรโ์หนด
(ไม่บังคับ) กําหนดค่าเซริฟ์เวอรโ์หนด
เพื่อใช ้TLS

4. ตัง้ค่าผลิตภัณฑก์ารย้ายขอ้มูล
ตัง้ค่าคีย์การเขา้รหัส
กําหนดการตัง้ค่าฐานขอ้มูล
กําหนดค่าทีอ่ยู่เรยีกกลับ
เพิ่มเซริฟ์เวอรโ์หนด
สรา้งโปรเจก็ต์

หากต้องการความชว่ยเหลือ ติดต่อพารท์เนอร ์Google Cloud ของคณุ

การควบคมุขัน้สูงสําหรบัผู้ดแูลระบบ เครือ่งมือสําหรบัการรกัษาความปลอดภัยและการวเิคราะห์ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3NWF7ayOWl7jY2VXa1w7atuOIy8IaJCGkI7rYyxpaIl0vkA/viewform
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9222864
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9222862?hl=en&ref_topic=9223062
https://support.google.com/workspacemigrate/topic/9225768
https://support.google.com/a/answer/6251069?hl=en
https://support.google.com/a/answer/9413033
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9222865?hl=en&ref_topic=9222923
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9222992?hl=en&ref_topic=9222923
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9222993?hl=en&ref_topic=9222923
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9222924?hl=en&ref_topic=9222994
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9222866?hl=en&ref_topic=9222994
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9272742?hl=en&ref_topic=9222925
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9223065?hl=en&ref_topic=9222925
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9222927?hl=en&ref_topic=9222925
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9223067?hl=en&ref_topic=9222925
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9223068?hl=en&ref_topic=9222925
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9223068?hl=en&ref_topic=9222925
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9380686?hl=en&ref_topic=9222928
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9380687?hl=en&ref_topic=9222928
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9380688?hl=en&ref_topic=9222928
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9222929?hl=en&ref_topic=9222928
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9223069?hl=en&ref_topic=9222928
https://cloud.withgoogle.com/partners/?specializations=COLLABORATION_SPECIALIZATION&sort-type=RELEVANCE


เครือ่งมือสําหรบั
การเรยีนการสอน
มอบความสามารถเพิ่มเติมในสภาพแวดล้อมการเรยีนรูแ้บบ

ดิจทิลัให้นักการศึกษา ซึง่มาพรอ้มการส่ือสารผ่านวดีิโอทีม่ี

ประสิทธภิาพขึน้ ประสบการณ์ในห้องเรยีนทีน่่าสนใจ และ

เครือ่งมือสําหรบัการส่งเสรมิความสุจรติทางวชิาการ

กลับไปทีเ่น้ือหา

รายงานความเป็นต้นฉบับ

Google Meet

  



เปล่ียนการตรวจหาการลอกเลียน
ผลงานให้เป็นโอกาสในการเรยีนรู้

การสแกนหาการลอกเลียนผลงาน

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

ส่ิงน้ีคืออะไร 

นักการศึกษาและนักเรยีนสามารถตรวจสอบความเป็นต้นฉบับของงานได้ 

รายงานความเป็นต้นฉบับใช ้Google Search เพื่อเปรยีบเทยีบงานของนักเรยีน

กับหน้าเวบ็หลายพันล้านหน้าและหนังสือหลายล้านเล่ม รายงานความเป็นต้นฉบับ

จะลิงก์ไปยังหน้าเวบ็ทีต่รวจพบและทาํเครือ่งหมายขอ้ความทีไ่ม่ได้อ้างอิง

กรณีการใชง้าน

รายงานความเป็นต้นฉบับ

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการเรยีนการสอน  



การสแกนหาการลอกเลียนผลงาน 

ฉันต้องการตรวจหาการลอกเลียน

ผลงานหรอืการอ้างอิงทีไ่ม่ถกูต้อง

ในงานของนักเรยีน”

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

เปิดใชร้ายงานความเป็นต้นฉบับ

นักการศึกษาทีใ่ช ้Teaching and Learning Upgrade หรอื Education Plus จะมีสิทธิ์
ใชร้ายงานความเป็นต้นฉบับไดไ้ม่จาํกัด 

หมายเหต:ุ ขณะน้ีรายงานความเป็นต้นฉบับจะพรอ้มใชง้านในกรณีต่อไปน้ีเทา่น้ัน
● บัญช ีGoogle ทีตั่ง้ค่าเป็นภาษาอังกฤษ
● งานทีท่าํเสรจ็ใน Google เอกสาร
● บัญช ีGoogle for Education

ครสูามารถตรวจสอบความเป็นต้นฉบับของงานทีนั่กเรยีนส่งไดโ้ดยใชร้ายงานความเป็นต้นฉบับ 

รายงานความเป็นต้นฉบับใช ้Google Search เพื่อเปรยีบเทยีบงานของนักเรยีนกับแหล่งทีม่าซึง่

เป็นหน้าเวบ็หลายพันล้านหน้าและหนังสือหลายล้านเล่ม

รายงานความเป็นต้นฉบับ

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการเรยีนการสอน  

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9335816?hl=en


วธิกีาร รายการตรวจสอบหลังเรยีนรูข้อง
นักการศึกษา

วธิเีปิดใชร้ายงานความเป็นต้นฉบับในงาน

● ลงชือ่เขา้ใชบ้ัญช ีClassroom ที ่classroom.google.com

● เลือกชัน้เรยีนทีเ่ก่ียวขอ้งจากรายการ แล้วเลือกงานของชัน้เรยีน

● เลือกสรา้ง > งาน

● เลือกชอ่งถัดจากรายงานความเป็นต้นฉบับเพื่อเปิดใช้

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

เปิดใชร้ายงานความเป็นต้นฉบับ

วธิเีปิดใชร้ายงานความเป็นต้นฉบับในงานของนักเรยีน

● เลือกไฟล์ของนักเรยีนทีต้่องการจากรายการน้ี แล้วคลิกเพื่อเปิดไฟล์ในเครือ่งมือ

ให้คะแนน

● ทีด้่านล่างงานของนักเรยีน ให้คลิกตรวจสอบความเป็นต้นฉบับ

รายงานความเป็นต้นฉบับ

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการเรยีนการสอน  

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9335816?hl=en


รายงานความเป็นต้นฉบับ

เปล่ียนการตรวจหาการลอกเลียนผลงานให้
เป็นโอกาสในการเรยีนรู้

ฉันต้องการให้นักเรยีนสามารถตรวจ

ดกูารลอกเลียนผลงานในงานของ

ตนเองได้ และเปล่ียน 'การตรวจหา

การโกง' ให้กลายเป็นโอกาสใน

การเรยีนรู”้

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

นักเรยีนสามารถตรวจหาเน้ือหาทีย่ังไม่ได้อ้างอิงและเน้ือหาทีเ่ป็นการลอกเลียนผลงานโดยไม่ตัง้ใจได้ก่อนทีจ่ะ

ส่งงาน โดยเรยีกใชร้ายงานความเป็นต้นฉบับได้สูงสุด 3 ครัง้ต่องาน รายงานความเป็นต้นฉบับจะเปรยีบเทยีบ

เอกสารของนักเรยีนกับแหล่งทีม่าต่างๆ แล้วทาํเครือ่งหมายขอ้ความทีไ่ม่มีการอ้างอิง เพื่อให้นักเรยีนมีโอกาส

เรยีนรู ้แกไ้ขขอ้ผิดพลาด และส่งงานหรอืการบ้านได้อย่างมัน่ใจ 

ใน Teaching and Learning Upgrade และ Education Plus นักการศึกษาจะเปิดใชร้ายงาน
ความเป็นต้นฉบับไดไ้ม่จาํกัดจาํนวนครัง้ ขณะทีใ่นรุน่ Education Fundamentals นักการ
ศึกษาจะเปิดใชฟี้เจอรน้ี์ได้สูงสุด 5 ครัง้ต่อชัน้เรยีน

หลังจากส่งงานแล้ว Classroom จะเรยีกใชร้ายงานโดยอัตโนมัติ และจะมีเพียงครเูทา่น้ันทีด่ไูด้ 
หากคณุยกเลิกการส่งไฟล์แล้วส่งอีกครัง้ Classroom จะเรยีกใชร้ายงานความเป็นต้นฉบับ
รายการใหม่ให้ครู

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

เรยีกใชร้ายงานความเป็นต้นฉบับในงาน

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการเรยีนการสอน  

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9335819?hl=en


วธิกีาร รายการตรวจสอบก่อนเรยีนรูข้องนักเรยีน

วธิทีีนั่กเรยีนจะเรยีกใชร้ายงานความเป็นต้นฉบับได้

● ลงชือ่เขา้ใชบ้ัญช ีClassroom ที ่classroom.google.com

● เลือกชัน้เรยีนทีเ่ก่ียวขอ้งจากรายการ แล้วเลือกงานของชัน้เรยีน

● เลือกงานทีเ่ก่ียวขอ้งจากรายการ แล้วคลิกดงูาน

● ในส่วนงานของคณุ ให้เลือกอัปโหลดหรอืสรา้งไฟล์

● ถัดจากรายงานความเป็นต้นฉบับ ให้คลิกเรยีกใช้

● หากต้องการเปิดรายงาน ให้คลิกดรูายงานความเป็นต้นฉบับใต้ชือ่ไฟล์ของงาน

● หากต้องการแกไ้ขงานเพื่อปรบัเปล่ียนหรอืทาํการอ้างอิงขอ้ความทีถ่กูทาํ

เครือ่งหมายให้มีความถกูต้อง คลิกแกไ้ขทีด้่านล่าง

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

เรยีกใชร้ายงานความเป็นต้นฉบับในงาน

รายงานความเป็นต้นฉบับ

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการเรยีนการสอน  

http://classroom.google.com
https://support.google.com/edu/classroom/answer/9335819?hl=en


การประชุมทางวดีิโอทีป่ลอดภัย

เพิ่มการรกัษาความปลอดภัย
ให้การประชุมทางวดีิโอ

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

ส่ิงน้ีคืออะไร 

ฟีเจอรข์ัน้สูงของ Google Meet ประกอบด้วยสตรมีมิงแบบสด ห้องกลุ่มย่อย 

การบันทกึการประชุมแล้วจดัเก็บไวใ้นไดรฟ์ รายงานการเขา้รว่ม การประชุมทีร่อง

รบัผู้เขา้รว่มสูงสุด 250 คน และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กรณีการใชง้าน

บันทกึวดีิโอบทเรยีน

บันทกึวดีิโอการประชุมของ
คณาจารย์

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

บทเรยีนทีพ่ลาดไป

การประชุมผ่านสตรมีแบบสด

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

กิจกรรมการสตรมีแบบสดใน
โรงเรยีน วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

การติดตามการเขา้รว่ม วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

แบ่งนักเรยีนเป็นกลุ่มย่อย วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

การถามคําถาม วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

การรวบรวมขอ้มูล วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการเรยีนการสอน  



Google Meet มีความปลอดภัยแค่ไหน”

การประชุมทางวดีิโอทีป่ลอดภัย

เมื่อใช ้Google Meet โรงเรยีนจะได้รบัประโยชน์จากโครงสรา้งพื้นฐานทีอ่อกแบบมาให้

มีความปลอดภัย การปกป้องในตัว ตลอดจนเครอืขา่ยระดับโลกแบบเดียวกับที ่Google ใช้

เพื่อรกัษาความปลอดภัยของขอ้มูลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของคณุ คณุสามารถวางใจ

ในมาตรการรกัษาความปลอดภัยต่อไปน้ีของ Google Meet ได้ 

ความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติตามขอ้กําหนด: 
ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรกัษาความปลอดภัย
อันเขม้งวดในแวดวงการศึกษาเพื่อปกป้องขอ้มูล
ของนักเรยีนและโรงเรยีนให้ปลอดภัยยิ่งขึน้

การเขา้รหัส: ขอ้มูลทัง้หมดจากไคลเอ็นต์ถึง 
Google จะได้รบัการเขา้รหัส

การทาํใหใ้ชง้านได้ การเขา้ถึง และการควบคมุที่
ปลอดภัย: ใชม้าตรการป้องกันหลายอย่างเพื่อรกัษา
ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยให้การประชุม

การตอบสนองต่อเหตกุารณ์: ส่วนหน่ึงของโปรแกรม
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวโดยรวมของ 
Google และเป็นกญุแจสําคัญในการปฏิบัติตาม
ระเบียบขอ้บังคับด้านความเป็นส่วนตัวสากล

ความเสถียร: โครงสรา้งพื้นฐานหลายขัน้ทีดํ่าเนินการบน
ระบบคลาวด์ ซึง่สรา้งมาเพื่อรองรบัการปรบัขนาดและทาํ
งานได้เมื่อมีปรมิาณการใชง้านเพิ่มสูงขึน้อย่างรวดเรว็

มาตรการต่อต้านการละเมิด: มอบสิทธิค์วบคมุ
การเขา้รว่มให้แก่ผู้ดแูลและตรวจสอบวา่มี
เพียงบุคคลทีเ่หมาะสมเทา่น้ันทีเ่ขา้รว่มได้ 

วธิกีารแบบทลีะ
ขัน้ตอน 

ควบคมุผู้ทีม่ีสิทธิเ์ขา้รว่ม: การปรบัปรงุการขอเขา้รว่ม
เพื่อจดัการคําขอหลายรายการพรอ้มกันและบล็อก
คําขอหากตรงตามเกณฑบ์างอย่าง

กําหนดการควบคมุ: ผู้ดแูลสามารถกําหนดผู้ที่
มีสิทธิแ์ชท นําเสนอ หรอืแม้กระทัง่พูดคยุใน
ระหวา่งการประชุมออนไลน์

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน 

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการเรยีนการสอน  



เพิม่การรกัษาความปลอดภัยให้การประชุมทางวดีิโอ

ฉันจะทาํให้การประชุมทางวดีิโอ

ของโรงเรยีนมีความปลอดภัย

ขึน้ได้อย่างไร”

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

Teaching and Learning Upgrade และ Education Plus มาพรอ้มมาตรการตอบโต้การละเมิดเพิ่มเติม 

เชน่ การกําหนดให้ต้องมีการอนุมัติผู้เขา้รว่มจากภายนอก การควบคมุดแูลการประชุมทีม่ีประสิทธภิาพขึน้ 

และการประชุมทีม่ีชือ่เล่นเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใชก้ารประชุมทีส้ิ่นสุดลงแล้วซาอีก เมื่อผู้เขา้รว่มคนสุดทา้ยออก

ไปแล้ว ทกุคนก็จะกลับมาเขา้รว่มไม่ได้อีก นักเรยีนจะไม่สามารถกลับมาเขา้รว่มจนกวา่ผู้สอนจะเริม่การประชุม

ดังกล่าวอีกครัง้

หากใชก้ารประชุมทีม่ีชือ่เล่น เมื่อผู้เขา้รว่มคนสุดทา้ยออกไปแล้ว ผู้เขา้รว่มทกุคนจะกลับมา
เขา้รว่มอีกไม่ได้ จากน้ันรหัสการประชุม 10 หลักก็จะใชง้านไม่ได้อีกต่อไป 

นักเรยีนจะกลับมาเขา้รว่มอีกไม่ได้จนกวา่ผู้สอนจะเริม่การประชุมดังกล่าวอีกครัง้

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ Google Meet 
สําหรบัการศึกษา

เริม่การประชุมทางวดีิโอผ่าน Google Meet

ครสูามารถส้ินสุดการประชุมให้ผู้เขา้รว่มทกุคน เพื่อป้องกันไม่ให้อยู่ในการประชุม
หลังจากทีค่รอูอกไปแล้ว

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการเรยีนการสอน  

https://support.google.com/a/answer/9822731?hl=en
https://support.google.com/a/answer/9822731?hl=en
https://support.google.com/meet/answer/9302870#meet


เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ 
Google Meet สําหรบัการศึกษา
เริม่การประชุมทางวดีิโอผ่าน Google Meet

วธิกีารทาํงาน

เมื่อครเูริม่การประชุมทีม่ีชือ่เล่น ระบบจะสรา้งรหัส

การประชุมทีป่ระกอบด้วยอักขระ 10 ตัว และ

เชือ่มโยงรหัสน้ันกับชือ่เล่นเป็นการชัว่คราว

หลังจากทีค่นสุดทา้ยออกจากการประชุมแล้วหรอื

ครส้ิูนสุดการประชุม รหัสชัว่คราวจะหมดอายุ และ

รหัสการประชุมจะไม่เชือ่มโยงกับชือ่เล่นอีกต่อไป

วธิกีาร การประชุมทีม่ีชือ่เล่น

วธิสีรา้งการประชุมทีม่ีชือ่เล่น

● ใชลิ้งก์แบบสั้นทีม่ีรปูแบบ g.co/meet/[ป้อนชือ่เล่น]

● ไปที ่meet.google.com หรอืแอป Meet บนอปุกรณ์เคล่ือนทีแ่ล้วป้อนชือ่เล่น

การประชุมในชอ่งเขา้รว่มหรอืเริม่การประชุม

หากนักเรยีนยังไม่ได้รบัสิทธิใ์นการสรา้งการประชุม 

ก็จะใชช้ือ่เล่นหรอืรหัสการประชุมไม่ได้ 

ครจูะนําชือ่เล่นมาใชซ้าได้ซึง่จะเป็นการสรา้งรหัส

การประชุมชัว่คราวใหม่ และนักเรยีนจะใชช้ือ่เล่นน้ี

เพื่อเขา้รว่มอีกครัง้ได้

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการเรยีนการสอน  

https://support.google.com/a/answer/9822731?hl=en
https://support.google.com/a/answer/9822731?hl=en
https://support.google.com/meet/answer/9302870#meet
http://meet.google.com


บันทกึวดีิโอบทเรยีน

วทิยาเขตของเรามีชัน้เรยีนออน

ไลน์สําหรบันักเรยีนจาํนวนมาก ซึง่

เราจาํเป็นต้องบันทกึวดีิโอไวสํ้าหรบั

การเรยีนรูท้างไกลและเพื่อนักเรยีน

ทีเ่ขา้รว่มไม่ได้”

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน

เมื่อใช ้Teaching and Learning Upgrade และ Education Plus ผูใ้ชจ้ะสามารถบันทกึการประชุม

โดยอัตโนมัติและจดัเก็บไวใ้นไดรฟ์ได้แบบไม่มีกําหนด 

การทาํเชน่น้ีจะชว่ยให้เก็บและแชรบ์ทเรยีน เวริก์ชอ็ป รวมทัง้เซสชนัการทาํงานต่างๆ ได้ 

หากผู้สอนใช ้Classroom ก็จะใชก้ารผสานรวม Google Meet เพื่อสรา้งลิงก์ที่
ไม่ซากันให้ชัน้เรยีนแต่ละชัน้ได้ โดยลิงก์จะปรากฏอยู่บนหน้าสตรมีและงานของ
ชัน้เรยีนใน Classroom

ลิงก์น้ีถือเป็นพื้นทีป่ระชุมของชัน้เรยีนแต่ละชัน้ ซึง่ชว่ยให้ทัง้ครแูละ
นักเรยีนเขา้รว่มได้งา่ยขึน้

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

ตัง้ค่า Google Meet สําหรบัการเรยีนรูท้างไกล

ใชก้ารผสานการทาํงานน้ีเพื่อบันทกึบทเรยีนได้อย่างราบรืน่

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการเรยีนการสอน  

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9784550?hl=en


บันทกึวดีิโอการประชุมของคณาจารย์

เราจดัการประชุมเจา้หน้าทีท่างออนไลน์เป็น

ประจาํและกําหนดให้ต้องบันทกึการประชุม

ทกุครัง้ นอกจากน้ี เรายังมักจะบันทกึ

หลักสูตรการพัฒนา ทางวชิาชพีและ

การประชุมของคณะกรรมการด้วย”

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน 

เมื่อใช ้Teaching and Learning Upgrade และ Education Plus ระบบจะจดัเก็บไฟล์บันทกึการประชุมไวใ้น

ไดรฟ์โดยอัตโนมัติตราบเทา่ทีผู่ใ้ชต้้องการ ซึง่จะชว่ยให้เก็บและแชรก์ารประชุม หลักสูตรการพัฒนาทางวชิาชพี 

หรอืการประชุมของคณะกรรมการได้งา่ยๆ 

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

ตัง้ค่า Google Meet สําหรบัการเรยีนรูท้างไกล

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการเรยีนการสอน  

เราขอแนะนําให้ผู้ดแูลระบบไอทเีปิดใชฟี้เจอรก์ารบันทกึให้เฉพาะคณาจารย์และเจา้หน้าทีเ่ทา่น้ัน

คณุอาจเพิ่มหน่วยขององค์กรแยกต่างหากให้คณาจารย์และนักเรยีน จากน้ันก็ใชก้ฎการ
เขา้ถึงทีแ่ตกต่างกันสําหรบัแต่ละหน่วย

หากคณุใช ้Classroom และมีครทูีผ่่านการยืนยัน คณุสามารถเปิดให้กลุ่มครมูีสิทธิเ์ขา้ถึงได้

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9784550?hl=en


วธิกีาร การบันทกึ

วธิบีันทกึการประชุม

● เปิดการประชุมจากปฏิทนิ แล้วเลือกเขา้รว่มด้วย Google Meet

● ในหน้าการยืนยันการประชุม ให้เปิดเมนตัูวเลือกโดยเลือกจุดแนวตัง้ 3 

จุดในมุมขวาล่าง

● คลิกบันทกึการประชุม จากน้ันจุดสีแดงจะปรากฏในมุมขวาล่างของ

หน้าจอเพื่อบ่งชีว้า่ระบบกําลังบันทกึการประชุม 

● ระบบจะจดัเก็บไฟล์วดีิโอของการประชุมไวใ้นไดรฟ์โดยอัตโนมัติ

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

ตัง้ค่า Google Meet สําหรบัการเรยีนรูท้างไกล

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการเรยีนการสอน  

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9784550?hl=en


บทเรยีนทีพ่ลาดไป

ฉันต้องการดบูทเรยีนทีบ่ันทกึ

ไวจ้ากวนัทีไ่ม่ได้เขา้เรยีน”

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน 

ผูใ้ชท้กุคนจะมีสิทธิเ์ขา้ถึงพื้นทีเ่ก็บขอ้มูล Google ไดรฟ์ในโดเมนของโรงเรยีน โดยระบบจะจดัเก็บ

ไฟล์บันทกึของการประชุมทางวดีิโอไปยังไดรฟ์ของผู้จดัการประชุมโดยอัตโนมัติหากใชรุ้น่ Teaching 

and Learning Upgrade และ Education Plus หากต้องการดกูารประชุมทีบ่ันทกึไว ้โปรดสอบถามผู้

จดัเพื่อขอลิงก์หรอืสิทธิเ์ขา้ถึงไฟล์ดังกล่าวจากกิจกรรมในปฏิทนิ

ระบบจะบันทกึวดีิโอการประชุมไปยังไดรฟ์ของผู้จดั 

ซึง่ผู้เขา้รว่มการประชุมทีอ่ยู่ในหน่วยขององค์กรเดียวกันกับผู้จดัการประชุมจะได้รบัสิทธิ์
เขา้ถึงวดีิโอการประชุมน้ีโดยอัตโนมัติ

หากมีการเปล่ียนแปลงผู้จดัการประชุม ระบบจะส่งลิงก์ของไฟล์บันทกึไปยังผู้สรา้งกิจกรรมคนแรก

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

บันทกึการประชุมทางวดีิโอ

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการเรยีนการสอน  

https://support.google.com/meet/answer/9308681?hl=en&ref_topic=7290350


วธิกีาร ดแูละแชรไ์ฟล์บันทกึ

วธิแีชรไ์ฟล์บันทกึ

● เลือกไฟล์ 

● คลิกไอคอนแชร์

● เพิ่มผู้ชมทีผ่่านการอนุมัติ

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

บันทกึการประชุมทางวดีิโอ

● เลือกไอคอนลิงก์

● วางลิงก์ในอีเมลหรอืขอ้ความแชท

วธิดีาวนโ์หลดไฟล์บันทกึ

● เลือกไฟล์

● คลิกไอคอนเพิ่มเติม > ดาวนโ์หลด 

● ดับเบิลคลิกไฟล์ทีด่าวนโ์หลดเพื่อเล่น

วธิเีล่นไฟล์ทีบ่ันทกึในไดรฟ์

● ในไดรฟ์ ให้ดับเบิลคลิกไฟล์บันทกึเพื่อเปิด ขอ้ความ "กําลังดําเนินการ" 

จะปรากฏขึน้จนกวา่ไฟล์จะพรอ้มให้ดแูบบออนไลน์

● หากต้องการเพิ่มไฟล์บันทกึไปยังไดรฟ์ของคณุ ให้เลือกไฟล์ แล้วคลิก

เพิ่มในไดรฟ์ของฉัน

หรอื

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการเรยีนการสอน  

https://support.google.com/meet/answer/9308681?hl=en&ref_topic=7290350


การประชุมผ่านสตรมีแบบสด

เราอยากทีจ่ะสตรมีแบบสดได้สําหรบั

การประชุมของเจา้หน้าทีแ่ละ

คณาจารย์ เพื่อให้ผู้มีส่วนเก่ียวขอ้ง

รายอ่ืนๆ และผู้ปกครองได้รบัชม”

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน 

สตรมีแบบสดให้ผู้ชมในโดเมนได้สูงสุด 10,000 คนด้วย Teaching and Learning Upgrade และ 

100,000 คนหากใช ้Education Plus ผู้เขา้รว่มจะสามารถรบัชมไดโ้ดยเลือกลิงก์สตรมีแบบสดทีผู่้จดัมอบให้

ในอีเมลหรอืคําเชญิในปฏิทนิ ทาํงานรว่มกับผู้ดแูลระบบไอทเีพื่อให้มัน่ใจวา่คณุมีสิทธิสํ์าหรบัสตรมีแบบสด 

เราขอแนะนําให้ผู้ดแูลระบบไอทเีปิดใชฟี้เจอรส์ตรมีมิงแบบสดให้เฉพาะคณาจารย์และ
เจา้หน้าทีเ่ทา่น้ัน 

สําหรบักิจกรรมขนาดใหญ่ขึน้ คณุควรใชส้ตรมีแบบสดแทนทีจ่ะให้ผูใ้ชเ้ขา้รว่ม
การประชุมทางวดีิโอแบบอินเทอรแ์อกทฟีเพื่อประสบการณ์ทีดี่ขึน้

หากผูใ้ชเ้ขา้รว่มสตรมีแบบสดไม่ได้ ก็สามารถกลับมาดหูลังการประชุมส้ินสุดลง

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

ตัง้ค่า Google Meet สําหรบัการเรยีนรูท้างไกล

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการเรยีนการสอน  

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9784550?hl=en


กิจกรรมการสตรมีแบบสดในโรงเรยีน

เราชอบสตรมีกิจกรรมกีฬาแบบสดๆ 

รวมถึงกิจกรรมสําคัญอ่ืนๆ เชน่ 

พิธจีบการศึกษาหรอืขบวนพาเหรดใน

งานคืนสู่เหย้า สําหรบัผู้ทีไ่ม่สามารถมา

รว่มงานด้วยตัวเองได้” 

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน 

เผยแพรกิ่จกรรมแก่ทัง้ชุมชนโรงเรยีนได้แบบเรยีลไทม์ด้วยสตรมีแบบสด แค่เลือกลิงก์ของสตรมีแบบสดที่

คณุได้รบัมาจากผู้จดัผ่านอีเมลหรอืกิจกรรมในปฏิทนิ ทาํงานรว่มกับผู้ดแูลระบบไอทเีพื่อให้มัน่ใจวา่คณุมีสิทธิ์

สําหรบัสตรมีแบบสด หรอืมิเชน่น้ัน ให้กลับมาดหูลังการประชุมส้ินสุดลง 

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

ตัง้ค่า Google Meet สําหรบัการเรยีนรูท้างไกล

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการเรยีนการสอน  

คณุสามารถใชฟั้งก์ชนัสตรมีแบบสดของ Google Meet เพื่อเชือ่มต่อ
กับทัง้ชุมชนไดโ้ดยการสตรมีพิธจีบการศึกษา กิจกรรมกีฬา หรอืการ
ประชุม PTA แบบสดๆ

สตรมีแบบสดให้ผู้ชมในโดเมนได้สูงสุด 10,000 คนด้วย Teaching and 
Learning Upgrade หรอื 100,000 คนหากใช ้Education Plus

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9784550?hl=en


วธิกีาร สตรมีแบบสด

วธิใีห้สิทธิส์ตรมีแบบสด

● เปิด Google ปฏิทนิ

● เลือกพรอ้มทัง้สรา้ง > ตัวเลือกเพิ่มเติม

● เพิ่มรายละเอียดกิจกรรม เชน่ วนัที ่เวลา และคําอธบิาย

● เพิ่มผู้เขา้รว่มสูงสุด 250 คนทีส่ามารถมีส่วนรว่มในการประชุมทางวดีิโอได้

อย่างสมบูรณ์ ซึง่หมายความวา่จะปรากฏ พูดคยุ และนําเสนอได้ โดยสามารถ

เพิ่มผู้เขา้รว่มจากองค์กรอ่ืนได้เชน่กัน 

● คลิกเพิ่มการประชุม > Meet

● ถัดจาก "เขา้รว่ม Meet" ให้เลือกลกูศรลง ตามด้วยเพิ่มสตรมีแบบสด

● หากต้องการเชญิผูใ้ชใ้นโดเมนหลายคนตามสิทธิข์องรุน่ทีม่ีค่าใชจ้า่ย ให้คลิก

คัดลอก แล้วแชร ์URL ของสตรมีแบบสดในอีเมลหรอืขอ้ความแชท

● เลือกบันทกึ

● สตรมีมิงจะไม่เริม่ต้นขึน้โดยอัตโนมัติ ในระหวา่งการประชุม ให้เลือกเพิ่มเติม > 

เริม่สตรมีมิง
เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

ตัง้ค่า Google Meet สําหรบัการเรยีนรูท้างไกล
หมายเหต:ุ มีเพียงผู้เขา้รว่มภายในองค์กรเทา่นั้นทีจ่ะดสูตรมีแบบสดได้

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการเรยีนการสอน  

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9784550?hl=en


การถามคําถาม

ฉันต้องการวธิทีีร่วดเรว็ในการถามคําถาม 

วดัความรูข้องนักเรยีน และมีปฏิสัมพัน

ธกั์บชัน้เรยีนเพื่อการมีส่วนรว่ม” 

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน 

ใชฟี้เจอรถ์ามและตอบใน Google Meet เพื่อชว่ยให้นักเรยีนมีส่วนรว่มอยู่เสมอและทาํให้ชัน้เรยีนมีรปูแบบ

อินเทอรแ์อกทฟีมากขึน้ นักการศึกษายังจะได้รบัรายงานแบบละเอียดทีร่วมขอ้มูลคําถามและคําตอบทัง้หมด

เมื่อชัน้เรยีนออนไลน์ส้ินสุดลง 

ผู้ดแูลสามารถถามคําถามได้มากเทา่ทีต้่องการ นอกจากน้ียังมีสิทธิก์รองหรอืจดัเรยีงคําถาม 
ทาํเครือ่งหมายวา่ตอบแล้ว รวมทัง้ซอ่นหรอืดันคําถามได้อีกด้วย

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

ถามคําถามผู้เขา้รว่มใน Google Meet

หลังจากส้ินสุดการประชุมทีเ่ปิดใชฟี้เจอรถ์ามและตอบเอาไว ้ระบบจะส่งรายงานคําถามให้
ผู้ดแูลทางอีเมลโดยอัตโนมัติ

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการเรยีนการสอน  

https://support.google.com/meet/answer/10146000?hl=en


วธิกีาร ถามและตอบ

ถามคําถาม

● ในการประชุมทีมุ่มขวาบน ให้เลือกไอคอนกิจกรรม > คําถาม 

(หากต้องการเปิดใชฟี้เจอรถ์ามและตอบ ให้เลือกเปิดใชฟี้เจอรถ์าม

และตอบ)

● หากต้องการถามคําถาม ให้คลิกถามคําถามในมุมขวาล่าง

● ป้อนคําถาม > เลือกโพสต์

ดรูายงานคําถาม 

● หลังจบการประชุม ระบบจะส่งรายงานคําถามให้ผู้ดแูลทางอีเมล

● เปิดอีเมล > คลิกไฟล์แนบของรายงาน

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

ถามคําถามผู้เขา้รว่มใน Google Meet

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการเรยีนการสอน  

https://support.google.com/meet/answer/10146000?hl=en


การรวบรวมขอ้มูล

ฉันต้องการวธิทีีง่า่ยดายในการรวบรวม

ขอ้มูลจากนักเรยีนและนักการศึกษา

คนอ่ืนๆ ขณะทีท่าํการสอนหรอื

จดัการประชุมเจา้หน้าที”่ 

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน 

บุคคลทีกํ่าหนดเวลาหรอืสรา้งการประชุมออนไลน์สามารถสรา้งแบบสํารวจสําหรบัผู้เขา้รว่มการประชุมได้ ฟีเจอรน้ี์

จะชว่ยรวบรวมขอ้มูลจากนักเรยีนหรอืผู้เขา้รว่มการประชุมทกุคนได้อย่างรวดเรว็และส่งเสรมิการมีส่วนรว่ม 

ผู้ดแูลสามารถบันทกึแบบสํารวจไวโ้พสต์ในภายหลังระหวา่งการประชุม 
โดยระบบจะทาํการบันทกึไวอ้ย่างปลอดภัยในส่วน "แบบสํารวจ" ภายในการประชุมออนไลน์ 

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

จดัทาํแบบสํารวจใน Google Meet

หลังการประชุมส้ินสุดลง ระบบจะส่งรายงานผลลัพธข์องแบบสํารวจให้ผู้ดแูลทางอี
เมลโดยอัตโนมัติ

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการเรยีนการสอน  

https://support.google.com/meet/answer/10165071?hl=en&ref_topic=7290350


วธิกีาร จดัทาํแบบสํารวจ

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

จดัทาํแบบสํารวจใน Google Meet

สรา้งแบบสํารวจ 

● ทีมุ่มขวาบนของการประชุม ให้เลือกไอคอนกิจกรรม > แบบสํารวจ 

● เลือกเริม่การสํารวจ

● ป้อนคําถาม

● เลือกเปิดหรอืบันทกึ

ดแูลแบบสํารวจ

● ในการประชุมทีมุ่มขวาบน ให้เลือกไอคอนกิจกรรม > แบบสํารวจ 

● หากต้องการอนุญาตให้ผู้เขา้รว่มดผูลแบบสํารวจได้เรยีลไทม์ ถัดจากแสดงผล

ให้ทกุคนเห็น ให้เลือกเปิดสวติช์

● หากต้องการปิดแบบสํารวจและไม่อนุญาตให้ตอบ ให้คลิกจบการสํารวจ  

● หากต้องการลบแบบสํารวจถาวร ให้เลือกไอคอนลบ

ดรูายงานแบบสํารวจ  

● หลังจบการประชุม ระบบจะส่งรายงานให้ผู้ดแูลทางอีเมล

● เปิดอีเมล > เลือกไฟล์แนบของรายงาน

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการเรยีนการสอน  

https://support.google.com/meet/answer/10165071?hl=en&ref_topic=7290350


แบ่งนักเรยีนเป็นกลุ่มยอ่ย

เราทาํการเรยีนรูท้างไกล 100% และ

ต้องการเลียนแบบวธิแีบ่งนักเรยีนออกเป็น

กลุ่มย่อย เดินไปรอบๆ ห้องเพื่อฟังนักเรยีน

พูดคยุ เขา้รว่มการสนทนา 

จากนั้นก็กลับมารวมกลุ่มกันอีกครัง้” 

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน 

นักการศึกษาสามารถใชห้้องกลุ่มย่อยเพื่อแบ่งนักเรยีนเป็นกลุ่มเล็กลงในระหวา่งชัน้เรยีนออนไลน์ได้ 

โดยผู้ดแูลจะต้องเริม่ต้นห้องกลุ่มย่อยระหวา่งวดีิโอคอลในคอมพิวเตอร ์ปัจจุบันคณุยังสตรมีสดหรอื

บันทกึห้องกลุ่มย่อยไม่ได้

ผู้ดแูลระบบสามารถตรวจสอบวา่มีเพียงคณาจารย์หรอืเจา้หน้าทีเ่ทา่น้ันทีส่รา้งห้องกลุ่มย่อยได้ 

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

ใชห้้องกลุ่มย่อยใน Google Meet

สรา้งห้องกลุ่มย่อยได้ 100 ห้องต่อการประชุมออนไลน์แต่ละครัง้

ครสูามารถย้ายจากห้องกลุ่มย่อยหน่ึงไปยังอีกห้องหน่ึงเพื่อชว่ยนักเรยีนกลุ่มต่างๆ ได้ หากต้องการ

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการเรยีนการสอน  

https://support.google.com/meet/answer/10099500?hl=en


วธิกีาร สรา้งห้องกลุ่มยอ่ย

วธิสีรา้งห้องกลุ่มยอ่ย 

● เริม่วดีิโอคอล 

● ทีด้่านขวาบน ให้เลือกไอคอนกิจกรรม > ห้องกลุ่มยอ่ย

● ในแผงห้องกลุ่มย่อย ให้เลือกจาํนวนห้องกลุ่มยอ่ยทีต้่องการ 

● ระบบจะกระจายนักเรยีนไวใ้นห้องต่างๆ แต่ผู้ดแูลสามารถย้าย

นักเรยีนไปยังห้องอ่ืนๆ ได้หากต้องการ 

● ทีด้่านขวาล่าง ให้คลิกเปิดห้อง 

การตอบคําถามในห้องกลุ่มยอ่ยต่างๆ

● การแจง้เตือนทีด้่านล่างหน้าจอของผู้ดแูลจะแสดงขึน้เมื่อมีผู้เขา้รว่ม

ขอความชว่ยเหลือ เลือกเขา้รว่มเพื่อเขา้ไปยังห้องกลุ่มย่อยของ

ผู้เขา้รว่มรายนั้น 
เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

ใชห้้องกลุ่มย่อยใน Google Meet

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
กลับไปทีเ่น้ือหา

เครือ่งมือสําหรบัการเรยีนการสอน  
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การติดตามการเขา้รว่ม

เราประสบปัญหาในการบันทกึขอ้มูลผู้ที่

เขา้รว่มชัน้เรยีนออนไลน์ ฉันต้องการวธิี

งา่ยๆ เพื่อรายงานการเขา้รว่มชัน้เรยีนใน

ทัง้โดเมน” 

วธิกีารแบบทลีะขัน้ตอน 

การติดตามการเขา้รว่มจะมอบรายงานการเขา้รว่มแบบอัตโนมัติสําหรบัการประชุมทีม่ีผู้เขา้รว่มอย่างน้อย 5 คน 

โดยรายงานดังกล่าวจะแสดงรายชือ่ผู้ทีเ่ขา้รว่ม อีเมลของผู้เขา้รว่ม และระยะเวลาทีเ่ขา้รว่มชัน้เรยีนออนไลน์

คณุสามารถติดตามการเขา้รว่มระหวา่งกิจกรรมสตรมีแบบสดไดโ้ดยใชร้ายงานของสตรมีแบบสด 

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

ติดตามการเขา้รว่มใน Google Meet

ผู้ดแูลสามารถเปิดหรอืปิดใชก้ารติดตามการเขา้รว่มและรายงานของสตรมีแบบสด
ได้จากภายในการประชุมหรอืจากกิจกรรมในปฏิทนิ 

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
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เครือ่งมือสําหรบัการเรยีนการสอน  
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วธิกีาร รายงานการเขา้รว่ม

วธิดํีาเนินการจากในการประชุม 

● เริม่วดีิโอคอล 

● จากด้านล่าง ให้เลือกไอคอนเมนู

● เลือกไอคอนการตั้งค่า > การควบคมุของผู้จดัการประชุม

● เปิดหรอืปิดใชก้ารติดตามการเขา้รว่ม

วธิดํีาเนินการจากในปฏิทนิ 

● เปิดใชก้ารประชุมผ่าน Google Meet จากกิจกรรมในปฏิทนิ

● เลือกไอคอนการตั้งค่าทางด้านขวา

● เลือกชอ่งถัดจากติดตามการเขา้รว่ม > คลิกบันทกึ

รบัรายงานการเขา้รว่ม 

● หลังจบการประชุม ระบบจะส่งรายงานให้ผู้ดแูลทางอีเมล

● เปิดอีเมล > เลือกไฟล์แนบของรายงาน
เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งในศูนย์ชว่ยเหลือ

ติดตามการเขา้รว่มใน Google Meet
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ขอบคณุ


