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1. Google Drive คืออะไร 

Google Drive เป็นบริการจาก Google ที่ท าให้เราสามารถน าไฟล์ต่าง ๆ ไปฝากไว้กับ Google ผ่าน
พ้ืนที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์ที่มีความปลอดภัย ท าเรียกใช้ไฟล์ที่ใดก็ได้ โดยผู้ใช้ต้องมีอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึง
ไฟล์ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถแบ่งปัน (share) ไฟล์ให้กับคนที่ต้องการได้ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์
หลากหลายประเภท เช่น อุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์แทบเลต หรือคอมพิวเตอร์  พ้ืนที่ๆ Google Apps for 
Education ให้ผู้ใช้ใช้บริการฟรีนั้นอยู่ที่ 10TB  

2. การจัดการเอกสารใน Google Drive 

 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียได้จัดท าโครงสร้างของเอกสารประกอบการสอน เพ่ือให้ผู้สอนสามารถ
แบ่งปันเอกสารประกอบการสอนดังกล่าวให้กับนักศึกษาได้สะดวก โดยได้แบ่งโครงสร้างการเข้าถึง Drive ของ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน ดังนี้ 

Folder/File สิทธิ์ในการเข้าถึง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หัวหน้ากลุ่มวิชา  ก าหนดสิทธิ์ : แบบแก้ไข 
1. คณะ คณบดี และ ผช.คณบดี ฝ่ายวิชาการ 

ก าหนดสิทธิ์ : แบบแก้ไข 
 1.1 สาขาวิชา หัวหน้าสาขา  ก าหนดสิทธิ์ : แบบแก้ไข 
  1.1.1 ชั้นปีที่ 1  
   1.1.1.1  รายวิชาที่ 1 อาจารย์ประจ ารายวิชา ก าหนดสิทธิ์ : แบบแก้ไข 

นักศึกษา ก าหนดสิทธิ์ : ดูได้อย่างเดียว - Course Syllabus 
- เอกสารประกอบการสอน 

   1.1.1.2  รายวิชาที่ 2  
  1.1.2  ชั้นปีที่ 2 อาจารย์ประจ ารายวิชา และนักศึกษา 
   ...  
  1.1.3  ชั้นปีที่ 3 อาจารย์ประจ ารายวิชา และนักศึกษา 
   ...  
  1.1.4  ชั้นปีที่ 4 อาจารย์ประจ ารายวิชา และนักศึกษา 
   ...  
  1.1.5  มคอ.3-6 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ก าหนดสิทธิ์ : แบบแก้ไข 
ทุกคณะ คุณจักรภัทร ทองมี,  คุณวันวิสาข์ จันดารักษ์  

ก าหนดสิทธิ์ : แบบแก้ไข 
ผู้อ านวยการส านักวิชาการ , เจ้าหน้าที่ ศผว. 
ก าหนดสิทธิ์ : แบบดูได้อย่างเดียว 
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3. การเข้าใช้งาน Google Drive 
1) เปิดโปรแกรมเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วเข้ามาที่เว็บไซต์ www.google.co.th 

 

 
 

2) คลิกท่ีสัญลักษณ์ แล้ว    แล้วคลิก Drive 

 

 

 
 

 

 คลิก แอป Google 

 คลิก ไดร์ฟ 

http://www.google.co.th/
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3) ในกรณีที่ผู้ใช้ยังไม่ได้ลงชื่อเข้าสู่ระบบของ Google Apps for Education ระบบจะให้ลงชื่อเข้าใช้

ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 พิมพ์ช่ือผู้ใช้ท่ีได้รับจากมหาวทิยาลัย  
xxxxx@eau.ac.th  

  คลิกถัดไป 

 พิมพ์รหัสผ่าน  

  คลิกถัดไป 
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ผู้ใช้จะพบหน้าของ Google Drive ดังนี้ 

 

4. การติดตั้ง Google Drive บนเคร่ืองคอมพิวเตอร ์
 

1) หลังจากที่เข้าใช้งาน Google Drive ได้แล้ว  ให้คลิกสัญลักษณ์การตั้งค่า      แ ล้ ว ค ลิ ก
ดาวน์โหลดไดร์ฟ 

 

 
 
 
 

 คลิกตั้งค่า 

 คลิกดาวน์โหลดไดร์ฟ 
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2) คลิกดาวน์โหลดส าหรับ PC 

 

 

 

3) คลิก ตกลงและดาวน์โหลด 
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4) ระบบจะท าการดาวน์โหลดเองอัตโนมัติ เสร็จแล้วคลิกท่ี googledrivesync.exe ด้านซ้ายล่าง 

 

5) คลิก Yes เพ่ือท าการติดตั้ง 

 

6) คลิก ปิด เมื่อการติดตั้งสมบูรณ์ 
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7) คลิกเริ่มต้นใช้งาน (Get Started) 

 
8) กรอกชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password)  แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้  (Sign In)  

 
ผู้ใช้จะพบหน้าจอส าหรับใส่รหัสผ่าน ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 พิมพ์ช่ือผู้ใช้ที่ได้รับจากมหาวทิยาลัย  xxxxx@eau.ac.th  

  คลิก Next 

 พิมพ์รหัสผ่าน (password)  

  คลิก Sign In 
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9) คลิกถัดไป (Next) 

 

10) คลิกถัดไป (Next) 
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11) คลิกถัดไป (Next) 

 

12) คลิกเสร็จสิ้น (Done) 
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13) เมื่อท าการติดตั้งเสร็จแล้ว Google Drive จะท าการสร้าง Shortcut ให้ที่หน้า Desktop 

 

5. การอัพโหลดไฟล์ 

การอัพโหลดไฟล์สามารถท าได้สองช่องทาง คือ อัพโหลดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ และอัพโหลดผ่าน 

Application 

5.1 การอัพโหลดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ 
การจัดการเอกสารประกอบการสอน อาจารย์จะได้รับการแชร์ไฟล์ที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างใน

เอกสารหน้า 1 โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถอัพโหลดไฟล์ได้ดังนี้ 

1) การเปิดโฟล์เดอร์ที่ได้รับการแชร์จากอีเมล์ learning@eau.ac.th  ซีงดูแลโดยส านักสารสนเทศ 

ทั้งนี้อาจารย์ที่ได้รับการแชร์โฟลเดอร์ที่เก่ียวข้องตามสิทธิ์ จะได้รับการแจ้งในอีเมล์ทุกครั้ง 

 
 

  

 คลิก แชร์กับฉัน  

 ดับเบิลคลิก โฟลเ์ดอรร์ายวิชาที่
ต้องการอัพโหลดไฟล ์

mailto:learning@eau.ac.th
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2) การอัพโหลดไฟล์ ดังนี้ 

 
 

จะปรากฎหน้าจอส าหรับการอัพโหลดไฟล์ ดังนี้ 

 
 

  

 คลิก ใหม ่ 

 คลิก อัพโหลดไฟล ์

 คลิกโฟลเดอร ์

 คลิก Open 

 คลิกไฟล ์
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3) การสร้างโฟล์เดอร์ ส าหรับแยกประเภทไฟล์ 

 

 

 
จะปรากฎหน้าจอส าหรับการตั้งชื่อโฟล์เดอร์ใหม่ดังนี้ 

 

 

 

  

 คลิก ใหม ่

 คลิก  โฟล์เดอร ์

  พิมพ์ช่ือโฟลเดอร ์   คลิก สร้าง 
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เมื่อคลิกสร้างเสร็จเรียบร้อยผู้ใช้จะพบหน้าไฟล์และโฟล์เดอร์ที่สร้างขึ้นใหม่ เพ่ือให้อัพโหลด

เอกสารประกอบการสอน ดังนี้ 

 
5.2 การอัพโหลดผ่าน Application 

การอัพโหลดผ่าน Application ที่ได้ท าการติดตั้ง Google Drive บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ใน

หัวข้อที่ 4 ดังนี้ 

1) ท าการคัดลอกไฟล์หรือโฟล์เดอร์ที่ต้องการอัพโหลด 

 

  

  คลิกขวาท่ีไฟล ์

  คลิก Copy 
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2) เปิด Shortcut Google Drive ที่ติดตั้งลงบนหน้า Desktop 

 

 
 

ผู้ใช้จะพบหน้าต่างส าหรับอัพโหลดข้อมูลลงใน Google Drive 

 
 

ไฟล์เมื่ออัพโหลดสมบูรณ์จะแสดงเครื่องหมาย  ที่ไอคอนไฟล์ ดังนี้ 

 

 

 

  ดับเบิลคลิก ที่  Google Drive 

  คลิกขวาท่ีพื้นที่ว่าง 

  คลิก Paste ไฟล์ที่คดัลอก 



คู่มือการจัดการเอกสารใน Google Driveและการสร้าง QR Code เอกสาร หน้า   16 

 

3) หลังจากท่ีท าการอัพโหลดเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบที่เบราว์เซอร์ว่าไฟล์และโฟลเดอร์ที่อัพโหลด ได้

อัพโหลดไปยังระบบ Google Drive แล้วหรือไม่ ทั้งนี้ไฟล์และโฟลเดอร์ที่อัพโหลดจะไปอยู่ที่

ไดร์ฟของฉัน  ไม่ได้อยู่ท่ีแชร์กับฉัน 

 

 

4) ในกรณีที่ต้องย้ายไปยังโฟล์เดอร์รายวิชาที่ได้รับการแชร์ ท าได้ดังนี้ 

 

 

 

 คลิกท่ี ไดร์ฟของฉัน 

 ไฟล์ที่อัพโหลดจากแอพพลิเคช่ันท่ี
ติดตั้งในคอมพิวเตอร ์

 คลิกขวาท่ีไฟล ์

 คลิกย้ายไปท่ี 
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ผู้ใช้จะพบหน้าเพ่ือถอยกลับไปยัง ไดร์ฟหลัก 

 

  ผู้ใช้พบหน้าหลักของ ไดร์ฟ ท าการเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการย้าย 

 

  ผู้ใช้พบโฟล์เดอร์รายวิชาที่ต้องการให้ไฟล์ย้ายไป 

 

 คลิก แชร์กับฉัน 

 คลิก กลับ 

 คลิก รายวิชาที่ต้องการย้าย 

 คลิก ย้าย 
 คลิก ตกลง 



คู่มือการจัดการเอกสารใน Google Driveและการสร้าง QR Code เอกสาร หน้า   18 

6. การแชร์ไฟล์และโฟลเดอร ์

อาจารย์ผู้สอนรายวิชาสามารถแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์  ตามสิทธิ์ในโครงสร้างในเอกสารหน้า 2 ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

  

 คลิก รับลิงกืท่ีสามารถแชรไ์ด ้

 คลิก การตั้งค่าการแชร ์

 คลิก เพิ่มเตมิ 

 คลิก ลูกศร 
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อาจารย์ผู้สอนจะพบหน้าเพ่ือก าหนดสิทธิ์และประเภทสิทธิ์ให้กับนักศึกษาได้ดังนี้ 

 

 

หมายเหตุ  การก าหนดสิทธิ์ให้นักศึกษาสามารถท าได้ 2 ทางเลือกที่ปลอดภัย และไม่ให้คนภายนอก
มหาวิทยาลัยเข้าถึง มีดังนี้ 

1) เปิด-ทุกคนในมหาวิทยาลัยที่มีลิงก์สามารถเข้าถึงไฟล์เอกสาร 
2) ปิด – ผู้ใช้ที่ระบุ เท่านั้นสามารถเข้าถึงเอกสารได้ 

อาจารย์ผู้สอนจะพบหน้าส าหรับรับลิงก์ที่สามารถแชร์ได้  เพ่ือน าไปสร้าง QR Code ดังนี้ 

 

 คลิก ก าหนดสิทธ์ิใหผู้้ใช้ที่
สามารถเข้าถึงไฟลไ์ด ้

 คลิก ลูกศร 

 คลิก  บันทึก 

 คลิก  คัดลอกลิงก ์

 คลิก  เสรจ็สิ้น 

 ก าหนดประเภทการเข้าถึง
ข้อมูลเป็นแบบ สามารถดูได้
เท่านั้นให้นักศึกษา 

 คลิก  คัดลอกลิงก ์
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7. การสร้าง QR Code ส าหรับเอกสาร 

อาจารย์ผู้สอนสามารถสร้าง QR Code ให้กับ Folder รายวิชา โดยสามารถใช้เว็บไซต์ส าหรับสร้าง QR 

Code ได้ที ่ http://www.ais.co.th/qrcode   หรือ เว็บไซต์ที่ให้บริการออนไลน์อื่นๆ  

1) เปิดโปรแกรมเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วเข้ามาที่เว็บไซต์  http://www.qr-code-generator.com   

 

 
2) น าลิงก์ที่ระบบจาก Google Drive มาใส่ในช่อง กรุณาใส่ข้อมูล 

 

 
 

 คลิกเลือกข้อความเดิม และคลิกขวา 

 คลิกเลือก Paste 

http://www.ais.co.th/qrcode
http://www.qr-code-generator.com/
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3) ใส่รายละเอียดอื่นๆ และสร้าง QR Code 

 
 

 

อาจารย์ผู้สอนสามารถน าไฟล์ภาพ QR Code เพ่ือน าไปใช้แสดงในสไลด์การสอนได้ 

 

  

 คลิกเลือก ขนาด 

 คลิกเลือก ส ี

 คลิกเลือก ชนิดภาพ 

 คลิกเลือก แสดงผล 

 คลิกท่ีรูปภาพส าหรบับันทึก 

QR Code ที่ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว 
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8. การเข้าถึงเว็บไซต์เอกสารประกอบการสอน 

นอกจาก QR Code แล้ว  อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษายังสามารเข้าถึงเอกสารประกอบการสอนได้ที่  

http://learningspace.eau.ac.th 

 

http://learningspace.eau.ac.th/

