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1. Google Drive คืออะไร 

Google Drive เป็นบริการจาก Google ที่ท าให้สามารถน 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  ซึ่งเมื่อนักศึกษาได้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถใช้
บริการ Google Drive ได้ทันท ี

2. การเข้าถึงเอกสารประกอบการสอนใน Google Drive 

 นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบการสอน โดยใช้บัญชีผู้ใช้ของ
มหาวิทยาลัยในการเข้าถึงเอกสารใน Google Drive ได้ 2 วิธี ดังนี้ 

1) การเข้าถึงเอกสารประกอบการสอนโดยสแกน QR Code ผ่าน Smart phone หรือ Tablet 
2) การเข้าถึงเอกสารประกอบการสอนจากเว็บไซต์ 

นักศึกษของมหาวิทยาลัยจะได้รับบัญชีผู้ใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ดังตัวอย่าง 

ชื่อผู้ใช้ (username) : 60191001@stu.eau.ac.th  

รหัสผ่าน (password) : stu60191 

3. การเข้าถึงเอกสารประกอบการสอนโดยสแกน QR Code ผ่าน Smart phone หรือ 
Tablet 

เมื่ออาจารย์ผู้สอนแสดง QR Code ในสไลด์ประกอบการสอน ให้นักศึกษาเปิดโปรแกรม QR Code 
Reader ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store ของระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Google Play Store 
ของระบบปฏิบัติการ Android หรือถ้านักศึกษามีแอพพลิเคชั่น Line ก็สามารถใช้ฟังก์ชันการเพ่ิมเพ่ือน
แบบ QR Code สแกนได้เช่นเดียวกัน 

 

ตัวอย่าง QR Code ที่อาจารย์ผู้สอนแสดงในสไลด์ประกอบการสอน 

  

mailto:60191001@stu.eau.ac.th
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1) นักศึกษาเปิดแอพพลิเคชัน Line ส าหรับ Smart phone หรือ Tablet และไปยังเมนูเพ่ิมเพ่ือน ดังนี้ 

 
 
นักศึกษาจะพบหน้าต่างของการเพิ่มเพ่ือน (Add friends) ดังนี้ 

 

  

 

 คลิก อ่ืนๆ (More) 

 คลิก เพิ่มเพื่อน (Add friends) 

 คลิก QR Code 
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2) นักศึกษาใช้กล้องหน้าของอุปกรณ์ท่ีใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ Line สแกน QR code 

 
 

3) ในกรณ่ีนักศึกษายังเคยเข้าใช้ Google ผ่านแอพพลิเคชั่น Line นักศึกษาต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบ 
Google App for Education และลงชื่อเข้าใช้ Google Drive ดังนี้ 

 

 

 

จับภาพ QR Code ในอยูใน
กรอบของกล้อง 

 เมื่อกล้องสแกน QR Code เรยีบร้อยแล้ว  
ให้นักศึกษาคลิก เปิด (Open) เอกสาร 
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ในกรณีที่นักศึกษาเปิด Google Drive ด้วยแอพพลิเคชั่น Line เป็นครั้งแรก นักศึกษาต้องเข้สู่ระบบ 
Google Apps for Education ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

  พิมพ์ ช่ือผู้ใช้ (username) 

 

 พิมพ์ รหัสผ่าน (password) 

 

 คลิก Sign in 

 

 คลิก Next 
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ระบบแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้ Google Drive อีกครั้ง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  พิมพ์ ช่ือผู้ใช้ (username) 

  คลิก Next 

 

 พิมพ์ รหัสผ่าน (password) 

 

 คลิก Sign in 
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นักศึกษาจะพบเอกสารที่อาจารย์ผู้สอนแชร์ใน Google Drive ดังนี้ 

 
 
 

4. การบันทึกเอกสารประกอบการสอนใน Google Drive ของบัญชีนักศึกษา 

 
4.1  กรณีที่นักศึกษาใช้ iOS  

1) นักศึกษาคลิกท่ีเอกสารประกอบการสอนที่ต้องการดาวน์โหลด 
 

 
 

  

 

แสดงโฟลเ์ดอร์วิชาที่ได้รับการแชร ์

 แสดงโฟลเ์ดอร์และไฟล์ทีไ่ด้รับการแชร์ 
ซึ่งนักศึกษาสามารถเปิดดูได้ตลอดเวลา 

คลิก เอกสารประกอบการสอนทีต่อ้งการ 
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2) คลิกดาวน์โหลดเอกสาร 

 

 

 

  

คลิก ดาวน์โหลด 

คลิก More 

 คลิก แอพพลิเคช่ันที่ต้องการส่งไฟล์  ในที่นี้ 
เลือก Drive ที่นักศึกษามาสามารถดาวน์โหลด
แอพพลิเคช่ันมาไว้ที่ Smart Phone ผ่าน App 
Store ได้ฟรี  ในกรณีที่ยังไม่เคย Log In ระบบจะ
ให้ใส่ Username และ Password แล้วไปยัง
ขั้นตอนถัดไป 



คู่มือเข้าถึงเอกสารประกอบการสอนของนักศึกษา หน้า   9 

 
 
 

 
 

 
 

 

คลิก Upload ขึ้น 
Google Drive ของตัวเอง 

 คลิก Drive ของ e-mailของ
บัญชีผู้ใช้ 

 คลิก Save Here 
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3) เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว นักศึกษาสามารถเปิดเช็คดูใน Google Drive ผ่านเครื่อง PC ได้โดยเปิด
โปรแกรมเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วเข้ามาที่เว็บไซต์ www.google.co.th 

 
 
 

 

 คลิก Upload อีกครั้ง 

http://www.google.co.th/
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4) คลิกท่ีสัญลักษณ์ แล้ว    แล้วคลิก Drive 

 

 
5) ในกรณีทีผู่้ใช้ยังไม่ได้ลงชื่อเข้าสู่ระบบของ Google Apps for Education  ให้ลงชื่อเข้าใช้ดังนี้ 

 

 

 

 

  

 คลิก แอป Google 

 คลิก ไดร์ฟ 

 พิมพ์ ช่ือผู้ใช้ (username) 

 คลิก Next  พิมพ์ รหัสผ่าน 
(password) 

 คลิก Next 
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6) ผู้ใช้จะพบหน้าของ Google Drive ดังนี้ 

 
 

4.2  กรณีที่นักศึกษาใช้ Andriod 
1) นักศึกษาคลิกท่ีเอกสารประกอบการสอนที่ต้องการดาวน์โหลด 

 

 
 

  

ไฟล์ที่ นักศึกษาดาวน์โหลดใน 
Google Drive  และสามารถ
เข้าถึงได้ตลอดเวลา 

คลิก เอกสารประกอบการสอนทีต่อ้งการ 
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2) คลิกดาวน์โหลดเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

คลิก ดาวน์โหลด 

คลิก ดาวน์โหลด Drive 

คลิก บันทึก 
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3) เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว นักศึกษาสามารถเปิดเช็คดูใน Google Drive ผ่านเครื่อง PC ได้โดยเปิด
โปรแกรมเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วเข้ามาที่เว็บไซต์ www.google.co.th 

 
 
 

 
4) คลิกท่ีสัญลักษณ์ แล้ว    แล้วคลิก Drive 

 

 

 คลิก แอป Google 

 คลิก ไดร์ฟ 

http://www.google.co.th/
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5) ในกรณีทีผู่้ใช้ยังไม่ได้ลงชื่อเข้าสู่ระบบของ Google Apps for Education  ให้ลงชื่อเข้าใช้ดังนี้ 

 

 

 

6) ผู้ใช้จะพบหน้าของ Google Drive ดังนี้ 

 
 

 

 พิมพ์ ช่ือผู้ใช้ (username) 

 คลิก Next  พิมพ์ รหัสผ่าน 
(password) 

 คลิก Next 

ไฟล์ที่ นักศึกษาดาวน์โหลดใน 
Google Drive  และสามารถ
เข้าถึงได้ตลอดเวลา 
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5. การเข้าถึงเอกสารประกอบการสอนจากเว็บไซต์ 
1) เปิดโปรแกรมเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วเข้ามาที่เว็บไซต์ https://learningspace.eau.ac.th  

 

 

2) เลือกคณะที่รายวิชาสังกัดอยู่ 
 

 

 

 พิมพ์ URL 
 คลิก Enter Site 

คลิก  คณะ 

https://learningspace.eau.ac.th/
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3) เลือกสาขาวิชาที่รายวิชาสังกัดอยู่ 
 

 

4) เลือกรายวิชา 

 

คลิก  สาขาวิชา 

คลิก  รหัสวิชา 
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5) กรณีท่ีนักศึกษายังไม่ได้ลงชื่อเข้าสู่ระบบ ให้ลงชื่อเข้าใช้ดังนี้ 
 

 
 
 
 

6) นักศึกษาจะพบ Google Drive ดังหน้า ต่อไปนี้ 

 

 พิมพ์ ช่ือผู้ใช้ (username) 
 คลิก Next  พิมพ์ รหัสผ่าน 

(password) 
 คลิก Next 

 คลิก  แชร์กับฉัน 

 ไฟล์และโฟลเดอร์ที่อาจารยผ์ูส้อนแชร์ให้นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้
ตลอดเวลา 

 พิมพ์ ช่ือผู้ใช้ 
(username) 


