
 



 

Google Drive เปรียบเสมือนฮาร์ดไดรฟ์ที่ติดตามคุณไปทุกหนทุกแห่ง และชว่ยให้คุณสามารถเกบ็

และแบ่งปันไฟล์ต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสาร หรือ สื่อมัลติมีเดีย อื่นๆ อีกมากมาย 

 

คุณสมบัติ :  

1. พื้นที่เก็บไฟล์ 15 GB  (ส าหรับ G Suite for Education ในมหาลัยพืน้ทีเ่ก็บไฟล์แบบ Unlimited) 

2. ท างานเอกสาร (Google Docs) พร้อมกันได ้

3. แชร ์– แบ่งปันไฟล์กันได ้

 

       Google Drive คืออะไร  
 

Google Drive เป็นบริการจาก Google ที่ท าให้เราสามารถน าไฟล์ต่าง ๆ ไปฝากไวก้ับ Google 
ผ่านพื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์ (Cloud) และการส ารองข้อมูลไฟลท์ี่มีความปลอดภัย ท าให้เราสามารถใช้
ไฟล์เหล่านัน้ทีไ่หนก็ได้ ไม่เพียงแค่ฝากไฟล์ได้เท่านัน้ คุณยังสามารถแบง่ปันไฟลก์ับคนที่ต้องการ และ
สามารถแก้ไขร่วมกันได้จากอุปกรณ์หลายประเภท เชน่ อุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์แทบเลต หรือคอมพวิเตอร ์ 
ส าหรับพื้นที่ Google ที่ให้ใช้บริการฟรีนัน้อยู่ที่ 15 GB ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป และหากต้องการพื้นที่มากขึ้น 

ก็สามารถซื้อพื้นพี่จัดเก็บขอ้มูลเพิ่มได้ แต่ส าหรับผู้ใช้งานที่เป็น Google Apps for Education นั้นได้สิทธิ

ในการใชพ้ื้นที่แบบ Unlimited  

 

 

 



ข้อดีของ Google Drive 
o เก็บไฟล์ได้หลายประเภท 

o ดูข้อมูลแก้ไขเอกสารได้จากทุกที่ ทุกเวลา  

o แชร์ไฟล์, โฟลเดอร ์เพื่อท างานร่วมกนัได ้ 

 
ข้อจ ำกัดของ Google Drive  
o ต้องเชื่อมต่อกบัอินเตอร์เน็ต  

 
 

       กำรเขำ้ใช้งำน Google Drive  
 

คลิกที่สัญลักษณ์   แล้วคลกิ Drive  
 

 
 
 

หน้ำตำของ Google Drive  

 
 



       กำรอัพโหลดไฟล ์ 
 

คลิกปุ่ม NEW หรือคลิกขวาในพื้นที่ของ Drive แล้วเลือก File upload  กรณีที่ต้องการอัพโหลด
ไฟล์ทั้ง Folder  ใหเ้ลือก Folder upload 

 

 
 

แล้วเลือกไฟลห์รือโฟลเดอรท์ี่ต้องการอัพโหลด  
 

 
  



 

  
 
จากนั้นระบบจะท าการอพัโหลด ให้รอจนกว่าจะข้ึนว่า Uploads completed  
 
 

       กำรแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์  

คลิกเลือกไฟลห์รือโฟลเดอรท์ี่ต้องการแชร ์แล้วคลิกขวาเลือก Share หรือคลิกที่ไอคอน  

 

 
  



 
 
       รำยละเอียดในกำรให้สิทธิแชร ์
 

1. ก าหนดสทิธิ์การแชร์ในรูปแบบต่างๆ  
2. กรอกอีเมลของเพื่อน หรือผู้ร่วมงานที่ต้องการแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์นัน้ๆ  
3. เลือกสถานะให้กับผู้ที่แชร์ สามารถแก้ไขได้ (Can edit) แสดงความคดิเห็นได้ (Can comment) 

หรือสามารดูได้อย่างเดียว (Can View)  
4. ช่องส าหรับใส่รายละเอียดของไฟล์ที่แชร์ หรือเว้นว่างไวก้็ได ้เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “Send” 

 

 

ให้สังเกตว่าไฟล์ที่มกีารแชรร์่วมกับผู้อื่น จะมีสัญลักษณก์ารแชร์ร่วมกันแสดงอยูท่้ายของชื่อไฟล์นัน้ๆ 

 

  



  

 

       ประเภทของกำรแชร์รูปแบบต่ำงๆ  

1. On - Public on the web หมายถึง ผู้ใช้งานทุกคนบนอินเตอร์เน็ตสามารถค้นหาไฟล ์และโฟลเดอร์

ที่เราแบ่งปนันีไ้ด ้ สามารถค้นหาเจอจากระบบค้นหาของ Google หรือระบบค้นหาจากทาง

อินเตอร์เน็ตได้ โดยผู้ใชง้านไม่จ าเป็นต้องมี Google Account ก็สามารถใชง้านไฟล์หรือโฟลเดอร์

นั้นได ้ตัวเลือกนี้เหมาะส าหรับเอกสารที่ตอ้งการเผยแพร่สู่สาธารณะ ไม่เป็นเอกสารปกปิด 

 

2. On - Anyone with the link หมายถึง ผู้ใชง้านสามารถเข้าถึงไฟล์ หรอืโฟลเดอร์นี้ได้ โดยได้รับ

ลิงค์ จากเจา้ของไฟล์หรือโฟลเดอร์ส่งให้เท่านั้น สว่นคนอื่นที่ไม่มีลงิค์หรือไม่ได้รับลิงค์ก็ไม่สามารถ

เข้าถึงได ้ผู้เขา้ใช้งานไม่จ าเป็นต้องม ีGoogle Account ก็สามารถเขา้ใชง้านได้ เพียงแค่มีลิงค์ที่

ถูกต้องก็สามารถเข้าใช้ได้ ตัวเลือกนี้จึงเหมาะสาหรับการแชร์ไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ให้เฉพาะบุคคล 

เช่น การส่งอีเมล์พร้อมแนบลิงค์ของไฟล์หรือโฟลเดอร์ เป็นต้น 

 



3. On - Naresuan University หมายถึง ผู้ใชง้านทุกคนที่ใช ้Google Account ของมหาวทิยาลยั

นเรศวรเท่านั้น ที่สามารถคน้หาไฟล/์โฟลเดอร์ที่เราแบ่งปนันี้ได้ และสามารถใช้งานไฟล์หรือ

โฟลเดอร์นัน้ได ้

 

4. On - Anyone at Naresuan University with the link  หมายถึง ผู้ใชง้านทุกคนที่ใช้ Google 

Account ของมหาวิทยาลยันเรศวร ที่มีลิงค์จากเจ้าของไฟลเ์ท่านั้น จะสามารถเขา้ถึงไฟล์หรือ

โฟลเดอร์นี้ได ้

 

5. Off - Specific people หมายถึง ผู้ใช้ต้องมี Google Account และถูกระบุชื่อจากเจา้ของไฟล์

เท่านั้น ถึงจะเข้าใช้ได้ตัวเลือกนี้เหมาะส าหรับเอกสารที่ตอ้งการแบ่งปันเฉพาะบุคคลเท่านั้น 

 

  



 

 
 

 

       Google Documents คืออะไร 

Google Documents หรือที่เรียกกันสัน้ๆ ว่า Google Docs เป็นบริการออนไลนท์ี่ให้คุณสามารถ

จัดการเอกสารได้แบบไม่ต้องเสียเงิน เพียงแค่คุณมอีีเมลของ Gmail และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพราะ 

Google Docs เตรียมมาให้คุณหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์รายงานแบบที่คุ้นเคย การท าสไลด์เพื่อ

น าเสนองานส าคัญ หรือจะจดัการเอกสารแบบ Spreadsheets ได้เหมือน Excel ก็สามารถท าได ้ 

 

 

 

Google Docs ท างานเหมือน Microsoft Office แต่ทกุอย่างจะท างานอยู่บนเว็บ สามารถท างาน

ได้ทันทีที่มกีารเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่อง หรือเสียเงินค่าลิขสิทธิ์

ก่อนใช้งานแต่อย่างใด เพียงแค่เข้าไปยัง Google Docs เราก็สามารถสร้าง แก้ไข หรือเปิดอ่านเอกสารได ้

โดยตัวเอกสารนั้นจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google และที่ส าคัญเราสามารถแชร์เอกสารให้กับเพื่อน

เพื่อแก้ไขข้อมูลไปพร้อมๆ กัน โดยจะเห็นว่าอีกฝ่ายก าลังพิมพ์อะไรอยู่ 

 

  



ควำมสำมำรถของ Google Docs 

o สร้างเอกสารแบบออนไลน ์

o ใช้งานและท างานร่วมกันในแบบเรียลไทม ์

o จัดเก็บและจัดระเบียบงานอย่างปลอดภัย 

o ควบคุมว่าใครสามารถ ดู/แกไ้ข/แสดงความคิดเห็น เอกสารของคุณได ้

o Export ออกมาใช้งานร่วมกับ MS Word ได้ 

 
       กำรสรำ้งเอกสำร (Google Docs)  

สามารถเปิดใช้งาน Google Docs ได้จาก My Drive    

หรือเปิดจากปุม่ Google apps แล้วเลือก Docs 
 

 
 

 

1. คลิกปุ่ม NEW 
2. เลือก Google Docs  

3. คลิก    เลือกสร้างเอกสารหน้าเปลา่ (Blank document) หรือเลือกสรา้งเอกสารด้วย 
เทมเพลตส าเรจ็รูป (From a template) 

  

 



o กรณีเลือกสร้างเอกสารดว้ยเทมเพลต (From a template) ในส่วนของ GENERAL 

 

จะมีหน้าต่างเทมเพลตรูปแบบต่างๆ แยกหมวดหมู่ให้ผูใ้ช้ได้เลือกมากมาย สามารถเลือกรูปแบบ
เพื่อน ามาปรับ/แก้ไขให้เป็นเอกสารของตนเองได้ 
 
o กรณีเปิดเอกสารหนา้เปล่า 

 

 
 

หนา้ตาเครื่องมือการท างานของ Google Docs จะคล้ายกับ MS Word 
 



 
 

เมน ู และแถบเครื่องมือ มีลกัษณะคล้ายกับโปรแกรม MS Word สามารถใช้งานได้งา่ย เช่น การ

ก าหนดลักษณะข้อความ แบบตัวอักษร ขนาดตัวอกัษร ตัวหนา ตัวเอยีง ตัวขีดเสน้ใต้ ต าแหน่งของข้อความ 

แทรกตาราง หรือแม้กระทัง่แทรกภาพ เปน็ต้น  

 

           

 

ทุกครั้งที่สร้างเอกสารใหม ่ โปรแกรมจะก าหนดชื่อเอกสารเป็น “Untitled document” แต่เรา
สามารถเปลี่ยนชื่อเอกสารเองได้ใหม่ โดยคลิกเมาสท์ี่ช่อง  “Untitled document”  
 

       กำรพิมพ์เอกสำร และจัดรูปแบบ  

 

การพิมพ์เอกสารและจัดรูปแบบของ Google Docs นั้น จะคล้ายกับการใช้งาน MS Word 

 



 
       กำรแทรกรูปภำพ 
 
o ให้คลิก “Insert” แล้วเลือก Image 
o เลือก “Upload from computer” คลิกรูปภาพที่ต้องการจากนั้นกดปุม่ Open หรือลากรูปภาพที่

ต้องการน ามาวางลงในเอกสาร รอจนกว่าจะอัพโหลดเสร็จ รูปภาพจะแทรกเข้ามาในเองสารเอง
โดยอัตโนมัต ิ

 

 
 
 

       กำรบันทึกเอกสำร  
 

 
 

โปรแกรมจะท าการบนัทกึเอกสารให้เองโดยอัตโนมัติเมื่อมีการพมิพ์หรอืแก้ไขเอกสาร 

 
 

เมื่อปิดโปรแกรม ไฟล์เอกสารจะเก็บไว้ใน Google Drive โดยอัตโนมตั ิ



       กำรแชร์ไฟล์เอกสำรร่วมกัน 

เราสามารถแบ่งปันเอกสารใน Google Docs เพื่อท างานร่วมกันกับบคุคลอื่นได้ด้วยวิธกีารดังนี ้

 
 

1. เลือกเอกสารทีต้องการแบ่งปัน คลิกปุม่  

 
 

2. พิมพ์อีเมลของผู้ที่ต้องการแบ่งปันไฟล์เอกสารลงในช่อง People 

3. ใส่รายละเอียดของไฟล์เอกสาร หรือระบขุ้อความแนบไปกับเอกสาร (หรือไม่มีก็ได้)  

4. เลือกสถานะให้ สามารถแกไ้ขได ้(Can edit) แสดงความคิดเห็นได้ (Can comment) หรือสามารด ู

ได้อย่างเดียว (Can View)  

5. กดปุ่ม Send เพื่อแบ่งปนัเอกสาร 

 



 
 

Google Sheets มีลักษณะการท างานคล้ายๆ กับ Excel มีการสร้าง Column Row สามารถใส่
ข้อมูลต่างๆ ลงไปใน Cell ได้ ค านวณสูตรต่างๆ โดยไมต่้องติดต้ังโปรแกรมที่เครื่อง สามารถใชง้านบน Web 
โดยไฟล์จะถกูบันทกึไว้ที่ Server ของ Google ท าให้สามารถเปิดใช้งานได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เพียงมี Web 
browser และอินเตอร์เน็ต สามารถแชรไ์ฟล์ให้ผู้อื่นร่วมใช้งานได้และมีระบบ Real time มกีารบันทึกการ
ท างานแบบอตัโนมัต ินอกจากนี้ยังสามารถ Export ออกมาใช้งานกับ Excel ที่เครื่องของเราได้อีกด้วย  
 
 
       กำรสรำ้งเอกสำรสเปรดชีต (Google Sheets)  
 

สามารถเปิดใช้งาน Google Sheets ได้จาก My Drive    

หรือเปิดจากปุม่ Google apps แล้วเลือก Sheets 
 

 
1. คลิกปุ่ม NEW 
2. เลือก Google Sheets  

 



3. คลิก    เลือกสร้างเอกสารสเปรดชีตหน้าเปล่า (Blank spreadsheet) หรือเลือกสร้าง
เอกสารสเปรดชีตด้วยเทมเพลตส าเร็จรูป (From a template) 

 

o กรณีเลือกสร้างเอกสารสเปรดชีตด้วยเทมเพลต (From a template) ในส่วนของ GENERAL 

 
 

จะมีหน้าต่างเทมเพลตรูปแบบต่างๆ แยกหมวดหมู่ให้ผูใ้ช้ได้เลือกมากมาย สามารถเลือกรูปแบบ
เพื่อน ามาปรับ/แก้ไขให้เป็นเอกสารสเปรดชีตของตนเองได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 



o กรณีเปิดเอกสารหนา้เปล่า 
 

 
 

หนา้ของเอกสารสเปรดชีตจะมีลักษณะคล้ายกับ MS Excel 
 

 
 

เมนูและแถบเครื่องมือของเอกสารสเปรดชีตมีลักษณะคล้ายกับโปรแกรม MS Excel สามารถใช้

งานได้ง่าย เชน่ การใช้ฟงัก์ชัน การใส่สูตรค านวณ การแทรกแผนภูม ิเป็นต้น  

ส าหรับการต้ังชื่อเอกสารเอกสารสเปรดชีต สามารถท าไดด้้วยวิธีการเดยีวกันกับการใช้งาน 
Google Docs มีการบันทกึการท างานโดยอัตโนมัติ และเก็บไว้ใน Google Drive ของเจ้าของไฟล์   

เราสามารถแบ่งปันการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้โดยการคลิกปุ่ม   และใช้วิธกีาร
เดียวกับการใช้งาน Google Docs ในการก าหนดสทิธิต่างๆ ให้กับผู้ทีไ่ด้รับการแบ่งปัน 

 
 

 

 

 



 
 

Google Slide  เปน็เครื่องมอืส าหรับสร้างงานน าเสนอ (Presentation) ในรูปแบบต่างๆ 
เช่นเดียวกับโปรแกรม MS PowerPoint โดยผู้ใช้สามารถ ใส่ข้อความ รูปภาพเคลื่อนไหว หรือ Template  
เพื่อเพิ่มความสวยงามและดงึดูดสนใจ  ส าหรับ Google Slides สามารถท างานได้โดยไม่ต้องติดตั้ง
โปรแกรม  และสามารถท างานร่วมกับผู้อืน่ไปพร้อมๆ  กันได้ทุกทีทุ่กเวลาที่ต้องการ ระบบมีการบันทกึการ
ท างานทุกอยา่งแบบอัตโนมัติ ท าให้ไม่ต้องกังวลว่าไฟล์ข้อมูลจะสูญหาย 
 

       กำรเขำ้ใช้งำน Google Slides 

สามารถเปิดใช้งาน Google Slides ได้จาก My Drive    

หรือเปิดจากปุม่ Google apps แล้วเลือก Slides 
 

 
 

  

 



1. คลิกปุ่ม NEW 
2. เลือก Google Slides 

3. คลิก    เลือกสร้างสไลด์หนา้เปล่า (Blank presentation) หรือเลือกสรา้งสไลด์ด้วยเทมเพลต
ส าเร็จรูป (From a template) 

 

o กรณีเลือกสร้างสไลดด์้วยเทมเพลต (From a template) ในส่วนของ GENERA 

 
 

จะมีหน้าต่างเทมเพลตรูปแบบต่างๆ แยกหมวดหมู่ให้ผูใ้ช้ได้เลือกมากมาย สามารถเลือกรูปแบบ
เพื่อน ามาปรับ/แก้ไขให้เป็นสไตล์พรีเซนต์เทชั่นของตนเองได้ 
  



o กรณีเปิดสไลด์หนา้เปล่า 
 

 
 

หนา้ของสไลด์จะมีลักษณะคล้ายกับ Microsoft PowerPoint 
 
 
       กำรสรำ้งสไลด์ (Google Slide)  
 

เมื่อเข้าสู่การท างานของ Google Slide จะปรากฏหน้าตา่งหลัก Google Slide ซึ่งจะมีฟังก์ชันการ
ท างานดังนี ้ 

 

 
 



1. ชื่อชิ้นงำน คือ ตั้งชื่อไฟลง์าน  
2. แถบเมน ูคือ แถบที่รวบรวมค าสั่งหลักทุกค าสั่งในการใช้งานโปรแกรม 
3. แถบเครื่องมือกำรจัดกำร คือชุดเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกบัข้อความและวัตถุต่างๆ บน

สไลด์ 
4. แถบสไลด์ คือ แถบส าหรับเลือก/แสดงสไลด ์
5. Work Space คือ พื้นที่การท างาน 

6. แถบมุมมองและกำรแสดงควำมคิดเหน็ คือ การดูตวัอย่างสไลด์งาน และการแสดงความ
คิดเห็น  

7. Themes คือ รูปแบบส าเร็จรูปที่สามารถเลือกน ามาใช้ในการตกแต่งพรีเซนต์เทชัน่ให้สวยงาม
ยิ่งขึ้น 

 

 
       กำรเพิ่มสไลด ์

สามารถเพิ่มสไลดแ์ผ่นใหม่ได้โดยคลิกที่ปุ่ม + แล้วเลือกรูปแบบของสไลด์ที่ต้องการ 
 

 
  



       กำรพิมพ์ข้อควำม  
 

 
 

สามารถพิมพ์ข้อความลงในกล่องข้อความ Click to add title, Click to add subtitle 

 

 
 

หรือหากต้องการสร้างกล่องข้อความใหม่ ให้คลิกไอคอน Text box    แล้วลากกล่องขอ้ความ
ลงบน พื้นที่ท างาน เพื่อพิมพ์ข้อความตามต้องการ 

  



       กำรแทรกรูปภำพ   
 

1. คลิกที่เมนู Insert เลือก Image   
  

 
  
  

2. จะปรากฏหนา้ต่าง Insert image โดยจะสามารถแทรกรูปภาพได้จาก   
o Upload from computer คือ การอพัโหลดจากคอมพิวเตอร์   
o Search the web คือ การค้นหารูปภาพจาก Google   
o Drive คือ การแทรกรูปภาพจาก Google Drive   
o Photos คือ การแทรกรูปภาพจากอัลบั้ม Google Photos  
o By URL คือ การแทรกรูปภาพจากลิงก ์URL  
o Camera คือ การถ่ายรูปจากกล้อง  

คลิกปุ่ม Upload from computer เพื่ออพัโหลดภาพจากเครื่องคอมพวิเตอร์  

  



  
   

3. เลือกรูปภาพทีต่้องการ และคลิกปุ่ม Open รูปภาพจะไปแสดงอยู่บนสไลด์ 
 

  
       รูปแบบกำรเปลี่ยนหน้ำสไลด์ (Animations) 

สามารถเลือกรูปแบบการเปลี่ยนหน้าสไลด์ได้ที่แถบ Animations หรือคลิกเรียกใช้งานได้ที่ปุม่ 
Transition… 
 

 
  



1. เรียกใช้งานรูปแบบการเปลี่ยนหน้าสไลด์ได้ที่ปุ่ม Transition… 
2. เลือกการเปลีย่นหน้าสไลด์รูปแบบต่างๆ 
3. ก าหนดให้การเปลี่ยนหน้าสไลด์เกิดข้ึน ชา้, ปานกลาง หรอืเร็ว 
4. เลือกน าไปใช้กับสไลด์ 
5. ทดลองเลน่การเปลี่ยนหนา้สไลด์ 
6. สัญลักษณ์เมือ่ในสไลด์นั้นมีการก าหนดรูปแบบการเปลีย่นหน้าสไลด์   

 
 
       กำรแบง่ปันไฟล์ Google Slide เพื่อใช้ร่วมกนั  
 

Google Slides สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรยีนการสอน ได้อย่างหลากหลาย ทั้งใน
รูปแบบการน าเสนอในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมอภิปรายกลุ่มออนไลน์ในชั้นเรียน ซึ่งสามารถก าหนดค่าการ

แบ่งปันให้กับบุคคลอื่น โดยการคลิกปุ่ม   ด้วยหลักการเดียวกับการใชง้าน Google Docs 
และ Google Sheets 
 


