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คู่มือการใช้งาน Google Plus 
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คู่มือการใช้งาน Photo Album ด้วย Google+ 

Login เข้า gmail หรือ Google+ จาก https://plus.google.com/ 

ใส่อีเมล์และรหัสผ่านเข้าไป  กดปุ่ม ลงช่ือเข้าใช้ 

 

เมื่อ Login เรียบร้อยแล้ว จะเข้ามาหน้าจอหลักของ Google+ 

 

 

https://plus.google.com/
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เราจะเข้าไปจัดการรูปภาพ คลิกที่เมนู หน้าแรก ที่อยู่ มุมบนซ้าย  แล้วเลือกเมนู รูปภาพ 

 

ระบบจะน าไปยังหน้าจอจัดการรูปภาพ 
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การจัดการภาพ มีเครื่องมือที่ส าคัญอยู่ 2 อย่าง คือ  
  1. เครื่องมือจัดภาพเข้าอัลบั้ม คลิกท่ี จะข้ึนหน้าจอ ให้เราคลิกเลือกภาพท่ีจะจัดให้อยู่ในอัลบั้ม
เดียวกัน เมื่อเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม เลือก  จากนั้นระบบก็จะจัดการภาพที่มีอยู่เข้าไปในอัลบั้มที่สร้าง 

 

  2. เครื่องมืออัพโหลดภาพ   โดยคลิกที่ปุ่ม  จะข้ึนหน้าจอให้เลือกภาพที่ต้องการจะอัพโหลด 
เลือกเสร็จกดปุ่ม Open 
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ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอจะแจ้งสถานะการอัพโหลด 

 

  เมื่ออัพโหลดเสร็จที่มุมล่างซ้าย จะมีรายการให้เลือกสองรายการ  กรณีต้องการสร้างอัลบั้มใหม่ คลิก
เลือก สร้างอัลบั้ม 
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ระบบจะน ามาหน้าจออัลบั้มภาพ ให้ใส่ชื่ออัลบั้ม  แล้วจะบันทึกให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องกดปุ่มใดเพ่ิม 

 

การเพิ่มรูปภาพใส่อัลบั้มที่สร้างไว้แล้ว 
  กดปุ่มอัพโหลดรูปภาพ ( )  ท าการเลือกภาพที่จะเพ่ิม แล้วกดปุ่ม Open 
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เมื่อระบบอัพโหลดภาพเสร็จ จะข้ึนรายการให้เลือก 2 รายการที่มุมล่างซ้าย  ให้เลือก เพิ่มในอัลบั้ม 

 

  จากนั้นจะข้ึนหน้าจอให้เลือกอัลบั้ม   คลิกเลือกอัลบั้มที่ต้องการจะเพ่ิมภาพ แล้วกดปุ่ม เลือก  เป็น
อันเรียบร้อย 
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การดาวน์โหลดภาพไปใช้งาน หรืองลงไว้ในเครื่อง 

  กรณีต้องการดาวน์โหลดภาพมาใช้งาน หรือดาวน์โหลดลงมาไว้ในเครื่อง คลิกท่ีปุ่ม    ที่อยู่มุมบน
ด้านขวาของจอภาพ จะมีรายการให้เลือก  คลิกเลือกท่ี ดาวน์โหลด  ระบบจะบันทึกลงไว้ในเครื่อง 

 

การลบอัลบั้ม  

  กรณีต้องการลบอัลบั้มภาพออก คลิกท่ีปุ่ม    ที่อยู่มุมบนด้านขวาของจอภาพ จะมีรายการให้เลือก  
คลิกเลือกท่ี ลบอัลบั้ม  ระบบจะขึ้นหน้าจอถาม ว่า ลบอัลบั้มไหม  ถ้าจะลบ กดปุ่ม ลบ  หากไม่ต้องการกดปุ่ม 
เก็บอัลบ้ัม 
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การน าภาพไปใช้งาน 
  เราสามารถน าภาพที่อยู่ใน Google+ ไปใช้งานได้หลาย ๆ อย่างโดยเฉพาะ การน าไปเผยแพร่บน
เว็บไซต์ เว็บเพจ หรือเว็บบล็อก  หรือจะแชร์ไปยังสื่อโซเชียลประเภทอ่ืน ๆ  

การแชร์  กดปุ่ม  ที่อยู่มุมบนขวาของจอภาพ แล้วจะมีหน้าจอการแชร์ให้เลือกตามภาพ 

 

การแชร์ไปท่ี Google+ กดท่ีปุ่ม   แล้วจะข้ึนหน้าจอมา ซึ่งเราสามารถก าหนดสิทธิ์  ได้ว่าจะแชร์ไปให้
ใครบ้าง โดยกดท่ีค าว่าสาธารณะ ที่ด้านบนของภาพ  แล้วเลือกสิทธิ์จากรายการแวดวงและผู้คน  เมือเลือก
เสร็จแล้ว กดเครื่องหมายถูก ที่มุมขวาบนของจอภาพ เป็นอันเรียบร้อย 
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การแชร์ ไปท่ี Facebook กดที่ปุ่ม แล้วจะข้ึนหน้าจอมา ซึ่งเราสามารถก าหนดสิทธิ์  ได้ว่าจะแชร์ไปให้
ใครบ้าง โดยกดท่ีค าว่าแชร์บนไทม์ไลน์ของคุณ ที่ด้านบนซ้ายของภาพ  แล้วเลือกว่าต้องการแชร์ไปที่ใด  เมือ
เลือกเสร็จแล้ว กดปุ่ม โพสต์ไปยัง Facebook ที่มุมล่างขวาของจอภาพ เป็นอันเรียบร้อย 

        

การแชร์ด้วย ลิงค์  เป็นการแชร์แบบที่ต้องการน าไปใช้งานในหน้าเว็บต่าง ๆ สามารถท าได้โดยคลิกที่ปุ่ม 

 หลังจากคลิกแล้วสักครู่จะมีลิงค์ของอัลบั้มภาพปรากฏ สามารถคัดลอกและน าไปใช้งานได้ 
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การน าภาพไปใช้งานทีละภาพ (ใช้ URL ภาพ) 

คลิกซ้ายท่ีภาพต้องการจะน าไปใช้งาน 

 

เสร็จแล้วเลื่อนเม้าส์ไปตรงภาพแล้วคลิกขวา เลือก Copy Image URL 
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  จากนั้นไปท่ีหน้าเว็บที่ต้องการน าภาพไปใช้งาน กรณีตัวอย่างนี้ จะน าภาพไปใช้งานในหน้า google 
Site ของทีมวิทยากรอบรม   
เข้าไปที่เมน ูแทรก    เลือก  รูปภาพ 

 

จะมีหน้าจอเพ่ิมภาพขึ้นมา   วางลิงค์ภาพที่คัดลอกมาลงในช่อง URL ภาพ   จะมีภาพตัวอย่างปรากฏขึ้นมา 
เมื่อเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม ตกลง  เป็นอันเรียบร้อยครับ 

 

 


