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คู่มือการใช้งาน Google Drive 

การใช้งานโปรแกรม Google Drive  

ลงชื่อเข้าใช้ Google Drive   
1. เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ 

2. กรอก URL  drive.google.com ที่เว็บเบราว์เซอร์ จากนั้นกดปุ่ม  Enter  

 

3. กรอก   ชื่อผู้ใช้   และ   รหัสผ่าน   จากนั้นคลิกปุ่ม   ลงช่ือเข้าใช้  

 

จะพบกับโปรแกรม Google Drive 
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อัปโหลดไฟล์ข้อมูลผ่าน  Google Drive  

การอัปโหลดไฟล์ข้อมูลมีด้วยกัน  2 วิธี  

     1. วิธีอัปโหลดข้อมูลแบบไฟล์  

     2. วิธีอัปโหลดข้อมูลแบบโฟลเดอร์  

วิธีอัปโหลดข้อมูลแบบไฟล์  

    คลิกปุ่ม   ใหม่  เลือก  อัปโหลดไฟล ์ 

 

  เลือกไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม   Open  
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จากนั้นให้รอข้อมูลที่กําลังอัปโหลด โดยจะมีหน้าจอแสดงความเร็วในการอัปโหลดอยู่ที่มุมล่างขวาของจอภาพ 

 

  เมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วจะปรากฏไฟล์ที่อัปโหลดขึ้นไปอยู่ในส่วนของ   ไดรฟ์ของฉัน    

 

วิธีอัปโหลดข้อมูลแบบโฟลเดอร์  

  คลิกปุ่ม   ใหม่  เลือก  อัปโหลดโฟลเดอร์   จากนั้นจะมีหน้าจอ Browse For Upload  ให้เราเลือก
โฟลเดอร์ที่ต้องการจะอัปโหลด เมื่อเลือกเสร็จแล้วกดที่ปุ่ม OK 
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จากนั้นให้รอข้อมูลที่กําลังอัปโหลด โดยจะมีหน้าจอแสดงความเร็วในการอัปโหลดอยู่ที่มุมล่างขวาของจอภาพ 

 

เมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วจะปรากฏโฟลเดอร์อัปโหลดขึ้นไปอยู่ในส่วนของ   ไดรฟ์ของฉัน    

 

 

สร้างโฟลเดอร์ใหม่ผ่าน Google Drive  

  คลิกปุม่  ใหม่  เลือก  โฟลเดอร์ 
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  ป้อนชื่อให้กับโฟลเดอร์ใหม่ จากนั้นคลิกปุ่ม   สร้าง  

 

  เมื่อสร้างเสร็จแล้ว จะสังเกตเห็น  โฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ปรากฏขึ้นมา  

 

 
การเพิ่มข้อมูล หรือโฟลเดอร์ย่อยในโฟลเดอร์ 

สามารถทําได้ โดยคลิกเลือกท่ี โฟลเดอร์ที่ต้องการจะเพ่ิมข้อมูล ในตัวอย่าง จะขอเพ่ิมข้อมูลลงในโฟลเดอร์ที่
ชื่อว่า คู่มือ Google  ก็ดับเบิลคลิกเลือกที่โฟลเดอร์ คู่มือ Google  ระบบจะแสดงแถบชื่อต่อจากไดรฟ์ของฉัน 
เป็นชื่อโฟลเดอร์ที่เลือก 

 

จากนั้นจะทําการสร้างโฟลเดอร์ใหม่หรือทําการอัปโหลดไฟล์ใหม่เข้าไปยังโฟลเดอร์ก็ดําเนินการได้เลย 

หากต้องการกลับไปยังโฟลเดอร์เดิมหรือโฟลเดอร์อ่ืนได้  โดยการคลิกเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการไป 
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การเปลี่ยนสีโฟลเดอร์  

 คลิกเลือกเลือกโฟลเดอร์ ที่ต้องการ  เลือก  เปลี่ยนสี   เลอืก  สี 

 

เมื่อคลิกเลือกแล้วจะได้ผลตามภาพ 

 

การย้ายไฟล์ข้อมูลผ่าน Google Drive  

   คลิก   เลือก  ไฟล์  หรือ   โฟลเดอร์   ที่ต้องการย้ายแล้วคลิกขวา  เลือก  ย้ายไปที่ 
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คลิก   เลือก   โฟลเดอร์  ปลายทาง   เสร็จแล้วคลิกปุม่  ย้าย 

 
 
ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ย้ายจะ  ปรากฏ   ในโฟลเดอร์ปลายทางที่เลือก 
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การท าส าเนาให้กับไฟล์ข้อมูลผ่าน Google Drive   

  คลิกเลือก  ไฟล์  ที่ต้องการทําสําเนา  เลือก  ท าส าเนา 

 

 

เมื่อคลิกทําสําเนาแล้ว  จะปรากฏไฟล์สําเนาออกมา 
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การเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ผ่าน Google Drive  

  คลิกเลือก ไฟล์  หรือ  โฟลเดอร์  ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ  เลือก   เปลี่ยนชื่อ 

 

ในตัวอย่างนี้จะเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ ทีมวิทยากร เป็นชื่อ ภาพทีมวิทยากร เมื่อแก้ไขเสร็จกดปุ่ม ตกลง 

 

ไฟล์  หรือ โฟลเดอร์  ที่เลือกถูกเปลี่ยนชื่อ 
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ลบและกู้คืนไฟล์ข้อมูลผ่าน Google Drive  

  คลิกเลือก  ไฟล์  หรือ  โฟลเดอร์  ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  ลบ 

 

จะข้ึนหน้าจอเล็ก ๆ แสดงสถานการณ์ลบที่มุมด้านล่างซ้ายของหน้าจอบอกว่า ลบโฟลเดอร์แล้ว 

โดยที่ ไฟล์ หรือ โฟลเดอร์  ที่เลือกนั้น หายไป  แต่จริงๆแล้วไฟล์นั้นถูกย้ายไปยัง  ถังขยะ 

 

 

ถ้าต้องการเข้าไปยังถังขยะ ให้คลิกเมนูทางด้านซ้ายที่มีข้อความว่า  ถังขยะ 
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ถ้าต้องการลบถาวรให้ คลิกเลือก  ไฟล์  หรือโฟลเดอร์  ที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ลบอย่างถาวร 

จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างถามว่า  ลบถาวรหรือไม่  ให้คลิกปุ่ม  ลบถาวร 

 

จะเห็นว่า  ไฟล์ หรือโฟลเดอร์  ที่เลือกนั้น หายไป  ไม่สามารถนํากลับคืนมาได้อีก 

ถ้าต้องการกู้คืนไฟล์ในถังขยะให้ คลิกเลือก  ไฟล์ หรือโฟลเดอร์  ที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม  กู้คืน 

 

จะเห็นว่า  ไฟล์ หรือโฟลเดอร์  ที่เลือกนั้น  หายไปจากถังขยะ  และจะกลับไปอยู่   ไดร์ฟของฉัน 
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เปิดดูไฟล์ข้อมูลผ่าน Google Drive  

  คลิกเลือก ไฟล์ ที่ต้องการเปิด  เลือก  เปิดด้วยตามชนิดเอกสาร ในตัวอย่างนี้เป็นไฟล์ PDF  

 

ไฟล์ที่เลือกถูกเปิดออกมา 
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การแชร์ ไฟล์และโฟลเดอร์ผ่าน Google Drive  

  คลิกเลือก ไฟล์ หรือโฟลเดอร์  ที่ต้องการแชร์   เลือก  แชร์ 

 

จะข้ึนหน้าจอ  แชร์กับคนอ่ืน   โดยเราสามารถเข้าไปปรับกําหนดคุณสมบัติการแชร์ได้ที่ปุ่ม   ขั้นสูง 

 

คลิก  เปลี่ยน  เมื่อต้องการตั้งค่าการแชร์ 
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ก าหนดสิทธิ์เป็นสาธารณะ  ซึ่งผู้ใช้สามารถดูได้ โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ และยังสามารถค้นหาผ่านเว็บได้ เสร็จ
แล้วกดปุ่ม บันทึก 

 

นําลิงค์ไปเผยแพร่  โดยคลิกขวาเม้าส์ที่ช่อง ลิงค์ที่จะแชร์ แล้ว Copy หรือคัดลอกลิงค์ไปใช้เผยแพร่ 

 

เสร็จแล้วกดปุ่ม เสร็จสิ้น 
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ยกเลิกการแชร์ข้อมูลผ่าน Google Drive  

  คลิกเลือกไฟล์ หรือโฟลเดอร์  ที่ต้องการยกเลิกการแชร์  เลือก   แชร์ 

 

คลิก  แถบก าหนดสิทธิ์  เพ่ือแก้ไขค่าการแชร์ แล้วกดปุ่ม  เพิ่มเติม 
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ในที่นี้แก้ไขสิทธิ์เป็นปิด ให้ผู้ใช้ท่ีระบุเท่านั้นถึงจะดูได้  เสร็จแล้วกดปุ่มบันทึก 

 

 

ตรงแถบสิทธิ์จะเปลี่ยนไป   กดปุ่ม เสร็จสิ้น  ก็จะยกเลิกการแบ่งปัน 

 

 


