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คู่มือการใช้งานเว็บไซต์งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(ส่วนการฝากข้อมูลบนพ้ืนที่ให้บริการของ Google Drive) 

1. การลงชื่อเข้าใช้งาน 
เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (chrome) แล้วพิมม์ที่อยู่ของเว็บไซต์ “http://www.google.co.th” และเลือกเมนู 

“ลงชื่อเข้าสู่ระบบ” ด้วยชื่อเข้าใช้งานของ nu mail ทีใ่ช้ในระบบเครื่อข่ายของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

 

1. พิมม์ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

2. เลือก “ลงชื่อเข้าสู่ระบบ” 

3. ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย nu mail 

4. เลือก “ถัดไป” 

6. เลือก “ถัดไป” 

5. ป้อนรหัสผ่าน 
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2. เข้าใช้งานเว็บไซต์งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (chrome) แล้วพิมม์ที่อยู่ของเว็บไซต์ “http://www.socsci.nu.ac.th/qa” เลือก

เมนู “งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา” และ “งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา:ระดับหลักสูตร” 

 

 

1. พิมม์ที่อยู่ของเว็บไซต์ 

2. เลือกเมนู “งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา:ระดับหลกัสูตร” 

3. เลือกหลักสูตรท่ีท่านต้องการวางข้อมลู 

4. เลือก “File Uploads”  
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5. พื้นที่การให้บริการฝากวางข้อมูลในสว่นที่ท่านเลือก โดยทา่นสามารถการเพิม่ แก้ไขและปรับปรุง

ข้อมูลของงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ท่านรับผิดชอบได้ตามต้องการ 
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3. การใช้งานส่วนการให้บริการฝากวางข้อมูลของงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (NU Google Drive) 
1) การเพ่ิมข้อมูล 

ท่านสามารถวางไฟล์ (ทุกประเภท) ลงบนพ้ืนที่ให้บริการได้ ซ่ึงสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพ่ือแบ่งจัดกลุ่มของ

เอกสาร หรือท าการเลือกไฟล์ที่ท่านต้องการจากในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านแล้วลากไฟล์ปล่อยลงในต าแหน่งที่ท่าน

ต้องการบนพื้นที่ใหบ้ริการได้ (NU Google Drive) 

***สามารถวางข้อมูลได้ทั้งแบบลางวางทีละไฟล์หรือทั้งโฟลเดอร์  

 

 
  

1. สามารถสรา้งโฟลเดอร์ใหม่เพื่อใช้ใน

การแบ่งกลุ่มเอกสาร โดยการคลิ๊กขวา

ในพื้นที่ว่างและเลือก “New folder” 

2. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอรท์ี่ท่านต้องการจากเครื่อง

คอมพิวเตอร์ของท่านแลว้ลากไปใสในต าแหน่งที่ต้องการ

บนส่วนให้บริการฝากวางข้อมูล (NU Google Drive) 

3. ปล่อยไฟล์หรือโฟลเดอร์ของท่าน

ในต าแหน่งที่ต้องการ 
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2) การแก้ไขชื่อไฟล์/โฟลเดอร์ การลบ และการ Download ข้อมูล 

 

2) การแบ่งปันข้อมูล (Share) 

 

1. คลิ๊กขวาในข้อมูลที่ทา่นต้องการ 

2. เลือก “Rename” เพื่อเปลี่ยนชื่อ 

2. เลือก “Download” เพื่อบันทึก 

2. เลือก “Remove” เพื่อลบข้อมูล 

1. คลิ๊กขวาในต าแหน่งของข้อมูลที่

ท่านต้องการแบ่งปัน (Share) 

2. เลือก “Share” เพื่อแบ่งปันข้อมูล 
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2.1 การแบ่งปันข้อมูลแบบปกติ 

 มีการให้บริการทั้งแบบที่ ระบุ/ไม่ระบุชื่อผู้ที่จะได้รับการแบ่งปัน โดยสามารถก าหนดสิทธิในการใช้ข้อมูล

ได้แบบ “สามารถแก้ไขข้อมูลที่แบ่งปัน” หรือ “เห็นข้อมูลที่แบ่งปัน” ซึ่งจะแบ่งปันกับผู้ใช้งานที่อยู่ในการให้บริการของ

ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น (***anyone**@nu.ac.th) 

 

  

 

 

ช่ือผู้ใช้งาน 

ระบุสิทธิผู้ใช้งานในระบบเครือข่ายมหาวิทยาลยันเรศวร

เพื่อสามารถเห็นข้อมูล หรือ แก้ไขขอ้มลู ระบุสิทธิการใช้งานเพื่อสามารถเห็นขอ้มูล หรือ แก้ไขข้อมูล 
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2.2 การแบ่งปันข้อมูลแบบก าหนดผู้ใช้งานเพ่ิมเติม 

 มีการให้บริการแบ่งปันข้อมูลกับผู้ใช้งานที่อยู่ในการให้บริการของระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวรและผู้ใช้งาน

อินเทอร์เน็ตทั่วไป 

     

 

On - Public on the web 
- ผู้ใช้ระบบอินเทอร์เนต็ทุกคนสามารถเข้าใช้งานและใช้เสริ์ชเอน
จินค้นหาได ้

On - Anyone with the link 
- ผู้ใช้ระบบอินเทอร์เนต็ที่มลีิงก์สามารถใช้งานได้ แต่ไม่สามารถ

ใช้เซิร์ชเอนจินค้นหาได ้
On - Naresuan University 

- ผู้ใช้ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร
(***anyone**@nu.ac.th) สามารถเข้าใช้งานและใช้เสริ์ชเอน
จินค้นหาได ้

On – Anyone at Naresuan University with the link 
- ผู้ใช้ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร

(***anyone**@nu.ac.th) ที่มีลงิกส์ามารถใช้งานได้ แตไ่ม่
สามารถใช้เซิร์ชเอนจินค้นหาได ้

Off – Specific people 

- เฉพาะผู้ใช้ที่ถูกระบุช่ือเท่านั้น 

 

 

 

1. เลือกที่ ลูกศร (สามเหลีย่ม) ชี้ลง 

2. เลือก “More” 

3. เลือกการแบ่งปันที่ต้องการ 

4. เลือก “Save” 

5. เลือก “Copy link และน าไปเผยแพร”่ 

6. เลือก “Done” 


