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คู่มือใช้งานระบบ ownCloud 

ระบบ ownCloud เป็นระบบซอฟต์แวร์รหัสเปิดส าหรับจัดเก็บและแบ่งปันแฟ้มข้อมูลบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งผู้ใช้

สามารถเข้าถึงและใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์ หรือผ่านซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ (Desktop Client: ownCloud 

Desktop Client) หรือผ่านโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่1 (Mobile Apps: ownCloud Android App หรือ 

ownCloud iOS App) 

ส าหรับคู่มือฉบับนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการใช้งาน ระบบ ownCloud ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

 การลงทะเบียนผู้ใช ้

 การเข้าใช้งานระบบจากเว็บไซต์ (Log in) 

 ส่วนประกอบของระบบ ownCloud ในเว็บไซต์ (Web interface) 

 การต้ังค่าบัญชีผู้ใช ้

 การใช้งานโปรแกรม Files 

 การสร้างแฟ้มข้อความหรือโฟลเดอร์ 

 การอัพโหลดแฟ้มข้อมูล 

 การกลับไปยังโฟลเดอร์หลัก 

 การก าหนดแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ที่ช่ืนชอบ (Favorites) 

 การแก้ไขชื่อแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ 

 การแชร์แฟ้มขอ้มูลหรือโฟลเดอร ์

 การเลือกแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ 

 การย้ายแฟ้มขอ้มูลหรือโฟลเดอร ์

 การดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร ์

 การลบแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ 

                                                            
1 ownCloud Android App หรือ ownCloud iOS App เป็น App ทีมี่ค่าบริการในการใช้งาน 
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 การดูข้อมูลกิจกรรมในโปรแกรม Activitiy 

 การใช้งานโปรแกรม Documents 

 การใช้งานโปรแกรม Pictures 

 การออกจากระบบ (Log out) 

การลงทะเบียนผู้ใช ้

 บุคลากรของคณะ ที่ต้องการใช้งานระบบ ownCloud ของคณะ2 สามารถติดต่อขอรับบัญชีผู้ใช้งานได้ที่ นาย

วรงค์ บุญเชิดชูงานสารสนเทศ โทรภายใน 3308 หรืออีเมล varong.boo@mahidol.ac.th ได้ในวันและเวลาราชการ  

การเข้าใช้งานระบบจากเว็บไซต ์(Log in) 

1. เปิดโปรแกรมค้นดูเว็บ เช่น Google Chrome3 จากนั้นพิมพ ์

http://www.enmeeting.mahidol.ac.th/owncloud ที่ช่อง Address bar4 แล้วกด Enter 

 

 

2. ในหน้าเว็บไซตร์ะบบ ownCloud ให้ผู้ใช้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจากน้ันคลิกปุ่ม Log in 

 

 

 

                                                            
2 ระบบ ownCloud สามารถใช้งานได้ เฉพาะภายในระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น ทั้งนี้ ถ้าต้องการใช้งานภายนอก
ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ใช้ต้องเชื่อมต่อระบบ VPN ของมหาวิทยาลัยก่อนจึงสามารถใช้งานระบบได้ (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ http://muit.mahidol/online.htm) 
3 ระบบ ownCloud รองรับการท างานกับโปรแกรมค้นดูเว็บ ได้แก่ Firefox รุ่น 14 ขึ้นไป, Chrome รุ่น 18 ขึ้นไป, Safari รุ่น 5 ขึ้นไป, 
หรือ IE รุ่น 9 ขึ้นไป (ยกเว้น Compatibility Mode)  
4 เพื่อความสะดวกใช้งานครั้งต่อไป ผู้ใช้งานควรบนัทึกเว็บไซต์ระบบ ownCloud ไว้เป็น Bookmark หรือ Favorites 

1. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 

2. คลิกปุ่ม Log in 

พิมพ์ http://www.enmeeting.mahidol.ac.th/owncloud 
แล้วกด Enter 

mailto:varong.boo@mahidol.ac.th
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ส่วนประกอบของระบบ ownCloud ในเว็บไซต์ (Web interface) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ หน้าที ่
เมนูโปรแกรม 
(Apps Selection Menu) 

ส าหรับเลือกใช้งานโปรแกรมของระบบ ownCloud ได้แก่ Files, Activity, 
Documents, Pictures 

เมนูโปรแกรมย่อย 
(Apps Information) 

ส าหรับใช้ค าสัง่หรือตัวกรองที่มีอยู่ในโปรแกรม ซึ่งจะมีเมนูแตกต่างกับไปตามโปรแกรม
ของระบบ ownCloud ที่ก าลังใช้งานในปัจจุบัน 

ส่วนแสดงรายการข้อมูล 
(Application View) 

ส าหรับแสดงรายการข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ 

ระบบน าทางการใช้งาน 
(Navigation Bar) 

ส าหรับช่วยให้ผู้ใช้เปลี่ยนไปท างานยังโฟลเดอร์ต่าง ๆ ได้สะดวกมากขึ้น 

เมนูโปรแกรม 

เมนูโปรแกรมย่อย 

ส่วนแสดงรายการข้อมูล 

ปุ่มสร้าง 

ระบบน าทางการใช้งาน 

ปุ่มอัพโหลด 

ช่องค้นหา 

เมนูบัญชผีู้ใช ้
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รายการ หน้าที ่
ปุ่มสร้าง 
(New button) 

ส าหรับสร้างแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ 

ปุ่มอัพโหลด 
(Upload) 

ส าหรับอัพโหลดแฟ้มข้อมูลไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของระบบ ownCloud 

ช่องค้นหา 
(Search) 

ส าหรับค้นหาแฟ้มข้อมูล 

เมนูบัญชีผู้ใช ้
(Personal Settings) 

ส าหรับตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ การอา่นเอกสารการใช้งานระบบ และการออกจากการใช้งาน
ระบบ (Log out) 

 

การตั้งค่าบญัชีผู้ใช ้

1. คลิกชื่อบัญชีผู้ใช้ เลือก Personal 

 

 

 

2. รายการข้อมูลหรือตัวเลือกต่าง ๆ มีรายเอียดการใช้งานหรือการตั้งค่าดังนี ้

 แหล่งเชื่อมโยงส าหรับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ (ownCloud Desktop Client) หรือ

โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ownCloud Android App หรือ ownCloud iOS App) 

 

 

 

 

 

คลิก Personal 

ซอฟต์แวร์ที่ตดิตั้ง

บนคอมพิวเตอร ์

ownCloud 

Android App 

ownCloud iOS App 
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 แถบแสดงปริมาณข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บในระบบ (ในแต่ละบัญชีผู้ใช้มีขนาดเนื้อที่จัดเก็บข้อมูล 30 GB) 

 

  การต้ังค่ารหัสผ่าน สามารถท าได้โดยการพิมพ์รหัสปัจจุบันลงในช่อง Current password และพิมพร์หัสใหม่

ในช่อง New password5 จากนั้นคลิกปุ่ม Change password 

 

 

 

 

 การก าหนดช่ือผู้ใช้6 สามารถท าได้โดยพิมพ์ช่ือผู้ใช้ในช่อง Full name 

 

 

 

 การก าหนดค่าอีเมลส าหรับการได้รับการแจ้งเตือนจากระบบ หรือใช้การกู้คืนรหัสผ่าน สามารถท าได้โดย

พิมพ์อีเมลของผู้ใช้ที่ช่อง Email  

 

 

 

 ข้อมูลกลุ่มผู้ใช้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ก าหนดโดยผู้บริหารระบบ ในที่นี้ระบบของคณะคือ enUser 

                                                            
5 แถบสีที่ขอบด้านล่างของช่อง New password แสดงระดับความยากของรหัสผ่าน 
6 การแก้ไขชื่อผู้ใช้ ไม่ใช่การแก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้ ดังนั้น การเข้าใช้งานระบบยังคงใช้ username เหมือนเดิม 

พิมพ์แก้ไขชื่อผู้ใช ้

พิมพ์อีเมลของผู้ใช ้

1. พิมพ์รหัสปจัจุบัน 3. คลิกเปลี่ยนรหัสผ่าน 

2. พิมพ์รหัสใหม่ 
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 การก าหนดรูปภาพของผู้ใช้ สามารถท าได้โดยคลิกปุ่ม Upload new ซึ่งใช้รูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ 

หรือคลิกปุ่ม Select new from files ซึ่งใช้รูปภาพที่จัดเก็บในระบบ ownCloud ทั้งนี้ รูปภาพต้องอยู่ใน

รูปแบบ png หรือ jpg และควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีขนาดไม่เกิน 20 MB 

 

 

 

 

 

 การก าหนดภาษาของระบบ สามารถท าได้โดยคลิกเลือกภาษาที่ต้องการ เช่น ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 การรับการแจ้งเตือน สามารถท าได้โดยคลิกรายการที่ต้องการได้รับการแจ้งเตือน ซี่งสามารถแจ้งเตือนผ่าน

อีเมล (Mail) รายช่ัวโมง รายวัน หรือรายสัปดาห์ หรือบันทึกไปยังโปรแกรม Activity ของระบบ ownCloud 

ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถก าหนดให้แจ้งเตือนกิจกรรมของผู้ใช้คนอื่น และ/หรือของผู้ใช้เอง โดยมีรายละเอียดของ

รายการแจ้งเตือนดังนี ้

 

ข้อมูลกลุ่มผู้ใช้ 

กรอบแสดงรปูภาพผู้ใช ้

คลิกอัพโหลดรูปภาพ 

คลิกเลือกรูปภาพที่มีอยู่ในระบบ ownCloud 

คลิกเลือกภาษาของระบบ 
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รายการแจ้งเตือน ค าอธบิาย 
A new file or folder has been created แจ้งเตือนเมื่อมีแฟ้มข้อมูลใหม่หรือโฟลเดอร์ได้ถูก สร้างขึ้น 
A file or folder has been changed แจ้งเตือนเมื่อมีแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ได้ถูก เปลี่ยนแปลง

หรือแก้ไข 
Limit notifications about creation and changes to 
your favorite files (Stream only) 

แจ้งเตือนเมื่อมีการสร้างและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเฉพาะ 
แฟ้มข้อมูลที่ชื่นชอบ เท่านั้น (แจ้งเตือนไปยังโปรแกรม 
Activity ของระบบ ownCloud ไดเ้ท่านั้น) 

A file or folder has been deleted แจ้งเตือนเมื่อแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ถูก ลบ 
A file or folder has been restored แจ้งเตือนเมื่อแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ถูก กู้คืน 
A file or folder has been shared แจ้งเตือนเมื่อแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ได้ถูก แชร ์
A file or folder was shared from another server แจ้งเตือนเมื่อแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์จะถูกแชร์จาก 

เซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ 
A public shared file or folder was downloaded แจ้งเตือนเมื่อแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ที่แชร์แบบสาธารณะ

ถูก ดาวน์โหลด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งเตือนไปยงัโปรแกรม Activity 

แจ้งเตือนไปยงัอีเมลของผู้ใช้ 

แจ้งเตือนเกี่ยวกับสิ่งทีผู่้ใชท้ าผา่นทางอีเมล 

บันทึกรายการสิ่งทีผู่้ใช้ท าไปยังโปรแกรม Activity 

แจ้งเตือนผ่านอีเมลรายชั่วโมง รายวัน หรือรายสปัดาห์ 

รายการแจ้งเตือน 
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 การก าหนดโฟลเดอรจ์ัดเก็บแฟ้มข้อมูลทีส่ร้างขึ้นใหม่ของโปรแกรม Documents สามารถท าได้โดยพิมพ์ชื่อ

ของโฟลเดอร์ในช่อง Save new documents to 

 

 

 

 ข้อมูลบัญชีผูใ้ช้ส าหรับการแชร์ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อมูลรุ่นของระบบ ownCloud ซึ่งระบบของคณะในปัจจุบัน คือ ownCloud 8.1.8 (stable) พัฒนาโดย 

ownCloud community ทีใ่ช้งานภายใต้ใบอนุญาต AGPL 

 

 

 

ระบุโฟลเดอรจ์ัดเก็บข้อมูลของโปรแกรม Documents 

ข้อมูลรุ่นของระบบ ownCloud 

บัญชีผู้ใช้ส าหรับการแชร์ข้อมูล 
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การใช้งานโปรแกรม Files 

การใช้งานโปรแกรม Files ของระบบ ownCloud สามารถท าได้โดยการคลิกเมนูหลัก แลว้คลิก Files 

 

 

 

 

 

การสร้างแฟ้มข้อความหรือโฟลเดอร ์

 การสร้างแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ สามารถท าได้โดยคลิกปุ่ม New จากนั้นคลิก Text file เมื่อต้องการสร้างแฟ้ม

ข้อความ หรือคลิก Folder เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร ์และตั้งช่ือแฟ้มข้อความหรือโฟลเดอร์ จากนั้นกด Enter 

 

 

 

 

 

การอัพโหลดแฟ้มข้อมูล 

1. คลิกปุ่มอัพโหลดแฟ้มข้อมลู 

2. คลิกเลือกแฟ้มข้อมูลที่ต้องการอัพโหลด 

3. คลิกปุ่ม Open 

1. คลิกปุ่ม New 

2. พิมพ์ก าหนดชื่อโฟลเดอรแ์ละกด Enter 

คลิกเมนูหลักเลือก Files 
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การกลับไปยังโฟลเดอร์หลัก 

เมื่อผู้ใช้ท างานอยู่ในโฟลเดอร์ย่อย (Subfolder) และต้องการกลับไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้านี้ ผู้ใช้สามารถคลิกปุ่ม 

Back ของโปรแกรมค้นดูเว็บหลัก หรือใช้ระบบน าทางการใช้งาน โดยคลิกที่ชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการ หรือถ้าต้องการกลับไป

ยังโฟลเดอร์หลัก (Root folder) ให้คลิกปุ่ม Home 

 

 

 

 

 

2. คลิกเลือกแฟ้มข้อมูล 

1. คลิกปุ่มอพัโหลด 

3. คลิกปุ่ม Open 

แฟ้มข้อมูลที่ถกูอัพโหลดอัพโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร ์

ระบบน าทางการใช้งาน 
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การก าหนดแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอรท์ี่ชื่นชอบ (Favorites) 

 ในกรณีที่ผู้ใช้มีแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์จ านวนมาก อาจจะท าให้ค้นหาได้ยาก ดังนั้น แฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ใด

ที่ต้องใช้งานบ่อย ๆ หรือผู้ใช้พิจารณาว่าเป็นแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ที่มีความส าคัญ ผู้ใช้สามารถก าหนดแฟ้มข้อมูลหรือ

โฟลเดอรน้ั์นเป็นแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอรท์ี่ชื่นชอบ ซึ่งจะท าให้การใช้งานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

ผู้ใช้สามารถก าหนดแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ที่ชื่นชอบ โดยการวางตัวชี้ต าแหน่งเมาส์บนแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ 

จากนั้นคลิกไอคอนดาว เพื่อก าหนดให้แฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์นั้นเป็นแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ที่ช่ืนชอบ 

 

 

 

 

การแก้ไขชื่อแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ 

ผู้ใช้สามารถแก้ไขชื่อแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอรไ์ด้โดยการวางตัวชี้ต าแหน่งเมาส์บนแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ จากน้ัน

คลิกไอคอนดินสอ พิมพ์ช่ือแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ จากนั้นกด Enter 

 

 

 

 

 

 

1. วางตัวชี้ต าแหน่งเมาส์บนแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ 

2. คลิกไอคอนดาว 

1. คลิกไอคอนดินสอ 

2. พิมพ์ชื่อแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ 

และกด Enter ชื่อแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอรใ์หม ่
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การแชร์แฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ 

ผู้ใช้สามารถก าหนดแชร์แฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ไปให้ผู้ใช้อื่น ๆ ได้ โดยการวางตัวชี้ต าแหน่งเมาส์บนแฟ้มข้อมูล

หรือโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก Share ซึ่งการแชร์ข้อมูลมี 2 ลักษณะ คือ 1) การแชร์ไปยังผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้ และ 2) การแชร์

แบบสาธารณะ ซึ่งมีขั้นตอนการแชร์ดังนี้ 

 การแชร์ไปยังผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใชภ้ายในระบบ ownCloud ของคณะ 

1) วางตัวชี้ต าแหน่งเมาส์บนแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก Share 

 

 

2) พิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้ที่ต้องการแชร์ข้อมูล เช่น pakorn เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วโปรแกรมจะแสดงรายการ              

บัญชีผู้ใช้ที่ค้นพบในระบบ จากนั้นให้คลิกที่บัญชีผู้ใช้ที่ต้องการแชร์ ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถก าหนดว่าจะ

ให้ผู้ได้รับการแชร์ข้อมูลสามารถแก้ไขข้อมูลได้หรือไม่ โดยการคลิกตัวเลือก can edit รวมทั้ง

สามารถยกเลิกการแชร์ด้วยการคลิกไอคอนถังขยะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คลิก Share 

2. พิมพ์บัญชผีู้ใช้ และคลิกที่บัญชีผู้ใช ้

ชื่อบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับการแชรส์ามารถแก้ไขข้อมูลได้ 

ชื่อบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับการแชร ์

ชื่อบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับการแชรส์ามารถแชร์ขอ้มูลได้ 

ยกเลิกการแชร์ 
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 การแชร์แบบสาธารณะ 

1) วางตัวชี้ต าแหน่งเมาส์บนแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก Share 

 

 

2) คลิกกล่องเลือก Share link จากนั้นโปรแกรมจะแสดงตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต (Universal 

Resource Locator: URL) ซึ่งผู้ใช้สามารถคัดลอกและน าไปแชร์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะได้ ในกรณี

ที่ต้องการก าหนดความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล ผู้ใช้สามารถคลิกกล่องเลือก Password 

protect และระบุรหัสผ่าน เพื่อก าหนดให้ผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลได้ ต้องเป็นผู้ที่มีรหัสผ่านเท่านั้น 

นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถก าหนดวันสิ้นสุดการแชร์ได้ โดยคลิกกล่องเลือก Set expiration date 

และเลือกวันเดือนปีจากปฏิทิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลที่ถูกแชร์แล้วจะแสดงข้อความ Shared 

1. คลิก Share 

2. คลิก Share link 

Link ส าหรับแชร์ข้อมูล 

ก าหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงข้อมูล 

ก าหนดวันสิน้สุดการ share 

ข้อมูลที่ถูกแชร์แบบสาธารณะแล้วจะแสดงไอคอนโซ่และข้อความ Shared  
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การเลือกแฟม้ข้อมูลหรือโฟลเดอร ์

การเลือกแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์เพื่อการดาวน์โหลดหรือการลบข้อมูล สามารถท าได้โดยการวางตัวชี้ต าแหน่ง

เมาส์บนแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ จากนั้นคลิกกล่องเลือกให้มีเครื่องหมายถูกเพื่อเลือกแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร ์

 

 

ในกรณีที่ต้องการเลือกแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอรท์ั้งหมด สามารถคลิกกล่องเลือกที่อยู่ด้านบนของรายการข้อมูลแรก 

 

 

 

 

 

 

การย้ายแฟม้ข้อมูลหรือโฟลเดอร ์

ผู้ใช้สามารถย้ายแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์โดยการคลิกเลือกแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ค้างไว้แล้วน าไปวางบน

โฟลเดอร์ที่ต้องการ 

การดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ 

ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ได้โดยการวางตัวชี้ต าแหน่งเมาส์บนแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ 

จากนั้นคลิก Download 

 

 

คลิกเลือกแฟม้ข้อมูลหรือโฟลเดอร ์

คลิกกล่องเลือกทั้งหมด 

จ านวนแฟ้มขอ้มูลหรือโฟลเดอร์ทั้งหมดทีถู่กเลือก 

แฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ที่ถกูเลือกมีเครื่องหมายถูก 

คลิกดาวน์โหลด 
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ในกรณที่ผู้ใช้ต้องการดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ทั้งหมด ให้คลิกกล่องเลือกทั้งหมดแล้วคลิก Download 

ที่อยู่ด้านบนของรายการข้อมูลแรก 

 

 

 

 

 

 

การลบแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ 

ผู้ใช้สามารถลบแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ได้โดยการวางตัวชี้ต าแหน่งเมาส์บนแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก

ไอคอนถังขยะ 

 

 

ในกรณที่ผู้ใช้ต้องการลบแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ทั้งหมด ให้คลิกกล่องเลือกทั้งหมดแล้วคลิกไอคอนถังขยะที่อยู่

ด้านบนของรายการข้อมูลแรก 

 

 

 

 

แฟ้มข้อมูลหรอืโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้ลบจะถูกจัดเก็บในถังขยะ (Trash bin) ของระบบ ownCloud ซึ่งสามารถกู้คืนได้  

ถ้าผู้ใช้สามารถจัดการกับแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอรท์ี่ถูกลบโดยการคลิกเมนูย่อย Delete files 

2. คลิกดาวน์โหลด 

1. คลิกกล่องเลือกทั้งหมด 

คลิกไอคอนถังขยะ 

2. คลิกไอคอนถังขยะ 1. คลิกกล่องเลือกทั้งหมด 
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การดูข้อมูลกิจกรรมในโปรแกรม Activitiy 

ระบบ ownCloud มีการบันทึกการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับขอ้มูลของบัญชีของผู้ใช้ ได้แก่ การสร้าง การ

แก้ไข การแชร์ หรือการลบแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์  ผู้ใชส้ามารถดูรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึน้กับข้อมูลของบัญชี

ของผู้ใช้ผ่านโปรแกรม Activitiy โดยการคลิกเมนูหลัก จากนั้นคลิก Activity 

 

 

 

 

การใช้งานโปรแกรม Documents 

ระบบ ownCloud มีความสามารถในการสร้างและแก้ไขเอกสาร (Document) แบบออนไลน์ ที่มีผู้ใช้หลายคนใน

เวลาเดียวกัน ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรม Documents7 โดยการคลิกเมนูหลัก จากนั้นคลิก Documents 

 

                                                            
7 รูปแบบเอกสารที่โปรแกรม Documents รองรับการท างาน คือ .odt, .doc, และ .docx. 

คลิกเมนูหลักเลือก Activity 

คลิก Deleted files 

คลิกกู้แฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ 

คลิกลบแฟ้มขอ้มูลหรือโฟลเดอร์ออกจากระบบ 
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ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารโดยการคลิก New document หรืออัพโหลดเอกสารโดยการคลิก Upload 

 

 

 

 

 

แฟ้มข้อมูลที่สร้างหรืออัพโหลดจะจัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ที่ระบุในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ในกรณีที่ผู้ใช้สร้างเอกสารใหม่ 

โปรแกรม Documents จะเปิดหน้าต่างส าหรับการแก้ไขเอกสารให้อัตโนมัติ ซึ่งจะมีลักษณะการใช้งานคล้ายกับโปรแกรม

โปรแกรมประมวลค าทั่ว ๆ ไป เช่น Microsoft word 

 

 

 

 

ผู้ใช้สามารถแก้ไขชื่อ ย้าย ดาวน์โหลด แชร์ ลบ หรือก าหนดเป็นแฟ้มข้อมูลที่ชื่นชอบ ได้จากหน้าโปรแกรม Files 

 

คลิกเมนูหลักเลือก Documents 

คลิกสร้างเอกสาร 

คลิกอัพโหลดเอกสาร 

หน้าต่างแก้ไขเอกสาร 



งานสารสนเทศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 18 

 

 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 

 

การใช้งานโปรแกรม Pictures 

โปรแกรม Pictures เป็นโปรแกรมส าหรับดรููปภาพ ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรม Pictures โดยการคลิกเมนูหลกั 

จากนั้นคลิก Pictures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การออกจากระบบ (Log out) 

ผู้ใช้สามารถออกจากระบบ ownCloud ได้โดยการคลิกที่ชื่อบัญชีผู้ใช้ จากนั้นคลิก Log out 

 

คลิกเมนูหลักเลือก Pictures 

โฟลเดอร ์Photo ที่จัดเก็บรูปภาพ 

โปรแกรม Pictures แสดงรูปภาพตัวอย่าง 

คลิก Log out 


