
ລະບົບຈັດເກັບ ແລະ ນ ຳໃຊ້

ເອກະສຳນຮ່ວມກັນຂອງພຳກລັດ (G-

Share, G-Drive) 



ຫົວຂ ໍ້ນ ຳສະເໜ ີ

 ລະບົບ G-Share, G-Drive ແມ່ນຫຍັງ. 
 ອົງປະກອບຂອງລະບົບ. 
 ຂ ໍ້ດີກຳນນ ຳໃຊ້ລະບົບ G-Share, G-Drive. 
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ລະບົບ G-Share, 
G-Drive 
ແມ່ນຫຍັງ? 
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“ 
ລະບົບ G-Share, G-Drive ແມ່ນ: 
 ລະບົບຈັດເກັບເອກະສຳນໃນຮູບແບບ 

(Cloud storage) ຄ້ຳຍຄືກັບລະບົບ 
Google Drive, OneDrive, Dropbox. 

 ເຮັດໜ້ຳທີີ່ເປັນບ່ອນຈັດເກັບເອກະສຳນ
ແບບລວມສູນ  

 ສຳມຳດແບ່ງປັນ ແລະ ແກ້ໄຂ
ເອກະສຳນຮ່ວມກັນ ໄດ້ໃນເວລຳດຽວ
ກັນ 

 ເຂົໍ້ຳນ ຳໃຊ້ລະບົບໄດ້ ຜ່ຳນເຄືອຂ່ຳຍອິນ
ເຕີເນັດ 
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ອົງປະກອບຂອງລະບົບ G-Share G-Drive 

￮ ປະກອບມີ 02 ສ່ວນຄ:ື  
 ສ່ວນຂອງການຈັດເກັບຟາຍ (G-Drive). 
 ສ່ວນຂອງການສ້າງ, ແບ່ງປັນ ແລະ ແກ້ໄຂ
ເອກະສານ (G-Share). 

 

5 



ສ່ວນຂອງກຳນຈັດເກັບຟຳຍ (G-
Drive). 

ລະບົບ G-Drive ແມ່ນລະບົບຈັດເກັບເອກະສຳນ (Cloud 
storage) ສຳມຳດຈັດເກັບໃນຮູບແບບຕ່ຳງໆ ບ ີ່ວ່ຳຈະເປັນ 
ເອກະສຳນ, ຮູບພຳບ ແລະ ວີດີໂອ.  6 



ສ້ຳງ ແລະ ແກ້
ໄຂ  
 ເອກະສານ Word, 

Excel, ແລະ 
Power point. 

ສ່ວນຂອງກຳນສ້ຳງ, ແກ້ໄຂ 
ແລະ ແບ່ງປັນເອກະສຳນ 
(G-Share). 

ແບ່ງປັນ 
 ເອກະສານ Word, 

Excel, Power point. 
 ເເບ່ງປັນ ຮູບພາບ, ສຽງ 

ແລະ ວີດີໂອ 
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ຂ ໍ້ດີຂອງກຳນໃຊ້ ລະບົບ G-Share, G-Drive  
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1. ສາມາດນ າໃຊ້ຜ່ານໂທລະສບັ ແລະ ຄອມພິວເຕີ ເຂ ົ້າເຖີງ
ເອກະສານໄດ້ທຸກທີີ່ທກຸເວລາຜ່ານອິນເຕີເນັດ; 

2. ການເກັບ ແລະ ຄ ົ້ນຫາເອກະສານງ່າຍຂ ົ້ນ; 
3. ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊເ້ຈຍ້ 
4. ລະບ ບມີຄວາມປອດໄພສູງ ແລະ ຮັບປະກັນຂ ົ້ມູນພາກລັດ ບ ີ່

ໃຫ້ຮ ົ້ວໄຫຼອອກນອກປະເທດ 
 

 



ກຳນນ ຳໃຊ້ລະບົບ 
￮ ກຳນເຂົໍ້ຳສູ່ລະບົບ ແມ່ນສຳມຳດເຂົໍ້ຳໄດ້ໂດຍກຳນເຂົໍ້ຳ

ໄປທີີ່ https://g-drive.gov.la/  
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https://g-drive.gov.la/
https://g-drive.gov.la/
https://g-drive.gov.la/
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Lorem 
ipsum 

congue 

ກຳນປ່ຽນລະຫັດຜ່ຳນ 
 
 

ກຳນນ ຳໃຊ້ລະບົບ 

ປ້ອນລະຫັດຜ່ານ
ເກ ີ່າໃສ່ 

ປ້ອນລະຫັດໃຫ່ມທີີ່
ຕ້ອງການປ່ຽນໃສ່ 
ແຕ່ລະຫັດໃຫ່ມຕ້ອງ 
ມີ ຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຕ ວ
ເລກ(ຕ ວເລກ, ຕັວ
ອັກສອນ ຫຼ  ຕ ວ
ເລກ-ຕ ວອັກສອນ- 
ສັນຍາລັກພິເສດ ກ ີ່
ໄດ້) 
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Lorem 
ipsum 

congue 

ກ ຳ ນ ອ ັ ບ ໂ ຫ ຼ ດ
ເອກະສຳນ 
 

ກຳນນ ຳໃຊ້ລະບົບ 
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ກຳນນ ຳໃຊ້ລະບົບ 
ກຳນແຊຟຳຍເອກະສຳນເອກະສຳນ 
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ກຳນນ ຳໃຊ້ລະບົບ 
ກຳນແກ້ໄຂເອກະສຳນ 
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ກຳນນ ຳໃຊ້ລະບົບ 
ກຳນຕິດຕຳມເອກະສຳນທີີ່ຖືກແກ້ໄຂ 
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ກຳນນ ຳໃຊ້ລະບົບ 
ກຳນຕິດຕຳມເອກະສຳນທີີ່ຖືກແກ້ໄຂ 
 



ລະບົບ G-Share, 
G-Drive 
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1 2 3 

ກຳນນ ຳໃຊ້ລະບົບ 

http://www.egc.gov.la/


ກຳນຕິດຕັໍ້ງໂປແກມໃນຄອມພິວເຕີ 
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ສະແກນ ຫຼ  ເຂ ົ້າໄປທີີ່ www.egc.gov.la 
ເລ ອກປະເພດບ ລິການ G-Share, G-
Drive  

http://www.egc.gov.la/


ກຳນນ ຳໃຊ້ລະບົບຜ່ຳນມືຖ ື
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ມືຖື (android) ມືຖື (IOS) 



ກຳນນ ຳໃຊ້ລະບົບຜ່ຳນມືຖ ື
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ມືຖື (android) 



ກຳນນ ຳໃຊ້ລະບົບຜ່ຳນມືຖ ື

20 

ມືຖື (android) 



ກຳນນ ຳໃຊ້ລະບົບຜ່ຳນມືຖ ື
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ມືຖື (android) 
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ຂອບໃຈ! 
ດຳວໂຫລດຄູ່ມື ແລະ ໂປແກຼມ: www.egc.gov.la 

 
 ມີຄ ຳຖຳມ ຫຼື ມີບັນຫຳກ່ຽວກັບກຳນນ ຳໃຊ້ລະບົບ? 

ຕິດຕ ີ່: 
￮ ທ່ຳນ ຄ ຳປະເສີດ ພົມມຳນັນ 
￮ ເບີໂທ: 020 54140808 
￮ E-Mail: Khampaserth@mtc.gov.la 

http://www.egc.gov.la/
http://www.egc.gov.la/
mailto:Khampaserth@mtc.gov.la

