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          Google Meet คือ Web Application สําหรบัการประชมุออนไลน์ สามารถรองรบัผูเ้ขา้รว่มไดส้งูสดุ

100 คน และประชมุไดส้งูสดุ 60 นาทตีอ่การประชมุ โดยรองรบัการใชง้านที�หลากหลายบน Desktop, IOS

และ Android สามารถแชรห์น้าจอ, รูปภาพ, ไฟล ์และขอ้ความได้



          การเขา้ใชง้าน ขั�นตอนแรกเมื�อผูใ้ชง้านจะสรา้งการประชมุ ให้ผูใ้ชง้านเข้า

Web Browser "Chrome" จะพบหน้าค้นหา(ดงัรูป) โดยมขีั�นตอน 2 วธิ ีคือ สามารถ

ค้นหาจากการพิมพ์ Google Meet ในชอ่งดา้นลา่ง หรอืไปที�ดา้นบนขวามอืของ

เวบ็ไซต ์คลกิที� Google App แลว้เลอืก Meet 

Google Meet



 หลงัจากคลกิเลอืกแลว้จะปรากฏหน้า(ดงัรูป) 

หากผูเ้ข้าใชง้านยงัไมไ่ดเ้ขา้สู่ระบบให้คลกิลงชื�อเข้าใช้ 



ในหน้าเลอืกบญัช ีให้คลกิเลอืกบญัชทีี�เคยเขา้ใช ้หรอืคลกิใชบ้ญัชอีื�นๆ โดยใส่ @dru.ac.th 

หรอื @gmail.com  จากนั�นใส่รหัสผา่นและคลกิถดัไป กส็ามารถเขา้ใชง้าน Google Meet ไดแ้ลว้คะ 



 

แบบเข้ารว่ม (Join) = การใส่รหัสผา่น โดยขอจากผูเ้ริ�มการประชุม (Host) เพื�อเขา้รว่มการประชมุ

แบบเริ�มการประชุม (Host) = เป�นผูเ้ริ�มการประชมุหรอืการสอน โดยจะตอ้งกําหนดรหัสผา่น

โดยการเขา้ใชง้านจะแบง่ออกเป�น 2 ส่วน ดงันี�

หรอืชื�อ เพื�อให้ผูเ้ขา้รว่ม (Join) สามารถเขา้รว่มการประชมุได้

จากนั�นคลกิเขา้รว่มหรอืเริ�มการประชมุ ผูใ้ชง้านป�อนขอ้มลูรหัสเขา้รว่มหรอืชื�อ  
แลว้คลกิถดัไป



Google Meet

ตรวจสอบเสียงและวดีโิอ

ป�ด-เป�ดเสียง

ป�ด-เป�ดกลอ้ง
ภาพพื�นหลงั

เป�นการนําขึ�นบนอุปกรณ์อื�นๆ

เขา้รว่มโดยใชเ้สียงจากโทรศัพท์

นําเสนองาน

รหัส ชื�อการประชมุ หรอืชื�อเลน่

ชื�อผูเ้ขา้ใชง้าน

การตั�งค่าอื�นๆ



ในการเข้าใช้งาน Meet ครั�งแรก หาก

เจอกลอ่งแจง้เตอืนสี�เหลี�ยมดา้นซา้ยมอื

โดยจะขึ�นถามผูใ้ชง้านวา่ ตอ้งการให้เขา้

ถงึกลอ้ง และไมโครโฟนของผูใ้ชง้าน

หรอืไม ่ให้ผูใ้ช ้คลกิ Allow เพื�อยอมรบั

และเขา้ถงึการใชง้าน



รายละเอยีด

คลกิเพื�อดขูอ้มลูดา้นบน

ขอ้มลูการเขา้รว่ม ในส่วนนี�
สามารถคัดลอกขอ้มลูการเขา้รว่ม
เพื�อส่งให้ผูร้ว่มประชมุเขา้มาได้

ป�ด-เป�ดเสียง ป�ด-เป�ดกลอ้ง การตั�งค่าตา่งๆ

แชรก์ารนําเสนอ

การยกมอืเพื�อขออนญุาต

เวลาขณะออนไลน์

จํานวนผูเ้ขา้รว่มและรายชื�อโดยคลกิเพิ�มเพื�อนจากสัญลกัษณ์นี�

วางสาย จบการประชมุ

แชท สนทนา กลอ้งของผูเ้ริ�ม



1.ด้านบนขวาของจอ คลิกที� Icon รูปคน 

2.คลิกเพิ�มบุคคล

3.ไปที�ชอ่งป�อนชื�อหรอือีเมล์ จากนั�นคลิกเชญิ

การเพิ�มเพื�อนเข้าร่วมประชุม



1.คลกิชื�อการประชมุที�มมุซา้ยลา่ง

2.คลกิคัดลอกขอ้มลูการเขา้รว่ม 

3.วางรายละเอยีดการประชมุลงในอเีมลหรอืแอปอื�นๆ

แลว้ส่งให้คนที�ตอ้งการ

วิธีส่ง link เพื�อเชิญเข้าร่วมประชุม



แนะนํา 2 วิธีการนัดหมายหรือเริ�มการประชุม

จาก Gmail

1.ในแถบดา้นขา้ง ให้คลกิ

เริ�มการประชมุ

2.คลกิเขา้รว่มเลยสําหรบั

การประชมุทางวดิโีอ หรอื

คลกิเขา้รว่มและใชเ้สียงจาก

โทรศัพทสํ์าหรบัการประชมุ

แบบเสียงเทา่นั�น

1.คลกิสรา้ง 

จากปฏทินิ

2.เพิ�มรายละเอยีดกจิกรรม

และผูเ้ขา้รว่ม

3.คลกิเพิ�มห้อง สถานที�

หรอืการประชมุ

4.คลกิบนัทกึ



บคุคลในองค์กรที�เขา้ถงึรายละเอยีดกจิกรรมใน Google ปฏทินิที�แชรไ์ด้

บคุคลภายนอกองค์กรที�มบีญัช ีGoogle ซึ�งไดถ้กูเพิ�มไวใ้นกจิกรรมในปฏทินิ

บคุคลภายนอกองค์กรที�ไดร้บัคําเชญิจากผูเ้ขา้รว่มในระหวา่งการประชมุ

ใครเข้ารว่มการประชุมทางวิดีโอได้บ้าง ?

บคุคลภายนอกองค์กรที�ไมไ่ดถ้กูเพิ�มไวใ้นกจิกรรมในปฏทินิ

บคุคลที�ไมม่บีญัช ีGoogle (เขา้รว่มจากเวบ็เทา่นั�น)

บคุคลภายนอกองค์กรที�ใชบ้ญัช ีGoogle Workspace for Education

ใครบา้งที�ตอ้งขอเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ ?

บคุคลในองค์กรของคุณที�อยูใ่นการประชมุทางวดิโีอจะให้สิทธิ�เขา้ถงึการประชมุได้



ผู้เข้าร่วมการประชุม

เขา้รว่มการประชมุทางวดิโีอ
จากกจิกรรมใน Google ปฏทินิ

เขา้รว่มการประชมุทาง
วดิโีอจาก Meet

 เขา้รว่มการประชมุทาง
วดิโีอจาก Gmail

Join a video meeting from
Google Hangouts

เขา้รว่มการประชมุทางวดิโีอดว้ย URL
ของลงิกก์ารประชมุ

โทรเขา้รว่มการประชมุทาง
โทรศัพท์

เขา้รว่มการประชมุทางวดิโีอจากห้อง
ประชมุของ Google

เขา้รว่มการประชมุทางวดิโีอ
โดยไมม่บีญัช ีGoogle

เขา้รว่มการประชมุทาง
วดิโีอโดยไมม่บีญัช ีGoogle



ในแถบดา้นขา้ง ให้คลกิ
เขา้รว่มการประชมุและ
ป�อนรหัสการประชมุ

แนะนํา 4 วิธีการเข้าร่วมการประชุม

คลกิกจิกรรมแลว้
คลกิเขา้รว่ม

Hangouts Meet

1.จาก Gmail 2.จาก ปฏทินิ 3.จาก Meet 4.จาก โทรศัพท์

เขา้รว่มการประชมุที�
นัดหมายไว ้หรอืใส่

รหัสเขา้รว่มการ
ประชมุ

เป�ดแอป Meet
สําหรบั Android

หรอื Apple® iOS®
Meet app.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings
https://itunes.apple.com/us/app/meet/id1013231476




การนําประชมุขึ�นจอใหญ่
กระดานเขยีน

ผูเ้ป�น Host สามารถบนัทกึการประชมุ
การเปลี�ยนมมุมองการประชมุ 
เป�ดแบบเตม็หน้าจอ 
การเปลี�ยนภาพพื�นหลงั
การเป�ด-ป�ด คําบรรยาย
การโทรใชเ้สียงจากโทรศัพท์
รายงานป�ญหาการใชง้าน
รายงานการละเมดิ
การแกป้�ญหาและความชว่ยเหลอื

การตั�งค่าเพิ�มเติม



กอ่นเข้ารว่มการประชุม

เป�ดการประชมุโดยใช ้Google ปฏทินิหรอืแอป Meet 

เลอืกแคสตก์ารประชุมนี�  ในแทบ็แคสต ์ให้เลอืก

อุปกรณ์ที�พรอ้มใชง้าน Cast ที�ตอ้งการใช้

ระหวา่งการประชุม

ที�ดา้นขวาลา่ง ให้เลอืกเมน ู3 จดุ More  แคสตก์าร

ประชมุนี�  ในแทบ็แคสต ์ให้เลอืกอุปกรณ์ที�พรอ้มใช้

งาน Cast ที�ตอ้งการใช้

หยดุแคสต์

ที�ดา้นขวาลา่ง ให้เลอืกเมน ู3 จดุ More 

เลอืกหยดุแคสตก์ารประชมุ 



เมื�อเริ�มหรอืเป�ด Jamboard 

ระหวา่งการโทรผา่น Meet ไดก้ต็อ่เมื�อเขา้รว่มจาก

คอมพิวเตอรเ์ทา่นั�น ผูเ้ขา้รว่มวดิโีอคอลในอุปกรณ์

เคลื�อนที�หรอืแทบ็เลต็จะไดร้บัลงิกไ์ปยงัไฟล์

Jamboard และระบบจะนําทางไปยงัแอป Jamboard



1.คลกิเพิ�มเตมิ จากนั�นคลกิบนัทกึการประชุม

2.หากประสบป�ญหา ให้ไปที�ฉันไมพ่บปุ�มบนัทกึ

รอให้การบนัทกึเริ�มขึ�น 

3.ผูเ้ขา้รว่มคนอื�นๆ จะไดร้บัการแจง้เตอืนเมื�อ

การบนัทกึเริ�มขึ�นหรอืหยดุลง



1.เมื�อจบการประชุมแลว้ ให้คลกิเพิ�มเตมิ จากนั�นหยดุบนัทกึ 

2.คลกิหยดุบนัทกึอีกครั�งเพื�อยนืยนั

รอให้ระบบสรา้งไฟลว์ดิโีอการประชุมและบนัทกึไปยงัไดรฟ�ของฉัน > โฟลเดอร ์"วดิโีอการประชุมของ

Meet" ของผูจ้ดัการประชุม 

3.ระบบจะส่งอเีมลที�มลีงิกว์ดิโีอการประชมุให้กบัผูจั้ดการประชมุและผูท้ี�เริ�มการบนัทกึ



ที�ดา้นลา่ง ให้คลกิตวัเลอืกเพิ�มเตมิ จากนั�น คลกิเปลี�ยนเลยเ์อาต ์ เลอืก
ตวัเลอืกตอ่ไปนี�

อตัโนมตั:ิ การแสดงผลที� Meet เลอืกให้คุณ โดยค่าเริ�มตน้ จะเห็น
ทั�งหมด 9 ไทลบ์นหน้าจอ

เรยีงชิดกนั: การแสดงผลที�แสดงไดถ้งึ 49 คนพรอ้มกนั โดยค่าเริ�มตน้
คุณจะเห็นทั�งหมด 16 ไทลบ์นหน้าจอ เลื�อนแถบเลื�อนไปยงัจํานวนไทล์
ที�คุณตอ้งการดบูนหน้าจอที�ดา้นลา่ง ระบบจะกําหนดจํานวนไทลท์ี�คุณ
เลอืกเป�นค่าเริ�มตน้สําหรบัการประชมุในอนาคตจนกวา่คุณจะ
เปลี�ยนแปลงจํานวนใหม่

สปอตไลท:์ ผูท้ี�กําลงัพดูหรอืหน้าจอที�แชรอ์ยูจ่ะแสดงแบบเตม็หน้าตา่ง

แถบดา้นข้าง: รูปภาพหลกัคือผูท้ี�กําลงัพดูหรอืหน้าจอที�แชรอ์ยู ่คุณจะ
เห็นภาพขนาดยอ่ของผูเ้ขา้รว่มคนอื�นๆ ที�ดา้นขา้ง

ระบบจะบนัทกึค่ากําหนดเลยเ์อาตใ์หมข่องคุณโดยอตัโนมตัิ



ขณะวดิโีอคอล 
1.คลกิเพิ�มเตมิ เพิ�มเตมิ ที�ดา้นลา่ง
2.คลกิเปลี�ยนพื�นหลงั 
3.หากตอ้งการเบลอพื�นหลงัอยา่งสมบรูณ์ ให้คลกิ
เบลอพื�นหลงั หากตอ้งการเบลอพื�นหลงัเลก็น้อย
ให้คลกิเบลอพื�นหลงัเลก็น้อย หากตอ้งการเลอืก
พื�นหลงัที�อปัโหลดไวล้ว่งหน้าแลว้ ให้คลกิพื�นหลงั
4.หากตอ้งการอปัโหลดรูปภาพของคุณเองเป�นพื�น
หลงั ให้คลกิเพิ�ม Add

ก่อนเริ�มวดิโีอคอล 
ไปที� Google Meet จากนั�น เลอืกการประชมุ
ที�ดา้นขวาลา่งในมมุมองของตวัเอง ให้คลกิเปลี�ยน
พื�นหลงั 



เขา้รว่มการประชมุทางวดิโีอ
เลอืก "นําเสนอเลย"  ที�ดา้นลา่ง
เลอืกทั�งหน้าจอ หน้าตา่งเดยีว หรอืแทบ็
เดยีว

หากคุณนําเสนอแทบ็ Chrome ระบบ
จะแชรเ์สียงของแทบ็นั�นตามค่าเริ�มตน้
หากตอ้งการนําเสนอแทบ็อื�น ให้เลอืก
แทบ็ที�ตอ้งการนําเสนอ แลว้คลกิแชร์
แทบ็นี�แทน

เลอืกแชร์

1.
2.
3.

4.

หากกลอ้งเป�ดอยู ่ระบบจะแสดงวดิโีอของคุณ
ในขณะที�คุณนําเสนอ

https://support.google.com/meet/answer/7308559


ที�มา : https://meet.google.com/



จดัทาํโดย
 

นางสาวธนวรรณ มั�นอว่ม
 

นางสาวจติโสภา ทบับรรจง
 
 

งานโสตทศันศึกษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ
 

สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุี


