
       Google Meet เปิดใหบ้ัญชีของ RMUTSV Email ทุกคน สามารถใช้งานได้ (เพราะเราใช้บริการ G Suite 
for Education) 

• สร้างห้องประชุมได้ * 
• รองรับได้สูงสุด 250 คน ต่อห้อง** 
• สตรีมมิงแบบสด** 
• บันทึก VDO ได้ โดยเก็บบน Google Drive ** 

* ในฐานะผู้มีบัญชี G Suite สามารถ สร้าง  และเชิญผู้เข้าร่วม โดย ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่จำเป็นต้องมี Google 
Account ก็ได้ (แต่สามารถดูอย่างเดียว) 

** สามารถบันทึกได้จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม  2563 

วิธีการใช้งาน Google Meet  https://support.google.com/meet/?hl=th#topic=7306097  

1. เข้าสู่ระบบ G Suite  http://gmail.rmutsv.ac.th สำหรับอาจารย์และบุคลากร 
http://mail.rmutsvmail.com สำหรับนักศึกษา  
Login Username : ด้วย ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (e-Passport)  เช่น sunisa.c  และรหัสผ่าน ระบบ
บัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (e-Passport) 
 

 

https://support.google.com/meet/?hl=th#topic=7306097
http://gmail.rmutsv.ac.th/
http://mail.rmutsvmail.com/


2. เลือกที่ แอป Google หรือ 9 จุด >> คลิกเลือกที่ Meet  (หรือจะเปิด Website 
https://meet.google.com ) 

 

 

3. เมื่อเข้ามาแล้ว   คลิกเข้าร่วมหรือเริ่มการประชุม หรือ Join or start a meeting   >>  พิมพ์รหัสเข้าร่วม
หรือ ชื่อเรื่องเพ่ือจะสร้างการประชุม  ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ แล้วคลิก ต่อไป 

 

 

 

https://meet.google.com/


4. หลังจากสร้างการประชุมใหม่หรือเข้าร่วมการประชุม ระบบจะทำการขออนุญาต การใช้กล้องและไมโครโฟน 
คลิก อนุญาต และ คลิกเข้าร่วมเลย เพ่ือจะเข้าร่วมประชุม   

 

5. เชิญคนเข้าร่วม สามารถทำได้โดยการ ส่ง Link ไปให้ คัดลอกข้อมูลการเข้าร่วม เช่น ส่งทาง LINE, Facebook 
,Email หรืออะไรก็แล้วแต่สะดวก หรือ จะเชิญบุคคล ก็ได้ โดยป้อน e-mail ของบุคคลที่เราต้องการจะเชิญ
เข้าร่วมประชุม 

 



6. สัญลักษณ์ รูปไมค์ เปิดปิดเสียงพูด  สัญลักษณ์ รูปกล้อง เปิดปิดกล้อง  
**อาจารย์ไม่สามารถ ปิดไมค์เสียงทุกคนได้ (ต้องทำทีละคน หรือประกาศให้นักศึกษาทุกคน ปิดไมค์ ตนเอง) 

7. การยอมรับการเข้าร่วมการประชุม  คลิกยอมรับ เพื่อให้เข้าร่วมการประชุม กรณีท่ีไม่ได้ Login ด้วย e-mail 
มหาวิทยาลัยฯ @rmutsv.ac.th สำหรับบุคลากร   และ @rmutsvmail.com สำหรับนกัศึกษา 

 

8. การบันทึกการประชุม คลิกที่ 3 จุดด้านล่างขวา >> แล้ว เลอืก บันทึกการประชุม >> แล้วคลิก ยอมรับ 

 



9. การนำแสนอ มี 2 แบบ 
1. การแชร์ทั้งหน้าจอ   คลิก นำเสนอทันที >> เลือกหน้าจอของคุณท้ังหน้าจอ >> ก็จะแสดงหน้าจอมา คลิก
เลือกที่หน้าจอ ต้องการ >> แล้วคลิก แชร์ 
2. แชร์หน้าต่าง เลือกโปรแกรมที่ต้องการจะแชร์ 
เช่นต้องการจะแชร์ PowerPoint  เปิด PowerPoint ที่ต้องการ >> แล้วคลิก นำเสนอทันที >> คลิกเลือก 
หน้าต่าง >> จะแสดงหน้าต่างของโปรแกรม คลิกเลือกโปรแกรม ที่ต้องการ  >>  แล้วคลิก แชร์ 

 

10. การยุติการนำเสนอ สามารถคลิกหยุดแชร์ภาพ ด้านล่างของหน้าต่างที่แชร์ หรือคลิกหยุดนำเสนอ หน้าต่าง
ของ Google Meet 

 



11. การหยุดบันทึกการประชุม  คลิกที่ 3 จุดด้านล่างขวา >> แล้ว เลือก หยุดบันทึก >> แล้วคลิก หยุดบันทึก 

 

ไฟล์บันทึก Meeting อยู่ใน Google Drive ที่ My Drive > Meet Recordings 

 

12. การหยุดการประชุม หรือเลิกการประชุม   คลิกที่รูป โทรศัพท์สีแดงตรงกลาง  >> ประเมินผลการใช้งาน 

 



การใช้งานการประชุมหรือการสอนออนไลน์ผ่าน Google Meet ภายใน Google Calendar 

วิธีการเข้าใช้งาน 

1. เข้าสู่ระบบ G Suite  http://gmail.rmutsv.ac.th สำหรับอาจารย์และบุคลากร 
http://mail.rmutsvmail.com สำหรับนักศึกษา  
Login Username : ด้วย ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (e-Passport) เช่น sunisa.c  และรหัสผ่าน ระบบบัญชี
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (e-Passport) 

 

2. เลือกที่ แอป Google หรือ 9 จุด >> เลือกที่ ปฏิทิน (หรือจะเปิดเว็บไซต์ https://calendar.google.com/) 

 

http://gmail.rmutsv.ac.th/
http://mail.rmutsvmail.com/
https://calendar.google.com/


3. การสร้างห้องประชุม/ห้องเรียนจากการนัดหมาย  

• คลิก + สร้าง   >>  
• เพ่ิมชื่อเรื่องหรือกิจกรรม >>  
• เลือกวัน เวลาที่ต้องการนัดหมาย >>  
• เพ่ิมผู้เข้าร่วม สามารถป้อนอีเมลของผู้เข้าร่วมลงไป  กรณีท่ีเราเชิญบุคคลภายนอกท่ีไมใ่ช่ 

@rmutsv.ac.th @rmutsvmail.com ของมหาลัย มันจะแจ้งเตือนผู้เข้าร่วมจากนอกองค์กรของคุณ คลิก
เชิญผู้เข้าร่วม.. ได้เลย >> 

• คลิกเพ่ิมการประชุม ระบบจะทำการสร้าง URL Hangout Meet มาให้อัตโนมัติ (สามารถนำ URL แจ้ง
นักศึกษาหรือผู้เข้าร่วมประชุม) >> คลิกบันทึก   

 

 

 

 


