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วิธีใช้งาน Google Hangouts Meets  

สิ่งที่ต้องเตรียมส าหรับการใช้งานบน PC/Notebook 

1. Account Google หรือ E-Mail ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สิ่งที่ต้องเตรียมส าหรับการใช้งานบน  Smart Phone ทั้ง iOS และ Android 

1. Account Google หรือ E-Mail ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. App Google Hangouts Meet  

2.1 iOS  ดาวน์โหลดได้ที่: https://apps.apple.com/us/app/hangouts-meet-by-

google/id1013231476 

2.2 Android ดาวน์โหลดได้ที่: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&

hl=th  

วิธีการสร้างตารางนดัหมาย Google Hangouts Meet ด้วย Google Calendar 

1. เข้าไปที่เวบ็ไซต์ https://calendar.google.com/ หรือไปที่ Google Apps (ตามภาพ

ด้านล่าง) 

 

 

 

 

 

 

 

ไปที่ Google Apps 

ไปที่ Calendar หรือ 

ปฏิทิน 

https://apps.apple.com/us/app/hangouts-meet-by-google/id1013231476
https://apps.apple.com/us/app/hangouts-meet-by-google/id1013231476
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=th
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=th
https://calendar.google.com/
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2. เมื่อเข้ามาแล้วให้ไปคลิกท่ีปุ่ม Create (สร้าง) มุมซ้ายหน้าจอ  (ตามภาพด้านล่าง) 

 

3. เมื่อคลิกท่ีปุ่ม Create (สร้าง) จะแสดงหน้าต่างรายละเอียดการสร้างตารางนัดหมายขึ้นมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อการนัดหมาย 

ระบเุวลาเร่ิมและเวลาสิ้นสุด 

เชิญผูเ้ข้าร่วม โดยใช้ e-mail 

สร้าง URL Google Meet ส าหรับ

การประชุม หรือการนัดหมาย สถานที่การนัดหมาย 

รายละเอียดการนัดหมาย 
บันทึกการสร้างการนัดหมาย 

การตั้งค่าเพ่ิมเติม 
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4. เมื่อท าการสร้างตารางนัดหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วใน Calendar จะมีแท็ปตารางการนัด

หมายท่ีได้ท าการสร้างไว้ในวันและเวลานั้นๆ (ตามภาพด้านล่าง) 

 

5. หากต้องการแก้ไขหรือดรูายละเอียดตารางการนัดหมายให้น าเม้าส์ไปชี้ท่ีแท็ปตารางการ

นัดหมาย (ตามภาพด้านล่าง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขการนัดหมาย 
ลบการนัดหมาย 

ส่งอีเมล์เพ่ือเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วม

การนัดหมาย 

การตั้งค่าเพ่ิมเติมเช่น การสั่งป

ริ้นส ์, ท าส าเนา , เปิดสาธารณะ , 

เปลี่ยนเจ้าของตารางนัดหมาย 

ปิดหน้าต่างการแก้ไขหรือ

รายละเอียดการนัดหมาย 
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วิธีใช้งาน Google Hangouts Meet 

1. เข้าสู่ระบบของ Google โดยเข้าใช้งานได้ที่ https://accounts.google.com 

 

กรอก E-Mail และรหัสผ่าน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

https://accounts.google.com/
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2. ไปที่ Google Apps ท่ีอยู่มุมขวาของหน้าจอแล้วคลิกเลือกท่ี Meet (ตามภาพด้านล่าง) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เมื่อเข้ามาแล้วจะเข้าสู่หน้า Google Hangouts Meet จากนั้นคลิกที่ เข้าร่วมหรือเริ่มการประชุม 

(Join or Start a Meeting)  
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4. กรอกชื่อการประชุม เช่น ชื่อรายวิชา จากนั้นกด ต่อไป (Continue) 

 

5. กดอนุญาต (Allow) ไมโครโฟนและกล้อง เพื่อเปิดใช้งาน 
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6.   คลิกเข้าร่วมเลย (Join Now) 

 

7. เข้าสู่หน้า Meet เพ่ือเริ่มการประชุมหรือการเรียนการสอนแบบออนไลน์

 

 

ชื่อหัวข้อในการเข้าร่วมประชุมหรือชื่อรายวิชาที่

ได้ตั้งไว ้

คลิกที่คัดลอกข้อมูลเพื่อ คัดลอกลิงก์ที่ได้ให้กับผู้

เข้าประชุมหรือผู้เข้าเรียน เช่นส่งลิงก์ให้กับ

หัวหน้าห้องแต่ละห้องเรียน 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ให้ตั้งค่าการแสดงผลหน้าจอ 

2. ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ ให้กดปักหมุดหน้าจอไว้ท่ีหน้าจอของเรา ถ้าไม่ปักหมุด

หน้าจอไว้จะท าให้หน้าจอสลับไปมาตามเสียงพูดและท าให้นักศึกษาและอาจารย์เกิดความ

สับสนได้  

 

 

 

 

 

จ านวนผู้เข้าร่วม 

ช่องการสนทนา 

รายละเอียดห้องเรียน 
เปิด/ปิด ไมโครโฟน 

จบการประชุม 

เปิด/ปิด กล้อง การแชร์หน้าจอ 

ตั้งค่าต่างๆ 
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การตั้งค่าปักหมุดหน้าจอ ไปที่มมุบนขวาของหน้าจอ ที่เป็นรูปตัวเอง 

 

 

 

 

การตั้งค่าคลิกที่ปุ่ม 3 จุด ด้านล่างขวา 

  

 

บันทึกการเรียนเป็นวีดีโอ (ไฟล์ที่ถกูบันทึกจะถกูจัดเก็บ

ไว้ใน Google Drive ใน Folder Meeting 

Recording) 

เปลี่ยนเค้าโครงของการแสดงผล 

แสดงผลแบบเต็มหน้าจอ (Full Screen) 

การตั้งค่า เช่น เลือกไมโครโฟน กล้อง และความ

ละเอียดของวีดีโอ 

คลิกเม้าส์ซ้าย 1 คร้ัง จะแสดงสัญลักษณ์รูป

ปักหมดุเพ่ือปักหมดุหน้าจอ 
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วิธีการแชร์หน้าจอ 

การแชร์หน้าจอ  หน้าจอผู้สอนเปิดโปรแกรมใด นักศึกษาจะเห็นหน้าโปรแกรมนั้นๆ

เหมือนกันท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกที่ปุ่มน าเสนอทันที (Present Now) 

แล้วเลือก หน้าจอของคุณทั้งหน้าจอ หรือ หน้าต่าง 

คลิกเม้าส์ซ้าย 1 คร้ัง เพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการแชร์

หน้าจอ 

เมื่อเลือกแชร์หน้าจอโปรแกรมได้แล้ว จากนั้นกดทีปุ่่ม

แชร์ 
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ข้อเสนอแนะ 

การแชร์หน้าจอมี ท้ังหมด 2 แบบ คือ การแชร์หน้าจอแบบท้ังหน้าจอ และ การแชร์

หน้าจอแบบหน้าต่าง 

การแชร์หน้าจอทั้งหน้าจอ 

 ระหว่างท่ีแชร์หน้าจออาจารย์ผู้สอนสามารถเปิดโปรแกรมอื่นๆ หรือเตรียมข้อมูลท่ีต้องการ

ได้ เพราะไม่ว่าเราจะคลิกเปิดโปรแกรมใดๆก็ตาม นักศึกษาหรือผู้เรียนจะมองเห็นโปรแกรมท่ีเรา

แชร์หน้าจอไว้เท่านั้น 

การแชร์หน้าจอแบบหน้าต่าง 

 อาจารย์ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนหรือนักศึกษามองเห็นแค่ โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง เช่น 

PowerPoint เท่านั้นหรือเป็นไฟล์เอกสาร โดยจะไม่เห็นหน้าจอ Desktop ของอาจารย์ผู้สอ 

ถ้าต้องการหยุดการแชร์หน้าจอให้คลิกที่ปุ่ม หยุดการ

แชร์ (Stop sharing) 


