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คู่มือการใช้งาน Google Hangouts Meet 

Hangouts Meet คืออะไร 

 Hangouts Meet คือ แอปพลิเคชั่นส ำหรับกำรเรียนกำรสอนหรือกำรประชุมทำงวิดีโอที่ใช้ง่ำยไม่มี

สะดุดจำก Google ทีช่่วยให้คุณท ำงำนร่วมกันและสื่อสำรกันแบบไร้พรมแดนจำกทุกท่ีของมุมโลก ขอเพียงแค่

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและมีอุปกรณ์ที่พร้อมกำรใช้งำน 

Key features 

- กำรเรียนกำรสอนหรือกำรประชุมทำงวิดีโอควำมละเอียดสูงสุด 720p และรองรับผู้เข้ำร่วมได้สูงสุด 100 

คน (ปัจจุบันใช้งำนได้สูงสุด 250 คน จนถึงวันที่ 1 ก.ค. 63) 

- เข้ำถึงได้ง่ำย เพียงแค่แชร์ลิงก์ให้ทุกคนเข้ำร่วมได้ด้วยคลิกเดียว 

- ท ำงำนกับปฏิทิน (Google Calendar) ได้เป็นอย่ำงดี ท ำให้จัดเวลำกำรประชุมได้โดยง่ำย เห็น

รำยละเอียดส ำคัญๆ ของกำรประชุม และเข้ำร่วมได้ทันที 

- ใช้งำนได้ทั้งบน Computer Notebook, PC, Tablet และ Smartphone 

- สำมำรถบันทึกกำรประชุมได้ (ใช้งำนฟังก์ชั่นนี้ได้ถึงวันที่ 1 ก.ค. 63) 

อุปกรณ์และสิ่งที่จ าเป็น 

- ไมโครโฟน 

- กล้อง Webcam 

- หูฟัง 

- อินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง 

- e-Mail มหำวิทยำลัย (@rbru.ac.th) 
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วิธีใช้งาน Hangouts Meet ผ่าน Computer Notebook และ PC 

1. ขั้นตอนการสร้างห้องส าหรับการเรียนการสอนหรือการประชุมผ่าน Hangout Meet 

1. เข้ำสู่เว็บไซต์ https://meet.google.com/ และลงชื่อเข้ำใช้ e-Mail ทำงด้ำนขวำบน 

2. คลิก “เข้ำร่วมหรือเริ่มกำรประชุม” 

 
3. ต้ังชื่อที่ต้องกำรสร้ำงห้องกำรเรียนกำรสอนหรือกำรประชุมลงไปในช่องว่ำง ตัวอย่ำง ClassRBRU01 

(ไม่สำมำรถใช้ภำษำไทยได้) หลังจำกนั้นกด “ต่อไป” 

 
4. หลังจำกนั้นระบบ Hangouts Meet จะไปที่หน้ำเตรียมกำรเรียนกำรสอนหรือกำรประชุม ให้ท่ำน

อนุญำตกำรขอใช้ไมโครโฟนและกล้อง หลังจำกนั้นทดสอบเสียงและกล้องให้พร้อมใช้งำน เมื่อ

เรียบร้อยแล้วให้กด “เข้ำร่วมเลย” เพ่ือเข้ำร่วมกำรเรียนกำรสอนหรือกำรประชุม 
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5. เมื่อเข้ำสู่หน้ำกำรเรียนกำรสอนหรือกำรประชุมแล้ว จะมีหน้ำต่ำงแสดงขึ้นมำ หน้ำนี้มีไว้เพ่ือเชิญคน

อ่ืนๆ เข้ำร่วมกำรเรียนกำรสอนหรือกำรประชุม กำรเชิญคนอ่ืนๆ เข้ำร่วมมีหลำยรูปแบบดังนี้ 

 

- เชิญด้วย Link – จำกตัวอย่ำง Link ที่ใช้ส ำหรับเชิญคือ https://meet.google.com/dkm-

vdsd-rok 

- เชิญด้วย e-Mail – กดท่ี “เพ่ิมบุคคล” หลังจำกนั้นกรอก e-Mail ของคนท่ีเรำจะเชิญ หลังจำก

นั้นกด “ส่งค ำเชิญ” 

 

 

 

 

 

 

 

- เชิญด้วยรหัส – ให้เรำสังเกตที่ Link กำรเชิญ จะมีรหัสอยู่ 10 ตัว ให้บอกรหัส 10 ตัวนี้กับผู้ที่

จะให้เข้ำร่วมประชุม ตัวอย่ำง Link ค ำเชิญคือ https://meet.google.com/dkm-vdsd-rok รหัสคือ 

dkmvdsdrok 

6. หลังจำกนั้นสำมำรถเริ่มกำรเรียนกำรสอนหรือกำรประชุมได้ทันที 

 

 

 

https://meet.google.com/dkm-vdsd-rok
https://meet.google.com/dkm-vdsd-rok
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2. ข้ันตอนการเข้าร่วม การเรียนการสอนหรือการประชุมผ่าน Hangout Meet 

1. เข้ำสู่เว็บไซต์ https://meet.google.com/ 

2. คลิก “เข้ำร่วมหรือเริ่มกำรประชุม” 

 
3. กรอกรหัสกำรประชุมที่ได้รับหรือคลิกท่ี Link ที่ได้รับ 

 
4. หลังจำกนั้นระบบ Hagouts Meet จะไปที่หน้ำเตรียมกำรเรียนกำรสอนหรือกำรประชุม ให้ท่ำน

อนุญำตกำรขอใช้งำนกล้องและเสียง หลังจำกนั้นทดสอบเสียงและกล้องให้พร้อมใช้งำน ตั้งชื่อที่จะใช้

ในกำรประชุม เมื่อเรียบร้อยแล้วกด “ขอเข้ำร่วม” เพ่ือเข้ำร่วมกำรเรียนกำรสอนหรือกำรประชุม 

หลังจำกนั้นรอเจ้ำของกำรประชุมกดอนุมัติกำรประชุม ก็จะเริ่มใช้งำนได้ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

https://meet.google.com/
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3. วิธีเปิด-ปิด เสียง กล้องและวางสายการประชุม 

1. สังเกตที่เมนูด้ำนล่ำงจะมีปุ่มอยู่ 3 ปุ่ม เรียงจำกซ้ำยไปขวำ ปุ่มซ้ำยสุดคือ ปุ่ม “ปิด/เปิดเสียง” ปุ่มตรง

กลำงคือ ปุ่ม “วำงสำย” และปุ่มขวำสุดคือ ปุ่ม “ปิด/เปิดกล้อง” 

 

 

 

 

 

2. เมื่อกดปุ่ม “วำงสำย” ไปแล้วท่ำนสำมำรถกดปุ่ม “เข้ำร่วมใหม่” เพ่ือกลับไปยังกำรประชุมได้ 

 

 

 

 

 

 

4. วิธีน าเสนองาน 

1. คลิกท่ีปุ่ม “น ำเสนอทันที” 
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2. จะมีหน้ำต่ำงแสดงขึ้นมำ  ให้เรำเลือกรูปแบบกำรน ำเสนอ 

 
หน้าจอของคุณทั้งหน้าจอ – รูปแบบนี้จะแสดงหน้ำจอของคอมพิวเตอร์ของเรำทั้งหน้ำจอ หำกเรำ

เปิดอะไรไว้ทุกคนจะเห็นเหมือนที่เรำเห็นทั้งหมด 

 
หน้าต่าง – รูปแบบนี้จะแสดงเฉพำะหน้ำต่ำงของโปรแกรมที่เรำเลือก เช่น เรำจะให้เห็นเฉพำะ

โปรแกรม Power Point ที่เรำเปิดอยู่อย่ำงเดียว ก็ให้เรำเลือกเมนูหน้ำต่ำงและเลือกหน้ำต่ำง Power 

Point 
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3. เมื่อเรำท ำกำรแชร์หน้ำจอเรียบร้อยแล้วภำพจะแสดงที่ห้องประชุม ทุกคนในห้องประชุมจะเห็นกำร

น ำเสนอของเรำ 

 

 

 

 

 

5. วิธีดูผู้เข้าเรียนหรือผู้เข้าร่วมประชุม, การปักหมุดหน้าจอ และการแชทพูดคุยระหว่างประชุม 

1. คลิกท่ีปุ่มรูปคนทำงด้ำนขวำบน 

 

 

 

2. จะปรำกฏผู้เข้ำเรียนหรือผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคน 

 

 

 

 

 

3. หำกต้องกำรปักหมุดผู้เข้ำเรียนหรือผู้เข้ำประชุมที่เรำต้องกำร ให้เรำคลิกที่รูปของผู้เข้ำเรียนหรือ

ผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนนั้น หลังจำกนั้นหน้ำจอของเรำจะแสดงวิดีโอของท่ำนนั้น 
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4. หำกต้องกำรพูดคุย สำมำรถกดที่ปุ่ม “แชท” เพ่ือพูดคุยได้ โดยสำมำรถพิมพ์ข้อควำมหรือส่งลิงค์

เอกสำรได้ทันทีในช่องแชทนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

6. วิธีการบันทึกวิดีโอการเรียนการสอนหรือการประชุม 

1. คลิกท่ีจุด 3 จุด ด้ำนขวำล่ำง หลังจำกนั้นเลือก “บันทึกกำรประชุม” 

 

2. หลังจำกกด “บันทึกกำรประชุม” เรียบร้อยแล้ว จะมีข้อควำมขอควำมยินยอม ให้เรำอ่ำนข้อตกลง

หลังจำกนั้นกด “ยอมรับ” 
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3. หลังจำกนั้นจะปรำกฏค ำว่ำบันทึกทำงด้ำนซ้ำยบน ทุกๆคนในกำรประชุมจะเห็น 

 

 

 

 

 

4. เมื่อเสร็จสิ้นกำรเรียนกำรสอนหรือกำรประชุมแล้ว ให้กด “หยุดบันทึก” 

 

5. จะมีหน้ำต่ำงแสดงขึ้นมำถำมว่ำเรำจะหยุดบันทึกกำรประชุมนี้ไหม หลังจำกนั้นให้เรำกด “หยุด

บันทึก” 

 

6. หลังจำกนัน้ระบบจะแจ้งเตือนว่ำได้บันทึกวิดีโอกำรประชุมไว้ที่ Google Drive (*ทุกคนที่เข้ำร่วมกำร

เรียนกำรสอนหรือกำรประชุม จะมีไฟล์วิดีโอเก็บไว้ที่ Drive ของตัวเองทั้งหมด) 
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7. ให้เรำเข้ำไปที่ Google Drive ของเรำ https://drive.google.com/ จะปรำกฏ Folder ที่ชื่อ 

“Meet Recordings” (*หำกไม่พบให้รอสัก 10-20 นำที)  

 
8. ให้ดับเบิ้ลคลิกเข้ำไปที่ Folder “Meet Recordings” เรำจะพบไฟล์วิดีโอกำรประชุมรวมถึงแชทกำร

ประชุมที่นี่ทั้งหมด 

 
 

7. การเปลี่ยนเค้าโครงหรือมุมมองในการเรียนการสอนหรือการประชุม 

1. คลิกท่ีปุ่ม 3 จุด ด้ำนขวำล่ำง เสร็จแล้วเลือก “เปลี่ยนเค้ำโครง” 

 
2. มีเค้ำโครงให้เรำเลือก 4 แบบ 

- แถบด้ำนข้ำง – ระบบจะจัดผู้ที่เข้ำร่วมประชุมอยู่ทำงด้ำนขวำ ส่วน

ทำงด้ำนซ้ำยจะเป็นวิดีโอของคนที่น ำเสนอหรือคนที่ก ำลังพูด 

- สปอตไลท์ – ระบบจะน ำคนที่น ำเสนอหรือคนที่พูดมำแสดงเป็นภำพเดียว 

- เรียงชิดกัน – ระบบจะน ำคนที่เข้ำประชุมหรือคนที่น ำเสนอ 3 คน ขึ้นมำ

แสดง 

https://drive.google.com/
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8. การปรับการแสดงผลเต็มจอ 

1. ให้คลิกท่ีจุด 3 จุด หลังจำกนั้นเลือก “เต็มจอ” 

 
2. หำกต้องกำรออกจำกหน้ำเต็มจอให้คลิกที่จุด 3 จุด เลือก “ออกจำกกำรแสดงผลเต็มจอ” 
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วิธีใช้งาน Hangouts Meet ผ่าน Smartphone หรือ Ipad (iOS) 

1. การติดตั้ง Hangouts Meet ผ่าน Apple Store และการเข้าสู่ระบบ ส าหรับ iOS 

1. เปิดโปรแกรม App Store บนเครื่องของท่ำน แล้วค้นหำค ำว่ำ “Hangouts Meet” 

 

2. ติดตั้ง Hangouts Meet 

 

3. เปิดโปรแกรม Hangouts Meet และกด Continue 
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4. ท ำกำรอนุญำตกำรใช้งำนกล้องและไมโครโฟน 

  

 

 

5. ท ำกำรเข้ำสู่ระบบด้วย e-Mail (@rbru.ac.th) โดยสำมำรถเลือกจำกเครื่องได้เลยถ้ำหำกมีแล้ว แต่

หำกยังไม่ได้ท ำกำรล็อคอิน e-Mail ไว้ ให้ท ำกำร Add another account แล้วเพ่ิม e-Mail 

มหำวิทยำลัยเข้ำไป เพื่อเข้ำสู่ระบบ 

 

6. เสร็จสิ้นกำรติดตั้งและเข้ำสู่ระบบ 

___________________________________________________________________________ 
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2. การสร้างห้องส าหรับการเรียนการสอนหรือการประชุมผ่าน Hangout Meet ส าหรับ iOS 

1. หลังจำกเปิดโปรแกรมแล้ว ให้กดที่ “New meeting” 

 

2. หลังจำกกดที่ “New meeting” แล้ว ระบบจะพำท่ำนมำที่หน้ำ Add others เพ่ือเชิญคนอื่นเข้ำร่วม

กำรเรียนกำรสอนหรือกำรประชุม โดยกำรเชิญมี 3 แบบ ดังนี้ 

 

- เชิญด้วย Link – จำกตัวอย่ำง Link ที่ใช้ส ำหรับเชิญคือ https://meet.google.com/squ-

eaee-fns 

- เชิญด้วยรหัส – ให้เรำสังเกตที่ Link กำรเชิญ จะมีรหัสอยู่ 10 ตัว ให้บอกรหัส 10 ตัวนี้กับผู้ที่

จะให้เข้ำร่วมประชุม ตัวอย่ำง Link ค ำเชิญคือ https://meet.google.com/squ-eaee-fns รหัสคือ 

squeaeefns 
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- เชิญด้วยกำรแชร์ – ให้เรำกด “Share joining info” หลังจำกนั้นจะมีหน้ำต่ำงแสดงขึ้นมำให้

เรำสำมำรถจะแชร์ผ่ำนแอปอ่ืนๆได้ เช่น Line, Facebook เป็นต้น หรือจะ Copy Link ไปแชร์ต่อที่อ่ืนได้ 

 
3. หลังจำกนั้นสำมำรถเริ่มกำรเรียนกำรสอนหรือกำรประชุมได้ทันที. 

___________________________________________________________________________ 

3. การเข้าร่วม การเรียนการสอนหรือการประชุมผ่าน Hangout Meet ส าหรับ iOS 

1. กดปุ่ม “Meeting code” เพ่ือเข้ำร่วมประชุม 
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2. กรอก meeting code ที่ได้รับมำ หลังจำกนั้นกด “Join meeting” 

 

3. ระบบจะน ำท่ำนเข้ำสู่กำรใช้งำน กำรเรียนกำรสอนหรือกำรประชุม ทันทีหลังเจ้ำของห้องอนุมัติ 

________________________________________________________________________ 

4. วิธีเปิด-ปิด เสียง กล้องและวางสายการประชุม ส าหรับ iOS 

1. สังเกตที่หน้ำจอจะมีปุ่มอยู่ 3 ปุ่ม เรียงจำกซ้ำยไปขวำ ปุ่มซ้ำยสุดคือ ปุ่ม “ปิด/เปิดเสียง” ปุ่มตรง

กลำงคือ ปุ่ม “วำงสำย” และปุ่มขวำสุดคือ ปุ่ม “ปิด/เปิดกล้อง” 

 

___________________________________________________________________________ 
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5. วิธีน าเสนองาน ส าหรับ iOS 

1. กดปุ่มจุด 3 จุด ด้ำนขวำบน หลังจำกนั้นกดเลือก “Present screen” 

 

2. หลังจำกนั้นกด “Start Broadcast” เพ่ือเริ่มกำรน ำเสนอ จะมีกำรนับถอยหลังเพ่ือเริ่มน ำเสนอ และ

เมื่อต้องกำรหยุดน ำเสนอให้กดที่ “Stop presenting” เพ่ือหยุดน ำเสนอ 

  

___________________________________________________________________________ 
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6. วิธีดูผู้เข้าเรียนหรือผู้เข้าร่วมประชุม, การปักหมุดหน้าจอ และการแชทพูดคุย ส าหรับ iOS 

1. เรำสำมำรถดูหน้ำผู้เข้ำเรียนหรือผู้เข้ำร่วมประชุมได้ที่หน้ำรูปคน และสำมำรถปักหมุดผู้เข้ำร่วมที่เรำ

ต้องกำรจะดูไว้ได้โดยกำรน ำนิ้วไปกดค้ำงไว้ที่คนนั้นๆ จะท ำกำรปักหมุดให้ทันที 

 

2. สำมำรถแชทพูดคุยได้ที่ปุ่มข้อควำม 

 

3. สำมำรถดูข้อมูล Information ทั่วไป เช่นเอกสำรประกอบกำรประชุม (*ส ำหรับกำรประชุมด้วย 

Google Calendar) รวมถึงกำรแชร์ได้ท่ีนี่ 

 

___________________________________________________________________________ 
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7. วิธีสลับกล้องหน้า หลัง ส าหรับ iOS 

1. กดปุ่มจุด 3 จุด ด้ำนขวำบน หลังจำกนั้นกด “Switch camera” ด้ำนหน้ำ หลัง 

 

___________________________________________________________________________ 

วิธีใช้งาน Hangouts Meet ผ่าน Smartphone หรือ Tablet (Android) 

1. การติดตั้ง Hangouts Meet ผ่าน Play Store และการเข้าสู่ระบบ ส าหรับ Android 

1. เปิดโปรแกรม Play Store บนเครื่องของท่ำน แล้วค้นหำค ำว่ำ “Hangouts Meet” 

 

2. ติดตั้ง Hangouts Meet 
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3. เปิดโปรแกรม Hangouts Meet และกด “ต่อไป” 

 

4. ท ำกำรอนุญำตให้ Hangouts Meet ใช้งำนกล้องและไมโครโฟนได้ 

 

 

 

5. ท ำกำรเข้ำสู่ระบบด้วย e-Mail (@rbru.ac.th) โดยสำมำรถเลือกจำกเครื่องได้เลยหำกมีอยู่แล้ว แต่

หำกยังไม่ได้ท ำกำรล็อคอิน e-Mail ไว้ ให้ท ำกำร “เพ่ิมบัญชี” แล้วเพ่ิม e-Mail มหำวิทยำลัยเข้ำไป 

เพ่ือเข้ำสู่ระบบ 
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6. เสร็จสิ้นกำรติดตั้งและเข้ำสู่ระบบ 

___________________________________________________________________________ 

2. การสร้างห้องส าหรับการเรียนการสอนหรือการประชุมผ่าน Hangouts Meet ส าหรับ Android 

1. หลังกจำเปิดโปรแกรมแล้ว ให้กดที่ “กำรประชุมใหม่” 

 

2. หลังจำกท่ีกด “กำรประชุมใหม่” แล้ว ระบบจะพำท่ำนมำท่ีหน้ำ เพ่ิมคนอ่ืนๆ เพ่ือเชิญคนอ่ืนเข้ำร่วม

กำรเรียนกำรสอนหรือกำรประชุม โดยกำรเชิญมี 3 แบบดังนี้ 

 

- เชิญด้วย Link – จำกตัวอย่ำง Link ที่ใช้ส ำหรับกำรเชิญคือ https://meet.google.com/squ-

eaee-fns 

- เชิญด้วยรหัส – ให้เรำสังเกตที่ Link กำรเชิญ จะมีรหัสอยู่ 10 ตัว ให้บิกรหัส 10 ตัวนี้กับผู้ที่จะ

ให้เข้ำร่วมประชุม ตัวอย่ำง Link ค ำเชิญคือ https://meet.google.com/squ-eaee-fns รหัสคือ 

squeaeefns 

https://meet.google.com/squ-eaee-fns
https://meet.google.com/squ-eaee-fns
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- เชิญด้วยกำรแชร์ – ให้เรำกดที่ “แชร์” หลังจำกนั้นจะมีหน้ำต่ำงแสดงขึ้นมำให้เรำสำมำรถแชร์

ผ่ำนแอปอื่นๆได้ เช่น Line, Facebook เป็นต้น หรือจะ Copy Link ไปแชร์ต่อที่อ่ืนก็ได้ 

 

3. หลังจำกนั้นสำมำรถเริ่มกำรเรียนกำรสอนหรือกำรประชุมได้ทันที 

___________________________________________________________________________ 

3. การเข้าร่วม การเรียนการสอนหรือการประชุมผ่าน Hangouts Meet ส าหรับ Android 

1. กดปุ่ม “รหัสกำรประชุม” เพ่ือเข้ำร่วมประชุม 

 

2. กรอกรหัสหรือชื่อกำรประชุมที่ได้รับมำ หลังจำกนั้นกด “เข้ำร่วมกำรประชุม” 
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3. ระบบจะน ำท่ำนเข้ำสู่กำรใช้งำน กำรเรียนกำรสอนหรือกำรประชุม ทันทีหลังเจ้ำของห้องอนุมัติ 

 

___________________________________________________________________________ 

4. วิธีการเปิด-ปิด เสียง กล้องและวางสายการประชุม ส าหรับ Android 

1. สังเกตที่หน้ำจอจะมีปุ่มอยู่ 3 ปุ่ม เรียงจำกซ้ำยไปขวำ ปุ่มซ้ำยสุดคือปุ่ม “ปิด/เปิดเสียง” ปุ่มตรงกลำง

คือปุ่ม “วำงสำย” และปุ่มขวำสุดคือปุ่ม “ปิด/เปิดกล้อง” 

 

___________________________________________________________________________ 
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5. วิธีดูผู้เข้าเรียนหรือผู้เข้าร่วมประชุม, การปักหมุดหน้าจอ และการแชทพูดคุย ส าหรับ Android 

1. เรำสำมำรถดูหน้ำผู้เข้ำเรียนหรือผู้เข้ำประชุมได้ที่หน้ำรูปคน และสำมำรถปักหมุดผู้เข้ำร่วมที่เรำ

ต้องกำรจะดูไว้ได้โดยน ำนิ้วไปกดค้ำงไว้ที่คนนั้นๆ จะท ำกำรปักหมุดให้ทันที 

 

2. สำมำรถแชทพูดคุยได้ที่ปุ่มข้อควำม 

 

3. สำมำรถดูข้อมูล Information ทั่วไป เช่น เอกสำรประกอบกำรประชุม (*ส ำหรับกำรประชุมด้วย 

Google Calendar) รวมถึงกำรแชร์ได้ท่ีนี่ 
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6. วิธีสลับกล้องหน้า หลัง ส าหรับ Android 

1. กดปุ่มจุด 3 จุด ด้ำนขวำบน หลังจำกนั้นกด “เปลี่ยนกล้อง” ด้ำนหน้ำ หลัง 

 

___________________________________________________________________________ 

วิธีประยุกต์ใช้งาน Hangouts Meet กับ Google Carlendar 

1. ไปที่เว็บไซค์ https://calendar.google.com/ เพ่ือใช้งำน Google Calendar หลังจำกนั้นคลิกวันที่

จะจัดกำรเรียนกำรสอนหรือประชุม ตัวอย่ำง จะเลือกวันที่ 18 มี.ค. 63 เป็นวันที่จะจัดกำรเรียนกำร

สอน 
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2. หลังจำกคลิกวันที่จะจัดกำรเรียนกำรสอนหรือกำรประชุมแล้ว จะมีเมนูแสดงขึ้นมำ ให้กด “ตัวเลือก

อ่ืน” 

 

3. จำกตัวอย่ำงให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หลังจำกนั้นกดบันทึก 
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- กรอกชื่อกิจกรรม, วันที่/เวลำ ที่จะจัดกิจกรรม, เลือกตัวเลือกกำรประชุมเป็น Hangouts 

Meet, ก ำหนดกำรแจ้งเตือน, แนบเอกสำรประกอบกิจกรรม, เชิญผู้เข้ำร่วมกิจกรรมด้วย e-Mail 

(@rbru.ac.th) 

4. ทำง Computer, Notebook, PC ให้เข้ำผ่ำนทำง เว็บไซต์ของ Google Calendar ที่ 

https://calendar.google.com/ หลังจำกนั้นคลิกที่ เข้ำร่วม Hangouts Meet จะสำมำรถเข้ำร่วม

กำรเรียนกำรสอนหรือกำรประชุม ได้ทันที 

 

5. ทำง Smartphone, Ipad ที่เป็น iOS ให้ท ำกำรเปิด Application Hangouts Meet จำกมือถือของ

ท่ำน และให้สังเกตท่ีด้ำนล่ำง จะมีแจ้งเตือนกำรประชุม ให้ท่ำนกด Join ได้ทันที 
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Line : @qhf2501l 

6. ทำง Smartphone, Tablet ที่เป็น Android ให้ท ำกำรเปิด Application Hangouts Meet จำกมือ

ถือของท่ำน และให้สังเกตท่ีด้ำนล่ำง จะมีกำรแจ้งเตือนกำรประชุม ให้ท่ำนกด “เข้ำร่วม” ทันท ี

 

___________________________________________________________________________ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเตมิ 

กลุ่มงานศูนยเ์ทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

โทร. 039-319111 ต่อภายใน 10930, 10931 

Line : @qhf2501l     

Facebook : https://www.facebook.com/ETC.RBRU/  

Facebook Messenger : https://www.messenger.com/t/ETC.RBRU   




