
 จดัท ำโดย| ฝ่ำยนวตักรรมและวิชำกำร ส  ำนกัดิจิทลัเทคโนโลย ี

การสร้างห้องประชุมด้วย  Google Meet และการท า Live Stream 

ท ำไมต้องท ำ Live Stream 

เนื่องจำกข้อจ ำกัดกำรเข้ำห้องประชุมพร้อมกัน ของ Google Meet  ที่สำมำรถเข้ำใช้ได้เพียง 250 คน ถ้ำ

มีผู้ต้องกำรเข้ำรับชมกำรประชุมมำกกว่ำนั้น จะต้องท ำกำร Live Streaming เพ่ือให้คนอ่ืนสำมำรถรับชมได้ แต่จะ

ไม่สำมำรถ พูดคุย ซักถำม ผ่ำนระบบ Streaming ได้ ถ้ำผู้รับชมผ่ำน Streaming ที่ต้องกำรพูดคุย ซักถำม ต้อง

เปลี่ยนรูปแบบกำรรับชม โดยกำรเข้ำร่วม Google Meet ก่อนจึงจะพูดคุย ซักถำมได้ 

เริ่มกันเลยครับ 

1) เข้ำหน้ำเว็บ Portal กันก่อนเลยครับ กำรใช้ Account G Suit for Education ของมหำวิทยำลัย จะท ำ

ให้สำมำรถ 

a. สร้ำงห้องประชุมที่มีผู้เข้ำร่วมได้ 250 คน  

b. สำมำรถ Recode Video ได้ (ไฟล์จะถูกเก็บไว้ใน Google Drive เป็นเวลำ 30 วัน) 

c. สำมำรถท ำกำร Streaming ได้ 

* จะสำมำรถใช้งำนได้ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2564 * 
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เลือก Google App และเลือก Hangouts Meet 

 

 

 

2) สร้ำงห้องประชุมด้วย Google Meet 
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ได้ห้องประชุม มำแล้วครับ 

 

** ส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม แนะน ำให้ปิดไมโครโฟน ก่อนเข้ำร่วมนะครับ ถ้ำต้องกำรพูดคุย ซักถำม ระหว่ำงกำร

ประชุม ค่อยเปิดใช้งำนนะครับ ** 
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วิธีปิดและเปิด ไมโครโฟน ให้คลิกท่ีรูป ไมโครโฟน ได้เลยครับ 

แบบนี้ คือ ปิด ครับ 

 

แบบนี้ คือ เปิด ครับ 

 

 



 จดัท ำโดย| ฝ่ำยนวตักรรมและวิชำกำร ส  ำนกัดิจิทลัเทคโนโลย ี

วิธีปิดและเปิด กล้อง ให้คลิกที่รูป กล้องวิดีโอ ได้เลยเช่นกัน 

 

 

ถ้ำไม่ต้องกำรท ำ Live Stream สำมำรถกด Join now เพ่ือเข้ำห้องประชุมได้เลยครับ แต่ถ้ำต้องกำรท ำ Live 

Stream มำต่อกันเลยครับ 
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3) กำรใช้งำน Live Stream บน Google Meet 
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ได ้Link URL ส ำหรับกำร Streaming มำแล้วครับ 

 

4) กำรเข้ำร่วมห้องประชุม Google Meet และกำร Live Stream 

 

คลิกท่ี Join now เพ่ือเข้ำร่วมห้องประชุม จะปรำกฎหน้ำต่ำงส ำหรับกำรส่ง Link และกำรเชิญผู้เข้ำร่วมประชุมคน

อ่ืน (สำมำรถปิดก่อนได้ และเข้ำไปเชิญคนอ่ืนด้ำนในห้องประชุม) 
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คลิกท่ี Add people เพ่ือเชิญคนอ่ืนเข้ำร่วมประชุม 

 

 

เชิญใครดีนะ ใส่ชื่อ หรือ e-mail ได้เลยครับ  

 

 



 จดัท ำโดย| ฝ่ำยนวตักรรมและวิชำกำร ส  ำนกัดิจิทลัเทคโนโลย ี

กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำน URL ให้คลิกท่ีชื่อห้องประชุม จะปรำกฎหน้ำต่ำงขึ้นมำ 

 

 

เมนูต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชุม ได้แก่ ดูผู้เข้ำร่วมประชุม หน้ำต่ำงกำรสนทนำ ปิด/เปิด ไมโครโฟน กล้อง และกำร

ออกจำกห้องประชุม 
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เมื่อเปิดดูผู้เข้ำร่วมประชุม จะสำมำรถเพ่ิมผู้เข้ำร่วมประชุมได้ 

 

 

เมื่อเปิดหน้ำต่ำงกำรสนทนำ  
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5) กำรบันทึกกำรประชุม (Record Meeting) โดยกำรคลิกที่จุด 3 จุด แล้วเลือก Record Meeting 

 

 

ถำมควำมยินยอมกันหน่อยครับ ยอมไหมครับ? 
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ถ้ำยอมเรำก็จะได้ ไอคอน REC สีแดงๆ มุมบนซ้ำยมำครับ เป็นอันว่ำได้บันทึกกำรประชุมแล้วนะครับ 

 

 

ถ้ำต้องกำรหยุดกำรบันทึกกำรประชุม กดท่ี 3 จุด เหมือนเดิมครับ แล้วเลือก Stop Recording 
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6) กำรสร้ำงกำรประชุมแบบเปิด  (Live Streaming) โดยกำรคลิกท่ีจุด 3 จุด แล้วเลือก Start Streaming 

ถ้ำเรำสร้ำงไว้ก่อนแล้ว จะมีแถบด้ำนบน ให้กด Start streaming ได้เลย 

 

 

ถำมอีกแล้วครับ จะเริ่มกำร Streaming ได้เลยไหมครับ? 
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เมื่อเริ่มแล้วจะได้ไอคอน LIVE สีแดงๆ มุมบนซ้ำยมำเพ่ิมอีกอันครับ เป็นอันว่ำได้บันทึกกำรประชุมและมีกำรเปิด 

Live Streaming แล้วนะครับ 

 

 

ถ้ำต้องกำรหยุดกำร Streaming กดท่ี 3 จุด เหมือนเดิมครับ แล้วเลือก Stop Streaming 
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7) กำรออกจำกห้องประชุม (Leave call) 

กดท่ี เมนู Leave call ได้เลยครับ 

 

 

ออกจำกห้องประชุมแล้วครับ  
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8) ไฟล์บันทึกกำรประชุม จะถูกบันทึกเก็บไว้ใน Google Drive เป็นเวลำ 30 วันนะครับ 

 


