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I. Google Meet  

1.1 Google Meet  ແມນ່ຫຍງັ 

Google Meet ເປັນແອບັປຣເີຄຊັນການຈັດປະຊມຸຜ່ານວິດີໂອ (video 

conference)ກບັສະມະຊິກໃນທີມທີິ່ມີບັນຊີ Google ຈາກຄອມພິວເຕີ ຫ  ືອຸປະກອນ
ມືຖ ືເຊິິ່ງສາມາດນ າສະເໜໃີຫ້ການນ າສະເໜຜີ່ານການປະຊຸມໄດ້ ເຊິິ່ງມີລາຍລະອຽດດັັ່ງນີົ້:  

✓ Google Meet  ເປັນເຄືິ່ອງມື/ແອບັຂອງ Google 

✓ ສາມາດນ າໃຊ້ເປັນ  Video Conferencing  
✓ ສາມາດໃຊ້ເພືິ່ອການປະຊມຸ/ການຮຽນ-ການສອນແບບອອນໄລ 
✓ ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ຟຣີ ສ າລບັໃນບັນຊ ີGmail ທົັ່ວໄປຮອງຮບັໄດ້ 100 ຄົນ 
✓ ບັນຊີ ສະຖາບັນການສຶກສາຮອງຮັບໄດ້ 250 ຄົນ 
✓ Google Meet ໃຊ້ໄດຄ້ັົ້ງລະ 1 ຊມ ໂດຍມີຄົນເຂົົ້າຮ່ວມ 100 ຍົກເວັົ້ນຜ ້ໃຊ້ເມວອົງ

ກອນຈະຮັບໄດ້ 250 ຄົນ 
✓ Google Meet ບ ໍ່ຈ າເປນັຕ້ອງລົງໂປແກມອືິ່ນ ພຽງແຕ່ມີ Gmail ກ ສາມາດໃຊ້ໄດ້. 

 
 

1.2 ຂ ໍ້ດ ີແລະ ຂ ໍ້ຈ າກດັຂອງ Google Meet   

 
ຂ ໍ້ດ ີ ຂ   ົ້ຈ າກດັ 

1. ສາມາດແບ່ງປັນ ໜ້າ ຈ ສ່ວນຕວົ, Power Point ແຜ່ນ

ສະໄລ້, ເອກະສານໃນລະຫວ່າງການບັນຍາຍ  

2. ຈ ສະແດງຜົນແມ່ນງ່າຍແລະຕອບສະໜອງໄວ. 
3. ເຈົົ້າຍັງສາມາດໃຊ້ Gmail ເພືິ່ອໃຊ້ Google 

Classroom ໄດ.້ 

4. ເຂົົ້າເຖິງຜ່ານ Browser ໂດຍບ ໍ່ຈ າເປັນລົງໂປແກ ມ 

5. ເຈົົ້າສາມາດດາວໂຫລດ Application ນີົ້ເພືິ່ອໃຊ້ ເຮັດ

ວຽກຜ່ານມືຖືດ້ວຍລະບົບ IOS ແລະ Android. 

1. ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບ ລິການເທົັ່ານັົ້ນ ອີງ
ຕາມລະດັບຂອງຄວາມຕ້ອງການ
ການເຂົົ້າເຖິງ 

  1.1 G Suite 

  1.2 G Suite ເພືິ່ອການສກຶສາ 

  1.3 G Suite ສ າລັບວິສາຫະກິດ 
2. ຮອງຮັບຜ ້ເຂົົ້າຮ່ວມການປະຊຸມສ ງ
ສຸດ 250 ຄົນ 
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ຫມາຍເຫດ : 
Google Hangouts Meet ອະນຸຍາດໃຫ້ຜ ້ໃຊ້ G Suite” ຫ ື “Google Apps for Business. 

(ການຈ່າຍເງິນ) ເຈົົ້າສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດລະດັບອົງກອນຂອງ Google Hangouts Meet:ສາມາດ

ບັນຈຸຜ ້ເຂົົ້າຮ່ວມໄດ້ສ ງສຸດ 250 ຄົນ, ສາມາດບັນທຶກວິດີໂອການປະຊຸມໃສ່ Google Drive ແລະ

ສາມາດຖ່າຍທອດການປະຊຸມໃຫ້ກັບຜ ້ຊົມຄົນອືິ່ນ up ໄດ້ເຖິງ 100,000 ຄົນເນືິ່ອງຈາກສະພາບຂອງ

ແຜ່ຂະຫຍາຍໂຄວິດ - 19 Google ໂດຍການປົດລັອກຄຸນສົມບັດວິສາຫະກິດຢ ູ່ໃນ Hangouts 

Meet ບ ໍ່ເສຍຄ່າສ າລັບຜ ້ໃຊ້ G Suite ແລະ G Suite ສ າລັບການສຶກສາໃຊ້ຟຣີ, ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ
ຄວາມສະຖຽນຂອງການນ າໃຊຂ້ຶົ້ນກັບຄວາມໄວຂອງອິນເຕີເນັດ ແລະ ຈ ານວນຜ ້ໃຊ້ຈາກທົັ່ວໂລກ. 
 

1.3 ສິິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການໃຊງ້ານຂອງ Google Meet   

1) ຄອມພິວເຕ ີ/ ໂທລະສບັມຖືື 
2) ອິນເຕີເນັດ 
3) google Chrome ສະດວກໃນການໃຊ້ເຂົົ້າໃນການປະຊຸມຂອງ  

4) gmail  
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1.4 ໜາ້ຕາ່ງ Google Meet   

 
 

II. ຄ ມ່ຜື ໃ້ຊ ້Google Meet ສ າລບັຄ ສອນ 

 

 

ການເຂົົ້າເຖງິຜາ່ນຄອມພວິເຕີ, Note Book 

       

 

 

ເຂົົ້າເຖງິຜາ່ນແອບັພລເິຄຊນັມຖືື, ແທບັເລດັ 

       
 

 

❖ ການເຂົົ້າເຖງິຜາ່ນຄອມພວິເຕ,ີ Note Book 

2.1 ການລົງທະບຽນນ າໃຊ້ Google Meet ສ າລບັຄ ສອນຜ່ານຄອມພວິເຕີ, Note Book 

1) ຄິກເມາົສທ ີ່ ໄອຄອນ google chrome           ຢ ູ່ໜ້າຈໍ/ແຖບໂປແກຼມຢ ູ່ທ ີ່ວິນໂດ 

2) ຖ້າບ ໍ່ມີບັນຊີ Gmail (account Gmail) ຕ ັ້ງບ ນຊ  Gmail ເສຍກ່ອນ ແລະ ຖ້າມີ

ແລ້ວໃຫ້ເຂົົ້າບນັຊ ີGmail  

3) ພິມ https://meet.google.com/ ທ ີ່ເບົາເຊ ຂອງ google chrome ຈະປະກົດ

ໜ້າຕ່າງຂອງ  Google Meet  

https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
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ຫຼ ງຈາກນ ັ້ນຈະປະກດົໜາ້ຕາ່ງຂອງ Google Meet ຂ ັ້ນມາ 

 

2.2 ອງົປະກອບທ ີ່ມ ໃນ ໜາ້ຕາ່ງ Google Meet 

1) New meeting ເລີິ່ມການປະຊຸມໃໝ ່

2) ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊູມ 
3) ແອັບ/ແລະບັນຊຂີອງ google /gmail 

 

2 

2 

3 
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2.3 ການເປດີ/ສາ້ງຫອ້ງປະຊມູ  
1. ການເຂົົ້າ Google Meet ມ ີ2 ວທິ ີ

1.3.1 ວທີ ີທ ີ1 
1)  ພມິ https://meet.google.com/  ລງົບາວສເຊ ີgoogle 

2) ຕດິຕັົ້ງ Gmail (account Gmail) ແລະ ເຂົົ້າ Gmail  

3) ຄກິທີິ່ New meeting  

  
1.3.2 ວທິ ີທ ີ2 

1) ເປີດ Google ເຂົົ້າ ບັນຊ ີgmail /google mail 

2) ເຂົົ້າໄອຄອນ Google ແອັບ 

22  

ວທິີວທິີ  11  

1 
2 

3 

https://meet.google.com/
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3) ຄິກເລືອກ meet 

4) ໂປແກ ມ Google meet ຈະປະກົດໜ້າຕ່າງ  

 
2. ການສາ້ງຫອ້ງປະຊມູ Google Meet ດວ້ຍວທິ ຕາ່ງໆ 

ເມ ີ່ອເປີດຫນ້າຕ່າງ ດ້ວຍ 2 ວິທ ແລ້ວ ອ ນດ ບຖ ດໄປແມ່ນການສ້າງຫ້ອງປະຊູມ ເຊິີ່ງຈະມ 

ຂ ັ້ນຕອນດ ັ່ງນ ັ້:  

1) ພາຍຫລ ງເຂົັ້າມາໜ້າຕ່າງຂອງ Google meet ກ່ອນອ ີ່ນເຮົາຈະສ້າງຫ້ອງປະຊມຸ

ໄວໃ້ຊ້ດ້ວຍການເລ ອກປະເພດກອງປະຊຸມ 

2) ຄິກເມາົສທ ີ່ New Meeting  

- ຄິກເລ ອກ Create a meeting for later ສ້າງລະຫັດກອງປະຊຸມເພືິ່ອໃຊ້

ໃນພາຍຫ ັງ ແບບຖາວອນ 

- ຄກິເລ ອກ Start an instant meeting ເລີິ່ມປະຊມຸດຽວນີົ້ 

- ຄິກເລ ອກ Schedule in goole calenda ວາງເວລາປະຊຸມ  
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ຈາກນ ັ້ນຈະປະກດົໜາ້ຕາ່ງຫອ້ງປະຊມູຂ ັ້ນມາ 

 
 

 

 

1 

2 

- ເປີດ-ປິດໄມ 
- ເປີດ-ປິດວິດີໂອ 
- ການນ າໃຊ້ພາສາ 
- ການນ າສະເໜີ 
- more option ທາງເລືອກ ອືິ່ນ 

- ວາງສາຍ / ປິດການປະຊູມ 
- ລິົ້ງເຊີນ 
- ລາຍຊືິ່ຜ ້ເຂົົ້າຮວ່ມ 
- ຫ້ອງເຊັດ 
- ກະດານຂາວ 

 

 

1 2 
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3. ການເຊ ນຜ ເ້ຂົັ້າຮວ່ມກອງປະຊມູ 

ຫຼ ງຈາກປະກົດໜ້າຕ່າງດ້ານເທິງແລ້ວນ ັ້ນໃຫ້ເຊ ນນ ກສ ກສາ ແລະ ຜ ເ້ຂົັ້າຮ່ວມກອງປະ

ຊູມດ້ວຍ 2 ວ ທ   

A. ເຊ ນຜ ເ້ຂົັ້າຮວ່ມດວ້ຍການເພ ັ້ມອ ເມວ 

1) ຄິກ Add others ເພ ີ່ອເຊ ນ 

2) Invite ພິມອ ເມວໃສເ່ພ ີ່ອເຊ ນຮ່ວມປະຊູມ 

3) Send email ຄກິເພ ີ່ອສົັ່ງການເຊ ນ 

 
 

B. ການເຊ ນເຂົັ້າຮວ່ມກອງປະຊມູດວ້ຍກອບປລີິັ້ງແລວ້ໄປວາງລງົກ ມ່ທ ີ່ຕອ້ງ 

1) ກອບປີລິັ້ງດ້ວຍການຄິກເມົາສໃສ ່  ເພ ີ່ອກອບປີ  

2) ເປີດກ ່ມ wahtapp, massage, line ທ ີ່ຕ້ອງການເຊ ນ ຄິກເມົາສ

ຂວາ ຄກິ Past  

1 

2 

3 
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2.3 ການຮບັຜ ເ້ຂົົ້າຮວ່ມກອງປະຊມຸ 
ການຮ ບຜ ເ້ຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊູມມ  2 ແບບ  

1) ການຮ ບຜ ເ້ຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊູມແບບກົດຮ ບ Admit  

ກລໍະນ ນ ັ້ເວລາຜ ເ້ຂົັ້າຮ່ວມຢາກເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜ ເ້ຊ ນຈະຮ ບໄດໂ້ດຍກົດ  Admit  
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2) ການຮ ບແບບອ ດຕະໂນມ ດ 

1. ພິມ web chrome store ຢ ູ່ ຫນ້າຕ່າງ google ກົດ enter ທ ີ່ keyboard 
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2. ຄິກເມາົສ Google Chrome Web Store 

 
 

3. ພິມ Admit Auto ໃນຊອ່ງຄົັ້ນຫາ 

4. ຄິກເມາົສ meet auto admit  

 
5. ຄິກເມາົເລ ອກ Add to chrome  

6. Add extension   

 

 

 

 

3 

4 

5 
6 

https://chrome.google.com/webstore
https://chrome.google.com/webstore
https://chrome.google.com/webstore
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7. ຄິກເມາົທ  Extensions - ຄກິເມົາສທ ີ່ປກັມ ດ 

8. ຄິກເມາົສທ ີ່ meet auto admit  

9. ເລ ອກ Switch On 

 
2.4 ການນ າສະເໜ ີ

ການນ າສະເໜ  ເອກະສານຕ່າງໆ ແມ່ນໃຊ້ Present now ກ່ອນຈະນ າສະເໜ ໃຫ້ເປີດເອກະສານໄວ້ໜ້າ
ຕ່າງຈິີ່ງສາມາດນ າສະເໜ ເຂົັ້າໃນການແຊໄດ ້

 

 
 

7 

7 

7 

8 
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2.5 ການນ າໃຊ້ Turn on cations ເວລາສອນພາສາ ແລະ ສົນທະນາພາສາ ຕ່າງປະເທດ 

 
2.6 ການເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊູມແຕ່ຢ ູ່ໃນລ ກສະນະ join now ແລະ present  

  ໃຫຄ້ກິເມາົສເລ ອກ join now 

 

 

2.7 ການຈັດຮ ບແບບ ໜ້າ ຈ ການສະແດງຜົນຂອງຄ ຜ ້ສອນ 
ໃນນັົ້ນການຈັດຮ ບແບບຂອງໜ້າຈ ສະແດງຜົນ, ໂປຣແກມ google meet ຈະໃຊ້ຄ າສັບປູ່ຽນໂຄງຮ່າງ. 

1. ຄກິເມົາສທີິ່ສາມຈ ້າ 
2. ຄິກເມົາສເລືອກ chang layout  

3. ເລ ອກຮ ບແບບ 

4. ຄກິເມົາສ ກຈາກຫນ້າຕາ່ງໂດຍກົດເຄ ີ່ອງໝາຍ x ຫລ  ຄິກໃສ່ນອກຫນ້າຕ່າງ 
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2.8 ການບ ນທ ກກອງປະຊຸມ 

1. ຄິກທ ີ່ສາມຈ ້າ 

2. ຄິກທ ີ່ Record meeting  

3. ຄິກທ ີ່ Accapt ບ ນທ ກຫລ ງຈາກນ ັ້ນ ວິດ ໂອຈະໄປຢ ູ່ Google Drive 

 

 

1 

2 

3 
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2.9 ການຈົບການນ າສະເໜີ ຫ  ືການອອກຈາກຫ້ອງປະຊມຸ 
ກ່ອນຈະປິດການປະຊູມທກຸຄັົ້ງຄວນມີການກ່າວປິດ ຫ ື ແຈ້ງການປິດເພືິ່ອເປັນການເຕືອນ
ໃຫ້ຜ ຮ້ຽນໄດທ້ັກຖາມຫ ືແກ້ຂ ໍ້ຂ້ອງໃຈກບັຄ ຜ ສ້ອນ ເຊິິ່ງມີຂັົ້ນຕອນດັັ່ງນີົ້:  
1. ຄິດເມົາສໄປທີິ່ວາງສາຍການໂທ 
2. ອອກຈາກໂປແກ ມທີິ່ນ າໃຊ້ ຫລງັຈາກນັົ້ນປິດລະບົບຄອມພິວເຕີຕາມຂັົ້ນຕອນ 
 

 
 

 

 

❖  ເຂົົ້າເຖງິຜາ່ນແອບັພລເິຄຊນັມຖືື, ແທບັເລດັ 

1. ດາວໂຫລດແອບັ 
ຄ  ແລະ ນ ກສ ກສາສາມາດນ າໃຊ້ແອ ບເຂົັ້າໃນການສອນອອນລາຍໄດໂ້ດຍການດາວໂຫລດ

ແອ ບມາໃຊ້ໃນໂທລະສ ບມ ຖ  

1) Play store  

2) ພິມ Google meet ຊອ່ງຄົັ້ນຫາ 

3) ຄິກດາວໂຫລດ ທີິ່ຕິດຕັົ້ງ 

 

 

 

 

2. ສະມກັບນັຊເີຂົົ້າໃຊ ້

1 

2 

1 

2 

3 
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1) ຄິກທ ີ່ໄອຄອນ meet  

2) ປ້ອນ/ລງົທະບຽນນ ໍາໃຊ້ດ້ວຍ Gmail/phone number  

3) Name and family name  

4) ສ້າງຫ້ອງປະຊຸມໃໝ ່

  
 

 
 

1 

2 

3 

4 
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3. ເປີດຫ້ອງສອນ ແລະ ສົັ່ງລິົ້ງ 
1) ຄິກເມາົຢ ູ່ທ ີ່ການປະຊຸມໃໝ່/ສອນ 

2) ເລ ອກການປະຊຸມ/ສອນ 

3) ສົັ່ງລິັ້ງການປະຊຸມ/ສອນ 

 
 

4. ສອນ/ສົນທະນາ 

1) ຄິກທ ີ່ ສາມຈ ້າ  

2) ເລ ອກແຊໜ້າຈໍ ຖ້າຕອ້ງການນ າສະເໜ  

    ເລ ອກເອກະສານນ າສະເໜ  ເຂົັ້າໄປທ ີ່ຫນ້າຈໍມ ຖ ຈາກນ ັ້ນເປີດເອກະສານມານ າສະເໜ  

3) ພາຍຫລ ງນ າສະເໜ ສ າເລ ດສາມາດປິດການນ າສະເໜ ໂດຍການຄິກຢ ດແຊ 

4) ວາງສາຍ 

1 

2 

3 
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1 

2 

3 

4 
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III. ຄ ມ່ຜື ໃ້ຊ ້Google Meet ສ າລບັນກັສກຶສາ 

3.1 ການເຂົົ້າຮວ່ມຫອ້ງຮຽນ 
ພາຍຫຼ ງນ ກສ ກສາໄດ້ຮ ບລິັ້ງເຊ ນຮ່ວມຫ້ອງຮຽນຈາກກ ່ມທ ີ່ສ້າງຂ ັ້ນ whatApp, 

Massage, Line, google classroom  ນ ກຮຽນສາມາດເຂົັ້າຮ່ວມຫ້ອງຮຽນໄດ້

ໂດຍຄິກເມົາສທ ີ່ລິັ້ງ ແຕ່ກ່ອນຈະເຂົັ້າຮ່ວມຫ້ອງຮຽນໄດ້ ຜ ຮ້ຽນຈ າເປັນຕ້ອງລົງທະບຽນນ າ

ໃຊ້ gmail ຈິີ່ງສາມາດເຂົັ້າຫ້ອງຮຽນໄດ້ ຕົວຢູ່າງລິັ້ງຈາກອາຈານທ ີ່ສົັ່ງໃຫ້ນ ກສ ກສາ 

ສາມາດໃຊ້ໃນຄອມພິວເຕ  ແລະ ມ ຖ ໄດ້ດ ັ່ງນ ັ້ https://meet.google.com/iaw-

ukni-hbb 

  
 

3.2 ການດາວໂຫລດແອບັນ າໃຊເ້ຂົົ້າໃນການຮຽນໃນມຖື ື
ກໍລະນ ນ ກສ ກສາຢາກເຂົັ້າຮ່ວມຫ້ອງຮຽນໃຊ້ມ ຖ  ສາມາດດາວໂຫຼດແອ ບຂອງ google 

meet (ປະຕິບ ດຄ ກ ບຄ ສອນ) 
 

 

3.3 ເຄືິ່ອງມ ືນ າໃຊເ້ຂົົ້າໃນການຈດັການຫອ້ງຮຽນເວລາຮຽນສ າລບັນກັສກຶສາ 
1) ປຸຸ້ມປິດ/ເປີດສຽງ 

2) ປຸູ່ມວາງສາຍ 

3) ປຸູ່ມປິດ/ເປີດວິດີໂອ 

4) ປຸູ່ມໃຊ້ໃນການສົນທະນາພາສາ/ແປພາສາ 

https://meet.google.com/iaw-ukni-hbb
https://meet.google.com/iaw-ukni-hbb
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3.4 ການນ າສະເໜກີດິຈະກ າຜາ່ນ Google Meet 
1) ແຊທ ງໝົດໜ້າຈໍ 

2) ແຊຝູ່າຍເອກະສານ 

3) ແຊBrowser  

  

1 2 4 
3 

1 

2 

3 
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ຕົວຢູ່າງແຊເອກະສານໃນການນ າສະເໜ  ທ ກຄ ັ້ງກ່ອນຈະແຊຄວນເປີດຝູ່າຍປະໄວຫ້ນ້າຕ່າງ ເສຍກ່ອນ 

 
 

ພາຍຫລ ງແຊແລວ້ ຫລ ນ າສະເໜ ແລ້ວ ກົດ Stop share ເພ ີ່ອຢ ດການແຊ  
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3.5 ການອອກຈາກຫອ້ງຮຽນ  
 

1) ກ່ອນອອກຈາກການຮຽນ/ອອກຈາກຫອ້ງຮຽນແບບເຊິີ່ງໜ້າອອນລາຍ ໃຫ້ຄກິເມົາສ 

end call ເພ ີ່ອຈບົການຮຽນ 

 

 

 


