
คู่มอืขั�นตอนการใชง้าน Youtube ด้วย Google Account 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั

เเละขั�นตอนการอัปโหลดวิดโีอบน Youtube

สาํนักวิทยบรกิารเเละเทคโนโลยสีารสนเทศ
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1.ขั�นตอนการเขา้ใชง้าน Youtube ด้วย Google Account ของมหาวิทยาลัย1.ขั�นตอนการเขา้ใชง้าน Youtube ด้วย Google Account ของมหาวิทยาลัย

เขา้สูเ่ว็บไซต์ www.youtube.com คลิกเลือก "Sign in"  

ระบุอเีมลมหาวิทยาลัย  xxxx.x@rmutsv.ac.th คลิกเลือก "Next"  

Next

Sign in
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1

จะปรากฎหน้าจอเข้าใช้งานอเีมลของมหาวิทยาลัย ระบุ Username                         
เเละ Password  ของ e-Passport  คลิกเลือก "Sign In" เพื�อเข้าสูร่ะบบ

จะปรากฎหน้าจอเขา้สูร่ะบบเว็บไซต์ Youtube ด้วยบญัชอีเีมลมหาวิทยาลัย

Sign in

บญัชอีีเมลมหาวิทยาลัย
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 คลิกสัญลักษณ์               เลือก "อัปโหลดวิดโีอ" 

 จะปรากฎหน้าจอการอัปโหลดวิดโีอ คลิกเลือก ไฟล์วิดโีอที�ต้องการอัปโหลด 
 หรอืลากไฟล์วิดโีอลงในชอ่งที�กําหนด

2. ขั�นตอนการอัปโหลดวิดโีอบน Youtube ด้วย Google Account ของมหาวิทยาลัย2. ขั�นตอนการอัปโหลดวิดโีอบน Youtube ด้วย Google Account ของมหาวิทยาลัย  

 หมายเหต ุ: ก่อนอัปโหลดวิดโีอควรตรวจสอบการละเมดิลิขสทิธิ�

เลือกไฟล์

อัปโหลดวิดีโอ
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จะปรากฎหน้าจอขั�นตอนการอัปโหลด สามารถเพิ�มชื�อวิดโีอ คําอธิบาย 
รายละเอยีดของวิดโีอ เเละกําหนดค่าการเเสดงผลวิดโีอได้ตามต้องการ 
คลิกเลือก "ถัดไป"

ชื�อวิดีโอ

คําอธบิาย

สถานะวิดิโอ
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องค์ประกอบของวิดโีอ กรณต้ีองการเพิ�มคําบรรยาย หรอืเพิ�มองค์ประกอบอื�นๆ
ใหวิ้ดโีอ  คลิกเลือก "ถัดไป"

การตรวจสอบ Youtube จะทําการตรวจสอบวิดโีอ เพื�อตรวจสอบป�ญหา                       
ที�อาจจะต้องจํากัดระดับการเเชร ์เพื�อให้สามารถแก้ไขป�ญหาก่อนที�จะเผยแพรวิ่ดโีอ 
คลิกเลือก "ถัดไป"

ถัดไป

ถัดไป
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ระดับการเเชร ์สามารถเลือกเวลาที�จะเผยแพรเ่เละผู้ที�สามารถมองเห็นวิดโีอ 
ตั�งค่าวิดโีอเป�นเเบบสาธารณะ  ไมเ่ป�นสาธารณะ หรอืสว่นตัว 
(ตัวอยา่งคู่มือนี� เลือก ไมเ่ป�นสาธารณะ) คลิกเลือก "บันทึก" 

จะปรากฎหน้าจอวิดโีอที�เผยเเพร ่เเละการเเชรลิ์งก์ไปยังชอ่งทางต่างๆ
สามารถคัดลอกลิงก์ เพื�อนําไปเพิ�มในระบบการจัดการสอนได้ คลิกเลือก "ป�ด"

บันทึก

ป�ด
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หมายเหต ุ: Youtube จะประมวลผลความละเอียดมาตรฐานของวิดีโอ ให้เสรจ็สิ�นก่อนการเผยแพร่



 คลิกเลือกไอคอน             เพื�อรบัวิดโีอชมบน Youtube

1

จะปรากฎหน้าจอวิดโีอที�เผยเเพรบ่น Youtube คลิกเลือก "เเชร"์ 

ดูบน Youtube

แชร์

3. การนําเขา้วิดโีอในระบบการจัดการเรยีนการสอน LMS3. การนําเขา้วิดโีอในระบบการจัดการเรยีนการสอน LMS

  
 กรณนํีาโค้ด HTML เผยแพรใ่นระบบการจัดการเรยีนการสอน LMS
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คลิกเลือก "ฝ�ง"  

จะปรากฎหน้าจอฝ�งวิดโีอ คลิกเลือก "คัดลอก"  เพื�อคัดลอกโค้ด HTML
ไปวางในระบบการจัดการเรยีนการสอน LMS4

เพื�อนําโค้ด HTML ไปใช้ในระบบการจัดการเรยีนการสอน

คัดลอก

ฝ�ง
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     เข้าสูร่ะบบการจัดการเรยีนการสอน LMS 
     พมิพ ์URL https://lms59.rmutsv.ac.th/ กรอกชื�อผู้ใช้และรหสัผา่น e-Passport  
     คลิกเลือก "เข้าสูร่ะบบ"

คลิกเลือก เลือกรายวิชาที�ต้องการนําเข้าวิดโีอมาใช้ 

เข้าสูร่ะบบ

เลือกรายวิชา

10



คลิกเลือก "เริ�มการแก้ไขในหน้านี�"

เลือกหวัข้อ (ตัวอยา่งเชน่ หวัข้อทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบ)
ที�ต้องการนําเขา้วิดโีอ คลิกปุ�ม "เพิ�มกิจกรรมหรอืแหล่งข้อมูล"

เริ�มการแก้ไข

เพิ�มกิจกรรม
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จะปรากฎหน้าต่าง เพิ�มกิจกรรมหรอืเเหล่งข้อมูล 
คลิกเลือก "เพิ�มเนื�อหาแบบ Label" เเละ คลิก "เพิ�ม"

คลิกเลือก "ขยายเครื�องมอื" 

ขยายเครื�องมือ

เพิ�ม

Label
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เลือกเครื�องมือ HTML

วาง Code HTML ในกล่องขอ้ความ 
จากนั�น คลิกเลือก "บนัทึกเเละกลับไปยังรายวิชา"

วาง Code HTML

บนัทึก

HTML

11

12
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หากต้องใหก้ารแสดงผลเต็มหน้าจอ คลิกยอ่เมนูทั�งหมดที�อยูท่างซา้ยมือ                 

หน้าจอจะเเสดงผลรูปแบบของวิดิโอ           14

วิดีโอ

ยอ่เมนู

13
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 คลิกเลือกไอคอน             เพื�อรบัวิดโีอชมบน Youtube

1

จะปรากฎหน้าจอวิดโีอที�เผยเเพรบ่น Youtube คลิกเลือก "เเชร"์ 

ดูบน Youtube

แชร์

3. การนําเขา้วิดโีอในระบบการจัดการเรยีนการสอน LMS3. การนําเขา้วิดโีอในระบบการจัดการเรยีนการสอน LMS

  
 กรณนํีาลิงก์ URL เผยแพรใ่นระบบการจัดการเรยีนการสอน LMS 
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วาง URL

     เข้าสูร่ะบบ พมิพ ์URL https://lms59.rmutsv.ac.th/ กรอกชื�อผู้ใช้ 
     และรหสัผา่น e-Passport  คลิกเลือก "เข้าสูร่ะบบ"

คลิกเลือก "คัดลอก"  เพื�อนํา URL ไปวางในระบบการจัดการเรยีนการสอน LMS

คัดลอก

เข้าสูร่ะบบ
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คลิกเลือก เลือกรายวิชาที�ต้องการนําเข้าวิดโีอมาใช้ 

เลือกรายวิชา

คลิกเลือก "เริ�มการแก้ไขในหน้านี�"

เริ�มการแก้ไข
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เลือกหวัข้อ (ตัวอยา่งเชน่ หัวข้อทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบ)
ที�ต้องการนําเข้าสื�อ คลิกปุ�ม "เพิ�มกิจกรรมหรอืแหล่งข้อมูล"

เพิ�มกิจกรรม

จะปรากฎหน้าต่าง เพิ�มกิจกรรมหรอืเเหล่งข้อมูล คลิกเลือก " Label"
 เเละ คลิก "เพิ�ม"

Label

เพิ�ม

18



คลิกเลือก เครื�องมอื Media

Media

Link

วาง URL

INSERT MEDIA

เลือกหวัขอ้ Link  วาง URL ลงในชอ่ง Source URL คลิก "INSERT MEDIA"
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จะปรากฎ URL ที�ถกูวางไว้ ในกล่องข้อความ 
คลิกเลือก "บนัทึกเเละกลับไปยังรายวิชา"

URL

บันทึก

หน้าจอจะเเสดงผลรูปแบบของวิดโีอ หน้ารายวิชานั�นๆ       

11

12

วิดีโอ
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เเอปพลิเคชัน Google เลือก Classroom

4. การนําเขา้วิดโีอใน Google Classroom4. การนําเขา้วิดโีอใน Google Classroom

  
เขา้สูร่ะบบการเขา้ใช้งานอเีมลของมหาวิทยาลัย ระบุ Username                             
เเละ Password  ของ e-Passport  คลิกเลือก "Sign In" 

Sign in

เเอป Google

Classroom
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จะปรากฎหน้าชั�นเรยีนที�ได้ทําการสรา้งไว้ คลิกเลือก ชั�นเรยีนที�ต้องการเพิ�มวิดโีอ

จะปรากฎหน้าชั�นเรยีน (ตัวอยา่ง ชั�นเรยีนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ)   
คลิกเลือก "ประกาศบางสิ�งในชั�นเรยีน"

ชั�นเรียน

ประกาศ
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คลิก "เพิ�ม"  เลือก              "Youtube"

จะปรากฎหน้าจอแทรกวิดโีอ เลือก URL  ทําการวาง URL ของ Youtube 
ลงในชอ่งว่าง หาก URL ถกูต้อง จะปรากฏตัวอยา่งวิดโีอ   คลิกเลือก "เพิ�ม"

เพิ�ม

Youtube

URL

 วาง URL

 ตัวอยา่งวิดีโอ

เพิ�ม
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จะปรากฎวิดโีอที�ได้ทําการเพิ�ม หน้าสตรมีของชั�นเรยีน คลิกเลือก "โพสต์" 
เพื�อเผยเเพรวิ่ดโีอหน้าชั�นเรยีน นักศกึษาสามารถเข้าไปศกึษา ทบทวนบทเรยีนได้

 โพสต์

 ตัวอยา่งวิดีโอ
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