
ZOOM



Zoom

คอื platform ส ำหรบักำรประชมุทำงไกลทีส่ำมำรถรองรบัผูเ้ขำ้ร่วมประชมุไดถ้งึมำกกวำ่รอ้ย user 

ในเวลำเดยีวกนั สำมำรถใชง้ำนไดห้ลำกหลำยรูปแบบทัง้กำรประชมุทำงไกลแบบกลุม่ กำรสมัมนำทำงไกล กำร

ดูแลบรหิำรจดักำรหอ้งประชมุ conference ขององคก์รและกำรใชเ้ป็น IP Phone



รำยละเอยีดหวัขอ้

Platform & กำรตดิตัง้

Web browser & Software Client

กำรเขำ้ใชง้ำน Zoom

รำยละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้งใน Zoom

กำรใชง้ำน Zoom

Application (Android & IOS)

กำรใชง้ำน Zoom



Platform 

&
กำรตดิต ัง้



Platform ต่ำง ๆ ในกำรใชง้ำน Zoom

Web browser & Software Client

Application (Android & IOS)



กำรตดิตัง้ใน platform Web browser & software client

เขำ้ web https://zoom.us กดที ่“RESOURCES” => 

“Download Zoom Client”



กำรตดิตัง้ใน platform Web browser & software client (ต่อ)

กด “Download” ในส่วนของ Zoom Client for Meetings

กดตดิตัง้ “ZoomInstaller.exe”



กำรตดิตัง้ใน platform Web browser & software client (ต่อ)

เมือ่ตดิตัง้เสรจ็จะปรำกฎหนำ้ต่ำง Zoom Cloud Meetings สำมำรถทีจ่ะ join 

meeting ไดท้นัทหีรอื sign in เขำ้ไปก่อน



กำรตดิตัง้ใน platform Application บนระบบ Android & IOS

สำมำรถเขำ้ไป download application ไดใ้น play store

คน้หำ “zoom” เลอืก application “ZOOM Cloud Meetings” 
และท ำกำรตดิตัง้



Web browser 

&

Software Client



กำรเขำ้ใชง้ำน Zoom



กำรสมคัรเขำ้ใชง้ำน Zoom

เขำ้หนำ้ web https://zoom.us

กดที ่“SIGN UP, IT’S FREE”

https://zoom.us/


กำรสมคัรเขำ้ใชง้ำน Zoom (ต่อ)

ใส่ email และกดที ่“Sign Up”



กำรสมคัรเขำ้ใชง้ำน Zoom (ต่อ)

Zoom จะท ำกำรส่ง email Activate ไปตำม email ทีส่มคัร



กำรสมคัรเขำ้ใชง้ำน Zoom (ต่อ)

เขำ้ไปที ่email ทีส่มคัรและกดที ่“Activate Account”



กำรสมคัรเขำ้ใชง้ำน Zoom (ต่อ)

กลบัมำทีห่นำ้ web ใส่ขอ้มลู รหสัผ่ำน และกดที ่“Continue”



กำรสมคัรเขำ้ใชง้ำน Zoom (ต่อ)

สำมำรถเชญิ email อืน่ ๆ มำใชง้ำนได ้แต่ถำ้ไมเ่ชญิใหก้ด “Skip this step”



กำรสมคัรเขำ้ใชง้ำน Zoom (ต่อ)

สำมำรถทดสอบใชง้ำน Zoom ไดโ้ดยใช ้link ทีท่ำงระบบแจง้มำ



กำรสมคัรเขำ้ใชง้ำน Zoom (ต่อ)

จะปรำกฎค ำยนืยนักำรใชง้ำน Zoom ใหก้ดที ่“Open Zoom Meetings”



กำรสมคัรเขำ้ใชง้ำน Zoom (ต่อ)

ปรำกฎหนำ้ต่ำงพรอ้ม icon กำรใชง้ำน Zoom



รำยละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้งใน Zoom



ICON ต่ำง ๆ ใน Zoom



ICON ต่ำง ๆ ใน Zoom

 ใชส้  ำหรบัเชื่อมต่อกบัอปุกรณเ์สยีงภำยในเครื่อง

 สำมำรถท ำกำรเชื่อมต่อไดโ้ดยกดที ่“Join with Computer Audio”

 เมือ่เชื่อมต่อส ำเรจ็ 



ICON ต่ำง ๆ ใน Zoom (ต่อ)

ท ำกำรแชรข์อ้มลูต่ำง ๆ เช่น Screen, Whiteboard, หนำ้ต่ำง software ต่ำง ๆ ที่

เปิดไวใ้นเครื่อง, เสยีง เป็นตน้ ซึง่มแีชรแ์บบทัง้ Basic และ Advanced 

Basic Advanced



ICON ต่ำง ๆ ใน Zoom (ต่อ)

กำรเชญิบคุคลอืน่เขำ้ร่วมประชมุโดยจะส่งค ำเชญิไปทำง Email

สำมำรถส่ง Email เชญิไปยงับคุคลอืน่นัน้จะม ีpattern ของ Email ไวใ้หก่้อนท ำกำรส่ง

จะตอ้งแกไ้ขในรำยละเอยีดใหเ้ขำ้กบัผูเ้ชญิก่อนส่ง Email



ICON ต่ำง ๆ ใน Zoom (ต่อ)

Toolbar ต่ำง ๆ

ใชใ้นกำรเปิด / ปิด และตัง้ค่ำต่ำง ๆ ของเสยีง



ICON ต่ำง ๆ ใน Zoom (ต่อ)

ใชใ้นกำรเปิด / ปิด ต ัง้ค่ำต่ำง ๆ และตัง้ค่ำพื้นหลงัของกลอ้ง

เปิดหนำ้ต่ำง Invite

เปิดหนำ้ต่ำงบรหิำรจดักำรผูเ้ขำ้ร่วมประชมุ

ตวัอย่ำงหนำ้ต่ำงบรหิำรจดักำรผูเ้ขำ้ร่วมประชมุ



ICON ต่ำง ๆ ใน Zoom (ต่อ)

เปิดหนำ้ต่ำงแชร ์Polls ส ำหรบั vote

สำมำรถแกไ้ขและแชร ์poll ใหก้บัผูเ้ขำ้ร่วมประชมุท ำกำร vote

ใชเ้ปิดหนำ้ต่ำงแชร ์และตัง้ค่ำเริ่มตน้ส ำหรบักำรแชรข์อ้มลู



ICON ต่ำง ๆ ใน Zoom (ต่อ)

ใชเ้ปิด / ปิดหนำ้ต่ำง chat กลุม่และสำมำรถตัง้ค่ำใหเ้ฉพำะบคุคลได ้

หนำ้ต่ำง chat สำมำรถตัง้ค่ำให ้chat เฉพำะบคุคลได ้



ICON ต่ำง ๆ ใน Zoom (ต่อ)

ใชส้  ำหรบับนัทกึกำรประชมุเป็น video file

สำมำรถพกัหรอืหยุดกำรบนัทกึ video

แถบขอ้ควำมเมือ่ท ำกำรหยุดกำรบนัทกึ 

เมือ่จบกำรประชมุ Zoom จะใหบ้นัทกึ video กำรประชมุให ้

directory ทีต่อ้งกำรแต่ถำ้ไม่ไดเ้ลอืก Zoom จะบนัทกึ 

video ที ่C:\Users\user\Documents\zoom\



ICON ต่ำง ๆ ใน Zoom (ต่อ)

ทำงผูเ้ขำ้ร่วมหอ้งสมัมนำสำมำรถทีส่่งค ำถำม Q&A เขำ้มำเพือ่ให ้
ผูบ้รรยำยท ำกำรตอบค ำถำมในระบบ โดยผูส้อบถำมสำมำรถเขำ้มำดู

ค ำตอบไดใ้นภำยหลงั

สำมำรถท ำกำรพกักำรประชมุไดโ้ดยใชปุ้่ ม “Breakout Room”

สำมำรถท ำกำร Live สดผ่ำนทำง Facebook หรอื Youtube



ICON ต่ำง ๆ ใน Zoom (ต่อ)

ใชส้  ำหรบัจบกำรประชมุหรอืออกจำกกำรประชมุโดย Zoom จะมี

หนำ้ต่ำงยนืยนักำรตอ้งกำรจบกำรประชมุ



กำรใชง้ำน Zoom



Sign In

เขำ้ไปทีห่นำ้ web http://zoom.us กดที ่Sing In

http://zoom.us/


กำรใชง้ำน

Tab Menu ใน Zoom



รำยละเอยีด Tab Menu ใน Zoom

Tab Menu รายละเอยีด

Profile รำยละเอยีดและส่วนบรหิำรจดักำรของสมำชกิ

Meetings ส่วนบรหิำรจดักำรหอ้งประชมุ

Webinars ส่วนบรหิำรจดักำรหอ้งสมัมนำ

Recordings ส่วนบรหิำรจดักำรกำรบนัทกึกำรประชมุและกำรสมัมนำ

Settings ส่วนกำรต ัง้ค่ำเริ่มตน้ในกำรใชง้ำนหอ้งประชมุและกำรบนัทกึกำรประชมุ

Account Profile รำยละเอยีดของผูดู้แล Zoom ในประเทศไทย

Report รำยงำนกำรใชง้ำนระบบ Zoom โดยจะมแียกในส่วนของหอ้งประชมุและหอ้งสมัมนำ



Profile

 รำยละเอยีดขอ้มลูและสทิธิ์ในกำรใชง้ำน Zoom โดยประกอบดว้ย

1. รูปและรำยละเอยีดของสมำชกิ

2. Personal Meeting ID ส ำหรบัใชใ้นกำรสรำ้งหอ้งประชมุของสมำชกิ



Profile (ต่อ)

3. Personal Link สำมำรถก ำหนดชื่อเรยีกของ link ในกำร Video Call ผ่ำน Zoom

4. Sign-In Email สำมำรถเปลีย่น Email และ password ส ำหรบัใชใ้นกำร sign in



Profile (ต่อ)

5. User Type คุณลกัษณะและสทิธิ์พเิศษในกำรสรำ้งหอ้งสมัมนำ

6. Capacity ควำมสำมำรถในกำรสรำ้งหอ้งประชมุและหอ้งสมัมนำ



Profile (ต่อ)

7. Language ก ำหนดภำษำทีใ่ชใ้นกำรใช ้

8. Date and Time ก ำหนด Time Zone ของสมำชกิ



Profile (ต่อ)

9. Sign-In Password ใชส้  ำหรบัแกไ้ข password ในกำร Sign In 



Meetings

สว่นประกอบของหนา้ Meetings รายละเอยีด

Upcoming Meetings สรำ้งและแสดงก ำหนดกำร (Schedule) ของหอ้งประชมุทำงไกล

Previous Meetings แสดงขอ้มลูของหอ้งประชมุทำงไกลทีเ่คยใชง้ำน

Personal Meeting Room แสดงและตัง้ค่ำพื้นฐำนของหอ้งประชมุ สรำ้งโพลค ำถำมใหก้บัทีป่ระชมุใชใ้นกำรโหวด

ลงคะแนน รวมถงึสรำ้งหอ้งประชมุทำงไกลโดยไม่ตอ้งท ำเป็นก ำหนดกำรลว่งหนำ้



Meetings (ต่อ)

Upcoming Meetings



Meetings (ต่อ)

Previous Meetings



Meetings (ต่อ)

Personal Meeting Room



วธิกีำรสรำ้ง Schedule Meetings

กดที่ เพือ่ท ำกำรสรำ้งก ำหนดกำรกำรประชมุทำงไกล โดยมรีำยละเอยีดดงันี้

1. ก ำหนดหวัขอ้และอธบิำยรำยละเอยีดกำรประชมุ



วธิกีำรสรำ้ง Schedule Meetings (ต่อ)

2. ก ำหนดวนัเวลำทีจ่ะเริ่มประชมุ ใชร้ะยะเวลำในกำรประชมุเท่ำไหร่ และสำมำรถก ำหนดกำรประชมุซ ำ้ได ้



วธิกีำรสรำ้ง Schedule Meetings (ต่อ)

3. ก ำหนดใหก้ำรประชมุนี้ตอ้งมกีำรลงทะเบยีนก่อนเขำ้ร่วมประชมุในรูปแบบไหน

4. ก ำหนดค่ำเริ่มตน้ของกลอ้งและเสยีง ของผูเ้ขำ้ร่วมประชมุทกุคน



วธิกีำรสรำ้ง Schedule Meetings (ต่อ)

5. ก ำหนดค่ำเริ่มตน้ในกำรเขำ้ร่วมประชมุ

6. ก ำหนด Email เพือ่ส่งค ำเชญิเขำ้ร่วมประชมุ



วธิกีำรสรำ้ง Schedule Meetings (ต่อ)

7. ท ำกำร Save เพือ่สรำ้งก ำหนดกำรกำรประชมุ

8. เมือ่ท  ำกำรสรำ้งก ำหนดกำรกำรประชมุเสรจ็แลว้สำมำรถก ำหนดค่ำต่ำง ๆ นอกเหนือจำกค่ำเริ่มตน้กำร

ประชมุได ้



วธิกีำรสรำ้งโพลส ำหรบัโหวดในกำรประชมุ

เขำ้ไปในหนำ้ “Personal Meeting Room” ส่วนดำ้นลำ่งของหนำ้จะมสี่วนของกำรท ำ

poll ใหก้ดที ่“Add” 



วธิกีำรสรำ้งโพลส ำหรบัโหวดในกำรประชมุ (ต่อ)

ก ำหนดหวัขอ้ ค ำถำม และค ำตอบทีต่อ้งกำรโหวด

โดยสำมำรถใหเ้ลอืกตอบแบบเลอืกตอบหรอืตอบไดห้ลำย

ค ำตอบกไ็ด ้



Webinars

สว่นประกอบของหนา้ Webinars รายละเอยีด

Upcoming Webinars สรำ้งและแสดงก ำหนดกำร (Schedule) ของหอ้งสมัมนำทำงไกล

Previous Webinars แสดงขอ้มลูของหอ้งสมัมนำทำงไกลทีเ่คยใชง้ำน

Webinars Templates แสดงและเลอืกรูปแบบกำรสมัมนำทีเ่คยใชง้ำนในอดตีมำสรำ้งก ำหนดกำรใหก้ำรสมัมนำ



Webinars (ต่อ)

Upcoming Webinars



Webinars (ต่อ)

Previous Webinars



Webinars (ต่อ)

Webinars Templaces



วธิกีำรสรำ้ง Schedule Webinars

กดที่ เพือ่ท ำกำรสรำ้งก ำหนดกำรกำรสมัมนำทำงไกล โดยมรีำยละเอยีดดงันี้

1. ก ำหนดหวัขอ้และอธบิำยรำยละเอยีดกำรประชมุ



วธิกีำรสรำ้ง Schedule Webinars (ต่อ)

2. ก ำหนดวนัเวลำทีจ่ะเริ่มสมัมนำ ใชร้ะยะเวลำในกำรสมัมนำเท่ำไหร่ และสำมำรถก ำหนดกำรสมัมนำซ ำ้ได ้



วธิกีำรสรำ้ง Schedule Webinars (ต่อ)

3. ก ำหนดใหก้ำรสมัมนำนี้ตอ้งมกีำรลงทะเบยีนก่อนเขำ้ร่วมสมัมนำในรูปแบบไหน

4. ก ำหนดค่ำเริ่มตน้ของกลอ้งและเสยีง ของผูเ้ขำ้ร่วมสมัมนำทกุคน



วธิกีำรสรำ้ง Schedule Webinars (ต่อ)

5. ก ำหนดค่ำเริ่มตน้ในกำรเขำ้ร่วมสมัมนำ

6. ก ำหนด Email เพือ่ส่งค ำเชญิเขำ้ร่วมสมัมนำ



วธิกีำรสรำ้ง Schedule Webinars (ต่อ)

7. กดที ่Schedule เพือ่สรำ้งก ำหนดกำรกำรสมัมนำ

8. เมือ่ท  ำกำรสรำ้งก ำหนดกำรกำรสมัมนำแลว้จะมหีนำ้สรุปหอ้งสมัมนำทีส่รำ้งไว ้



วธิกีำรสรำ้ง Schedule Webinars (ต่อ)

9. สำมำรถก ำหนดค่ำต่ำง ๆ นอกเหนือจำกค่ำเริ่มตน้กำรสมัมนำได ้



วธิกีำรสรำ้งโพลส ำหรบัโหวดในกำรสมัมนำ

เมือ่สรำ้งหอ้งสมัมนำเสร็จไปที ่Tab “Polls” กดที ่“Add”

ก ำหนดหวัขอ้ ค ำถำม และค ำตอบทีต่อ้งกำรโหวด

โดยสำมำรถก ำหนดใหเ้ลอืกตอบแบบเลอืกตอบไดข้อ้เดยีวหรอื

ตอบไดห้ลำยค ำตอบก็ได ้



วธิกีำรสรำ้ง Save Template

เมือ่สรำ้งหอ้งสมัมนำเสร็จถำ้สมำชกิตอ้งกำรทีเ่ก็บรูปแบบก ำหนดกำรนี้ไวใ้ชใ้นอนำคตสำมำรถท ำกำร save 

template ไวไ้ดโ้ดยกดที ่“Save this Webinar as a Template”

ยนืยนักำร save Webinar Template



Application 

(Android & IOS)



กำรใชง้ำน Zoom



Sign in



กำรสรำ้งหอ้งประชมุทำงไกล Zoom

 กดที ่“Start meeting”

 สรำ้งหอ้งประชมุทำงไกลโดยกดที ่“Start a Meeting”



กำรสรำ้งหอ้งประชมุทำงไกล Zoom (ต่อ)

 ถำ้เขำ้ใชง้ำนคร ัง้แรก Zoom จะขออนุญำต

ในกำรใชร้ะบบเสยีงและกลอ้ง เป็นตน้

 ท ำกำรอนุญำตให ้Zoom ใชร้ะบบเสยีงและกลอ้ง



วธิเีขำ้ร่วมกำรประชมุ

 กดที ่“Join”

 ใส่ “Meeting ID” และกด “Join Meeting



กำรสรำ้งก ำหนดกำรหอ้งประชมุทำงไกล Zoom

 สำมำรสรำ้งก ำหนดกำรไดโ้ดยกดที ่“Schedule”

 ก ำหนดรำยละเอยีดวนั เวลำ ค่ำพื้นฐำนในกำรประชมุแลว้กดที ่“Done” เพือ่สรำ้งหอ้งประชมุ

ทำงไกล



Q&A


