
การใช้งานแอปพลิเคชันการประชุมออนไลน์

Zoom

โดย ภวินท์ แซ่คู นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สถาบันนโยบายสาธารณะ



การเริม่เขา้ใชง้าน zoom

การใชง้านเมนตูา่งๆของ Zoom ในฐานะผูเ้ขา้ประชมุ

การใชง้าน Zoom ในฐานะ Host จดัการประชมุ

การใชง้านและตัง้คา่ตา่งๆในฐานะ Host ท่ีจดัการประชมุ

การใช้งานแอปพลิเคชันการประชุมออนไลน์
Zoom



ดาวนโ์หลดและติดตัง้ Zoom

https://zoom.us/download

ส าหรบัการใชง้านผ่านมือถือสามารถดาวน์โหลด
ไดผ้่าน Google Play และ App Store 
ทัง้ Android และ IOS

ส าหรบัคอมพิวเตอรส์ามารถดาวนโ์หลดได้
ผ่านลิงคด์า้นล่าง



วิธีการเขา้ Zoom หลงัติดตัง้

https://thairen.zoom.us/s/3671691233

https://thairen.zoom.us/my/ppipawint

https://thairen.zoom.us/my/ppipawint?
pwd=NFhiOHM5N1lkNGdQY0xnN2ZHY0
9wUT09

รบัลิงคเ์พ่ือกดเขา้การประชมุผ่าน Zoom หมายเลขหอ้งประชมุ

3671691233

ช่ือหอ้งประชมุ

ppipawint

หลายๆครัง้ที่กดลงิคผ์า่น Line ดว้ย
ระบบ IOS จะเปิด Zoom ใหแ้ตไ่ม่
เขา้หอ้งใหใ้นทนัทีทา่นยงัสามารถน า
เลขหอ้งไปกรอกตอ่ได้



ใสห่มายเลขหอ้ง
3671691233

ใสช่ื่อหอ้ง
ppipawint

การเขา้หอ้งประชมุ Zoom แบบระบุ

คอมพิวเตอร์ มือถือ

ส าหรบัคอมพิวเตอรส์ามารถใชไ้ดท้ัง้
“หมายเลขหอ้ง” และ “ช่ือหอ้ง”



การเขา้หอ้งประชมุ Zoom แบบระบุ

ระบ ุpasscode หรอื รหสัเขา้หอ้ง



เช่ือมตอ่เสียงกบัระบบ Zoom 

มือถือคอมพิวเตอร์

1

2

คลิก



การเริม่เขา้ใชง้าน zoom

การใชง้านเมนตูา่งๆของ Zoom ในฐานะผูเ้ขา้ประชมุ

การใชง้าน Zoom ในฐานะ Host จดัการประชมุ

การใชง้านและตัง้คา่ตา่งๆในฐานะ Host ท่ีจดัการประชมุ

การใช้งานแอปพลิเคชันการประชุมออนไลน์
Zoom



เมนพืูน้ฐานของ Zoom 

1 2 3 4 5 6 7 8

1. เปิด / ปิดไมโครโฟน
2. เปิด / ปิดวิดีโอ
3. แสดงผูเ้ขา้รว่ม
4. แสดงกระดานสนทนา

5. แชรจ์อแสดงผลหรอืไฟลน์ าเสนอ
6. บนัทกึการประชมุ
7. แสดงการตอบสนองตอ่การประชมุ
8. ออกจากการประชมุ



ตวัเลือกไมโครโฟน

ตวัเลือกล าโพง

• ทดลองไมโครโฟน
• ใชเ้สียงจากโทรศพัท์
• ออกจากเสียงคอมพิวเตอร์

เมนยู่อยส าหรบัการใชง้านเสียง (Audio)



เมนตูัง้คา่ส  าหรบัการใชง้านเสียง (Audio)

ตวัเลือกล าโพง
และความดงั

ตวัเลือกไมโครโฟน
และระดบัเพดานเสียง



ตวัเลือกไมโครโฟน

• เลือกพืน้หลงั
• ใสฟิ่ลเตอร์
• การตัง้คา่วิดีโอ

เมนยู่อยส าหรบัการใชง้านวิดีโอ (Video)



การแชรห์นา้จอหรอืหนา้ตา่งอ่ืนๆ (Share Screen)

แชรห์นา้จอ
แชรไ์วทบ์อรด์
แชรจ์าก Iphone หรอื Ipad

แชรห์นา้ตา่งเฉพาะ

หลงัจากเลือกหนา้จอท่ี
ตอ้งการแลว้จบดว้ย
การเลือก Share

ติก๊เม่ือตอ้งการแชรว์ิดีโอติก๊เม่ือตอ้งการแชรเ์สียง

เริม่จากปุ่ ม
Share Screen



หนา้ตา่งผูเ้ขา้รว่มและแชท (Participants)

เปลี่ยนช่ือเขา้รว่มประชมุ

เลือกวา่จะสนทนาแบบขอ้ความกบัทกุคน
(Everyone) หรอืใครคนใดคนหนึ่ง

คดัลอกลิงคป์ระชมุเพ่ือสง่ใหผู้อ่ื้น



การบนัทกึวิดีโอ (Record)

1

2

1. ปุ่ มเรยีกเมนยู่อยบนัทกึการประชมุ
2. เมนยู่อย

2.1 บนัทกึในคอมพิวเตอร์
2.2 บนัทกึในบญัชี Zoom บน
ฐานขอ้มลู Cloud

** การบนัทกึตอ้งเป็น host 
cohost หรอืไดร้บัการอนญุาต 



การแสดงการตอบสนองหรอืแสดงความรูส้กึ (Reaction)

ปุ่ ม Reaction สามารถ
เพิ่มการตอบสนองแบบ
สญัลกัษณต์อ่การประชมุ
เม่ือตอ้งการ



การเริม่เขา้ใชง้าน zoom

การใชง้านเมนตูา่งๆของ Zoom ในฐานะผูเ้ขา้ประชมุ

การใชง้าน Zoom ในฐานะ Host จดัการประชมุ

การใชง้านและตัง้คา่ตา่งๆในฐานะ Host ท่ีจดัการประชมุ

การใช้งานแอปพลิเคชันการประชุมออนไลน์
Zoom



การสรา้งหอ้งประชมุออนไลน์

ส าหรบัการสรา้งหอ้งประชมุออนไลนส์ามารถท าไดด้ว้ยทัง้การท าผ่านเว็บไซต ์zoom.us และผ่าน application Zoom
ดว้ยกนัลงช่ือเขา้ใช(้Login)
โดยการสรา้งผ่านเวบ็ไซตจ์ะก าหนดขอ้มมลูไดล้ะเอียดกว่า [1] ไปท่ี “meeting” [2] ไปท่ี “Schedule a Meeting”

1

2



การสรา้งหอ้งประชมุออนไลน์

1. ช่ือการประชมุ
2. วนัท่ีและเวลาท่ีจดัการประชมุ
3. ช่วงเวลาการประชมุ
4. Meeting ID (หมายเลขหอ้งประชมุ)
5. Passcode (รหสัเขา้หอ้งประชมุ)
6. ตอ้งการใหมี้หอ้งรอให้ host เชิญเขา้

หรอืไม่
7. เลือก Save เพ่ือบนัทกึการสรา้ง
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การสรา้งหอ้งประชมุออนไลน์

link ท่ีสามารถใชส้ง่และกดเขา้ไดท้นัที ขอ้ความเชิญท่ีมีขอ้มลูหมายเลขหอ้ง รหสัเขา้
หอ้ง ลิงคเ์ขา้หอ้งและขอ้มลูอ่ืนๆ



1 2

1. สรา้งหอ้งใหม่ ณ เวลานัน้
2. เขา้หอ้งที่เป็น personal 

room ของเรา
** การสรา้งหอ้งใหม่ผ่าน 
Zoom สามารถท าใหส้ะดวก
กวา่ แตไ่ม่สามารถก าหนดคา่หรอื
สรา้งลิงคล์ว่งหนา้เพื่อสง่ได้

การสรา้งหอ้งประชมุออนไลน์



การเขา้ใชใ้นฐานะ Host

กดเพ่ือแสดง Host key กดเพ่ือแกไ้ข Host key



การเขา้ใชใ้นฐานะ Host

ลงช่ือเขา้ใชด้ว้ยบญัชี zoom ท่ีเป็นเจา้ของ Claim host จากแผงเมนู participants



การเริม่เขา้ใชง้าน zoom

การใชง้านเมนตูา่งๆของ Zoom ในฐานะผูเ้ขา้ประชมุ

การใชง้าน Zoom ในฐานะ Host จดัการประชมุ

การใชง้านและตัง้คา่ตา่งๆในฐานะ Host ท่ีจดัการประชมุ

การใช้งานแอปพลิเคชันการประชุมออนไลน์
Zoom



เมนคูวามปลอดภยั (Security)

• ล๊อคหอ้งใหไ้ม่สามารถเขา้ได้
• สรา้งหอ้งรอใหร้ออนมุตัิ
• ซอ้นรูปโปรไฟล์

อนญุาตหรอืไม่อนญุาตขอ้ตอ่ไปนี ้
• แชรจ์อ
• ใชแ้ชทขอ้ความสื่อสาร
• เปลี่ยนช่ือตนเอง
• เปิดไมโครโฟน
• เปิดวิดีโอ

ไมอ่นญุาตทกุกิจกรรม



1. ปิดไมคท์กุคนในหอ้งประชมุ
2. ปุ่ มเมนยู่อยมีจดุสามจดุ … 

• สง่ค าขอใหเ้ปิดไมคก์บัทกุคน
• ไมคผ์ูท่ี้พึ่งเขา้หอ้งประชมุ
• อนญุาตใหผู้ป้ระชมุเปลี่ยนช่ือ
• มีเสียงเตือนเม่ือมีคนเขา้หรอืออก

หอ้ง
• สรา้งหอ้งรอ
• ลอ็คหอ้งไม่ใหผู้อ่ื้นเขา้

เมนแูสดงผูเ้ขา้รว่ม (Participants)

1 2



เมนแูสดงผูเ้ขา้รว่ม (Participants)

• สง่ขอ้ความสว่นตวั
• ขอใหเ้ปิดกลอ้ง

• ปักหมดุกลอ้งคนท่ีเลือก

• มอบสทิธ์ิ host
• มอบสทิธ์ิ cohost (ท าใหท้กุอย่างเห

มื่อน host ยกเวน้มอบสทิธ์ิ host หรอื 
cohost

• เปลี่ยนชื่อ

• อนญุาตใหบ้นัทกึในเครื่องตนเอง
• อนญุาตใหปั้กหมดุไดห้ลายจอ

• ยา้ยไปยงัหอ้งรอ
• น าออกจากหิง้
• รายงาน



การสื่อสารเกบ้ผูเ้ขา้รว่มท่ีอยูใ่นหอ้งรอ (Waiting Room)

1

2

กดท่ีหมายเลข [1] “massage” เพื่อสื่อสาร
ผา่นแชทขอ้ความหรอืเลือกตรงหวัขอ้ To
“Waiting Room Participants” แลว้
สามารถพิมพส์ื่อสารไดท้นัที



การตัง้คา่เมนกูารแชร์ (Share Screen)

คลิกปุ่ มลกูศรชีข้ึน้ขา้งเมน ู“Share Screen” จะมี
เมนยู่อยสองรายการคือ
• ใครท่ีสามารถแชรไ์ดบ้า้ง
• ใครสามารถแชรไ์ดใ้นระหวา่งท่ีผูอ่ื้นแชรอ์ยู่



การสรา้งหอ้งย่อย (breakout Rooms)

1

2

จ านวนหอ้งที่ตอ้งการสรา้ง
ตวัเลือกรูปแบบการก าหนดหอ้งใหผู้เ้ขา้
ประชมุ

• ก าหนดใหอ้ตัโนมตัิ(สุม่)
• ก าหนดดว้ยตนเอง
• ใหผู้เ้ขา้รว่มก าหนดเอง



การสรา้งหอ้งย่อย (breakout Rooms)

1
2 3

4 65

1. เปลี่ยนช่ือหรอืลบหอ้ง
2. เรยีกหนา้ตา่งรายช่ือส าหรบัก าหนดผู้

เขา้หอ้ง
3. เลือกรายช่ือผูท่ี้เขา้หอ้ง
4. ยบุหอ้งทัง้หมดและสรา้งใหม่
5. เพ่ิมหอ้ง
6. เปิดหอ้งทัง้หมด



การสรา้งหอ้งย่อย (breakout Rooms)

หนา้ตาหลงัก าหนดผูเ้ขา้หอ้งตวัเลือกในการสรา้งหอ้ง

• อนญุาตใหผู้เ้ขา้ประชมุเลือกหอ้ง
• อนญุาตใหก้ลบัหอ้งหลกัเม่ือใดก็ได้
• น าผูเ้ขา้ประชมุเขา้หอ้งย่อยโดยอตัโนมติั
• ก าหนดเวลาปิดหอ้งย่อย
• นบัถอยหลงัเวลาปิดหอ้งย่อย



End How to Zoom


