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1. กำรเริ่มใช้งำนแอปพลิเคชัน Zoom 
การใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom สามารถใช้ได้ท้ังอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ 

1.1 กำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom ทำงคอมพิวเตอร ์
การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom ทางคอมพิวเตอร์สามารถดาวน์โหลดได้ที ่
https://zoom.us/download ปุ่ม Download ท่ีหมายเลข [1] เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วกดที่ 
Zoominstaller.exe ท่ีหมายเลข [2] จะเป็นการลงโปรแกรม Zoom และแสดงหน้าต่างหมายเลข[3] 

  

 

https://zoom.us/download%20ปุ่ม


2 
 

 

1.2 กำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom ทำงมือถือ 

 

การใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนสามารถ
ท า ไ ด้ โ ด ย ก า ร ด า ว น์ โ ห ล ด
แอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านร้านค้า
หรือ Store ในระบบระบบปฏิบัติการ
ใดก็ได้ท้ัง Android และ IOS 

 

1.3 กำรเข้ำร่วมกำรประชุมด้วยแอปพลิเคชัน Zoom 
 การเข้าร่วมเข้าประชุมด้วยแอปพลิเคชัน Zoom สามารถเข้าได้ 2 วิธี คือ 

1. เข้าผ่านลิงค์ท่ีได้รับ 
2. เข้าผ่านแอปพลิเคชันด้วยการระบุเลขห้อง(Meeting ID) และ รหัสผ่าน(passcode) 

วิธีท่ี 1 คือผ่านลิงค์ เช่น “https://thairen.zoom.us/s/3333333333” หรือ เราสามารถกดลิงค์
ดังกล่าวได้และเข้าร่วมประชุมได้ทันที แต่ในกรณีท่ีท่านเปิดผ่านแอปพลิเคชัน Line หรือใช้มือถือ 
Iphone อาจเกิดปัญหาเมื่อกดลิงค์แล้วมีการเปิด Zoom ขึ้นมาแต่ไม่เข้าห้องประชุมจ าเป็นต้องเข้า
ด้วยประชุมด้วยวิธีระบุเลขห้องและรหัสผ่านแทน 

กำรเข้ำใช้ด้วยวิธีระบุเลขห้องและรหัสผ่ำน 
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การเข้าห้องประชุมด้วยหมายเลขห้องของ
คอมพิวเตอร์ 

1. กรอกหมายเลขห้องหรือชื่อห้อง 
2. กรอกชื่อท่ีเราต้องการเข้าใช้ประชุม 
3. เลือกว่าท าจดจ าชื่อส าหรับใช้ประชุมครั้ง

หรือไม ่
4. ไม่เชื่อมต่อเสียงหรือไม่ (ไม่ติ๊กข้อนี้

เสมอ) 
5. ปิดกล้องวิดีโอ 
6. เมื่อกรอก[1] และ [2] แล้วเลือก

หมายเลข [6] “Join” 
 

 

การเข้าห้องประชุมด้วยหมายเลขห้องของมือ
ถือ 

1. กรอกหมายเลขห้อง 
2. เปลี่ยนจากกรอกหมายเลขห้องเป็นชื่อ

ห้องท่ี [1] 
3. กรอกชื่อท่ีเราต้องการเข้าใช้ประชุม 
4. เมื่อกรอก[1] และ [3] แล้วเลือก

หมายเลข [4] “Join” 

 

ในกรณีท่ีมีรหัส(passcode) จะมีหน้าต่างให้กรอก 

1 

2 

3 
4 
5 

6 
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ข้อสังเกตลิงค์ URL ของห้องประชุม zoom เช่น https://thairen.zoom.us/s/3333333333 ตัวเลข
ท้ายสุดเป็นหมายเลขห้อง(Meeting ID)ในกรณีนี้คือ 3333333333 ซึ่งสามารถน าไปกรอกเพื่อเข้าห้อง
ประชุมได้ แต่ในกรณีท่ีมีตัวอักษร “?pwd=” เช่น 
https://thairen.zoom.us/j/3333333333?pwd=xxxxxxxxxx แสดงว่ามีรหัสเข้าอยู่ด้วย ซึ่งรหัสท่ี
ต่อท้ายจาก ?pwd= คือ xxxxxxxxxx แต่จะถูกเข้ารหัสอยู่ไม่สามารถน าไปใช้ต่อได้ ในกรณีท่ีได้รับ
เป็นข้อความเชิญ โดยให้หาลิงค์หรือค าว่า Meeting ID หรือ Passcode ท่ีอยู่ในข้อความเชิญเพื่อ
น าไประบุเข้าใช้ประชุม Zoom ต่อไป 

Pawint Saeku is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Topic: My Meeting 

Time: Feb 9, 2022 11:00 Bangkok 

Join Zoom Meeting 

https://thairen.zoom.us/j/63954796604?pwd=b3B4UUl1VHlZZzhsKzFhbnFoODVzdz09 

https://thairen.zoom.us/j/3333333333?pwd=xxxxxxxxxx
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Meeting ID: 639 5479 6604 

Passcode: 398309 

One tap mobile 

+496950502596,,63954796604# Germany 

+496971049922,,63954796604# Germany 

Dial by your location 

        +49 695 050 2596 Germany 

        +49 69 7104 9922 Germany 

        +49 69 3807 9883 Germany 
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1.4 กำรเชื่อมต่อระบบเสียง 
เมื่อสามารถเข้าห้องประชุมได้แล้วส าหรับคอมพิวเตอร์จะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาให้เลือกค าว่า “Join with 
Computer Audio” 

 

ส าหรับมือถือจะมีค าถามถามว่า“อนุญาตให้บันทึกเสียงหรือไม่”(Allow Zoom to record audio)ให้
เลือก [1] “While using the app” และ [2] “Wifi or Cellular Data”  
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2. กำรใช้งำนเมนูต่ำงๆของ Zoom 
เมนูพื้นฐานของ zoom บนคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 

1. เปิดปิดไมโครโฟนเสียง 
2. เปิดปิดวิดีโอ 
3. แสดงรายการผู้เข้าร่วม 
4. แสดงข้อความสนทนาของการประชุม 
5. แชร์หรือน าเสนอหน้าจอหรือหน้าต่างจากเคร่ืองตนเอง 
6. บันทึกหน้าจอ 
7. แสดงอารมณ์การตอบสนองของผู้เข้าร่วมประชุม 
8. ออกจากห้องประชุม 

 

 

เมนูพื้นฐานของ zoom บนมือถือ
ประกอบด้วย 

1. เปิดปิดไมโครโฟน 
2. เปิดปิดกล้องวิดีโอ 
3. แชร์หรือน าเสนอหน้าจอหรือหน้าต่าง

จากเคร่ืองตนเอง 
4. แสดงรายการผู้เข้าร่วม 
5. เมนูอื่นๆ 
6. เปิดปิดล าโพง 
7. ออกจากการประชุม 

ในกรณีท่ีเมนูไม่แสดงให้แตะท่ีหน้าจอหนึ่งคร้ัง 
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เมนูพื้นฐานของ zoom บนมือถือต่อจาก
หัวข้อ [5] “เมนูอื่นๆ(more)” 

8. เข้าใช้เป็น Host ด้วยการลงชื่อเข้า
ใช้(login) 

9. เข้าใช้เป็น Host ด้วยการใส่รหัส 
Host (Host key)  

10. แสดงแชทข้อความในการประชุม 
11. ตั้งค่าการประชุม 
12. ตั้งค่าพื้นหลังและตกแต่ง 
13. ออกจากระบบเสียง 
14. การแสดงความรู้สึก 

 

  

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
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2.1 กำรใช้งำนและตั้งค่ำเมนูเสียง 
การตั้งค่าเมนูเสียงให้กดเลือกท่ีลูกศรชี้ขึ้นข้างไมโครโฟนที่หมายเลข [1] เพ่ือแสดงเมนูย่อย 

 

หมายเลข [2] “ตัวเลือกไมโครโฟน” และ หมายเลข [3] “ตัวเลือกตัวกระจายเสียงหรือล าโพง” ใน
กรณีท่ีเรามีการต่ออุปกรณ์เพิ่มเกี่ยวกับเสียงท่ีนอกเหนือจาก Same as System และ (Realtek® 
Audio) ซึ่งเป็นไมโครโฟนและล าโพงของคอมพิวเตอร์ ข้อสังเกตอุปกรณ์ดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็นชื่อ
ของตัวอุปกรณ์เอง ในหัวข้อ [4] มีหัวย่อยคือ 

 ทดลองล าโพงและไมโครโฟน  
 ใช้เสียงจากโทรศัพท์ (ไม่ใช้ในข้อนี้เนื่องจากใช้เฉพาะเสียงจากคอมพิวเตอร์) 
 ออกจากเสียงคอมพิวเตอร์ (ไม่ออกจากเสียงคอมพิวเตอร์เนื่องจากใช้ในการส่ือสาร) 

  

1 

2 

3 

4 
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2.2 กำรทดสอบเสียงล ำโพงและไมโครโฟน 
เมื่อเลือกทดสอบเสียงล าโพงและไมโครโฟนจะแสดงหน้าต่างทดสอบเสียงและมีเสียงเรียกเข้าดั งออก
ทางอุปกรณ์ล าโพงเพื่อตรวจสอบว่าล าโพงสามารถใช้งานได้ และ ถัดไปเป็นหน้าต่างทดสอบไมค์
จะต้องพูดใส่ไมค์และมีเสียงเล่นซ้ าออกมาเพ่ือตรวจสอบว่ามีเสียงเข้าไปจริง 

 

หน้ำต่ำงทดสอบเสียงล ำโพง 
1. คลิก “ใช่”(Yes) หากได้ยินเสียงเรียกเข้า 
2. คลิก “ไม่ ลองอุปกรณ์ล าโพงอื่น”(No, 

Try Another Speaker) หากไม่ได้ยิน
เสียงเรียกเข้า 

3. ระดับความดังของเสียงล าโพง 
4. ชื่ออุปกรณ์ล าโพงท่ีใช้ขณะนั้น 

 

หน้ำต่ำงทดสอบเสียงไมโครโฟน 
1. คลิก “ใช่”(Yes) หากพูดใส่ไมค์ได้ยิน

เสียงเล่นซ้ าของตนเอง 
2. คลิก “ไม่ ลองอุปกรณ์ไมโครโฟน

อ่ืน”(No, Try Another Microphon) 
หากไม่ได้ยินเสียงเล่นซ้ า 

3. ระดับความดังของเสียงล าโพง 
4. ชื่ออุปกรณ์ล าโพงท่ีใช้ขณะนั้น 

 

เลือก “จบกำรทดสอบ”(End Test) 
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2.3 กำรใช้งำนและตั้งค่ำวิดีโอ 

 

1. กดที่รูปกล้องวิดีโอเพื่อเริ่มหรือปิดวิดีโอ 
2. เลือกกล้องวิดีโอที่ต้องการใช้ 
3. ตัวเลือกส าหรับใส่พื้นหลังและฟิลเตอร์ 
4. การตั้งค่าวิดีโอ 

 

การใส่พื้นหลังในหมายเลข [3]  
เลือก None หมายถึงไม่มีใส่ภาพพื้น
หลังหรือ “Blur” คือท าให้พื้นหลังไม่
ชัด  หรือสามารถเพิ่มพื้นหลังอื่นๆได้
ท่ีหมายเลข [5] 

 

  

1 

2. ตัวเลือกวิดีโอ 

3. ตัวเลือกพื้นหลัง
และฟิลเตอร์ 

4 

5 
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2.4 กำรแชร์หน้ำจอหรอืหน้ำต่ำง 

 

1. คลิก “แชร์จอ”(Share Screen) เพ่ือแสดงหน้าต่างแชร์จอ 
2. เลือกเพ่ือแชร์หน้าจอท้ังหมด 
3. เลือกเพ่ือแชร์ไวท์บอร์ดส าหรับแชร์การเขียน 
4. เลือกเพ่ือแชร์จาก Iphone หรือ Ipad 
5. เลือกเพ่ือแชร์เฉพาะหน้าจอนั้นๆ 
6. เลือกว่าจะ “แชร์เสียง”(Share sound) หรือ “เพ่ิมประสิทธิภาพการแชร์วิดีโอ”(Optimize 

fore video clip) โดยการเลือกเพ่ิมประสิทธิภาพการแชร์วิดีโอเหมาะสมเฉพาะการแชร์วิดีโอ
เท่านั้นเนื่องจากจะเป็นการลดคุณภาพของภาพการแชร์เพื่อให้วิดีโอท่ีแชร์มีความล่ืนไหลมาก
ขึ้น 

7. เมื่อท าการเลือกหน้าต่างการแชร์จากข้อ [2 – 5] แล้วและเลือกแล้วว่าจะแชร์เสียงและแชร์
แบบวิดีโอหรือไม่จากของ [6] ให้กดปุ่ม “แชร”์(Share) สีฟ้าเป็นอันเสร็จส้ินการแชร์ 

  

1 

2 3 4 

5 

6 

7 
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2.5 หน้ำต่ำงผู้เข้ำร่วมประชุมและแชทข้อควำมสนทนำ 

 

1. แสดงหน้าต่างผู้เข้าร่วม 
2. แสดงหน้าต่างแสดงข้อความสนทนา 
3. การเปลี่ยนชื่อคลิกท่ีหมาย [3] และ [3.1] ตามล าดับ 
4. การส่งลิงค์เขา้ประชุม กดท่ีหมายเลข [4] และ [4.1] ตามล าดับ 
5. การเลือกคู่สนทนาด้วยข้อความเลือกหมายเลข [5] จะแสดงรายชื่อคู่สนทนาอ่ืนๆหากต้องการ

แลกเปลี่ยนข้อความแบบส่วนตัวโดยค่าเร่ิมต้นจะเป็น “ทุกคน”(Everyone) หรือทุกคนใน
แชท 

 

1 2 
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2.6 กำรบันทึกกำรประชุมและแสดงกำรตอบสนองต่อกำรประชุม 

1. คลิกเมนูบันทึก(Record) เพื่อแสดงตัวเลขย่อยหมายเลข [2] 
2. เลือก “บันทึกในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้”(Record on this Computer) ส าหรับบันทึกใน

คอมพิวเตอร์ของตนเอง “หรือบันทึกในบัญชี Zoom ของเจ้าของห้อง”(Record to the 
Cloud) 

 

การแสดงการตอบสนองต่อการประชุมสามารถท าได้ด้วยการกด “ตอบสนอง”(Reaction) และท าการ
เลือกจากตอบสนองตามท่ีเราต้องการแสดงเล่น “ยกมือ” (Raise Hand) เพ่ือแจ้งว่าเราต้องการให้
ความเห็นหรือมีค าถามเป็นต้น 
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3. กำรใช้งำน Zoom ในฐำนะผู้จัดกำรประชุม 
การใช้งาน Zoom ในฐานะผู้จัดการประชุมจะประกอบไปด้วยการ สร้างห้องประชุม ตั้งค่าความ
ปลอดภัย ส่งข้อมูลส าหรับการเข้าประชุมให้กับผู้ร่วมประชุมท่านอ่ืน และการใช้งานและตั้งค่าต่างๆใน
ระหว่างการประชุมในฐานะ Host ผู้จัดการประชุม 

3.1 กำรสร้ำงหอ้งประชุม 
เริ่มจากเข้าเว็บไซต์ zoom.us และท าการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Zoom ท่ีเป็น Host จากนั้นเลือก
หัวข้อ [1] “การประชุม”(Meeting) และไปท่ีปุ่ม [2] “สร้างก าหนดการประชุม”(Schedule a 
Meeting) 
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รายละเอียดการตั้งค่าห้องประชุม 
1. ชื่อการประชุม 
2. วันท่ีและเวลาที่จัดการประชุม 
3. ช่วงเวลาการประชุม 
4. Meeting ID (หมายเลขห้องประชุม) 
5. Passcode (รหัสเข้าห้องประชุม) 
6. ต้องการให้มีห้องรอให้ host เชิญเข้าหรือไม่ 
7. เลือก Save เพื่อบันทึกการสร้าง 
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หลังจากสร้างห้องประชุมแล้วเราสามารถส่งลิงค์หรือข้อมูลส าหรับเข้าประชุม Zoom ไดด้ังนี้ 

 

1. ลิงค์ส าหรับเข้าประชุม Zoom 
2. ลิงค์ส่งค าเชิญ 
3. รหัสส าหรับเข้าห้องประชุม 
4. หมายเลขห้องประชุม 

3.2 กำรสร้ำงหอ้งประชุมออนไลน์แบบใช้ทันที 

 

1. สร้างห้องใหม่ ณ เวลานั้น 
2. เข้าห้องท่ีเป็น personal 

room ของเรา 
** การสร้างห้องใหม่ผ่าน Zoom 
สามารถท าให้สะดวกกว่า แต่ไม่
สามารถก าหนดค่าหรือสร้างลิงค์
ล่วงหน้าเพื่อส่งได้ 
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3.3 กำรลงชื่อเข้ำใช้ในฐำนะ Host ผูดู้แลกำรประชุม 
การเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแลการประชุมสามารถท าได้โดยลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีซึ่งเป็นเจ้าของการ

ประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ได้ทันที แต่ถ้าหากเรามีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้ผู้อื่นเป็นผู้ดูแลการ
ประชุมหรือ Host แต่เราไม่ต้องการมอบให้บัญชีให้กับผู้อื่นสามารถมอบ Host key ให้กับผู้อื่นใช้ใน
การเข้าเป็น Host ได้ สามารถดูและแก้ไข Host key ได้ด้วยการลงชื่นผ่าน zoom.us และไปท่ี
หมายเลข [1] Profile และ [2] สัญลักษณ์ปิดตา เพ่ือดู Host key และ [3] Edit เพ่ือแก้ไข Host key 

ส าหรับการลงชื่ อ เป็น  Host ด้ วย Host key สามารถท า ได้ โดยเลือกหมายเลข  [4] 
Participants เลือก [5] Claim Host จะมีหน้าต่างให้กรอก Host key ท าการกรอก Host key และ
เลือก [6] Claim Host 
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3.4 เมนูควำมปลอดภยั (Security) 
ในการดูแลห้องห้องประชุมออนไลน์ในกรณีท่ีการประชุมต้องการให้มีความเป็นส่วนตัวในหมายเลขข้อ 
[1 – 3] หรือก าหนดผู้เข้าร่วมประชุมท าอะไรได้หรือไม่ได้ในข้อหมายเลข [4 – 8] ให้การประชุมเป็นไป
อย่างราบรื่นไม่ติดขัด จ าเป็นต้องมีการจัดการเช่นการเลือกในหัวข้อหมายเลข [4] แชร์จอหากผู้อื่น
นอกจากวิทยากรแชร์จอขึ้นมาในระหว่างการบรรยายเป็นต้น  

 

เมนูเรียงตามล าดับต่อไปนี้ 
1. ล็อคห้องให้ไม่สามารถเข้าได ้
2. สร้างห้องรอให้รออนุมัติ 
3. ซ้อนรูปโปรไฟล์ 

อนุญำตหรือไม่อนุญำตข้อต่อไปนี ้
4. แชร์จอ 
5. ใช้แชทข้อความสื่อสาร 
6. เปลี่ยนชื่อตนเอง 
7. เปิดไมโครโฟน 
8. เปิดวิดีโอ 
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3.5 เมนูแสดงผูเ้ข้ำร่วม (Participants)ของ Host 

การตั้งค่าเมนูผู้เข้าร่วมมีความส าคัญในการจัดการให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นโดย
ประกอบไปด้วยการควบคุมเสียงการควบคุมผู้ท่ีสามารถเข้าห้องประชุมได้ ในกรณีท่ีมีผู้เข้าร่วมการ
ประชุมเยอะและมีวิทยากรหลายคนหรือมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับกลุ่มคนท่ีชัดเจนสามารถท าได้ด้วย
การไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประชุมเปิดหรือปิดไมโครโฟนหรือหมายเลข[2.3] และตั้งวิทยากรหรือผู้
แลกเปลี่ยนการสนทนาเป็น CoHost ซึ่งยังคงสามารถเปิดและปิดไมโครโฟนของตนเองได้อยู่ถึงจะปิด
การอนุญาตการเปิดปิดไมโครโฟนไปแล้ว แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องตระหนักว่า CoHost สามารถ
ควบคุมห้องประชุมหรือตั้งค่าต่างๆได้เช่นเดียวกับ Host ดังนั้นอาจจะจ าเป็นต้องมีความท าความ
เข้าใจกันระหว่างผู้จัดซึ่งเป็น Host และวิทยากรท่านอ่ืนๆซึ่งเป็น CoHost 

 

 

1. ปิดไมค์ทุกคนในห้องประชุม 
2. ปุ่มเมนูย่อยเป็นรูปจุดสามจุด …   

2.1. ส่งค าขอให้เปิดไมค์กับทุกคน 
2.2. ไมค์ผู้ท่ีพึ่งเข้าห้องประชุม 
2.3. อนุญาตให้ผู้ประชุมเปิดหรือปิด

ไมโครโฟน 
2.4. อนุญาตให้ผู้ประชุมเปลี่ยนชื่อ 
2.5. มีเสียงเตือนเมื่อมีคนเข้าหรือออก

ห้อง 
2.6. สร้างห้องรอ 
2.7. ล็อคห้องไม่ให้ผู้อื่นเข้า 
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ด้านข้างของชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจะมีข้ออื่นๆ(More) เมื่ออธิบายเมนูย่อยของข้ออื่นๆจะมีดังนี้ 

 

• ส่งข้อความส่วนตัว 
• ขอให้เปิดกล้อง 
• ปักหมุดกล้องคนที่เลือก 
• มอบสิทธิ์ host 
• มอบสิทธิ์ cohost (ท าให้ทุกอย่างเห

มื่อน host ยกเว้นมอบสิทธิ์ host 
หรือ cohost 

 

• เปลี่ยนชื่อ 
• อนุญาตให้บันทึกในเคร่ืองตนเอง 
• อนุญาตให้ปักหมุดได้หลายจอ 
• ย้ายไปยังห้องรอ 
• น าออกจากห้อง 
• รายงานผู้ใช้ 
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การสื่อสารเก้บผู้เข้าร่วมท่ีอยู่
ในห้องรอ (Waiting Room) สามารถ
ท า ไ ด้ โ ด ย ก ด ท่ี ห ม า ย เ ล ข  [1] 
“massage” เพื่ อ สื่ อ ส า รผ่ า นแชท
ข้ อความหรือ เลื อกตรงหั วข้ อ  To 
“Waiting Room Participants” ท่ี
หมายเลข[2] แล้วสามารถพิมพ์สื่อสาร
ได้ทันที 
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3.6 กำรตั้งค่ำเมนูกำรแชร ์(Share Screen) 

 

คลิกปุ่มลูกศรชี้ขึ้นข้างเมนู “Share Screen” จะมีเมนูย่อยสองรายการคือ 

1. ใครท่ีสามารถแชร์ได้บ้าง 

• เฉพาะ Host(Only Host) 

• ทุกคนในห้องประชุม(All Participants) 

2. ใครสามารถแชร์ได้ในระหว่างท่ีผู้อื่นแชร์อยู่ 

• เฉพาะ Host(Only Host) 

• ทุกคนในห้องประชุม(All Participants) 
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3.6 กำรสร้ำงหอ้งย่อย (breakout rooms) 

 

การสร้างห้องย่อยท าให้ผู้จัดการประชุม(Host) สามารถแบ่งห้องย่อยได้โดยท่ีผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่ต้องออกจากห้องเดิมหรือใช้ห้องประชุมหลายห้อง 

1. เลือก “Breaking Rooms”  
2. ระบุจ านวนห้องท่ีต้องการแบ่ง 
3. ระบุรูปแบบการเข้าห้องของห้องประชุม 

3.1. ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมห้องย่อยแบบสุ่ม 
3.2. Host เป็นผู้ก าหนดผู้เข้าย่อย 
3.3. ให้ผู้เข้าประชุมเลือกเข้าห้องประชุมเอง 

4. เลือก “Create” 
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การตั้งค่า 

1. เปลี่ยนชื่อหรือลบห้อง 
2. เรียกหน้าต่างรายชื่อส าหรับก าหนดผู้เข้าห้อง (assign) 
3. เลือกรายชื่อผู้ท่ีเข้าห้อง 
4. ยุบห้องท้ังหมดและสร้างใหม่ 
5. เพ่ิมห้องประชุมย่อย 
6. เปิดห้องทั้งหมด 
7. ตัวเลือกอื่นๆส าหรับการตั้งค่าห้อง 
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รูปหน้าต่างหลังมีการก าหนดผู้เข้าห้องย่อย 

หลังจากท่ีก าหนดผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องย่อยแล้วจะมีเลขจ านวนแสดงอยู่หลังชื่อห้องและ
สามารถก าหนดให้เพิ่มหรือลดผู้ประชุมในห้องย่อยด้วยการกดท่ีตัวเลขจ านวนคนหรือปุ่มก าหนด
(Assign) นอกเหนือจากการก าหนดผู้เข้าห้องประชุมย่อยแล้วยังสามารถตั้งอื่นๆได้ท่ีหมายเลข [7] 
ตัวเลือกอื่น(options) เมื่อก าหนดค่าอื่นๆเรียบร้อยแล้วให้ท าการกดหมายเลข [6] เปิดทุกห้อง (Open 
All Rooms) 

 

• อนุญาตให้ผู้เข้าประชุมเลือกห้อง 
• อนุญาตให้กลับห้องหลักเมื่อใดก็ได ้
• น าผู้เข้าประชุมเข้าห้องย่อยโดย

อัตโนมัต ิ
• ก าหนดเวลาปิดห้องย่อย 
• นับถอยหลังเวลาปิดห้องย่อย 
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