
คู่มือขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Zoom 

โปรแกรม Zoom เป็นโปรแกรมที่ใช้การประชุมออนไลน์ที่มีความสมบูรณ์และใช้งานได้ง่าย นอกจาก
ใช้ในการประชุมแล้วยังเหมาะกับการเปิดคอร์สสอนออนไลน์ สามารถประชุมร่วมกันได้มาก และยังรองรับ
ระบบปฏิบัติการทั้ง Windows, Smart Phone ที่ใช้ระบบ ios และ android  

ข้อดี 
 เป็นโปรแกรมทีใ่ช้งานง่าย หน้าจอแสดงผลมีลักษณะสวยงาม 
 สามารถสื่อสารได้สองทาง มองเห็นและได้ยินเสียงนักศึกษาทุกคน สร้างข้อความแบบสนทนากลุ่ม

และแบบตัวต่อตัวได้ 
 สามารถแชร์หน้าจอของผู้สอน หรือ สไลด์ หรือ สอนใช้โปรแกรมต่างๆ ผ่านหน้าจอของผู้สอนได้ 
 นักศึกษาสามารถแชร์งานจากหน้าจอของตัวเองให้ผู้สอนหรือเพ่ือนนักศึกษาด้วยกันเห็นได้ เช่น การ

ให้นักศึกษาน าเสนองาน เป็นต้น 
 สามารถบันทึกอัดวิดีโอการสอนได้ 

ข้อจ ากัด 
 เป็นโปรแกรมแบบที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงจะจ ากัดผู้เรียนในการใช้ไว้ไม่เกิน 100 คน 
 ผู้สอนสามารถสอนครั้งนึงได้ไม่เกิน 40 นาที แต่สามารถเปิดสอนใหม่ต่อกันได้ 

 
สามารถเข้าไปสมัครสมาชิกและโหลดโปรแกรมได้ที่ 
https://zoom.us 

 

 
 
 
  

https://zoom.us/


ขั้นตอนการสมัครใช้งาน แบบ Free 
 การสมัครหรือลงทะเบียนเข้าใช้นั้นให้ท าเฉพาะกรณีผู้จัดการประชุม ส าหรับผู้ร่วมประชุมซึ่งอาจ
หมายถึงนักศึกษานั้นไม่ต้องลงทะเบียน ให้ติดตั้ง Application แล้วรอรับรหัส meeting code เข้าร่วม
ประชุมได้เลย ส าหรับผู้สอนให้ด าเนินการดังนี้ 
 

1. ลงทะเบียนเข้าระบบโดยท่านสามารถใช้งาน Account ของ Gmail ที่มหาวิทยาลัยออกให้ หรือของ 
Facebook  

 
 

2.หลังจากสมัครแล้วระบบจะส่งเข้าที่ E-mail เพ่ือยืนยันการสร้าง Account 

 
 
 



3.ท าการตั้งชื่อและรหัสผ่าน (ต้องมีทั้งหมด 8 ตัวอักษรขึ้นไป) ส าหรับการใช้งานโปรแกรม Zoom 

 
 
 
 
4.ถ้าต้องการให้นักศึกษาใช้งานด้วยให้กรอก E-mail ของนักศึกษาเข้าไป ท าการเลือก √ ที่ I’m not a robot 
แล้วกดปุ่ม Invite ส่วนนักศึกษาท่ีไม่ต้องการให้ใช้งาน ให้ท าการเลือก √ ที่ I’m not a robot แล้วกดปุ่ม 
Skip… แทน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



5.ท าการกดปุ่ม Start Meeting Now โปรแกรม Zoom ก็จะเริ่มท างาน 

 
 
ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Zoom 

 ส าหรับผู้จัดการประชุมเช่นเดียวกัน เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องสร้างการประชุมข้ึนมา 

1. เข้าสู่ระบบแล้วให้ท าการสร้างนัดหมายการสอนหรือการประชุม ให้คลิกเมนู Meeting เลือก 
Schedule a New Meeting 

 
 

2. ท าการตั้งชื่อหัวข้อการสอน/การประชุม (Topic) ตั้งวันเวลาที่จะท าการสอน (When) ถ้าผู้สอน
สร้างวันล่วงหน้าจะได้ลิงค์เพ่ือส่งให้กับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนหรือประชุมได้ ตั้งค่า Video เป็น on ไว้เพ่ือเริ่ม
การสนทนาทุกคนจะได้เห็นกันได้  



 

ส าคัญคือ รหัสของห้องประชุม (Meeting id) ซึ่งต้องน าไปแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ เพราะต้องใช้รหัสดัง
เกล่าเข้าร่วมประชุม ในที่นี้คือเลข 949 214 4689 อีกทางหนึ่งระบบจะให้ลิงค์การประชุมตามหัวข้อถัดไป 

3.หลังจากกดปุ่ม Save จะได้ลิงค์ในการเข้าห้องของนักศึกษา ให้ท าการ Copy ส่งไปทาง E-mail 
หรือ Line กลุม่ นักศึกษาสามารถคลิกลิงค์ก็สามารถเข้าห้องได้ทันที 

 

ถ้าต้องการใช้เวลาเดิมทกุอาทิตย์ 

รหสัของห้อง 

ถ้าต้องการใช้ Password ห้อง 

กล้องเครื่องอาจารย์ / เปิดอัตโนมัต ิ
กล้องเครื่องนักศึกษา / เปิดอัตโนมัต ิ
 

 เปิดเสียงทุกอย่าง 



เมื่อท าการบันทึกการประชุมเสร็จแล้วผู้สอนสามารถเริ่มการประชุมได้ทันที(คลิก Start the Meeting แต่
ผู้สอนผู้จัดประชุมต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom ไว้ก่อนเริ่มประชุม) หรือเริ่มภายหลัง ซึ่งสามารถท าการสร้าง
การประชุมใหม่อ่ืนๆ รอไว้ได้อีกตามข้ันตอนเดิม 

 

4. การเริ่มประชุมเมื่อถึงเวลาที่ก าหนดไว้การประชุม/การสอนจะเริ่มอัตโนมัติหรือสามารถ กด Start 
Meeting ก่อนเวลาได้ (Free Version จะสามารถใช้งานได้ครั้งละ 40 นาที) หรือจะท าการปรับเปลี่ยนเวลา
ใหม่ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงเวลา แต่ถ้าต้องการยกเลิกก็กดลบห้องออกได้ 

 

 

5. ก่อนเริ่มประชุมเครื่องต้องมีโปรแกรม Zoom อยู่แล้วนะครับ ถ้ามีโปรแกรมในเครื่องที่ใช้งานแล้ว
กดเปิด Zoom ถ้ายังไม่มีให้ท าการติดตั้งก่อนเริ่มประชุมหรือเริ่มสอนซึ่งจะใช้เวลาไม่นานในการติดตั้ง  

 

  



6. เริ่มการใช้งาน ผู้เข้าร่วมประชุมผู้เรียนจะเข้าประชุมได้ก็ต่อเมื่อท าการเริ่มประชุมแล้วเท่านั้น 
ส าหรับเครื่องผู้สอน แนะน าว่าควรเป็น Tablet หรือ PC เนื่องจากจะเห็นผู้เรียน/ผู้ประชุมได้หลายคน และ
เมื่อถึงการสอนซึ่งอาจต้องใช้สื่ออ่ืนๆ การใช้ PC จะสะดวกกว่าครับ 

 

- Invite จะเป็นการเชิญผู้เข้าร่วมประชุม 
- Manage Paticipants การจัดการผู้เข่าร่วมประชุม 
- Share เป็นการแชร์หน้าจอ สามารถเลือกหน้าจอมาท่ีเปิดมาแสดงได้ตามที่ต้องการ 
- Chat เป็นการพูดคุยผ่านทาง chat ของโปรแกรม zoom 
- Record เป็นการบันทึกวีดีโอระหว่างการประชุม 
- Reactions ปฎิกิริยาการโต้ตอบ 
- End Meeting จบการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ติดตั้ง Application Zoom บน Smart Phone 
1. โดยท าการดาวน์โหลดมาติดตั้งที่ Smart Phone 

ส าหรับระบบปฏิบัติการ IOS 

 
 

https://itunes.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307 
หรือ 

 

 
QR Code ZOOM Cloud Meetings ส าหรับ IOS 

 
 
 



ส าหรับระบบปฏิบัติการ Android  

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings 
หรือ 

 
QR Code ZOOM Cloud Meetings ส าหรับ Android 

  



ผู้เรียน/ผู้เข้าประชุม 

 1. ให้ท าการเปิด Application Zoom แล้วแตะ Join a Meeting 

 

 2. ท าการป้อน Meeting id แล้วแตะ Join ก็จะสามารถเข้าร่วมประชุม/เรียน ได้ทันที 

 

By : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 


