
 

Zoom 
คู่มือการใช้งาน ZOOM APPLICATION 

การเรียนปรับพื้นฐานออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 
สำหรับ นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารประกอบการอบรม 
เรื่อง การเตรยีมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน ์

 
การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน PC 
 1. เข้าเว็บไซต์ zoom.us ใน google chrome 

 
 
2.  เข้ามาแล้วให้คลิกเลือก Resources และเลือก Download Zoom Client 

 
 
3. ไปที่หัวข้อ Zoom Client for Meeting และคลิกปุ่มดาวน์โหลด ดังภาพ 

 
 
 



4. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จ ให้คลิกที่มุมขวาล่าง ดังภาพ 

 
 
5. จะแสดงหน้าต่างการติดตั้งโปรแกรม 

 
 
6. เมื่อแสดงหน้าต่างนี้ ให้คลิกเลือก Sign In 

 
 
7. เมื่อแสดงหน้าต่างนี้ ให้คลิกเลือก Sign in with Google 

 



8. ให้พิมพ ์Email Address ลงไปในช่อง แล้วกดปุ่ม Next  

 
 
9. พิมพ์รหัสผ่านลงในช่อง และกดปุ่ม Next 

 
 
 
 



10. เมื่อ Sign In สำเร็จก็จะพบกับหน้าต่างโปรแกรม ดังนี ้

 
 
ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม 
  

 
  



 หมายเลข 1  คือ  ใช้ในการสร้างห้องประชุม หรือ สร้างห้องเรียนออนไลน์ 
 หมายเลข 2 คือ  ใช้สำหรับเข้าร่วมประชุม เมื่อเข้าไปให้ใส่รหัสขอเข้าร่วมการประชุม 
 หมายเลข 3 คือ  ใช้สำหรับการสร้างกำหนดการประชุมว่าจะมีการประชุมเมื่อใด 
 หมายเลข 4 คือ ใช้สำหรับแชรห์น้าจอและเสียงเพื่อใช้เอกสารประกอบการประชุม 
  หมายเลข 5 คือ ใช้สำหรับการแชท ถาม-ตอบ  
 หมายเลข 6 คือ ใช้สำหรับจัดการกับผู้ติดต่อ 
 หมายเลข 7 คือ ใช้ในการตั้งค่าการใช้งานเบ้ืองต้น 
 
การเข้าห้องเรียน / ห้องประชุม 
 1. ให้เข้าโปรแกรม Zoom จนปรากฏหน้าจอ ดังนี้ ให้คลิกปุ่ม Join  

 
 2. เมื่อคลิกปุม่ Join แล้ว จะแสดงหน้าต่างขึ้นมา ที่ช่องด้านบนให้ใส่ Meeting ID ของอาจารย์ในแต่ละ
วิชา ส่วนช่องด้านล่าง ให้ใส่ชือ่-นามสกุล ของนักเรียน และกดปุ่ม Join เพื่อเข้าสู่ห้องเรียน 

 
 



 3. หลังจากนั้นจะแสดงหน้าต่างให้ นักเรียนกรอกรหัสผ่าน หรือ Password ของอาจารย์แต่ละท่าน 
(หมายเหตุ รหัสผ่านให้พิมพใ์ห้เหมือนทั้งตัวอักษรพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ)่ 

 
 
ถ้าขึ้นหน้าต่างแบบด้านล่างนี้ แสดงว่า อาจารย์ผู้สอน ยังไม่ได้เข้ามา ให้รอก่อน 

 
 
 4. เมื่อเข้ามาแล้วหน้าต่างนี้จะแสดงกล้องหน้าของนักเรียน ถ้ามีกล้องให้กด Join with Video หรือถ้าไม่
ต้องการให้แสดงกล้องก็เลือก Join without video 

 



 5. หลังจากนั้นจะพบหน้าต่างเพื่อกำหนดเสียง โดยให้เลือก Join with Computer Audio 

 
 
 6. หลังจากนั้นก็จะพบหน้าต่างการสอนของ อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน 

 
 
 
การตั้งคา่ทั่วไป (General) 

 1. คลิกที่ปุ่ม  ตรงมุมบนขวาของหน้าจอโปรแกรม 

  
  
 
 
 



 2. จะแสดงหน้าจอดังภาพนี้ 

  
 
  หมายเลข 1  คือ  กำหนดให้โปรแกรม Zoom เปิดขึ้นมาตอนที่เปิดเครื่องใหม่ 
  หมายเลข 2 คือ เมื่อปิดหรือย่อหน้าต่างโปรแกรมให้มีการแจ้งเตือนที่ TaskBar 
  หมายเลข 3 คือ  ใช้หน้าจอแบบสองหน้าจอ 
  หมายเลข 4 คือ ให้หน้าต่างขยายเต็มจอโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นหรือเข้าสุ่การประชุม 
  หมายเลข 5 คือ กำหนดให้คัดลอก invaitatio Url โดยอัตโนมัติ 
  หมายเลข 6  คือ ให้ถามทุกครั้งเมื่อจะออกจากการประชุม 
  หมายเลข 7 คือ แสดงเวลาเชื่อมต่อ 
 
การตั้งค่า Video  

 1. คลิกที่ปุ่ม  ตรงมุมบนขวาของหน้าจอโปรแกรม 

  
  



2. เลือกทีแ่ท็บ Video 

  
 
  1. Camera ใช้เลือกกล้องที่ใช้ และเลือกโหมดเป็น Widescreen หรือ แบบ Original จากกล้อง 
  2. Enable HD เปิดภาพเป็นแบบ HD เพื่อความคมชัด 
  3. Mirror my video เป็นการสะท้อนภาพไปอีกด้านหนึ่ง 
  4. Touch up my appearance ปรับผิวเราให้เนียนขึ้น 
  5. Always display participant names on their video แสดงชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม 
  6. Turn off my video when join meeting ปิดกล้องเมื่อทำการเข้าร่วมการประชุม 
 
การตั้งค่า Audio 

1. คลิกที่ปุ่ม  ตรงมุมบนขวาของหน้าจอโปรแกรม 

  
 
 



 
2. เลือกทีแ่ท็บ Audio 

 
 1. Speaker ใช้สำหรับทดสอบและตั้งค่าลำโพงหรือหูฟัง 
  1.1 Test speaker ใช้สำหรบัทดสอบเสียงว่าได้ยินหรือไม่ 
  1.2 Output level ใช้แสดงระดับความดังของเสียง 
  1.3 volume ใช้สำหรับปรับความดังของเสียง 
 2. Microphone ใช้สำหรับทดสอบและปรับเสียงไมค์โครโฟน 
  2.1 Testmic ใช้สำหรับทดสอบไมค์โครโฟนว่าใช้งานได้หรือไม่ 
  2.2 Input level ใช้แสดงระดับเสียงของไมค์โครโฟน 
  2.3 volume ใช้สำหรับปรับระดับเสียงของไมค์โครโฟน 
  2.4 Automatically adjust volume ใช้ให้โปรแกรมตั้งค่าให้อัตโนมัติ 
 3. Aotomatically join audio by computer when joining a meeting เป็นการตั้งให้โปรแกรม
เชื่อมต่อระบบเสียงของคอมพิวเตอร์อัตโนมัติเมื่อมีการประชุม 



 4. Mute me microphone when joining a meeting เป็นการตั้งให้โปรแกรมปิดไมโครโฟนเมื่อเริ่ม
การประชุม 
 
การตั้งค่า Virtaul Background 

1. คลิกที่ปุ่ม  ตรงมุมบนขวาของหน้าจอโปรแกรม 

  
 
2. เลือกที ่Virtual Background 

 
 
3. เลือกพื้นหลังทีต้องการ หากมี Green screen ให้เลือก I have a green screen ส่วน Mirroe my video ใช้
ในการสลับด้านซ้ายหรือขวา 


