การเข้าเรียนออนไลน์ผ่านวีดีิโอสด ด้วยโปรแกรม ZOOM สำหรับนักเรียน
---------------------------------------------การเข้าเรียนออนไลน์ด้วย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1.
2.
3.
4.

ติดตัง้ โปรแกรม ZOOM
เข้าเว็บ ww.zoom.us
เลือกเมนู RESOURCES แล้วคลิก Download Zoom Client
ดาวน์โหลด โปรแกรม Zoom Client for Meetings และติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์

1. เข้ า สู ่ เ ว็ บ ไซต์ zoom ที่ URL: www.zoom.us จะได้ ห น้ า จอดั ง ภาพด้ า นบน จากนั ้ น คลิ ก ที ่ เ มนู
RESOURCE เลือก Download Zoom Client แล้ว คลิกที่ Zoom Client for Meeting

1. คลิกที่ “Download Zoom Client”

2. เลื่อนหน้าจอไปที่ “Zoom Client for Meeting”
3. คลิกที่ “Download”
2. การติดตั้งโปรแกรม
หลังจากดาวน์โหลดมาจะได้โปรแกรม ZoomInstaller

จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ ZoomInstaller.exe เพื่อติดตั้งโปรแกรม

-23. เปิดโปรแกรม ZOOM เลือก Join a Meeting
เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะได้ไอคอนโปรแกรม zoom บนหน้าจอภาพ
การลงทะเบียน (Sign In) ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Zoom จะได้หน้าจอดังภาพด้านล่าง ให้คลิกที่ Sign In

1. คลิกที่ “Sign In”

3. Sign In แบบที่ 2
2. Sign In แบบที่ 1

4. ลงทะเบียน “Sinn Up Free”

การเข้าสู่โปรแกรม Zoom สามารถเข้าได้หลายวิธี เช่น Sign In with SSO, Sign In with Google, Sign
In with Facebook หรือ Sign In ด้วยอีเมล์ที่เราลงทะเบียนไว้
ในที่นี่ผมแนะนำให้ท่านคลิกที่ ลงทะเบียน เพื่อใช้งานก่อน โดยคลิกที่ Sign Up Free (ข้อที่ 4)
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5. กรอก เดือน วัน ปี เกิด แล้วคลิก Continue

6. กรอก อีเมล์ แล้วคลิกที่ Sign Up

7. โปรแกรมจะแจ้ ง ให้ เ ราไปยื น ยั น ตั ว ตนในเมล์ ท ี ่ เ รา
ลงทะเบียนไว้ จากนั้นให้เข้าสู่เมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้
8. แสดงอีเมล์ที่ Zoom ส่งมาให้เรายืนยัน ให้เราคลิกที่
ลิงค์ “Please activate your Zoom account”
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9. คลิกที่ “Activate Account”

10. โปรแกรมจะถามว่ า เราลงทะเบี ย นในนาม
โรงเรียนหรือไม่ ให้ท่านเลือก (yes หรือ no) แล้ว
คลิกที่ Continue) ในที่นี่ผมคลิก no

11. จะได้หน้าจอ ยินดีต้อนรับสู่ Zoom ให้ท่าน
พิมพ์ชื่อ นามสกุล และ รหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่ม
Continue

12. คลิกที่ “Skip this step”

-513. กดปุ่ม Close เพื่อปิด

14. กดปุ่ม Close เพื่อปิด

การเข้าสู่ระบบ
เปิดโปรแกรม Zoom ขึ้นมา แล้วเข้าสู่ระบบ
1. ตรง Sign In
2. กรอกอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้
3. กรอกรหัสผ่านที่สมัครไว้
4. คลิกที่ Sign In

5. คลิกที่ Join

-64. Enter Meeting ID or personal link name (ผู้สอนจะแจ้ง ID กับนักเรียน)

6. พิมพ์ Meeting ID

5. กรอกรหัส Meeting password (ผู้สอนจะแจ้งรหัสกับนักนักเรียน)

7. พิมพ์รหัสห้องสนทนา (ครูจะแจ้ง)

6. เลือก Join with Video

8. เลือก Join with Video

-77. เลือก Join with Computer Audio

8. เลือก Join with Video

8. เข้าสู่หน้าจอเพื่อ เริ่มเรียน
นักเรียนก็จะเห็นหน้าจอ ของครูผู้สอนและสื่อการสอน

9. หน้าจอแสดงผลลัพธ์เมื่อเข้าร่วมแล้ว
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การเข้าเรียนออนไลน์ด้วย อุปกรณ์มือถือ
------------------------------

1. ติดตั้ง โปรแกรม Zoom Cloud Meetings บนอุปกรณ์ Mobile โดยดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ
Google Play

1. คลิกที่ Play Store (สำหรับ Android)

2. ค้นหา zoom cloud meeting

3. คลิ ก เพื ่ อ ติ ด ตั ้ ง app
zoom cloud meeting

4. หลั ง จากติ ด ตั ้ ง app
zoom cloud meeting

2. เปิดโปรแกรม Zoom Cloud Meetings แล้วเลือกJoin a meeting หรือ คลิกที่ Sign In แล้ว เลือก
Join ในภายหลัง (ในที่นี้จะแนะนำให้คลิกที่ Sign In)
2. คลิก Join

1. คลิก Sign In

-93. เลือก Join a meeting เพื่อเริ่มต้นเข้าเรียน
3. กรอก Meeting ID

5. คลิก “OK”

4. กรอก รหัสผ่าน

4. กรอกรหั ส Meeting ID or personal link name (ผู ้ ส อนจะแจ้ ง ID กั บ นั ก เรี ย น) และคลิ ก Join
Meeting
5. กรอกรหัส Meeting password (ผู้สอนจะแจ้งรหัสกับนักเรียน)
7. รอให้ผู้สอนกดปุ่ม Admit
เพื่ออนุญาตเข้าห้องเรียน

6. คลิก “Join with Video”
6. เลือก Join with Video เพื่อเปิดกล้องเห็นภาพของนักเรียน
8. รอ กำลังเข้าสู่ห้องเรียน
9. นักเรียนจะเห็นหน้าจอผู้สอน
10. คลิก Call via Device Audio

12. ถ้าจะปิดวีดีโอ คลิก Stop Video

11. ถ้าจะปิดเสียง คลิก Join Audio
7. เข้าสู่หน้าจอเพื่อ เริ่มเรียน นักเรียนก็จะเห็นหน้าจอ ของอาจารย์และสื่อการสอน

