การใช้งานโปรแกรม Zoom สำหรับผู้สอน
---------------------------เป็นโปรแกรมที่ใช้ถ่ายทอดสด (Live stream) สำหรับการประชุม การสอน หรือการอบรม ที่ผู้เข้าร่วม
การถ่ายทอดสดสามารถมองเห็นและโต้ตอบกันได้แบบเรียลไทม์ (Real time) ด้วยการแสดงภาพเคลื่อนไหว,
เสียง, ข้อความโต้ตอบ (Chat), แนบไฟล์ และยังสามารถแบ่งปันภาพหน้าจอ (Share Screen) ให้ผู้เข้าชมการ
ถ่ายทอดสดได้ ทั้งนี้ในเวอร์ชัน Basic จะจำกัดระยะเวลาการถ่ายทอดสด 40 นาที รองรับผู้เข้าชม 100 คน
โปรแกรมสามารถใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์, โปรแกรม Zoom และ Application ทั้ง iOS และ Android

1. การดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom Client
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”

-22. การติดตั้งโปรแกรม
หลังจากดาวน์โหลดมาจะได้โปรแกรม ZoomInstaller

จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ ZoomInstaller.exe เพื่อติดตั้งโปรแกรม

3. ลงทะเบียนใช้งาน (Sign In)
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

-3ในที่นี่ผมแนะนำให้ท่านคลิกที่ ลงทะเบียน เพื่อใช้งานก่อน โดยคลิกที่ Sign Up Free (ข้อที่ 4)

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

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

4. ในหน้าต่างโปรแกรม Zoom

-6คลิกลูกศรที่ปุ่ม New Meeting เพื่อกำหนดค่าดังนี้
- Start with video ให้แสดงภาพวิดีโอจากกล้องเว็บแคมทันทีเมื่อเริ่มถ่ายทอดสด
- Use My Personal Meeting ID (PMI) กำหนดให้ใช้ Meeting ID ที่เป็นตัวเลขประจำตัวของ อาจารย์
เจ้าของห้องเรียน (ทั้งนี้หากไม่กำหนดจะท าให้ Meeting ID เปลี่ยนทุกครั้งที่มีการ ถ่ายทอดสดครั้งใหม่)
- Copy ID คัดลอก Meeting ID เพื่อนำไปแจ้ง ในช่ องทางการสื่ อสารอื ่น ๆ ให้นักเรียนทราบ เช่น
Facebook, Line หรือระบบการเรียนการสอนไลน์ต่าง ๆ
- Copy Invitation สำเนาลิงค์ของห้องเรียน เพื่อนำไปแจ้งในช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ให้ผู้เรียน ทราบ
เมื่อผู้เรียนคลิกลิงค์จะสามารถเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดได้ทันที
- PMI Settings ตั้งค่าการถ่ายทอดสด ได้แก่ รหัสผ่าน การแสดงภาพและเสียง เป็นต้น

1. คลิกที่ ปุ่มลูกศร
2. เลือกที่ ID: ของเรา
3. คลิกที่ PMI Setting

การกำหนดค่า PMI Settings (Personal Meeting ID Settings)
4. Personal Meeting ID ของเรา
5. เปลี่ยนรหัส ประจำของท่าน

6. กำหนดค่าเสียง
7. คลิก “Save” เพื่อบันทึก

-7- Personal Meeting ID กำหนดรหัสห้องเรียนใหม่ (เฉพาะสมาชิกแบบ Pro เท่านั้น)
- Password กำหนดรหัสผ่านในการเข้าห้องเรียน
- Video เลือกให้ Host (อาจารย์) หรือ Participants (นักศึกษา) แสดงหรือไม่แสดงภาพวิดีโอในการ เข้า
ร่วมการถ่ายทอดสด
- Audio กำหนดว่าจะใช้เสียงจากอุปกรณ์ใด
- Advanced Options ตั้งค่าการเข้าเรียนให้กับผู้เรียน
• Enable waiting room ผู้เรียนสามารถเข้ามารอที่ห้องเรียนก่อนเริ่มการสอนได้
• Enable join before host ผู้เรียนสามารถเข้ามาห้องเรียนก่อนอาจารย์จะอนุญาตได้
• Mute participants on entry ปิดเสียงไมค์ของผู้เรียนขณะเข้ามายังห้องเรียน
• Automatically record meeting on the local computer กำหนดให้บันทึกอัตโนมัติ
เมื่อตั้งค่าต่าง ๆ แล้วเสร็จ ให้คลิกปุ่ม New Meeting เพื่อถ่ายทอดสด
1. New Meeting สำหรับเราเป็นผู้เจ้าของห้อง หรือเป็นอาจารย์ผู้สอน
2. Join สำหรับให้นักเรียน หรือคนอื่นเขามาเรียนกับเรา โดยเราต้องแจ้ง
Personal Meeting ID ของเรา เช่ น ของผม 620-536-4247 และ
รหัสผ่านสำหรับเข้าห้องของผมคือ ruchroom
3. Schedule สำหรับกำหนดตารางนัดหมายการประชุมล่วงหน้า
4. Share screen สำหรับส่งหน้าจอให้ผู้ร่วมประชุมเห็น หรือใช้สำหรับ
ส่ ง หน้ า จอผู ้ ส อนให้ น ั ก เรี ย น (ซึ ่ ง ถ้ า จะให้ ด ี ค วรประชุ ม ผ่ า นเครื ่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ประเภท โน๊ตบุ๊ค)
5. โปรแกรมจะเริ่มทำการถ่ายทอดสด
คลิกที่ไอคอน New Meeting
1. คลิก “New Meeting”

2. คลิก “Join with Computer Audio”

คลิกปุ่ม Join with Computer Audio หรือคลิก Automatically join… เพื่อให้เป็นค่าเริ่มต้นใช้เสียง
จากคอมพิวเตอร์อัตโนมัติในครั้งต่อไป

-86. เครื่องมือของโปรแกรม Zoom ขณะถ่ายทอดสด

Stop Video/Start Security
Chat
Record
End Meeting
Join Audio/Mute/Unmute Manage Participants Share Screen Reactions
เครื่องมือในหน้าโปรแกรมขณะถ่ายทอดสด ประกอบด้วย
- Mute/Unmute (เปิด/ปิด) ไมโครโฟน
- Stop Video/Start Video (ปิด/เปิด) ภาพจากล้องเว็บแคม
- Security กำหนดเกี่ยวกับห้องสนทนา เช่น การอนุญาตให้แชร์หน้าจอ การให้เข้ามารอก่อน หรือการ
เปลี่ยนภาพพื้นหลัง
- Manage Participants รายชื่อผู้เรียน การจัดการผู้เรียน เช่น Invite เชิญผู้เรียนร่วมชมการถ่ายทอด
โดยเลือกว่าจะส่ง URL หรือเชิญทาง email
- Share Screen แชร์ application หรือ Whiteboard
- Chat ส่งข้อความหรือไฟล์ เพื่อสนทนากันในชั้นเรียน Record บันทึกวิดีโอ
- Reactions ส่งสัญญาณเป็น ให้ผู้สอนหรือผู้เข้าเรียน
เครื่องมืออื่น ๆ
- Enter Full Screen กำหนดให้โปรแกรมขยายเต็มหน้าจอ
- End Meeting จบการถ่ายทอดสด

-97. ผู้สอนสามารถเลือกภาพพื้นหลัง (Background)
โดยคลิกลูกศรข้าง Stop Video เลือก Choose Virtual Background

2. คลิก “Choose Virtual Background”
1. คลิก “ปุ่มลูกศร”
สามารถเลือกภาพพื้นหลังแบบภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว และสามารถเลือกมาจากภายในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้งานเพิ่มเติมได้โดยคลิกปุ่ม Add image or video

4. คลิกปุ่ม Close
3. คลิกปุ่ม “Add Image”

8. การแชร์หน้าจอหรือโปรแกรมที่เปิดใช้งานอยู่ 1. คลิกปุ่ม “Share Screen”
ให้คลิก Share Screen
จะแสดงหน้าต่าง Select a window an application that you want to share ให้ผู้สอนเลือกหน้าจอ
ที่ ต้องการจะแชร์ เช่น PowerPoint, Whiteboard เป็นต้น
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2. คลิกที่หน้าจอที่เราต้องการ Share

3. จากนั้นคลิกปุ่ม Share

กรณีแชร์ Whiteboard จะมีเครื่องมือสำหรับพิมพ์ข้อความ เขียน หรือวาดภาพ

4. คลิ ก ปุ ่ ม Stop Share
เมื ่ อ ต้ อ งการหยุ ด share
white board

5. แถบเครื่องมือต่าง ๆ ที่
ใช้ใน White board
เมื่อต้องการออกจากการแชร์หน้าจอให้คลิก Stop Share
เครื่องมือสำหรับ White board มีดังนี้
- Select ใช้สำหรับเลือกหน้าจอหรือข้อความใน White board
- Text ใช้สำหรับพิมพ์ข้อความในหน้า White board
- Draw ใช้สำหรับวาด หรือหรือเขียนข้อความ
- Stamp ใช้สำหรับเพิ่มสัญลักษณ์ พิเศษให้ White board น่าดู
- Spotlight ใช้สำหรับเน้นข้อความใน White board ให้ชัดเจน สังเกตได้ง่าย
- Erase ใช้สำหรับลบข้อความ หรือสิ่งที่เราเขียนลงใน White board
- Format ใช้สำหรับกำหนดสีให้กับข้อความ (Text) หรือ รูปวาด (Draw)
- Undo ใช้สำหรับยกเลิกการกระทำล่าสุด
- Redo ใช้สำหรับเรียกการยกเลิกล่าสุดกลับมาอีกครั้ง
- Clear ใช้สำหรับลบล้างข้อมูลใน White board ทั้งหมด
- Save ใช้สำหรับบันทึกสิ่งที่เรากระทำลงใน White board ไว้ดูในภายหลัง

- 11 9. หากผู้สอนต้องการบันทึกการถ่ายทอดสด
ให้ ค ลิ ก Record โปรแกรมจะบั น ทึ ก เป็ น ไฟล์ .mp4 เก็ บ ไว้ ท ี ่ เครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ ฟลเดอร์ เช่ น
C:\Users\USER\Documents\zoom\2020-05-01 12.55.23 ruamchart chaina's Personal Meeting
Room 6205364247
1. คลิ ก ปุ ่ ม Record เมื่ อ
ต้องการเริ่มบันทึก
2. ค ล ิ ก ป ุ ่ ม Stop เ มื่ อ
ต้องการหยุดบันทัก
10. ยืนยันการเข้าเรียนของผู้เรียน
เมื่อมีผู้เรียนเข้าร่วมการถ่ายทอดสดจะมีกล่องข้อความแสดงให้ผู้สอน อนุญาตให้เข้าห้องเรียน ให้คลิกปุ่ม
Admit
1. คลิกปุ่ม “Admit” เพื่ออนุมัติเข้ากลุ่ม
2. คลิกปุ่ม “See Waiting Room” เพื่อดู
รายละเอียดก่อนยื่นยัน
หากต้องการดูรายชื่อก่อนยืนยันให้คลิกปุ่ม See waiting room จะแสดงรายชื่อสมาชิกที่รอเข้าร่วมหรือ
ได้เข้า ร่วมการถ่ายทอดสดแล้ว

3. รายชื่อผู้ขอเข้าห้องประชุม

11. ผู้สอนสามารถจัดการผู้เรียน
ผู้สอนสามารถจัดการกับผู้เรียน ได้แก่ ปิด/เปิด เสียง ภาพ หรือนำผู้เรียนออกจากห้องเรียนโดย คลิกที่
Manage Participants

1. คลิกที่ “Manage Participants”
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2. คลิกที่ ไอคอนที่เราต้องการปิด

การสลับหน้าจอนักเรียน (ผู้เข้าร่วมสนทนา) ให้แสดงเต็มจอในหน้าจอเรา ให้เราดับเบิ้ลคลิกรูปใน
หน้าต่าง Connecting

1. คลิกที่ “หน้าต่าง Connecting”

2. หน้าจอของผู้นักเรียน ที่เราเลือก

12. ผู้สอนและผู้เรียนสามารถส่งข้อความและส่งไฟล์ได้
โดยคลิก Chat

1. คลิกที่ “Chat”

- 13 เลือกว่าจะส่งข้อความให้ทุกคนในห้องเรียนเลือก To Everyone หรือส่งให้เฉพาะ To (ชื่อผู้เรียน) หาก
ต้องการส่งไฟล์ให้คลิกไอคอน File และเลือกว่าจะส่งไฟล์จากที่ใดให้กับผู้เรียน

3. คลิก File
2. คลิกเลือก ผู้ที่เราต้องการส่งไฟล์

4. เลือกว่าจะส่งไฟล์จากแหล่ง
ใด
สมมติว่าเราต้องการส่งไฟล์จากเครื่องของเรา ให้คลิก Your Computer

5. เลือกไฟล์
6. คลิก “Open”
7. แสดงไฟล์ที่เราส่ง

