


คําอธิบาย
1. เขา Application Zoom จะเห็นดังภาพที่ [1] ในกรณีที่ยังไมได Login เขาระบบมากอน ใหกด “Sign In” ดังภาพ

2. หลังจากกด Sign In จะเห็นดังภาพที่ [2] ใหกรอก E-mail และ Password ที่เคยสมัครไวลงในชอง และคลิก “Sign in” ดังภาพ 

3. จากน้ันสามารถใชงาน Application Zoom ไดทันที จะเห็นดังภาพที่ [3] 

4. การสาธิตน้ีเปนการ Sign In แบบใช E-mail ที่เคย Sign Up ไวในครั้งแรก

[1] [2] [3]



คําอธิบาย
1. Sign In ดวย Google Account ดังภาพที่ [1] ในกรณีที่ผูสมัครตองการ Register โดยใช Account google แทนการใช Sign Up แบบ E-mail

2. เมื่อคลิกเลือกท่ี “Google” แลว จะเห็นดังภาพที่ [2] ใหผูใชงานเลือก Account Gmail ที่ตองการ 

3. เมื่อคลิกเลือก Account ที่ตองการแลวจะเห็นดังภาพที่ [3] ใหคลิก “Launch Zoom” เพ่ือนําเขาสู Application Zoom ดังภาพที่ [4]

[1] [2] [3] [4]



คําอธิบาย
1. Sign In ดวย Facebook ดังภาพที่ [1] ในกรณีท่ีผูสมัครตองการ Register โดยใช Facebook 

2. เมื่อคลิกเลือกท่ี “Facebook” แลว จะเห็นดังภาพที่ [2] ใหผูใชงานคลิกที่ “ดําเนินการตอในชื่อ (Facebook ของทาน)”

3. หลังจากน้ันตามภาพที่ [3] จะมี Pop Up เพ่ือยืนยันในการใชงานผาน Account Facebook ใหคลิก “ Create Account”

4. และระบบจะนําทานเขาสู Application Zoom ตามภาพที่ [4]

[1] [2] [3] [4]





การเปดหองประชุมทําได 2 แบบ

การประชุมแบบที่ 1 (การเปดหองประชุมทันที)
• ผูใชงานสามารถเปดหองประชุมดวยตนเองแบบทันที โดยคลิก

ที่  “New Meeting”

การประชุมแบบที่ 2 (การประชุมที่มี Schedule)
• ผูใชงานสามารถสรางตารางนัดหมายการประชุมดวยการคลิกที่ 

“Schedule”



วิธีการประชุมที่สราง Schedule

การประชุมแบบ Schedule
• ผูใชงานสามารถสรางตารางนัดหมายการประชุมดวยการคลิกที่ “Schedule”

• จะมีหนาตาง Schedule a Meeting แสดงขึ้นมาใหลงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมในหัวขอ 

Topic จะแสดงรายละเอียดเพื่อสรางการนัดหมายประชุม

9 หัวขอการประชุม

9 วันที่ประชุมและเวลาที่จะประชุม

• Video

9 Host : ใหเลือกวาจะเปด หรือ ปด Video ของผูเปดหองประชุมเม่ือ Start Meeting

9 Participants : ใหเลือกวาจะเปด หรือ ปด Video ของผูเขารวม เมื่อ Start Meeting

• Audio

9 ใหเลือก Telephone and computer Audio

• Option

9 Require meeting password : ตองการใหตั้ง Password สําหรับการเขาหองประชุม

• Calendar

9 เลือกเชื่อม  Schedule Calendar ที่ตองการ





การเชิญผูอ่ืนเพื่อใหเขารวมหองประชมุนั้นมีหลายวิธี ขึ้นอยูกับความสะดวกของ

ผูใชงาน และรูปแบบของการเปดหองประชมุที่ชีแ้จงไปแลวในหัวขอ [Start Meeting]

• เมื่อหองประชุมถูกเปดแลว ผูเปดหองประชุมสามารถเชิญผูอ่ืนเขารวมการ

ประชุมนี้ไดจากแถบดานลางโดยคลิกเลือกที่หัวขอ “Invite” จากน้ันจะมี

หนาตาง Invite ขึ้นมาเพื่อเชิญผูอ่ืนเขารวมการประชมุ แบงได 4 แบบ 

หลักๆ ไดแก โดยการเชิญในรูปแบบตาง ๆ  จะอธิบายในหัวขอตอไป

• Invite by Email 

• Invite by contact

• Join by id meeting

• Copy URL



คลิกไปที่ Tab “Invite by Email” จะแสดงใหเห็นวา สามารถเลือก Invite E-mail ที่รองรับได ไมวาจะเปน Gmail, Default email, Yahoo Mail หลังจาก

เลือกใชบริการ E-mail ที่ตองการแลว ระบบจะเชื่อมโยง E-mail นั้นโดยมี Template Link URL ของหองประชุมนั้นมาดวย โดยผูที่ไดรับอีเมลสามารถคลิก Link 

Join Zoom Meeting เขารวมหองประชุมไดทันที เหมาะสําหรับการเชญิบคุคลภายนอกที่เปนรูปแบบทางการ



คําอธิบาย

1. คลิกไปที่ Tab “Invite by Contact” จะเห็นรายชื่อ Contact แสดงขึ้นมาเพื่อใหผูใชงานเลือกรายชื่อที่ตองการเชิญเขาหองประชุมไดตามที่ตองการตามภาพที่ [1]

2. คลิกเลือกรายชื่อที่ตองการ Invite สามารถเลือกไดมากกวา 1 รายชื่อ เม่ือเลือกรายชื่อที่ตองการแลวใหคลิก “Invite” ตามภาพที่ [2] เม่ือเสร็จสิ้นการเชิญแลวจะมี Pop up                                    

แสดงใหเห็นวาไดเชิญรายชื่อนั้น ๆ ไปแลว

3. ฝายที่ถูกเชิญจะมี Pop Up แสดงดังตัวอยางภาพที่ [3] ในกรณีนี้ฝายที่ถูกเชิญใชโทรศัพทมือถือที่ Login Application zoom ไว เม่ือมีการเชิญในรูปแบบ Invite by contact จะมีเสียงเรียกเขา 

พรอมกับจอแสดงผลใหกดเขาหองประชุมไดในทันที เพียงกด “Accept” เพื่อเขาหองประชุม หรือยกเลิกการเชิญโดยกด “Decline”

4. การประชุมโดยใช Invite by contact มีขอแมวาการเชิญในรูปแบบดังกลาว ฝายที่ถูกเชิญอยูใน Status Login Account นั้นดวย สวนใหญการเชิญในรูปแบบนี ้จะอยูในกลุมรายชื่อติดตอที่มีการ 

Add Contact ไวแลว หรือเปน Group ภายในองคกรที่มีการเรียกประชุมไดในทันที

5. การ Add Contact จะแสดงรายละเอียดหัวขอถัดไป

[1] [2] [3]



คําอธิบาย

1. คลิกเปด Program Zoom จากนั้น คลิกเขาไปที่หัวขอ Contact จากภาพ

ทางซายมือ คลิกเคร่ืองหมาย + จากนั้นเลือก “Add a Contact” ตามภาพ

ที่ [1]

2. จากนั้นจะมีหนาตาง Add a Contact ขึ้นมา ตามตัวอยางภาพที่ [2] ใหใส 

E-mail ของรายชื่อที่ตองการเพิ่มแลวกด Add Contact

3. หลังจากเพิ่มรายชื่อแลว จะมีหนาตางแจงเตือนตามภาพที่ [3] 

4. ในกรณีที่ฝายผูถูกเชิญนั้นใชงาน Zoom อยูแลวจะ ผูถูกเชิญจะไดรับขอความแจงเตือนจาก

ระบบ “ Contact Request” จากภาพตัวอยางที่ [3] เม่ือคลิกเขาไปจะแสดงใหเห็นวาใครเปน

ผูเชิญ หากยืนยันใหคลิกที่เคร่ืองหมาย 9
5. สวนวิธีการ Add Contact ดวย Mobile, Tablet จะมีวิธีการคลาย ๆ กับ Windows ซ่ึงจะ

ไมไดอธิบายเพิ่มเติมในหัวขอนี้

[1]

[2]

[3]

[3] [4]



คําอธิบาย

1. จากภาพที่ [2] เปนมุมมองของผูใชงานที่ถูกเชิญดวยการแจงเลขที่ Meeting ID วิธีการเขาหองประชุมดวยการ Join Meeting ID ผูใชงานจะตองเขาระบบ Zoom กอน จากนั้นใหคลิกเลือกเขา 

Tab “home” ตามรูปที่มีสัญลักษณ        จากนั้นคลิกที่ “Join” จะแสดงหนาตาง Join a Meeting ข้ึนมาเพื่อใหใสเลขท่ี Meeting ID 

2. จากนั้นใหกด “Join” เพื่อเขาหองประชุม

3. วิธีนี้การเชิญแบบ Join ID Meeting คอนขางสะดวกและรวดเร็ว แตไมเปนทางการ สามารถแจงโดยการโทรแจง หรือสงเลขที่ ID ไปยังชองทางที่สะดวกได เชน Line, Facebook, E-mail เปนตน

การเชิญในรูปแบบ Join ID Meeting ผูใชงานตองเปดหองประชุมกอน เม่ือเปดหองประชุมแลว จะมีเลขที่ ID Meeting ปรากฏอยูที่หัวมุมบนซายตามภาพที่ [1] ผูใชงานสามารถแจงเลขที่หองใหผูใชงานทาน

อื่นเขาหองประชุมไดจากเลขที่ Meeting ID (แจงเฉพาะตัวเลข 10 หลักเทานั้น) 

[1]
[2] [3]



การเชิญในรูปแบบ Copy URL เปนการสง Link หองประชุมเพ่ือเชิญใหผูเขารวมสามารถกด Link เพ่ือเขาหองประชุมไดในทันที การเชิญมี 3 รูปแบบ ไดแก

1. การ Copy Invitation สําหรับ My Personal  Meeting ID (การใชหองประชุมสวนตัวในการเปดหองประชุม) แตละ Account จะมีเลขท่ีหองประชุมของตัวเอง หากเลือกใชหองประชุมสวนตัวเลขท่ี

หองประชุมจะเปนเลขที่เดิม จะไมมีการเปลี่ยนแปลง ผูใชงานสามารถคลิกที่ “Copy Invitation” เพื่อสง Platform นี้สงไปยัง E-mail หรือชองทางอื่น ๆ ยังผูรับไดตามที่สะดวก ทุก ๆ คร้ังที่กด 

“Start”จะเปนการเปดหองประชุมจากหองประชุมสวนตัว ผูเชิญที่ไดรับ Link URL ก็สามารถเขาหองประชุมในหองนี้ไดทันที



2. การ Copy URL หรือ Copy Invitation หลังจากต้ัง Schedule การประชุม กรณีที่ผูใชงานตองการสรางตารางนัดหมายเพื่อประชุมลวงหนา เสร็จสิ้นการต้ัง Schedule เรียบรอยแลว เขามาดู

รายละเอียดของนัดหมายจะเห็นวา มีนัดหมายประชุมเกิดขึ้นดังภาพที่ [2] ใหผูใชงานคลิกเลือก “Copy Invitation” เพื่อสง Template รายละเอียด Link และวันเวลานัดหมายใหกับผูเขารวม

ทานอื่น ๆได ผานชองทางที่สะดวก

[1] [2]



2. การ Copy URL หรือ Copy Invitation หลังจากเปดหองประชุมแลว คลิกเลือกที่ “Invite” จากนั้นจะมีหนาตาง Invite people to join meeting ขึ้นมา จากมุมซายลางจะมีปุมใหผูใชงาน

เลือก Copy ได 2 แบบ เพื่อนํา Template นี้สงไปยังผูเขารวมทานอื่น ๆ ที่ตองการเขาหองประชุม


