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 ดาวน์โหลด และติดตัง้ ZOOM Cloud Meetings

 ส าหรับผูส้รา้งการประชมุออนไลน์

การสรา้งการประชมุออนไลน์

การเชิญผูเ้ขา้ร่วมการประชุมออนไลน์

การอนุญาตผูเ้ขา้ร่วมการประชุมออนไลน์

การแชร์จอภาพ

การแสดงความคิดเห็นบนจอภาพ

การปิดการประชุมออนไลน์

หวัขอ้



 ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมการประชุมออนไลน์

แบบกรอก Meeting ID

แบบใชลิ้งกก์ารประชมุ

การแชร์จอภาพ

การแสดงความคิดเห็นบนจอภาพ

การออกจากการประชุมออนไลน์

 สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม

หวัขอ้



หรือ

แตะท่ีน่ี เพ่ือไป Google Play

ดาวน์โหลด และติดตัง้ ZOOM Cloud Meetings

สแกน QR Code เพ่ือไป Google Play

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


ดาวน์โหลด และติดตัง้ ZOOM Cloud Meetings

แตะปุ่ม ติดตัง้ เพ่ือติดตัง้แอปพลิเคชนั



ดาวน์โหลด และติดตัง้ ZOOM Cloud Meetings

เม่ือแอปพลิเคชนัติดตัง้เสร็จสมบูรณ์

แตะปุ่ม เปิด เพ่ือเร่ิมใชง้าน



การสรา้งการประชุมออนไลน์

แตะปุ่ม Sign In



การสรา้งการประชุมออนไลน์

แตะปุ่ม Sign In

หรือเลือก Sign In ดว้ยวิธีอ่ืน

กรอก E-mail และ Password



การสรา้งการประชุมออนไลน์

แตะปุ่ม New Meeting



การสรา้งการประชุมออนไลน์

แตะปุ่ม Start a Meeting



การสรา้งการประชุมออนไลน์

แตะปุ่ม Got it



การสรา้งการประชุมออนไลน์

แตะปุ่ม อนุญาต



การสรา้งการประชุมออนไลน์

แตะปุ่ม อนุญาต



การสรา้งการประชุมออนไลน์

แตะท่ีน่ี เพ่ือเปิด/ปิดไมโครโฟน

แตะท่ีน่ี เพ่ือเปิด/ปิดกลอ้ง

สรา้งการประชุมออนไลน์เสร็จ

เรียบรอ้ย



การเชิญผูเ้ขา้ร่วมการประชุมออนไลน์

แตะท่ีน่ี 

เพ่ือเชิญผูเ้ขา้ร่วมการประชุม



การเชิญผูเ้ขา้ร่วมการประชุมออนไลน์

แตะปุ่ม Invite



การเชิญผูเ้ขา้ร่วมการประชุมออนไลน์

เลือกประเภทการเชิญ 

ในตวัอยา่ง เลือก Gmail



การเชิญผูเ้ขา้ร่วมการประชุมออนไลน์

กรอก อีเมลของผูท่ี้ตอ้งการเชิญใหเ้ขา้

ร่วมการประชุม



การเชิญผูเ้ขา้ร่วมการประชุมออนไลน์

แตะท่ีน่ี เพ่ือสง่ค  าเชิญใหเ้ขา้ร่วมการ

ประชุม



การอนุญาตผูเ้ขา้ร่วมการประชุมออนไลน์

เม่ือมีผูเ้ขา้ร่วมการประชุมเขา้มา

แอปพลิเคชนัแสดงขอ้ความแจง้

ใหผู้ส้รา้งการประชุมทราบ 

แตะปุ่ม Admit



การแชร์จอภาพ

แตะท่ีน่ี เพ่ือแชร์จอภาพ



การแชร์จอภาพ

แตะปุ่ม Screen เพ่ือเร่ิมการแชร์

จอภาพ หรือเลือกเน้ือหาประเภทอ่ืนๆ 

ท่ีตอ้งการน าเสนอ



การแชร์จอภาพ

แตะปุ่ม เร่ิมเลย 

เพ่ือเร่ิมการแชร์จอภาพ



การแชร์จอภาพ

แตะปุ่ม OK เพ่ือเร่ิมการแชร์

กรณีท่ีมีผูแ้ชร์จอภาพอยูก่อ่นแลว้

แอปพลิเคชนัจะแจง้เตือน



การแชร์จอภาพ

เปิดการอนุญาต



การแชร์จอภาพ

เม่ือจอภาพถูกแชร์เสร็จสมบูรณ์

จะปรากฎเคร่ืองมือส าหรับขีดเขียนแสดงความคิดเห็น

ไอคอนเคร่ืองมืออาจจะแตกตา่งกนัตามเวอร์ช ัน่

ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์



การแชร์จอภาพ

แตะท่ีน่ี เพ่ือหยุดแชร์จอภาพ



การแสดงความคิดเห็นบนจอภาพ

แตะท่ีน่ี เพ่ือแสดงเคร่ืองมือขีดเขียน ไอคอนอาจจะ

แตกตา่งกนัตามเวอร์ช ัน่ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์

การแสดงความคิดเห็นบนจอภาพของ

ผูใ้ชเ้องตอ้งผา่นการแชร์จอภาพ

ดูวิธีการแชร์ภาพได ้ท่ีน่ี



การแสดงความคิดเห็นบนจอภาพ

เลือกเคร่ืองมือขีดเขียนจอภาพ

และลงมือเขียนบนจอภาพ



การปิดการประชุมออนไลน์

แตะปุ่ม End เพ่ือปิดการประชุม



การปิดการประชุมออนไลน์

แตะปุ่ม End Meeting 

ยืนยนัการปิดการประชุม



การเขา้ร่วมการประชุมออนไลน์

 สามารถเขา้ร่วมได ้2 แบบ

แบบกรอก Meeting ID

แบบใชลิ้งกก์ารประชมุ



การเขา้ร่วมการประชุมออนไลน์

แตะปุ่ม Join a Meeting

 แบบกรอก Meeting ID



การเขา้ร่วมการประชุมออนไลน์

 แบบกรอก Meeting ID

กรอก Meeting ID

กรอกช่ือส าหรับแสดงตวัตนในการประชมุ

แตะปุ่ม Join Meeting 



การเขา้ร่วมการประชุมออนไลน์

กรอก Password เขา้การประชุม

แตะปุ่ม OK

 แบบกรอก Meeting ID



การเขา้ร่วมการประชุมออนไลน์

แตะปุ่ม Join with Video

 แบบกรอก Meeting ID



การเขา้ร่วมการประชุมออนไลน์

รอใหผู้ส้รา้งการประชมุอนุญาต

ใหเ้ขา้ร่วมประชุม

 แบบกรอก Meeting ID



การเขา้ร่วมการประชุมออนไลน์

กรณีไดร้ับลิงกเ์ชิญเขา้ร่วมการประชุม

จากอีเมล
 แบบลิงกก์ารประชุม

แตะลิงกก์ารประชุม



การเขา้ร่วมการประชุมออนไลน์

 แบบลิงกก์ารประชุม

แตะท่ีน่ี เพ่ือเปิดดว้ย Zoom



การเขา้ร่วมการประชุมออนไลน์

 แบบลิงกก์ารประชุม

แตะปุ่ม Join with Video



การเขา้ร่วมการประชุมออนไลน์

รอใหผู้ส้รา้งการประชมุอนุญาต

ใหเ้ขา้ร่วมประชุม

 แบบลิงกก์ารประชุม



การเขา้ร่วมการประชุมออนไลน์

แตะท่ีน่ี เพ่ือเปิด/ปิดกลอ้ง

แตะท่ีน่ี เพ่ือเปิด/ปิดไมโครโฟน

Gallery ViewSpeaker Viewส าหรับใชง้านขณะขบัรถ

ไดร้ับอนุญาตใหร้่วมประชุมเรียบรอ้ย



การแชร์จอภาพ

แตะท่ีน่ี เพ่ือแชร์จอภาพ

หากมีผูแ้ชร์อยูจ่ะไมส่ามารถแชร์ได ้

กรณีท่ีมีผูแ้ชร์จอภาพอยู่

แอปพลิเคชนัจะแจง้เตือน



การแชร์จอภาพ

แตะปุ่ม Screen เพ่ือเร่ิมการแชร์

จอภาพ หรือเลือกเน้ือหาประเภทอ่ืนๆ 

ท่ีตอ้งการน าเสนอ



การแชร์จอภาพ

แตะปุ่ม เร่ิมเลย 

เพ่ือเร่ิมการแชร์จอภาพ



การแชร์จอภาพ

เปิดการอนุญาต



การแชร์จอภาพ

เม่ือจอภาพถูกแชร์เสร็จสมบูรณ์

จะปรากฎเคร่ืองมือส าหรับขีดเขียนแสดงความคิดเห็น

ไอคอนเคร่ืองมืออาจจะแตกตา่งกนัตามเวอร์ช ัน่

ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์



การแชร์จอภาพ

แตะท่ีน่ี เพ่ือหยุดแชร์จอภาพ



การแสดงความคิดเห็นบนจอภาพ

การแสดงความคิดเห็นบนจอภาพของ

ผูใ้ชเ้องตอ้งผา่นการแชร์จอภาพ

ดูวิธีการแชร์ภาพได ้ท่ีน่ีแตะท่ีน่ี เพ่ือแสดงเคร่ืองมือขีดเขียน ไอคอนอาจจะ

แตกตา่งกนัตามเวอร์ช ัน่ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์



การแสดงความคิดเห็นบนจอภาพ

เลือกเคร่ืองมือขีดเขียนจอภาพ

และลงมือเขียนบนจอภาพ



การออกจากการประชุมออนไลน์

แตะปุ่ม Leave

เพ่ือออกจากการประชมุ



การออกจากการประชุมออนไลน์

แตะปุ่ม Leave Meeting 

ยืนยนัการออกจากการประชมุ



“

”

สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม

ศูนยดิ์จิทลัเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตบางพลี

อาคารอ านวยการ ชัน้ 2 

โทร. 1115, 1134, 1149



The End.


