
คู่มือการใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ส าหรับผู้สอน (Host) 

1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานฟรี 

1.1 เปิดบราวเซอร์ จากนั้นเขา้เวบ็ไซต ์https://zoom.us/ 

 

 

1.2 ลงทะเบียนเขา้ใชง้านฟรี โดยคลิกที่ปุ่ ม SIGN UP, IT’S FREE 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



1.3 ใส่วนัเดือนปีเกิด แลว้คลิกปุ่ ม Continue 

 

 

1.4 ป้อนอีเมล (อีเมลใดกไ็ด)้ ที่จะใชล้็อกอินเขา้ใชง้าน Zoom จากนั้นคลิกปุ่ ม Sign Up  

 

 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



1.5 ระบบจะแจง้ว่าไดท้ าการส่งอีเมลไปยงัอีเมลที่ลงทะเบียนแลว้ 

 

 

1.6 เปิดอีเมลที่ Zoom ไดท้ าการส่งเขา้มา จากนั้นคลิกปุ่ ม Activate Account 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



 

 

1.7 กรอกช่ือ, นามสกุล และตั้งรหัสผ่าน (ภาษาองักฤษตวัใหญ่, ตวัเล็ก, ตวัเลข โดยมีอยา่งนอ้ย 8 

ตวัอกัษร) จากนั้นคลิกปุ่ ม Continue 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



1.8 ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการให้ชวนเพ่ือนเขา้ร่วมกลุม่ Zoom (ยงัไม่ตอ้งใส่อีเมล) แต่ให้คลิกเลือก 

I’m not a robot แลว้คลิกปุ่ ม Skip this step 

 

 

2. ดาวน์โหลดโปรแกรม 

2.1 เลื่อน Scroll Bar ลงมาดา้นล่างสุดของหนา้เพจ คลิกเลือก Meetings Client 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



2.2 ส าหรับคอมพิวเตอร์ 32 บิต ให้คลิกปุ่ ม Download แต่ถา้หากเป็นคอมพิวเตอร์ 64 บิตให้คลิกที่ 

Download 64-bit Client 

 

 

2.3 ไฟลติ์ดตั้งโปรแกรมจะถูกดาวน์โหลดลงมาอยูด่า้นล่างซ้ายของหนา้จอ ดงัรูป เมื่อดาวน์โหลด

เสร็จแลว้ให้คลิกไฟลท์ี่ดาวน์โหลดเพื่อเร่ิมติดตั้งโปรแกรม 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



2.4 คลิกปุ่ ม Run เพ่ือเร่ิมติดตั้งโปรแกรม Zoom เมื่อติดตั้งเสร็จแลว้ โปรแกรม Zoom จะถูกเปิดขึ้นมา

และเร่ิมตน้ VDO Conference โดยอตัโนมตัิ 

 

 

 2.5 โปรแกรม Zoom จะเปิดขึ้นมาให้พร้อมใชง้านโดยอตัโนมติั 

 

 

 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



3. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 

3.1 คลิกปุ่ ม Sign In เพื่อลงช่ือเขา้ใช้ 

 

 

3.2 ล็อกอินโดยใส่อีเมลที่ลงทะเบียนใชง้าน Zoom และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่ ม Sign In 

 

 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



3.3 จะเขา้สู่หนา้แรกของโปรแกรม ดงัรูป 

 

 

4. การตั้งค่าระบบ 

4.1 การเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ 

4.1.1 คลิกที่โปรไฟล ์จากนั้นเลือกเมนู Change My Picture 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



  4.1.2 คลิกที่รูปโปรไฟล ์ระบบจะเปิดหนา้เวบ็เพจขึ้นมา 

 

 

  4.1.3 คลิกปุ่ ม Choose Files 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



  4.1.4 เลือกรูปโปรไฟลท์ี่ตอ้งการ จากนั้นคลิกปุ่ ม Open 

 

 

  4.1.5 เลื่อนปรับรูปตามตอ้งการ จากนั้นคลิกปุ่ ม Save จากนั้นก็ปิดหนา้เวบ็เพจไดเ้ลย 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



 4.2 การต้ังค่าวิดีโอ  

4.2.1 คลิกเมนู Settings (รูปฟันเฟือง) 

 

 

  4.2.2 คลิกเมนู Video จากนั้นตั้งค่ากลอ้งไดต้ามตอ้งการ เช่น อุปกรณ์กลอ้ง / HD /  

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



 4.3 การต้ังค่าเสียง 

  คลิกเมนู Audio จากนั้นคลิกเลือกอุปกรณ์ไมโครโฟนที่เช่ือมต่อ 

 

 

4.4 ต้ังค่าพื้นหลัง (จัดฉากหลงัให้เป็น Green Screen เสียก่อน) 

  4.4.1 คลิกเมนู Background & Filters คลิกเลอืก I have a green screen เพ่ือตดัพ้ืนหลงัออก 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



  4.4.2 การก าหนดภาพพ้ืนหลงั ให้คลิกแท็บ Virtual Backgrounds จากนั้นคลิกที่ + 

 

 

  4.4.3 คลิกเลือก Add Image 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



  4.4.4 เลือกรูปภาพพ้ืนหลงัที่ตอ้งการ จากนั้นคลิกปุ่ ม Open 

 

 

  4.4.5 การก าหนดวิดีโอฟิลเตอร์ ให้คลิกแท็บ Video Filters จากนั้นคลกิเลือกฟิลเตอร์ที่
ตอ้งการ ในการเลือกฟิลเตอร์คร้ังแรกระบบให้ดาวน์โหลดก่อน ให้คลิกปุ่ ม Download 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



  4.4.6 การใส่เอฟเฟกตเ์พ่ิมเติม ให้คลิกที่ Studio Effects 

 

 

 4.5 การต้ังค่าการอัดวิดีโอ 

4.5.1 คลิกแท็บ Recording 

 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



  4.5.2 หากตอ้งการเปลี่ยนต าแหน่งบนัทึกไฟลท์ี่อดัวิดีโอ ให้คลิกปุ่ ม Change 

 

 

  4.5.3 เลือกโฟลเดอร์ที่ตอ้งการ จากนั้นคลิกปุ่ ม OK 

 

 

 

 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



5. การเตรียมห้องเรียนออนไลน์ (ก่อนสอนจริง) 

5.1 สร้างห้องเรียนถาวร (จะไดล้ิงก์ห้องเรียนถาวร) 

5.1.1 คลิกลูกศรที่อยูด่า้นหลงั New Meeting 

 

 

  5.1.2 คลิกเคร่ืองหมาย  หนา้ Use My Personal Meeting ID (PMI) 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



  5.1.3 คลิกที่ PMI Settings 

 

 

  5.1.4 หากตอ้งการแกไ้ขรหัสผ่าน Passcode ของห้องเรียน ให้ก าหนดใหม่ในช่อง Passcode 

 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



  5.1.5 หากตอ้งการให้นกัเรียนเขา้ห้องเรียนโดยอตัโนมตัิ โดยที่อาจารยไ์ม่ตอ้งอนุมตัิเขา้

ห้อง ให้คลิก  หนา้ Waiting Room ออก จากนั้นคลิกปุ่ ม Save 

 

 

 5.2 การเปิดใช้งาน Breakout Room เพื่อสร้างกลุ่มยอ่ยของนกัเรียน 

  5.2.1 เปิดเวบ็บราวเซอร์ขึ้นมา จากนั้นเขา้เวบ็ไซต ์https://zoom.us/ 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



  5.2.2 คลิก SIGN IN เพื่อเขา้สู่ระบบ 

 

 

  5.2.3 ใส่อีเมลและรหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่ ม Sign In 

 

 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



  5.2.4 คลิกแท็บ Settings 

 

 

  5.2.5 เลื่อน Scrollbar ลงมาดา้นล่างจนถึงหัวขอ้ In Meeting (Advance) เปิดแถบ Breakout 
room ให้เป็นสีฟ้า จากนั้นปิดหนา้เวบ็เพจไดเ้ลย 

 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



6. การสร้างห้องเรียนออนไลน์และใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ของโปรแกรม ZOOM 

 6.1 คลิกที่ New Meeting เพ่ือเร่ิมการสอนออนไลน ์

 

 

 6.2 เช่ือมต่อเสียง โดยคลิกปุ่ ม Join with Computer Audio 

 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



6.3 เปิด/ปิดเสียง โดยคลิกที่ Mute / Unmute My Video 

 

 

 6.4 เปิด/ปิดกล้อง โดยคลิกที่ Start / Stop Video 

 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



 6.5 การปรับเปลี่ยนพื้นหลัง ในกรณีทีม่ีฉากสีเขียว (Green Screen) อยูด่า้นหลงัผูส้อน 

6.5.1 คลิกลูกศรดา้นหลงั Start Video จากนั้นเลือกค าส่ัง Choose Virtual Background… 

 

 

  6.5.2 คลิกเลือกรูปภาพที่ตอ้งการน ามาท าภาพพ้ืนหลงั 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



  6.5.3 คลิกเลือก Pick the color จากนั้นน าเมาส์ไปคลิกตรงพ้ืนที่สีเขียว 

 

 

  6.5.4 ก็จะไดพ้ื้นหลงัเป็นรูปภาพ ดงัตวัอยา่ง 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



 6.6 การก าหนดสิทธิ์ของนกัเรียน โดยคลิกที่เมนู Security จากนั้นผูส้อนสามารถก าหนดสิทธ์ิของ

นกัเรียนได ้เช่น อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้นกัเรียนแชร์หนา้จอ แชท เปลี่ยนช่ือ ปิดเสียง หรือเปิดวิดีโอได ้

 

 

 6.7 การส่งลิงก์ค าเชิญไปยังนักเรียน  

6.7.1 คลิกลูกศรที่อยูด่า้นหลงัเมนู Participants 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



  6.7.2 คลิกปุ่ ม Copy Invite Link เพื่อคดัลอกลิงกค์ าเชิญ จากนั้นส่งลิงก์ไปยงันกัเรียน 

 

 

 6.8 การจัดการนักเรียน คลิกเมนู Participants เพ่ือเปิดหนา้ต่างรายช่ือนกัเรียนขึ้นมา 

 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



  6.8.1 อนุมัตินักเรียนเข้าเรียน โดยคลิกปุ่ ม Admit 

 

 

  6.8.2 ปิดเสียงไมค์ของนักเรียนทั้งหมด คลิกที่ปุ่ ม Mute All หรือ Admit All อนุมตัิพร้อม

กนัทีเดียวทุกคน 

 

 

 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



  6.8.3 แจง้ให้นกัเรียนเปิดเสียงไมค ์โดยคลิกปุ่ ม Ask to Unmute ดา้นหลงัช่ือนกัเรียน 

 

 

  6.8.4 คลิกปุ่ ม More ดา้นหลงัช่ือนกัเรียน เพ่ือเปิดค าส่ังเพ่ิมเติมขึ้นมา ดงัน้ี 

            - Chat ส่งขอ้ความถึงนกัเรียนคนนั้น 

            - Ask to Start Video แจง้ความประสงคใ์ห้นกัเรียนเปิดกลอ้ง 

            - Pin ปักหมุดหนา้จอของนกัเรียนคนนั้นเป็นจอใหญ่ 

            - Make Host เปลี่ยนเป็นแอดมินของห้องเรียน (ไม่แนะน าให้ท า) 

            - Rename เปลี่ยนช่ือนกัเรียน 

            - Allow to Record Local Files อนุญาตให้นกัเรียนอดัวิดีโอได ้

            - Allow to Multi-pin อนุญาตให้ปักหมุดไดห้ลายหนา้จอ 

            - Put in Waiting Room ส่งนกัเรียนออกไปนัง่รอนอกห้องเรียน 

            - Remove ไล่นกัเรียนออกจากห้องเรียนออนไลน ์

            - Report รายงานให้ระบบรับทราบ เน่ืองจากผูใ้ชล้ะเมิดกฎร้ายแรง 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



 

 

 6.9 การแชท 

  6.9.1 คลิกเมนู Chat 

 

 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



  6.9.2 พิมพ์ข้อความ จากนั้นเลอืก To: ว่าตอ้งการจะส่งให้ใคร ถา้อยากส่งให้ส่วนตวัก็คลิก

เลือกนกัเรียนคนนั้น หากตอ้งการส่งให้ทุกคน ก็เลือก Everyone 

 

 

  6.9.3 ส่งไฟล์ให้นักเรียนดาวน์โหลด โดยคลิกที่รูป  จากนั้นเลือก Your Computer เพื่อ

เลือกไฟลใ์นคอมพิวเตอร์ 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



  6.9.4 คลิกเลือกไฟลท์ี่ตอ้งการส่งให้นกัเรียน จากนั้นคลิกปุ่ ม Open  

 

 

  6.9.5 หากตอ้งการใส่ภาพอิโมจิ ให้คลิกเลือกรูปใบหนา้ยิม้ 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



 6.10 การแชร์ 

  6.10.1 ต้ังค่าการแชร์ โดยคลิกที่ลูกศรดา้นหลงั Share Screen โดยสามารถก าหนดการแชร์

ของนกัเรียนได ้2 แบบ คือ 

           - One participant can share at a time แชร์ไดค้ร้ังละ 1 คน 

           - Multiple participants can share simultaneously แชร์ไดพ้ร้อมกนัหลายคน 

 

 

  6.10.2 เร่ิมตน้การแชร์ โดยคลิกที่เมนู Share Screen 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



  6.10.3 แชร์ทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่แท็บ Basic ให้คลิกที่ Screen หากส่ือที่ตอ้งการแชร์มี

เสียงดว้ย ให้คลิก  หนา้ Share sound ดว้ย จากนั้นคลกิปุ่ ม Share 

 

 

  ในระหว่างการแชร์หนา้จอ สามารถใชป้ากกาขีดเขียนหนา้จอได ้โดยคลิกที่ Annotate ก็จะ
มีเคร่ืองมือส าหรับการเขียนขึ้นมา ดงัรูป 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



  หากตอ้งการหยดุการแชร์ ให้คลิก Stop Share 

 

 

  6.10.4 การสอนโดยใช้กระดาน Whiteboard ให้คลิกที่ Whiteboard จากนั้นคลิกปุ่ ม Share 

 

 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม วลิาวรรณ สอนสังเสน



  ใชป้ากกาเขียนบนกระดาน Whiteboard เมื่อเขียนเสร็จแลว้ก็คลิกปุ่ ม Stop Share 

 

 

  6.10.5 การแชร์หน้าจอ iPhone/iPad ให้คลิกที่ iPhone/iPad จากนั้นคลิกปุ่ ม Share 
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  น า iPhone หรือ iPad จบั Wi-Fi เครือข่ายเดียวกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แลว้แตะ การสะทอ้น
ภาพหนา้จอ 
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  เลือก Apple TV ที่มีช่ือเดียวกบัขอ้ที่ 3 ภาพบนหนา้จอมือถือก็จะถูกแชร์ไปยงันกัเรียน 

 
   
  หมายเหตุ : หากตอ้งการสอนโดยเขียนบนหนา้จอ iPhone หรือ iPad ให้ติดตั้งแอพลิเคชนัที่
ใชใ้นการเขียนหนา้จอได ้เช่น Goodnotes ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะตอ้งจ่ายเงินเพ่ิมเติมเพ่ือซ้ือแอพลิเคชัน่ 
 
  6.10.6 การแชร์เฉพาะโปรแกรม ยกตวัอย่างเช่น หากตอ้งการสอนดว้ยไฟล์ PowerPoint ก็
เปิดไฟล์ PowerPoint ขึ้นมาก่อน จากนั้นกลบัมาที่โปรแกรม Zoom แล้วเลือกหน้าต่าง PowerPoint ดังรูป 
แลว้คลิกปุ่ ม Share 
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  6.10.7 การแช ร์ ไฟล์น า เสนอ  PowerPoint โดยคลิกแท็บ  Advanced จากนั้ น เลือก 
PowerPoint as Virtual Background จากนั้นคลิกปุ่ ม Share 

 
 
  คลิกเลือกไฟล ์PowerPoint จากนั้นคลิกปุ่ ม Open 
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  จากนั้ นไฟล์ PowerPoint จะถูกน ามาท าเป็นพ้ืนหลัง Virtual Background โดยผู้สอน
สามารถคลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อเลื่อนสไลด ์และโชวก์ลอ้งผูส้อนไปพร้อมกนัได้ 

 
 
 
  6.10.8 การแชร์วิดีโอ โดยคลิกแท็บ Advanced จากนั้นเลือก Video จากนั้นคลิกปุ่ ม Share 
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  คลิกไฟลวิ์ดีโอที่ตอ้งการแชร์ จากนั้นคลิกปุ่ ม Open 

 
 
 6.11 การบันทึกวิดีโอระหว่างการสอน  

6.11.1 คลิกเมนู Record 
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  6.11.2 เมื่อตอ้งการหยดุบนัทึกให้คลิกค าส่ัง Stop Recording 

 
 
  6.11.3 วิดีโอจะถูกบนัทึกหลงัจากผูส้อนคลิกปุ่ ม End Meeting จะปรากฏหนา้ต่าง Convert 
Meeting Recording วิดีโอที่อดัจะถูกแปลงเป็นไฟล ์.mp4 ให้โดยอตัโนมตัิ 

 
 

6.11.4 เมื่อระบบท าการแปลงไฟล์วิดีโอที่อดัเรียบร้อยแลว้ จะเปิดโฟลเดอร์ที่จดัเก็บไฟล์
ขึ้นมาให้โดยอตัโนมติั 
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6.12 การส่ง Reactions ส่วนใหญ่นกัเรียนจะเป็นผูใ้ชง้าน เช่น ยกมือ ส่งสติกเกอร์ให้ก าลงัใจผูส้อน 

 
 
6.13 การแบ่งห้องเรียนเป็นกลุ่มย่อย (Breakout Room) เช่น ผูส้อนอาจสอนในห้องรวม 30 นาที 

จากนั้นแบ่งกลุ่มยอ่ยให้นกัเรียนท างานกลุ่มอีก 10 นาที โดยผูส้อนสามารถเขา้ไปในแต่ละกลุ่มเพื่อพูดคุยกบั
นกัเรียนได ้

 6.13.1 คลิกเมนู Breakout Room 
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 6.13.2 สร้างจ านวนกลุ่มย่อย โดยใส่จ านวนห้องยอ่ยที่ตอ้งการ 

 
 
  6.13.3 เลือกรูปแบบการจัดกลุ่ม ซ่ึงมี 3 รูปแบบให้เลือก จากนั้นคลิกปุ่ ม Create 
   - Assign automatically เลือกนกัเรียนเขา้กลุ่มโดยอตัโนมตัิ 
   - Assign manually เลือกนกัเรียนเขา้กลุ่มดว้ยตนเอง 
   - Let participants choose room ให้นกัเรียนเลือกเขา้กลุ่มเอง 
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  6.13.4 เปลี่ยนช่ือกลุ่ม โดยคลิก Rename ดา้นหลงัช่ือกลุ่ม 

 
 
 

 6.13.5 ลบกุล่ม โดยคลิก Delete ดา้นหลงัช่ือกลุ่ม 
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  6.13.6 เพิ่มนักเรียนเข้ากลุ่ม โดยคลิก Assign ดา้นหลงัช่ือกลุ่ม จากนั้นเลือกรายช่ือนกัเรียน 

 
 
  6.13.7 ต้ังค่ากลุ่มย่อย โดยคลิกที่ Options 
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  จะมีหนา้ต่างการตั้งค่าขึ้นมา ดงัน้ี 
  - Allow participants to choose room อนุญาตให้นกัเรียนสามารถเลือกกลุ่มเองได ้
  - Allow participants to return to the main session at any time อนุญาตให้นักเรียนกลับไป 
                             อยูใ่นห้องหลกัไดต้ลอดเวลา 
  - Automatically move all assigned participants into breakout rooms ย้ายนักเรียนทั้งหมด 
                             ไปยงัห้องกลุ่มยอ่ยโดยอตัโนมตัิ 
  - Breakout rooms close automatically after : ……. Minutes ก าหนดเวลาของกลุ่มยอ่ย 
  - Notify me when the time is up ก าหนดให้มีการแจง้เตือนก่อนหมดเวลา 
  - Countdown after closing breakout room นบัถอยหลงัก่อนหมดเวลา 
  - Set countdown timer : …….. seconds  ก าหนดเวลานบัถอยหลงั 
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  6.13.8 สร้างกลุ่มเพิ่ม โดยมีจ านวนและคุณสมบตัิเหมือนกลุ่มเดิมที่เคยสร้าง โดยคลิกปุ่ ม 
Recreate 

 
 
  6.13.9 สร้างกลุ่มใหม่ทีละกลุ่ม โดยคลิกที่ปุ่ ม Add a Room 
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  6.13.10 เปิดกลุ่มย่อย โดยคลิกปุ่ ม Open All Rooms นกัเรียนจะถูกยา้ยออกจากห้องหลกัไป
ยงักลุ่มยอ่ยแต่ละกลุ่ม เพื่อประชุมระดมความคิดร่วมกนั  

 
 

6.13.11 ครูผูส้อนสามารถเขา้ไปทกัทายและให้ค าแนะน าให้นกัเรียนแต่ละกลุ่ม โดยคลิกที่ 
Join ดา้นหลงัช่ือกลุ่มแต่ละกลุ่ม 
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  6.13.12 ส่งข้อความไปยังนักเรียนทุกกลุ่ม โดยคลิกปุ่ ม Broadcast Message to All 

 
 
  6.13.13 ปิดกลุ่มย่อยก่อนหมดเวลา โดยคลิกปุ่ ม Close All Rooms นักเรียนทุกคนจะถูกดึง
กลบัมายงัห้องหลกัเหมือนเดิม 
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 6.14 ปรับเปลี่ยนมุมมองแสดงหน้าจอ โดยคลิกที่ View โดยจะมี 4 แบบให้เลือก คือ 
  - Speaker แสดงหนา้จอคนที่พูดเป็นหนา้จอใหญ่ 
  - Gallery แสดงมุมมองแบบเท่ากนัทุกหนา้จอ 
  - Immersive แสดงมุมมองตามแม่แบบของโปรแกรม 
  - Fullscreen แสดงหนา้จอโปรแกรมแบบเต็มหนา้จอ 

 
 
 6.14.1 ต้ังค่าให้นักเรียนทุกคนเห็นหน้าจอของผู้สอนเป็นจอใหญ่ โดยคลิก ... ที่หน้าจอ

ผูส้อน 
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  6.14.2 เลือกค าส่ัง Spotlight for Everyone 

 
 

6.14.3 ยกเลิกการแสดงหน้าจอผู้สอนเป็นหน้าจอหลัก โดยคลิก Remove Spotlight 
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7. การใช้กล้อง Webcam จากสมาร์ทโฟน โดยใช้แอพลิเคชัน iVCam Webcam (ในกรณีท่ีไม่ได้
สอนหนา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น สาธิตการทดลอง เป็นตน้) 

7.1 ติดต้ังโปรแกรม iVCam บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
7.1.1 คน้หาค าว่า “ivcam” จาก Google จากนั้นคลิกเขา้เวบ็ไซต ์www.e2esoft.com ดงัรูป 

 
 
  7.1.2 คลิกปุ่ ม Download for Windows 
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http://www.e2esoft.com/


  7.1.3 ไฟลติ์ดตั้งจะถูกดาวน์โหลดมาไวบ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้คลิกที่ไฟล ์ดงัรูป 

 
 
  7.1.4 คลิกปุ่ ม Run 
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  7.1.5 เลือกภาษา จากนั้นคลิกปุ่ ม OK 

 
 
  7.1.6 คลิกปุ่ ม Next 

 
 
  7.1.7 คลิกปุ่ ม Next 
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  7.1.8 คลิกปุ่ ม Next 

 
 
  7.1.9 คลิกปุ่ ม Install 
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  7.1.10 คลิกปุ่ ม Finish เมื่อเสร็จส้ินขั้นตอนการติดตั้ง 

 
 

7.2 ติดต้ังแอพลิเคช่ัน iVCam Webcam บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต 

 
 
7.3 ต้ังค่าเครือข่ายของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตให้อยู่บนเครือข่ายเดียวกัน 

เช่น จบั Wi-Fi ตวัเดียวกนั 
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7.4 เปิดโปรแกรม iVCam บนคอมพิวเตอร์ขึ้นมา ดงัรูป 

 
 

 7.5 เปิดแอพลิเคช่ัน iVCam บนสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตขึ้นมา จากนั้นแอพลิเคชั่น iVCam บนมือถือ
กบัโปรแกรม iVCam บนคอมพิวเตอร์จะเช่ือมต่อกนัโดยอตัโนมตัิ  

7.5.1 อนุญาตให้แอพลิเคชัน่เขา้ถึงกลอ้ง โดยแตะที่ ตกลง 
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7.5.2 อนุญาตให้แอพลิเคชัน่เขา้ถึงไมโครโฟน โดยแตะที่ ตกลง 

 
 
 7.6 หนา้จอคอมพิวเตอร์จะปรากฏกลอ้งเวบ็แคมจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตขึ้นมา ตวัอยา่งดงัรูป 
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 7.7 เปลี่ยนกลอ้งในโปรแกรม Zoom ให้เป็น e2eSoft iVCam 

 
 
 7.8 กลอ้งของผูส้อนจะกลายเป็นกลอ้งเวบ็แคมจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต โดยผูส้อนสามารถเดิน
สอนไปตรงไหนก็ได ้นอกเหนือจากการยืนสอนหนา้ห้อง ตวัอยา่งดงัรูป 
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8. ส้ินสุดการสอนออนไลน์ 
 8.1 คลิกที่ End 

 
 
 8.2 คลิกปุ่ ม End Meeting for All นกัเรียนทุกคนจะออกจากการสอนออนไลน์โดยอตัโนมตั ิ
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