


คํานํา 

 

ดวยในภาวะปจจุบัน ประเทศไทยไดประสบปญหา การกระจายของเชื้อโรค โควิด 19 ทําให 

มีผูปวยและเสียชีวิตจากโรคดังกลาวมากข้ึน  รัฐบาลจึงตองประกาศมาตรการเพ่ือหยุดการแพรกระจายของ

เชื้อโรค หนึ่งในมาตรการสําหรับการปฏิบัติงานของหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน คือการปฏิบัติงานท่ีบาน 

( Work from Home) ดร.ผกาภรณ พลายสังข ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 

เขต 1 ไดมอบหมายให กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ 

กลุมอํานวยการ ดําเนินการตามมาตรการเพ่ือหยุดการแพรกระจายของเชื้อโรค โดยการขับเคลื่อนการ

ปฏิบัติงานท่ีบาน ( Work from Home) 

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุมอํานวยการ จึงไดจัดทํา

คูมือการใชแอพพลิเคชั่น ZOOM สําหรับผูดูแล การปฎิบัติงานท่ีบาน ( Work from Home) ข้ึน เพ่ือให

บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดไดศึกษาเปนแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีบาน เพ่ือหยุดการ

แพรกระจายของเชื้อโรค  โควิด 19 

 

                                                       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
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นายจักรพงษ ศุขวิทย 

ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ และผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

คูมือการใชแอพพลิเคช่ัน Zoom สําหรับผูดูแล 

รองรับมาตรการปดสํานักงานทํางานท่ีบาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

  การนําแอพพลิเคชั่น Zoom มาใชงานในชวงมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

COVID-19 เพ่ือใชในการติดตอสื่อสาร การประชุมสํานักงานหรือเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่งหลีกเลี่ยงการท่ีจะตองมาอยู

ใกลชิดกันตามมาตรการดังกลาว แอพพลิเคชั่น Zoom จึงไดนํามาใชงานซ่ึงสามารถใชงานไดสองชองทาง คือชองทาง

สมารทโฟน และเครื่องคอมพิวเตอร แบบใดก็ได 

 สําหรับแอพพลิเคชั่น Zoom จะมีขอจํากัดเนื่องจากเราใชฟรี ดังนั้นจะใชไดครั้งละไมเกิน 50 – 100 คน และ

มีเวลาในการใชงานเพียง 40 นาที หลังจากนั้นจะหลุด หากจะดําเนินการตอก็ตองรอใหเจาของหองแจง ID และ 

Password มาใหม 

การใชแอพพลิเคช่ัน Zoom สําหรับผูดูแล 

 1. การติดตั้งโปรแกรม Zoom ในเครื่องคอมพิวเตอร โดยไปท่ี https://zoom.us/support/download 

เลือกท่ี restart the download เพ่ือดาวนโหลด File มาเก็บไวท่ีเครื่องคอมพิวเตอร 

 

  File ท่ีดาวนโหลดมาชื่อ ZoomInstaller.exe ก็ใหยาย File ไปไวท่ีเราสามารถเรียกไดสะดวก 

  2. การเรียกใชงาน Zoom ใหดับเบิ้ลคลิกท่ี File ZoomInstaller.exe รอการติดตั้ง โดยเลือกท่ี Run 

 

 ระบบจะทําการติดตั้ง 
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นายจักรพงษ ศุขวิทย 

ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ และผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 และจะนํามาสูหนานี้ ใหคลิกท่ี เปด Zoom 

 
 3. การเขาโปรแกรมในฐานะผูควบคุมหอง เลือกท่ี Sign In 

 
 

 6. จะเลือก Sign In ดวย E-Mail ก็ไดแตท่ีทํามาแลวยาก เลยเขาทาง facebook จะงายกวา 

 
 7. ระบบจะเปด Browser และมีปอบอัพข้ึนมาก็ใหเลือก เปด zoom 
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นายจักรพงษ ศุขวิทย 

ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ และผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  8. จากนั้นก็จะเขาสูโปรแกรม zoom เม่ือเราจะเขาในโหมดของผูดูแล ใหเลือกท่ี New Meetiong 

 
 9. ระบบจะพามาสูหนานี้ ใหเลือกท่ี Join with Computer Audio 

 
 การเขาสูระบบผูดูและก็เสร็จสิ้น 

การสรางหองประชุมเพ่ือใหสมาชิกเขาประชุม 

 เลือกท่ี Invite 
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นายจักรพงษ ศุขวิทย 

ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ และผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 ระบบจะให Meeting ID และ Password มาให แตเพ่ือความสะดวกใหเลือกท่ี Copy Invitation แทน 

 
 หลังจาก Copy แลวก็นําไปวางท่ี Microsoft Word แลวคัดลอกเฉพาะ Meeting ID และ Password สง

ใหกับผูท่ีจะเขารวมประชุม 

 
ทําความเขาใจกับเครื่องมือใน zoom 

 เครื่องมือท่ีมีใน zoom ดานลาง 

 1. สําหรับปดเปดไมคของเรา Mute 

 2. สําหรับ set ตางๆ ของไมคและลําโพง 

 
 3. สําหรับเปดปดกลอง Stop Video 
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นายจักรพงษ ศุขวิทย 

ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ และผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 4. สําหรับ set คากลอง 

 
 5. Invite สําหรับดู Meeting ID และ Password   

 6. Manage Participants สําหรับดูผูเขารวม ดานลางจะมีปุมสั่งปดไมค และเปดไมคท้ังหมด พรอมคําสั่ง 

More 

 

 
 7. Share Screen เปนการนําเสนองานตางๆ ทางหนาจอมคอมพิวเตอร สําหรับการบรรยาย 

 8. เปนการ set คา Share Screen 

 
 9. Chat เปนโปรแกรม Chat ไดท้ังกลุมหรือเฉพาะตัว 

 10. Record สําหรับบันทักท่ีเราไดเขารวมประชุมพูดคุยกัน หากสั่ง stop กอน file ก็จะประมวลผลในตอน

เลิกประชุม 

 11. Reactions มีไวสําหรับเปนสัญญลักษณ ปรบมือ และเยี่ยม 

 
 12. End Meeting คือการเลิกกอนครบกําหนดเวลา หากเราปดท่ีนี้เครื่องท่ีเขารวมประชุมก็จะปดออกไป

ดวย 

 อยางอ่ืนๆ ก็ขอใหศึกษา ฝกฝนใหชํานาญนะครับ 
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