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วิธีการใชแอพพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting 
 

ระบบปฏิบัติการ IOS 

1.การติดต้ัง 

ทำการดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น Zoom ในโทรศัพทมือถือ ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดที่ App Store โดยพิมพ

คนหาคำวา Zoom Cloud Meeting จะขึ้นมาเปนอันดับแรก จากน้ันกด ติดต้ัง หรือ Install 

2.การอนุญาตสิทธิ  

เมื่อเปดแอพพลิเคชั่นครั้งแรก จะมีขอความถามเรื่องอนุญาตการแจงเตือน หรือการขออนุญาตเพื่อเขาถึงการ

ใชงานอุปกรณตางๆ เชน ไมโครโฟน กลอง ซึ่งควรตอบอนุญาตเพ่ือเปดการใชงานทั้งหมด 

ตัวอยาง เมื่อเขาใชงานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ครั้งแรก โปรแกรมจะมีขอความแจงเตือนถึงการ

เขาใชงานไมโครโฟน ซึ่งจะมีขอความแจงวา Enable To Access Microphone, Allow Zoom To Access 

Your Microphone From Device Menu (ไมสามารถใชงานไมโครโฟนได ไมทราบวาจะอนุญาติใหโปรแกรม

ซูมสามารถใชงานไมโครโฟนจากอุปกรณของทานไดหรือไม) จากน้ันใหปดไปหาปุม OK แลวกดตกลง 

3.การเขารวมประชุม  

เมื่อไดรับ Zoom ID หรือ Meeting ID หรือหมายเลขหองเพื่อรวมเขาหองประชุม และรหัสผานที่ทางผูจัดให

มาเรียบรอยแลว ใหเปดแอปพลิเคชัน จากนั้นไปที่ Join a meeting พอเลือกแลวจะเปลี่ยนเปนหนาใหม มี

ชอง Meeting ID ใหกรอก Meeting ID เมื่อกรอกเรียบรอยแลวใหปดมาที่ชอง Screen name ใหลบขอความ

เดิมแลวพิมพชื่อตนเองเพื่อแสดงใหผูเขารวมคนอื่น ๆ เห็น จากนั้นปดไปที่ปุม Join กดเขาไปจะขึ้น หนาชอง

รหัสผาน ใหกรอกรหัสผานตามที่ไดรับ แลวปดไปยังปุม Continue จากนั้นทานจะเขาสูหองประชุม แตจะยัง

ไมไดยินเสียงใด ๆ ใหปดหาปุม WIFI or Cellular และกดเลือก ก็จะเขาสูระบบพรอมเขารวมกิจกรรม 

4.การเปลี่ยนช่ือ  

เมื่อไดรับ Zoom ID หรือ Meeting ID ในการเขาหองประชุม และรหัสผานที่ทางผูจัดใหมาแลวนั้น ซึ่งในหนา

ใหกรอก Meeting ID ใหปดถัดไปจนพบชอง Screen name ให กรอกช่ือของตนเองในชองน้ีไดเลย จากน้ันให

ดำเนินตามขั้นตอนปกติ  

**กรณีเขามาในหองประชุมแลวไมไดเปลี่ยน ช่ือของตนเองใหไปที่ Participants ช่ือแรกที่ทานเจอตอ

จากชองคนหา ช่ือน้ันจะเปนช่ือของทานใหเขาไปแลวหกดปุม rename แลวเขาไปเปลี่ยนช่ือไดทันที 

5.การเปด/ ปดไมโครโฟน  

ในการประชุมโฮสจะเปนผูควบคุมการเปด/ ปดไมโครโฟนทุกคนที่เขารวมประชุม เมื่อโฮสตองการใหทานเปด

ไมโครโฟน ทานจะไดยินคำวา Ask to Unmute The Host Would like you to Unmute (ขอใหทานเปด

ไมโครโฟน โฮสตตองการใหทานเปดไมโครโฟน) ใหปดไปทางขวาเลือกคำวา Unmute Button ก็จะใชงานได

และหากวาทานพูดจบ แลวตองการปดไมโครโฟน ใหใชสองนิ้วแตะลงที่หนาจอโทรศัพทสองครั้ง ไมโครโฟน



ของทานก็จะถูกปดทันที หรือหากทานใดใชหูฟงเอียรพอต สามารถกดที่ปุมรับสายหนึ่งครั้งก็จะเปนการเปด/

ปดไมโครโฟน 

ทั้งนี้หากในหองประชุม ไมไดหามใหผูเขารวมประชุมเปดไมโครโฟนเอง ทานสามารถปดหาคำวา unmute 

Button แลวเลือกเปดไมโครโฟนได หรือหากตองการจะปดไมโครโฟนก็ใหปดหาคำวา Mute Button เพื่อปด

ไมโครโฟนไดเลย 

6.การเปด/ปดกลองวิดิโอ  

เมื่อทานเขามาในหองประชุม หากปดไปเรื่อย ๆ จะเจอปุม Start my Video หรือ Stop My Video โดยหาก

กลองวิดิโอปดอยูจะขึ้นวา Start My Video หรือหากกลองวิดิโอเปดอยูจะขึ้นวา Stop My Video 

7.การประชุมที่มีการลงมติ /ยกมือ/ กดใหความเห็น 

ใหปดหาคำวา More แลวกดเลือก จากนั้นปดไปหาปุม Raise Hand เมื่อทานกดเลือกปุมน้ีก็จะขึ้นวาทานยก

มือขึ้น หากตองการเอามือลงก็ใหไปที่เดิม โดยไปที่ปุม More กดเลือก จากนั้นปดหาปุม Lower Hand กด

เลือกมือจะถูกยกลง 

สวนการใชงานปุม Yes/ No ใหไปหาและเลือกปุม More จากนั้นปดไปที่ปุม Yes/ No แลวกดเลือกปุมใดปุม

หนึ่ง ตัวอยางการใชงานหากผูเขารวมประชุมตองการลงมติในที่ประชุมวาเห็นดวยใหไปเลือกปุม Yes แลวกด

หน่ึงครั้ง หากผูเขารวมประชุมตองการลงมติในที่ประชุมไมเห็นดวยใหไปที่ปุม No กดเลือกหน่ึงครั้ง 

8.การสงขอความในแชท  

ใหปดไปที่ปุม More จากนั้นไปที่ปุม Chat เมื่อเขาหนา chat เรียบรอยแลวสามารถเลือกแชทเฉพาะบุคคล

หรือจะเลือกแชทกับทุกคนในที่ประชุมได โดยปกติจะตั้งคาเริ่มตนเปนสงถึงทุกคน เมื่อไปที่ชองพิมพขอความ

ใหทานพิมพขอความไดเลย เมื่อพิมพขอความเรียบรอยใหไปที่ Send to เพ่ือสงขอความ 

  



ระบบปฏิบัติการ Android 

1.การติดต้ัง 

ทำการดาวนโหลดแอพพลิเคช่ัน Zoom Cloud Meeting ในโทรศัพทมือถือ โดยสามารถดาวนโหลดไดที่ Play 

Store โดยพิมพคนหาคำวา Zoom Cloud Meeting จะขึ้นมาเปนอันดับแรก จากน้ันกด ติดต้ัง หรือ Install 

2.การอนุญาตสิทธิ  

เมื่อเปดแอพพลิเคชั่นครั้งแรก จะมีขอความถามเรื่องอนุญาตการแจงเตือน หรือการขออนุญาตเพื่อเขาถึงการ

ใชงานอุปกรณตางๆ เชน ไมโครโฟน กลอง ซึ่งควรตอบอนุญาตเพ่ือเปดการใชงานทั้งหมด 

ตัวอยางเมื่อเขาใชงานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ครั้งแรก  โปรแกรมจะมีขอความแจงเตือนถึงการ

เขาใชงานไมโครโฟน ซึ่งจะมีขอความแจงวา Enable To Access Microphone, Allow Zoom To Access 

Your Microphone From Device Menu (ไมสามารถใชงานไมโครโฟนได ไมทราบวาจะอนุญาติใหโปรแกรม

ซูมสามารถใชงานไมโครโฟนจากอุปกรณของทานไดหรือไม) จากน้ันใหปดไปหาปุม OK แลวกดตกลง 

3.การเขารวมประชุม  

เมื่อไดรับ Zoom ID หรือ Meeting ID หรือหมายเลขหองเพื่อรวมเขาหองประชุม และรหัสผานที่ทางผูจัดให

มาเรียบรอยแลว ใหเปดแอปพลิเคชัน จากนั้นไปที่ Join a meeting พอเลือกแลวจะเปลี่ยนเปนหนาใหม มี

ชอง Meeting ID ใหกรอก Meeting ID เมื่อกรอกเรียบรอยแลวใหปดมาที่ชอง Screen name ใหลบขอความ

เดิมแลวพิมพชื่อตนเองเพื่อแสดงใหผูเขารวมคนอื่น ๆ เห็น จากนั้นปดไปที่ปุม Join กดเขาไปจะขึ้น หนาชอง

รหัสผาน ใหกรอกรหัสผานตามที่ไดรับ แลวปดไปยังปุม Continue จากนั้นทานจะเขาสูหองประชุม แตจะยัง

ไมไดยินเสียงใด ๆ ใหปดหาปุม WIFI or Cellular และกดเลือก ก็จะเขาสูระบบพรอมเขารวมกิจกรรม 

4.การเปลี่ยนช่ือ  

เมื่อไดรับ Zoom ID หรือ Meeting ID ในการเขาหองประชุม และรหัสผานที่ทางผูจัดใหมาแลวนั้น ซึ่งในหนา

ใหกรอก Meeting ID ใหปดถัดไปจนพบชอง Screen name ให กรอกช่ือของตนเองในชองน้ีไดเลย จากน้ันให

ดำเนินตามขั้นตอนปกติ  

**กรณีเขามาในหองประชุมแลวไมไดเปลี่ยน ช่ือของตนเองใหไปที่ Participants ช่ือแรกที่ทานเจอตอ

จากชองคนหา ช่ือน้ันจะเปนช่ือของทานใหเขาไปแลวหกดปุม rename แลวเขาไปเปลี่ยนช่ือไดทันที 

5.การเปด/ ปดไมโครโฟน  

ในการประชุมโฮสจะเปนผูควบคุมการเปด/ ปดไมโครโฟนทุกคนที่เขารวมประชุม เมื่อโฮสตองการใหทานเปด

ไมโครโฟน ทานจะไดยินคำวา Ask to Unmute The Host Would like you to Unmute (ขอใหทานเปด

ไมโครโฟน โฮสตตองการใหทานเปดไมโครโฟน) ใหปดไปทางขวาเลือกคำวา Unmute Button ก็จะใชงานได

และหากวาทานพูดจบ แลวตองการปดไมโครโฟน ใหปดไปที่ Mute Button ไมโครโฟนของทานก็จะถูกปด

ทันที 



ทั้งนี้หากในหองประชุม ไมไดหามใหผูเขารวมประชุมเปดไมโครโฟนเอง ทานสามารถปดหาคำวา unmute 

Button แลวเลือกเปดไมโครโฟนได หรือหากตองการจะปดไมโครโฟนก็ใหปดหาคำวา Mute Button เพื่อปด

ไมโครโฟนไดเลย 

6.การเปด/ปดกลองวิดิโอ 

เมื่อทานเขามาในหองประชุม หากปดไปเรื่อย ๆ จะเจอปุม Start my Video หรือ Stop My Video โดยหาก

กลองวิดิโอปดอยูจะขึ้นวา Start My Video หรือหากกลองวิดิโอเปดอยูจะขึ้นวา Stop My Video 

7.การประชุมที่มีการลงมติ /ยกมือ/ กดใหความเห็น  

ใหปดหาคำวา More แลวกดเลือก จากนั้นปดไปหาปุม Raise Hand เมื่อทานกดเลือกปุมนี้ก็จะขึ้นวาทานยก

มือขึ้น หากตองการเอามือลงก็ใหไปที่เดิม โดยไปที่ปุม More กดเลือก จากนั้นปดหาปุม Lower Hand กด

เลือกหน่ึงครั้ง มือจะถูกยกลง 

สวนการใชงานปุม Yes/ No ใหไปหาและเลือกปุม More จากนั้นปดไปที่ปุม Yes/ No แลวกดเลือกปุมใดปุม

หนึ่ง ตัวอยางการใชงานหากผูเขารวมประชุมตองการลงมติในที่ประชุมวาเห็นดวยใหไปเลือกปุม Yes แลวกด

หน่ึงครั้ง หากผูเขารวมประชุมตองการลงมติในที่ประชุมไมเห็นดวยใหไปที่ปุม No กดเลือกหน่ึงครั้ง 

8. การสงขอความในแชท  

ใหปดไปที่ปุม More จากนั้นไปที่ปุม Chat เมื่อเขาหนา chat เรียบรอยแลวสามารถเลือกแชทเฉพาะบุคคล

หรือจะเลือกแชทกับทุกคนในที่ประชุมได โดยปกติจะตั้งคาเริ่มตนเปนสงถึงทุกคน เมื่อไปที่ชองพิมพขอความ

ใหทานพิมพขอความไดเลย เมื่อพิมพขอความเรียบรอยใหไปที่ Send to เพ่ือสงขอความ 

  



ระบบ Windows 

1.การเขารวมประชุม 

เมื่อทำการดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ที่เครื่องคอมพิวเตอรหรือโนตบุคเรียบ

รอยแลว ใหกดปุมสตารท พิมพคำวา Zoom แลวกด Enter จะปรากฎหนาตางของโปรแกรม Zoom  

จากนั้นกดปุม Tab เพื ่อหาปุม Join a Meeting กด Enter กรอก Meeting ID แลวกดปุม Tab ไปที่ชอง 

Screen name เพ่ือกรอกช่ือตนเอง จากน้ันกดปุม Tab ไปหาปุม Join กด Enter  

เมื่อกด  Enter แลวจะปรากฏหนาตางขึ้นมาเพื่อใหกรอกรหัสผานแลวกดEnter จากนั้นจะปรากฏปุม Join 

with Computer audio ใหกด Enter เพ่ือเช่ือมเสียงในหองประชุมพรอมอบรม หรือหากไมปรากฏคำวา Join 

with Computer audio ขึ้นมา ใหทานกด Tab หาปุม Join audio จากน้ันกด Enter  

2.การเปลี่ยนหรือกำหนดช่ือ  

เมื่อทานไดรับ Zoom ID หรือ Meeting ID ในการเขาหองประชุม และรหัสผานที่ผูจัดใหมาแลวนั้น ในหนา

เดียวกับที่ทานกรอกเลข Meeting ID จะมีชองที่ชื่อวา Your Name ใหกรอก ชื่อที่ทานตองการใหคนอื่นเห็น

ในหองประชุม เมื่อกรอกเสร็จใหปดมาที่ชอง Join แลวกด Enter เพื่อเขาหองประชุม จากนั้นทำตามขั้นตอน

ปกติไดเลย 

**หากกรณีที ่ท านเขามาแลวยังไมไดเปลี ่ยนชื ่อของตนเองใหไปที ่ Participant โดยใชคำสั่ง 

Alternate+u ไปหาชื่อของทาน จากนั้นกด Tab ไปที่ More Options กด Enter จากนั้นเลื่อนลูกศร

ขึ้น/ลงไปหา Rename กด Enter พิมพชื่อของตนเองเรียบรอยแลวกด Tab ไปที่ OK กด Enter ช่ือ

ของทานจะถูกเปลี่ยนตามที่กำหนด 

3.การเปด/ ปดไมโครโฟน  

โดยปกติผูจัดจะปดไมโครโฟนของทุกคนหลังจากเขามาในหองประชุม หากตองการเปดไมโครโฟนสามารถทำ

ได 3 วิธี 1. ให Tab หาคำวา unmute Button จากนั้นกด Enter ก็จะเปดไมโครโฟน หรือให Tab หาคำวา 

Mute Button แลวกด Enter เพื่อปดไมโครโฟน 2. สามารถใช Shortcut key ในการเปด/ปดไมโครโฟนได 

ดวยการกดปุม Alternate+A พรอมกัน ก็จะเปด ไมโครโฟนหรือกดอีกครั้งเพื่อ ปด ไมโครโฟน 3. หากปด

ไมโครโฟนอยูในขณะน้ัน ทานสามารถกดปุม Space bar คางไว จะเปนการเปดไมโครโฟน และเมื่อปลอยก็จะ

ปดไมโครโฟน 

ทั้งนี้ ผูจัดบางทานอาจไมอนุญาตใหผูเขารวมปด/เปดไมโครโฟนดวยตนเองได ดังนั้น หากกดเปดไมโครโฟน

แลวขึ้นวา not allow ก็ใหกดปุมยกมือแทน 

4.การเปด/ ปดกลองวิดิโอ  

สามารถทำได 2 วิธี 1. ให Tab หาคำวา Start Video แลว Enter เพื่อเปดกลองวิดิโอ หรือให Tab หาคำวา 

Stop Video แล ว Enter เพ ื ่อป ดกล องว ิด ิ โอ 2. เป ด/ปดกล องว ิด ิ โอโดยใช  Shortcut Key โดยกด 

Alternate+V พรอมกัน ก็จะเปนการ เปดกลองวิดิโอหรือกดอีกครั้งเพื่อ ปดกลองวิดิโอ โดยสามารถเช็คไดวา



ของทานเปดหรือปดกลองวิดิโออยูโดยดูจากขอความที่ปรากฏ หากขึ้นวา Start My Video แปลวาปด หากขึ้น

วา Stop My Video แปลวาทานเปดอยู 

5.การประชุมที่มีการลงมติ /ยกมือ/ กดใหความเห็น 

การยกมือทำได 2 วิธี 1. กดปุม Tab หาคำวา Reaction จากนั้นกด Enter แลวกดปุม Tab หาคำวา Raise 

Hand แลวกด Enter เพื่อยกมือขึ้น หรือทำเชนเดิมแตหาคำวา Lower Hand แทน เพื่อยกมือลง 2.ใชคำสั่ง 

Shortcut Key โดยการกด Alternate+y พรอมกัน ก็จะเปนการยกมือขึ้น และกดอีกครั้งเพื่อยกมือลง สวน 

Reaction อื่นเชน Yes No ก็จะอยูใน Reactionเชนเดียวกัน ซึ่งทานสามารถกดปุม Tab เพื่อเลือกใชงานได

เลย 

6.การสงขอความในแชท  

ทำได 2 วิธี 1. กดปุม Tab หาคำวา Chat แลวกด Enter จากนั้นหนาตางแชทจะปรากฏขึ้นมา ใหกดปุม Tab 

หา Text Box แลวพิมพขอความไดเลย เมื่อพิมพเสร็จกด Enter เพ่ือสงขอความ เมื่อสงขอความเรียบรอยแลว

ทานสามารถออกจากหนาตางแชทไดโดยการกด Esc วิธีที ่ 2. การใชคำสั ่ง Shortcut Key โดยการกด 

Alternate+H พรอมกัน หนาตางแชทจะปรากฏขึ้นมาทันที จากนั้นใหกดปุม Tab หา Text Box แลวพิมพ

ขอความไดเลย เมื่อพิมพขอความเรียบรอยแลวใหกด Enter เพื่อสงขอความ เมื่อสงขอความเสร็จแลว ทาน

สามารถออกจากหนาตางแชทไดโดยการกด Esc หรือกด Alternate+h อีกครั้ง 

ทั้งน้ีหากตองการสงขอความถึงคนใดคนหนึ่งโดยตรง โดยที่คนอื่น ๆ จะไมเห็นขอความนั้น เมื่อเปดหนาแชท

โดยการกด Tab หาคำวา Chat แลวกด Enter หรือกดคียลัดดวยคำสั่ง Alternate+ H แลว ใหกดปุม Tab หา

คำวา Everyone กด Enter แลวกดปุมลูกศรขึ้นลงเพื่อเลือกชื่อคนที่ตองการสงขอความ เมื่อเลือกชื่อคนที่

ตองการไดแลวใหกด Enter จากนั้นกดปุม Tab ไปที่ชองพิมพขอความเพื่อทำการพิมพขอความที่ตองการได

เลย หากตองการกลับไปสงถึงทุกคนอีกครั้ง ใหไปเปลี่ยนที่ช่ือคนกอนหนาเปน Everyone 

 

คำสั่ง Shortcut Key ที่สำคัญในการใชงานบนระบบ Window 

- Alternate + A การปด-เปดไมโครโฟน โดยกดครั้งแรกจะเปดไมโครโฟน หากกดอีกหน่ึงครั้ง

เปนการปดไมโครโฟน 

- หากใชงานผานมือถือบนระบบปฏิบัติการ IOS ใหใชสองนิ้วแตะลงที่หนาจอโทรศัพทสองครั้ง 

ไมโครโฟนของทานก็จะถูกปดทันที หรือหากใครใชหูฟงเอียรพอต สามารถกดที่ปุมรับสาย

หนึ่งครั้งก็จะเปนการเปด/ปดไมโครโฟน แตสำหรับระบบ Android ผูใชงานจะตองไปที่ปุม

เปด/ปดไมโครโฟนบนหนาจอมือถือเทาน้ันจึงจะทำการเปด/ปดไมโครโฟนได 

- Alternate + U การดูผูเขารวมประชุมทั้งหมด หากกดอีกครั้งเปนการปดเมนู 

- Alternate + V การปด-เปด Video หากกดอีกครั้งเปนการปดเมนู 

- Alternate + H การปด-เปดเมนูแชท หากกดอีกครั้งเปนการปดเมนู 

- Alternate + S การแชรหนาจอ โดยกดหน่ึงครั้งเปดเมนูและกดอีกหน่ึงครั้งปดเมนู 

- Alternate + Q การออก/ปดหองประชุม 
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