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วิธีการจัดการห้องเรียน Virtual Classroom ด้วยโปรแกรม ZOOM (ส าหรับผู้สอน) 
Zoom เป็นโปรแกรมการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ที่ออกแบบมาส าหรับใช้ในการจัด

ประชุมทางไกล การอบรมสัมมนา หรือการเปิดคอร์สสอนออนไลน์ ซึ่งสามารถรองรับผู้เรียนได้ถึง 100 คน 
โดย โปรแกรม Zoom สามารถส่งสัญญาณภาพและเสียง ของทั้งของผู้สอนและผู้เรียน ท าให้สามารถสนทนา
โต้ตอบกันได้ น าเสนอเอกสารต่างๆ เช่น PowerPoint word pdf น าเสนอหน้าจอของผู้สอน อีกทั้งยัง
สามารถบันทึกวิดีโอ การสอนไปพร้อมกันได้ นอกจากนี้  Application Zoom สามารถใช้ได้หลากหลาย
ช่องทาง อาทิเช่น ลง App บน Tablet / Smartphone ได้ทั้ง iOS และ Android หรือ PC, Notebook ที่
เป็น Windows หรือ MAC OS ก็สามารถใช้ได้โดยผ่าน Web Browser แถมมี Software ให้ Download ลง
เครื่องเพ่ือเพ่ิมความสะดวก ท าให้ง่ายขึ้นไปอีก 
ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Zoom 
1. ให้เข้าไปที่  https://zoom.us/ 
2. คลิกท่ี  Sign Up, It's Free  เพ่ือท าการสมัครและสร้าง Account 

 
 
  

https://zoom.us/
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3. กรอกวันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) จากนั้นคลิก  

 
 
4. เลือกวิธีการสมัคร โดยวิธีการสมัครสามารถสมัครได้ 2 วิธี 

 ใช้ Email บริษัท หรือใช้ Email ทั่วไปสมัคร 
 สมัครด้วย Google Account หรือ Facebook Account 

**ให้เลือกการสมัครด้วย Email ของโรงเรียน  ที่เป็น @skn.ac.th** 

 
 
 
  

    กรอก email 

    คลิกเพ่ือสร้างแอคเคาท์ 
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5. ให้เปิด Email เมื่อท าการ Activate Account 
 

 
 
6. ให้กดเลือก Yes เพ่ือยืนยันว่าลงทะเบียนในนามโรงเรียน คลิก  

  
  

    คลิกเพ่ือ Activate 
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7. กรอกข้อมูลของผู้ใช้งาน เมื่อกรอกครบแล้วคลิก  

 
8. สร้างรหัสผ่านส าหรับการ Sign in ครั้งถัดไป โดย Password ต้องมีความยาว 8 ตัวขึ้นไป ประกอบด้วย
ตัวอักษร และตัวเลข และต้องมีทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก และคลิกท่ี Continue 

 
9. ในหน้า Invite ให้คลิกที่ Skip this step 
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10. คลิกท่ี Start Meeting Now 

 
11. จะมีหน้าต่างให้ดาวน์โปรแกรม Zoom เพ่ือดาวน์โหลดลงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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12. เมือ่โปรแกรมดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยจะมีไฟล์สีส้ม ที่มุมหน้าจอด้านซ้าย ให้คลิกท่ีไฟล์ เพ่ือลงโปรแกรม 

 
 

 
รอจนครบ 100% 
 

 
 
เมื่อลงโปรแกรมเรียบร้อยจะมีไอคอนของโปรแกรม Zoom ขึ้นมาท่ีหน้าเดสกท์อป และมีหน้าต่างของ
โปรแกรมท่ีพร้อมใช้งาน 
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การสร้างห้องเรียน 
 
1. ไปที่เมนู Schedule 

 
2. ให้กรอกข้อมูลเพื่อตั้งเวลาในการเรียนของห้องนั้นๆ โดยอ้างอิง วันที่/เวลาที่จะใช้สอน เพื่อให้นักเรียนเข้า
เรียนได้ตามช่วงเวลานั้นๆ 
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3. ที่เมนู Meeting จะบอกเวลาในการเริ่ม VDO ให้กับนักเรียนแต่ละคน 

 
4. คลิกเลือกชั่วโมงสอนที่เราสร้างไว้ให้เป็นสีน้ าเงิน และคลิกที่เมนู Copy Invitation เพ่ือส่งให้นักเรียน เช่น
ใน Classroom หรือ Group Line  

 
 

 
นักเรียนที่ได้ลิงก์ในการเข้าร่วมชั้นเรียน โดยใช้ Meeting ID และ Password ในการเข้าร่วมชั้นเรียน 
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5. เมื่อถึงเวลาสอน ให้ครูคลิกที่เมนู Start เพ่ือเริ่มกระบวนการสอน 

 
 
การสอนโดยใช้โปรแกรมซูม 
1. เมื่อคลิกที่เมนู Start จะมีหน้าต่างขึ้นมาเพ่ือสอบถามเรื่องการใช้หูฟังและไมโครโฟน ให้คลิกท่ี  
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2. ตรวจสอบการท างานของไมโครโฟนและกล้อง 

หากมีเส้นสีแดงขีดทับไว้แบบนี้ ให้คลิกท่ีไอคอน เพ่ือเปิด และทดสอบ  

 

   สังเกตที่รูปไมล์ เวลาพูดจะมีสีเขียวขยับตามความดังของเสียง 
 
3. เมนูในการใช้งาน 

 
 

 เมนู Participants เป็นเมนูแสดงจ านวนผู้เข้าเรียน 
  เมนู Chat  เป็นเมนูในการติดต่อสื่อสาร สนทนา กับสมาชิกในห้องเรียน 
  เมนู Share Screen เป็นเมนูในการแชร์หน้าจอต่าง ๆ ของครูและนักเรียน 
  เมนู Record เป็นการสั่งบันทึก VDO การสอนตั้งแต่เริ่มต้น  
 
  เมนู Reaction ใช้ส าหรบัส่งสติกเกอร์  
 
   เมนู End คือจบการเรียนการสอน 
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เมนู Participants 
 เมื่อมีนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน จะมีรายชื่อปรากฏทางด้านขวา ให้ครูคลิก Admit  

 

 
มุมมองในการจัดการห้องเรียนสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ คือ  
                          จะเห็นหน้าครูเป็นจอใหญ่ และสมาชิกในห้องจะอยู่เป็นจอเล็ก ๆ  

 
 

     
  

เมื่อมีผู้ขอเข้าช้ันเรียนหลายคน ครูสามารถคลิก
ที่ Admit All เพื่อรับผู้เรียนท้ังหมดเข้าห้องเรียน
ในครั้งเดียว 
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แต่หากเลือกเป็น                             จะพบว่าจอของทุกคนในห้องจะเป็นจอเล็กๆ 
 

 
 
การอัดวิดีโอการสอนโดยใช้เครื่องมือ Record 

เครื่องมือ  
เมื่อกดเครื่องมือ Record  มุมด้านบนซ้ายมือ จะแสดงสัญลักษณ์ว่าก าลัง Recording

 
และท่ีแถบเครื่องมือ Record จะเปลี่ยนเป็นเครื่องมือส าหรับหยุด/สิ้นสุดการอัดหน้าจอ  
 
เมื่อจบการสอน ให้กดเมนู End โปรแกรมจะท าการ Save VDO ที่เราท าการ Record ให้อัตโนมัติ  
 

คลกิที่เมน ู  

 
 
คลิกท่ีเมนู   
 
 
  

กรอบสีเหลืองคือ Host หรือคร ู
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และจัดเก็บที่ โฟลเดอร์ Zoom ใน Document ที่ Drive C ของเครื่องคอมพิวเตอร์  

 

 
จะมีโฟลเดอร์แสดงวันเวลา ชื่อวิชาที่สอนให้คลิกเข้าที่โฟลเดอร์นั้น ๆ จะพบไฟล์ VDO ที่สามารถน าไป
เผยแพร่ได้ โดยผ่านแอพลิเคชันอื่น ๆ เช่น Classroom, YouTube, Facebook, Line  
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เมนู Share Screen  
เมนู Share Screen เป็นเมนูที่ใช้ในการแชร์หน้าจอที่ครูจะใช้สอนให้นักเรียนได้เห็นไปพร้อมกัน เหมือนการ
สอนในห้องเรียน 
1. คลิกท่ีเมนู Share Screen ด้านล่าง  
2. เลือกหน้าต่างที่เราจะใช้ในการสอนให้ขึ้นเป็นจอสีฟ้า และคลิกที่ Share 

 

 
 จะพบว่าหน้าจอจะเปลี่ยนไปทั้งฝั่งของครู และนักเรียน โดยจะมีหน้าจอแสดงสมาชิกอยู่ด้านข้างเป็น
จอเล็ก แต่หน้าจอหลักจะเป็นไฟล์ที่ครูใช้สอน ซึ่งไฟล์นี้สามารถเลื่อนได้พิมพ์เพ่ิมเติมได้ตลอดเวลา 
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เมนู Annotate 
หากต้องการใช้เครื่องมือเพ่ือเขียน หรือ ท าไฮไลท์ ก็สามารถท าได้ โดยการน าเมาส์ไปวางไว้บริเวณ

ด้านบนตรงเมนู You are screen sharing 

 
 
เลือกที่เมนู Annotate จะพบแถบเครื่องมือเพ่ิมเติมดังนี้ 

 
 

  เลือกรูปแบบเป็นเมาส์  สามารถเลื่อนเอกสารขึ้นลงได้ ท างานได้เหมือนเมาส์ปกติ 
 

  เลือกรูปแบบเมาส์เป็นแบบ Select  
 

  จะมีกล่องข้อความขึ้นมาให้พิมพ์เพ่ิมเติม  

 
 

  เป็นเมนูที่จะช่วยการเรียนการสอนมีความเสมือนจริงว่าได้เรียนในห้องเรียนมากที่สุด เนื่องจากครู
สามารถใช้เมนูนี้ในการวาด เขียน ท า ไฮไลท์ ข้อความต่าง ๆ ที่ส าคัญให้กับนักเรียนได้ 
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  เป็นการเลือกสติกเกอร์ต่าง ๆ  
 

 
 

  เป็นการเปลี่ยนรูปแบบเมาส์ 
 

   เป็นเครื่องมือในการลบสิ่งที่เกิดจากการใช้ Draw หรือ Stamp  
 

  การตั้งค่าสี ขนาดเส้น รูปแบบตัวอักษร 
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  ค าสั่งล้างหน้าจอ 
 

 
 
การพักการแชร์ ให้คลิกท่ีเมนู Pause Share 

 
 
เมื่อต้องการแชร์ไฟล์ที่เราพักไว้ให้คลิกท่ี Resume Share 

 
 
การเพ่ิมหน้าที่จะใช้สอนมากกว่า 1 หน้าจอ 

 
 
เมื่อต้องการหยุดการแชร์ คลิกท่ี Stop Share 

 
 

  เป็นเมนูที่ใช้ในการบันทึกหน้าจอที่เราต้องการเป็นรูปภาพ ถูกเก็บท่ี Drive C เช่นเดียวกับ VDO 
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เมนู Chat   
เมนู Chat  เป็นเมนูส าหรับการติดต่อสื่อสาร สนทนา แบ่งปันไฟล์กับสมาชิกในห้องเรียน การท างาน

คล้ายกับ Group Line หรือ Facebook Messenger 

 
 

เมื่อคลิกท่ี เมนู Chat จะปรากฏหน้าต่าง Zoom Group Chat ทางด้านขวา  เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความ 
ให้พิมพ์ในส่วน Type message here… เพ่ือสื่อสารถึงนักเรียนทุกคนได้  

 
 

หากต้องการสื่อสารถึงนักเรียนเพียงบางคน สามารถคลิกเปลี่ยนที่ To: จาก Everyone เป็นชื่อนักเรียนที่
ต้องการสื่อสาร 

  
 

 

การส่ง แบ่งปันไฟล์ ในห้อง Chat  สามารถท าได้โดยการคลิกที่ File  เลือกไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์  
หรือ Google Drive 



คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom      กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี

   

นอกจากนี้ หากต้องการบันทึกข้อความการสนทนาทั้งหมด สามารถคลิกที่    และคลิก  
Save Chat  จะได้ไฟล์เป็น text document  

   

 

 


