
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Application
“Zoom Cloud Meetings” 

3 ช่องทาง
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook

2. มือถือระบบปฏิบัติการ Android
3. มือถือระบบปฏิบัติการ IOS



(1)
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Application

“Zoom Cloud Meetings”
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook



1. เปิด Browser internet เพื่อเข้าไปท าการ download โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ท่ี 
https://zoom.us โดยเลื่อนไปที่บรรทัดล่างสุดของหนา้ website หัวข้อ Download – Meetings Client 
2.ท าการ double click เพื่อ download file จะได้ file ที่ชื่อว่า zoominstaller.exe แล้วท าการ double 
click เพื่อติดตั้งโปรแกรม

https://zoom.us/


3. หลังจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดโปรแกรม Zoom Cloud Meetings จะปรากฏหน้าจอให้ใส่ 
Email และ Password (ในกรณียังไม่มี account) โดยในการเข้าใช้งานโปรแกรม ให้ท าการ click ที่ปุ่ม Sign Up 
เพื่อสมัครเข้าใช้งาน



4. ท าการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งาน (user) โดยใช้ email และกด Sign Up เพื่อยืนยันการใช้งาน โดยจะมี email 
ยืนยันการลงทะเบียนส่งไปยัง email ที่ระบุ 
จากนั้นจะต้องท าการยืนยันการสมัครใช้งานใน email ที่ลงทะเบียน



5. เปิด email ที่ใช้ในการลงทะเบียน เพื่อท าการยืนยันโดยกด Activate Account เพื่อเปิดการใช้งาน
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 



6. เมื่อท าการ Activate Account ใน email แล้ว จะปรากฏหน้าต่างให้ก าหนดชื่อ-สกุล และรหัสผ่าน 
(Password) ในการเข้าใชง้านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 



7. เมื่อจะเข้าใช้งานระบบ ให้กรอก email ที่ใช้สมัครเป็น user และใส่รหัสผ่านที่ก าหนดก่อนหน้านี้ 
หลังจากนั้น ให้กด Sign In เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meetings



8. เมื่อ Login เข้าใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meetings แล้ว ให้กดเลือกที่ปุ่ม Join เพื่อเข้าสู่
ห้องประชุม ท าการกรอก Meeting ID ที่ได้รับจาก Admin/Host ส่วนกลางเป็นตัวเลข 10 หลัก 
แล้วกด Join



9. หลังจากด าเนินการตามข้อ 8. แล้ว จะเข้าสู่หน้าจอการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
โดยที่เมนูด้านล่างจะสามารถเลือกที่จะเปิด-ปิดไมค์ เปิด-ปิดกล้อง เชิญผู้เข้าร่วมประชุม แชรห์น้าจอ 
chat รายบุคคลหรือทุกคนที่อยู่ในห้องประชุม



(2)
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Application

“Zoom Cloud Meetings”
ส าหรับมือถือระบบปฏิบัติการ Android



1. เข้าไปยัง Play store ค้นหา Application ที่ชื่อว่า “Zoom cloud meeting”



2. เมื่อค้นหาเจอแล้ว ให้กดที่ชื่อ App เพื่อเข้าสู่หนา้แสดงรายละเอียดของ App จากนั้นให้กดติดตั้ง 
(Install) โปรแกรม
3. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้กดเปิด (Open) โปรแกรม Zoom Cloud Meetings



4. ในกรณีที่เข้าใช้งานครั้งแรก ให้กดปุ่ม Sign Up เพ่ือลงทะเบียน จากนั้นจึงกรอกข้อมูล Email ชื่อ-สกุล
ผู้ใช้งาน และรอแจ้งการยืนยันในอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนนั้น (ตัวอย่างเช่น ใช้ Gmail ลงทะเบียน จะต้องเข้า
web/App Gmail เพ่ือเปิด email ฉบับที่จะให้ยืนยันผู้ใช้งาน โดยกดปุ่ม Activate Account และจะมี
การให้ตั้งรหัสเพ่ือใช้งาน App)



5. เมื่อลงทะเบียนเสร็จแลว้ ให้กลับไปยังโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
กดปุ่ม Sign In เพื่อเข้าใชง้านโดยกรอก email และรหัสที่ได้ตั้งค่าไว้ตามข้อ 4.



6. เมื่อ Sing In เข้าสู่โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ให้กดปุ่ม Join เพื่อเข้าสู่การสนทนาแบบ
กลุ่ม โดยกรอกรหัสกลุ่มสนทนา (Meeting ID) ทีไ่ด้รับจากเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง (Admin)



(3)
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Application

“Zoom Cloud Meetings”
ส าหรับมือถือระบบปฏิบัติการ IOS



1. เข้าไปที่ App Store
2. พิมพ์ “Zoom Cloud Meeting”
3. กดติดตั้ง (Install) โปรแกรม



4. เข้า App แล้วกด Sign up (กรณีการใช้งานครั้งแรก)
5. กรอก Email Address และใส่ชื่อ-สุกล เพื่อลงทะเบียนผูใ้ช้งาน
6. ไปที่ Email Address เพื่อแจ้งการยืนยัน แล้วกด Activate Account



7. เข้ามาที่ App ตรง Account info แล้วตั้ง Username และ Password
8. ตรง Invite colleagues กรณีการใช้งานครัง้แรกให้ใส่ที ่I’m not a robot



9. เมื่อ Sign In แล้วจะเห็นหน้า Meet&Chat ให้กดปุ่ม Join เพื่อเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม
10. กรอกรหัส (Meeting ID) จาก Admin (จากส่วนกลาง) เช่น 824-568-7851 แล้วกด Join
11. กดปุ่ม Call using Internet Audio



12. เริ่มการใช้งานโดยจะเห็นหน้าคูส่นทนาแบบเดี่ยว หาก Slide ไปด้านขวาจะเห็นคู่สนทนาทุกคน
13. Admin (Host) จะขอให้แต่ละคนใช้วิดีโอ ให้กดปุ่ม OK



ตัวอย่างการใช้ลูกเล่นต่าง ๆ ของ Application



- กด tap ด้านล่าง จะเห็น function ต่าง ๆ เช่น Unmute Stop Video Share Content 
Participants More
- กด Share Content จะขึ้นรายการให้เลือก share อาทิ กด Website URL จากนั้นกรอก URL
แล้วกด Share



- กดปุ่ม Participants จะปรากฏสมาชิกในวงสนทนา สามารถ Chat หรือ invite สมาชิกเพิ่มเติมได้
- หากต้องการ Chat ให้ทุกคนเห็นให้กด Send to Everyone แต่หากต้องการ Chat เฉพาะรายบุคคล
ให้กด Send to แล้วเลือกชื่อสมาชิกที่ต้องการ



- กรณีผู้เข้าร่วมประสงค์จะท าอะไรเพิม่เติม เช่น จะขออนุญาตส่งรูป ให้ slide ซ้าย
แล้วกด Tap to speak เมื่อพูดเสร็จจะขึ้น Done Speaking
- หากต้องการจบการสนทนากลุ่ม ให้กดปุ่ม Leave ด้านบนขวา แล้วกด Leave Meeting



Email ส าหรับการเข้าใช้งาน
ของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

nhrcmeeting.east@gmail.com ภาคตะวันออก
nhrcmeeting.north@gmail.com ภาคเหนือ
nhrcmeeting.northeast@gmail.com ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
nhrcmeeting.south@gmail.com ภาคใต้
nhrcmeeting.west@gmail.com ภาคตะวันตก

mailto:nhrcmeeting.east@gmail.com
mailto:nhrcmeeting.north@gmail.com
mailto:nhrcmeeting.northeast@gmail.com
mailto:nhrcmeeting.south@gmail.com
mailto:nhrcmeeting.west@gmail.com


ขอให้สนุกกับการใช้งาน Application
“Zoom Cloud Meetings” นะคะ



รายชื่อคณะผู้จัดท า
นายโสพล จริงจิตร

นายวณัท รุจนันตกุล
นายศรัทธาวุฒิ จันขันธ์

นางสาวศิริวรรณ ขนุนทอง


