
วิธีการใชงานโปรแกรม
 

ในโทรศัพทมอืถอื 
โปรมแกรมซูม(ZOOM) คือ โปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่น 

ที่ใชในการประชุมแบบเห็นหนา พูดคุย แบงปนสงไฟล แบงปนรูปภาพในขณะที่ประชุมกันได
โดยผูเขารวมประชุมตองมีสัญญาณอินเตอรเน็ตและโทรศัพทมือถอืแบบสมารทโฟน



วิธีการดาวนโหลดโปรแกรม
 

1. ไปที่โปรแกรมดาวทโหลดแอพพลิเคชั่นในโทรศัพทของทาน Google Play หรือ App Store แลวแตยี่หองโทรศพัทของทาน
2. คนหา                   พิมพคําวา ZOOM
3. จะพบแอพพลิเคชัน่ ZOOM  กดติดตั้ง หรือ ดาวทโหลด



หมายเหตุ : 
ทั้งนี้ทางผูจัดทําอางอิงจากหนาจอมือถือยี่หอ IPhone

หากทานใชโทรศัพทรุนอื่นๆ หนาจอจะมีความคลายคลึงกัน แตวิธีการใชงานไมแตกตางกัน

คลิกเขาไปท่ี
จะพบดังภาพ

บนจอมือถือของทาน

คลิก



จะพบดังภาพ
ขั้นตอนน้ี

เปนขั้นตอนการเขาหองประชุม 
โดยทานจะตองกรอกหมายเลขหองประชุมลง

ไปตรงชองวาง



มคีําถาม!!!
1. หมายเลขหองประชุมมาจากไหน 
ตอบ มาจากคนที่เปนคนเปดหองประชุม 

2. เราจะรูเลขหองประชุมไดอยางไร
ตอบ จะรูไดเมื่อคนเปดหองประชุมสงเลขหองมาใหเรา

3. คนเปดหองประชุม จะสงเลขหองประชุมใหทางไหน

ตัวอยางหมายเลขหองประชุม 10 หลัก

3. คนเปดหองประชุม จะสงเลขหองประชุมใหทางไหน
ตอบ ทุกชองทางที่สามารถสือ่สารกันได เชน หองไลน โทรแจง เพ่ือนสงตอกันมา ฯลฯ

4. คนเปดหองประชุม จะสงเลขหองประชุมใหตอนไหน
ตอบ จะสงใหตอนที่จะประชุมลวงหนา 20-10 นาที (เกิดจากการนัดกัน)

5. แลวจะเขาหองประชุมไดตอนไหน
ตอบ เขาไดเม่ือคนเปดหองประชุมเปนคนเปดเทานั้น แมทานจะทราบหมายเลขหองประชุม 
แตถาทานเขาไปในหองขณะที่คนเปดหองยังไมเปด ทานก็ไมสามารถเขาหองประชุมได



1. กรอกหมายเลขหองประชุม
   ใหครบ 10 หลัก

3. เริ่มเขาหองประชุม

2. ตรวจสอบ 2 ปุมนี้ใหเปนตามภาพ



จะพบหนาจอ ดังภาพ

ไมตองการเห็นหนาใคร เห็นหนาเพื่อนคนใดคนนึงชัดๆ เห็นหนาเพื่อน 4 คน

สามารถปดหนาจอไปซายและขวาไดตามจาํนวนจุด

ไมตองการเห็นหนาใคร
ฟงแตเสียง

และจะกด วงกลม นั้นเพื่อพูด
(ไมคอยนิยมใชกัน)

เห็นหนาเพื่อนคนใดคนนึงชัดๆ
(แลวแตใครชอบ)

เห็นหนาเพื่อน 4 คน
ในหนาจอเดียวกัน
(แลวแตใครชอบ)



ปุมควบคมุตางๆ 
ที่ควรทราบ

ขณะใชงานในการประชุมขณะใชงานในการประชุม
จะอยูแถบดานลางจอ

 



หนาจอปกติเม่ือไมสัมผัสจอ เมื่อสัมผัสหนาจอที่รูปตนเอง 1 ครั้ง

จะมีเมนูขึ้นมาดานลาง



เปด-ปดไมค
ใหเปนสีแดง 

คือ ปดเสียงเรา

แชรไฟลตางๆ 
ใชงานไดทีละคน

ปุมแสดงความ
คิดเห็นตางๆ

หนาทีแ่ตละปุม

เปด-ปดกลอง
ใหเปนสีแดง 

คือ ปดวดีีโอเรา

ควบคุมเสียงและภาพ
หากเพือ่นไมปดไมค

เราเขาไปปดไมคเพื่อนได



ตัวอยาง
การใชงานแตละปุม

(คูมือนี้เปนการแนะนําเบ้ืองตนที่จาํเปน  
เพ่ือใหทานติดตามขาวสารไอยราไดใกลชิดที่สุด

สวนเพ่ิมเติมอยากใหทานลองเลนด)ู
หากเกินขอผิดพลาด!!!

ไมตองตกใจ ปดเครื่อง..แลวเปดใหม..นะคะ



เปด-ปดไมค
ใหเปนสแีดง 

คือ ปดเสียงเรา

ใครปดไมคแลว
จะมีสัญลักษณไมคสีแดง

หนาชื่อ



เปด-ปดกลอง
ใหเปนสีแดง 

คือ ปดวีดีโอเรา

จากที่เปนภาพวีดีโอ
ก็จะเปลี่ยนเปน ภาพนิ่ง

(สวนใหญแลวแตความชอบ
ไมตองปดวีดีโอก็ได 

แตหากอยูในสถานที่ไมเหมาะสม
เชน อยูในหองน้ําแต

อยากประชมุกับเพื่อนๆดวย
ปล. ก็ปดทั้งเสียง ปดทั้งกลอง นะคะ^^)



เมื่อสัมผัสปุมนี้

จะพบหนาจอ ดังภาพ

เราสามารถเราสามารถ
ควบคุมเสียงและภาพของ

เพ่ือนได!!!
หากเพ่ือนไมปดไมค

เราเขาไปปดไมคเพื่อนได
สัมผัสใหเปนสีแดง เทานี้ก็ปดแลว

แต!! เรามักจะไมปด วดีีโอเพื่อน 

แตเรามักปดไมคเพื่อน เมื่อเพื่อนลืมปด!!!



เมื่อสัมผัสปุมน้ี

จะพบหนาจอ ดังภาพ

ทั้งนี้ โทรศัพทบางเครื่องอาจจะขึ้นเมนู
ไมครบตามภาพ ไมครบตามภาพ 

เพราะขึ้นอยูกับรุนของโทรศัพทที่
สามารถรองรับได



ปรบมือ ยกโปงเยี่ยม!!

ใครกดภาพ มือหรือโปง
จะขึ้นที่รูปคนนั้นจะขึ้นที่รูปคนนั้น

ประมาณ 30 วินาที
ก็จะหายไป



พิมพขอความ

จะพบหนาจอ ดังภาพ

ออกจากแชท

พิมพขอความตรงนี้ 
และกดสง เพื่อนในหองก็จะเห็น

แจงเตือนวามีขอความ
เพื่อนในหองกจ็ะเห็นแจงเตือน
แบบนี้ กดเขาไปดูก็จะเขาแชท



เปลี่ยนภาพวิว
พื้นหลัง

ออกจากการ
เปลี่ยนรูป

เลือกรูปพื้นหลังไดตามใจ
ภาพดานหลังก็จะเปลีย่นไป



ปุมนี้จะไปเตือนท่ีคนเปดหอง 
วาคนที่กดปุมนี้ ยกมือเพื่อ จะถามคําถาม

ยกมือถาม 

ออกจากการเมนูนี้
เพื่อกลับไปที่หนาประชุมปกติเพื่อกลับไปที่หนาประชุมปกติ



จบการประชุม 
หรอืออกจากหองประชุม



ขอมลูเพิ่มเติม

1. หองประชุมจากโปรแกรม ZOOM  สามารถใชงานไดฟร ี
   ขอเพียงสัญญาณอินเตอรเน็ตแรงๆ
2. ทุกทานสามารถเปนคนเปดหองประชุมได 
   แนะนําใหศึกษาเพิ่มเติมจากคลิปในยูทูป
3. ซูมที่ใชงานไดฟรี สามารถใชงานได 40 นาที 
   หากหลุดออกจากหองไมตองตกใจ!!   หากหลุดออกจากหองไมตองตกใจ!!
4. บัญชีของผูเปดหองท่ีเสียคาบริการสามารถใชงานไดมากกวา 40 นาที 
   ณ ที่นี้บอสไอยราเปดหอง ZOOM เอาไวรองรับการใชงานของสมาชิกแลว  
   ดังนั้น ผูเปดหองประชุมจะเปน ทางบริษัทไอยรา
5. การนัดหมายเขาประชุม เพื่อไมใหพลาดขอมูลการเตรียมตัวเขาหองประชุม 
   ติดตามไดจากประกาศของบริษัทในทุกชองทาง ไมวาจะเปนการสงขาวใน
   หองไลน เพจบริษัท ฯลฯ



ขอมูลนี้จดัทําขึ้นโดย
#ทีมการตลาดวังในไอยรา

เอกสารนี้เปนเอกสารท่ีเปนลิขสิทธิเ์ฉพาะสมาชิก
บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จํากัด เทานัน้

ถาเปนประโยชน โปรดแชร ขอบคุณครา



อีกหนึ่งชองทางการติดตาม 
บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จํากัด



ตารางออกอากาศ Facebook Live สด  รายการ AIYARA Society
เวลา 12.00-13.00 น. 
วันอังคาร    รายการ AiNEWS อัพเดทขาวสาร ตรงประเด็น ทันสถานการณ 
      ลึกถึงแกน เกาะติดสถานการณตางๆและทีมงานฮอทๆทั้งไทยและกัมพูชา
วันพุธ       รายการโชคดีนาทีทอง สินคาโดน โปรโมชั่นเด็ด พิธีกรเผ็ช
วันพฤหัสบดี รายการ AIYARA VISIONวิสัยทัศน
วันเสาร      รายการถอดรหัสเงินลาน
วันอาทิตย    รายการ Health Gossip กระซิบจุดขาย


