


 

 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 

ใช้งาน ZOOM CLOUD MEETING เพ่ือการประชุมออนไลน ์
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 

ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมหลัก ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด  
ช.ส.ค. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
******************************* 

หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในปัจจุบันรูปแบบการอบรมสัมมนาและการประชุมออนไลน์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ

กิจกรรมในสหกรณ์ ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในยุคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือ
การเตรียมความพร้อมในอนาคตสำหรับสถานการณ์อันจำเป็นจะต้องมีการกักตัวหรือเว้นระยะห่ างทางสังคม การ
นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมหนึ่งในนั้นคือ การใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ซึ่งเป็นโปรแกรม
ประชุมออนไลน์ ที่สามารถจัดประชุมออนไลน์หรือจัดคอร์สสอนออนไลน์ได้ สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
การเข้าร่วมประชุมทำได้จากทุกที่และชุดอุปกรณ์ที่เป้นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือ รองรับทุกความ
ต้องการของผู ้ใช ้งานได้ครบถ้วน ประกอบกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว ่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 สหกรณ์สามารถประชุมกรรมการและประชุมใหญ่สามัญประจำปีผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งต้องมีมาตรฐานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

 ดังนั้น ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด โดยสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน จึงได้
กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพื่อการประชุมออนไลน์ขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำเทคนิคและวิธีการแก้ไขปัญหาในการใช้งานโปรแกรม  Zoom 
Cloud Meeting และสามารถนำไปปรับใช้ในด้านการบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม รู้และเข้าใจการทำงานของโปรแกรม Zoom Cloud Meeting  
  2.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเข้าใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ได้ 
  3.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเป็นผู้ควบคุมห้องในโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ได้ 
 
ระยะเวลา  จำนวน 6 ชั่วโมง ( 1 วัน)  
 
 
 
 
 



คุณสมบัติ คณะกรรมการและฝายจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  จำนวน 40 คน   
 
เทคนิค/วิธีการ บรรยาย / ฝึกปฏิบัต ิ/ ซักถาม  
 
ค่าลงทะเบียน  คนละ 300 บาท 
 
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการอบรม 1.โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  
       ลงโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ไว้แล้ว 
       หรือกดเข้าลิงค์นี้ https://zoom.us/support/download 
    2.ชุดหูฟังและไมโครโฟน 
    3.ขาตั้งโทรศัพท์ (เฉพาะโทรศัพท์) 
    4.สายชาร์ตแบตเตอรี่ หรือแบตเตอรี่สำรอง (Power bank) 
    5.เช็คสัญญาอินเตอร์เน็ตให้พร้อมและเพียงพอต่อการอบรม 1 วัน 
 
โครงสร้างหลักสูตร        ระยะเวลา 
 1. ความเป็นมา ความสำคัญ ของโปรแกรม Zoom Cloud Meeting  1.00 ชั่วโมง 
 2. การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting   2.00 ชั่วโมง 

3. เทคนิคการควบคุมห้องประชุม       2.00 ชั่วโมง  
4. เทคนิคการแก้ไขปัญหาในการใช้งาน      1.00 ชั่วโมง 

        รวม      6.00  ชั่วโมง 

เนื้อหาหลักสูตร 
1.ความเป็นมา ความสำคัญ ของโปรแกรม Zoom Cloud Meeting  
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา ความสำคัญ ค่าใช้จ่าย 
   ของโปรแกรม Zoom Cloud Meeting และรู้ถึงโปรแกรมอ่ืนที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกัน            

ประเด็นย่อย  1. ความเป็นมาของโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
                     2. ความสำคัญ และการทำงานของโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
                     3. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 
                     4. ค่าใช้จ่าย การซื้อและการต่ออายุโปรแกรมหรือยกเลิกโปรแกรม 
                   5. โปรแกรมอ่ืนที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.การติดตั้งและใช้งาน  
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาและติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ใน 
   อุปกรณ์ของตนได้ 
   2. เพ่ือให้เข้ารับการอบรมสามารถตั้งค่าโปรแกรมในส่วนต่างๆในการใช้งานโปรแกรมได้ 

ประเด็นย่อย  1. การค้นหาไฟล์ข้อมูลและติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในอุปกรณ์ของตน 
                     2. การเข้าสู่ระบบสำหรับผู้สอน/ผู้จัดประชุม   
                     3. หน้าที่ของไอค่อนต่างๆในโปรแกรม  
                   4. การตั้งค่าต่างๆ เช่น ตั้งค่าทั่วไป ตั้งค่าวีดีโอ ตั้งค่าเสียง การเปลี่ยนพ้ืนหลัง  

3.เทคนิคการควบคุมห้องประชุม  
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดการห้องประชุมผ่าน โปรแกรม  
   Zoom Cloud Meeting ได้           

ประเด็นย่อย  1. รูปแบบแสดงหน้าจอการประชุม 
                     2. การเชิญท่านอ่ืนเข้าห้องเรียน/ห้องประชุม 
                     3. การแชร์หน้าจอ 
                   4. การบันทึกการเรียนการสอน/การประชุมเป็นไฟล์วีดีโอ 

4.เทคนิคการแกไ้ขปัญหาในการใช้งาน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบถึงเทคนิคการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน 

โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

ประเด็นย่อย  ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติทดลองให้งานตามทฤษฎีที่เรียนมา 

  พร้อมยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานโปรแกรมและวิธีแก้ไขปัญหา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้โปรแกรมตลอดจนเป็นผู้ควบคุมห้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
โปรแกรม Zoom Cloud Meeting และสามารถนำความรู้ได้ที่รับไปใช้ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในสหกรณ์ของตนเองได้ 

ส่งเอกสารการสมัครมาได้ที่  หรือ ID Line โดยสแกน QR-Code  

หรือติดต่อสอบถาม  ได้ที่ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม  สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน  

โทรศัพท์ 09-2254-0664  

   ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 

 



 
กำหนดการ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
ใช้งาน ZOOM CLOUD MEETING เพ่ือการประชุมออนไลน ์

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 
ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมหลัก ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด  

ช.ส.ค. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
************************************************ 

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 

 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน/พิธีเปิดโครงการ 

 08.30-09.30 น. หัว “ความเป็นมา ความสำคัญของโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

 09.30-12.00 น. หัวข้อ “การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting” 

 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00-16.00 น. หัวข้อ “เทคนิควิธีการการควบคุมห้องประชุม และการแก้ไขปัญหาในการใช้ 

งานของโปรแกรม Zoom Cloud Meeting” 

 16.00-16.30 น. ประเมินผลและปิดโครงการฝึกอบรม 

 

*************************************** 

หมายเหตุ :  พักเบรกช่วงเช้าเวลา 10.30 – 10.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 14.30 – 14.45 น.  

         ช่วงละ 15 นาที 

  



 

 
ใบแจ้งความจ านงโครงการอบรม 

หลักสูตรใชง้าน ZOOM CLOUD MEETING เพื่อการประชุมออนไลน์ 
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 

ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมหลัก ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด  
ช.ส.ค. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

 
 

1. สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน................................................................................................... ........ จำกัด 

    จังหวัด ..........................................เบอร์โทร ................................................................... 
2. ส่งผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ..................... คน 

   1. ชื่อ – สกุล .............................................................................. ตำแหน่ง ................................. .................. 
      หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน...................................................เบอร์โทรศัพท์.....................................  
      (เพ่ือนำไปคีย์เข้าระบบขึ้นทะเบียนใบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม) 
      (กรุณาใส่ข้อมูล) ID Line ...................................................... ................................ 
   2. ชื่อ – สกุล ............................................................................. ตำแหน่ง .................................. .................. 
     หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน...................................................เบอร์โทรศัพท์..................................... 
     (เพ่ือนำไปคีย์เข้าระบบขึ้นทะเบียนใบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม) 
      (กรุณาใส่ข้อมูล) ID Line ......................................................................................  
3. ชำระค่าลงทะเบียนคนละ 300 บาท  ได้ 2 วิธี ดังนี้ 

3.1. โอนเข้าบัญชีธนาคาร ช.ส.ค. สำนักงานใหญ่  
 ชื่อบัญชีธนาคาร ...............................................................เลขท่ี .............................................. 
 เมื่อวันที่ ...................................................... 
3.2. โอนเงินเข้าบัญชี ช.ส.ค. สาขา  

ชื่อบัญชีธนาคาร ...............................................................เลขท่ี .................... .......................... 
 เมื่อวันที่ ...................................................... 

  

หมายเหต ุ: เมื่อโอนเงินเรียบรอ้ยแลว้ กรุณาแนบสลิปการโอนใหฝ่้ายวิชาการทราบดว้ย  
   พรอ้มใบแจง้ความจ านงเขา้รบัการฝึกอบรม 

 
      ลงชื่อ ........................................................................ 
      ต าแหน่ง ................................................................ 
           วนัท่ี ........................................................... 


