
งานพัฒนาดิจิทัลและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

        คู่มือการใช้ Cisco WebEx Meetings 

 

หน้า | 63  

  

 

   

คู่มืออบรมเชิงปฏิบัติการ 
Cisco WebEx Meetings 

งานพัฒนาดิจิทัลและถา่ยทอดเทคโนโลย ี
ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



งานพัฒนาดิจิทัลและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

        คู่มือการใช้ Cisco WebEx Meetings 

 

หน้า | 62  

  

ค าน า 

 

 การประชุมออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Cisco WebEx 

Meetings เป็นเครื่องมือที่รองรับผู้เข้าประชุมได้จ านวนมาก ถึง 1,000 คน ซึ่งเหมาะ

กับการเรียนการสอนและการประชุมออไนลน์ที่มีจน าวนมาก งานพัฒนาระบบดิจิทัล

และถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้จัดท า 

คู่มืออบรมการใช้งาน Cisco WebEx Meetings  ส าหรับการอบรมให้กับบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหาสาคาม  

  

 

      งานพัฒนาดิจิทัลและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

     ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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คู่มืออบรมส าหรับการใช้ WebEx Meeting  

  

 
   

 

2. แพลตฟอร์ม Cisco WebEx 

WebEx Meetings WebEx Trainings WebEx Events 

โปรแกรม Web 

Conference ที่ใช้ในการ 

Con - call Meeting กัน 

สามารถ Share Screen , 

เขียนบนหน้าจอ , Record 

การประชุมได้ 

โปรแกรม Web 

Conference ที่มี

ลักษณะพ้ืนฐาน

เหมือนกัน Webex 

Meetings เหมาะกับ

การจัดคอร์สสัมนา หรือ

ใช้ส าหรับคลาสเรียน

ออนไลน์ที่มีนักเรียน

จ านวนมาก 

โปรแกรม Web 

Conference ที่มี

ลักษณะพ้ืนฐาน

เหมือนกัน Webex 

Meetings เหมาะสม

กับการใช้เป็น

โปรแกรมจัด Event 

Online สามารถ

พูดคุยผ่านโปรแกรม

และน าข้ึน 

Facebook Live ได้ 

1. Cisco WebEx คืออะไร 
            Cisco WebEx คือ แพลตฟอร์มประชุมออนไลน์ 

ที่ได้รับความนิยมซึ่งมีฟีเจอร์หลากหลาย รองรับการใช้งาน

ทั้งผ่านคอมพิวเตอร์และแอปมือถือ ซึ่งมาพร้อมกับความ

ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ  
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WebEx Meetings WebEx Trainings WebEx Events 

รองรับคนได้สูงสุด 1,000 คน  

(วิดีโอ สูงสุด 200 คน) 

รองรับคนได้สูงสุด 

1,000 คน 

รองรับคนได้สูงสุด 

3,000 คน 

 

3. ช่องทางการใช้งาน Cisco WebEx 

 การเข้าใช้งาน Cisco WebEx สามารถเข้าใช้งานได้ จ านวน 3 ช่องทาง 

ดังนี้ 

 1. ผ่าน Web Browser เช่น IE, Chrome เป็นต้น 

 2. เข้าระบบด้วย App ที่ติดตั้ง Cisco WebEx Meeting Desktop App 

 3. เข้าระบบด้วย App Cisco WebEx Meeting Mobile App ได้ทั้ง 

iPhone iPad และ Android ได้ 
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ภาพประกอบที่ 1 การเข้าใช้งานผ่าน Web Browser 
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ภาพประกอบที่ 2 การเข้าใช้งานผ่าน Desktop App 
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ภาพประกอบที่ 3 การเข้าใช้งานผ่าน Mobile App 
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4. ขั้นตอนการ Active Account ส าหรับ Domain MSU 

 1.  เมื่อผู้ใช้งานได้ติดต่อประสานกับงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กับทาง

ส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือขอ Account ส าหรับการใช้งาน Cisco WebEx ท่านจะ

ได้รับอีเมล์ เข้าท่ี Mail Box โดยสามารถตรวจสอบผ่านอีเมล์ @msu.ac.th เท่านั้น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4 ตรวจสอบเมล์ 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

สังเกต Mail box จาก Cisco เพ่ือให้ผู้ใช้งานคลิกเข้าสู่การ Active การเข้าใช้งานครั้งแรก 
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 2. ผูใ้ช้งานเมื่อคลิกเข้าสู่อีเมล์ เรยีบร้อยให้ท่านท าการคลิกเมนู Activate  

 เพ่ือท าการก าหนดรหัสผ่านตามเงื่อนไข ของ Cisco WebEx 

 

          

          

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 5 คลิก Activate 
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 3. การก าหนดรหัสผ่านต้องด าเนินตามเงื่อนไขท่ีก าหนดดังนี้ 

  - ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร 

  - ต้องมีความยากไม่เกิน 256 ตัวอักษร 

  - ต้องมีตัวอักษรพิมพ์เล็กอย่างน้อย 1 ตัวอักษร 

  -  ต้องมีความอักษรพิมพ์ใหญ่อย่งน้อย 1 ตัวอักษร 

  - ต้องมีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัวอักษร 

  - ต้องมีสัญลักษณ์พิเศษอย่างน้อย 1 ตัวอักษร สัญลักษณ์ท่ีสามารถใช้ได้มี

ดังต่อไปนี้ ~ ! @ # % $ ^ & * () - _= + [ ] { } ; : | , . < > / ? 

 

 
ภาพประกอบที่ 6 ก าหนดรหัสผ่านของการเข้าใช้งาน Cisco WebEx 
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5. การเข้าใช้งาน Cisco WebEx Meeting on Web Browser 

 5.1 การเข้าใช้งานผ่าน Web Browser สามารถพิมพ์ url: https://webex.com  

ภาพประกอบที่ 7 การเข้าใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ 

 สามารถท าอะไรได้บ้างบน Web Browser  

 1.  การแก้ไขรูปภาพส่วนตัว 

 2. การแก้ไขชื่อห้องเพ่ือให้ปรากฏบน Personal Room 

 3. การเพ่ิมชื่อ-สกุล/การเพ่ิมที่อยู่  

 4. การตั้งค่าการประชุม 

 5. การดาวน์โหลดวิดีโอ / ดาวน์โหลด WebEx Desktop App 

 6. การดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าประชุม 

 

 

 

 

 

https://webex.com/
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 5.2  ผู้ใช้งานต้องใส่ Account mail ที่เป็น @msu.ac.th เท่านั้นในการเข้าใช้

งานทุกครั้ง  

 
ภาพประกอบที่ 8 การใส่ Account mail@msu.ac.th 

หมายเลข 1 : กรอกข้อมูล Account mail @msu.ac.th 

หมายเลข 2 : กด next 

 

 

 

 

 

 

mailto:mail@msu.ac.th
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 5.3 เลือก Host ที่อยู่ภายใต้ msu-th.webex.com เพ่ือที่จะสามารถงานใช้

เมนูที่มีอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 
ภาพประกอบที่ 9 เลือก Host msu-th.webex.com 

หมายเลข 3 : เลือก Host msu-th.webex.com 

หมายเลข 4 : เลือก Continue 
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 5.3 กรอกรหัสผ่านที่ท่านได้ก าหนดไว้  

 
ภาพประกอบที่ 10 กรอกรหัสผ่าน 

หมายเลข 5 : กรอกรหัสผ่านให้ถูกต้องตามที่ได้ตั้งไว้ 

หมายเลข 6 : กดปุ่ม Sign In เพ่ือเข้าสู่ระบบ 
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ภาพประกอบที่ 11 แสดงหน้าหลัก Cisco WebEx 
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6.  แนะน าเมนูการใช้งาน Cisco WebEx Meetings on web browser 

 6.1 เมนู Home  

 
ภาพประกอบที่ 12 เมนู Home 

หมายเลข 1 : Main Menu Home 

หมายเลข 2 : ชื่อ Personal Room ของคุณ ซึ่งเปรียบเสมือนห้องประชุมส่วนตัว 

   ส าหรับการประชุมออนไลน์  

หมายเลข 3 : ลิงค์ส าหรับการเข้าห้อง Personal Room ของคุณ 

หมายเลข 4 : More ways to join เมื่อคลิกเข้าไปจะปรากฏรหัสการเข้าของ 

 

 

 

 

หมายเลข 5 : การเริ่มประชุมออนไลน์ผ่าน Web Browser 

หมายเลข 6 : Upcoming Meetings เหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนเร็วๆนี้ 
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 6.2 เมนู Meetings 

   เมนู Meetings ส าหรับการตั้งค่าการประชุมโดยสามารถก าหนด

รายละเอียดเหตุการล่วงหน้าไว้เพ่ือก าหนดขอบเขตของการประชุม การตั้งค่าประชุม 

และยังสามารถการดูรายละเอียดข้อมูลที่จะเกิดข้ึนเร็วๆ หรือ การประชุมที่เสร็จแล้ว 

ได้ด้วย 

 
ภาพประกอบที่ 13 เมนู Meetings 

หมายเลข 1 : Menu Meetings การประชุม 

หมายเลข 2 : Upcoming ประชุมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ 

หมายเลข 3 : Completed การประชุมที่เสร็จสิ้นแล้ว 

หมายเลข 4 : การเลือกวันที่จะให้แสดงข้อมูลการประชุม 

หมายเลข 5 : แสดงรายการประชุมก่อนหน้านี้ 

หมายเลข 6 : การตั้งค่าการประชุม 
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 6.3 เมนู Recordings 

 
ภาพประกอบที่ 14 เมนู Recordings 

หมายเลข 1 : Menu Recordings การบันทึกการประชุม 

หมายเลข 2 : All แสดงรายการทั้งหมด 

หมายเลข 3 : รายการแสดงเมนู 

หมายเลข 4 : ชื่อของการบันทึกการประชุม Personal room / Meeting room 

หมายเลข 5:  การดาวน์โหลดวิดีโอการประชุม /  การแชร์วิดีโอการประชุม/ 

                 การแก้ไข/การลบวิดีโอ 
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6.4 เมนู Preferences 

 
ภาพประกอบที่ 15 เมนู Preferences 

หมายเลข 1 : Menu Preferences ส าหรับการตั้งค่าในส่วนต่างๆ 

หมายเลข 2 : กลุ่มเมนูที่ต้องท าการตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลง 

หมายเลข 3 : การก าหนด Layout เพ่ือแสดงในขณะท าการประชุมออนไลน์ 

หมายเลข 4 : Save ปุ่มบันทึกเม่ือมีการตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลง Layout ให้ท าการ  

                 บันทึกการเปลี่ยนแปลงใหม่ 
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6.5 เมนู Insights  

 การแสดงหน้าจอ Insights เพ่ือดูข้อมูลสรุปการใช้งานห้องประชุมออนไลน์

ย้อนหลัง ซึ่งสามารถดูย้อนหลังได้ไปถึง 6 เดือน  

 
ภาพประกอบที่ 16 เมนู Insights 

หมายเลข 1 : Menu Insights ส าหรับดูข้อมูลสรุปการใช้งานห้องประชุมออนไลน์ 

หมายเลข 2 : รายละเอียดการสรุปข้อมูลการประชุมออนไลน์ 
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6.6 เมนู Downloads 

  เมนูการดาวน์โหลด ส าหรับเพ่ือท าให้ผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลด software 

ต่างๆเก่ียวกับ Cisco WebEx  เช่น Cisco WebEx Meetings desktop app เพ่ือ

ส าหรับการติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ง่ายต่อการใช้งานผ่าน Desktop 

ภาพประกอบที่ 17  เมน ูDownload 

หมายเลข 1 :  คลิกเมนู Downloads เพ่ือให้แสดงรายละเอียดข้อมูลการติดตั้ง 

หมายเลข 2 : คลิกปุ่ม Downloads  

หมายเลข 3 : แสดงข้อมูลไฟล์ .exe ที่ต้องใช้ส าหรับติดตั้ง 
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6.7 เมนู My profile 

 เมนู My Profile เป็นข้อมูลรายละเอียดที่ให้ผู้ใช้งานสามารถท าการเปลี่ยน

รูปภาพ Profile และการเปลี่ยนข้อมูลชื่อ Personal Room / เพ่ิมชื่อ-สกุล/เพ่ิมที่

อยู่ ของผู้ใช้งานได้  

 
ภาพประกอบที่ 18 เมนู My Profile 

หมายเลข 1 : คลิกเมนูที่ชื่อ Profile  

หมายเลข 2 : คลิกเมนู My Profile 

หมายเลข 3 : คลิกท่ีรูปภาพ เพ่ือท าการเปลี่ยนรูปภาพ Profile 

หมายเลข 4 : Edit My Profile เพ่ือท าการเปลี่ยนชื่อ Personal Room / 

                 เพ่ิมชื่อ-สกุล/เพ่ิมที่อยู่ 
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7. การเปลี่ยนข้อมูล My Profile 

 7.1 การเปลี่ยนรูปภาพ Profile มีข้ันตอนดังนี้ 
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ภาพประกอบที่ 19 แสดงขั้นตอนการเปลี่ยนรูปภาพ 

หมายเลข 1 : คลิกเมนูที่ชื่อ Profile  

หมายเลข 2 : คลิกเมนู My Profile 

หมายเลข 3 : คลิกท่ีรูปภาพ เพ่ือท าการเปลี่ยนรูปภาพ Profile 

หมายเลข 4 : จะแสดงหน้าต่างข้อมูล Profile ให้คลิกที่รูปภาพอีกครั้ง 

หมายเลข 5 : เลือกไดร์ที่จัดเก็บรูปภาพที่ต้องการเปลี่ยน 

หมายเลข 6 : คลิกรูปภาพที่ต้องการ 

หมายเลข 7 : รูปภาพเปลี่ยนไปตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว 
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7.2 การเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว 
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ภาพประกอบที่ 20 แสดงขั้นตอนการเพ่ิม/เปลี่ยนชื่อ-สกุล 

หมายเลข 1 : คลิกเมนูที่ชื่อ Profile  

หมายเลข 2 : คลิกเมนู My Profile 

หมายเลข 3 : คลิกท่ี Edit My Profile 

หมายเลข 4 : First/Last Name คลิกเพ่ือท าการเพ่ิม/เปลี่ยนชื่อ-สกุล 

หมายเลข 5 : First Name เพ่ิมชื่อ/ เปลี่ยนชื่อ  

หมายเลข 6 : Last Name เพ่ิมนามสกุล/เปลี่ยนนามสกุล 

หมายเลข 7 : Save บันทึกการเพิ่มข้อมูล/การเปลี่ยนข้อมูล 

หมายเลข 8 : กดเพ่ือกลับไปหน้า Account Settings 

หมายเลข 9 : First/Last Name แสดงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
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8. การสร้างห้องประชุมออนไลน์ 

 การสร้างห้องประชุมออนไลน์ สามารถด าเนินการได้ 2 วิธี คือ 

  1. การประชุมอออนไลน์ทันที ผ่าน Personal Room  

  2. การสร้างปฏิทินการประชุม (การนัดหมายล่วงหน้า) Schedule online 

 8.1 การประชุมออนไลน์ ผ่าน Personal Room 

 การเข้าห้องประชุมออนไลน์ผ่าน Personal Room เปรียบเสมือนการเข้า

ประชุมส่วนตัวที่สามารถให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าได้เลย โดยเจ้าของห้องสามารถ

ด าเนินการส่งข้อมูลให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 2 วิธี คือ  

 1. การส่งลิงค์ห้องประชุมส่วนตัว Personal Room สามารถคัดลอกลิงค์ได้

จาก Cisco WebEx Meetings on web browser  

 
ภาพประกอบที่ 21 การคัดลอกลิงค์ Personal Room on Web browser 
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ภาพประกอบที่ 22 การคัดลอกลิงค์ Personal Room on Desktop App 

 2. การส่งรหัสห้องประชุมส่วนตัว Personal Room ซึ่งรหัสเปรียบเสมือน

เบอร์โทรศัพท์ ที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้งานสามารถส่งรหัสให้กับผู้เข้าร่วม

ประชุมเพ่ือท าการ Join Meetings ได ้

 
ภาพประกอบที่ 23 การคัดลอกรหัสการเข้าห้องประชุม Personal Room  

on Web Browser 
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ภาพประกอบที่ 24 การคัดลอกรหัส Personal Room on Desktop App 
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 8.2 การสร้างปฏิทินการประชุม (การนัดหมายล่วงหน้า) Schedule online 

  การสร้างปฏิทินการประชุม เป็นการสร้างการนัดหมายไว้ล่วงหน้าซึ่งเรา

สามารถเพ่ิมผู้ที่ต้องเข้าประชุมได้ด้วยการเพ่ิม Account mail หรือ การน าลิงค์การ

นัดหมาย และ รหัสการนัดหมายให้กับผู้เข้าประชุมไว้ ดังรายละเอียดดังนี้ 
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ภาพประกอบที่ 25 ขั้นตอนการนัดหมายการประชุมล่วงหน้า 
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หมายเลข 1 : คลิกท่ีเมนู Home 

หมายเลข 2 : คลิกเมนู Schedule  

หมายเลข 3 : Meeting topic การสร้างหัวข้อการนัดหมายประชุมล่วงหน้า 

หมายเลข 4 : Recurrence การตั้งค่ารูปแบบการเกิดซ ้า 

หมายเลข 5 : Attendees การเพ่ิมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามวันนัดหมาย 

หมายเลข 6 : Schedule คลิกสร้างการนัดหมาย 

หมายเลข 7 : สร้างการนัดหมายเสร็จจะปรากฏรายหัวข้อการประชุม  

                 วันเวลาการประชุม  

หมายเลข 8 : รายละเอียดการลิงค์การประชุมออนไลน์ และ รหัสการเข้าร่วมการ 

       ประชุมออนไลน์ 

หมายเลข 9 : การตรวจสอบอีเมล์หลังจากผู้ใช้สร้างการนัดหมายการประชุมล่วงหน้า  

       จะมีข้อมูลการสร้าง Schedule  แจ้งเตือนไปยังอีเมล์ 

หมายเลข 10 : คลิกข้อความเข้าในอีเมล์ 

หมายเลข 11 : จะปรากฏรายละเอียดการนัดหมายล่วงหน้าและจะเห็นว่าการนัด 

        หมายล่วงหน้ามีการเชื่อมกับ Google Calendar  

หมายเลข 12 :  ปุ่ม Start meeting การเข้าร่วมประชุม 

หมายเลข 13 :  ลิงค์ส าหรับการเข้าร่วมประชุม 

หมายเลข 14 : แสดงรายปฏิทินการนัดหมายตามการตั้งค่าการนัดหมายประชุม 

        ล่วงหน้าที่ได้สร้างไว้ Schedule Meetings 

หมายเลข 15 : รายละเอียดการประชุมที่แสดงในวันเวลาที่ปรากฏบน 

         Google calendar 
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9. การติดตั้ง Cisco WebEx บน Desktop  

 การใช้งาน Cisco WebEx Meeting on Desktop App ต้องด าเนินการดาวน์

โหลด Software มาติดตั้งไว้ที่เครื่องให้เรียบร้อยก่อน โดยสามารถเข้าดาวน์โหลด

ผ่านเว็บบราวเซอร์ของ Webex.com ได้ โดยมีขั้นตอนรายละเอียดการเข้าดาวน์

โหลด ดังนี้ 

 เมื่อท่านเข้าสู่หน้าหลักของ Cisco WebEx ให้ท่านคลิกท่ีเมนู ดาวน์โหลด เพื่อท า

การโหลด Software เพ่ือติดตั้ง 

ภาพประกอบที่ 26 แสดงหน้าจอการดาวน์โหลด Cisco WebEx Meetings 

Desktop App 

หมายเลข 1 :  คลิกเมนู Downloads เพ่ือให้แสดงรายละเอียดข้อมูลการติดตั้ง 

หมายเลข 2 : คลิกปุ่ม Downloads  

หมายเลข 3 : แสดงข้อมูลไฟล์ .exe ที่ต้องใช้ส าหรับติดตั้ง 

 
ภาพประกอบที่ 27 เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด 

หมายเลข 4 : กดเพ่ือท าการติดตั้งโปรแกรม Cisco WebEx Meetings 
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ภาพประกอบที่ 28 การติดตั้งโปรแกรม Cisco WebEx Meetings 

หมายเลข 5 : คลิก Next  

หมายเลข 6 : เลือก I accept the terms in the license agreement 

หมายเลข 7 : คลิก Next 
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ภาพประกอบที่ 29 การติดตั้งโปรแกรม 
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ภาพประกอบที่ 30 ติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อย 

 
ภาพประกอบที่ 31 การเรียกใช้โปรแกรม Cisco WebEx Meetings on Desktop 

หมายเลข 11 : ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Cisco WebEx Meetings 

หมายเลข 12 : กรอกอีเมล์@msu.ac.th 

หมายเลข 13 : คลิกเมนู Next 
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ภาพประกอบที่ 32 เลือก Host msu-th.webex.com 

 
ภาพประกอบที่ 33 กรอกรหัสผ่าน 
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ภาพประกอบที่ 34 หน้าหลักของโปรแกรม Cisco WebEx Meetings 

 on Desktop App 
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10.  แนะน าเมนูการใช้งาน Cisco WebEx Meetings On Desktop 

 
ภาพประกอบที่ 35 หน้าหลักของ Cisco WebEx Meetings on Desktop App 
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หมายเลข 1 : ตั้งค่าแอปพลิเคชั่น (App Setting) 

หมายเลข 2 : ชื่อ – นามสกุล 

หมายเลข 3 : ลิงค์ของห้อง (Personal Room link) 

หมายเลข 4 : เริ่มประชุม (Start a Meeting) 

หมายเลข 5 : ปฏิทินนัดหมาย (Schedule) 

หมายเลข 6 : เข้าร่วมประชุมห้องอ่ืนๆ (Join a Meeting) 

หมายเลข 7 : การประชุมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ (Upcoming Meetings) 

 

11. การประชุมออนไลน์ 

 การประชุมออนไลน์ อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นคือ ผู้ใช้งานสามารถประชุมออนไลน์

ทันทีผ่าน Personal Room หรืออาจจะท าการนัดหมายปฏิทินไว้ล่วงหน้า แต่กรณีนี้

จะเป็นการแสดงขั้นตอนของการประชุมออนไลน์ (Personal Room) ผ่าน Cisco 

WebEx Meetings on Desktop App สามารถท าได้ดังนี้ 

 
ภาพประกอบที่ 36 การประชุมออนไลน์ Personal Room 
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ภาพประกอบที่ 37 แนะน าเมนูก่อนเข้าประชุมออนไลน์ 

หมายเลข 1 : ชื่อห้องของท่าน 

หมายเลข 2 : เปลี่ยนพื้นหลัง (Change background) 

หมายเลข 3 : สลับด้านภาพวิดีโอ (Mirror Video) 

หมายเลข 4 : เชื่อมต่อกับระบบวิดีโออ่ืนๆ 

หมายเลข 5 : แสดงการเชื่อมต่อออดิโอ 

หมายเลข 6 : ทดสอบล าโพงและไมโครโฟน 

หมายเลข 7 : ตัวเลือก เปิด/ปิด ไมโครโฟน 

หมายเลข 8 : ตัวเลือก เปิด/ปิด กล้องวิดีโอ 

หมายเลข 9 : เริ่มเข้าห้องเรียน (Start Meeting) 
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ภาพประกอบที่ 38 ส่วนประกอบหลักของแอปพลิเคชั่น 

หมายเลข 1 : Title Bar 

หมายเลข 2 : Menu Bar 

หมายเลข 3 : Vide preview 

หมายเลข 4 : Tool Bar 

หมายเลข 5 : Panels 

หมายเลข 6 : Chat 
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การบันทึกวิดีโอ 

 

การแสดงภาพอิโมจิ 

 

การออกจากประชุม 

 

การแสดงรายชื่อ

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

การสนทนา 

 

การเชิญสมาชิกการเข้าร่วม 

ประชุมด้วยEmail 

การคัดลอกลิงค์ห้องประชุมออนไลน์ 

การเปิดกลุ่มการประชุมย่อย 

12. เครื่องมือส าหรับการประชุม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

         

         

 

 

 

การแชร์หน้าจอ หรือ แอพพลิเคชั่น 

 

เปิด/ปิดไมค์การสนทนา 

เปิด/ปิดกล้องวิดีโอ 

สลับอุปกรณ์เกี่ยวกับเสียง 

สลับอุปกรณ์เกี่ยวกับการแสดงวีดีโอ 

การล๊อกห้องประชุมไม่ให้สมาชิกเข้าห้อง 
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13. การแชร์  
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หมายเลข 1 :  optimize for text and images การปรับความเหมาะสมของ 

       ข้อความและภาพ 

       optimize for motion and video การปรับความเคลื่อนไหวและ 

       วิดีโอ 

หมายเลข 2 :  share your computer audio การแบ่งปันเสียงในคอมพิวเตอร์ของ 

        คุณให้กับผู้เข้าร่วมประชุม  

           ไม่ได้แบ่งปันเสียง 

     แบ่งปันเสียง 

 

หมายเลข 3 :  Screen การแชร์หน้าจอทั้งหมดโดยผู้เข้าร่วมประชุมจะเห็น 

                  เหมือนกันผู้เปิดห้องประชุมออนไลน์ทั้งหมด 

หมายเลข 4 : การแชร์เฉพาะ Application เช่น MS PowerPoint ผู้เข้าร่วมประชุม 

       จะเห็นเฉพาะ application ที่แชร์ 

หมายเลข 5 : Whiteboard การแชร์กระดานเพื่อท างานร่วมกัน 

หมายเลข 6 : การแชร์ไฟล์  
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ภาพประกอบที่ 39 เมนูการควบคุมการขณะแชร์ 

หมายเลข 1 :  ปิดการแชร์ เมื่อต้องการสิ้นสุดการแชร์ 

หมายเลข 2 :  ปุ่มหยุดการแชร์ชั่วคราว 

หมายเลข 3 : เมนูเครื่องมือการอธิบายประกอบ 

 
ภาพประกอบที่ 40 การควบคุมผู้เข้าร่วมประชุม (Participant) 

หมายเลข 1 : คลิกเมนู Participant 

หมายเลข 2 : Mute on Entry การเปิด/ปิดไมค์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่จะเข้าร่วม 

      การประชุม 

หมายเลข 3 : Anyone Can Share การก าหนดให้ทุกคนสามารถแชร์หน้าจอ/ 

 Application ได้หรือไม 
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ภาพประกอบที่ 41 การแชร์ Whiteboard 

หมายเลข 1 : พ้ืนที่ส าหรับการพิมพ์/การวาด 

หมายเลข 2 : กลุ่มเมนูส าหรับการใช้งาน 

หมายเลข 3 : สิ้นสุดการแชร์ ให้คลิก X 
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14. การบันทึกวิดีโอ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 42 เมนูการบันทึกวิดีโอ 

หมายเลข 1 : Record คลิกปุ่มบันทึก  

หมายเลข 2 : Record in cloud เลือกการบันทึกไว้บนคลาวด์ 

หมายเลข 3 : Record on my Computer เลือกการบันทึกไว้บนเครื่อง 

                 คอมพิวเตอร์ของคุณ 
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15. Breakout Sessions 

   Breakout Sessions สามารถใช้ได้ในกรณีท่ีขณะท าการประชุมออนไลน์ และ

ต้องการแบ่งกลุ่มการสนทนาของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถเรียกใช้เมนู Breakout 

Sessions โดยมีรูปแบบการใช้งาน 2 รูปแบบ (Breakout Session Assignment) 

คือ  

  1. แบบ Automatically (อัตโนมัติ) 

  2. แบบ Manually (ก าหนดเอง) 

 

 15.1 การก าหนดค่า Breakout Session แบบ Automatically สามารถ

ด าเนินการได้ดังนี้  

 
  ภาพประกอบที่ 43 การเข้าเรียกใช้เมนู Breakout Sessions 
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ภาพประกอบที่ 44 การก าหนดค่า Automatically 

หมายเลข 1 : Number of breakout sessions เป็นค่าเริม่ต้นของการสร้างจ านวน 

  กลุ่ม ซึ่งสามารถปรับเพ่ิมจ านวนได้ 

หมายเลข 2 : Assign participants automatically เลือกสร้างกลุ่มประชุมย่อย 

 แบบ อัตโนมัตให้ระบบเป็นผู้ก าหนดให้ 

หมายเลข 3 : Create Assignments คลิกเพ่ือสร้างกลุ่มประชุมย่อย 
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ภาพประกอบที่ 45 การแสดงข้อมูล Breakout Session 

หมายเลข 4 : Not assigned บุคคลที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่ม อาจจะเป็นผู้สอนหรือ 

 ผู้สร้างห้องประชุม หรืออาจจะเป็นบุคคลที่ ยังไม่ได้ก าหนดให้เข้ากลุ่ม 

หมายเลข 5 : รายการของกลุ่มย่อยที่ถูกสร้างขึ้นมา และจะมีข้อมูลของผู้เข้าร่วมง 

  ประชุมอยู่ในแต่ละกลุ่มย่อย 

หมายเลข 6 : Start breakout sessions คลิกเพ่ือสร้างกลุ่มประชุมย่อย 
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ภาพประกอบที่ 46 การเริ่มประชุมกลุ่มย่อย 

หมายเลข 7 : เมื่อกดปุ่ม Start Breakout sessions ระบบต้องรอผู้เข้าร่วมประชุม 

       ตอบรับการเข้าร่วมประชุมย่อยจากผู้เข้าร่วมประชุม 

หมายเลข 8 : แสดงเมื่อผู้เข้าร่วมประชุมตอบรับการเข้าประชุมย่อยเรียบร้อย 

หมายเลข 9 :  End sessions การสิ้นสุดการสร้างกลุ่มประชุมย่อย 
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 15.2 การก าหนดค่า Breakout Session แบบ Manually สามารถด าเนินการได้

ดังนี้ 

 
ภาพประกอบที่ 47 การก าหนดค่า Manually 

หมายเลข 1 : Number of breakout sessions เป็นค่าเริม่ต้นของการสร้างจ านวน 

  กลุ่ม ซึ่งสามารถปรับเพ่ิมจ านวนได้ 

หมายเลข 2 : Assign participants manually เลือกสร้างกลุ่มประชุมย่อย 

 แบบก าหนดเอง 

หมายเลข 3 : Create Assignments คลิกเพ่ือสร้างกลุ่มประชุมย่อย 
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ภาพประกอบที่ 48 การแสดงข้อมูล Breakout Session แบบ Manually 

หมายเลข 4 : Not assigned บุคคลที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่ม อาจจะเป็นผู้สอนหรือ 

 ผู้สร้างห้องประชุม หรืออาจจะเป็นบุคคลที่ ยังไม่ได้ก าหนดให้เข้ากลุ่ม 

หมายเลข 5 : Move to  การก าหนดผู้เข้าประชุมให้อยู่ในกลุ่มประชุมย่อย 

หมายเลข 6 : breakout sessions 1 การน าผู้เข้าร่วมประชุมในอยู่ในกลุ่มประชุม 

 ย่อย ที่ชื่อ Breakout session1 
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ภาพประกอบที่ 49 การตั้งค่า Manually 
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หมายเลข 7 : สมาชิกเข้าร่วมประชุม ได้อยู่ในกลุ่มการประชุมย่อยเรียบร้อยแล้ว 

หมายเลข 8 : + Add Session การเพ่ิมกลุ่มประชุมย่อย  

หมายเลข 9 : breakout sessions 2 (0) กลุ่มประชุมย่อยที่สร้างขึ้นใหม่ โดยทั้งนี้ 

 สามารถก าหนดรายละเอียดต่างๆได้โดยการคลิกขวาจะปรากฎดังนี้ 

  
  -  Rename การเปลี่ยนชื่อกลุ่มประชุมย่อย 

  - Delete การลบกลุ่มประชุมย่อย 

  - Assign การก าหนดผู้เข้าประชุมเข้ากลุ่มประชุมย่อย 

หมายเลข 10 : การตั้งค่าการกลุ่มประชุมย่อย 

หมายเลข 11 : เมนูกลุ่มการตั้งค่าการประชุมย่อย 

  - Allow attendees to return to the main meeting 

    อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมกลับไปการประชุมหลัก 

  - Allow attendees to join session later 

    อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุม session ในภายหลัง 

  - Automatically end breakout sessions after: 

    การสิ้นสุดการประชุมกลุ่มย่อย อัตโนมัต ซึ่งสามารถเปลี่ยนค่า 

        ของการก าหนดระยะเวลาได้ 

  - Set countdown timer: การนับถอยหลังเมื่อเริ่มประชุมกลุ่ม 

     ย่อยซึ่งสามารถก าหนดระยะเวลาใหม่ได้ 

หมายเลข 12 : Start breakout session การเริ่มประชุมกลุ่มย่อย 

หมายเลข 13 :  End sessions การสิ้นสุดการสร้างกลุ่มประชุมย่อย 
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16. การดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 50 ขั้นตอนการดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
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คู่มือการอบรมส าหรับการใช้ Cisco WebEx Meetings 

งานพัฒนาดิจิทัลและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ที่ปรึกษา 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรวย  สาวถิี    ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 

 อาจารย์ ดร.สมหมาย ขันทอง  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาระบบนวัตกรรมดิจิทัล 

 อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์  ชุติมารังสรรค์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ 

 นางสิรีวรรณ  ตติยรัตน์    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาดจิิทัลและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 

 

ผู้เขียน/เรียบเรียง 

 นางสาวศิริรัตน์  จนัไต้  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

 

วิทยากรอบรม 

 นางสิรีวรรณ  ตติยรัตน์ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 

 นายปิยะพงษ์  มูลศรีแก้ว นักวชิการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ 

 นางสาวศิริรัตน์  จนัไต้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

 

ปีที่พิมพ ์

 มกราคม 2564 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  

 


