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WebEx คืออะไร?
WebEx คือ การประชุม Online ผ่าน Internet สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกที่ ทุกเวลา โดย
ใช้ Computer, iPhone, iPad และ Android โดยสามารถ
1. แชร์ files, video, a whiteboard และทุกอย่างบน desktop computer
2. สามารถทำ�งานร่วมกับระบบ audio โดย Active Speaker ระบบสามารถรับรู้ได้ว่าใคร
กำ�ลังเป็นคนพูด
3. สามารถทำ� Streaming video สามารถเข้าประชุมได้หลาย ๆ webcams พร้อมกัน
4. บันทึกการประชุม Record และ share การประชุมได้
5. มีฟังก์ชั่นในการ Chat ภายในระบบ WebEx
6. สามารถใช้ file sharing ในการ comment instant messagin

การเข้าประชุมผ่านทาง Notebook/Desktop PC

4

การเข้าร่วมประชุม WebEx
1. ผู้ที่เข้าร่วมประชุมนั้น จะได้รับ E-mail เชิญเข้าร่วมประชุมจากผู้จัดการประชุม
ดังภาพที่ 1

3. ระบบจะพาท่านมายังหน้ารายละเอียดการประชุม กรอก User ซึ่งจะเป็นชื่อที่ใช้ในการ
ประชุม และ E-mail ของท่าน โดยต้องเป็น E-mail ที่ได้รับจดหมายเชิญเท่านั้น ดังภาพที่ 3

(ภาพที่ 3 : กรอกชื่อและอีเมล์ของท่านในช่องว่างด้านข้าง)
(ภาพที่ 1 : ได้รับอีเมล์เชิญพร้อมรายละเอียดจากผู้จัดประชุม)

2. จากนั้นให้เปิด E-mail ที่ท่านได้รับ ท่านจะได้รับข้อมูลรายละเอียดดังภาพที่ 2
A : รายละเอียดการประชุม
B : กด Join เข้าห้องประชุม
จากนั้น Click  ที่ลิงค์ Join the meeting (ตามภาพ)

4. หากในกรณีทที่ า่ นไม่เคยดาวน์โหลด JavaScript ไว้ในเครือ่ ง ระบบจะให้ทา่ นดาวน์โหลด
ก่อนจะเข้าสู่การประชุม กดคลิ๊ก Install เพื่อทำ�การดาวน์โหลด และรอสักครู่เพื่อให้โปรแกรม
โหลดลงในเครื่องของท่าน (ขณะดาวน์โหลดต้องเปิดอินเทอร์เน็ตไว้ตลอดเวลา) ดังภาพที่ 4  

(ภาพที่ 4 : กด Install ด้านล่างเพื่อทำ�การลง JavaScript ลงบนเครื่องของท่าน)
(ภาพที่ 2 : รายละเอียดข้อมูลการประชุม และหมายเลขการประชุม)
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5. หลังจากนั้นกรอกชื่อเข้าการประชุมและอีเมล์อีกครั้งตามภาพที่ 3 ท่านจะพบกับหน้าจอ
ดังภาพข้างล่าง ให้ท่าน  Click “Yes” เพื่อเข้าสู่การประชุมต่อไป ดังภาพที่ 5

7. หลังจากนั้นให้ท่าน พูดเพื่อทดสอบเสียงพูด หากทดสอบเรียบร้อยแล้วหน้าต่างทดสอบ
เสียงจะหายไปเอง และจะเข้าสู่หน้าจอการเข้าร่วมประชุม ดังภาพที่ 7

(ภาพที่ 5: หน้าแรกก่อนเข้าสู่ระบบ ให้กด Yes เพื่อเข้าสู่การประชุม)

(ภาพที่ 7 : หลังจากทดสอบเสร็จ หน้าต่างทดสอบจะหายไป พร้อมเข้าสู่การประชุม)

6. เมื่อเข้าสู่หน้าจอห้องประชุมของ WebEx แล้ว จะต้องมีการทดสอบไมค์และลำ�โพงของ
ท่าน ให้ Click “Call Using Computer” ดังภาพภาพที่ 6

(ภาพที่ 6 : ทดสอบไมค์และลำ�โพง โดยคลิ๊ก Call Using computer ปุ่ม
8

)
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ฟังก์ชั่นการทำ�งานของ WebEx

การเปิด/ปิด ไมโครโฟน และใช้ Video Conference เมื่อต้องการเปิดกล้องวิดีโอ และ
ไมโครโฟน ให้ Click ที่ภาพ กล้องวิดีโอ และไมโครโฟนทางด้านขวาของหน้าจอ เพื่อเปิดกล้อง
ดังภาพที่ 8 และภาพที่ 9

ฟังก์ชั่นการทำ�งานของ WebEx บน Notebook/Desktop PC

(ภาพที่ 8 และ 9 : ผู้ประชุมสามารถเปิดกล้อง Video ได้ที่สัญลักษณ์กล้องวิดีโอด้านขวาบนที่ชื่อของท่าน)

ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถทีจ่ ะปรับแต่งหรือกำ�หนดการโชว์ Video Call ของ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ได้ทางด้านล่างซ้ายซึ่งจะแสดงรายชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และ สามารถปรับมุมมองให้
โชว์ Video Call ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมดได้ ผ่านปุม่
ซึง่ อยูด่ า้ นบนขวา และยังสามารถ
แจ้งบอกกับผูด้ แู ลการประชุม หากต้องการให้ชว่ ยเหลืออะไรด้วยปุม่
(Raise Hand)
รวมถึงสามารถเข้ามาเข้าไปดูข้อมูลของผู้จัดตั้งการประชุม  และหมายเลขการประชุมได้ในแท็ป
Meeting Info
.
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2. Chat (การสนทนา)
เราสามารถใช้ฟังก์ชั่นการ Chat กับผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆ ได้ โดยสามารถเลือกผู้ที่เรา
ต้องการส่งข้อความไปหาได้ จะเลือกส่งข้อความให้เห็นกันเพียง 2 คนได้ หรือให้ทุกคนในห้อง
ประชุมได้ ดังจุด C และ D ดังภาพที่ 10 และ 11)
จุด C คือ ตำ�แหน่งของกล่องข้อความ เวลาพูดคุยกัน
จด D คือ ตำ�แหน่งที่ท่านสามารถเลือกได้ว่าต้องการจะสื่อสารกับผู้เข้าประชุมคนไหน

3. การแชร์ไฟล์เอกสารและดูข้อมูลห้องประชุม
เป็นฟังก์ชั่นสำ�หรับการแชร์ข้อมูลต่างๆ ภายในห้องประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะ
สามารถเห็นข้อมูลทีถ่ กู แชร์ได้พร้อมๆ กันทุกคน สามารถแชร์ได้ทงั้ ไฟล์เอกสาร (เช่น MS Word,
MS Excel), ไฟล์ Presentation ต่างๆ, (MS PowerPoint) และไฟล์ Video หรือเว็บไซค์ต่างๆ
ได้ทั้งหมด โดยผู้ที่สามารถ Share  Application  ได้ จะต้องได้รับสิทธิ์ เป็น Presenter  ก่อน
จึงจะสามารถ Share ข้อมูลต่างๆ ได้
การจะได้รบั สิทธิเ์ ป็น Presenter นัน้ จะต้องได้รบั การให้สทิ ธิจ์ าก Host ผูค้ วบคุมห้องประชุม
ก่อน  ซึ่งหากได้รับสิทธิ์เป็น Presenter แล้ว ที่ชื่อของท่านจะมีสัญลักษณ์ภาพ ปรากฏขึ้นที่
หน้าชื่อของท่าน  และ ปุ่ม Share Application จะปรากฏขึ้นมา ให้ท่านสามารถกดเลือก  Application ที่ต้องการแชร์ได้ดังภาพที่ 12

(ภาพที่ 12 : ปุ่มแชร์ข้อมูลต่างๆ บนหน้าจอ เพื่อเลือกรายการที่จะทำ�การแชร์)

(ภาพที่ 10 และ 11 : ตำ�แหน่งของกล่องข้อความและการเลือกผู้ที่จะพูดคุยด้วย)
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• My Desktop :  สามารถแชร์หน้า Screen Desktop ให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคนได้เห็น
รวมถึงสามารถไปควบคุม (Remote Access) ในหน้าจอของผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้ (ต้องได้รับ
อนุญาต)
• File (Including Video) : สามารถแชร์ไฟล์มีเดียต่างๆ ให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุม
• Application : สามารถแชร์ Application ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพภาพ, เอกสาร รวมถึง
โปรแกรมต่างๆ
• Whiteboard : สามารถแชร์กระดานข้อความ เพือ่ ทำ�การขีดเขียน หรือทำ�การแบ่งปันแนวคิด
ต่างๆ ให้กบั ผูท้ เี่ ข้าร่วมประชุม รวมทัง้ ยังสามารถให้ผเู้ ข้าร่วมได้มาขีดเขียนเพือ่ แชร์ไอเดียร่วม
กันได้  
• Web browser : สามารถแชร์หน้าเพจที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็น   
• My meeting Window : สามารถแชร์หน้าการเข้าประชุมให้กบั ผูท้ เี่ ข้าร่วมการแชร์ทงั้ หมดนี้
สามารถเข้าได้อย่างรวดเร็วในปุม่ Key Access บนหน้า Quick Start ทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์
(Share Application)
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4. การออกจากห้องประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถออกจากห้องประชุมได้โดยไปที่ Tap File เลือก Leave Meeting
หรือปุ่ม
(Leave Meeting) ดังภาพที่ 13

การเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ iOS
(ภาพที่ 13 : เลือกแท็ปเมนูไฟล์ เพื่อออกจากห้องประชุม
มุมขวาล่าง)
หรือเลือกกดปุ่ม

14
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Download Application WebEx บน iOS

Cisco Webex Meetings Application สามารถDownload ได้ ฟรี โดยเข้าไป Download
Cisco Webex Meetings ที่ App Store
Search พิมพ์ Cisco Webex Meetings
ดังภาพที่ 14

การเข้าร่วมประชุม WebEx ผ่านอีเมล์บน iOS Device
1. ผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับ E-mail เชิญเข้าร่วมประชุมจากผู้จัดการประชุมดังภาพที่ 15

((ภาพที่ 14 : Download Application ได้ที่ Apple App Store
ชื่อ Cisco WebEx Meeting)
(ภาพที่ 15 : รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมจากผู้ตั้งประชุม
พร้อมทั้งหมายเลขห้องประชุมและรหัสผ่านหากมีการตั้งรหัสไว้)

จากนัน้ ให้เปิด E-mail ทีไ่ ด้รบั ท่านจะได้รบั ข้อมูลดังภาพ โดยจะมีขอ้ มูลเกีย่ วกับห้องประชุม
และ Password (หากผู้เชิญเข้าประชุม ตั้ง Password ไว้) จากนั้น Click ที่ Join the meeting
ตาม Link ที่ส่งมาให้

16
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2. Cisco WebEx Meetings Application จะทำ�งานขึ้นมาโดยอัตโนมัติ และเชื่อมต่อเข้า
กับห้องประชุม ให้ท่านกด Connect Using Internet เพื่อเข้าสู่ห้องประชุม ดังภาพที่ 16

1. ผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับแจ้งเตือนจากทาง Microsoft Outlook เมื่อมีการนัดหมาย
การประชุม จากนั้นให้กด Accept เพื่อเพิ่มเข้าไปในตารางงานของผู้เข้าร่วม ดังภาพ 18

(ภาพที่ 16 : ระบบจะนำ�ทางสู่ WebEX Meeting App
ให้ท่านกด Connect Using Internet เพื่อเข้าสู่ห้องประชุม)

3. ท่านจะเข้าสู่การประชุมดังภาพ โดยจะแสดงรายละเอียดการประชุม, ชื่อของผู้จัดการ
ประชุม และ Meeting Number ดังภาพที่ 17

(ภาพที่ 18 : ระบบจะแจ้งรายละเอียดการประชุม
พร้อมทั้งเพิ่มเข้าไปในตารางเวลาของท่าน)

(ภาพที่ 17 : เข้าสู่หน้าห้องประชุม โดยจะแสดงรายละเอียดผู้ตั้งการประชุม
และหมายเลขการประชุม)
18
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2. ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ โดยการกดลิงค์จากทางเนื้อหาใน Event Detail เพื่อ
เข้าร่วมการประชุมได้โดยตรง ระบบจะพาท่านเข้าสู่ WebEx Meeting Room โดยอัตโนมัติ
ดังภาพที่ 19

1. เปิด WebEx Meetings Application เพื่อเข้าสู่ระบบหน้าล็อกอิน พร้อมกดปุ่ม Sign In
ตามภาพที่ 20

(ภาพที่ 20 : หน้าแรกของ Application เพื่อเข้าสู่ระบบ WebEx Meetings)

2. ระบบจะพาเข้าสู่ หน้า Sign In จากนั้นกดปุ่ม Sign In through your corporate ที่
ด้านล่าง เพื่อกรอก URL : webexinet.inet.co.th  ในการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเพื่อทำ�การจัดตั้ง
ห้องประชุม ดังภาพที่ 21
(ภาพที่ 19 :สามารถเข้าไปคลิ๊กเข้าไปดูรายละเอียดการประชุม
พร้อมทั้งกดลิงค์เพื่อเข้าสู่ห้องประชุม )

การเข้าร่วมประชุม WebEx ผ่าน Meeting Number Room
บน iOS Device
ในกรณีหากผู้เข้าร่วมประชุมไม่สะดวกที่จะรับอีเมล์จากผู้ดูจัดการประชุม ยังมีอีกหนึงช่อง
ทางที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าประชุมได้ผ่านทาง Meeting Number ดังนี้

(ภาพที่ 21 : กรอก webexinet.inet.co.th ในการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่ระบบ)
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3. หลังจากนั้น กดย้อนกลับมาที่หน้าเมนู และกดเข้า Join by Meeting Number เพื่อใส่
หมายเลขห้องประชุม ดังภาพที่ 22

ฟังก์ชั่นการทำ�งานของ WebEx บน iOS Device

(ภาพที่ 22 : กรอกหมายเลขห้องประชุม เพื่อทำ�การเข้าร่วมประชุมได้ทันที)
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ฟังก์ชั่นการทำ�งานของ WebEx บน iOS Device
(ในส่วนผู้เข้าร่วมประชุม)
การเปิด/ปิด Microphone (ภาพที่ 23)

Video Conference (ภาพที่ 25)
ท่านสามารถเปิดกล้อง Video เพื่อประชุมแบบ Video Conference ได้โดยกดที่ สัญลักษณ์
ภาพกล้องที่เป็นสีเขียวเพื่อเปิดกล้อง

สามารถเปิดหรือปิดได้
โดยกดที่สัญลักษณ์
(ภาพที่ 23 : กดปุ่มเปิด-ปิด Microphone ได้ตามสัญลักษณ์ด้านล่าง)

(ภาพที่ 25 : กดปุ่มภาพสัญลักษณ์วิดีโอ เพื่อเปิดกล้องสู่การประชุมแบบ Video Conference
โดยสัญลักษณ์ภาพกล้องจะเป็นสีเขียว)

Chat (ภาพที่ 24)
ท่านสามารถส่งข้อความหาผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นแบบส่วนตัว หรือ ส่งข้อความให้ผู้เข้า
ร่วมประชุมทั้งหมดได้ โดยกดที่สัญลักษณ์ดังภาพ แล้วเลือกชื่อของผู้ร่วมประชุมที่ท่านต้องการ
ส่งข้อความถึง หรือ เลือก Everyone เพื่อส่งข้อความถึงผู้ร่วมประชุมทุกคน

Presentation (ภาพที่ 26)
หากต้องการดูข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมประชุมแชร์ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆ ท่านสามารถดู
ข้อมูลการแชร์นี้ได้ผ่านปุ่ม

(ภาพที่ 24 : หากต้องการส่งข้อความ เลือกสัญลักษณ์ภาพคน พร้อมทั้งเลือกบุคคลที่ต้องการ
พูดคุย หรือจะเลือก Everyone เพื่อส่งข้อความถึงทุกคน)

(ภาพที่ 26 : ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูข้อมูลอื่นๆ ที่แชร์มาระหว่างการประชุมได้)
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ข้อมูลของห้องประชุม (ภาพที่ 27)
ท่านสามารถดูข้อมูลของห้องประชุมได้จาก

(ภาพที่ 27 : สามารถดูรายละเอียดข้อมูลการประชุมผ่านเครื่องหมาย

การออกจากห้องประชุม (ภาพที่ 28)
ท่านออกจากห้องประชุมได้โดยกดปุ่ม

มุมขวาล่าง)

การเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Android Device

จากนั้นเลือก Leave และ Leave Meeting

(ภาพที่ 28 : สามารถออกจากการประชุมโดยกดสัญลักษณ์
บนด้านมุมขวา
จากนั้นเลือก Leave เพื่อออกจากห้องประชุม)
26

.

Download Application WebEx บน Android Device

การเข้าร่วมประชุม WebEx ผ่านอีเมล์บน Android Device

Cisco Webex Meeting สามารถ download Application ได้ฟรีโดยเข้าไป Download
Cisco Webex meeting ที่ Play สโตร์Search
พิมพ์ Cisco Webex meeting ดังภาพ
ที่ 29

1. ผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับE-mail เชิญเข้าร่วมประชุมจากผู้จัดการประชุม ดังภาพที่ 31

(ภาพที่ 29 : Download Application ได้ที่ Play สโตร์ ชื่อ Cisco Webex meeting)

เมื่อ Download Application และติดตั้งเรียบร้อยแล้ว Icon Application จะมีดังภาพที่ 30

( ภาพที่ 31 : รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมจากผู้ตั้งประชุม
พร้อมทั้งหมายเลขห้องประชุมและรหัสผ่านหากมีการตั้งรหัสไว้)

(ภาพที่ 30 : Icon ของ Application Cisco WebEx Meeting)

จากนัน้ ให้เปิด E-mail ทีไ่ ด้รบั ท่านจะได้รบั ข้อมูลดังภาพ โดยจะมีขอ้ มูลเกีย่ วกับห้องประชุม
และ Password (หากผู้เชิญเข้าประชุมตั้ง Password ไว้) จากนั้น Click ที่ Join the meeting
ตาม Link ที่ส่งมาให้
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1.1 Cisco WebEx Meetings Application จะทำ�งานขึ้นมาโดยอัตโนมัติและเชื่อมต่อเข้า
กับห้องประชุม ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใช้งานผ่าน Email จะต้องกดเข้า Certification อีก
ครั้งหนึ่งก่อน เพื่อเข้าสู่ห้องประชุมดังภาพที่ 32

1.3  Cisco WebEx Meetings Applicationจะทำ�างานขึ้นมาโดยอัตโนมัติและเชื่อมต่อเข้า
กับห้องประชุมให้ท่านกด Connect Using Internet เพื่อเข้าสู่ห้องประชุมดังภาพที่ 34

(ภาพที่ 34 : ระบบจะนำ�ทางสู่ WebEX Meeting App
ให้ท่านกด Connect Using Internet เพื่อเข้าสู่ห้องประชุม)

1.4 เมื่อกด Join เข้ามาแล้วจะแสดงรายละเอียดการประชุมดังภาพที่ 35
(ภาพที่ 32 : Certificate ก่อนเข้าร่วมประชุม)

1.2 จากนั้นให้กดไปที่ Join อีกครั้งดังภาพที่ 33

(ภาพที่ 33 : กด join อีกครั้งเพื่อเข้าสู่ให้ประชุม)
30

(ภาพที่ 36 : แสดงรายละเอียดเมื่อเข้าร่วมประชุม)
31

การเข้าร่วมประชุม WebEx ผ่าน Meeting Number Room บน
Android Device

2.3 หลังจากเปิด App ขึ้นมาแล้วให้กดเข้าไปที่ Join now ดังภาพที่ 39

2. การเข้าร่วมประชุม WebEx ผ่าน Meeting Number Room บน Android Device
ในกรณีหากผูเ้ ข้าร่วมประชุมไม่สะดวกทีจ่ ะรับอีเมล์จากผูด้ จู ดั การประชุมยังมีอกี หนึง่ ช่องทาง
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าประชุมได้ผ่านทาง Meeting Number ดังนี้
2.1  เปิด Application WebEx meeting ขึ้นมาโดยเข้าไปที่
ดังภาพที่ 37

(ภาพที่ 39 : เมื่อกด join now เข้ามาแล้ว)
(ภาพที่ 38 : Icon ของ Application WebEx)

(ภาพที่ 38 : Icon ของ Application WebEx)
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เมื่อ join now เข้ามาแล้วก็จะมีช่องให้กรอกข้อมูลทั้งหมด 3 ช่องดังนี้
ให้กรอก หมายเลขห้องประชุมทีไ่ ด้รบั จากผูจ้ ดั การ
• Meeting or Session number
ประชุม
• Name
ให้กรอกชื่อสำ�หรับแสดงผลในห้องประชุม
• Email
ให้กรอก Email ที่ผู้จัดการประชุมสามารถติดต่อได้
เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถกด Join และ กด Connect ได้เลย
2.4 เมื่อ Connect แล้วให้ท่านกด Connect Using Internet ดังภาพที่ 40

(ภาพที่ 40 : ให้ท่านกด Connect Using Internet เพื่อเข้าสู่ห้องประชุม)
33

1.

ฟังก์ชั่นการทำ�งานของ WebEx บน Android Device

การเปิด/ปิด Microphone (ภาพที่ 41 และ 42 )

สามารถเปิดหรือปิดได้
โดยกดที่สัญลักษณ์
(ภาพที่ 41 : แสดงสถานะ การเปิดใช้งาน Microphone)

สามารถเปิดหรือปิดได้
โดยกดที่สัญลักษณ์
(ภาพที่ 42 : แสดงสถานะ การปิดใช้งาน Microphone)
34
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2.

การเปิด/ปิด การใช้งานกล้อง Video Conference
ท่านสามารถเปิดกล้อง Video เพื่อประชุมแบบ Video Conference ได้โดยกดที่สัญลักษณ์
ภาพกล้องที่เป็นสีเทาเพื่อเปิดกล้อง ดังภาพที่ 43

3.
การ Chat ท่านสามารถส่งข้อความหาผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นแบบส่วนตัวหรือส่ง
ข้อความให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมดได้โดยกดทีส่ ญ
ั ลักษณ์ดงั ภาพแล้วเลือกชือ่ ของผูร้ ว่ มประชุมที่
ท่านต้องการส่งข้อความถึงหรือเลือกEveryoneเพือ่ ส่งข้อความถึงผูร้ ว่ มประชุมทุกคนดังภาพที่ 45

(ภาพที่ 43 : กดปุ่มภาพสัญลักษณ์วิดีโอ เพื่อเปิดกล้องสู่การประชุมแบบ Video Conference
โดยสัญลักษณ์ภาพกล้องจะเป็นสีเทา)

เมื่อกดปุ่มสีเทา แล้วจะมีหน้าจอ แสดงภาพวีดีโอของเราขึ้นมาให้กด Start my video
เพื่อเปิดกล้องสู่การประชุมแบบ Video Conferenceและท่านสามารถปิดกล้องเพื่อออกจาก
Video conference ได้โดยกดปุ่มที่มีสัญลักษณ์กล้องวีดีโอ แล้วเลือกเป็น Stop my Video ดัง
ภาพที่ 44

(ภาพที่ 45 : หากต้องการส่งข้อความ เลือกสัญลักษณ์ภาพคน พร้อมทั้งเลือกบุคคล
ที่ต้องการพูดคุย หรือจะเลือก Everyone เพื่อส่งข้อความถึงทุกคน)

4.

การออกจากห้องประชุม ( Leave Meeting )
ท่านออกจากห้องประชุมได้โดยกดปุ่ม
จากนั้นเลือกLeave Meeting ดังภาพที่ 46

(ภาพที่ 44 : กดปุ่มภาพสัญลักษณ์วิดีโอ เพื่อยกเลิก เลือก stop my video
โดยสัญลักษณ์ภาพกล้องจะเป็นสีเขียว)

(ภาพที่ 46 : สามารถออกจากการประชุมโดยกดสัญลักษณ์
บนด้านมุมขวา
จากนั้นเลือก Leave meeting เพื่อออกจากห้องประชุม)
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การเข้าประชุมผ่านทางโทรศัพท์พื้นฐานหรือ VoIP

ในการเข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุมมีหลายช่องทางในการเข้าร่วมประชุม เช่นผ่านทาง
Notebook/PC ทีม่ กี ารเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ตไว้แล้วหรือจะเป็น Tablet,Smart Phone ก็สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้เช่นกันซึ่งช่องทางที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นเป็นช่องการเข้าร่วมประชุมในกรณีมี
สภาพแวดล้อมพร้อมอยู่แล้ว และสามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ Video Conferrent ได้ แต่
ยังมีในช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่าน Service WebEx ได้คือเราสามารถเข้าร่วม
ประชุมได้โดยการ ใช้การ โทร (Call Meeting) ซึ่งการใช้ฟังชั่น call meeting นั้นจะเข้าร่วม
ประชุมได้ผา่ นระบบเสียงเท่านัน้ ไม่วา่ จะเป็นระบบเสียงจากการโทรปกติหรือ VoIP ก็สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ โดยมีวิธีการเข้าร่วมประชุม (Join Meeting) ดังนี้
1. ข้อมูลที่ควรทราบเบื้องต้นเพื่อใช้ฟังชั่น Call Meeting
1.1 เบอร์กลางทีใ่ ช้ในการโทร คือ 022577290 ซึง่ เบอร์นจี้ ะเป็นเบอร์ของ Service WebEx
INET
1.2 หมายเลข Access Code คือ หมายเลยห้องประชุมที่ต้องการเข้าร่วมประชุม ซึ่งจะ
ได้รับจากผู้สร้างห้องประชุม
1.3 หมายเลข Attendee ID คือ ซึ่งจะให้เมื่อผู้เข้าประชุมจะเปลี่ยนเป็น Host
2 ขั้นตอนการโทรเพื่อเข้าร่วมประชุม
2.1 ให้โทรไปที่ 022577290 แล้วรอทำ�ตามฟังเสียงตอบรับของระบบหรือ IVR
2.2 เมื่อฟังเสียง IVR แล้วระบบจะให้ กด Access Code แล้วกด #
ตัวอย่าง 999 999 999 #
2.3 เมื่อกด Access Code และ # ไปแล้วระบบ IVR จะให้ท่านเลือกกดเลข Attendee
ID เพื่อเปลี่ยนเป็น Host โดยกด เลข Attendee ID แล้วตามด้วย #
ตัวอย่าง 3 # หรือจะไม่กด Attendee ID แต่ให้กด # แทนเพื่อเป็นผู้เข้าร่วมประชุม
(participant) ตามภาพที่ 47

3 การออกจากการประชุม
3.1 สามารถกดวางสายดโทรศัพท์ได้เลย

(ภาพที่ 47)
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