
คู�มือการใช�งานสําหรับ User WebEx (Meeting Center) 
 

https://sut.webex.com URL สําหรับเข�าใช�งาน WebEx มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 

 

WebEx คืออะไร 
WebEx เป#นโปรแกรมแบบ Web Conference มีข้ันตอนการใช�งานท่ีง0ายและประหยัดเวลา ใช�งานผ0าน 

web browser เช0น Mozilla Firefox ,IE ,Chrome เป#นต�น หรือใช�งานผ0าน application Cisco WebEx Social 

ได�ท้ัง iphone ipad และ Android ได� โดยมหาวิทยาลัยนําโปรแกรมมาประยุกตGใช�งานในการประชุมทางไกล 

หรือการเรียนการสอนผ0านอินเตอรGเน็ต โดยท่ีอีกฝJายไม0จําเป#นต�องเดินทาง เราสามารถท่ีจะนัดหมายการประชุมได�

ล0วงหน�า เป#นการสื่อสารแบบ real-time ท่ีรองรับได�ท้ังภาพวีดีโอ เสียง รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข�อมูล 

นอกจากนั้นเรายังสามารถทํา presentation และทํางานร0วมกับ applications ต0างๆ ได�อย0างมากมาย 

โดยจะมีผู�ควบคุมการประชุม ทําการสร�างห�องสนทนา และส0ง email เชิญผู�เข�าร0วมประชุม ซ่ึงจะมีการ

ระบุวันเวลาเข�าร0วมการประชุม และระบุ meeting number - password สําหรับเข�าร0วมประชุม เม่ือผู�เข�าร0วม

ประชุมได�รับ email เชิญประชุม (ห�ามลบ email ท้ิง)  เม่ือถึงวันเวลาท่ีกําหนด ให�ผู�ร0วมประชุมคลิ้ก url ตามท่ี

ได�รับเชิญใน email และล็อกอินด�วย meeting number – password ตามท่ีกําหนดเพ่ือเข�าโปรแกรม WebEX 

จึงจะสามารถประชุมร0วมกันได� ซ่ึงเครื่องคอมพิวเตอรGหรือ Notebook ท่ีใช�นั้นควรติดต้ังกล�อง ไมโครโฟน และ

ลําโพงเพ่ือช0วยเพ่ิมระดับเสียงในการสนทนา แชรGโปรแกรมและหน�าเดสท็อป (Desktop) ได� 

 

ความต�องการของระบบ 
o Client คอมพิวเตอรGท่ีมีกล�อง + Microphoneหรือ I pad ,I phone, Android ใช�ในการสนทนาและ

ติดต0อสื่อสาร 

o Internet ความเร็วสูงท่ีสามารถรองรับสัญญาณภาพและเสียง  

o E-mail ของผู�เข�าร0วมประชุม เพ่ือท่ีจะต�องแจ�ง วัน เวลา หมายเลข Meeting สําหรับเข�าระบบ    เพ่ือ

ประชุมหรือติดต0อสื่อสารกันในช0วงเวลาท่ีกําหนด 

o Browser ท่ีรองรับ Internet Explorer v.7 ข้ึนไป Mozilla Firefox, Google Chrome 

o ต�องมี User & Password สําหรับเข�าใช�งานหากไม0มีให�ทําการสมัครและจะได�รับ Email ตอบกลับ 

เพ่ือให�สามารถเข�าระบบ 

 



 

 
คําแนะนํา  

Password ท่ีใช�ควรต้ังให�สอดคล�องกับรหัส Internet  Account เพ่ือปgองกันการสับสนของ User หรือ

ผู�ใช�งานและควรจดหรือจํา Username & Password ไว�ในการเข�าประชุมครั้งต0อไป ระบบนี้จะไม0เก่ียวข�องกับ 

Username Internet Account ของทางมหาวิทยาลัยท่ีออกให� 

 

กรณีเคร่ืองยังไม�มี Plug-in  
ระบบจะบังคับให�ติดต้ัง Plug-in และให�เราทําการติดต้ังตามข้ันตอน ดังภาพ 

 



 
 

ข้ันตอนการใช�งาน 
1.หลังจาก User ได�รับ E-mail เพ่ือแจ�งให�เข�าร0วมประชุม หรือทางผู�ใช�เปiดห�องสําหรับการเรียนการสอน

ส0งข�อมูลให�กับผู�ท่ีจะเข�าร0วม ดังภาพ 

 
2.กด Join WebEx meeting แล�วระบบจะทําการติดต้ัง Plug-in หากในเครื่องมีแล�วระบบจะเรียก 

Plug-in สําหรับระบบข้ึนมา ดังภาพ 



 
 

 

 

ระบบจะถาม User & Email ของผู�ท่ีจะเข�าร0วมประชุมหรือ ผู�ท่ีจะเข�าเรียน ให�กรอกชื่อ นามสกุล

ภาษาอังกฤษ ตามด�วย Email ท่ีเคยสมัครไว� ดังภาพ 

 
หากมีการแจ�งจากระบบให�กด Allow ดังภาพ และเลือก Join อีกครั้งดังภาพข�างต�น 



 
หน�าจอตัวอย0างของผู�ร0วมประชุมสามารถสื่อสารกันระหว0างผู�ร0วมประชุมด�วยกัน 

 

 

 

 

 

ตัวอย0างหน�าจอ สําหรับผู�ดูแลห�อง และ user ผู�เข�าร0วมประชุม 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

วิธีใช�งาน Meeting Room 
การ Share Presentation 

o ต�องได�รับสิทธิ์จากผู�ดูแล หรือเจ�าของห�องให�เป#นผู� Presenter ก0อนถึงจะมีสิทธGในการ Open and 

Share 

 



 
ตัวอย0างเปiด File PowerPoint ดังภาพข�อมูลดังกล0าวจะแสดงทุกๆ คนได�เห็นเหมือนกันหมดทุกคน 

 

 
 

 

 

o การ Share Desktop  

ส0วนนี้ต�องได�รับสิทธิ์จากผู�ตั้งห�องให�เป#น Presenter ก0อนโดยเมนูเลือก Share -> My Desktop 

 



 
หากต�องการ หยุด Share ให�กดปุJม Stop Sharing 

 

 
 

 

 

จุดท่ีน0าสนใจ ผู�ท่ีเป#น Presenter สามารถ Share Application ภายในเครื่องตัวเองท่ีจะนําเสนอได�ตัวอย0างดัง

ภาพ 



 
o การ Share File 

  ต�องได�รับสิทธิ์เป#นผู� Presenter ก0อนถึงสามารถ เลือกเมนู Transfer ได� 

 
เลือก File ท่ีจะ Share จะปรากฏภาพดังกล0าว โดยท่ีผู�เข�าร0วมประชุมหรือการเรียนสามารถ download ไปยัง

เครื่องของผู�เข�าร0วมประชุมได� 

 



 
o การบันทึกเสียง  
ผู�เข�าร0วมประชุมสามารถกดเลือก บันทึกเสียงสนทนา ระหว0างการประชุมได�โดยเลือกเมนู Meeting แล�ว

เลือก Start Recording ดังภาพหรือ ปุJม Record อย0างใดอย0างหนึ่ง 

 
กดปุJม Record ระบบจะสอบถามให�เลือก Path File ท่ีจะ Save ลงบน PC ให�ทําการต้ังชื่อและกด Ok หลังจาก

นั้นระบบจะแสดงสถานการณGบันทึกข�อมูล ดังภาพ 

 



 
 

o การออกจากระบบ 

เลือก Leave Meeting ระบบจะถามยืนยันให�กด Ok เป#นการออกจากระบบประชุม 

 


