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Cisco Webex 

Cisco WebEx เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร ใน
องคก์รมากขึน้ โดยเน้นใชใ้นงานประชมุทางไกล ผา่นทางหน้าเวบ็ โดยผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม ไม่จําเป็นต้องเดนิทางเขา้มาในสถานที่นัน้ ช่วยให้ประหยดัทัง้เวลาและ
ค่าเดินทาง นอกจากนี้ยงัสามารถนํามาประยุกต์กบัการใช้งานอื่นๆเช่น งาน

อบรม ฝึก พนักงาน, ห้องเรียนเสมอืน, การบริการ Remote Support ซึ้งทัง้หมดนี้สามารถทํางานผ่านหน้าเว็บ 
เพยีงคุณตดิตัง้ Plug-In สําหรบั web browser และสามารถเชือ่มต่อ Internet ไดเ้ท่านัน้ 
 

วัตถุประสงค:์ 

o สามารถตดิตอ่สื่อสารกนัไดง้า่ย 
o ใหค้วามสะดวกและรวดเรว็ในการประสานงานต่างๆ 
o สามารถแกไ้ขเอกสารทีท่ําร่วมกนัไดถ้งึแมว้า่จะอยู่ไกลกนั โดยใชร้ะบบ share ขอ้มูลได ้

กลุ่มเปา้หมาย: 

o บุคคลทัว่ไป 
o บรษิทัหรอืองคก์รต่างๆ 

ความรู้พืน้ฐาน: 

o สามารใชอ้นิเตอรเ์น็ตได ้
o มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นคอมพวิเตอรเ์ลก็น้อย 

ระยะเวลาในการอบรม: 

o 6 ชัว่โมง (1 วนั) 

ราคาคอร์สอบรม: 

o 2,500 บาท / คน (ราคานี้ยงัไม่ไดร้วมภาษมีูลคา่เพิม่) 
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วิทยากรผูส้อน:  

o อาจารยส์ามติร โกยม และทมีงาน 

เนื้อหาการอบรม: 

Session ๑ Introductions to WebEx 

o รูจ้กักบั WebEx 
o ใครควรใช ้WebEx 
o WebEx Conferencing Product Comparison 
o สมคัรทดลอง WebEx Free trial 14 Days 

Session ๒ Managing WebEx 

o Scheduling Session 
o การก าหนด Scheduling แบบ Advanced 
o การเรยีกดูขอ้มูล Scheduling ทีส่รา้งไว ้

Session ๓ View and Sharing in WebEx 

o Initial View of WebEx 
o การเปิด-ปิดเสยีงไมโครโฟน 
o การ Invite & Remind 
o การสนทนาดว้ยขอ้ความ 
o การเปลีย่นสทิธเ์ป็น PresenterSharing in WebEx 

Session ๔ WebEx Recordings and edit 

o การบนัทกึ Meeting ใน WebEx 
o การปรบัแต่งไมคโ์ครโฟนและเสยีงในการบนัทกึ 
o การก าหนดสทิธิใ์ห ้Participants 
o การแกไ้ข (Edit) วดิโีอทีบ่นัทกึไว ้
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Session ๕ WebEx Tips and Tricks 

o การใชง้าน WebEx ผา่นอุปกรณ์พกพา เชน่ Mobile และ Tablet สมยัใหม ่
o การใชเ้ครื่องมอืของ WebEx เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการเรยีนการสอนสมยัใหม่ 
o การประยุกตใ์ช ้WebEx ในงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
o สรุปแนวทางการป้องกนัและแกป้ญัหาทีพ่บจากการใชง้านพืน้ฐาน 

Session ๖ WebEx Mobile 

o การใชง้าน WebEx ผา่นอุปกรณ์ Mobile 
o การใชง้าน WebEx บน iPhone และ iPad 
o ลกัษณะการใชง้านบน iPhone 
o ลกัษณะการใชง้านบน iPad 

การใช้งาน WebEx บน Androidการเตรียมอปุกรณ์ (System Requirement) 

o คอมพวิเตอรค์ุณสมบตัขิ ัน้ต่ าที ่CPU Pentium 4 ขึน้ไป RAM 2 GB HDD 10GB 
o ไมโครโฟน พรอ้มหฟูงั 
o กลอ้ง Webcam ส าหรบัทดสอบ Video Call 
o สมารท์โฟน iOs และ Android (กรณทีีม่)ี 
o แท๊บแลต (Tablet) iPad และ Android (กรณทีีม่)ี 
o อนิเตอรเ์น็ตความเรว็ข ัน้ต่ าไม่น้อยกวา่ 7 MB 

Ps. ควรเตรยีม Account อเีมลไ์วส้ําหรบัรบัขอ้มูลการเขา้ใชง้าน 
 
 

 


