
การตั้งค่าไม่ให้นักเรียนบันทกึวดิโีอในการเรียนออนไลน์
How to disable student from recording video in online class
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ท าไมนักเรียนจึงสามารถบันทึกวดิีโอในห้องเรียนออนไลน์ได้ ?
Why student can record video in online class ?

เน่ืองจากในห้องเรียนออนไลน์ (Meeting) ทุกคนได้รบั
สิทธ์ิเป็น Presenter โดยอตัโนมติั หากต้องการให้
อาจารยเ์ป็นเพียงผู้เดียวท่ีสามารถบนัทึกวิดีโอได้ ต้อง
ตัง้ค่าให้ นักเรียนกลายเป็น Attendee มีเพียงอาจารยท่ี์
เป็น Presenter 

Because in online class (Meeting) everyone 
are presenters. In order to allow only 
teacher to record video, all students have 
to become attendees, only teacher is 
presenter.  

Every participants are 
presenters



วธีิการตั้งค่าให้นักเรียนเป็น Attendee
How to change students to be Attendees  ?

สามารถท าได้ 2 วิธี

1. ใน Calendar (ก่อนการเข้าห้องเรียน)

2. ใน Meeting (เมื่อเข้าห้องเรียนแล้ว)

There are 2 ways to set up

1. In calendar (before join meeting)

2. In meeting

Every participants are 
presenters



การตั้งค่าใน Calendar
Setting in Calendar

Every participants are 
presenters

ไปท่ีเมนู Calendar และ เลือกการนัด
หมายท่ีต้องการตัง้ค่า

Go to menu Calendar and select the 
meeting



การตั้งค่าใน Calendar
Setting in Calendar

Every participants are 
presenters

คลิกท่ี Meeting options
Click Meeting options

หมายเหต:ุ meeting ต้องมีการเพ่ิมผู้ร่วมประชุม
อย่างน้อย 1 คน จึงจะปรากฏเมนู  Meeting Option

Remark: at least one participant must be added 
to the meeting, the Meeting option will appear



การตั้งค่าใน Calendar
Setting in Calendar

Every participants are 
presenters

หน้า Meeting option จะปรากฎใน web browser

The Meeting option page will appear in web 
browser.

ก าหนดว่า ให้ใครเป็น presenter
เลือก ‘Only me’ แล้ว คลิก Save

Select ‘Only me’ and Save



การตั้งค่าใน Meeting
Setting in Meeting

คลิกท่ี icon ‘Show Participants’

Click icon ‘Show Participants’



การตั้งค่าใน Meeting
Setting in Meeting

ท่ีเมนูผู้ร่วมประชุม ให้คลิกท่ีเครื่องหมาย              
Manage permissions

at participants menu, click ‘Manage 
permissions’

โปรแกรมจะเปิดเพจ ‘Meeting option’ ในเวบ็เบรา
เซอร ์ให้ตัง้ค่า เช่นเดียวกบัการตัง้ค่าใน Calendar

The ‘Meeting option’ page will be opened in web 
browser. You can set permission same as setting 
in calendar.



การตั้งค่าใน Calendar
Setting in Calendar

Every participants are 
presenters

หน้า Meeting option จะปรากฎใน web browser

The Meeting option page will appear in web 
browser.

ก าหนดว่า ให้ใครเป็น presenter
เลือก ‘Only me’ แล้ว คลิก Save

Select ‘Only me’ and Save



นกัเรียนจะไม่สามารถบนัทึกวิดีโอในหอ้งเรียนออนไลน์ไดแ้ลว้

Then students are unable to record video in the meeting room.


