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คลิกเมนู Course



ไปที่เมนู Blackboard 
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เลือก Course Room

Blackboard Ultra



Blackboard Original

คลิกเมนู Course Tools

เลือก Blackboard Collaborate Ultra



Microphone และ Webcam
Setup



กดเพ่ือ setup
Microphone และ Webcam

* ห้ามใช้เนื่องจากยังไม่เปิดใช้ Free call *



1) แถบสีม่วงแสดงสถานะของ
Microphone ว่าใช้งานได้

2) หากแถบสีม่วงไม่แสดงสถานะ ให้ตรวจสอบเพื่อ
เลือก Microphone ให้ถูก เพราะบางคนอาจใช้

ไมโครโฟนจากภายนอก

3) ให้กดเมื่อแถบสีม่วงแสดงสถานะแล้ว4) ให้กดเมื่อท าตาม 2) แล้ว แถบสีม่วงก็ยังไม่แสดง
สถานะ เพื่อท าตามค าแนะน าต่างๆ ต่อไป



1) ภาพจาก Webcam 2) หากไม่มีการแสดงภาพจาก
Webcam ให้ตรวจสอบเพื่อเลือก

Camera ให้ถูก เพราะบางคนอาจใช้ 
Camera จากภายนอก

3) ให้กดเมื่อเห็นภาพ
จาก Webcam

4) ให้กดเมื่อท าตาม 2) แล้ว 
ภาพจาก Webcam ก็ยังไม่
แสดง เพื่อท าตามค าแนะน า

ต่างๆ ต่อไป



Chat
Menu



1) กดเพ่ือเข้าหน้าChat

2) กดเพื่อ Chat กับทุกคนในห้อง



เขียนข้อความเพื่อ Chat



รายชื่อผู้เข้าร่วม
Menu



รายช่ือ
ผู้เข้าร่วม



กดเพ่ือเลือก Chat ส่วนตัวกับ
เพื่อนบางคนโดยเฉพาะ



Status
Menu



กดเพ่ือแจ้งอาจารย์และเพื่อนใน
ห้องว่าไม่อยู่ที่หน้าจอสักครู่

กดเพื่อออกจากห้องเรียน

กดเพื่อเลือกแสดงความรู้สึกกับการ
สอนหรือการน าเสนอของเพื่อน

กดเพ่ือยกมือหากมีค าถาม



เมื่อน าเสนอ (Present) งาน
Menu



กดเมื่อต้องการพูด และวางเมื่อ
พูดจบแล้ว

”หาก Microphone เป็นสีเขียว
แสดงว่าเปิด Microphone แล้ว”

กดเมื่อต้องการ Share ภาพจาก
Webcam ให้ปิดเมื่อไม่ต้องการ

ใช้แล้ว พูดจบแล้ว หรือการ
น าเสนอจบลงแล้ว



อาจารย์จะเปลี่ยนสถานะให้ผู้ที่
จะต้องน าเสนองานเป็น

Presenter แล้วจะเปลี่ยนสถานะ
ให้เป็น Participant เมื่อการ

น าเสนองานนั้นจบแล้ว



เมื่อได้สถานะเป็น Presenter แล้ว จะสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ 
ในการน าเสนอได้คือ Whiteboard

เครื่องมือที่ใช้ได้
- ลูกศร ใช้เลือก object ที่ต้องการลบ เลือกแล้วกด delete หรือ 

backspace
- มือ ใช้เพื่อเป็น pointer ในการชี้จุดที่ต้องการเน้น หรือพูดถึงอยู่
- ดินสอ ใช้เพื่อเขียน และสามารถเลือกสีได้
- กรอบ ใช้เพ่ือตีกรอบข้อความ
- T ใช้เพื่อพิมพ์ แทนการเขียน
- ยางลบ ใช้เมื่อต้องการลบทั้งกระดาน
* ทุกอย่างที่เขียนหรือพิมพ์จะส่งผลถึงทุกคน *



Share Entire Screen



Share Application
โดยเลือก App ที่ต้องการ Share 
จะ Share App ได้ต้องเปิด App
ที่ต้องการ Share เป็น layer ไว้
บน Screen โปรแกรมถึงจะเห็น

ใน list รายการด้านล่างนี้



หากใช้ Browser “Chrome” จะ
เห็น “Chrome Tab” เพื่อเลือก
แสดง Web ที่ต้องการ Share
และหาก Web นั้นมีเสียงด้วย 

เช่น Youtube ต้องเลือก “Share 
audio” ด้วย ปลายทางถึงจะได้

ยินเสียงนั้นด้วย



ตัวอย่างการแสดงการ Share 
Youtube จาก Chrome Tab



Share Files
1) ให้ Add Files เพื่อ upload file ที่ต้องการ Share และไฟล์ที่สามารถ Share ได้ คือ PowerPoint และ PDF

2) หลัง upload เสร็จ ให้กด
เลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วกด

“Share Now”



Breakout Groups
Menu



แสดงให้เห็นว่าเราอยู่ใน
Group ไหน ซึ่งขณะนี้อยู่

Group 1



หากต้องการเข้ากลุ่ม 3 เลือก
ปุ่มทางเข้า



แสดงให้เห็นว่าเราอยู่ใน
Group ไหน ซึ่งขณะนี้อยู่

Group 3



เมื่อแยกกลุ่มแล้ว จะสามารถใช้การ Share รูปแบบต่างๆ ได้
ภายในกลุ่มของตัว


