รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2564
โดยใช้รูปแบบการประชุมผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ด้วยฟังก์ชัน Line Meeting มีขั้นตอนและวิ ธีการ
ดาเนินการ ดังนี้
1. ให้ผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าใช้งานผ่านแอบพลิเคชั่นไลน์ (Line) โดยสแกน QR-Code ดังภาพด้านล่าง
เพื่อเข้าร่ วมกลุ่ ม ชื่อกลุ่ม “สอบสัมภาษณ์-โท-เอก-วิศวะ-1-64” (ให้ ผู้ มีสิ ทธิ์สอบสัมภาษณ์ สแกน QR-Code
ดังกล่าวก่อนวันสอบสัมภาษณ์)

กลุ่มสอบสัมภาษณ์-โท-เอก-วิศวะ-1-64

2. ในวันสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่เรียกตัวสอบสัมภาษณ์ เข้าใช้งานผ่านแอบพลิเคชั่นไลน์ (Line) ด้วย
ฟังก์ชัน Line Meeting จะสร้างลิงค์เชิญเข้าร่วมประชุม ส่งให้กรรมการสอบสัมภาษณ์และผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ผ่านทางแชทกลุ่ม
3. กรรมการสอบสัมภาษณ์ จะอยู่ในกลุ่ม Line Meeting เพื่อรอสอบสัมภาษณ์
4. เจ้าหน้าที่เรียกตัวสอบสัมภาษณ์ ส่งลิงค์เชิญเข้าร่วมประชุม ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในกลุ่ม และ
เจ้าหน้าที่เรียกตัวสอบสัมภาษณ์จะเรียกตัวผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ตามลาดับการสอบ
สัมภาษณ์
5. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมการประชุม โดยเลือก “การเข้าร่วมแบบเปิดกล้อง” โดยมีเวลาในการ
สอบสัมภาษณ์ท่านละประมาณ 10 นาที
6. เมื่อกรรมการสอบสัมภาษณ์เสร็จ เจ้าหน้าที่เรียกตัวสอบสัมภาษณ์จะ เลือก “ลบ” ผู้สอบสัมภาษณ์
ออกจากการประชุม แล้วจะเชิญผู้สัมภาษณ์ท่านต่อไปเข้าร่วม

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามามารถติดต่อ : คุณวรินญา ชื่นใจ เจ้าหน้าที่วิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส. เบอร์โทรศัพท์ 098-1614141

โดย งานวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส. (26 เมษายน 2564)

ขั้นตอนการเชิญให้ เข้ าร่ วมการประชุ ม
สามารถเชิญเพื่อนใน LINE ให้เข้าร่ วมการประชุมได้โดยเลือกที่ “เชิญ” แล้วเลือกเพื่อน
 กรณี ที่ใช้ลิงก์เชิญ กรุ ณาเลือกที่ “คัดลอกลิงก์ ” แล้วแชร์ ลิงก์ดงั กล่าว ซึ่ งผูใ้ ช้ที่ได้รับลิงก์เชิญ จะสามารถเข้าร่ วมการประชุมได้แม้ไม่ใช่
เพื่อนใน LINE


วิธีใช้งาน LINE Meeting ซึ่งเป็ นฟี เจอร์ใหม่ที่เพิม่ เข้าให้ผใู ้ ช้ LINE ทุกคนสามารถใช้งานวิดีโอคอลแบบกลุ่มได้ผา่ น
การแชร์ URL โดยไม่ตอ้ งเพิ่มเป็ นเพือ่ นใน LINE ก่อน บนแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชนั ใหม่ลา่ สุด

ฟังก์ชนั ของ LINE Meeting หลักๆ จะมีดว้ ยกัน 3 ส่วน ได้แก่
เกี่ยวกับวิธีใช้งาน LINE Meeting (สร้าง, ลบ, เชิญ)
 เกี่ยวกับการเริ่ มประชุม LINE Meeting
 เกี่ยวกับการลบผูเ้ ข้าร่ วมออกจากการประชุม LINE Meeting


วิธีสร้ างการประชุม LINE Meeting
1. เลือกที่ไอคอน “วิดีโอคอล” ด้านขวาบนของแท็บแชท
2. เลือกที่ “สร้ างการประชุม“

การประชุมที่สร้างขึ้นจะแสดงในรายการเป็ นชื่อการประชุมว่า “การประชุ มของ…” ตามด้วยชื่อของผูใ้ ช้ที่สร้างการประชุม โดย
สามารถแก้ไขชื่อการประชุมได้โดยการเลือกที่ไอคอน “ดินสอ”
ขั้นตอนลบการประชุ มที่สร้ าง


สไลด์การประชุมในรายการการประชุมที่ตอ้ งการลบไปทางด้านซ้าย > “ลบ” > “ลบ“

ขั้นตอนการเชิญให้ เข้ าร่ วมการประชุ ม
สามารถเชิญเพื่อนใน LINE ให้เข้าร่ วมการประชุมได้โดยเลือกที่ “เชิญ” แล้วเลือกเพื่อน
 กรณี ที่ใช้ลิงก์เชิญ กรุ ณาเลือกที่ “คัดลอกลิงก์ ” แล้วแชร์ ลิงก์ดงั กล่าว ซึ่ งผูใ้ ช้ที่ได้รับลิงก์เชิญ จะสามารถเข้าร่ วมการประชุมได้แม้ไม่ใช่
เพื่อนใน LINE


วิธีการเริ่มประชุม LINE Meeting
1. เปิ ดลิงก์ที่ได้รับ โดยผูส้ ร้างการประชุมสามารถเริ่ มการประชุมได้โดยเลือกที่ “เริ่มประชุ ม” ในหน้ารายการการประชุม
2. เลือกว่าจะเข้าร่ วมแบบเปิ ดกล้องของตนเองหรื อไม่ในหน้าจอก่อนเข้าร่ วมประชุม
 สามารถตั้งค่าพื้นหลัง, ฟิ ลเตอร์ , เอฟเฟ็ กต์ใบหน้าได้ในหน้าจอก่อนเข้าร่ วมประชุม
 กรณี ที่เลือกปิ ดกล้องของตนเอง ระบบจะแสดงรู ปโปรไฟล์แทน
3. เลือกตกลงเพื่อยินยอมให้แสดงรู ปและชื่อโปรไฟล์ของคุณ

ระหว่างใช้งานวิดีโอคอลแบบกลุ่มสามารถดาเนินการต่อไปนี้ได้
ส่งคาเชิญเพิ่ม, เปิ ด/ปิ ดไมโครโฟนหรื อกล้องได้จากด้านล่างของหน้าจอ
 ตั้งค่าพื้นหลัง, เปลี่ยนกล้องหน้าหลัง , ใส่ ฟิลเตอร์ได้โดยเลือกที่ “:” ด้านบนของหน้าจอ
 สามารถสิ้ นสุ ดการประชุมได้โดยเลือกที่ไอคอน “x” ด้านขวาบนของหน้าจอวิดีโอคอลแบบกลุ่ม


วิธีลบผู้เข้ าร่ วมออกจากการประชุม LINE Meeting
หากต้องการลบผูใ้ ช้ที่ประพฤติตวั ไม่เหมาะสม เช่น ก่อกวนผูใ้ ช้อื่น กรุ ณาดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลือกที่ “:” ด้านบนหน้าจอวิดีโอคอลแบบกลุ่ม
2. เลือกที่ “ผู้เข้าร่ วม” > เลือกผูใ้ ช้ที่ตอ้ งการลบ
3. ระบบจะสอบถามอีกครั้งว่าต้องการลบผูใ้ ช้คนดังกล่าวออกจากการประชุมหรื อไม่ กรุ ณาเลือกที่ “ลบ“

หากผูใ้ ช้ที่มีพฤติกรรมก่อกวนเข้าร่ วมการประชุมซ้ าอีก กรุ ณาลบการประชุมดังกล่าว จากนั้นสร้างการประชุมใหม่แล้วเชิญผูใ้ ช้
คนอื่นให้เข้าร่ วม
เป็ นอย่างไรกันบ้างสาหรับวิธีการใช้งาน LINE Meeting ประชุมกันได้ง่ายๆ ผ่านแอป LINE ไม่จาเป็ นต้องเพิ่มเพื่อน
ให้ยงุ่ ยากอีกต่อไป น่าจะถูกใจใครหลายๆ คนที่ตอ้ งทางานร่ วมกันเป็ นทีมอย่างแน่นอน หรื อวิธีเปิ ดห้องแชทส่วนตัว ‘Keep
Memo’ ก็คลิกทาตามวิธีน้ ีได้เลย

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ https://www.iphone-droid.net/how-to-line-meeting/

