
การใชง้าน Cloud Conference 
 

ส าหรบั ผูค้วบคมุการประชุม (Host) 



การเตรยีมอปุกรณก์อ่นเขา้ใชง้าน 

ตรวจสอบอปุกรณก์อ่นใชง้าน 
 
1. การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต ใหอ้ยูใ่นสถานะ Connected   
 
2. กรณียงัไมไ่ดต้ดิต ัง้ Driver ของ Web Camera ใหท้ าการตดิต ัง้ 
    Driver  
 
3. สายเชือ่มตอ่ของ Web Camera และ Microphone ตอ้งตอ่เขา้กบั  
    PC/Notebook 
 
4. ตรวจสอบสถานะของเสยีง (Volume) ที ่PC/Notebook หากอยูใ่น 
    สถานะ Mute ใหค้ลกิเครือ่งหมาย  หนา้ Mute ออก  
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เร ิม่ตน้ใชง้าน Cloud Conference 

• PC/Notebook 
     - ตดิต ัง้โปรแกรม 
 
               
 
• iOS / Android  
 
 
     - ดาวนโ์หลด App ชือ่ sessioncall 
     

SessioncallClientV3.8 
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1. คลกิทีไ่อคอน 
 

2. การ Login คร ัง้แรก ใหต้ ัง้คา่ url ของ   
    Server โดยคลกิที ่Network ใส ่url  
    ของ Server ดงันี ้m2.sessioncall.com 

 

3. ท าการ Login โดยใช ้Username และ  
    Password ทีไ่ดร้บั แลว้คลกิที ่ 
    ปุ่ ม Login  เพือ่เขา้สูห่อ้งประชุม 

 

หมายเหต ุ   

- ถา้ตอ้งการใหร้ะบบจ า  username และ 
      password ใหค้ลกิทีช่อ่ง Remember 

 

- อยา่คลกิทีช่อ่ง Auto Login  เพราะเป็นการ  
      Login เขา้ระบบอตัโนมตั ิท าใหไ้มส่ามารถ 
      ตรวจสอบ username, password และ url  
      ของ Network ได ้

Login เขา้สูร่ะบบ บน PC/Notebook 

Login โดยใช ้Username 
และ Password 

 

 

 

 

 

 

ใส ่URL ของ Server:  
M2.sessioncall.com 

- คลกิ Login  
  เพือ่เขา้ประชุม 
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การ set ล าโพงและไมโครโฟน 
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4.  เมือ่เขา้สูห่อ้งประชุมแลว้ ให ้Set คา่ ล าโพงและไมโครโฟน โดยคลกิทีเ่มนู AV Test    

 
 

 

5.  ต ัง้คา่ไมโครโฟนใหเ้ป็น Logitech C920 และต ัง้คา่ล าโพงโดยเลอืก คา่ Default ของ 

     เครือ่งคอมพวิเตอร ์ถา้ต ัง้คา่ไดส้ าเร็จ ทีไ่มโครโฟนและล าโพงจะมแีถบสเีขยีวกระพรบิ  

     (ตามรปู)  แลว้คลกิ  Next 

     
 



การ set กลอ้ง Web Camera 
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ต ัง้คา่กลอ้ง Web Camera ใหเ้ป็น Logitech C920 หรอือปุกรณก์ลอ้งทีต่อ้งการใชง้าน  แลว้คลกิ  Done 

     
 



วธิกีารใชง้าน ส าหรบัผูเ้ป็น Host 
เมือ่ set คา่กลอ้ง ล าโพง และไมโครโฟนเรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้ าดงันี ้

1. ตรวจสอบสถานะการเป็น Host  ใหด้ทู ีเ่มนู behost  ถา้เป็นสเีทา แสดงวา่ไดส้ทิธิก์ารเป็น Host แลว้ 
 

 

คลกิ Resign Host หากตอ้งการ 
สละสทิธิก์ารเป็น Host 

2. ทีเ่มนู Host ใหค้ลกิทีแ่ถบเมนู Reserved Presenter Video  

    ใหม้เีครือ่งหมาย         อยูด่า้นหนา้  ตามรปู 
 

3. คลกิที ่                     ใชส้ทิธิเ์ป็น Presenter   

    เพือ่ใหห้นา้จอของปลายทางเปลีย่นตาม Host   

    เกดิความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในการประชุม 
 7 



การถา่ยทอดสญัญาณภาพและเสยีงของผูเ้ขา้ประชุม 
ถา้ตอ้งการใหเ้ห็นภาพวดิโีอสาขาที ่Host ตอ้งการ ให ้Host ท าการถา่ยทอดสญัญาณภาพวดิโีอ 

และเสยีง ดงันี ้
 

1. ถา้ตอ้งการถา่ยทอดสญัญาณท ัง้ภาพและเสยีง  

    ใหค้ลกิขวาที ่user น ัน้ แลว้เลอืก  

    Broadcast Audio And Video 
  

2. ถา้ตอ้งการหยดุสง่สญัญาณภาพ ใหค้ลกิขวา 

    แลว้เลอืก Stop Broadcasting Video 
 

3. ถา้ตอ้งการถา่ยทอดเฉพาะสญัญาณภาพ 

    ใหค้ลกิขวาที ่user น ัน้ แลว้เลอืก 

    Broadcast Video  
 

4. การถา่ยทอดเสยีงหรอือนุญาตใหพ้ดู 

   ให ้คลกิทีร่ปูไมค ์จะเปลีย่นจากสเีทาเป็นสฟ้ีา 
 

 

ถา่ยทอดสญัญาณ 
ท ัง้ภาพและเสยีง 
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ถา่ยทอดสญัญาณ 
เฉพาะภาพ 
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การเลอืกไมโครโฟน และ ล าโพง ใหป้ลายทาง 

กรณีปลายทางเลอืกอปุกรณ์ไมถ่กู Host สามารถเปิดอปุกรณไ์มโครโฟน และ ล าโพง ใหป้ลายทาง ดงันี ้

เลอืกอปุกรณ์ไมโครโฟน และ ล าโพง ใหป้ลายทาง 

1. คลกิขวาที ่user น ัน้ แลว้เลอืก  

    Remote Audio Settings 

  
 

2. เลอืกไมค ์และ ล าโพง ทีป่ลายทางใชอ้ยู ่ 

    แลว้คลกิ OK 
 

1 

 

เลอืกไมโครโฟน 

 

เลอืกล าโพง 
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การเลอืกกลอ้งใหป้ลายทาง 
กรณีปลายทางเลอืกอปุกรณ์ไมถ่กู Host สามารถเปิดอปุกรณก์ลอ้ง ใหป้ลายทาง ดงันี ้

เลอืกอปุกรณ์กลอ้งใหป้ลายทางท าได ้2 วธิ ี

วธิที ี ่1 

1. คลกิขวาที ่user น ัน้ แลว้เลอืก  

    Remote Video Settings 

  
 

2. เลอืกกลอ้งทีป่ลายทางใชอ้ยู ่ 

    แลว้คลกิ OK 
 

1 

 

เลอืกกลอ้ง 

10 



การเลอืกกลอ้งใหป้ลายทาง 

  วธิที ี ่2 (วธิลีดั) 

  1. คลกิทีร่ปูกลอ้ง user น ัน้ แลว้เลอืกกลอ้งทีป่ลายทางใชอ้ยู ่ 
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การเลอืก Layout ของวดิโีอ 
เมือ่ Host ใชส้ทิธิเ์ป็น Presenter  แลว้ สามารถเลอืก  Layout ของวดิโีอไดห้ลายแบบ และปลายทางจะ

เปลีย่น Layout ตามที ่Host เลอืก  ส าหรบัเรอืนจ าธนบรุ ีใหเ้ลอืก Layout แบบ  
 

 

คลกิทีเ่มน ูView 
แลว้เลอืก Laout  

ทีต่อ้งการ 
 

ตวัอยา่ง Layout  
แบบ 6-Videos 
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ตวัอยา่ง Layout  
แบบ Picture in Picture 

 

ภาพจาก 
เรอืนจ าพเิศษธนบรุ ี

 

ภาพจาก 
ศาล 



การน าเสนอเอกสารแบบ Upload File (Whiteboard) 

ส าหรบั Host  ท าตามข ัน้ตอนดงันี ้
 

1. คลกิเมนู                    เพือ่ใชส้ทิธิเ์ป็นผูน้ าเสนอ จะปรากฏสญัลกัษณ์          

    ทีแ่ถบ User ของตน  

2. คลกิทีเ่มนู Whiteboard  แลว้เปิดโฟลเดอร ์ เลอืกไฟลท์ีจ่ะน าเสนอ 
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5. ระบบจะถามวา่ตอ้งการ save ไฟลเ์ก็บไวท้ ี ่list หรอืไม ่ 

    - ถา้ตอ้งการเก็บไวใ้น list คลกิ ใช ่ ซึง่ไฟลจ์ะถกูเก็บไวท้ ีเ่มน ูDocument  ดา้นซา้ยมอื 

    - ถา้ไมต่อ้งการเก็บไวใ้น list ใหค้ลกิ ไมใ่ช ่ 
                                   

                   หลงัจากน ัน้ระบบจะแสดงไฟลท์ีน่ าเสนอไวท้ีบ่รเิวณ whiteboard 

 

 

 

 

6. การเปลีย่นหนา้เอกสาร  

    และจบการน าเสนอ 

 

 

 

 

การน าเสนอเอกสารแบบ Upload File (Whiteboard) 

คลกิเปลีย่นหนา้เอกสาร 

จบการน าเสนอ 
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การน าเสนอเอกสารแบบแชรห์นา้จอ (Share Desktop) 
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ส าหรบั Host  ท าตามข ัน้ตอนดงันี ้
 

1. คลกิเมนู                    เพือ่ใชส้ทิธิเ์ป็นผูน้ าเสนอ 
 

2.  เมือ่ไดส้ทิธิเ์ป็น Presenter แลว้คลกิที ่Screen Sharing , คลกิ Start  

 



16 

4.  เลอืก Share Desktop แลว้คลกิ OK 5. เปิดไฟลท์ีต่อ้งการน าเสนอ สามารถขยาย 

     ใหเ้ต็มหนา้จอเพือ่ความชดัเจนในการน าเสนอ  

 

เปิดไฟลท์ีต่อ้งการน าเสนอ 

 

การน าเสนอเอกสารแบบแชรห์นา้จอ (Share Desktop) 

6.  เมือ่จบการน าเสนอใหค้ลกิ Stop    



การน าเสนอ คลปิวดิโีอ (Media Sharing) 

ส าหรบั Host  ใหท้ าตามข ัน้ตอนดงันี ้
 

1. คลกิเมนู   

2. เมือ่ไดส้ทิธิเ์ป็น Presenter แลว้  

     คลกิที ่Media Shairing  

3.  เปิดไฟล/์หยดุเลน่คลปิวดิโีอที ่

     แถบเมนูควบคมุดา้นลา่ง 

 

เปิดไฟล ์
คลปิวดิโีอ 

 

 

เลน่/หยดุ 
ช ัว่คราว 

 

 

หยดุเลน่ 
คลปิวดิโีอ 
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เมือ่ตอ้งการสง่ขอ้ความสนทนา  

หากเลอืก All users  ระบบจะสง่ขอ้ความแบบ public chat   

แตห่ากเลอืกเพยีง 1 รายชือ่ ระบบจะสง่ขอ้ความแบบ private chat 
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ขอ้ความสนทนา (Chat) 



-  Host บนัทกึการประชุมเพยีงผูเ้ดยีว ใหก้ด F4 ถา้ตอ้งการหยดุบนัทกึใหก้ด F4 เชน่เดยีวกนั 

-  ถา้ตอ้งการใหส้าขาบนัทกึได ้Host จะเป็น 

   ผูเ้ปิด/ปิดการบนัทกึการประชุม (recording)  

   โดยคลกิที ่Host เลอืก Recording 
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การบนัทกึการประชุม (Record) 

- เมือ่ Host อนุญาตแลว้  ผูเ้ขา้รว่มประชุม สามารถ 
  สามารถบนัทกึ/หยดุ/หยดุช ัว่คราว โดยคลกิที ่      
  Attendee เลอืก Start/Stop/Pause Record   
  หรอืคลกิทีแ่ถบเมนูดา้นลา่งหนา้จอ 



การเปลีย่นชือ่ทีแ่สดงบนภาพวดิโีอ (Edit user information) 

Host สามารถเปลีย่นชือ่สาขาไดด้งันี ้

1. คลกิขวา user ทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่  

    แลว้เลอืก Edit user information 

2. พมิพช์ือ่ทีต่อ้งการใหป้รากฏบนจอ 

    ภาพวดิโีอของสาขาน ัน้ ลงในชอ่ง   

    Nickname  แลว้คลกิ Edit 
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การดขูอ้มลู Bandwidth ปลายทาง 

ใชต้รวจสอบด ูBandwidth ของสาขา 

โดย คลกิทีจ่อภาพของสาขาทีต่อ้งการ  

แลว้เลอืก  Show Current Video Info 

ถา้ตอ้งการดทูกุสาขาใหเ้ลอืก  

Show All Video’s Info 

 

 

ด ูBandwidth
เฉพาะสาขา 

 
 

ด ูBandwidth
ทกุสาขา 

 

 

แสดง Bandwidth ทีเ่กดิข ึน้ขณะน ัน้ ถา้มคีา่
นอ้ยแสดงวา่ ระบบบบี Bandwidth ใหน้อ้ยลง 
เนือ่งจากอนิเทอรเ์น็ตขณะน ัน้ม ีBandwidth 
มานอ้ย  

 

แสดงขนาดของภาพวดิโีอ  
ถา้คา่มากจะมคีวามชดัมาก 
และใช ้Bandwidth มาก 

 

คา่ Frame Rate 
ถา้สงูก็จะใช ้ 

Bandwidth สงู 
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คยีล์ดั (Hotkey) 

ออกจากระบบ 

 เปิดไมค ์/ ปิดไมค ์

บนัทกึการประชุม / หยดุบนัทกึการประชุม 

ขยายเต็มหนา้จอ / ออกจากการขยายเต็มหนา้จอ 

เลอืก Layout ของภาพวดิโีอ 

เป็น Presenter   

ปิดเสยีงไมค ์/ เปิดเสยีงไมค ์

ปิดเสยีงล าโพง / เปิดเสยีงล าโพง 

ลดเสยีงล าโพง 

เพิม่เสยีงล าโพง 
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      สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) 

สว่นพฒันาบรกิารคลาวดแ์ละดจิทิลัคอนเทนท ์

โทรศพัท ์0-2575-8194, 0-2575-5956, 0-2568-2606 

เว็บไซต ์: www.totcloud.com 

e-Mail : support@totcloud.com 


