
การใชง้าน Cloud Conference 
 

ส าหรบั ผูเ้ขา้ประชุม (Attendee) 
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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 

     
 



การน าขออนญุาตพดู 
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ถา้ Host ยงัไมไ่ดอ้นุญาตใหพ้ดู รปูไมโครโฟนจะเป็นสเีทา   

หากตอ้งการพดูใหค้ลกิที ่Apply to Speak  ดา้นบน  เพือ่ขอให ้Host อนุญาต 

     
 

สถานะไมโครโฟนถกูปิดอยู ่

คลกิเพือ่ขออนญุาตพูด 



การน าเสนอเอกสารแบบ Upload File (Whiteboard) 

เพือ่ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ใหท้ าตามข ัน้ตอนดงันี ้
 

1.  หา้ม คลกิเมนู   

2. รอ Host (สว่นกลาง) เป็นผูอ้นุญาตใหน้ าเสนอ 

3. ถา้ไดร้บัสทิธิเ์ป็นผูน้ าเสนอ จะปรากฏสญัลกัษณ์         ทีแ่ถบ User ของตน  

4.  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 

9 



การน าเสนอเอกสารแบบแชรห์นา้จอ (Share Desktop) 
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เพือ่ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ใหท้ าตามข ัน้ตอนดงันี ้
 

1.  หา้ม คลกิเมนู   

2. รอ Host (สว่นกลาง) อนญุาตใหน้ าเสนอ 

3.  เมือ่ไดส้ทิธิเ์ป็น Presenter แลว้คลกิที ่Screen Sharing , คลกิ Start  
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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) 

เพือ่ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ใหท้ าตามข ัน้ตอนดงันี ้
 

1.  หา้ม คลกิเมนู   

2. รอ Host (สว่นกลาง) อนญุาตใหน้ าเสนอ 

3.  เมือ่ไดส้ทิธิเ์ป็น Presenter แลว้  

     คลกิที ่Media Shairing  

4.  เปิดไฟล/์หยดุเลน่คลปิวดิโีอที ่

     แถบเมนูควบคมุดา้นลา่ง 

 

เปิดไฟล ์
คลปิวดิโีอ 

 

 

เลน่/หยดุ 
ช ัว่คราว 

 

 

หยดุเลน่ 
คลปิวดิโีอ 
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การบนัทกึการประชุม (Record) 

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



ขอ้ความสนทนา 

เมือ่ตอ้งการสง่ขอ้ความสนทนา  

หากเลอืก All users  ระบบจะสง่ขอ้ความแบบ public chat   

แตห่ากเลอืกเพยีง 1รายชือ่ ระบบจะสง่ขอ้ความแบบ private chat 
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คยีล์ดั (Hotkey) 

ออกจากระบบ 

 เปิดไมค ์/ ปิดไมค ์

บนัทกึการประชุม / หยดุบนัทกึการประชุม 

ขยายเต็มหนา้จอ / ออกจากการขยายเต็มหนา้จอ 

เลอืก Layout ของภาพวดิโีอ 

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 


