
ห้องประชุมออนไลน์
SESSIONCALL

โดย  กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือขา่ย  ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพฒันาชุมชน



ห้องประชุมออนไลน์
ระบบประชุมออนไลน์ผ่านเครือข่าย เป็นระบบที่รองรับการใช้งาน

ในการส่งสัญญาณภาพและเสียง ผ่านเครือข่าย โดยสามารถรองรับ
การใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มือถือ เช่น IOS 
และ Android

เป็นการส่งสัญญาณภาพวีดีโอ ระหว่างผู้เข้าประชุม โดยมีผู้ควบคุม
สิทธิการส่งสัญญาณภาพและเสียง ในห้องประชุม สามารถเปิด/ปิด 
ไมโครโฟน หรือกล้องของผู้เข้าประชุม โดยสามารถให้ผู้เข้าร่วม
ประชุม สามารถสนทนาพร้อมๆ กันได้ พร้อมกับการน าเสนอ
เอกสาร หรือหน้าจอในห้องประชุม



ความสามารถ คุณสมบัตขิองระบบ
 เป็นการประชุมแบบเรียลไทม์ทั้งภาพและเสียง

สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกที ่ผ่านเครือข่าย Network *

น าเสนอเอกสารในการประชุมได้

รองรับการสื่อสาร ทั้งวีดีโอ เสียงและข้อมูลน าเสนอ

มีความปลอดภัยในการใช้งานด้วยการเข้ารหัสแบบ 256bit ส าหรับการสื่อสาร
ข้อมูล 

สามารถแชร์หน้าจอ แชร์ไฟล์ รวมถึงการใหป้ลายทางสามารถเข้าร่วมแก้ไข
หน้าจอได้

แสดงเอกสารต่างๆ เช่น PowerPoint หรือ รูปแบบ ในหน้าการน าเสนอ

รองรับการใช้งานผ่าน Mobile

* Bandwidth รองรับเพียงพอต่อการใช้งาน



การน ามาใช้ร่วมกับองค์กร
เพิ่มช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร
การสร้างความรู้ความเข้าใจในการท างานต่าง ๆ
การประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน
การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
การเรียน การสอน การประชุม หรือการอบรม
การเข้าถึงผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
การสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงาน



ประโยชน์ที่ได้รับ
ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจ านวนมากในเวลาเดียวกัน
สื่อสารข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ทั้งภาพ เสียง เนื้อหาข้อความ เอกสาร และ

การแสดงตัวอย่าง
รองรับการรับสัญญาณได้จากอุปกรณ์หลากหลายประเภท
สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลที่เผยแพร่ สามารถน ามาดูย้อนหลัง หรือมาแสดงซ้ าได้
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุม
ประหยัดเวลา และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทาง 



การเข้าสู่ระบบ
Login to Web Conference



ติดตั้งโปรแกรม

ดาวน์โหลดจาก Web Sessioncall

http://www.sessioncall.com



ดาวโหลดโปรแกรมได้จาก

http://103.40.132.34:8080/

Server Address

IP 103.40.132.34 

(ใส่ครั้งแรกครั้งเดียว)

การเข้าสู่ระบบ

1

2103.40.132.34



ติดตั้งอุปกรณ์ก่อนเขา้ระบบ

ติดตั้งอุปกรณ์ ก่อนเข้าห้องประชุม

เปิดโปรแกรม
เพื่อ Login
เข้าระบบ

เลือกห้อง เพื่อเข้าสู่
ห้องประชุมอย่าถอดหรือเปลี่ยนช่อง USB ขณะอยู่ในห้องประชุม



ขั้นตอนการเข้าสู่ห้องประชุม แบบใช้ ชื่อสมาชิก

1 2 3

Login Select meeting room Conference
เปิดโปรแกรม
เข้าหน้า Login

เลือกห้องประชุม เข้าสู่การประชุม



รายละเอียดของหน้าการประชุม



รายละเอียดของหน้าการประชุม
หน้าประชุมจะมีจดุรายละเอยีดตา่ง ๆ 9 จุด 

1. Main Menu – จะมีหัวข้อดังนี ้System, host presenter, attendee, layout

2. Shortcut Keys – Apply to be speaker / presenter, Switch layout types. 

3. Participants’ List – แสดงรายชื่อสมาชิกที ่Online และ Offline, สมาชิกที่ ต้องการพูด, 
และสมาชิกทีส่ามารถพูดได้

4. Data Features – แถบเลือกแสดงข้อมลู เช่น Whiteboard, แชร์หน้าจอ, แชรว์ีดีโอ และ
โพล

5. Data Tools – เครื่องมือ ส าหรับการวาดเสน้ตา่งๆ บนไวน์บอร์ด และน าเสนอ PowerPoint

6. Data Display – พื้นที่แสดง PowerPoint คลิปวีดีโอ หน้าจอ

7. Video Display – แสดงภาพวีดโีอของผู้เข้าประชุม

8. Text Chat – ส าหรับพิมพ์ข้อความสนทนา

9. Volume – ปรับระดับความดังของ ไมโครโฟนล าโพง



ล าดับของสมาชิก
ระบบจะมีระดับผู้ใช้งาน 3 ระดับ ส าหรับเข้าระบบการประชุม คือ 

 Host ผู้ควบคุมระบบ ให้สิทธิการส่งวีดีโอและเสียงได้ และ สามารถให้หรือ
ยกเลิก สิทธิ Present ได้

 Presenter ผู้น าเสนอเอกสาร สามารถควบคุมการแสดงเอกสาร และให้สิทธิ
การส่งวีดีโอและเสียงได้

 Attendee ผู้เข้าร่วมการประชุม จะสามารถพูดและ ส่งสัญญาณภาพวีดีโอได้
เมื่อได้รับอนุญาต จาก Host หรือ Presenter

ปกติไมโครโฟนจะยังไม่ได้เปิดเมื่อเข้าไป
ในห้องประชุม



การเปลี่ยนระดับจาก ATTENDEE เป็น PRESENTER

คลิกที่เมนู Be Present เพื่อเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้น าเสนอและควบคุมการประชุม

มี Presenter ได้ 1 คนในเวลาเดียวกัน



การน าเสนอเอกสาร
เลือกหัวข้อ Document และคลิกขวาที่เมนู Whiteboard 

document และเลือก Upload

คลิกขวาที่เมนู 
Whiteboard 

document และเลือก 
Upload

ระบบจะแสดงหน้าต่าง
ให้เลือกไฟล์

เมื่อ Upload เสร็จแล้ว
จะเห็นชื่อไฟล์ที่ Upload

รองรับไฟล์ Power Point, Word, Excel และ Image



การใช้งานผ่านมือถือ



การใช้งานผ่านมือถือ
ส าหรับผูเ้ข้าประชุม ผ่านอุปกรณ์มือถือ

 IOS: เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป ส าหรับ IPAD, IPHONE

Android: เวอร์ชั่น 4 ขึ้นไป แนะน า Quad core ขึ้นไป

รองรับการประชุมภาพเสียง การแสดงพรีเซน และแสดงหน้าจอ



DOWNLOAD APP

App Store / Play Store
ค้นหาค าว่า

SessionCall



ตั้งค่าโปรแกรมมือถือ

1



ตั้งค่าโปรแกรมมือถือ

103.40.132.34

103.40.132.34

2

3

1



การเข้าห้องประชุม

Account Login: เข้าระบบด้วย User/Pass

Meeting ID Login: เข้าระบบด้วย รหัสห้อง



การเข้าห้องประชุม

Account Login: เข้าระบบด้วย User/Pass



เมนูในมือถือ
แสดงรายชื่อผู้เข้า

ประชุม

เปิดปิดไมโครโฟน

เปิดกล้องส่วนตัว

เป็น Presenter
น าเสนอเอกสาร

ข้อความสนทนา

แสดง Layout



เครื่องมือในหน้าจอ

ถ้ามี Presenter แล้วจะสามารถ
เปิดภาพได้เฉพาะที่เป็นกล้องสีเหลือง

(ยกเว้นเป็น Presenter)



การปรับหน้าจอและก าหนดค่า



คลิกเพื่อเปิดไมโครโฟน หรือขอพูด



LOGOUT ออกจากห้องประชุม



ขั้นตอนการขอใช้ห้องประชุม



การใชง้านห้องประชมุออนไลน์ (SESSIONCALL)

เว็บไซต์การใช้งานห้องประชุมออนไลน ์(Sessioncall)

1. http://www.cdd.go.th/

2. http://itcenter.cdd.go.th/

3. http://cddata.cdd.go.th/oss/sessioncall/

4. http://www.sessioncall.com

http://cddata.cdd.go.th/oss/sessioncall/
http://cddata.cdd.go.th/oss/sessioncall/
http://cddata.cdd.go.th/oss/sessioncall/
http://www.sessioncall.com/






จบการน าเสนอ
ขอบคุณค่ะ


