
 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน เร่ือง การจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ VTC 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อให้หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ VTC (โปรแกรม GIN 
CONFERENCE) ท่ีแสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้ต้องการใช้งาน ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
หรือ ผู้รับหน้าท่ีแทนได้อย่างมีมาตรฐาน 

1.3 ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการถ่ายทอดงานหรือวิธีการปฏิบัติ ให้อยู่ในรูปแบบท่ีสามารถเข้าใจได้
โดยง่ายไม่มีความซ้ าซ้อน 
 

2. ขอบเขต 
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมต้ังแต่ วิธีใช้งาน จนถึง การแก้ไขปัญหา ท้ังในส่วนของผู้ใช้งานและในส่วน
ของผู้ดูแลระบบ 

 
3. ค าจ ากัดความ (ถ้ามี) 

3.1 VTCย่อมาจากค าว่า VDOTeleConferenceหรือ การประชุมทางไกลโดยผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายเพื่อการแสดงภาพและเสียง 
3.2GIN Conference หรือระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) (สรอ.) 
3.3ADMIN หมายถึง ผู้ดูแลระบบ (ในท่ีนี้หมายถึงเจ้าหน้าท่ีกองสารสนเทศ) 
3.4 USER หมายถึง ผู้ใช้งาน (ในท่ีนี้หมายถึงก าลังพลท่ีเข้าใช้งานท่ัวไป) 
3.5 เว็บเบราเซอร์ หมายถึง โปรแกรมท่ีใช้ส าหรับเปิดเว็บเพจเช่น Internet Explorer หรือ Fire fox 
 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ) 
4.1 การเข้าใช้งานโปรแกรมให้เปิดเว็บเบราเซอร์จากนั้นพิมพ์ URL โดยเข้าไปท่ี  
http://www.ginconference.com 
     *หมายเหตุ* ใช้ได้บน Internet Explorer และ Fire Fox เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ginconference.com/


 
 

 
หากยังไม่เคยติดต้ังให้เลือกท่ีดาวน์โหลดก่อน หากติดต้ังแล้วให้กดทางเข้าสู่ห้องประชุม  ตามภาพ 
 

 
หน้าดาวน์โหลดปล๊ักอินเสริมของตัวโปรแกรมเพื่อใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์ 

*หมายเหตุ* ติดต้ังแค่ครั้งแรกครั้งเดียว 
 

 
 
 
 
 



 
 

4.2 โปรแกรมจะแบ่งการใช้งานออกเป็น 2 กลุ่มคือ  
        กลุ่ม ท่ี 1.ส าหรับผู้ดูแลระบบ   กลุ่มท่ี 2.ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมหรือผู้เข้าใช้งานท่ัวไป 

 
4.3ส าหรับผู้ดูแลระบบ คือ จะเป็นผู้สร้างห้อง หรือ เป็นผู้ควบคุมการประชุมเพื่อให้ผู้อื่นเข้าร่วม 
ประชุมได้ การเข้าสู่ระบบให้ใส่ข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 
องค์กร : dopรหัสผู้ใช้ : admin     รหัสผ่าน : (จากกองสารสนเทศ)ภาษา : ไทย/ENG 

 
เมื่อท าการเข้าระบบ   
1.จะพบห้องท่ีเราสร้างไว้     2.ความละเอียดของวีดีโอท่ีถูกก าหนดไว้ตอนสร้างห้อง 
3.หากต้องการสร้างห้องใหม่     4.หากต้องการเปล่ียนรหัส 

 
     4.4หากต้องการเปล่ียนแปลงช่ือห้อง หรือความละเอียด ให้กดเปล่ียนแปลง กดเริ่มเพื่อเข้าสู่ห้อง  
ประชุม 

 



 
 

 
4.5ถ้ามีการต่อกล้อง WEBCAM และไมโครโฟนไว้ จะมีสัญลักษณ์ รูปกล้อง และไมค์โฟน ทางด้านซ้าย 
เพื่อแสดงว่าพร้อมใช้งาน และจะแสดงวีดีโอของเราให้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยตามภาพด้านบน 

4.6กรณีท่ีกล้องไม่ข้ึนภาพ หรือ ไม่ได้ยินเสียง หรือไมค์โครโฟนใช้ไม่ได้ ให้เลือกท่ี เมนูด้านบน โดยไปท่ี 
ทางเลือก >ต้ังค่าเสียงและวีดีโอ 

 
ต้ังค่าวีดีโอ                    ต้ังค่าไมค์โครโฟน                   ต้ังค่าเสียงออก  

 
 



 
 
4.7การแชร์ไฟล์เอกสาร เช่น PowerPoint หรือแชร์หน้าจอ 

 
4.8การปรับมุมมองวีดีโอในลักษณะต่างๆเช่นวีดีโอพร้อมสไลด์ หรือ วีดีโอหลายหน้าต่าง 

 
4.9การปิดภาพหรือไมค์โครโฟน 

 
4.10การให้สิทธิ์ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
เมื่อ Click ขวาท่ีช่ือ จะมีการให้สิทธ์ต่างๆ ดังนี้ 

เป็นเจ้าของห้อง = ควบคุม ให้สิทธิ์ บรรยาย น าเสนอ ปิด กล้อง ปิด ไมโครโฟน ปรับโหมด ส่งไฟล์ อื่นๆ  
          เป็นผู้ช่วยเจ้าของห้อง = คล้ายกันกับสิทธิ์เจ้าของห้อง แต่จะไม่สามารถ ปรับโหมด หรือ ปิดระบบได้ 



 
 
เป็นผู้น าเสนอ = สามารถ แสดง ภาพ เสียง และแสดงเอกสาร PowerPoint ประกอบการบรรยายได้ 
เป็นผู้บรรยาย = ใช้เพื่อเปิดกล้องแสดงภาพและเสียง ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม (ใช้โหมดนี้) 
เชิญออกจากห้อง = กรณีเสร็จส้ินวาระ หรือ หน่วยที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามา สามารถเตะออกจากห้องได้ 
เปล่ียนช่ือ = เปล่ียนช่ือได้ (เฉพาะสิทธิ์เจ้าของห้อง) 
   4.11 ส าหรับผู้เข้าใช้งาน 

 
ส าหรับผู้เข้าใช้งาน คือ จะต้องมีผู้ดูแลระบบสร้างห้องไว้ให้ก่อนแล้ว จึงจะสามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
โดย การเข้าสู่ระบบให้ใส่ข้อมูลต่างๆ ดังนี้ องค์กร : dopรหัสผู้ใช้ : admin    ภาษา : ไทย/ENG 

 
หากมีห้องท่ีสร้างไว้เพื่อพร้อมเข้าประชุมจะเป็นดังรูปด้านบน จากตัวอย่างเข้าห้อง กพ.ทบ.2 

 
ช่ือผู้เข้าประชุม : กรอกเป็นหน่วยเข้าประชุม เช่น กพ.ทบ. รหัสผ่าน : 2013 

 
 
 
 
 
 



 
 
4.12 กดขอสิทธิ์ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถเห็นภาพและเสียงจากทางผู้เข้าร่วมประชุมได้  

 
5. ระบบการติดตามประเมินผล 

5.1 การก าหนดรูปแบบการทดสอบระบบ 

 



 
 

 

6. หน่วยที่เก่ียวข้อง 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)โทร 02-6126060 Email : helpdesk@ega.or.th 

กองสารสนเทศ กพ.ทบ. โทร. 02-297-7180 

 
7. ระเบียบ/ค าสั่ง/เอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้อง 
หนังสือกองจัดการ ฯ ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑.๓/๓๗๘๒  ลง ๒๙ มิ.ย. ๕๕  
 
8. ภาคผนวก 

คู่มือการบันทึกพนักงานราชการ DPIS 5.0 
http://dop.rta.mi.th/DPIS-HELP/WEB/index.html 

 
9. บันทึกการจัดท าและการแก้ไขปรับปรุง 

วดป. รายละเอียด หมายเลขควบคุมเอกสาร 
22 พฤศจิกายน 2555 คู่มือการบันทึกพนักงานราชการ DPIS 5.0  
   
   
    

10. ข้อมูลผู้จัดท า 
พ.ต.อลงกรณ์  สุภารส   น.วิเคราะห์ระบบ กพ.ทบ. โทร.ทบ. 97180 

 
11. ผู้ประสานงานการจัดการความรู้   : พ.ต.อลงกรณ์  สุภารส 

 

mailto:helpdesk@ega.or.th


 
 
12. ผู้ทบทวน (1):  ลงนาม    

(                          ) 
ผอ.กอง กพ.ทบ. 

 
13. ผู้ทบทวน (2):  ลงนาม   พลตรี 
(วีระ  บรรทม) 
รอง จก.กพ.ทบ../ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 
14. ผู้อนุมัติ   :     ลงนาม    พลโท 
(คธายุทธ์   เสาวคนธ์) 
จก.กพ.ทบ../ ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 

 


