
 
 

 
คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดประชุมทางไกลผานระบบ VTC 
1. วัตถุประสงค  

1.1 เพ่ือใหหนวยงานมีคูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดประชุมทางไกลผานระบบ VTC (โปรแกรม GIN 
CONFERENCE) ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการแกไขปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูตองการใชงาน ผูเขามาปฏิบัติงานใหม 
หรือ ผูรับหนาที่แทนไดอยางมีมาตรฐาน 

1.3 ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการถายทอดงาน หรือวิธีการปฏิบัติ ใหอยูในรูปแบบที่สามารถเขาใจได
โดยงาย ไมมีความซ้ําซอน 
 

2. ขอบเขต  
คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมตั้งแต วิธีใชงาน จนถึง การแกไขปญหา ทั้งในสวนของผูใชงานและในสวน
ของผูดูแลระบบ 

 

3. คําจํากัดความ (ถามี)  
3.1 VTC ยอมาจากคําวา VDO TeleConference หรือ การประชุมทางไกลโดยผานทางเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครือขายเพ่ือการแสดงภาพและเสียง  
3.2 GIN Conference หรือระบบประชุมทางไกลผานเครือขายภาครัฐ โดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
(องคการมหาชน) (สรอ.) 
3.3 ADMIN หมายถึง ผูดูแลระบบ (ในที่นี้หมายถึงเจาหนาที่กองสารสนเทศ) 
3.4 USER หมายถึง ผูใชงาน (ในที่นี้หมายถึงกําลังพลที่เขาใชงานทั่วไป) 
3.5 เว็บเบราเซอร หมายถึง โปรแกรมที่ใชสําหรับเปดเว็บเพจเชน Internet Explorer หรือ Fire fox 
 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัต)ิ 
4.1 การเขาใชงานโปรแกรมใหเปดเว็บเบราเซอรจากนั้นพิมพ URL โดยเขาไปที่  
     http://www.ginconference.com 
     *หมายเหตุ* ใชไดบน Internet Explorer และ Fire Fox เทานั้น 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
     หากยังไมเคยตดิตั้งใหเลือกที่ดาวนโหลดกอน หากติดตั้งแลวใหกด ทางเขาสูหองประชุม ตามภาพ 
 

 
หนาดาวนโหลดปลั๊กอินเสริมของตัวโปรแกรมเพ่ือใชงานผานเว็บเบราเซอร 

*หมายเหต*ุ ติดตั้งแคครั้งแรกครั้งเดียว 
 

 
 
 
 
 



 
 

4.2 โปรแกรมจะแบงการใชงานออกเปน 2 กลุมคือ  
        กลุม ที่ 1.สําหรับผูดูแลระบบ   กลุมที่ 2.สําหรับผูเขารวมประชุมหรือผูเขาใชงานทั่วไป 

 
     4.3 สําหรับผูดูแลระบบ คือ จะเปนผูสรางหอง หรือ เปนผูควบคุมการประชุมเพื่อใหผูอ่ืนเขารวม 
                 ประชุมได การเขาสูระบบใหใสขอมูลตางๆ ดังนี ้ 
                 องคกร : dop     รหัสผูใช : admin     รหัสผาน : (จากกองสารสนเทศ)     ภาษา : ไทย/ENG 

 
                เมื่อทําการเขาระบบ   
                1.จะพบหองที่เราสรางไว         2.ความละเอียดของวีดีโอที่ถูกกําหนดไวตอนสรางหอง 
                3.หากตองการสรางหองใหม     4.หากตองการเปลี่ยนรหัส 

 
     4.4 หากตองการเปลี่ยนแปลงชื่อหอง หรือความละเอียด ใหกดเปลี่ยนแปลง กดเริ่มเพ่ือเขาสูหอง 
               ประชุม 

 



 
 

 
4.5 ถามีการตอกลอง WEBCAM และไมโครโฟนไว จะมีสัญลักษณ รูปกลอง และไมคโฟน ทางดานซาย 
     เพ่ือแสดงวาพรอมใชงาน และจะแสดงวีดีโอของเราใหผูเขารวมประชุมเห็นดวย ตามภาพดานบน 

     4.6 กรณทีี่กลองไมข้ึนภาพ หรือ ไมไดยินเสียง หรือไมคโครโฟนใชไมได ใหเลือกที่ เมนูดานบน โดยไปที่ 
          ทางเลือก > ตั้งคาเสียงและวีดีโอ 

                               ตั้งคาวีดีโอ                    ตั้งคาไมคโครโฟน                   ตั้งคาเสียงออก   

 
 



 
 
   4.7 การแชรไฟลเอกสาร เชน PowerPoint หรือแชรหนาจอ 

 
   4.8 การปรับมุมมองวีดีโอในลักษณะตางๆเชนวีดีโอพรอมสไลด หรือ วีดีโอหลายหนาตาง 

 
   4.9 การปดภาพหรือไมคโครโฟน 

 
   4.10 การใหสิทธิ์ผูเขารวมประชุม 

 
เมื่อ Click ขวาที่ชื่อ จะมีการใหสิทธตางๆ ดังนี้ 

        เปนเจาของหอง = ควบคุม ใหสิทธิ์ บรรยาย นําเสนอ ปด กลอง ปด ไมโครโฟน ปรับโหมด สงไฟล อื่นๆ           เปนผูชวยเจาของหอง = คลายกันกับสิทธิ์เจาของหอง แตจะไมสามารถ ปรับโหมด หรือ ปดระบบได 



 
 
        เปนผูนําเสนอ = สามารถ แสดง ภาพ เสียง และแสดงเอกสาร PowerPoint ประกอบการบรรยายได 
        เปนผูบรรยาย = ใชเพ่ือเปดกลองแสดงภาพและเสียง ใหกับผูเขารวมประชุม (ใชโหมดนี)้ 
        เชิญออกจากหอง = กรณีเสร็จสิ้นวาระ หรือ หนวยที่ไมเกี่ยวของเขามา สามารถเตะออกจากหองได 
        เปลี่ยนชื่อ = เปลี่ยนชื่อได (เฉพาะสิทธิ์เจาของหอง) 
   4.11 สําหรับผูเขาใชงาน 

 
        สําหรับผูเขาใชงาน คือ จะตองมีผูดูแลระบบสรางหองไวใหกอนแลว จึงจะสามารถเขารวมประชุมได 
        โดย การเขาสูระบบใหใสขอมูลตางๆ ดังนี้ องคกร : dop     รหัสผูใช : admin    ภาษา : ไทย/ENG 

 
หากมีหองท่ีสรางไวเพ่ือพรอมเขาประชุมจะเปนดังรูปดานบน จากตัวอยางเขาหอง กพ.ทบ.2 

 
ชื่อผูเขาประชุม : กรอกเปนหนวยเขาประชุม เชน กพ.ทบ. รหัสผาน : 2013 

 
 
 
 
 
 



 
 
   4.12 กดขอสิทธิ์ เพ่ือใหผูดูแลระบบสามารถเห็นภาพและเสียงจากทางผูเขารวมประชุมได 

 
5. ระบบการติดตามประเมินผล 

5.1 การกําหนดรูปแบบการทดสอบระบบ 

 



 
 

 

6. หนวยที่เกี่ยวของ 

    สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) โทร 02-6126060 Email : helpdesk@ega.or.th 

    กองสารสนเทศ กพ.ทบ. โทร. 02-297-7180 

 
7. ระเบียบ/คําสั่ง/เอกสารอางอิงที่เก่ียวของ 

     หนังสือ กองจัดการ ฯ ที่ ตอ กห ๐๔๐๑.๓/๓๗๘๒  ลง ๒๙ มิ.ย. ๕๕ 
 
8. ภาคผนวก  

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

 
9. บันทึกการจัดทําและการแกไขปรับปรุง 

วดป. รายละเอียด หมายเลขควบคมุเอกสาร 
22 พฤศจิกายน 2555 คูมือการบันทึกพนักงานราชการ DPIS 5.0  

   
   
    

10. ขอมูลผูจัดทํา 
พ.ต.อลงกรณ  สุภารส   น.วิเคราะหระบบ กพ.ทบ. โทร.ทบ. 97180 

 
11. ผูประสานงานการจัดการความรู   :   พ.ต.อลงกรณ  สุภารส 

 



 
 
12. ผูทบทวน (1) :  ลงนาม    

                                 (                          ) 
                                     ผอ.กอง กพ.ทบ. 

 
13. ผูทบทวน (2) :  ลงนาม   พลตร ี
                                              (คธายุทธ   เสาวคนธ) 
                         รอง จก.กพ.ทบ../ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

 
14. ผูอนุมัติ   :     ลงนาม    พลโท 
                                              (สรรชัย อจลานนท) 
                                จก.กพ.ทบ../ ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) 

 


