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1. การลงทะเบียน 

ทาง INET จะทำการส5งอีเมลPเชิญเข2าใช2งานระบบผ5านอีเมลPให2กับทางลูกค2า ๆ สามารถกดปุqมลงทะเบียน

ในอีเมลPตามภาพด2านล5าง เพ่ือทำการสมัครสมาชิกเข2าใช2งานระบบ One Conference  

 
ภาพที่ 1 อีเมลPเชิญใช2งานระบบ One conference 

 

เม่ือกดปุqมลงทะเบียนแล2ว ก็จะแสดงหน2าให2กรอกข2อมูลเพ่ือทำการสมัครสมาชิกเข2าสู5ระบบ One 

Conference ตามภาพด2านล5าง เม่ือทำการสมัครสมาชิกเรียบร2อยทางระบบจะทำการส5งข2อมูลไปยังอีเมลPให2ลูกค2า

ทำการยืนยันตัวตนอีกคร้ังผ5านทางระบบเมลP (Verify) 

 
ภาพที่ 2 ลงทะเบียนก5อนเข2าใช2งานระบบ One conference 

 

 



2. การเข,าสู#ระบบ 

เม่ือทำการสมัครสมาชิก และยืนยันผ5านระบบเมลPเรียบร2อยแล2ว ก5อนเข2าใช2งานระบบ One Conference 

จะต2อง Login เพ่ือเข2าใช2งานผ5านระบบ One Conference ทุกคร้ัง ตามรายละเอียดรูปด2านล5าง 

 
ภาพที่ 3 หน2า Login เพื่อเข2าใช2งานระบบ One conference 

 

3. การจัดการห,องประชุม 

เม่ือทำการ Login เรียบร2อย จะเข2าสู5หน2าระบบจัดการห2องประชุม เพ่ือให2เจ2าของห2องประชุมสามารถ

จัดการห2องประชุมได2ด2วยตนเอง ตามรายละเอียดด2านล5างดังน้ี 

  
ภาพที่ 4 หน2าจัดการห2องประชุม 

 

ลิงค์สำหรับผู้ร่วมประชุม 

ห้องประชุม ซึ่งสามารถกำหนดสิทธิ์ห้องประชุมได้ ดังภาพที่ 5 

เริ่มการประชุม 

ไฟล์บันทึกการประชุมซึ่งแยกแต่ละ User 



 
 

 

เมนูการต้ังค5าห2องประชุม 

 
ภาพที่ 5 เมนูการตั้งค5าห2องประชุม 

 

4. การใช,งานห,องประชุม 

 เม่ือทำการเร่ิมการประชุม ระบบจะแจ2งเมนูเพ่ือให2ผู2ใช2เลือกว5าจะเข2าร5วมประชุมโดยใช2งานเสียงหรือฟEง

เท5าน้ัน (สามารถเลือกปรับย2อนหลังได2 หากเข2าสู5ระบบไปแล2ว) 

 
ภาพที่ 6 ประชุมโดยใช2งานเสียงหรือฟEงเท5านั้น 

 

เม่ือคลิกเลือกเรียบร2อยแล2วก็จะแสดงหน2าห2องประชุมข้ึนมา โดยส5วนของห2องประชุมน้ันก็จะประกอบไป

ด2วยดังต5อไปน้ี 

4.1 การแชทสาธารณะ การแบ5งปEนข2อความ และผู2ใช2 

4.2 เพ่ิมแบบสำรวจความคิดเห็น อัพโหลดงานนำเสนอ และแชรPวิดีโอ 

4.3 เปSดใช2งานการแชรPเว็บแคม เสียง และหน2าจอ 

4.4 กระดานไวทPบอรPด และเคร่ืองมือ 

4.5 เร่ิมการบันทึก และการต้ังค5าท่ัวไป 

ตั้งชื่อห2องประชุม 

กำหนดรหัสห2องประชุม 

กำหนดสิทธิ์ห2องประชุม 



 
ภาพที่ 7 ห2องประชุม 

 

4.1 การแชทสาธารณะ การแบ#งป]นบันทึกย#อ และผู,ใช, 

 ท้ังผู2นำเสนอ และผู2ใช2สามารถใช2แชทสาธารณะในการส่ือสารกันได2 

4.1.1 แชทสาธารณะ จะอยู5ท่ีมุมซ2ายบน ในการแชทเพียงแค5พิมพPข2อความ และคลิกบนไอคอน

เพ่ือส5ง (หรือกด Enter บนแป~นพิมพP) 

 
ภาพที่ 8 แชทสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

4.5 

 

4.4 

4.1 

4.3 4.2 



 
 

 

ผู2นำเสนอ และผู2ใช2สามารถสร2างแชทส5วนตัวได2 โดยการคลิกท่ีผู2ใช2ท่ีต2องการจะแชทแบบส5วนตัว 

แล2วคลิกเลือกท่ี “เร่ิมแชทส5วนตัว”  

 
ภาพที่ 9 แชทส5วนตัว 

 

4.1.2 การแบ5งปEนข2อความ 

คลิกท่ีแท็บ “แบ5งปEนข2อความ” เพ่ือดูบันทึกท่ีโพสตPหรือเพ่ือพิมพP 

 
ภาพที่ 10 แบ5งปEนข2อความ 

 

 

 

 

‘ 

 



➢ในการ Export (ดาวนPโหลด) บันทึกข2อความท่ีแชรP ให2คลิกท่ีไอคอนสุดท2ายบน 

 
ภาพที่ 11 ดาวนPโหลด 

 

➢เลือกรูปแบบท่ีคุณต2องการดาวนPโหลด 

 
ภาพที่ 12 ดาวนPโหลด 

 

4.1.3 ผู2ใช2งาน มี 2 ประเภทหลัก  

 ผู2ดูแลระบบ(ผู2นำเสนอ) จะแสดงเป�นไอคอนรูปส่ีเหล่ียม และผู2ใช2งานจะแสดงเป�นวงกลม 

 
ภาพที่ 13 ผู2ใช2งาน 



 
 

 

 

 ผู2ดูแลระบบ(ผู2นำเสนอ) กำหนดสิทธ์ิผู2ใช2งานได2 

 
ภาพที่ 13 กำหนดสิทธิ์ผู2ใช2งาน 

 

ผู2ดูแลระบบ(ผู2นำเสนอ) และผู2ใช2งานสามารถต้ังอิโมจิได2 โดยคลิกท่ีช่ือแล2วเลือก               

“กำหนดสถานะ” เป�นดังน้ี 

          
 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 กำหนดอิโมจ ิ

 

 



ผู2ดูแลระบบ(ผู2นำเสนอ) สามารถเปล่ียนให2ผู2ใช2งาน นำเสนองาน เล่ือนระดับเป�นผู2ดูแล หรือลบ

ผู2ใช2งานออกจากห2องประชุมได2 

 
ภาพที่ 15 กำหนดสิทธิ์ผู2ใช2งาน 

 

4.2 แบบสำรวจความคิดเห็น อัพโหลดงานนำเสนอ และแชรEวิดีโอ 

 
ภาพที่ 16 แบบสำรวจความคิดเห็น อัพโหลดงานนำเสนอ และแชรPวิดีโอ 

 

4.2.1 เพ่ิมแบบสำรวจความคิดเห็น  

➢คลิก “ปุqมเคร่ืองหมายบวก” ท่ีอยู5ด2านล5างของหน2าต5าง 

➢คลิก “เร่ิมการสำรวจความคิดเห็น” 

 
ภาพที่ 17 แบบสำรวจความคิดเห็น 



 
 

 

➢ เลือกประเภทของแบบสำรวจท่ีต2องการใช2 (สามารถใช2แบบสำรวจความคิดเห็นท่ีต้ังไว2

ล5วงหน2า เช5น จริง / เท็จ หรือ 4 คำตอบ แบบสำรวจหลายตัวเลือก หรือสามารถสร2างแบบ

สำรวจความคิดเห็นท่ีกำหนดเองได2) 

 
ภาพที่ 18 เลือกประเภทของแบบสำรวจ 

 

➢สร2างคำถามการสำรวจความคิดเห็น 

➢ให2ผู2เข2าร5วมตอบแบบสอบถาม 

➢เม่ือผู2เข2าร5วมท้ังหมดหรือส5วนใหญ5ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นแล2ว คลิกเผยแพร5            

ผลการสำรวจ แล2วผลรวมของแบบสำรวจความคิดเห็นก็จะแสดง 

 
ภาพที่ 19 เผยแพร5ผลการสำรวจ 



4.2.2 อัพโหลดงานนำเสนอ  

➢คลิก “ปุqมเคร่ืองหมายบวก” ท่ีอยู5ด2านล5างของหน2าต5าง 

➢คลิก “อัพโหลดงานนำเสนอ” 

 
ภาพที่ 20 อัพโหลดงานนำเสนอ 

 

หมายเหตุ: สไลดPของคุณจะถูกแปลงเป�น PDF โดยอัตโนมัติเม่ืออัพโหลด แต5ขอแนะนำให2แปลง

งานนำเสนอเป�น PDF ก5อนท่ีจะอัพโหลดเพ่ือให2แน5ใจว5าสไลดP PDF ของคุณได2รับการจัดรูปแบบ

ตามท่ีคุณต2องการ 

➢ คลิก ลากไฟลPมาท่ีน่ีเพ่ืออัปโหลด “หรือเรียกดูไฟลP” และวางไฟลPงานนำเสนอลงในพ้ืนท่ีอัพ

โหลด เม่ือไฟลPของคุณอัพโหลดเสร็จแล2วให2คลิก “อัพโหลด” (ดังภาพด2านล5าง) 

 
ภาพที่ 21 อัพโหลดงานนำเสนอ 

 



 
 

 

 
ภาพที่ 22 แสดงไฟลPงานนำเสนอ 

 

4.2.3 แชรPวิดีโอ 

ผู2นำเสนอสามารถวางลิงกPวิดีโอเพ่ือให2ผู2ใช2ดูได2 ตามข้ันตอนต5อไปน้ี 

➢คลิก “ปุqมเคร่ืองหมายบวก” ท่ีอยู5ด2านล5างของหน2าต5าง 

➢คลิก “แบ5งปEนวีดีโอภายนอก” 

 
ภาพที่ 23 แบ5งปEนวิดีโอ 

 

➢คัดลอก และวางลิงกPบนพ้ืนท่ีท่ีมีให2 จากน้ันคลิกท่ี “แบ5งปEนวิดีโอใหม5” 

 
ภาพที่ 24 คัดลอก และวางลิงกP 

 



➢คลิกท่ีปุqมเล5นเพ่ือชมวิดีโอ 

 
ภาพที่ 25 วิดีโอ 

 

4.3 เปdดใช,งานการแชรEเว็บแคม เสียง และหน,าจอ 

สามารถจัดการเว็บแคม เสียง และการแชรPหน2าจอ ได2ตามภาพด2านล5างน้ี 

 
ภาพที่ 26 เปSดใช2งานการแชรPเว็บแคม เสียง และหน2าจอ 

 

4 ตัวเลือก ท่ีผู2นำเสนอสามารถใช2ในส5วนน้ีจากซ2ายไปขวาคือ : ปSดเสียง ออกจากเสียง แบ5งปEนเว็บแคม 

และแบ5งปEนหน2าจอของคุณ 

หมายเหตุ: การแชรPหน2าจอ หมายถึงการแชรPหน2าจอเดสกPท็อปของคุณ สามารถใช2เม่ือผู2นำเสนอต2องการ

ใช2เว็บไซตPบางแห5งเปSดเอกสารท่ีอยู5บนพีซีเพ่ือแบ5งปEนผู2ใช2งาน 
 

4.4 กระดานไวทEบอรEด และเคร่ืองมือต#าง ๆ 

ผู2นำเสนอสามารถเล่ือนสไลดP ไปยังไวทPบอรPด และใช2เคร่ืองมือต5าง ๆ สำหรับงานนำเสนอ 

 



 
 

 

4.4.1 กระดานไวทEบอรEด  

คลิกท่ีลูกศรท่ีระบุด2านล5างเพ่ือไปท่ีสไลดPถัดไป ยังสามารถใช2ตัวเลือกเพ่ือซูมเข2าหรือเพ่ือขยายหน2าจอได2

ตามภาพท่ีแสดงด2านล5าง 

 
ภาพที่ 27 กระดานไวทPบอรPด 

 

ผู2นำเสนอสามารถใช2เคร่ืองมือทางด2านขวามือสำหรับเซสชันท่ีกล5าวถึงในส5วนถัดไป 

 
ภาพที่ 28 แถบเครื่องมือ 

 

4.4.2 เคร่ืองมือต#าง ๆ 

ภาพด2านล5างจะแสดงการทำงานของเคร่ืองมือแต5ละอย5างดังน้ี 

 ไอคอนมือ จะมีเคร่ืองมือต5าง ๆ รวมอยู5ในน้ัน ท้ังข2อความ ดินสอ เส2นตรง วงรี สีเหล่ียม วงกรม 

ไอคอนลูกศรย,อนหลัง  เป�นปุqมยกเลิกท่ีเอาคำอธิบายประกอบล5าสุด 

ไอคอนถังขยะถัง  ล2างคำอธิบายประกอบท้ังหมดท่ีเพ่ิมให2กับงานนำเสนอ 

 ไอคอนกล#องส่ีเหล่ียม แชรPไวทPบอรPดแบบหลายผู2ใช2สามารถมาใช2ได2 



4.5 เร่ิมการบันทึก และการต้ังค#าท่ัวไป 

4.5.1 เร่ิมการบันทึก 

 
ภาพที ่29 เริ่มการบันทึก 

 

➢ คลิกปุqม “เร่ิมการบันทึก” ท่ีด2านบนของหน2าต5างการนำเสนอ                          

➢คลิกปุqม “ใช5” เพ่ือต2องการบันทึก 

 
ภาพที ่30 บันทึก 

 

➢ เมื$อเริ$มบนัทึก จะแสดงวงกลมสีแดงและเวลาทาํงาน  

 
   ภาพที ่30 แสดงเวลาบันทึก 

 

หมายเหตุ : คุณสามารถหยุดการบันทึกช่ัวคราวได2ตลอดเวลาในระหว5างเซสชัน และเร่ิมการบันทึกอีกคร้ัง  

 

 
 



 
 

 

4.5.2 การต้ังค#าท่ัวไป 

ด2านบนขวาของหน2าต5าง คือ เมนูการต้ังค5า สามารถสร2างหน2าจอเซสชันเต็มจอ ต้ังค5าต5าง ๆ ไม5ว5าจะเป�น

เสียงแจ2งเตือน เปล่ียนภาษา หรือแม2กระท้ังปรับขนาดตัวอักษร สามารถใช2ปุqมลัด ส้ินสุดการประชุม หรือออกจาก

ระบบได2 ตามภาพท่ีแสดงด2านล5าง 

                
ภาพที่ 31 การตั้งค5าทั่วไป 

 

4.6 ความปลอดภัย 

ü Firewall 

ü ม ีDeep Security เพื่อปtองกัน Virus, Malware และ Spyware 

ü ระบบอยู#บน Cloud ทีได,รับมาตราฐาน ISO 20000, ISO 27001 และ CSA-STAR 

ü Client กับ Sever เชื่อมต#อกันผ#านโปรโตคอล TLS 1.2 

ü การสือสารด,วยภาพ, วีดีโอ และเสียง ถูกเข,ารหัสด,วย AES128 

 
ภาพที่ 32 ความปลอดภัย 

 

 

 

 



4.7 Feature available on device 

 
 ภาพที่ 33 Feature available on device 

 

 


