
ระบบการประชุมทางไกล 

(VDO Conference)



VDO Conference คือ
การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ต่างสถานที่กันโดยสามารถ
สื่อสารกันด้วยภาพ, เสียง และข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน

ประโยชน์ของ Video Conference คือ
• ประหยัดงบประมาณในการเดินทางระยะไกล
• ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
• ในการประชุมแต่ละครั้ง สามารถที่จะติดต่อกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
• สามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลา
• เมื่อมีข้อมูล ข่าวสารที่เร่งด่วน ผู้ร่วมโครงการในแต่ละแห่ง สามารถที่จะ  
กระจายข้อมูล ข่าวสารนั้น ไปยังผู้ร่วมโครงการที่อื่น ๆ ได้อย่างทั่วถึงและพร้อม
เพรียงกัน
• ลดความเสี่ยงในการเดินทางระยะไกล



ระบบการประชุมทางไกล 
(VDO Conference)

สามารถให้บริการ 3 รูปแบบ



รูปแบบที่ 1 ห้องประชุม 300 ตึก IEC



รูปแบบที่ 2 Mobile Conference

IOS Android v.4 ขึ้นไป

จะต้องมี Wifi หรือ 3G



รูปแบบที่ 3 Web Conference



ภาพรวมการเชื่อมต่อระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

(VDO Conference) กรมชลประทาน 



ให้บริการ ณ ห้องประชุม 300

อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน

กรมชลประทาน สามเสน

รูปแบบที่ 1 



การเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Hardware Connection) และการบริหารจัดการ
ระบบระหว่างประชุม มีผูดู้แลระบบคอยให้บริการ

รูปแบบที่ 1 ห้องประชุม 300 ตึก IEC



การใช้งาน Mobile Conference

รูปแบบที่ 2



การใช้งาน Mobile Conference

กรณี IOS ดาวน์โหลด Application ที่ชื่อว่า Scopia Mobile จาก Apple Store
กรณี Android ดาวน์โหลด Application ที่ชื่อว่า Scopia Mobile จาก Play Store



การใช้งาน Mobile Conference

การปรับตั้งค่า Scopia Mobile

ให้เข้าที่ Setting จากนั้นเลือก 
Application – Scopia Mobile
สามารถปรับค่าต่างๆ ได้ ดังนี้
1. เปิด/ปิด ไมโครโฟน เม่ือเข้าห้องประชุม
2. เปิด/ปิด กล้อง เมื่อเข้าห้องประชุม
3. ความละเอียดของภาพหน้าจอ
4. อัตราความเร็วในการเชื่อมต่อ
5. แสดง/ซ่อน สถานะการเชื่อมต่อ
6. ใช้งาน/ไม่ใช้งาน โหมดสาธิต
7. เปิด/ปิด แสดงภาพบรรยายเพียงอย่างเดียว



การใช้งาน Mobile Conference

การตั้งค่า SCOPIA Mobile เพื่อใช้งานครั้งแรก

1. ใส่หมายเลข IP Address ของ 
Scopia Desktop Server
(vcs.rid.go.th)

2. ใส่ Username
3. ใส่ Password
4. กดที่ปุ่ม Done

vcs.rid.go.th

admin

จะต้องไดร้ับ UserName และ Password จากผูดู้แลระบบจงึเข้าใช้งานได้



การใช้งาน Mobile Conference

การเข้าห้องประชุม

1. ใส่หมายเลขห้องประชุม
   (Meeting ID)
2. กดที่ปุ่ม Connect

2000



การใช้งาน Mobile Conference

1. เมื่อเข้าห้องตามที่ต้องการได้แล้ว จะปรากฏภาพดังรูป

Iphone Ipad



การใช้งาน Mobile Conference

การปิดไมโครโฟน
• เมื่อใช้งานผ่าน iPad ให้กดที่ปุ่ม Mute บนแถบด้านบน
• เมื่อใช้งานผา่น iPhone ใหท้ าตามขั้นตอนดังนี้

1. กดที่ต าแหน่งใดๆ บนหน้าจอ จะปรากฏแถบเครื่องมือ ดังรูป

2. กดที่ปุ่ม Mute



การใช้งาน Mobile Conference

การเลือกกล้องหรือปิดใช้งานกล้อง

• เมื่อใช้งานผ่าน iPad ให้กดปุ่ม Camera           ที่แถบด้านบน
• เมื่อใช้งานผา่น iPhone ใหใ้ห้ท าตามขัน้ตอนดังนี้
     1. กดที่ต าแหน่งใดๆ บนหนา้จอ จะปรากฏแถบเครือ่งมือ ดังรูป

2. กดที่ปุ่ม Camera แถบเมนูกล้องจะปรากฏ ดังรูป

3. เลือกการตั้งคา่กล้องตามต้องการ



การใช้งาน Mobile Conference

การยุติการประชุม

• เมื่อใช้งานผ่าน iPad ให้กดปุ่ม                   บนแถบเครื่องมือด้านบน
• เมื่อใช้งานผ่าน iPhone ให้ท าตามขั้นตอนดังนี้
   1. กดที่ต าแหน่งใดๆ บนหน้าจอ 
   2. กดปุ่ม 



การใช้งาน Mobile Conference

การดูภาพเอกสารบรรยาย

• เมื่อใช้งานผ่าน iPad ภาพเอกสารบรรยายจะแสดงโดยอัตโนมัติ
• เมื่อใช้งานผ่าน iPhone ให้ท าตามขั้นตอนดังนี้

1. กดที่ปุ่ม              ที่แถบเครื่องมือด้านล่าง 
2. ถ้าต้องการดูภาพเอกสารบรรยายก่อนหนา้

      ให้ใช้นิ้วลากไปยังหน้าที่ต้องการ
3. ถ้าต้องการกลับมาหนา้ปัจจุบันทีผู่้บรรยาย

      ก าลังบรรยายอยู่ ให้กดที่ปุ่ม Live
      ให้ใช้นิ้วลากไปยังหน้าที่ต้องการ
  



การใช้งาน Mobile Conference

การควบคุมการประชุม

ขณะที่อยู่ในการประชุม กดปุ่ม             เพื่อเปิดหน้าจอ ดังรูป



การใช้งาน Mobile Conference

การควบคุมการประชุม

• ถ้าต้องการปิดเสียง ให้กดปุม่
• ถ้าต้องการปิดภาพ ให้กดปุ่ม
• ถ้าต้องการตัดสาย ให้ให้นิ้วเลื่อนที่ชื่อที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Delete
• ถ้าต้องการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล ให้เลือกชื่อที่ตอ้งการ จากนัน้กดปุ่ม

เลือกรูปแบบที่ต้องการ 



การใช้งาน Mobile Conference

การควบคุมการประชุม

ขณะอยู่ในการประชุม สามารถควบคุมการประชุมได้ ดังนี้
• เปิด/ปิด การบันทึกการประชุม
• เปิด/ปิด การถ่ายทอดการประชุม
• เปิด/ปิด การล็อคห้องประชุม

ขั้นตอน
1. เข้าหน้าควบคุมการประชุม โดยกดที่ปุ่ม
2. เลือกตัวเลือกที่ต้องการ 



การใช้งาน Web Conference

รูปแบบที่ 3



สิ่งที่ใช้ในการประชุม

1. Notebook หรือ PC 2. Web Cam

การใช้งาน Web Conference



3. Desktop Microphone 4. หูฟัง

หรือ

สิ่งที่ใช้ในการประชุม

การใช้งาน Web Conference



5. Internet เช่น ADSL หรือ เครือข่าย VPN ของกรมชลประทาน

(ใช้ VPN ของกรมชลประทานจะดีที่สุด)

สิ่งที่ใช้ในการประชุม

การใช้งาน Web Conference



หมายเหตุ Notebook รุ่นเก่า port ไมโคนโฟนกับหูฟังแยกกัน

การใช้งาน Web Conference



หมายเหตุ Notebook รุ่นใหม่ มี Web Camera, ไมโครโฟนใน
ตัว, (หรือบางรุ่นใช้ small talk มือถือได้)

การใช้งาน Web Conference



• พิมพ์ URL (http://vcs.rid.go.th),

• ที่ tab: Join Meeting เลือก Click here to install these updates

การใช้งาน Web Conference

http://vcs.rid.go.th/


กดปุ่ม Install

การใช้งาน Web Conference



กดปุ่ม Close

การใช้งาน Web Conference



ใส่ชื่อในช่อง Your name,หมายเลขห้องประชุมในช่อง Meeting ID

การใช้งาน Web Conference



   การตั้งชื่อในช่อง Your name
• สามารถตั้งชื่อเป็นภาษาไทย เช่น คน.12, สจจ.หนองคาย เป็นต้น
• ควรตั้งชื่อสั้นๆ แต่ได้ใจความ
ว่ามาจากหน่วยงานไหนชื่ออะไร
• การใส่เลขห้องประชุม     
ใช้ Meeting ID: 2000

(Meeting ID: สามารถให้ Admin ก าหนดให้ใหม่ได้) 

การใช้งาน Web Conference



การใช้งาน Web Conference



เมื่อเข้ามายังห้องประชุม จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมดังรูป 

การใช้งาน Web Conference



• ใช้ปดิ/เปิดไมโครโฟน
• ใช้ปดิ/เปิดเสียงล าโพง

ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

การใช้งาน Web Conference



พิมพ์ข้อความคุยกันได้
เป็นกลุ่ม/รายบุคคล

กดปุ่มเมื่อต้องการพูด

ตั้งค่าหน้าจอแบบต่างๆ

ควรตั้งแบบ 
Automatic

การใช้งาน Web Conference



เลือก Share the entire desktop ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นเห็น
โปรแกรมหน้าจอเราทั้งหมด (โชว์ Presentation)

การใช้งาน Web Conference



เลือก Share specific application > เลือกโปรแกรม Power
Point ที่จะน าเสนองาน (จะเห็นเฉพาะ Power Point)

การใช้งาน Web Conference



ลักษณะหน้าจอเม่ือเลือกโปรแกรม Power Point ที่จะน าเสนองาน

การใช้งาน Web Conference



กดปุ่ม      เมื่อต้องการหยุดส่งภาพ presentation

การใช้งาน Web Conference



กดปุ่ม      เมื่อต้องการออกจากระบบ

การใช้งาน Web Conference



ภาพตวัอย่างการให้บริการ (ห้อง 300 ตึก IEC)

การใช้งาน Web Conference



ภาพตวัอย่างการให้บริการ (Mobile Conference)

การใช้งาน Web Conference



ภาพตวัอย่างการให้บริการ (Web Conference)

การใช้งาน Web Conference


