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1.  การเข้าร่วมประชุม Conference ผ่านเวบ็ไซต์ไร้พรมแดน 

1. ติดตั้งโปรแกรม AcuConference ดาวน์โหลดไดท่ี้ http://acumanager.bll.in.th/aculearn-
idm/setup/acuconference7_setup.exe  

2. เปิด  Internet Explorer (เฉพาะ IE เท่านั้น) แลว้พิมพ ์www.bll.in.th 

 
3. คลิกเลือก “ห้องประชุมทางไกล”  

 
4. คลิกเลือกหอ้งประชุมท่ีตอ้งการ เช่น 

หอ้งประชุมใหญ่ สพร.  หอ้งส าหรับประชุมหลกั เปิดหอ้งโดยเจา้ของหอ้ง (Host) 
หอ้งประชุมยอ่ย 1-4  หอ้งส าหรับประชุมกนัเอง เปิดหอ้งโดยใครกไ็ด ้
หอ้งทดสอบและสนบัสนุนทางเทคนิค    หอ้งส าหรับทดสอบระบบ เปิดหอ้งโดยใครกไ็ด ้

 
5. ใส่ช่ือ ของท่าน แลว้กด “ตกลง” (ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนถดัไป ไดจ้ากบทท่ี 3 วิธีใชง้านหอ้ง

ประชุม Conference) 

http://acumanager.bll.in.th/aculearn-idm/setup/acuconference7_setup.exe
http://acumanager.bll.in.th/aculearn-idm/setup/acuconference7_setup.exe
http://www.bll.in.th/
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2. การเข้าร่วมประชุม Conference ผ่านโปรแกรม AcuConference 
1. การเปิดโปรแกรมและเขา้ร่วมประชุม คลิกปุ่ม Windows Start > All Program> AcuConference7> 

คลิก AcuConference7 

 
 

2. คลิกขวาท่ีไอคอน  บริเวณ Task bar 

 
3. ใส่ขอ้มูลรายละเอียดของหอ้งประชุม, เม่ือเสร็จแลว้คลิก “คน้หา” เช่น 

 ช่ือเซิร์ฟเวอร์ (AcuManager): acumanager.bll.in.th 
 ช่ือองคก์ร: psn 
 ช่ือผูใ้ช:้ psn 
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 ช่ือท่ีใชใ้นการประชุม: เช่น สพป. ปทุมธานี เขต 1 , สพม. 18 ชลบุรี-ระยอง  

4. คลิกเลือกหอ้งประชุมท่ีตอ้งการ เช่น 
หอ้งประชุมใหญ่ สพร.   หอ้งส าหรับประชุมหลกั เปิดหอ้งโดยเจา้ของหอ้ง (Host) 
หอ้งประชุมยอ่ย 1-4   หอ้งส าหรับประชุมกนัเอง เปิดหอ้งโดยใครกไ็ด ้
หอ้งทดสอบและสนบัสนุนทางเทคนิค    หอ้งส าหรับทดสอบระบบ เปิดหอ้งโดยใครกไ็ด ้

 
 

5. คลิกปุ่ม “เข้าร่วม”  (ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนถดัไป ไดจ้ากบทท่ี 3 วิธีใชง้านหอ้งประชุม 
Conference) 
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3. วธีิใช้งานห้องประชุม Conference 
หลงัจากท่านไดใ้ส่ช่ือ หรือ คลิกปุ่มเขา้ร่วมประชุม  จะปรากฏหนา้ต่าง Conference7 A/V Test ข้ึนมา 

เพ่ือใหท้ดสอบภาพและเสียงก่อน   

 
 

1. คลิกปุ่มไมโครโฟน  แลว้คลิกปุ่ม  เพื่อทดสอบไมโครโฟน 
จะแสดงแถบระดบัเสียงท่ีข้ึน-ลง ตามระดบัเสียงท่ีก าลงัทดสอบ 
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2. กรณีทดสอบไมโครโฟนส าเร็จ จะมีขอ้ความแสดง Test Microphone OK! 

 
3. จากนั้นคลิกปุ่ม Enter Conference Room   เพื่อเขา้หอ้งประชุม 
 

ส่วนที่ 1 : หนา้จอหลกัของหอ้งประชุม 

 

 
ส่วนที่ 2 : ส่วนแสดงรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุมและส่งขอ้ความ  (Chat) 
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ส่วนที่ 3 :  ส่วนแสดงหนา้จอเอกสารสามารถเลือกชมไดห้ลายรูปแบบ 

 
 

3.1 การใช้งานฐานะผู้เข้าร่วมประชุม (Participating in a conference) 

 

 

1. การขอสิทธ์ิบรรยาย (Speaker) กดปุ่ม   เพื่อตอ้งการเป็นผูบ้รรยาย โดยสามารถเปิดกลอ้ง
และไมโครโฟน ส าหรับพดูคุยในหอ้งประชุม 

2. ปุ่มยกเลิกการบรรยาย (Stop Speaking) กดปุ่ม   การยกเลิกหรือถอนสิทธ์ิ เป็นผูบ้รรยาย 

3. ปุ่มควบคุมการน าเสนอ (Presenter) กดปุ่ม   เพ่ือขอเป็นผูน้ าเสนอ สามารถแชร์ขอ้มูล
ต่างๆในหอ้งประชุมเช่น เอกสาร PPT, แชร์หนา้จอ, แชร์วิดีโอ 

4. การส่งขอ้ความ  (Chat) ถึงทุกคนหรือเฉพาะบุคคลได ้
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3.2 การใช้งานฐานะผู้น าเสนอในห้องประชุม (Presenting in Conference) 

ท่านสามารถขอสิทธ์ิเป็นผูน้ าเสนอได ้ดว้ยวธีิดงัต่อไปน้ี  

 
 

1. คลิกท่ีปุ่มควบคุม (Presenter)  เพ่ือขอสิทธ์ิเป็นผูน้ าเสนอ 
2. วิธีการน าเสนอขอ้มูล (Share) ในหอ้งประชุม แบ่งไดด้งัน้ี  

 สามารถแชร์เอกสารต่างๆ (Document Share)  
 การแชร์หนา้จอคอมพิวเตอร์ (Screen Share) 
 การเปิดวิดีโอท่ีสอง (Secondary Video) 
 การโอนไฟลต่์างๆ (Transfer Files) 
 การส ารวจความคิดเห็น (Poll) 

เมนู Share 
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3. การเปล่ียนมุมมอง (Layout) ใหค้ลิกปุ่ม Switch View Layout  ท่ีมุมล่างซา้ยมือ โปรแกรม
จะแสดงรูปแบบมุมมองต่างๆ ใหเ้ลือกมุมท่ีตอ้งการ 

 
4. การปักมุดจอวดีีโอของผูเ้ขา้ร่วมประชุม ใหค้ลิกปุ่ม  Lock Video   ท่ีจอของผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม 

 
 

5. การปิด/เปิด กลอ้งวีดีโอ, เสียง ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม คลิกขวา Video ผูท่ี้ตอ้งการแลว้เลือก 
Disable Remote Audio, Disable Remote Video 
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3.3 การใช้งานฐานะเจ้าของห้องประชุม (Hosting a conference) 
เม่ือท่านเป็นผูเ้ปิดหอ้งประชุมและสถานะของท่านเป็นเจา้ของหอ้งจะสามารถควบคุมหอ้งไดด้งัต่อไปน้ี 

1. คลิกขวาท่ีช่ือของผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีตอ้งการควบคุม ระบบจะแสดงรายการค าสั่งดงัน้ี 

 
 Set as Host  ก าหนดใหเ้ป็นเจา้ของหอ้งประชุม    
 Take presenter control  เขา้ควบคุมเป็นผูน้ าเสนอ      
 Set as participant  เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุม    
 Revoke  ถอนสิทธ์ิผูบ้รรยาย   
 Request to control computer  ขอสิทธ์ิเขา้ควบคุมเคร่ือง  
 Kick Out  เชิญออกจากหอ้ง  
 Enable recording  อนุญาตใหบ้นัทึกการประชุม 
 Change name เปล่ียนช่ือ 
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2. เมนู Conference Control  

 
 Speak  เป็นผูบ้รรยาย  
 Present  เป็นผูน้ าเสนอ  
 Take Host Control  เขา้ควบคุมเป็นเจา้ของหอ้ง  
 Transfer Host Control  เปล่ียนสิทธ์ิควบคุมเป็นเจา้ของหอ้ง  
 Conference Mode  โหมดการประชุม 
 Conference Quality  ความละเอียดของภาพหอ้งประชุม 
 Call Attention  หยดุฟัง    
 Label  แสดงป้ายช่ือ    
 Start Recording  เร่ิมบนัทึกการประชุม   
 Stop Recording  หยดุบนัทึกการประชุม  
 Copy Link  คดัลอกลิงคห์อ้งประชุม  
 Invite by email  เชิญเขา้ร่วมประชุมทางอีเมล  
 Change Room Password  เปล่ียนรหสัผา่นหอ้งประชุม 
 Exit  ออกจากหอ้งประชุม 
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3. คลิก  เพ่ือออกจากห้องประชุม ก่อนปิดห้องระบบจะถามวา่ตอ้งการโอนสิทธ์ิควบคุม
ใหผู้เ้ขา้ร่วมคนอ่ืนหรือไม่ ถา้ตอ้งการให ้  “Yes” แต่ถา้ไม่ตอ้งการใหต้อบ “No” หรือตอ้งการ 
ยกเลิกออกจากหอ้งประชุม คลิกปุ่ม “Cancel”  

4. คลิกเลือก “Yes” 

 
  

5. เลือกผูท่ี้ตอ้งการโอนสิทธ์ิใหเ้ป็น Host แทน แลว้คลิกปุ่ม “OK” 

 
 


