การใช้ งานโปรแกรม Skype
ระบบผัดฟ้องทางการไกลผ่ านทางจอภาพ
..................................
คูม่ ือฉบับนี ้ จัดทาขึ ้นสาหรับเป็ นแนวทางการใช้ ระบบผัดฟ้องทางไกลผ่านทางจอภาพ ด้ วยโปรแกรม
Sykpe ดังนันเครื
้ ่ องคอมพิวเตอร์ ที่จะใช้ งาน ต้ องติดตังโปรแกรม
้
Skype ก่อน โดยเบื ้องต้ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่
ทางกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจัดส่งให้ จะลงโปรแกรม Skype พร้ อมแล้ ว
ในการใช้ งาน ผู้ใช้ ต้องต้ องมีบญ
ั ชี ( Account ) เพื่อเข้ าใช้ งาน ดังนี ้
วิธีสมัครเพื่อเข้ าใช้ งาน skype สาหรับผู้ท่ ยี ังไม่ มี Account ของ Skype
1) เปิ ดโปรแกรม Skype แล้ วเลือก "สร้ างบัญชีผ้ ใู ช้ " หรื อสมัครผ่านหน้ าเว็บได้ โดยตรง
http://login.skype.com/account/signup-form

2) First name : ใส่ชื่อผู้ใช้ งาน Last name : ใส่นามสกุลผู้ใช้ งาน (ซึ่ง 1 หน่วยงานควรมี 1 Account)
3) Your email address : ใส่อีเมล์, Repeat email : ใส่ยืนยันอีเมล์อีกครัง้
4) ส่วนของ Profile information ให้ ใส่ข้อมูลให้ ครบ
5) หัวข้ อ How do you intend to use skype ? ให้ เลือกอะไรก็ได้ ขึ ้นอยู่กบั ว่าส่วนใหญ่ใช้ คยุ ส่วนตัว
หรื อเพื่อการธุรกิจ
6) Skype name : ใส่ชื่อเพื่อใช้ เป็ น User name ในการ Sign in ใช้ งานโปรแกรม Skype ในที่ให้ ใส่ชื่อ
หน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
- ข้ อตกลงในการสร้ าง Skype name
ชื่อ User name ที่จะใช้ ต้องเป็ นชื่อที่ไม่ ซา้ กันกับคนอื่น (หากเกิดกรณีซา้ กับผู้อ่ ืน ระบบจะทา
การตรวจเช็คให้ โดยอัตโนมัติ ) จานวนอักษรอยู่ระหว่ าง 6 - 32 ตัวอักษรสามารถใช้ ได้ เฉพาะตัวอักษร
ภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่ านัน้ (ห้ ามใช้ ช่องว่ างหรืออักขระพิเศษ ยกเว้ น . , - หรือ _ )

7) Password : ตังรหั
้ สผ่าน, Repeat Password : ใส่รหัสผ่านอีกครัง้ (ใส่ให้ เหมือนครัง้ แรก)
- ข้ อตกลงในการตัง้ Password
การตังรหั
้ สผ่านจาเป็ นต้ องใช้ ตงแต่
ั ้ 6-20 ตัว โดยจะต้ องมีตวั อักษรอังกฤษไม่น้อยกว่า 1 ตัว และตัวเลข
1 ตัวปนกันหากไม่ตงั ้ password ตามข้ อกาหนด โปรแกรมจะฟ้องแปลว่า Password strength:Poor.
Password must contain at least one number. ซึ่งเป็ นสาเหตุส่วนมากที่ทาให้ คนสมัคร Skype ไม่ได้ )
8) Type the text above : ใส่อกั ษรให้ เหมือนที่ปรากฏด้ านบนช่อง
9) กดปุ่ ม I agree-Continue
10) เมื่อสมัครสาเร็จหน้ าเว็บจะเข้ าสู่ Account ของเราตามภาพตัวอย่าง

เมื่อทาการติดตัง้ โปรแกรมเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว วิธีการเรียกใช้ โปรแกรม Skype ทาได้ ดังนี ้ :

1) คลิกที่โปรแกรม Skype
2) ใส่ User name และ Password ที่เราได้ ตงไว้
ั ้ แล้ วกดปุ่ ม "ลงชื่อเข้ าใช้ " จะปรากฏดังรูป :

การตัง้ ค่ าโปรแกรม เพื่อทดสอบเสียงและกล้ องเว็บแคม
3) การตังค่
้ าเพื่อทดสอบเสียง และกล้ องเว็บแคม เมื่อตังค่
้ าเสร็จให้ กดปุ่ ม "ดาเนินการต่อ

-

การตังค่
้ าไมค์ โดยเลือก Microphone รุ่นตรงกับที่ใช้ งาน
ทดสอบโดยการพูดที่ไมค์ แล้ วไฟกระพริบจะแสดงผลการทดสอบ แสดงว่าสถานะไมค์ใช้ งานงาน
ได้ ปกติ

-

ทดสอบสถานะกล้ องเว็บแคม ว่าใช้ งานได้ หรื อไม่ โดยเลือกที่ Video settings หากกล้ องพร้ อมใช้
งานจะปรากฏภาพวิดีโอ
เช็คสถานะเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ คลิก Save

-

การตัง้ ค่ าภาษาที่ใช้ งานจากภาษาอังกฤษ เป็ นภาษไทย
- เลือกที่ Tools >Change Languang เลือกภาษาที่ใช้ งาน

การเพิ่มชื่อผู้ตดิ ต่ อการใช้ งานระบบผัดฟ้องทางไกลผ่ านทางจอภาพ
ครัง้ แรกของการเข้ าใช้ งาน Skype จะยังไม่มีหน่วยงานสาหรับติดต่อเพื่อการใช้ งานร่วมกัน ต้ องทาการ
เพิม่ ชื่อ Skype Name ที่เราต้ องการติดต่อ ดังนี ้
- ที่ช่องช่องค้ นหา คีย์ชื่อ Skype name ที่ต้องการค้ นหา (ถ้ าทราบชื่อที่ต้องการค้ นหา)
- จะปรากฏชื่อที่ค้นพบ หากยังไม่ปรากฏให้ คลิกที่ ค้ นหาบุคคลทัง้ หมดใน Skype
- โปรแกรมจะทาการค้ นหา เมื่อพบแล้ ว สถานะ เพิ่มในผู้ตดิ ต่ อ

- หลังจากเพิม่ ผู้ตดิ ต่อแล้ ว จะเห็นรายชื่อผู้ตดิ ต่อในช่องด้ านซ้ ายมือ โดยรายชื่อที่มีสถานะออนไลน์อยู่
จะสามารถสนทนาได้ ทันที (เครื่ องหมายสถานะใช้ งานได้ )
- รายชื่อที่ออฟไลน์อยู่เราจะยังไม่สามารถสนทนาได้ (เครื่ องหมายสถานะที่ออฟไลน์ )

- ถ้ าต้ องการใช้ งานเพื่อทาการติดต่อ ด้ วยการเลือกสนทนาขึ ้นมา โดยสามารถเลือกคุยได้ 2 แบบคือ
1. ให้ เราคลิกที่ "สนทนาทางวีดีโอ" แล้ วรอผู้ตดิ ต่อกดรับการสนทนา วิธีนี ้จะสามารถสนทนาผ่าน
กล้ องเว็บแคม และไมโครโฟน จะได้ ทงภาพและเสี
ั้
ยงพร้ อมกัน
2. สนทนาโดยการพิมพ์ผา่ นช่องส่งข้ อความ

- การใช้ ข้อความในการโต้ ตอบ แทนการสนทนาทางภาพและเสียง

ส่ วนแสดงสถานะ
ส่วนแสดงสถานะของการใช้ งาน เพื่อใช้ เป็ นข้ อสังเกต การทางานของโปรแกรมเพื่อให้ ทราบสถานะการ
ทางานว่าพร้ อมใช้ งาน หรื ออยู่ระหว่างรอการติดต่อ หรื อ ออฟไลน์ ไม่สามารถติดต่อผ่านทางโปรแกรมได้ โดย
ให้ สงั เกตสถานะ ดังต่อไปนี ้
1)
2)
3)
4)
5)

Offline หมายถึง ไม่ได้ ใช้ งาน หรื อ ปิ ดการติดต่อ
Online หมายถึง สถานะพร้ อมใช้ งาน และพร้ อมรับการติดต่อเสมอ
Away หมายถึง อยู่ในสถานะที่สนทนาติดต่อได้ แต่อาจจะตอบช้ าหน่อย
Not Available หมายถึง ไม่ว่าง หรื ออาจเปิ ดโปรแกรมค้ างไว้ นานๆ
Do not Disturb หมายถึง ปิ ดการสนทนาทังหมด
้
แต่โปรแกรมยังคงทางานอยู่

