
การใช้งานโปรแกรม Skype 
ระบบผัดฟ้องทางการไกลผ่านทางจอภาพ 

.................................. 
คูมื่อฉบบันี ้จดัท าขึน้ส าหรับเป็นแนวทางการใช้ระบบผดัฟ้องทางไกลผา่นทางจอภาพ ด้วยโปรแกรม 

Sykpe ดงันัน้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ท่ีจะใช้งาน ต้องตดิตัง้โปรแกรม Skype ก่อน โดยเบือ้งต้นเคร่ืองคอมพวิเตอร์ท่ี
ทางกรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชนจดัสง่ให้จะลงโปรแกรม Skype พร้อมแล้ว 
 ในการใช้งาน ผู้ ใช้ต้องต้องมีบญัชี ( Account ) เพ่ือเข้าใช้งาน ดงันี ้
วธีิสมัครเพ่ือเข้าใช้งาน skype ส าหรับผู้ที่ยังไม่มี Account ของ Skype 

1) เปิดโปรแกรม Skype แล้วเลือก "สร้างบญัชีผู้ใช้" หรือสมคัรผา่นหน้าเวบ็ได้โดยตรง
http://login.skype.com/account/signup-form 

http://login.skype.com/account/signup-form


 
 

2)  First name : ใสช่ื่อผู้ใช้งาน Last name : ใสน่ามสกลุผู้ใช้งาน (ซึ่ง 1 หน่วยงานควรมี 1 Account) 
3) Your email address : ใสอี่เมล์, Repeat email : ใสยื่นยนัอีเมล์อีกครัง้ 
4) สว่นของ Profile information ให้ใส่ข้อมลูให้ครบ 
5) หวัข้อ How do you intend to use skype ? ให้เลือกอะไรก็ได้ขึน้อยู่กบัวา่ส่วนใหญ่ใช้คยุสว่นตวั 

หรือเพ่ือการธรุกิจ 
6) Skype name : ใสช่ื่อเพ่ือใช้เป็น User name ในการ Sign in ใช้งานโปรแกรม Skype ในท่ีให้ใสช่ื่อ

หน่วยงาน (ภาษาองักฤษ) 
      - ข้อตกลงในการสร้าง Skype name 
ช่ือ User name ที่จะใช้ต้องเป็นชื่อที่ไม่ซ า้กันกับคนอ่ืน (หากเกิดกรณีซ า้กับผู้อ่ืน ระบบจะท า

การตรวจเชค็ให้โดยอัตโนมัต ิ)  จ านวนอักษรอยู่ระหว่าง 6 - 32 ตัวอักษรสามารถใช้ได้เฉพาะตัวอักษร
ภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านัน้  (ห้ามใช้ช่องว่างหรืออักขระพเิศษ ยกเว้น . , - หรือ _ ) 



7) Password : ตัง้รหสัผา่น, Repeat Password : ใสร่หสัผา่นอีกครัง้ (ใสใ่ห้เหมือนครัง้แรก) 
- ข้อตกลงในการตัง้ Password 

  การตัง้รหสัผ่านจ าเป็นต้องใช้ตัง้แต ่6-20 ตวั โดยจะต้องมีตวัอกัษรองักฤษไมน้่อยกวา่ 1 ตวั และตวัเลข 
1 ตวัปนกนัหากไมต่ัง้ password  ตามข้อก าหนด โปรแกรมจะฟ้องแปลว่า Password strength:Poor. 
Password must contain at least one number. ซึ่งเป็นสาเหตสุ่วนมากท่ีท าให้คนสมคัร Skype ไมไ่ด้) 

8) Type the text above : ใสอ่กัษรให้เหมือนท่ีปรากฏด้านบนช่อง 
9) กดปุ่ ม I agree-Continue  
10) เม่ือสมคัรส าเร็จหน้าเวบ็จะเข้าสู ่Account ของเราตามภาพตวัอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เม่ือท าการตดิตัง้โปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว วธีิการเรียกใช้โปรแกรม Skype ท าได้ดังนี ้: 
 

1) คลกิท่ีโปรแกรม Skype                       
 

2) ใส ่User name และ Password ท่ีเราได้ตัง้ไว้แล้วกดปุ่ ม "ลงช่ือเข้าใช้" จะปรากฏดงัรูป : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การตัง้ค่าโปรแกรม เพ่ือทดสอบเสียงและกล้องเวบ็แคม 

3) การตัง้คา่เพ่ือทดสอบเสียง และกล้องเวบ็แคม เม่ือตัง้คา่เสร็จให้กดปุ่ ม "ด าเนินการตอ่ 

 

- การตัง้คา่ไมค์ โดยเลือก  Microphone รุ่นตรงกบัท่ีใช้งาน 
- ทดสอบโดยการพดูท่ีไมค์ แล้วไฟกระพริบจะแสดงผลการทดสอบ แสดงวา่สถานะไมค์ใช้งานงาน

ได้ปกติ 

 

- ทดสอบสถานะกล้องเว็บแคม วา่ใช้งานได้หรือไม ่โดยเลือกท่ี Video settings หากกล้องพร้อมใช้
งานจะปรากฏภาพวดิีโอ 

- เช็คสถานะเรียบร้อยแล้ว ให้คลกิ Save 



  

การตัง้ค่าภาษาที่ใช้งานจากภาษาอังกฤษ เป็นภาษไทย 
- เลือกท่ี Tools >Change Languang เลือกภาษาท่ีใช้งาน 

 
 



                         

                                                       
 
การเพิ่มช่ือผู้ตดิต่อการใช้งานระบบผัดฟ้องทางไกลผ่านทางจอภาพ 

ครัง้แรกของการเข้าใช้งาน Skype จะยงัไมมี่หน่วยงานส าหรับตดิตอ่เพ่ือการใช้งานร่วมกนั ต้องท าการ
เพิม่ช่ือ Skype Name ท่ีเราต้องการตดิตอ่ ดงันี ้

- ท่ีช่องช่องค้นหา  คีย์ช่ือ Skype name ท่ีต้องการค้นหา (ถ้าทราบช่ือท่ีต้องการค้นหา) 
- จะปรากฏช่ือท่ีค้นพบ หากยงัไมป่รากฏให้คลกิท่ี  ค้นหาบุคคลทัง้หมดใน Skype 
- โปรแกรมจะท าการค้นหา เม่ือพบแล้ว สถานะ เพิ่มในผู้ตดิต่อ 
 

 



 

- หลงัจากเพิม่ผู้ตดิตอ่แล้ว จะเห็นรายช่ือผู้ตดิตอ่ในช่องด้านซ้ายมือ โดยรายช่ือท่ีมีสถานะออนไลน์อยู่ 
จะสามารถสนทนาได้ ทนัที  (เคร่ืองหมายสถานะใช้งานได้ ) 
              - รายช่ือท่ีออฟไลน์อยู่เราจะยงัไมส่ามารถสนทนาได้  (เคร่ืองหมายสถานะท่ีออฟไลน์ ) 

 
 

 - ถ้าต้องการใช้งานเพ่ือท าการติดตอ่ ด้วยการเลือกสนทนาขึน้มา โดยสามารถเลือกคยุได้ 2 แบบคือ 
          1. ให้เราคลกิท่ี "สนทนาทางวีดีโอ" แล้วรอผู้ตดิตอ่กดรับการสนทนา วธีินีจ้ะสามารถสนทนาผา่น
กล้องเวบ็แคม และไมโครโฟน จะได้ทัง้ภาพและเสียงพร้อมกนั 

   2. สนทนาโดยการพมิพ์ผา่นช่องสง่ข้อความ 



 

 - การใช้ข้อความในการโต้ตอบ แทนการสนทนาทางภาพและเสียง  

 

ส่วนแสดงสถานะ 
สว่นแสดงสถานะของการใช้งาน เพ่ือใช้เป็นข้อสงัเกต การท างานของโปรแกรมเพ่ือให้ทราบสถานะการ

ท างานวา่พร้อมใช้งาน หรืออยู่ระหวา่งรอการตดิตอ่ หรือ ออฟไลน์ ไมส่ามารถติดตอ่ผา่นทางโปรแกรมได้ โดย
ให้สงัเกตสถานะ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
1)  Offline หมายถึง ไมไ่ด้ใช้งาน หรือ ปิดการติดตอ่  
2)  Online หมายถึง สถานะพร้อมใช้งาน และพร้อมรับการตดิตอ่เสมอ  
3)  Away หมายถึง อยู่ในสถานะท่ีสนทนาตดิตอ่ได้แต่อาจจะตอบช้าหน่อย  
4)  Not Available หมายถึง ไมว่่าง หรืออาจเปิดโปรแกรมค้างไว้นานๆ 
5)  Do not Disturb หมายถึง ปิดการสนทนาทัง้หมด แตโ่ปรแกรมยงัคงท างานอยู่ 

 


