


เมื่อลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว

ใส่อีเมล์และพาสเวิร์ดที่สมัครไว้ กดปุ่ม ล็อกอิน

การเลือกอุปกรณ์เสียงเดิมที่ระบบเจอ
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จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม

จะปรากฏกระดานโพสต์ข้อมูลต่างๆ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม setting

setting

จะแสดงข้อมูลส่วนตัวการตั้งค่าภาพเสียงต่างๆ 
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เลือกที่ เสียงและวิดีโอ เพื่อตรวจสอบระบบเสียงในการใช้งาน และกล้องวิดีโอที่

ใช้งาน ตรวจสอบเรียบร้อย กดปุ่ม X

จะกลับมาที่หน้าโปรแกรมใช้งาน กดที่แท็บ เพื่อนของฉัน

เพื่อนของฉัน

พิมพ์รายชื่อเพื่อนท่ีต้องการติดต่อ พูดคุยแบบเห็นหน้าเห็นตา

คลิกปุ่ม ส่งค าขอเป็นเพ่ือน
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เมื่อคนท่ีคุณต้องการเป็นเพื่อน 
ยอมรับคุณแล้วจะมีข้อความต้อนรับเดง้ขึ้นมา

และแสดงรายชื่อเพื่อนของคณุที่ด้านซ้ายมือ

สามารถเพิ่ม server ส าหรับไว้การจัดกลุ่มของเราเองว่าเป็นการจัดการงานด้านใด 
เช่น กลุ่มเพื่อนเรียน กลุ่มเพื่อนท างาน กลุ่มงานอดิเรก

เพิ่มเซร์ฟเวอร์
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กด สร้าง

เหมือนโปรแกรมจะบอกว่า คุณสร้างอีกล่ะ จะสร้างท าไมบ่อย ไม่ต้องไปสนใจ 
เราจะสร้างมีปัญหามัยหรือจะเอาโปรแกรมออกแทน ถ้าสรุปว่าสร้าง 

แล้วตั้งชื่อ server ที่ต้องการใช้งาน กด สร้าง

กด สร้าง

ลากเพื่อนเข้า server ด้วยการกดปุ่ม เชิญ หรือคัดลอก url แล้วจะส่งทางไลน์ก็ได้
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จะปรากฏกระดานโพสต์ข้อมูลต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วม server ได้รับรู้ข้อมูลกัน

ที่กระดานโพสต์ ลองส่งข้อความทักทาย เพื่อนร่วมกลุ่ม

ที่กระดานโพสต์ ลองส่งข้อความทักทาย เพื่อนร่วมกลุ่ม
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ที่กระดานโพสต์ ถ้าส่งไฟล์ขนาดใหญ่เกินไป Server จะบอกว่าขนาดไฟล์ใหญ่ไป

ที่กระดานโพสต์ เปลี่ยนมาลองไฟล์เอกสารดู 
ไม่มีปัญหาอะไรโพสต์ได้

ที่กระดานโพสต์ ก็จะมีไฟล์ต่างๆ
ที่อัพโหลดขึ้นไว้แสดงขึ้นมา
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คลิกที่ช่องส าหรับพูด > ทั่วไป 
จะมีขึ้นเครื่องมือขึน้มาด้านล่าง 

เมื่อจะท า video call ใน server 

จะขึ้นข้อความ ก าลังเชื่อมต่อ

เมื่อเชื่อมต่อได้จะปรากฏชื่อของเราขึ้นมาและมภีาพขึ้น
โลโก้ discord ขึ้นมา

ให้กดที่ กล้องวิดีโอด้านล่าง
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จะปรากฏหน้าท่านขึ้นมา

เมื่อเพื่อนคุณเชื่อมต่อช่องส าหรับพูด : ทั่วไป 
ได้แล้วจะปรากฏชื่อของเพื่อนๆคุณขึ้นมาและมีภาพวิดีโอแสดงมาดว้ย 
ถ้าเค้ากดโชว์วิดีโอนะ

จะปรากฏหน้าท่านขึ้นมา

Huawei P30 pro

iPhone se

อนึ่ง...ในการ video call ใน server จะไม่แสดงข้อความเตือน
เพ่ือนๆของคุณในกลุ่มเลย คุณต้องนัดเวลากันเองล่วงหน้านะ 
ส่วนภาพวิดีโอที่ไม่แสดงภาพนั้นขึ้นอยู่กับอปุกรณ์การใช้งานที่ยัง
ไม่ Support การใช้งาน discord video call ใน server

ที่เพ่ือนคนนึงที่ใช้มือถือHuawei P30 pro
ที่ต้องกดที่ server ก่อนจะเจอรายชื่อเพ่ือน
ที่เข้าช่องส าหรับพูด 
กดท่ี ..ทั่วไป
จะสามารถเข้าไปเจอเพ่ือนได้
และแสดงภาพของเพ่ือนทั้งหมด

Huawei P30 pro
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มีปุ่ม layout กด
เปลี่ยนได้และกด
เลือกภาพเพ่ือนให้
เป็นภาพใหญ่ได้

มาลองแชร์เอกสาร
กันดีกว่า กดที่ปุ่ม 
แชร์หน้าจอคุณ

จะแสดงหน้าต่างเริ่มถ่ายทอดสดแทน ไม่ตอ้งสงสยั เลือกเอกสารที่ต้องการ
แชร์เลย.. แชรห์น้าจอไม่เทสนะ
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จะแสดงไฟล์เอกสารที่เลือกไว้แสดง
ช่องที่ใช้งานอยู่  ให้กดที่ปุ่ม
เริ่มถ่ายทอดสด 
(ปุ่มนี้จะแชร์เอกสารคุณไม่ได้
ถ่ายทอดสดไปที่ไหนหรอก)

จะปรากฏไฟล์เอกสารของคุณที่แชร์เป็นช่อง
วิดีโอขึ้นมาพร้อมข้อความ
ถ่ายทอดสด 

จะกดที่ช่องวิดีโอไฟล์
เอกสารของคุณที่แชร์
จะแสดงเป็นภาพใหญ่
แทน
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จากนั้นไปที่เอกสารที่แชร์ 
แล้วท างานที่เอกสารนี้หรือ
น าเสนอเอกสารนี้ให้เพื่อน
คุณดู

ที่เพื่อนคนนึงที่ใช้มือถือ Huawei P30 pro ก็จะเห็นภาพ
ที่แชร์เอกสารมาเป็นช่องวิดีโอช่องนึง แล้วกดที่ช่องนั้นก็จะ
กลายเป็นภาพใหญแ่ทน

Huawei P30 pro

หากต้องการแชร์เอกสารเพิ่ม กดที่ปุ่ม แชร์หน้าจอ > เปลี่ยนหน้าต่าง
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เลือกเอกสารหรือโปรแกรมอื่น
เพื่อแชร์ใหม่เพิ่ม

เลือกได้แล้ว กดที่ปุ่ม 
เริ่มถ่ายทอดสด 

จะปรากฏไฟล์เอกสารของคุณที่แชร์เป็นช่องวิดีโอขึ้นมาพร้อมข้อความ ถ่ายทอดสด 

หากต้องการหยุดแชร์เอกสาร

กดที่ปุ่ม แชรห์น้าจอ > หยุดถ่ายทอดสด 
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จะกลับมาหน้าต่างปกต ิ
มาลองกดทีปุ่่ม หลุดออก
จะเป็นยังไงกัน??

หน้าต่าง video call
ก็จะหลุดออกมาจริงๆ
ถ้าอยากกลับเหมือนเดิม
กดปุ่ม x

ปุ่ม หลุดออก

ปุ่ม x

ต่อมา เป็นการทดสอบปุ่ม ลดเสียงรบกวน ของผู้สนับสนุนโปรแกรม 

กดที่ปุ่ม ลดเสียงรบกวน
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การลดเสียงรบกวน
ให้เลื่อนปุ่มไปทางขวา 
เพื่อเริ่มการท างานลด
เสียงรบกวน

ให้คลิกที่ปุ่ม ตัดการเชื่อมต่อ

เมื่อต้องการออกจะการ video call ใน server

ก็จะกลับมาที่กระดานโพสต์ ของ server แต่ก็จะปรากฏรายชื่อของเพื่อนอยู่ในห้อง
ที่คุณหนีออกมาก่อน

อันนี้คือแบบการ video call ใน server
ซึ่งช่วงโควิดนั้นได้ทั้งหมด 25 ในเซิร์ฟเวอร์ที่

สามารถเข้าร่วมแชทวิดีโอด้วยกันได้! 
https://support.discord.com/hc/en-

us/articles/360041721052-Server-Video
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กดที่แท็บ discord

ต่อมาจะลองแบบ video call group แบบปกติกัน

จะปรากฏรายชื่อของเพื่อนๆคุณ ขึ้นมา

แล้วมากดที่ปุ่ม กลุ่ม DM ใหม่

กดเลือกรายชื่อของเพื่อนคุณ 

จะปรากฏ การเลือกเพื่อน ขึ้นมา

แล้วกดที่ปุ่ม สร้างกลุ่ม DM ใหม่
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จะปรากฏรายชื่อของกลุ่มเพื่อนที่เลือกขึ้นมา

ให้กดปุ่ม เร่ิมวิดีโอคอล

จะปรากฏหน้าต่าง video call ขึ้นมา
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จะปรากฏหน้าต่าง video call เมื่อเพื่อนกดรับการคอลก็จะปรากฏช่องวิดีโอของ
เพื่อนๆมาเรื่อยๆ

เมื่อเพื่อนทุกคนเปิดกล้องก็จะสามารถ
ใช้งานได้ทุกคน

หากต้องการแชร์กดที่ปุ่ม เปิดการแชร์หน้าจอ
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ที่หน้าต่างหน้าจอทั้งหมดของคุณสามารถแชร์แบบ เลือกขนาดภาพในการแชร์ได้
และ เลือกเฟรมเรตในการแชร์ได้เช่นเดียวกัน

ส่วนที่หน้าต่างหน้าแอปพลิเคชั่นก็สามารถแชร์แบบเลือกขนาดภาพในการแชร์ได้
และเลือกเฟรมเรตในการแชร์ได้ แต่มีปุ่ม เสียง ให้เลือกเพิ่มเพื่อส่งเสียงจาก
แอปพลิเคชั่นนั้นๆแชร์ไปยังเพื่อนๆได้

แต่ในการแชร์ของรูปแบบนี้ เมื่อกดปุ่มแชร์ไปภาพที่แชร์จะไปแทนที่ภาพวิดีโอของ
คนที่แชร์โดยทันที
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โดยระหว่างการ video call
สามารถแชทหรือส่งไฟล์ได้ 

โดยในการ video call group รูปแบบนี้สามารถใช้งานไดสู้งคนแค่ 9 คนเท่านั้น 

เมื่อต้องการเลิก video call

กดที่ปุ่ม ตัดการเชื่อมต่อ

End video call group
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กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 22


