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   5. เ ม่ือเขาหองสัมภาษณเ ริ่มการสัมภาษณใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ เปดไมคและ
เปดกลอง ยืนในมุมท่ีคณะกรรมการฯ สามารถเห็นไดต้ังแตศีรษะจรดเทา และเดินในระยะส้ันๆ หลังจากน้ัน 
ใหน่ังลง แนะนําตัวเองโดยแจงตําแหนง และเลขประจําตัวสอบ ตามดวยช่ือ - สกุล และพรอมตอบคําถามของ
คณะกรรมการฯ จนเสร็จส้ินการสัมภาษณ ตามลําดับ 
   6. เม่ือเสร็จส้ินการสอบสัมภาษณขอใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ กด Leave Meeting 
ออกจากหองสัมภาษณโดยทันที 
   7. ให ผู มีสิทธิเขารับการประเมินฯ เขากลุม Line สอบสัมภาษณ (Open Chat) ไดทาง 
QR CODE ดานลางน้ี โดยทําการเปล่ียนช่ือตามขอ 1 ใหใชรูปโปรไฟลเปนรูปจริงปจจุบันเห็นใบหนาชัดเจน 
(ไมใสหนากากอนามัย) ซ่ึงกําหนดการหรือลําดับการสอบสัมภาษณ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
โดยขอใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ ติดตามขอมูลในกลุม Line Official สอบสัมภาษณ (Open Chat) 
เพื่อความรวดเร็วในการรับขอมูลขาวสาร 
  7.1 กลุม Line สอบสัมภาษณ (Open Chat) วันที่ 11 กันยายน  2564 
  (เลขประจําตัวสอบ สป,พช,ปภ. 0001 - 0199) 
 

 
  7.2 กลุม Line สอบสัมภาษณ (Open Chat) วันที่ 12 กันยายน  2564 
  (เลขประจําตัวสอบ สป,พช,ปภ. 0200 - 0392) 
 

 
  ท้ังน้ี ขอใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ ทุกคน ศึกษาวิธีการใชงานโปรแกรม ZOOM ตาม
คูมือการเขาระบบ ZOOM สําหรับระบบปฏิบัติการ IOS , Android และระบบ Web Browser ดวยตนเอง
อยางละเอียด หากมีขอสงสัยหรือมีปญหาในการเขาใชงานระบบสามารถติดตอสอบถามทางโทรศัพทไดที ่
กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดปทุมธานี 02-581-6038 ตอ 301 และโทรศัพทมือถือ 
083-921-8845 (นางสาวมนัญชยา สมบูรณ ตําแหนงพนักงานทรัพยากรบุคคล)  

 
 
 
 
 



 

 
 

คู่มือกำรเข้ำระบบ ZOOM 
ส ำหรับระบบปฏิบัติกำร IOS , Android และ Web Browser 
ส ำหรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ 

สอบสัมภำษณ์ออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม ZOOM 
พนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ สังกดักระทรวงมหำดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Download และติดตั้ง Application ZOOM และเข้าระบบ ZOOM ผ่านระบบปฏิบัติการ IOS , 
Android และ Web Browser ลงในอุปกรณ์ที่จะใช้ส าหรับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 
พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดปทุมธานี) ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

ลิงค์ส ำหรับกำรสอบสัมภำษณ์ออนไลน์ผ่ำนระบบ ZOOM 
พนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ สังกัดกระทรวงมหำดไทย 

https://us02web.zoom.us/j/4944940930?pwd=aUZvc1FwaWFPOExFaWZEQ0xIR1loUT09 

หรือเข้ำร่วมประชุมโดยใช้ Meeting ID 
Meeting ID : 494 494 0930 

Passcode : 151464 

https://us02web.zoom.us/j/4944940930?pwd=aUZvc1FwaWFPOExFaWZEQ0xIR1loUT09


 

 
 

คู่มือการเข้าระบบ ZOOM 
ส าหรับระบบปฏิบัติการ IOS , Android  

ส าหรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 

พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกดักระทรวงมหาดไทย 
 

1. เปิด Application Zoom 
2. เข้าร่วมประชุมโดยแตะที่ปุ่ม “Join a Meeting” 

 
3. ใส่ Meeting id : 494 494 0930 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ท าการเปลี่ยนชื่อโดยตั้งชื่อด้วย
ต าแหน่ง และเลขประจ าตัวสอบ   หลัก ตามด้วยชื่อจริง ภภาษาไทย  เช่น  
  กรณีสมัคร 1 ต าแหน่ง สป0001นายมุ่งม่ัน 
  กรณีสมัคร 2 ต าแหน่ง สปพช0099นางตั้งใจ  
  กรณีสมัคร 3 ต าแหน่ง สปพชปภ023 น.ส.ยินดี 
แล้วกดปุ่ม “Join” 
(ในการใช้งานครั้งแรก หากมีการแจ้งเตือนการขอสิทธิ์ต่างๆ ให้กดอนุญาตทั้งหมด) 

 
 . หากต้องการรหัสผ่านให้ใส่ : 151464 
5. ปิดไมค์และเปิดกล้องเพื่อเตรียมพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ 
6. เมื่อเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์ขอให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ กด Leave Meeting ออกจากห้อง 
   สัมภาษณ์โดยทันที 



 

 
 

คู่มือการเข้าระบบ ZOOM 
ส าหรับการเข้าระบบ Web Browser  

ส าหรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 

พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกดักระทรวงมหาดไทย 
 

1. เปิด Web Browser เช่น Google Chrome , Safari , Microsoft Edge หรือ Internet Explorer 
2. ไปท่ี URL : http://join.zoom.us 
3. ใส่ Meeting id : 494 494 0930 แล้วกด “Join” 
 (ในการใช้งานครั้งแรก หากมีการแจ้งเตือนการขอสิทธิ์ต่างๆ ให้กดอนุญาตทั้งหมด) 

 
4. ใส่ Meeting id : 494 494 0930 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ท าการเปลี่ยนชื่อโดยตั้งชื่อด้วย
ต าแหน่ง และเลขประจ าตัวสอบ   หลัก ตามด้วยชื่อจริง ภภาษาไทย  เช่น  
  กรณีสมัคร 1 ต าแหน่ง สป0001นายมุ่งม่ัน 
  กรณีสมัคร 2 ต าแหน่ง สปพช0099นางตั้งใจ  
  กรณีสมัคร 3 ต าแหน่ง สปพชปภ023 น.ส.ยินดี 
แล้วกดปุ่ม “Join” 

 
5. ใส่ Meeting Passcode : 151464 แล้วกด “join” 

 
6. ปิดไมค์และเปิดกล้องเพื่อเตรียมพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ 
7. เมื่อเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์ขอให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กด Leave Meeting ออกจากห้อง 
   สัมภาษณ์โดยทันที 

http://join.zoom.us/



