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การใชงานโปรแกรมวีดีทัศนทางไกลระบบ ZOOM  การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม

และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม  

 (สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร)    

1.ดาวนโหลดโปรแกรมที่เว็บไซต www.zoom.us/download แลวคลิ๊กดาวนโหลด

 

2. ดับเบิ้ลคลิ๊กตัวโปรแกรมที่ดาวนโหลดมาเพ่ือทําการติดตั้ง 
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3.เม่ือติดตั้งแลวจะปรากฏดังรูป 

 

4. กดปุม join a meeting  

 

ชอง meeting id ใสเลข 8690478765 และชอง youname ใสชื่อ – นามสกุล ตําแหนง  เชน  นางอุบลรัตน พวง

ภิญโญ  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม   หรือกรณเีปนผูแทนใหใส  ชื่อ- นามสกุล  (แทน) เชน  นางสาววิราชินี 

คําชมภู  (แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม    จากนั้นกดปุม join  

 

หามใชอักษรยอ 
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5. จะปรากฏใหใสรหัส 527150 

 

6.จะปรากฏหนาจอรอการประชุม เมื่อถึงเวลาประชุมจะเขาสูระบบอัตโนมัติ 

 

7. เมื่อเขาสูระบบแลว  ใหทานพิมพชือ่-นามสกุล ในกลอง chat อีกครั้งนะคะ  โดยใหระบุ ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง  เชน  นางอุบลรัตน พวงภิญโญ  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม   หรือกรณีเปนผูแทนใหใส                       

ชื่อ- นามสกุล  (แทน) เชน  นางสาววิราชินี คําชมภู  (แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม   

 

สอบถามการติดตั้งระบบและการใชงาน  

กอนวันประชุม   นายภฤศ  โทร.081-6039300 หรือ นายสมศักดิ์  โทร.088-2588188 

วันประชุม  นายสมศักดิ์  โทร.088-2588188 



สาํหรับหนว่ยงานทีต้องการนําเสนอ

1.ให้กดปุ่ ม Share Screen

2.เลอืก โปรแกรมทต้ีองการแชร์ เช่น เลอืก powerpoint หรือเลอืก screen เพือแชร์หน้าจอทั งหมด



3. กดปุ่ ม share ก็จะสามารถนําเสนอเนื อหาให้ทีประชมุได้

หากมีข้อสงสยัการใช้งานระบบและการนําเสนอผา่นระบบ  กรุณาโทร. - สาํหรับหนว่ยงานทีมีวาระนาํเสนอ
ต่อทีประชมุขอทดสอบระบบเวลา . – .  น.




