สอ.มจธ.

คำแนะนำ

สำหรับการประชุมใหญ�สามัญ ประจำป� 2564
ผ�านสื�ออิเล็กทรอนิกส� โปรแกรม Zoom Webinar

ผู�เข�าร�วมประชุม ต�องเป�นสมาชิก ประเภท สามัญ ที่แจ�งชื�อเข�าร�วมประชุมมาแล�วเท�านั้น

สมาชิกผู�สนใจชมบรรยากาศประชุมสามารถรับชมออนไลน�ผ�าน

Facebook live : "สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี จำกัด"

โปรดตรวจสอบอุปกรณ�และเตรียมข�อมูลของท�าน ดังนี้

(อุปกรณ� : เครื�องคอมพิวเตอร� / โน�ตบุ�ค / แท็บเล็ต / โทรศัพท�มือถือสมาร�ทโฟน)
อุปกรณ�ที่ ใช� ในการเข�าร�วมประชุม ได�ทำการติดตั้งแอพพลิเคชั่น/
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings เรียบร�อยแล�ว
อุปกรณ�ที่ ใช� ในการเข�าร�วมประชุม ต�องเชื�อมต�อกับสัญญาณ
อินเตอร�เน็ตเรียบร�อย
หากต�องการความชัดเจนของเสียง แนะนำให� ใช�หูฟ�งแทนการเป�ด
ลำโพงโทรศัพท�
แบตเตอรี่พร�อมใช�งานตลอดระยะเวลาการประชุม
เตรียมข�อมูลส�วนตัวของท�าน สำหรับใช�ตั้งชื�อผู�เข�าใช�งาน
เลขสมาชิก ตรวจสอบได�จากประกาศหน�าเว็บไซต�ของ สอ.มจธ. coop.kmutt.ac.th
ชื�อ - นามสกุล ของสมาชิก
หากเกิดป�ญหาติดขัดในระหว�างการประชุม
สามารถโทรสอบถามได�ที่ 02-470-8298

สมาชิกอาวุโส (อายุ 60 ป�ขึ้นไป) ที่ลงทะเบียนแจ�งความประสงค�เข�าร�วมประชุม
แต� ไม�มีอุปกรณ� / ไม�สามารถประชุมออนไลน�ผ�าน Zoom ได� สามารถเข�าร�วมกิจกรรมได�

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ� 2565 เวลา 13.00 น.
ชมการถ�ายทอดประชุมใหญ� ณ ห�อง LIB108 สํานักหอสมุด
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3 ขั้นตอน
การเข�าประชุมใหญ�สามัญ ประจําป� 2564
ขั้นตอนที่ 1

ติดตั้งโปรแกรม Zoom

ก�อนเข�าร�วมประชุม สมาชิกต�องติดตั้งโปรแกรม Zoom
โดยสามารถติดตั้งได� 2 ช�องทาง ดังนี้

1.

สมาร�ทโฟน หรือ แท็บเล็ต
ระบบ iOS ผ�าน App store
ระบบ Android ผ�าน Google Playstore
โดยการค�นหาคำว�า Zoom cloud meeting

2.

คอมพิวเตอร�
โดยสามารถดาวน�โหลด และติดตั้งได�ที่ zoom.us/download

ขั้นตอนที่ 2

21 ก.พ.65 เข้าลิงค์งานประชุมใหญ่
แสกนคิวอาร�โค�ดเพื�อเข�าสู�ลิงค�การประชุมได�ที่ด�านล�างนี้
หรือผ�านช�องทางประชาสัมพันธ�ออนไลน�ของสหกรณ�

12.30 น. เป�ดให�สมาชิกเข�าสู�ระบบ
(สมาชิกที่เข�าระบบประชุมหลังจาก 14.00 น. จะไม� ได�รับเงินค�าอาหาร)
13.00 น. เป�ดการประชุมใหญ�สามัญประจำป�

https://zoom.us/j/96855874691

Meeting ID :
ลิงค์ประชุมใหญ่

96855874691
P.2

ขั้นตอนที่ 3

เปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานบนแอพฯ/โปรแกรม Zoom
เมื�อคลิกที่ลิงค�จะเข�าสู�แอพพลิเคชั่น หรือโปรแกรม
จะปรากฎหน�าจอ ดังนี้

จะปรากฎหน�าจอให�กรอกข�อมูล

หรือ

Zoom

เลือก “ Join a Meeting ”
แล้วใส่ Meeting ID : 96855874691

เลขทะเบียนสมาชิก 4 หลัก ชื�อ นามสกุล
อีเมล

กรอกข�อมูล
1. เลขทะเบียนสมาชิก 4 หลัก ชื�อ นามสกุล
2. อีเมล
*ตรวจสอบหมายเลข
ทะเบียนสมาชิกได�ที่
coop.kmutt.ac.th

ตัวอย�าง

ข�อสําคัญ!!!

โปรดเปลี่ยนชื�อผู� ใช�งาน
ให�อยู� ในรูปแบบที่กําหนด ดังนี้
ให�ออกจากระบบการประชุม แล�วเข�ามาใหม�

“

“ กรณีเข�าระบบประชุมมาแล�ว ลืมเปลี่ยนชื�อ

Please register to join this
webinar.

0999 ออมทรัพย� มั่งมีี
coop@kmutt.ac.th

เลขทะเบียนสมาชิก 4 หลัก
ชื�อ นามสกุล

Cancel

P.3

OK

เมื�อเข�าสู�ระบบ Zoom
ท�านจะไม�เห็นสัญลักษณ� ไมโครโฟน และกล�อง
สัญลักษณ�เหล�านี้จะแสดงต�อเมื�อท�านได�รับอนุญาต
ให�สนทนา
เมื�อผู�ดําเนินรายการเป�ดโอกาสให�แสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม
ท�านสามารถใช�ฟ�งก�ชั่น
1. Chats หรือ แชท เพื�อส�งข�อความ/พูดคุยกับแอดมินและผู�เข�าร�วมประชุม
2. Raise Hand หรือยกมือ เพื�อเป�นสัญญาณบอกผู�ดําเนินรายการ
3. Q&A เพื�อพิมพ�คําถามที่ต�องการสอบถาม
Q&A

Chats

Raise Hand

Q&A

ช�องทางประชาสัมพันธ�ออนไลน�ของสหกรณ�ฯ
เว็บไซตของ สอ.มจธ.
coop.kmutt.ac.th

ไลนสหกรณฯ
ID : @coopkmutt
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เฟซบุก
kmuttsaving

ขั้นตอน

การใช�สิทธิ์เลือกตั้ง ประจําป� 2565
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โปรดตรวจสอบอุปกรณ�และเตรียมข�อมูลของท�าน ดังนี้

(อุปกรณ� : เครื�องคอมพิวเตอร� / โน�ตบุ�ค / แท็บเล็ต / โทรศัพท�มือถือสมาร�ทโฟน)
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วันที่ 21 กุมภาพันธ� 2565
ตั้งแต�เวลา 08.00 -13.00 น.
(ผ�านสื�ออิเล็กทรอนิกส��)

ใช�สิทธิ์ ได�เฉพาะสมาชิกสามัญที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
เลขทะเบียนสมาชิกไม�เกิน 03816
ตรวจสอบรายชื�อผู�มีสิทธิ์เลือกตั้ง และเลขทะเบียนสมาชิก
ได�ที่เว็บไซต� สอ.มจธ. coop.kmutt.ac.th
หัวข�อข�าว ข�อมูลการลงคะแนนเลือกตั้ง สอ.มจธ. ผ�านสื�อ
อิเล็กทรอนิกส� ประจำป� 2565 > ดัชนีรายชื�อสมาชิก

***

เตรียมข�อมูลส�วนตัวของท�าน สำหรับกรอกข�อมูล ดังนี้
เลขทะเบียนสมาชิก จำนวน 4 หลัก
ถ�าเลขสมาชิกของท�านมีจำนวนน�อยกว�า 4 หลัก
ให� ใส�เลข 0 ด�านหน�าตัวเลข เช�น
เลขทะเบียนสมาชิกเป�น "999" ให� ใส�เป�น "0999" เป�นต�น
เลขบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 13 หลัก
ศึกษาข�อมูลผู�ลงสมัครรับเลือกตั้งได�ที่เว็บไซต� สอ.มจธ.
coop.kmutt.ac.th หัวข�อข�าว ข�อมูลการลงคะแนนเลือกตั้ง
สอ.มจธ. ผ�านสื�ออิเล็กทรอนิกส� ประจำป� 2565

อุปกรณ�ที่ ใช� ในการใช�สิทธิ์เลือกตั้ง ต�องเชื�อมต�อกับสัญญาณ
อินเตอร�เน็ตเรียบร�อย
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ขั้นตอนที่ 1

21 ก.พ.65 ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

เวลา 08.00 - 13.00 น. สมาชิกรับลิงค�สำหรับใช�สิทธ�
เลือกตั้ง ได�ที่ช�องทางประชาสัมพันธ�ออนไลน�ของ
สหกรณ�ฯ 3 ช�องทาง ดังนี้
ไลนสหกรณฯ
ID : @coopkmutt

เว็บไซตของ สอ.มจธ.
coop.kmutt.ac.th

ขั้นตอนที่ 2

เฟซบุก
kmuttsaving

เข้าสู่ระบบเลือกตัง
้ และใช้สิทธิ์
สมาชิกกรอกข�อมูล และใช�สิทธิ์ตามคำแนะนำ

เลขทะเบียนสมาชิก จำนวน 4 หลัก
เช�น 0999
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 13 หลัก

หน�าจอแสดงผลเมื�อลงคะแนน
สำเร็จ

สมาชิกที่ ไม�มีอุปกรณ� หรือไม�สามารถใช�สิทธิ์เลือกตั้งผ�านสื�ออิเล็กทรอนิกส� ได�ด�วยตนเอง
สามารถมาใช�สิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้ง (ผ�านสื�ออิเล็กทรอนิกส�) ได�
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ� 2565 เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ บริเวณลานแดง อาคารเรียนรวม 2
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