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แนวทางการดำเนินงาน ฉบับที่ 2 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 

“ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” 
 
 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด(ผู้ประสานงานจังหวัดหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ตรวจสอบ
ข้อมูลผู้สมัครอบรมในรอบท่ี 1  และรอบท่ี 2 (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น.) 
และตรวจสอบข้อมูลผู้ประสานงานจังหวัด ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ตามคู่มือการตรวจสอบข้อมูล 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยไฟล์ข้อมูลจะจัดส่งถึงเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโดยตรง และเมื่อดำเนินการแก้ไขไฟล์ข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งไฟล์ข้อมูลให้กับผู้รับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 
30 กรกฎาคม 2564 
  อนึ่ง ข้อมูลผู้สมัครจากจังหวัดจะใช้เป็นข้อมูลการตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเข้าอบรม 
และการออกเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม จึงขอให้ตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวก่อน
ดำเนินการจัดส่งด้วย 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งผู้สมัครของจังหวัดให้ติดตั้ง
แอพพลิเคชั่น Microsoft Teams ลงเครื่องโทรศัพท์มือถือ iPad หรือคอมพิวเตอร์ ให้เรียบร้อย พร้อมศึกษา
วิธีการใช้งานก่อนวันเข้ารับการอบรม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

3. ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. จะมีการซักซ้อมการเข้าห้องการอบรมออนไลน์ 
ให้กับผู้ประสานงานจังหวัดโดยเฉพาะ ทั้งนี้ สามารถเริ่มเข้าห้องได้ก่อนเวลา 30 นาที สำหรับ Link เข้าอบรม
จะส่งให้ในไลน์ กลุ่มประสานงาน ศธจ. “ตลาดนัดการเรียนรู้” ก่อนวันซักซ้อม 

4. การอบรมในแต่ละหลักสูตร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะส่ง Link การอบรม
ให้กับผู้ประสานงานจังหวัด ก่อนการอบรมในแต่ละหลักสูตร 2 วัน 
 
 
 
 
 
 
 

5. ผู้ประสานงานจังหวัด มีภารกิจสำคัญ คือ การให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้เข้ารับการอบรม 
ทั้งก่อนการอบรมและระหว่างการอบรมให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จนถึงการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม 

6. การจัดทำเกียรติบัตรและการส่งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู ้ผ่านการอบรม สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 
 

 
 
   ผู้ที่จะได้รับเกียรติบัตรการอบรมจะต้องผ่านเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1. ต้องเป็นผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์แล้ว เท่านั้น 
2. ต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 60% ของหลักสูตรที่สมัคร 
3. ต้องทำแบบประเมินการอบรมของหลักสูตรที่สมัคร และส่งภายในเวลาที่กำหนด 

 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

แนวทางการดำเนินงาน 

เกณฑ์การได้รับเกียรติบัตรการอบรม 

 

โดยติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง 
1. ไลน์ กลุ่มประสานงาน ศธจ. “ตลาดนัดการเรียนรู้” 
2. Facebook  นายวิระ แข็งกสิการ 
 วิระ แข็งกสิการ 
 ศธ.360 องศา 



การตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลผู้สมัครการอบรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” 

โดย ศึกษาธิการจังหวัด ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. ตรวจสอบความซ ้าซ้อนของข้อมูลผู้สมัคร ให้เหลือเพียงรายชื่อเดียวต่อคน หากมีการซ ้าซ้อนให้เลือกจาก
รายชื่อที่ลงทะเบียนหลังสุดเป็นหลัก ข้อมูลอื่นให้ลบทิ ง 

๒. ให้แก้ไขเฉพาะข้อมูล ค้าน้าหน้าชื่อ, ชื่อ-สกุล, อายุ, ต้าแหน่ง, วิชาที่สอน, หน่วยงาน/สถานศึกษา, สังกัด, 
หมายเลขโทรศัพท,์ และ e-Mail ให้ถูกต้องเท่านั น 

๓. ห้ามแก้ไข ชื่อไฟล์ และชื่อคอลัมน์ทุกคอลัมน์ 
๔. ห้ามแก้ไขข้อมูล ในช่อง ID (คอลัมน์A) และหลักสูตรที่ได้ลงทะเบียนหรือเพ่ิมเติมหลักสูตรที่ไม่ได้

ลงทะเบียน(คอลัมน์ O - Y) เข้าไปในข้อมูลที่ได้รับ ไม่กว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 
๕. จัดส่งข้อมูลที่แก้ไขแล้ว กลับมายังส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันศุกร์ ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ผ่าน Line ส่วนตัวผู้ประสานงาน สป.เท่านั น 
 



คูม่อืเขา้รว่มงาน
Microsoft Teams Live Event

งานตลาดนดัออนไลน์



ท่านจะไดรั้บ Link เขา้ร่วมงาน ซ่ึงจะเปิดใหเ้ขา้ ก่อนเวลา 30 นาที
เช่น https://bit.ly/Wangchan-Day2-Join ซ่ึงสามารถเขา้ใชง้านได ้ทุกอุปกรณ์

หากใช ้มือถือ/iPadใหติ้ดตั้งแอพ Microsoft Teamsลงเคร่ืองก่อน หรือ 
ทดลองเขา้ ตามคู่มือ

ในการกรอกช่ือ ขอใหก้รอกช่ือเตม็ ตามท่ีลงช่ือในใบสมคัร
(กรณีเขา้ผา่นเวบ็ ขอใหก้รอกช่ือ ผา่น Questionแทน)
หลงัจบงาน จะดึงช่ือจากระบบมาดูการเขา้ร่วม

https://bit.ly/Wangchan-Day2-Join


1. คลกิ Link เข้าห้อง

เข้าผ่าน Website – ไม่ตอ้งติดตัง้ - ไม่ตอ้งใชอี้เมล

2.เลือก ดูผ่านเวบ็ 3.เลือก ไม่ใส่ email รอ งานเร่ิม



1.คลกิ Link เข้าห้อง

เข้าผ่าน มือถอื – ตอ้งติดตัง้แอพ - ไม่ตอ้งใชอี้เมล

2. กดรับแอป และ ติดตั้ง 3. เข้าร่วมการประชุม รอ งานเร่ิม
4. ใส่ช่ือเตม็

( เหมือนที่ลงทะเบียน )



1.คลกิ Link เข้าห้อง

เข้าผ่าน iPad – ตอ้งติดตัง้แอพ - ไม่ตอ้งใชอี้เมล

2. กดรับแอป และ ติดตั้ง 3. กด เข้าร่วมในฐานะผู้เยีย่มชม รอ งานเร่ิม
4. ใส่ช่ือเตม็

( เหมือนที่ลงทะเบียน )
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ท่ี  สนง.ศธจ. หน้าท่ี ท่ี  สนง.ศธจ. หน้าท่ี
1 กระบ่ี 1 40 แพร่ 2486
2 กรุงเทพมหานคร 28 41 ภูเก็ต 2525
3 กาญจนบุรี 290 42 มหาสารคาม 2549
4 กาฬสินธ์ุ 385 43 มุกดาหาร 2600
5 ก าแพงเพชร 429 44 แม่ฮ่องสอน 2618
6 ขอนแก่น 479 45 ยโสธร 2632
7 จันทบุรี 571 46 ยะลา 2653
8 ฉะเชิงเทรา 603 47 ร้อยเอ็ด 2676
9 ชลบุรี 656 48 ระนอง 2730
10 ชัยนาท 775 49 ระยอง 2750
11 ชัยภูมิ 805 50 ราชบุรี 2804
12 ชุมพร 860 51 ลพบุรี 2907
13 เชียงราย 898 52 ล าปาง 2978
14 เชียงใหม่ 947 53 ล าพูน 3013
15 ตรัง 1051 54 เลย 3034
16 ตราด 1126 55 ศรีสะเกษ 3085
17 ตาก 1148 56 สกลนคร 3135
18 นครนายก 1181 57 สงขลา 3212
19 นครปฐม 1208 58 สตูล 3319
20 นครพนม 1281 59 สมุทรปราการ 3339
21 นครราชสีมา 1333 60 สมุทรสงคราม 3416
22 นครศรีธรรมราช 1464 61 สมุทรสาคร 3430
23 นครสวรรค์ 1566 62 สระแก้ว 3485
24 นนทบุรี 1703 63 สระบุรี 3518
25 นราธิวาส 1781 64 สิงห์บุรี 3563
26 น่าน 1818 65 สุโขทัย 3587
27 บุรีรัมย์ 1843 66 สุพรรณบุรี 3618
28 ปทุมธานี 1967 67 สุราษฎร์ธานี 3687
29 ประจวบคีรีขันธ์ 2032 68 สุรินทร์ 3769
30 ปราจีนบุรี 2075 69 หนองคาย 3841
31 ปัตตานี 2112 70 บึงกาฬ 3871
32 พระนครศรีอยุธยา 2151 71 หนองบัวล าภู 3894
33 พะเยา 2211 72 อ่างทอง 3918
34 พังงา 2229 73 อ านาจเจริญ 3947
35 พัทลุง 2245 74 อุดรธานี 3972
36 พิจิตร 2304 75 อุตรดิตถ์ 4045
37 พิษณุโลก 2333 76 อุทัยธานี 4075
38 เพชรบุรี 2399 77 อุบลราชธานี 4102
39 เพชรบูรณ์ 2438

ล ำดับท่ีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด


