แนวทางการจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ในรูปแบบ Online
ขั้นตอนการลงทะเบียนและขออมุมัติเข้าร่วมหลักสูตรออนไลน์ ดังนี้
1. ลงทะเบียนผ่านระบบ www.smeonline.in.th
2. ตอบคาถามเบื้องต้นก่อนเลือกหลักสูตรเข้ากลุ่มเรียนตามที่กาหนด
3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแจ้งให้ทราบ
ลงทะเบียนผ่านระบบ www.smeonline.in.th และตอบคาถาม 2 ข้อ ก่อนเลือกหลักสูตรเข้าเรียน
เมื่อผู้ประกอบการตอบคาถามเบื้ องต้น เข้าสู่หน้าระบบลงทะเบียน www.smeonline.in.th จะมี
แบบสอบถามเบื้องต้นก่อนการลงทะเบียน จานวน 2 ข้อ เป็นแบบเลือกคาตอบ ดังนี้
1. ท่านมีร้านค้าออนไลน์แบบใด
O มีร้านค้าออนไลน์และมีสินค้า/บริการ ขายบนตลาดออนไลน์อยู่แล้ว อาทิ Shopee, LAZADA,
Lnwshop, LINE OA, เพจเฟซบุ๊ก, อื่นๆ
O ยังไม่มีร้านค้าออนไลน์ แต่มีสินค้าพร้อมขายบนตลาดออนไลน์ อาทิ Shopee, LAZADA,
Lnwshop, LINE OA, เพจเฟซบุ๊ก, อื่นๆ
O ไม่มีร้านค้าออนไลน์ และไม่มีสินค้า/บริการ
2. ท่านมีอุปกรณ์ในการเรียนและใช้สาหรับบริหารร้านค้าออนไลน์แบบใด
O มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและสมาร์ทโฟน พร้อมอินเทอร์เน็ต
O มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค พร้อมอินเทอร์เน็ต
O มีสมาร์ทโฟน พร้อมอินเทอร์เน็ต

 กรณีตอบคาตอบทั้ง 2 ข้อ แบบ (ไม่มีร้านค้าออนไลน์ และไม่มีสินค้าบริการ / มีสมาร์ทโฟน
พร้อมอินเตอร์เน็ต) หรือ (ยังไม่เปิดร้านค้าออนไลน์ แต่มีสินค้าพร้อมขายบนตลาดออนไลน์ /
มีสมาร์ทโฟน พร้อมอินเตอร์เน็ต ) จะสามารถเข้า หลักสูตรเรียนออนไลน์ ได้เฉพาะกลุ่ม C
แสดงดังภาพตัวอย่าง

 กรณีตอบคาตอบทั้ง 2 ข้อ แบบ (มีร้านค้าออนไลน์และมีสินค้า/บริการ ขายบนตลาดออนไลน์
อยู่แล้ว/ มีคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊คและสมาร์ทโฟน พร้อมอินเทอร์เน็ต ) หรือ มีร้านค้าออนไลน์
และมี สิ น ค้ า /บริ ก าร ขายบนตลาดออนไลน์ อ ยู่ แ ล้ ว / มี ค อมพิ ว เตอร์ / โน๊ ต บุ๊ ค พร้ อ ม
อินเทอร์เน็ต) จะสามารถเข้าหลักสูตรเรียนออนไลน์ได้ทั้งกลุ่ม C และ B ดังภาพตัวอย่าง

เมื่อพบหน้ากรอกข้อ มูลส่วนบุคคล ทางผู้ประกอบการต้องใส่เลขบัตรประจาตัวประชาชน
เพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนใส่รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น และข้อมูลใช้สาหรับในการติดต่อ
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ อาทิ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล์ ชื่อเฟสบุ๊คสาหรับใช้เข้าเรียน ชื่อกิจการ
และที่ตั้งกิจ การในเขตพื้น ที่ มทร.ธัญบุ รี รับผิ ดชอบ 11 จังหวัด กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, นนทบุรี ,
สมุทรปราการ, นครปฐม, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี, ชัยนาท, ลพบุรี, และสระบุรี รูปแบบการจด
ทะเบียน ภาคธุรกิจ เลข TSIC ประเภทสินค้า ลิงก์ร้านค้า ยอดขาย และจานวนสินค้าที่มีพร้อมขาย เป็นต้น
ตามฟอร์มที่กาหนด จากนั้นกด บันทึก ดังภาพตัวอย่าง

.

จากการตอบคาถามประเมินศักยภาพทางธุรกิจ ยกตัวอย่าง หากผู้ประกอบการมีความพร้อม
เข้าเงื่อนไขของกลุ่มผู้ประกอบการที่มีหน้าร้านค้าออนไลน์แล้ว และมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมอินเทอร์เน็ตใน
การเข้าอบรมได้ ระบบจะมีการแจ้งว่าท่านได้สมัครเข้าอบรมออนไลน์ในหลักสูตร...................และการแจ้งรหัส
เข้าเรียนหลักสูตรอบรมดังกล่าว ทางระบบฯ จะส่งให้ทั้งทางเบอร์โทรศัพท์มือถือ และทางอีเมลที่ท่านได้กรอก
ข้อมูลการลงทะเบียนเอาไว้ สาหรับใช้ยืนยันการขออนุมัติเข้ากลุ่มปิดบน Group Facebook และลิงก์ในการ
เข้าร่วมกลุ่มเรียนจะแจ้งไปในอีเมลของท่าน ดังภาพตัวอย่าง

ผู้เรียนจะได้รับอีเมล์แจ้งลิ้งก์ Facebook private group พร้อมรหัสสาหรับเข้าเรียน

เมื่อผู้ประกอบการกด บันทึกข้อมูล ทางระบบจะทาการส่งลิ้งก์ Facebook Group (กลุ่มปิด)
พร้อมทั้งรหัสเข้าเรียนแจ้งให้ผู้ประกอบการทางผ่านทางอีเมล์ ที่ได้ทาการลงทะเบียนไว้ สาหรับใช้เข้าร่วม
หลักสูตร และรหัสนี้จะใช้เพื่อยืนยันคาตอบในการเข้าร่วมกลุ่ม หากมีข้อสงสัยทาง มทร.ธัญบุรี จะมีช่องทางให้
ผู้ประกอบการติดต่อสอบถามได้ ผ่าน Line OA หรือเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ
ผู้เข้าอบรมกดลิงก์เข้า Facebook ตอบคาถาม 3 ข้อก่อนเข้ากลุ่ม
1) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.smeonline.in.th แล้วหรือยัง
-เรียบร้อยแล้ว
-ยังไม่ได้สมัคร (ต้องกลับไปลงทะเบียนก่อน)
2) ชื่อ-นามสกุล ตามบัตรประชาชน
3) รหัสยืนยันที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมล์
โดยใส่ code ที่แจ้งไว้เป็นรหัสผ่าน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อตอบรับอนุญาตใหเข้า
กลุ่มได้ โดยอ้างอิงจากชื่อ และรหัสที่ได้รับ ดังภาพตัวอย่าง

ผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนในกลุ่มตามเวลาที่กาหนดและ แสดงตัวตนทุกครั้ง ดังภาพตัวอย่าง

ทาง มทร.ธั ญ บุ รี ใช้ Facebook Fanpage ในชื่ อ SME RMUTT ในการเปิ ด กลุ่ ม เพื่ อ เข้ า
อบรม เมื่อผู้เรียนเข้าเรียนผ่านระบบ เนื้อหาที่เป็นวีดีโอจะถูกแบ่งไว้เป็นหน่วยการเรียนรู้ โดยต้องแสดงตัวตน
ผ่านการ comment ในวีดีโอ หากมีคาถามสามารถ comment ทิ้งไว้ให้ admin / TA คอยรวบรวมคาถามให้
วิ ท ยากร/ผู้ ส อนตอบได้เ ช่น กั น หรื อ ผู้ เ รี ย นสามารถคลิ ก ในแต่ ล ะหน่ว ยการเรี ยนรู้ว่า “เรี ย บร้ อ ย” หรื อ
“Done” เพื่อแสดงตัวตนในการเรียนและทาง มทร.ธัญบุรี จะใช้การเช็คชื่อผู้เข้าเรียนจากชื่อ Facebook
ที่ผู้ประกอบการเข้าเรียน อิงกับการลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว

