
คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์
และ True Vlearn

ส าหรับนักศึกษา
(Online Learning – 7 Courses)
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• หลักสูตร Prerequisite หัวข้อ “StartUp Entrepreneur Mindset”
• หลักสูตร Prerequisite หัวข้อ “Social Devotion”

สารบัญ

ส่วนที่ 4: การเรียนใน 7 หลักสูตรหลัก ผ่านช่องทาง Zoom Webinar

ส่วนที่ 5: การท าแบบทดสอบในระบบ True Vlearn

ส่วนที่ 6: สิทธิประโยชน์จากโครงการ From Gen Z to be CEO



ส่วนที่ 1: เข้าสู่ระบบลงทะเบียน



ขั้นตอนเลือกประเภท ให้เลือกประเภท ‘นักศึกษา’

1.1 หน้าส าหรับการเข้าสู่ระบบลงทะเบยีน

* คือส่วนท่ีจ ำเป็นต้องระบุ



ขั้นตอนกำรสร้ำงบัญชีผู้ใช้ กรอกรำยละเอียดดังนี้
1. อีเมล์ (ใช้เป็น ชื่อผู้ใช้/Username)
2. รหัสผ่ำน 

*รหัสผ่ำนต้องมีอย่ำงน้อย 8 ตัวอักษร 
รวมทั้งอักษรตัวใหญ่ ตัวเล็ก ตัวเลข และอักขระพิเศษ 
**แนะน ำให้ใช้ Gz-เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน เช่น 
Gz-1002223334567

3. ยืนยันรหัสผ่ำน

หมำยเหตุ
ช่ือผู้ใช้ และ รหัสผ่ำนที่ตั้งขึ้น จะน ำไปใช้เพื่อเข้ำสู่ระบบ True Vlearn

1.1.1 หน้าส าหรับการเข้าสู่ระบบลงทะเบยีน

* คือส่วนท่ีจ ำเป็นต้องระบุ



1. ส ำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติใน 7 ข้อที่ระบุ โปรดติ๊กเลือก 
หรือ สำมำรถระบุเองได้อิสระ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1)
• มีประสบกำรณ์ประกอบธุรกิจ อำทิ ค้ำขำยทั่วไป ค้ำขำยออนไลน์ ผลิต

สินค้ำเพื่อจ ำหน่ำย ฯ
• มีผลิตภัณฑ์/บริกำร หรืออยู่ระหว่ำงพัฒนำผลิตภัณฑ์/บริกำร
• ผลิตหรือจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตร ผลิตผลทำงกำรเกษตรและประมง และ

ต้องกำรต่อยอดสู่กำรค้ำสำกล
• มีธุรกิจ/ครอบครัวประกอบธุรกิจท่ีจดเลขนิติบุคคล 

(หากเลือกข้อนี้จะต้องระบุเลขนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า)

• มีประสบกำรณ์ขำยของออนไลน์
• ครอบครัวประกอบธุรกิจ หรือครอบครัวมีกิจกำรเป็นของตนเอง
• มีประสบกำรณ์เข้ำร่วมกิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพ Startup อำทิ เคย

เข้ำร่วมอบรม เรียนคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับ Start upฯ

2. เลือกหมวดหมู่สินค้ำท่ีมีอยู่หรือสนใจ

เมื่อเลือกคุณสมบัติแล้ว จะต้องแนบหลักฐำนประกอบ เพ่ือให้ทำง
สถำบันฯ สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้ 

อำทิ รูปแบรนด์/โลโก้สินค้ำ รูปหน้ำร้ำนค้ำ/เพจร้ำนค้ำออนไลน์ 
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประกำศนียบัตรหลักสูตรต่ำงๆ เป็นต้น

หมำยเหตุ
• อัพโหลดไฟล์ประเภท PDF (ไม่ติด Security password) และ JPG
• อัพไฟล์สูงสุด 7 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 2 MB

ขั้นตอนการเลือกคุณสมบัติ

* คือส่วนท่ีจ ำเป็นต้องระบุ

1.2



1. เลือกชื่อสถำนศึกษำท่ีท่ำนก ำลังศึกษำอยู่
2. เลือกระดับกำรศึกษำที่ท่ำนก ำลังศึกษำอยู่ 

(ปริญญำตรี, โท หรือ เอก)
3. เลือกคณะวิชำที่ท่ำนก ำลังศึกษำอยู่ 

(มีอ่ืนๆ ให้สำมำรถระบุเองได้)
4. เลือกชั้นปีที่ท่ำนก ำลังศึกษำอยู่ 

(ปริญญำโทและเอก ไม่ต้องระบุชั้นปี)

ขั้นตอนการระบุข้อมูลการศึกษา

* คือส่วนท่ีจ ำเป็นต้องระบุ

1.3



1. เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก
2. ค ำน ำหน้ำชื่อ
3. ชื่อภำษำไทย
4. นำมสกุลภำษำไทย
5. ชื่อภำษำอังกฤษ
6. นำมสกุลภำษำอังกฤษ
7. วัน เดือน ปีเกิด
8. หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ

ขั้นตอนการระบุข้อมูลบุคคล

* คือส่วนท่ีจ ำเป็นต้องระบุ

1.4



1. เลขที่อยู่
2. เลขรหัสไปรษณีย์
3. จังหวัด
4. อ ำเภอ/เขต
5. ต ำบล/แขวง

ข้อเสนอพิเศษจำก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)
เพื่อเข้ำร่วมโครงกำร True Lab Membership ส ำหรับนักศึกษำ 
เพื่อต่อยอดสู่สิทธิพิเศษอ่ืนๆ โดยต้องเลือกติ๊กใน 2 หัวข้อ นั่นคือ

• ข้ำพเจ้ำยินดีในกำรเข้ำถึงสิทธิพิเศษส ำหรบันักศึกษำของ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)

• ต้องกำรท ำแบบทดสอบ Psytech (แบบทดสอบเชิงจิตวิทยำ)
*เมื่อเลือกข้อที่ 2 จะต้องเลือก 
“ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ / Used products” เพิ่มเติม น่ันคือ

ขั้นตอนการระบุที่อยู่ติดต่อ

* คือส่วนท่ีจ ำเป็นต้องระบุ

1.5



เมื่อคลิกปุ่ม ‘ลงทะเบียน’ หลังกรอกข้อมูลในขั้นตอนที่ 5 
เสร็จสิ้น จะได้รับข้อควำมดังภำพด้ำนขวำ

ระบบจะท ำกำรส่ง Verify email เพ่ือยืนยันตัวตนไปท่ีอีเมล์ที่
ลงทะเบียนไว้ ซึ่งจ ำเป็นที่จะต้องตรวจสอบก่อนกำรเข้ำสู่ระบบ 
True Vlearn แพลตฟอร์มกำรเรียนและท ำแบบทดสอบ
ออนไลน์ ในล ำดับถัดไป
หำกไม่ได้รับ แนะน ำให้เข้ำสู่ระบบโดยตรง โดยคลิก 
https://vclass.ai/login

สิ้นสุดการลงทะเบียน

* คือส่วนท่ีจ ำเป็นต้องระบุ

1.6

https://vclass.ai/login


ส่วนที่ 2: ยืนยันตัวตนผ่านอีเมล์



เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่ำนจะต้องเข้ำตรวจสอบอีเมล์ที่ได้
ลงทะเบียนไว้ เพ่ือเปิดกำรใช้งำนในบัญชีระบบ True Vlearn
ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เข้ำเรียนในหลักสูตร Prerequisite และ ท ำ
แบบทดสอบหลังกำรอบรม

ส่วนที่ 2: ยืนยันตัวตนผ่านอีเมล์

*ตัวอย่ำงอีเมล์ยืนยัน



ส่วนที่ 3: เข้าสู่ระบบ True Vlearn



เมื่อเข้ำสู่หน้ำระบบ True Vlearn จะต้องด ำเนินกำร Login 
เพ่ือเข้ำระบบ โดยระบุ Username และ Password ที่ตั้งขึ้น
ตอนลงทะเบียน
*ส่วนที่ ข้อ 1.1 (หน้ำ 4) 

3.1 ขั้นตอนเข้าสู่ระบบ True Vlearn



หลังเข้ำสู่ระบบ ท่ำนจะเห็นชื่อห้องเรียนของตนเอง
ให้ท ำกำรคลิก เพื่อเข้ำสู่ขั้นตอนถัดไป

3.2 ขั้นตอนเข้าสู่ห้องเรียน

ห้องเรียนตัวอย่ำง 



เมื่อเข้ำมำในห้องเรียนของท่ำน จะพบกับ level ต่ำงๆ ที่มี นั่นคือ
1. Welcome Remarks & Prerequisite
2. Examination (ซึ่งสำมำรถเข้ำได้หลักผ่ำนกำรอบรมครบทุกหลักสูตร

แล้วเท่ำนั้น)

โดยท่ำนจะต้องเข้ำรับกำรอบรมเป็นเรียงตำมล ำดับ โดยเริ่มจำก 
ขั้นตอนที่ 1 Welcome Remarks & Prerequisite

ขั้นตอนการแนะน าโครงการและเรียนในหลักสตูร Prerequisite3.3

ห้องเรียนตัวอย่ำง 



ขั้นตอนที่ 1 Welcome Remarks & Prerequisite

จะพบกับ 4 บท โดยต้องรับชมตำมล ำดับ
1. รับฟังกำรแนะน ำโครงกำรและสิทธิพิเศษ จำก NEA
2. รับฟังกำรแนะน ำโครงกำรและสิทธิพิเศษ จำก True Corporation
3. อบรมในหลักสูตร Prerequisite หัวข้อ “Startup Entrepreneurial 

Mindset”
4. อบรมในหลักสูตร Prerequisite หัวข้อ “Social Devotion”

3.3.1 ขั้นตอนการแนะน าโครงการและเรียนในหลักสตูร Prerequisite

*ในแต่ละบท จะถูกแบ่งเป็นคลิปสั้นๆ รวมทั้งหมด 9 คลิปวิดีโอ
**เมื่อเข้าชมวิดีโอแต่ละตัว จะไม่สามารถข้ามช่วงได้ จะต้องเรียน
เรียงกัน และต่อเนื่องจนครบจ านวนให้ถึงวินาทีสุดท้าย

ห้องเรียนตัวอย่าง 



รายละเอียดโครงสร้างของหน้าเพจ

3.3.1.1 ขั้นตอนการแนะน าโครงการและเรียนในหลักสตูร Prerequisite

หัวข้อกำรอบรม

สถานะการอบรม
Must do = จ ำนวนหัวข้อที่ต้องผ่ำน
Done = จ ำนวนหัวข้อที่ผ่ำนแล้ว
Not done = จ ำนวนหัวข้อที่ยังไม่ผำน

หำกผ่ำนกำรอบรมในหัวข้อนั้นๆ 
จะมีเครื่องหมำยถูก สีเขียว ปรำกฏขึ้น

ห้องเรียนตัวอย่าง 

ห้องเรียนตัวอย่าง 



ส่วนที่ 4: การเรียนใน 7 หลักสูตรหลัก ผ่านช่องทาง Zoom Webinar



ภำยในวันสุดท้ำยที่ก ำหนดให้เป็นกำรเรียนในหลักสูตร Prerequisite ทำง
ทีมงำนจะจัดส่งรำยละเอียดกำรเข้ำเรียนผ่ำนทำงอีเมล์ที่ลงทะเบียน ดังนี้ 1. 
Link Zoom Webinar ในกำรเข้ำเรียนใน 4 วันถัดไป 
2. Link กำรกลับเข้ำท ำแบบทดสอบผ่ำนระบบ True Vlearn
3. ก ำหนดกำรของแต่ละแห่ง

*การเรียนจะเป็น Live session ซึ่งผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับวิทยากรได้ผ่านทาง 
Chat message

**Link การเข้าเรียนในหลักสูตร “Road to Digital Economy” (Huawei)
จะถูกส่งในอีกอีเมล์ จากทาง Huawei โดยตรง

7 หลักสูตรประกอบไปด้วย

• หลักสูตร “แลกเปลี่ยนประสบกำรณจ์ำกผู้ส่งออกเพื่อกำรสร้ำงแรงบันดำลใจสู่กำรเป็นนักธุรกิจ
รุ่นใหม่”

• หลักสูตร “วิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรค้ำระหว่ำงประเทศ เพื่อท ำกำรตลำดและสร้ำงแบรนด์สนิค้ำ
ไทยเพื่อส่งออกไปยังตลำดต่ำงประเทศ”  

• หลักสูตร “เจำะลึกแพลตฟอร์มกำรค้ำออนไลน์ระหว่ำงประเทศ Cross Border E-Commerce”
• หลักสูตร “รู้ทันระบบขนส่งสินค้ำออนไลน์ด้วย Logistic อย่ำงครบวงจร” 
• หลักสูตร “อัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีให้อยู่รอดในยคุดิจิทัล (Digital Disruption & Digital Trend)”
• หลักสูตร “ภำษำอังกฤษพิชิตตลำดดิจิทัล (Business English in the digital age)”
• หลักสูตร “Road to Digital Economy” (Huawei)

*ล าดับการเรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

4.1 ขั้นตอนการรับรายละเอียดการเรียนทางอีเมล์



ก่อนเข้าร่วมอบรมสัมมนา ผู้สมัครต้องติดตั้งโปรแกรม ZOOM โดยสามารถท าได ้2 ช่องทาง
•ช่องทางที่ 1 ดาวน์โหลดลงบนสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เล็ต

ระบบ Android: https://bit.ly/34swxqI          
ระบบ iOS: https://apple.co/3nHSsSo 

•ช่องทางที่ 2 ดาวน์โหลดลงบนคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์ : https://zoom.us/support/download

__________________________

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเตมิ 
โทร: 083-097-9190

Email: info.cloud9worldwide@gmail.com

4.1.1 ขั้นตอนการรับรายละเอียดการเรียนทางอีเมล์ – ตัวอย่างอีเมล์จากโครงการฯ
*กรุณาตรวจสอบท้ังกล่องข้อความ และ junk mail*



ส่วนที่ 5: การท าแบบทดสอบในระบบ True Vlearn



เมื่อผ่ำนกำรเรียนครบ 7 หลักสูตร  ผู้เรียนจะต้องกลับเข้ำสู่ระบบ 
True Vlearn เพ่ือท ำแบบทดสอบตำมก ำหนดกำรของแต่ละแห่ง โดยสำมำรถ
ใช้ username และ password เดิมจำกำรเข้ำอบรมในขั้นตอน Prerequisite
เพ่ือเข้ำสู่ระบบ
https://vclass.ai/login

และเลือก ขั้นตอนที่ 2 Examination

ขั้นตอนการท าแบบทดสอบในระบบ True Vlearn5.1

ห้องเรียนตัวอย่ำง 

https://vclass.ai/login


ข้อสอบมีท้ังหมด 2 ชุด

1. Intermediate จ ำนวน 100 ข้อ (รวมทั้ง 6 หลักสูตร ไม่มีหลักสูตรที่ 7
- Huawei)

2. Advance จ ำนวน 20 ข้อ ซึ่งท่ำนท่ีจะสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำข้อสอบ
ชุดนี้ได้ จะต้องผ่ำนแบบทดสอบชุด Intermediate 80% ขึ้นไป โดย
ระบบจะเปิดให้ท ำแบบทดสอบอัตโนมัติ

ขั้นตอนการท าแบบทดสอบในระบบ True Vlearn5.2

ห้องเรียนตัวอย่าง 1/2



ส่วนที่ 6: สิทธิประโยชน์จากโครงการ From Gen Z to be CEO



ส่วนที่ 6: สิทธิประโยชน์จากโครงการ From Gen Z to be CEO

เมื่อท่ำนท ำกำรอบรมและท ำแบบทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว
ทำงโครงกำรจะค ำนวนผลลัพธ์ของกำรท ำแบบทดสอบ และแจ้งกลับท่ำน
ที่ผ่ำนกำรอบบรมตำมล ำดับขั้น เพ่ือรับสิทธิพิเศษของโครงกำรฯ
ผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อที่ท่ำนได้ลงทะเบียนไว้



THANK YOU

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 083 097 9190

Email: genzceo2021@gmail.com
LINE OA: @genztobeceo2021

mailto:genzceo2021@gmail.com

