ขัน้ ตอนการสมัครเรี ยนหลักสูตรออนไลน์ ผ่าน Streaming และ แนะนา Function การใช้
งาน CourseSquare - Online Platform มาตรฐาน รั บรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจและ
สานักงานส่ งเสริม Software แห่ งชาติ (SIPA)
1. เข้ าสู่คอร์ สเรี ยนอย่ างถูกต้ องแม่ นยา
1.1 จากหน้ า Official Website ของสถาบัน

กรุณาเช็ครูปแบบคอร์ สบนเมนู Type & Schedule ของคอร์ สที่ท่านสนใจ บน
ENG ME UP Official Website www.EnglishMeUp.com

ตัวอย่างเช่น หากท่านกาลังเตรี ยมตัวสอบ CU-TEP ก็ให้ เลือก COURSE > CU-TEPจากนัน้ เลือก
เมนู Type & Schedule เพื่อพิจารณารูปแบบคอร์ สที่ทา่ นสนใจ โดยท่านสามารถ Click ที่แถบ
“More Info” เพื่ออ่านรายละเอียดหลักสูตร Online นันๆ
้ ก่อนคลิก Link “สมัครผ่านระบบ
ออนไลน์” เพื่อเข้ าสู่ Platform การสมัครเรี ยน
1.2 จาก Link ที่ท่านได้ รับผ่าน E-Mail หรื อ ENG ME UP Official Line Account

จะปรากฎหน้ าจอดังนี ้ โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตรทังหมดจากที
้
่นี่ได้ อีกครัง้

2. ลงทะเบียนเรี ยนหลักสูตร Online และการกรอกรหัสส่วนลด ด้ วยขันตอนง่
้
ายๆ ดังนี ้
2.1 กดสมัครเรี ยน

2.2 เข้ าสู่ระบบ หรื อ สมัครสมาชิก … ซึง่ ในกรณีที่ท่านไม่เคยเป็ นสมาชิก CourseSquare

มาก่อน ให้ ท่านกด สมัครสมาชิก [กรุณางดเว้ นการสมัครสมาชิกด้ วย Facebook]

2.3 กรอกข้ อมูลสมาชิก และกด สมัครสมาชิก

1
2
สังเกตว่า เมื่อท่านกรอกข้ อมูลแกดสมัครสมาชิกแล้ ว … Username ที่ท่านกาหนด จะ
ปรากฎบนหน้ าจอทันที

2.4 เลือกวิธีชาระเงิน [ท่านต้ องเลือกวิธีชาระเงิน เพื่อไปสู่หน้ ากรอกส่วนลด ซึง่ สามารถ

เปลี่ยนวิธีชาระเงินได้ ในภายหลัง]

1

2

3
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หมายเหตุ: หากท่านชาระค่าเล่าเรี ยนผ่านวิธีที่ 1 – 3 ท่านสามารถเข้ าเรี ยนได้ ทนั ที
หากท่านชาระค่าเล่าเรี ยนผ่านวิธีที่ 4 ท่านสามารถเข้ าเรี ยนได้ ภายใน 1 วัน หลังชาระและ
แจ้ งโอนสาเร็จ
2.5 กรอกรหัสคูปองส่วนลด (ที่ท่านได้ รับจากอีเมลหรื อ Line Account) และกดใช้ คป
ู อง

1

2

2.6 ระบบคานวณราคาสุทธิหลังหักส่วนลด โดยระบบจะแจ้ ง จานวนคูปองคงเหลือ แบบ
Real Time และ วันเวลาหมดอายุของการใช้ สิทธิ์คป
ู องนี ้

หากถูกต้ อง ให้ ท่านกด ยืนยันการชาระเงิน

หมายเหตุ เมื่อมีการใช้ รหัสคูปองส่วนลดครบตามจานวนแล้ ว ระบบจะขึ ้นว่า ไม่พบคูปอง หรื อ
รหัสคูปองได้ถูกใช้เต็มจำนวนแล้ว (ระบบจะเป็ นแบบ Real Time) และจะไม่คานวณราคาใหม่ให้

2.7 เลือกวิธีชาระเงิน [ท่านสามารถเปลี่ยนวิธีชาระเงินจากที่ท่านเลือกในขันตอน
้
2.4]

2.7 ปฏิบต
ั ิตามขันตอนการช
้
าระเงินในแต่ละวิธีที่ท่านเลือก

3. เข้ าเรี ยนได้ ตลอดเวลา ตามจานวนวันที่กาหนดในแต่ละคอร์ ส โดยระบบจะเริ่มนับวันตังแต่
้

ท่านกดดูวิดีโอแรกเท่านัน้ ดังนัน้ ท่านสามารถสมัครเก็บไว้ เพื่อสงวนสิทธิ์โปรโมชัน่ นั ้นๆ
โดยมีขนตอนเข้
ั้
าเรี ยนครัง้ ต่อไป ง่ายๆ ดังนี ้
A. เข้ าสู่ Online Platform ผ่านหน้ า www.coursesquare.co
B. กรอก Username และ Password ของท่าน
C. คลิกเมนู “คอร์ สของคุณ” ระบบจะนาท่านมาสูห่ น้ าคอร์ สที่ทา่ นลงทะเบียนเอาไว้ ในลักษณะ
ดังต่อไปนี ้

ท่านจะเห็น 3 Menu หลัก บนหน้ าคอร์ สที่ทา่ นลงทะเบียนเรี ยน

3.1 เนื ้อหาคอร์ ส คือส่วน VDO ที่ทา่ นมีสิทธ์เรี ยนทังหมด
้
เมื่อคลิกจะพบหน้ าตาดังต่อไปนี ้

3.1

เอกสารประกอบการเรียน ซึง่ ท่านสามารถ Download และ Print Out ก่อนเริ่ มเรี ยน

กรณีลง Full Package Course
A. Session 1, Session 2, … , Session 15 คือส่วน 15 Sessions หลัก 37.5 ชัว่ โมง หรื อ Standard Course ที่ทกุ
B.

ท่านต้ องเรี ยน
ส่วนอื่นๆ อาทิ Pre-Course, Session 2.1 Expansion Pack ก็จะเป็ นส่วนเนื ้อหาเสริ มเพื่อ ปรับ จุดอ่อนก่อนขึ ้น
Session หลักต่อไป ตาม Guidebook นัน
่ เอง
3.2 เอกสารประกอบการเรี ยน ซึง่ ท่านสามารถ Download และ Print Out ก่อนเริ่ มเรี ยน

3.3 หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื ้อหาการเรี ยนและหลักสูตร สอบถามโดยตรงกับผู้สอนได้ จากเมนูนี ้

4 เริ่ มเดินตามฝั นไปด้ วยกัน เรามีทางลัดให้ ขันตอนชั
้
ดเจน แบบฝึ กหัดและข้ อสอบที่เหมาะสม ในระหว่าง

ทางลัดนัน้ ท่านต้ องมีความกระตือรื อร้ นในการสร้ างวินยั ในการเรี ยนอย่างสม่าเสมอ และปฏิบตั ิตาม
คาแนะนาใน Guidebook อย่างเคร่งครัด
ปล. ในขณะเรี ยนท่านสามารถหยุดเพื่อจดหรื อทาความเข้ าใจ หรื อย้ อนกลับได้ ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม
เราแนะนาว่าท่านควรดูให้ จบเป็ น Session เพื่อความต่อเนื่องของเนื ้อหาเสมือนการเรี ยนในห้ องเรี ยนสด

Function ที่ช่วยสร้ างความต่ อเนื่องและการจดจาระหว่ างเรี ยน

หากท่านต้ องการโน๊ ตเป็ นสัญลักษณ์ ณ จุดนันๆ
้ เช่น ในระหว่างที่ทา่ นเรี ยน ท่านอาจโน๊ ตในนาทีที่ 50 ดังหน้ าจอนี ้ ว่า “อย่าลืม
ทวนเรื่ อง Suffix จะได้ พอเดาได้ วา่ เป็ นคาประเภทไหนเวลาทาโจทย์ Structure วันนี ้พอก่อน” ระบบก็จะเก็บโน๊ ตนี ้ไว้ ในวิดีโอ
นันๆ
้ เมื่อท่านเรี ยนครัง้ ต่อไป ก็สามารถดูโน๊ ตนันๆ
้ และกดที่เวลา เพื่อไปยังจุดที่ทา่ นเรี ยนค้ างไว้ เปรี ยบเสมือนการติด Post it
นัน่ เอง

