
 
 

ที่  TCL-MKT 2021/007 

        8 ตลุาคม 2564 
 

เร่ือง ขอเรียนเชิญเขา้รว่มอบรมเชิงปฏิบติัการ ครัง้ที่ 2 ประจ าปีการศกึษา 2564 

เรียน ผูร้บัใบอนญุาต ผูอ้  านวยการ และ/หรือผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน และครูผูส้อน 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1. ก าหนดการอบรม 

  2. การเตรียมความพรอ้มส าหรบัการอบรมออนไลน ์ 
 

เนื่องดว้ย หน่วยงานทรู คลิกไลฟ์ เล็งเห็นถึงความส าคญัของการพฒันาคณุภาพการจัดการเรียน

การสอนของบุคลากรผูใ้ชห้ลกัสูตรทรู คลิกไลฟ์ ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงไดม้ีการจัดการอบรมอย่าง

ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2564 ตัง้แต่การอบรมเชิงปฏิบติัการ ครัง้ที่ 1 รวมถึงการจดักิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC) ส าหรบัครูผูส้อนเป็นประจ าทุกเดือน พรอ้มทัง้จัดหาคลิปสื่อการสอนออนไลนท์ี่

ตอบโจทยต่์อการเรียนการสอนยคุใหม่ และคลิปเพื่อการเรียนรูด้ว้ยตวัเองเพื่อเสรมิทกัษะแก่ครูผูส้อนใหเ้ท่า

ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในสถานการณปั์จจุบนั 

เพื่อใหก้ารพฒันาบุคลากรในโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในการนี ้ทรู คลิกไลฟ์จึงจดัการอบรม

เชิงปฏิบติัการ ครัง้ที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 ขึน้ในรูปแบบออนไลน ์และขอเรียนเชิญคณะผูบ้รหิารและ

ครูผูส้อนหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ เขา้ร่วมการอบรมผ่านแพลตฟอรม์ True VROOM และ VLEARN ในวัน

เสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ภายใต้หัวข้อ “Education Distruption for 

Schools : เตรียมพร้อมโรง เรี ยนเอกชนไทย  ก้าวไกลในยุค เปลี่ยนแปลง”   โดยลงทะเบียนที่  

https://bit.ly/36RIJ4N หรือ Scan QR Code ดา้นลา่ง ภายในวันที ่19 ตุลาคม 2564 

หมายเหตุ:  

• ทกุท่านจะไดร้บัลิงกห์อ้งประชมุ VROOM ผ่านทางอีเมล และ SMS หลงัจากลงทะเบียน 

• ก าหนดการอบรมส าหรบัผูบ้รหิาร เวลา 9:00-12:00 น.  

• ก าหนดการอบรมส าหรบัครูผูส้อน เวลา 9:00-16:00 น. 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  คณุศลุีพร ชยัมสุิก (กวาง)  โทร. 092-194-5946 

คณุปิยธิดา จ าปานอ้ย (เม) โทร. 081-560-7354 และ คณุนีรนชุ เพ็ชรตะกั่ว (เชอรี่) โทร 086-524-1142 

                      จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา 

                                              ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                          

                                          (นายอนสุรณ ์ ด ารงธรรม) 

                  ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและการศกึษา หนว่ยงานทรู คลิกไลฟ์ 

 



 
 

ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที ่2 ประจ าปีการศึกษา 2564  

Education Distruption for Schools  

เตรียมพร้อมโรงเรยีนเอกชนไทย ก้าวไกลในยุคเปล่ียนแปลง 

ผ่านแพลตฟอรม์ True VROOM และ VLEARN 

ส าหรับผู้บรหิาร 
วันเสารท์ี ่30 ตุลาคม 2564    

เวลา รายละเอียดการอบรม หมายเหตุ 

09.00-09.30 น. 
สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรม 

ชีแ้จงก าหนดการและระเบียบการอบรมออนไลน ์
 

09.30-10.15 น. 

กล่าวเปิดงานและบรรยายในหัวข้อ  

วิกฤติการศึกษาช่วงโควิด-19 และการเตรียมพร้อมสู่การศึกษายุคดิจิทัล 

โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน 

หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นความเป็นเลิศทางธุรกิจและการศกึษา 

บมจ. ทรู คอรป์อเรชั่น 

 

10.15-10.30 น. 

นวัตกรรมการศึกษา : ดิจิทัลแพลตฟอรม์ 

โดย นายอนุสรณ ์ด ารงธรรม  

ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและการศกึษา หน่วยงาน ทรู คลิกไลฟ์ 

 

10.30-10.40 น. พกัเบรก  

10.40-12.00 น. 

ความท้าทายของการเปล่ียนผ่านสู่ยุคดิจิทัล 

โดย อาจารยอ์ภวุิฒ ิพิมลแสงสุริยา 

กรรมการบรษิัท สลิงชอท กรุ๊ป จ ากดั 

 

12.00 น. ลงทะเบียน Check out   

ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

หมายเหต ุ

1. กรุณำเตรียมอปุกรณ์ส ำหรบักำรอบรม ไดแ้ก่  
- คอมพิวเตอร ์1 เครือ่ง พรอ้มหูฟัง เพือ่เขำ้อบรมผ่ำน True VROOM 

- แทบ็เล็ตหรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 1 เครือ่ง เพือ่ Scan ลงทะเบียน check in - check out, 

แชทพูดคยุสอบถำม และเล่นกจิกรรมผ่ำนแพลตฟอร์ม VLEARN 

2. กรุณำอ่ำนไฟล์ “กำรเตรียมควำมพรอ้มส ำหรบักำรอบรมออนไลน”์ ทีแ่นบมำนี ้

 

 



 
 

ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที ่2 ประจ าปีการศึกษา 2564  

Education Distruption for Schools  

เตรียมพร้อมโรงเรยีนเอกชนไทย ก้าวไกลในยุคเปล่ียนแปลง 

ผ่านแพลตฟอรม์ True VROOM และ VLEARN 

ส าหรับครูผู้สอน 
วันเสารท์ี ่30 ตุลาคม 2564   

เวลา รายละเอียดการอบรม หมายเหตุ 

09.00-09.30 น. 
สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรม 

ชีแ้จงก าหนดการและระเบียบการอบรมออนไลน ์
 

09.30-10.15 น. 

กล่าวเปิดงานและบรรยายในหัวข้อ  

วิกฤติการศึกษาช่วงโควิด-19 และการเตรียมพร้อมสู่การศึกษายุคดิจิทัล 

โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน 

หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นความเป็นเลิศทางธุรกิจและการศกึษา 

บมจ. ทรู คอรป์อเรชั่น 

 

10.15-10.30 น. 

นวัตกรรมการศึกษา : ดิจิทัลแพลตฟอรม์ 

โดย นายอนุสรณ ์ด ารงธรรม  

ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและการศกึษา หน่วยงาน ทรู คลิกไลฟ์ 

 

10.30-10.40 น. พกัเบรก  

10.40-12.00 น. 

ความท้าทายของการเปล่ียนผ่านสู่ยุคดิจิทัล 

โดย อาจารยอ์ภวุิฒิ พิมลแสงสุริยา 

กรรมการบรษิัท สลิงชอท กรุ๊ป จ ากดั 

 

ช่วงบ่าย 

13.00-16.00 น. 
อบรมแยกห้องตามหลักสูตรการสอน 

โดย วิทยากรผูเ้ชี่ยวชาญรบัเชิญ และทีมวิชาการประจ าหลกัสตูร 

รายละเอียด 

แยกหลกัสตูรตาม

เอกสารแนบทา้ย 

16.00 น. ลงทะเบียน Check out   

ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

หมายเหต ุ

1. กรุณำเตรียมอปุกรณ์ส ำหรบักำรอบรม ไดแ้ก่  
- คอมพิวเตอร ์1 เครือ่ง พรอ้มหูฟัง เพือ่เขำ้อบรมผ่ำน True VROOM 

- แทบ็เล็ตหรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 1 เครือ่ง เพือ่ Scan ลงทะเบียน check in - check out, 

แชทพูดคยุสอบถำม และเล่นกจิกรรมผ่ำนแพลตฟอร์ม VLEARN 

2. กรุณำอ่ำนไฟล์ “กำรเตรียมควำมพรอ้มส ำหรบักำรอบรมออนไลน”์ ทีแ่นบมำนี ้

 



 
 

ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที ่2 ประจ าปีการศึกษา 2564  

ส าหรับครูผู้สอน (ต่อ) 

เวลา รายละเอียดการอบรม หลักสูตร 

12.45-13.00 น. สแกน QR Code เพื่อลงทะเบยีนเขา้รว่มอบรม (รอบบ่าย)  

13.00-15.00 น. 

“กระตุ้นการเรียนรู้ส าหรับห้องเรียน Online และ Onsite” 

โดย รศ.ธีรวัฒน ์ ประกอบผล 

อาจารยป์ระจ าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์คณะวิทยาศาสตร ์ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

หลกัสตูรเทคโนโลยี

วิทยาการค านวณ  

(ระดบัอนบุาล) 

“กระตุ้นการเรียนรู้ส าหรับห้องเรียน Online และ Onsite” 

โดย นายอภวิัฒน ์ วงศก์ัณหา 

ผูเ้ชี่ยวชาญการพฒันาและการสรา้งสื่อมลัติมีเดียเพื่อการเรียนรู ้

และ Youtuber ดา้นการศกึษา 

หลกัสตูรเทคโนโลยี

วิทยาการค านวณ  

(ระดบัประถมและ

มธัยม) 

 “Hybrid Learning: Teaching Tips and Strategies for ESL Classrooms” 

โดย ผศ.ดร.สุมิตรา สุรรัตนเ์ดชา 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรปรญิญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร ์ 

สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลยัมหิดล 

หลกัสตูร

ภาษาองักฤษ 

 “การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

และเทคนิคการปรับใช้สื่อการสอนออนไลน”์ 

โดย นางปานทพิย ์ดอนขันไพร 

ผูเ้ชี่ยวชาญการพฒันาและการสรา้งสื่อมลัติมีเดียเพื่อการเรียนรู ้

และ Youtuber ดา้นการศกึษา 

หลกัสตูรภาษาจีน 

 “การจัดการศึกษาและกระตุ้นการเรียนรู้ด้านหุ่นยนตใ์นยุคปัจจุบันสู่อนาคต” 

โดย ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร 

ผูอ้  านวยการศนูยน์วตักรรมหุ่นยนต ์และระบบอตัโนมตัิ  

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์(PIM) 

หลกัสตูรโรโบติกส ์

 “กระตุ้นการเรียนรู้ส าหรับห้องเรียน Online และ Onsite” 

โดย นายนรินทร ์  อนงคช์ัย 

ผูเ้ชี่ยวชาญการพฒันาและการสรา้งสื่อมลัติมีเดียเพื่อการเรียนรู ้

และ Youtuber ดา้นการศกึษา 

หลกัสตูรดนตร ี

15.00-16.00 น. 
แนะน าเนื้อหาหลักสูตร ภาคเรียนที ่2 และ Q&A 

โดย ทมีวิชาการประจ าหลักสูตร 
 

16.00 น. ลงทะเบียน Check out   

 



การเตรียมพร้อมส าหรับการอบรมออนไลน์

ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2564

“เตรียมพร้อมโรงเรียนเอกชนไทย ก้าวไกลในยุคเปลี่ยนแปลง”



คู่มือการใช้งาน

การเตรียมตัวส าหรับการอบรมออนไลน์1

• อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการอบรมออนไลน์

• สเปคของอุปกรณ์ที่แนะน า

• การดาวน์โหลดแอปเพื่อการอบรม



คู่มือการใช้งาน

การใช้งาน                  เบื้องต้น2

• การลงทะเบียนเข้าใช้งาน

• การตั้งชื่อผู้ใช้งานและเปลี่ยนรูปภาพประจ าตัว

• การรับชมการถ่ายทอดสดจาก VROOM WEBINAR

• การเข้าห้องสนทนา

• เมนูการใช้งาน

• การ Sign in เข้าใช้งาน

• ฟีเจอร์แชท (Chats)

• ฟีเจอร์ห้องสมุด (Library)

• การเข้าใช้งาน VCLASS ผ่าน ฟีเจอร์พอร์ทัล (Portal)

การใช้งาน            เบื้องต้น3



1. การเตรียมตัวส าหรับการอบรมออนไลน์

การอบรมออนไลน์ผ่านทาง TRUE VROOM ผู้เข้าร่วมอบรม

ควรเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประชุมดังนี้

• คอมพวิเตอร ์/แทบ็เล็ต /โทรศพัทส์มารท์โฟน*

• หูฟัง / ล าโพง

• ไมโครโฟน 

• สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพเพื่อการประชุมที่มี

ประสิทธิภาพ

1.1 อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการอบรมออนไลน์

*แนะน าให้ผู้เข้าร่วมอบรม เตรียมอปุกรณ์ 2 ชิ้น เพื่อการอบรมอย่างมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้

1. คอมพวิเตอร์ เพื่อเข้าฟังการอบรมผ่าน TRUE VROOM

2. แท็บเลต็ / โทรศพัทเ์คลือ่นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเห็นหรือรว่มกิจกรรมผ่าน แพลต็ฟอร์ม VLEARN

หมายเหตุ:



1.2 สเปคของอุปกรณ์ท่ีแนะน า

CPU : Intel i5 - 2 cores, Gen 6

Memory : 4Gb

Network : Network speed 50 Mbps (Recommend WIFI)

Browsers: Chrome (version 85), Microsoft Edge (version 85)

Android

CPU : 2.2 GHz

Memory : 4GB

OS : Android 8

iOS

iPhone : iOS 12

iPad : iOS 12

1. การเตรียมตัวส าหรับการอบรมออนไลน์



เพื่อการอบรมที่มีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมอบรมควรเตรียม

ความพร้อมดังนี้

1. ในกรณีที่ใช้แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าอบรม

จ าเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TRUE VROOM 

และ VLEARN ก่อนการใช้งาน 

2. ตั้งช่ือ-นามสกุล (จริง) และเปลี่ยนรูปภาพประจ าตัว

เพื่อแสดงตัวตนผู้เข้าร่วมอบรม

1.3 การดาวน์โหลดแอปเพื่อการอบรม

1

2

1. การเตรียมตัวส าหรับการอบรมออนไลน์

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

หรือสแกน

หรือสแกน

VROOM



2. การใช้งาน                  เบื้องต้น

เช่ือมต่อแบบมีคณุภาพ ประชุมออนไลน์ได้ทุกท่ี ทุกเวลา



2.1 การลงทะเบียนเข้าใช้งาน

1

2. การใช้งาน                  เบื้องต้น



2.1 การลงทะเบียนเข้าใช้งาน

2

2. การใช้งาน                  เบื้องต้น



2.1 การลงทะเบียนเข้าใช้งาน

3

2. การใช้งาน                  เบื้องต้น



2.1 การลงทะเบียนเข้าใช้งาน

4

2. การใช้งาน                  เบื้องต้น



2.1 การลงทะเบียนเข้าใช้งาน

5

2. การใช้งาน                  เบื้องต้น



2.2 การตั้งชื่อผู้ใช้งานและเปลี่ยนรูปภาพประจ าตัว

คลิกไปที่ “ข้อมูลส่วนตัว”1

2. การใช้งาน                  เบื้องต้น



2.2 การตั้งชื่อผู้ใช้งานและเปลี่ยนรูปภาพประจ าตัว

คลิกไปที่ “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” และเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ พร้อมใส่ชื่อที่ต้องการแสดง แล้วกด “ตกลง”2

2. การใช้งาน                  เบื้องต้น



2.3 การรับชมการถ่ายทอดสดจาก VROOM WEBINAR

สแกน QR Code หรือ กดลิงก์ที่ได้รับเพื่อเข้าสูร่ะบบ1

2. การใช้งาน                  เบื้องต้น



กรุณาอย่ากด ในระหว่างการอบรม หากท่านใดกดปุ่มดังกล่าว ให้ปิดหน้าจอและเข้าลิงก์ถ่ายทอดสดการอบรมอีกครั้งหนึ่ง

กด   เพื่อเริ่มรับชมถ่ายทอดสด

2.3 การรับชมการถ่ายทอดสดจาก VROOM WEBINAR

2

2. การใช้งาน                  เบื้องต้น



2.4 การเข้าห้องสนทนา

สแกน QR Code หรือ กดลงิก์ที่ได้รับจากอีเมล เพื่อเข้าสู่ห้องสนทนาผ่าน เว็บบราวเซอร์ หรือ แอปพลิเคชัน VROOM

2. การใช้งาน                  เบื้องต้น



แสดงสถานะเปิด / ปิดไมโครโฟน

แสดงสถานะเปิด / ปิดกล้อง

ปุ่มออกจากห้องสนทนา

ปุ่มแชร์หน้าจอ

จดบันทึกการประชุมกับผู้เข้าร่วมประชุมแบบเรียลไทม์

ส่งข้อความโต้ตอบกับทกุคนใหห้้องประชุม

ปุ่มยกมือแสดงความคิดเห็น

เปลี่ยนมุมมองหนา้จอภายในห้องสนทนา

ปุ่มตั้งค่าต่าง ๆ

2.5 เมนูการใช้งานบนคอมพิวเตอร์

2. การใช้งาน                  เบื้องต้น



แสดงสถานะเปิด / ปิดไมโครโฟน

แสดงสถานะเปิด / ปิดกล้อง

ปุ่มออกจากห้องสนทนา

ส่งข้อความโต้ตอบกับทุกคนให้ห้องประชุม

ปุ่มตั้งค่าต่าง ๆ

2.5 เมนูการใช้งานบนแท็บเล็ต / โทรศัพท์มือถือ

2. การใช้งาน                  เบื้องต้น



แพลตฟอรม์เพือ่การบรหิารจดัการสถานศกึษา

และการเรยีนการสอนออนไลน์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

3. การใช้งาน เบื้องต้น



3.1 การ Sign in เข้าใช้งาน VLEARN (เพื่อการสื่อสารระหว่างการอบรม)

เข้าเว็บโดยตรงได้ที ่https://vlearn.truevirtualworld.com/login

หรือ ดาวน์โหลดแอปพลเิคชัน

1

2

3. การใช้งาน เบื้องต้น

ใส่ Username และ Password

แสกน

เพื่อดาวน์โหลดแอป

https://vlearn.truevirtualworld.com/login


3.2 ฟีเจอร์แชท (CHATS)

ส่งไฟล์รูปแบบต่าง ๆ 

ส่งสตกิเกอรแ์สดงความรู้สึก

ส่งรูปภาพ

ส่งวิดีโอคลิป

พิมพ์ข้อความในห้องสนทนา

คลิกไปที่ไอคอน “แชท/Chats” ที่แทบด้านซ้ายมอืเพื่อเข้าสู่ห้องสนทนา1

3. การใช้งาน เบื้องต้น



3.3 ฟีเจอร์ห้องสมุด (LIBRARY)

คลิกไปที่ไอคอน 

“ห้องสมุด/Library” ที่แทบด้าน

ซ้ายมือเพื่อเข้าถงึองคค์วามรูต้่าง ๆ

คลิกเลือกโฟลเดอร์ทีต่้องการ

1

2

3. การใช้งาน เบื้องต้น



3.4 การเข้าใช้งาน VCLASS ผ่านฟีเจอร์พอร์ทัล (Portal)

คลิกไปที่ไอคอน “พอร์ทัล/Portal” 

ที่แทบด้านซ้ายมือเพื่อเข้าถึงการ

เชื่อมโยงสู่เวบ็ไซต์หรือ

แพลตฟอร์มอื่น ๆ 

คลิกเลือก “VCLASS” เพื่อเข้าสู่

แพลตฟอร์มการบริหารจัดการ

เรียนรู้ห้องเรยีนออนไลน์

1

2

3. การใช้งาน เบื้องต้น



THANK YOU


