
Step by Step Guide (mobile)



IOS   (English) Android (Chinese)

1. 輸入www.ewant.org進入ewant平台，再選擇中文或英文介面
1.    Enter into ewant platform through web address of  www.ewant.org.  

And then select Chinese or English language

1.   คลกิเขา้ไปในแพลตฟอรม์ ตามลงิค ์www.ewant.org แลว้คอ่ยเลอืก

ภาษาจนีหรอืองักฤษ

http://www.ewant.org/
http://www.ewant.org/
http://www.ewant.org/


IOS (English) Android （Chinese)

2. 點選「登入與註冊」
2. Click  on “Login or Register”
2. คลกิเลอืก “เขา้สูร่ะบบ หรอื ลงทะเบยีนผูใ้ชง้าน”



IOS      (English) Android     (Chinese)

3. 直接使用Facebook或gmail做登入
3. Directly login through Facebook or gmail

3. ใช ้Facebook หรอื gmail เขา้สูร่ะบบไดเ้ลย



IOS Android

4. 登入後，點選 ewant logo可以回到首頁，點選「新南向專區」
4. Click on the “ewant” icon to return to homepage.  Click on the  

“Global Asia MOOCs” banner.

4. หลงัจากเขา้สูร่ะบบแลว้ ใหค้ลกิเลอืก ewant logo กจ็ะสามารถกลบัไปทีห่น้า

หลกัได ้แลว้เลอืก Global Asia MOOCs



IOS Android

5. 點選「創意與商學」進入系列課程，或輸入網址https://goo.gl/CbXTHr

5. Click on the “Creativity & Business administration” banner or 

input web address of  https://goo.gl/CbXTHr to course series menu.

5. คลกิเลอืก “ความสรา้งสรรคก์บัพาณิชยศาสตร”์ หรอืเขา้ไปตามลงิค ์
https://goo.gl/CbXTHr เพือ่เลอืกรายวชิา

https://goo.gl/CbXTH
r

https://goo.gl/CbXTHr
https://goo.gl/CbXTHr
https://goo.gl/CbXTHr
https://goo.gl/CbXTHr


IOS Android 

6. 點選三門課程的logo可以進入個別課程
6. Click on any one of  three course icons to respective course.

6. จะเหน็Logoของทัง้ 3 รายวชิา กดเลอืกเพือ่เขา้สูร่ายวชิา



IOS Android 

7. 點選「報名學習」以完成選課
7. Click “Enrol Course” to complete course enrollment.

7. คลกิเลอืก “ลงทะเบยีนเรยีน” เพือ่เสรจ็สิน้การเลอืกรายวชิา



IOS Android 

8. 點選「進入課程」進行線上學習
8. Click “Into Course” to proceed on-line learning.

8. คลกิเลอืก “เขา้สูร่ายวชิา” เพือ่เร ิม่การศกึษาเรยีนรู ้



IOS 系 Android 

9. 課程資訊：課程介紹提供中文／泰文／英文
9. Course Information: Course Introduction provide Chinese/ Thai/ 

English language

9. ขอ้มูลของรายวชิา：การแนะน าเนือ้หาของรายวชิามที ัง้ ภาษาจนี ไทย

องักฤษ



IOS Android 

10. 功能介紹
10. Function Introduction

10. การแนะน าฟังกช์นัตา่งๆ



IOS / Android 

11. 功能介紹-影音：每週有5~6個單元影片，點選單元名稱可觀看影片
11. Function Introduction-Videos: 5~6 unit videos per week. Click 

each of  videos to start watching videos.

11. การแนะน าฟังกช์นัตา่งๆ – คลปิวดีทีศัน:์ ในทุกสปัดาหจ์ะมบีทเรยีน

4-5 คลปิ คลกิแตล่ะคลปิวดีโีอ เพือ่เขา้รบัชม



IOS / Android 

12. 功能介紹-影音(點選 選擇繁體中文／英文／泰文／簡體中文字幕)

12. Function Introduction-Videos (Click        bottom to select 

Traditional Chinese / English/ Thai/ Simplified Chinese subtitles)

12. การแนะน าฟังกช์นัตา่งๆ-คลปิวดีทีศัน์ (กดเลอืกซบั ภาษาจนีตวัเตม็ จนีตวั

ย่อ องักฤษ ไทย)



IOS / Android 

13. 功能介紹-線上測驗：每週5題選擇題
13. Function Introduction-Quiz: 5 multiple questions per week.
13. การแนะน าฟังกช์นัตา่งๆ – แบบทดสอบออนไลน์ : สปัดาหล์ะ 5 ขอ้



IOS / Android 

14. 功能介紹-線上測驗：回答問題後送出，完成線上測驗
14. Function Introduction-Quiz: Answer all questions and submit to 

complete the on-line quiz. 
14. การแนะน าฟังกช์นัตา่งๆ – แบบทดสอบออนไลน์ : เมือ่ตอบค าถามเสรจ็ใหก้ด 
“สง่” เพือ่เสรจ็สิน้การท าแบบทดสอบ



https://goo.gl/CbXTHr

https://goo.gl/CbXTHr

