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หลักสูตร iPhone และ iPad ส ำหรับธุรกิจ 
 

หากคุณเป็นผูท้ีใ่ชง้าน iPhone หรอื iPad อยู่แลว้อยากจะใชง้าน iPhone หรอื 
iPad ใหคุ้ม้ค่ามากกวา่การใชง้านปจัจุบนั ใชง้านใหเ้สมอืนเป็นคอมพวิเตอร์
พกพาและเลขาส่วนตวั คุณควรทีต่อ้งเขา้รบัการอบรมในหลกัสูตรนี้ เพราะใน
หลกัสูตรนี้จะสอนวธิปีระยกุตก์ารใชง้าน iPhone และ iPad แบบขัน้สูง ไมไ่ดเ้น้น

การใชง้านในแบบปกตทิีคุ่ณใชอ้ยู่ทกุวนั โดยเนื้อหาจะเน้นหนกัของการน าเอาไปใชใ้นทางธุรกจิในทกุๆ ดา้น โดย 
App ทัง้หมดทีส่อนในหลกัสูตรนี้จะเป็น The Best of Business App และไดผ้า่นการทดสอบใชง้านจรงิมาแลว้โดย
ไม่มปีญัหาแต่อยา่งใด 
 

วัตถุประสงค:์ 

o สามารถใชง้าน iPhone และ iPad ไดง้่ายขึน้ 
o สามารถเรยีนรูก้ารตัง้ค่าหรอืโหลดโปรแกรมต่างๆ ได้ 
o สามารถสรา้งโปรแกรมทีใ่ชใ้นเชงิธุรกจิได ้
o ใชต้ดิต่อทางธุรกจิ 

กลุ่มเปำ้หมำย: 

o กลุ่มผูส้นใจทัว่ไป 
o นกัเรยีน – นกัศกึษา 
o กลุ่มผูร้กัในส่วนของการใชง้าน iPhone และ iPad 
o นกัธุรกจิทีช่อบการใชง้าน iPhone และ iPad 

ควำมรู้พืน้ฐำน: 

o มเีครื่อง iPhone และ iPad  

ระยะเวลำในกำรอบรม: 

o 6 ชัว่โมง (1 วนั) 
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รำคำคอร์สอบรม: 

o 3,500 บาท  / คน (ราคานี้ยงัไม่ไดร้วมภาษมีูลค่าเพิม่) 

วิทยำกรผูส้อน:  

o อาจารยส์ามติร โกยม และทมีงาน 
 

เนื้อหำกำรอบรม: 

การใช้งานด้านโทรศพัทแ์ละ SMS 

o การโทรศพัทไ์ปหาลกูคา้แลว้ใหห้มนุเขา้ไปทีเ่บอรต์่อภายในอตัโนมตั ิเชน่ หากลูกคา้คุณมเีบอรโ์ทร 
023803421 ต่อ 123 เมื่อคลกิปุม่โทรจะโทรไปยงัเบอรต์่อของลูกคา้ทนัท ี

o การสรา้ง Group Call Conference เพื่อประชมุพรอ้มกนัหลายๆ คน 
o การตัง้เวลาเตอืนใหโ้ทรหาลกูคา้ล่วงหน้ากนัลมื โดยสามารถก าหนดวนัและเวลาของการเตอืน และเมื่อ

คลกิปุม่โทรกจ็ะหมนุโทรศพัทท์นัท ีโดยทีคุ่ณไม่ตอ้งเปิดหารายชอืลกูคา้จาก Contact แต่อย่างใด 
o การตอบกลบัขอ้ความอตัโนมตัเิมื่อคุณไม่วา่งรบัสาย เชน่ เมื่อประชมุอยู่ ใหส้่ง SMS แจง้วา่ก าลงัตดิ

ประชมุ หรอืแจง้วา่ก าลงัขบัรถอยู่ไมส่ามารถรบัสายได ้ฯลฯ 
o การส่ง SMS แบบเป็นกลุ่ม โดยไม่ตอ้งมากด Add ทลีะคน เพือ่ในการแจง้เตอืนขา่วสารตา่งๆ ใหก้บัลกูคา้

หลายๆ รายพรอ้มกนั เชน่ การแจง้ขา่วสาร Promotion ต่างๆ ใหก้บัลูกคา้ ฯลฯ 
o การสรา้ง Template ของ SMS ส าหรบัขอ้ความทีส่่งเป็นประจ า เชน่ การเตอืนใหเ้ขา้ร่วมประชมุ หรอืมา

สายรถตดิเขา้ประชมุไมไ่ด ้ฯลฯ 
 

การใช้งาน E-Mail 

o การลบอเีมล ์(POP3) ใน iPhone หรอื iPad แลว้ใหอ้เีมลน์ัน้ถูกลบออกจาก Server เพื่อไม่ใหป้รากฏซ ้าใน
เมื่อเปิดอา่นอเีมลใ์นทีท่ างานหรอืทีบ่า้นอกี 

o การสรา้ง Template ของ Email เพื่อประหยดัเวลาในการพมิพข์อ้ความทีต่อ้งการส่งเป็นประจ า 
o การสรา้ง Distribution List เพื่อส่งทเีดยีวถงึหลายๆ คนพรอ้มกนั เชน่ กลุ่มลกูคา้ กลุ่มเพื่อน โดยไม่ตอ้ง

เสยีเวลามาค่อยกด To หรอื CC ทลีะคน 
o การส่งอเีมลโ์ดยแนบไฟลเ์อกสาร เชน่ doc, ppt, pdf ฯลฯ ไปพรอ้มกบัอเีมล ์โดยสามารถส่งหลายๆ ไฟล์

ไดพ้รอ้มกนั หรอืจะท าเป็น Zip ไฟลก์ไ็ด ้
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การใช้งาน Contact 

o การสรา้ง Group Contact ใหส้ามารถแยกกลุม่รายชือ่ตามทีต่อ้งการ เชน่ กลุ่มเพื่อน กลุ่มลกูคา้ กลุ่ม
ครอบครวั ฯลฯ ซึ่งปกต ิContact ใน iPhoneหรอื iPad จะไมส่ามารถ Group ขอ้มูลได ้

o การเกบ็ภาพนามบตัรลูกคา้ไวพ้รอ้มกบัการป้อนขอ้มูลในนามบตัร เพือ่การคน้หาและการอา้งองิใน
ภายหลงั 

o การก าหนดให ้Contact เรยีงตามชือ่บรษิทัแลว้เรยีงตามชือ่คนตดิตอ่ เพือ่ง่ายต่อการคน้หาและการ
แสดงผล 

o การแชร ์Contact ส่งไปใหผู้อ้ ื่น 

การใช้งาน Calendar 

o การสรา้งหลายๆ  Calendar พรอ้มกนั เพื่อใหแ้ยกเกบ็ขอ้มูลออกจากกนั เชน่ ปฏทินิเรื่องงาน ปฏทินิเรื่อง
ส่วนตวั ปฏทินิวนัหยุดตา่งๆ ฯลฯ 

o การสรา้งนดัหมายใหเ้ป็นสแีตกต่างกนั เพื่อใหม้องเหน็ไดช้ดัเจน เชน่ เรื่องงานใหแ้สดงขอ้มูลเป็นสฟ้ีา 
เรื่องส่วนตวัใหแ้สดงขอ้มูลเป็นสเีขยีว ฯลฯ 

o การก าหนดใหแ้สดงนดัหมายเฉพาะสใีดสหีนึ่งทีต่อ้งการเท่านัน้กไ็ด ้เพือ่ท าใหดู้ไม่ลายตา 

การใช้งาน Note 

o การใชง้าน Todo List หรอื Task ซึ่งใน iPhone ไม่ม ีApp ประเภทนี้ เป็น App ทีจ่ าเป็นทีค่วรจะมไีวเ้พื่อจด
รายการต่างๆ ทีต่อ้งท ากนัลมื และให ้Task เตอืนเมือ่ถงึวนัและเวลาทีก่ าหนดไว ้

o การสรา้งระบบความปลอดภยัใหก้บั Note ทีส่ าคญัต่างๆ เชน่ หากคุณป้อน บตัรเครดติ สมุดเงนิฝาก
ธนาคาร ฯลฯ ไว ้เมื่อจะใชง้านใหแ้สดง Password ขึน้มาก่อน เป็นการป้องกนัขอ้มูลหาก iPhone หรอื 
iPad ของคุณหายไป ผูอ้ ืน่กไ็ม่สามารถเขา้ถงึขอ้มูลได้ 
 

การใช้โปรแกรมชดุ Microsoft Office 

o การสรา้งเอกสาร Word, Excel, PowerPoint ใน iPhone หรอื iPad 
o การ Export โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint จาก iPhone หรอื iPad ไปยงัคอมพวิเตอร ์
o การน าเอาไฟล ์Word, Excel, PowerPoint ทีม่อียู่แลว้ เปิดเขา้มาใชง้านใน iPhone หรอื iPad 
o การพรเีซนไฟล ์PowerPoint ออกทาง iPhone หรอื iPad โดยใหม้ ีEffect และแสดง Font ภาษาไทยได้

ทุกอยา่ง เหมอืนกบัทีท่ าใน PC โดยไม่ตอ้งเสยีเงนิซื้อ App แต่อย่างใด 
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o การใช ้iPhone หรอื iPad เป็น Remote ควบคุมสไลด ์PowerPoint จาก Notebook ท าใหผู้บ้รรยายไม่
จ าเป็นจะตอ้งเดนิไปคลกิหรอืกด Enter ที ่Notebook โดยสามารถอยูใ่นมมุใดของหอ้งบรรยายกไ็ด ้และ
สามารถเปลีย่นสไลดไ์ด ้เหมอืนกบัม ีRemote จรงิๆ แต่ใช ้iPhone แทน และยงัสามารถทีจ่ะแสดง Note 
บรรยายทีจ่ดไวใ้นแต่ละสไลดใ์หป้รากฏใน iPhone หรอื iPad แต่ผูฟ้งัจะไม่เหน็ Note บน Projector 
 

การใช้ iPhone หรือ iPad ให้เป็น USB Drive 

o การท าให ้iPhone หรอื iPad สามารถเกบ็ขอ้มลูแบบ USB Drive 
o การสรา้ง Password Protect ใหก้บัไฟลข์อ้มูลส าคญัต่างๆ ไม่ใหใ้ครเขา้ถงึได้ 

การแชรข้์อมูลระหว่าง iPhone กบั PC 

o การแชรข์อ้มูลระหวา่ง iPhone กบั iPhone หรอื iPad ดว้ยกนั 
o การแชรข์อ้มูลระหวา่ง iPhoneหรอื iPad กบัคอมพวิเตอร ์
o การใชพ้ืน้ทีใ่น Free Online Space เกบ็ขอ้มูลแทนเกบ็ในเครื่อง เพื่อประหยดัพืน้ทีใ่น iPhone และ iPad 

การใช้ iPhone หรือ iPad ให้เป็นเครื่อง Scanner 

o การใช ้iPhone หรอื iPad แทนเครือ่ง Scanner เพื่อใช ้Scan เอกสารต่างๆ เชน่ ใบเสนอราคา ฯลฯ 
 
 
 


