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หลักสูตรการใช้ Android ส าหรับผู้เริ่มต้น 
 

หลกัสูตรนี้จะสอนเทคนคิการใชง้านมอืถอืและแทบ็เลต็ในแบบทีคุ่ณไม่เคยใช้
งานมาก่อน ซึ่งเทคนคิต่างๆ ทัง้หมดทีคุ่ณจะไดเ้รยีนรูเ้ป็นเทคนคิทีไ่ม่สามารถ
หาอ่านไดจ้ากหนงัสอืทัว่ไป จะเป็นสุดยอดของการใชง้านใหไ้ดร้วดเรว็และ
สะดวกแบบสุดๆ เชน่ การโบกมอืเพื่อรบัสายแบบ Samsung Galaxy S4 หรอื
การซ่อน App ไม่ใหป้รากฏ การตัง้เวลาให ้App เปิดขึน้มาอตัโนมตั ิฯลฯ โดย

ครอบคลุมการใชง้านแทบทุกส่วนของการใชช้วีติประจ าวนั  
 

วัตถุประสงค:์ 

o สามารถใชง้านมอืถอืและแทบ็เลต็ ไดง้่ายขึน้ 
o สามารถเรยีนรูก้ารตัง้ค่าหรอืโหลดโปรแกรมต่างๆ ได้ 

กลุ่มเปา้หมาย: 

o กลุ่มผูส้นใจทัว่ไป 
o นกัเรยีน – นกัศกึษา 
o กลุ่มผูร้กัในส่วนของการใชง้าน มอืถอืและแทบ็เลต็ระบบ Andriod 
o ผูท้ีต่อ้งการตอ่ยอดการใชง้านระบบ Andriod 

ความรู้พืน้ฐาน: 

o มพีืน้ฐานการใชง้านระบบ Andriod พอสมควร 

ระยะเวลาอบรมในการอบรม: 

o 6 ชัว่โมง (1 วนั) 

ราคาคอร์สอบรม: 

o 3,500 บาท / คน (ราคานี้ยงัไม่ไดร้วมภาษมีูลคา่เพิม่) 
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วิทยากรผูส้อน:  

o อาจารยส์ามติร โกยม และทมีงาน 
 

เนื้อหาการอบรม: 

เทคนิคการใช้งาน App 

o การสรา้ง App ของเวบ็ไวท้ี ่Home Screen แทนการสรา้งเป็น Bookmark เพื่อความรวดเรว็ในการเขา้เวบ็ 
o การสรา้งโฟลเดอรเ์กบ็ App ต่างๆ ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย เหมอืนกบัโฟลเดอรใ์นคอมพวิเตอร์ 
o การแสดงตวัอกัษรใหล้อยออกมาเมือ่คุณกดแป้นพมิพ ์คลา้ยกบัการกดใน iPhone หรอื iPad 
o การซ่อน App ไม่ใหป้รากฏในหน้า Home Screen 
o การป้องกนัไมใ่ห ้App ถูก Update อตัโนมตั ิ
o การตัง้เวลาให ้App ท างานโดยอตัโนมตั ิเชน่ 10:00 น. เปิด App เชค็หุน้ขึน้มา 22:00 น. เปิดเป็น Air 

Plane Mode ไม่รบัสายใครทัง้สิน้ ปิดการเชือ่มต่อ Internet ฯลฯ 
 

เทคนิคการใช้งานโทรศพัทแ์ละ SMS 

o การสรา้งปุม่ Speed Dial เพื่อการโทรแบบเร่งด่วน เชน่ เบอร ์1 แทนชือ่เบอรแ์ฟนของคุณ เบอร ์2 แทน
เบอรล์ูกคุณ 

o การตัง้ Schedule เพื่อสง่อเีมลห์รอื SMS ตามวนัและเวลาทีก่ าหนดไวแ้บบอตัโนมตั ิท าใหไ้มม่วีนัลมือย่าง
แน่นอน เชน่ การส่งอวยพรวนัเกดิ เป็นตน้ 

o การอดัเสยีงระหวา่งสนทนา เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานส าคญัในการตดิต่อกบัใครบางคน 
o การปฏเิสธไม่รบัสายส าหรบับางคน เชน่ พวกทีช่อบโทรมาขายสนิคา้หรอืบรกิารต่างๆ 
o การใชม้อืโบกหน้าจอเพือ่รบัสายเหมอืนกบั Samsung Galaxy S4 

 
เทคนิคการใช้งานแผนท่ี Maps และ GPS 

o การใชง้านแผนทีแ่บบ Offline โดยไม่จ าเป็นจะตอ้งเชือ่มตอ่กบัอนิเตอรเ์น็ต 
o การแสดงต าแหน่งพกิดั GPS ของสถานทีต่่างๆ ซึ่งโดยปกต ิMaps จะไม่แสดงเลขพกิดัใหเ้หน็ 
o การใชง้านแผนทีโ่ดยตัง้ชือ่ของจดุหมายทีต่อ้งการไว ้ซึ่งโดยปกตจิะท าไดเ้ฉพาะเหน็เป็น Star เท่านัน้ ไม่

สามารถตัง้ชือ่ของสถานทีไ่ด ้
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o การใชแ้ผนทีน่ าทางแบบใชเ้สยีง เชน่ ใหเ้ครื่องบอกวา่จะตอ้งเลีย้วซ้าย หรอืขวา เอง เหมาะอย่างยิง่ใช้
เวลาขบัรถน าทาง 

o การแสดงภาพถ่ายของสถานทีจ่รงิทีคุ่ณจะไป เชน่ เหน็เป็นรูปตกึหรอืสถานทีต่่างๆ เหมอืนรูปถ่าย 
o การแสดงเสน้ทางของการจราจรวา่ตดิมากหรอืน้อย เพื่อทีจ่ะไดห้ลกีเลีย่งเสน้ทางรถตดิ 
o การแสดงต าแหน่งต่างๆ ทีอ่ยู่ใกลก้บัตวัคุณ เชน่ ATM ป ัม๊น ้ามนั โรงพยาบาล 7-Eleven ฯลฯ เหมาะอย่าง

ยิง่เวลาไปต่างจงัหวดัแลว้น ้ามนัจะหมดจะไดห้าป ัม๊ไดอ้ย่างรวดเรว็ 
 

เทคนิคการใช้งาน Internet 

o การท่องเวบ็แบบไรร้่องรอย โดยทีผู่อ้ ื่นไมม่ทีางทราบไดเ้ลยวา่คุณเคยเขา้ไปเวบ็ใดมาบา้ง 
o การท่องเวบ็แบบไม่ใหจ้ า Username หรอื Password 
o การเปิดเวบ็แบบ Full Screen เพื่อใหไ้ดเ้ตม็จอ เหมาะอย่างยิง่ส าหรบัการใชง้านในมอืถอืทีห่น้าจอ

ค่อนขา้งเลก็ดูล าบาก 
o การขยายตวัอกัษรในเวบ็ใหญ่ โดยไม่ตอ้งใชน้ิ้วซูม 
o การอ่านขา่วในเวบ็โดยใหต้ดัโฆษณาต่างๆ ออก และขยายใหต้วัอกัษรใหญ่เตม็จอเพื่อใหอ้่านง่ายและ

สบายตา 
o การดาวน์โหลดไฟลต์า่งๆ จากหน้าเวบ็ เหมอืนกบัการโหลดในคอมพวิเตอร์ 

เทคนิคการใช้งานรปูภาพ 

o การลบบางส่วนของรูปภาพทีไ่ม่ตอ้งการออก เชน่ เมื่อคุณถ่ายภาพแลว้ตดิรูปคนอื่นเขา้มาดว้ย และ
ตอ้งการลบรูปคนอื่นออก 

o การเขยีนขอ้ความไวป้ระกอบไวใ้นรูปภาพ ไดแ้ก่ ตวัอกัษรตา่งๆ หรอืลูกศรชี ้ฯลฯ 
o การตรวจสอบวา่รูปภาพเป็นขนาดเท่าไหร่ ถูกถ่ายเมื่อเวลาใด สถานทีใ่ด มอืถอืรุ่นใด และพกิดั GPS เป็น

ค่าอะไร ขนาดของไฟลเ์ป็นเท่าใด ฯลฯ 
o การแชรร์ูปภาพไปใหเ้ครื่องอื่นโดยไม่ตอ้งส่งผา่นอเีมล ์

เทคนิคการใช้งาน E-mail 

o การสรา้งค ายอ่แทนการป้อนขอ้ความทีใ่ชบ่้อยๆ เชน่ ค าลงทา้ยในจดหมาย หรอืขอ้ความทีค่ณุพมิพป์ระจ า
บ่อยๆ 

o การสรา้งค าลงทา้ยในจดหมาย เชน่ ขอแสดงความนบัถอื หรอื Best Regards ฯลฯ 
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เทคนิคการใช้งานดหูนัง ฟังเพลง 

o การคน้หารายชือ่และเนื้อรอ้งของเพลงทีคุ่ณชอบ โดยทีคุ่ณเพยีงแค่อดัเสยีงเพลงทีไ่ดย้นิแลว้โปรแกรมจะ
คน้หาใหคุ้ณโดยอตัโนมตั ิ

o การดูไฟลห์นงัทีเ่กบ็อยู่ในเครื่องคอมพวิเตอรเ์ขา้มาในมอืถอืหรอืแทบ็เลต็ โดยไม่ตอ้งกอ๊บป้ีไฟลม์าใส่ไวใ้น
เครื่องใหเ้สยีเวลาและเปลอีงพืน้ที ่

o การส่งเพลงไปใหเ้ครื่องอื่นฟงั โดยไม่ตอ้งผา่นคอมพวิเตอรก์อ๊บป้ีใส่ SD Card แต่อย่างใด 
o การหาแหล่งของเพลงและหนงัทีใ่หด้าวน์โหลดฟร ี

เทคนิคการใช้งานอ่ืนๆ 

o การ Print Screen เพื่อเกบ็ภาพของหน้าจอไว ้โดยใชท้ัง้ปากกา S Pen และไม่ใชป้ากกา 
o การท าใหม้อืถอืหรอืแทบ็เลต็ของคุณกลายเป็น Hot Spot เพื่อแชรอ์นิเตอรเ์น็ตใหก้บัคอมพวิเตอรห์รอืผูอ้ ื่น

ใชง้านได ้
o แนะน า App เดด็ๆ ทีค่วรจะมไีวป้ระจ าเครื่อง 

 
 
 


