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หลักสูตรการใช้ Android ส าหรับผู้เริ่มต้น 
 

หลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคการใช้งานมือถือและแท็บเล็ตในแบบที่คุณไม่เคยใช้งานมาก่อน ซึ่งเทคนิคต่างๆ ทั้งหมดที่คุณ 
จะได้เรียนรู้เป็นเทคนิคท่ีไม่สามารถหาอ่านได้จากหนังสือทั่วไป จะเป็นสุดยอดของการใช้งานให้ได้รวดเร็วและสะดวกแบบสุดๆ 
เช่น การโบกมือเพ่ือรับสายแบบ Samsung Galaxy S4 หรือการซ่อน App ไม่ให้ปรากฏ การตั้งเวลาให้ App เปิดขึ้นมา 
อัตโนมัติ ฯลฯ โดยครอบคลุมการใช้งานแทบทุกส่วนของการใช้ชีวิตประจ าวัน  
 
วัตถุประสงค์ 

 สามารถใช้งานมือถือและแท็บเล็ต ได้ง่ายขึ้น 
 สามารถเรียนรู้การตั้งค่าหรือโหลดโปรแกรมต่างๆ ได้ 

 
กลุ่มเป้าหมาย: 

 กลุ่มผู้สนใจทั่วไป 
 นักเรียน – นักศึกษา 
 กลุ่มผู้รักในส่วนของการใช้งาน มือถือและแท็บเล็ตระบบ Andriod 
 ผู้ที่ต้องการต่อยอดการใช้งานระบบ Andriod 

 
ความรู้พื้นฐาน: 

 มีพ้ืนฐานการใช้งานระบบ Andriod พอสมควร 
 

ระยะเวลาอบรม 
 1 วัน/6 ชม. 

 
ราคาคอร์สอบรม 

 3,500 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 
 

วิทยากร 
 สามิตร  โกยม 
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รายละเอียดหลักสูตร 
เทคนิคการใช้งาน App 

 การสร้าง App ของเว็บไว้ที่ Home Screen แทนการสร้างเป็น Bookmark เพื่อความรวดเร็วในการเข้าเว็บ 
 การสร้างโฟลเดอร์เก็บ App ต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เหมือนกับโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ 
 การแสดงตัวอักษรให้ลอยออกมาเม่ือคุณกดแป้นพิมพ์ คล้ายกับการกดใน iPhone หรือ iPad 
 การซ่อน App ไม่ให้ปรากฏในหน้า Home Screen 
 การป้องกันไม่ให้ App ถูก Update อัตโนมัติ 
 การตั้งเวลาให้ App ท างานโดยอัตโนมัติ เช่น 10:00 น. เปิด App เช็คหุ้นขึ้นมา 22:00 น. เปิดเป็น Air Plane 

Mode ไม่รับสายใครทั้งสิ้น ปิดการเชื่อมต่อ Internet ฯลฯ 
เทคนิคการใช้งานโทรศัพท์และ SMS 

 การสร้างปุ่ม Speed Dial เพื่อการโทรแบบเร่งด่วน เช่น เบอร์ 1 แทนชื่อเบอร์แฟนของคุณ เบอร์ 2 แทนเบอร์ลูก
คุณ 

 การตั้ง Schedule เพื่อส่งอีเมล์หรือ SMS ตามวันและเวลาที่ก าหนดไว้แบบอัตโนมัติ ท าให้ไม่มีวันลืมอย่าง
แน่นอน เช่น การส่งอวยพรวันเกิด เป็นต้น 

 การอัดเสียงระหว่างสนทนา เพื่อใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการติดต่อกับใครบางคน 
 การปฏิเสธไม่รับสายส าหรับบางคน เช่น พวกที่ชอบโทรมาขายสินค้าหรือบริการต่างๆ 
 การใช้มือโบกหน้าจอเพื่อรับสายเหมือนกับ Samsung Galaxy S4 

เทคนิคการใช้งานแผนที่ Maps และ GPS 
 การใช้งานแผนที่แบบ Offline โดยไม่จ าเป็นจะต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต 
 การแสดงต าแหน่งพิกัด GPS ของสถานที่ต่างๆ ซึ่งโดยปกติ Maps จะไม่แสดงเลขพิกัดให้เห็น 
 การใช้งานแผนที่โดยตั้งช่ือของจุดหมายที่ต้องการไว้ ซึ่งโดยปกติจะท าได้เฉพาะเห็นเป็น Star เท่านั้น ไม่สามารถ

ตั้งชื่อของสถานที่ได้ 
 การใช้แผนที่น าทางแบบใช้เสียง เช่น ให้เครื่องบอกว่าจะต้องเลี้ยวซ้าย หรือขวา เอง เหมาะอย่างยิ่งใช้เวลาขับ

รถน าทาง 
 การแสดงภาพถ่ายของสถานที่จริงท่ีคุณจะไป เช่น เห็นเป็นรูปตึกหรือสถานที่ต่างๆ เหมือนรูปถ่าย 
 การแสดงเส้นทางของการจราจรว่าติดมากหรือน้อย เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางรถติด 
 การแสดงต าแหน่งต่างๆ ท่ีอยู่ใกล้กับตัวคุณ เช่น ATM ปั๊มน้ ามัน โรงพยาบาล 7-Eleven ฯลฯ เหมาะอย่างยิ่ง

เวลาไปต่างจังหวัดแล้วน้ ามันจะหมดจะได้หาปั๊มได้อย่างรวดเร็ว 
เทคนิคการใช้งาน Internet 
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 การท่องเว็บแบบไร้ร่องรอย โดยท่ีผู้อ่ืนไม่มีทางทราบได้เลยว่าคุณเคยเข้าไปเว็บใดมาบ้าง 
 การท่องเว็บแบบไม่ให้จ า Username หรือ Password 
 การเปิดเว็บแบบ Full Screen เพื่อให้ได้เต็มจอ เหมาะอย่างยิ่งส าหรับการใช้งานในมือถือที่หน้าจอค่อนข้างเล็กดู

ล าบาก 
 การขยายตัวอักษรในเว็บใหญ่ โดยไม่ต้องใช้นิ้วซูม 
 การอ่านข่าวในเว็บโดยให้ตัดโฆษณาต่างๆ ออก และขยายให้ตัวอักษรใหญ่เต็มจอเพื่อให้อ่านง่ายและสบายตา 
 การดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ จากหน้าเว็บ เหมือนกับการโหลดในคอมพิวเตอร์ 

เทคนิคการใช้งานรูปภาพ 
 การลบบางส่วนของรูปภาพที่ไม่ต้องการออก เช่น เมื่อคุณถ่ายภาพแล้วติดรูปคนอ่ืนเข้ามาด้วย และต้องการลบ

รูปคนอ่ืนออก 
 การเขียนข้อความไว้ประกอบไว้ในรูปภาพ ได้แก่ ตัวอักษรต่างๆ หรือลูกศรชี้ ฯลฯ 
 การตรวจสอบว่ารูปภาพเป็นขนาดเท่าไหร่ ถูกถ่ายเมื่อเวลาใด สถานที่ใด มือถือรุ่นใด และพิกัด GPS เป็นค่าอะไร 

ขนาดของไฟล์เป็นเท่าใด ฯลฯ 
 การแชร์รูปภาพไปให้เครื่องอ่ืนโดยไม่ต้องส่งผ่านอีเมล์ 

เทคนิคการใช้งาน E-mail 
 การสร้างค าย่อแทนการป้อนข้อความที่ใช้บ่อยๆ เช่น ค าลงท้ายในจดหมาย หรือข้อความท่ีคุณพิมพ์ประจ าบ่อยๆ 
 การสร้างค าลงท้ายในจดหมาย เช่น ขอแสดงความนับถือ หรือ Best Regards ฯลฯ 

เทคนิคการใช้งานดูหนัง ฟังเพลง 
 การค้นหารายช่ือและเนื้อร้องของเพลงที่คุณชอบ โดยท่ีคุณเพียงแค่อัดเสียงเพลงท่ีได้ยินแล้วโปรแกรมจะค้นหาให้

คุณโดยอัตโนมัติ 
 การดูไฟล์หนังท่ีเก็บอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาในมือถือหรือแท็บเล็ต โดยไม่ต้องก๊อบปี้ไฟล์มาใส่ไว้ในเครื่อง

ให้เสียเวลาและเปลีองพื้นที่ 
 การส่งเพลงไปให้เครื่องอ่ืนฟัง โดยไม่ต้องผ่านคอมพิวเตอร์ก๊อบป้ีใส่ SD Card แต่อย่างใด 
 การหาแหล่งของเพลงและหนังท่ีให้ดาวน์โหลดฟรี 

เทคนิคการใช้งานอ่ืนๆ 
 การ Print Screen เพื่อเก็บภาพของหน้าจอไว้ โดยใช้ทั้งปากกา S Pen และไม่ใช้ปากกา 
 การท าให้มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณกลายเป็น Hot Spot เพื่อแชร์อินเตอร์เน็ตให้กับคอมพิวเตอร์หรือผู้อ่ืนใช้งาน

ได้ 
 แนะน า App เด็ดๆ ที่ควรจะมีไว้ประจ าเครื่อง 


