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การใช้งาน iPhone และ iPad ส าหรับผู้เริ่มต้น 
คุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ที่ซ้ือ iPhone มาแต่ใช้เป็นแค่โทรศัพท์เป็นหลัก หรือซื้อ iPad มาก็มาใช้เล่นเกมส์ซะส่วนใหญ่ คุณเอง 
รู้ว่าทั้ง iPhone และ iPad นั้นใช้ประโยชน์ได้มากมาย แต่ใช้ไม่เป็นไม่รู้จะไปถามใครที่จะช่วยอธิบายให้เข้าใจแบบลึกซ่ึง 
และอย่างถูกต้อง หากคุณต้องการแก้ปัญหาเหล่านี้คุณทีจะต้องเข้าอบรมในหลักสูตรนี้ เพราะในหลักสูตรนี้จะสอนให้คุณใช้ 
ประโยชน์จาก iPhone และ iPad ให้ได้อย่างคุ้มค่าท่ีสุด โดยคุณจะได้เรียนรู้ทุกแง่มุมของการใช้งาน iPhone และ iPad เช่น 
การสมัคร Apple ID ท าอย่างไร? การติดตั้งเพ่ือเช็คอีเมล์ไม่ว่าจะเป็น Gmail, Hotmail ฯลฯ การดูข้อมูลจากเว็บไซต์  การหา 
เส้นทางต่างๆ จากแผนที่ การเก็บนามบัตรลูกค้า การจดตารางนัดหมายต่างๆ การจดโน๊ตบันทึกสิ่งที่ส าคัญต่างๆ และการใช้ 
งานทุก App ที่มาพร้อมกับ iPhone และ iPad รวมทั้งการปรับแต่ง iPhone และ iPad เพ่ือให้ท างานได้ตรงกับความต้องการ 
 
วัตถุประสงค์ 

 สามารถใช้งาน iPhone และ iPad ได้ง่ายขึ้น 
 สามารถเรียนรู้การตั้งค่าหรือโหลดโปรแกรมต่างๆ ได้ 

 
กลุ่มเป้าหมาย: 

 กลุ่มผู้สนใจทั่วไป 
 นักเรียน - นักศึกษา 

 
ความรู้พื้นฐาน: 

 มีเครื่อง iPhone และ iPad  
 

ระยะเวลาอบรม 
 1 วัน/6 ชม. 

 
ราคาคอร์สอบรม 

 3,500 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 
 

วิทยากร 
 สามิตร  โกยม 
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รายละเอียดหลักสูตร 
พื้นฐานการใช้งานทั่วไป 

 การใช้งาน App และการปิด App ที่ไม่ใช้ท้ิงไป 
 การปรับแต่งปุ่ม Home Screen ให้สะดวกต่อการใช้งานของคุณ 
 เทคนิคการใช้งาน Muti-Touch ของ iPad 
 การใช้ App ต่างๆ ที่มากับ iPhone และ iPad 

การใช้งาน Safari 
 การค้นหาข้อมูลในเว็บ และค้นหาข้อความในหน้าเว็บที่พบ 
 การสร้าง Bookmark เก็บหน้าเว็บท่ีเข้าดูบ่อยไว้ 
 การเรียกดูเว็บแบบย้อนหลัง เช่น เว็บท่ีได้เข้าไปเมื่อวานนี้ หรืออาทิตย์ท่ีแล้ว ฯลฯ 

การใช้งาน Mail 
 การสร้าง Mail Account ทั้งแบบ Account เดียวและ Multiple Account เช่น Gmail, POP3, Yahoo, Hotmail 

พร้อมๆ กัน 
 การรับและส่งเมล์จาก Account ใดก็ได ้
 การเปิดไฟล์ Attach ที่มากับอีเมล์ 
 การค้นหาอีเมล์ 

การใช้งาน Messages 
 การส่งและรับข้อความเหมือนกับการใช้ SMS 
 การส่ง Message แบบกลุ่ม 
 การส่งรูปภาพ หรือวิดีโอไปพร้อมกับ Message 
 การค้นหา Message 

การใช้งาน Cemera 
 การถ่ายรูปทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ 
 การแชร์ภาพและวิดีโอไปให้ผู้อ่ืน 
 การแก้ไขภาพและตัดต่อวิดีโอ เช่น เอาตาแดงออก หรือการหมุนภาพ หรือตัดบางส่วนของภาพทิ้งไป ฯลฯ 

การใช้งาน FaceTime 
 การคุยแบบเห็นหน้าด้วย FaceTime 
 การใช้งาน FaceTime พร้อมกับใช้โปรแกรมอ่ืนๆ ไปพร้อมๆ กัน 
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การใช้งาน Photos และ Video 
 การดูภาพและวิดีโอ 
 การดูภาพแบบ Slide Show ซึ่งจะมี Effect ท าให้น่าตื่นเต้น 
 การสร้าง Picture Frame ให้กับรูปภาพ 
 การสร้าง Effect ให้กับรูปภาพ ด้วย Photo Booth 
 การ Import และ Export รูปภาพ 

การใช้งาน YouTube 
 การค้นหาวิดีโอจาก YouTube 
 การเก็บวิดีโอที่ชืนชอบไว้ 
 การแชร์วีดิโอ YouTube ไปให้ผู้อ่ืน 

การใช้งาน Calendar 
 การแสดง Calendar ในรูปแบบต่างๆ 
 การป้อนนัดหมายหรือเหตุการณ์ต่างๆ เข้าไปใน Calendar 
 การค้นหาข้อมูลใน Calendar 

กรใช้งาน Contacts 
 การป้อน Contact 
 การค้นหา Contact 
 การใส่รูปภาพเข้าไปใน Contact 
 การใส่วันเกิดเข้าไปใน Contact 

การใช้งาน Notes 
 การเขียน Note 
 การค้นหา Note ที่จดไว้ 
 การส่ง Note ไปให้ผู้อ่ืนทางอีเมล์ 

การใช้งาน Remiders 
 การป้อนรายการเตือน 
 การแสดง Reminders ในลักษณะต่างๆ 
 การจัดการกับ Reminder ที่ครบก าหนดเวลาการเตือน 
 การค้นหา Reminder 
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การใช้งาน Maps 
 การค้นหาต าแหน่งของสถานที่ต่างๆ 
 การหาเส้นทางการเดินทาง 
 มุมมองต่างๆ ของการใช้งาน Map 
 การเก็บต าแหน่งของสถานที่ไว้ 

การใช้งานเครื่องคิดเลข 
 การใช้งานเครื่องคิดเลขแบบธรรมดา 
 การใช้งานเครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ 

การใช้งาน Clock 
 การตั้งนาฬิกาให้แสดงเวลาของประเทศต่างๆ  เหมาะอย่างย่ิงเวลาเม่ือคุณเดินทางไปต่างประเทศและต้องการ

ตรวจสอบเวลา 
 การตั้งจับเวลาให้นับถอยหลัง เช่น หากคุณสั่ง Pizza ไว้หากเกิน 30 นาที ให้โปรแกรมแจ้งเตือนทันที 
 การจับเวลาของการแข่งขัน เช่น การว่ิง หรือการเดินทางว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ 
 การตั้งเวลาปลุกต่างๆ เช่น ตื่นนอน เข้านอน กินยา ฯลฯ 

การใช้งาน iTunes Store 
 การ Setup Account เพื่อใช้งาน iTunes Store 
 การค้นหา App ใน iTunes Store 
 การซื้อ App และเพลงใน iTunes Store 

 
 


