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แนะนาหล ักสูตร
ปั จจุบน
ั เทคโนโลยีของ Cloud นับว่ามีบทบาทสาคัญเป็ นอย่างมากต่อการช่วยเพิม
่ ประสิทธิภาพในการ
ทางานทัง้ ในเรือ
่ งธรุกจ
ิ และส่วนตัว ข ้อดีของการใช ้ Cloud จะช่วยให ้คุณสามารถทีจ
่ ะเข ้าถึงข ้อมูลจาก
อุปกรณ์ใดๆ ก็ได ้ตลอดเวลา ช่วยลดเวลาและค่าใช ้จ่าย และให ้ประโยชน์ตอ
่ การทางานร่วมกันในองค์กร
ได ้เป็ นอย่างดี เป็ นเทคโลยีทค
ี่ ณ
ุ และองค์กรควรจะต ้องศึกษาและเรียนรู ้เป็ นอย่างยิง่ เพือ
่ รองรับกับการ
เปลีย
่ นแปลงไปสู่ Thailand 4.0
มือถือคืออุปกรณ์ทช
ี่ ว่ ยให ้คุณสามารถเก็บและเรียกดูข ้อมูลต่างๆ จาก Cloud ได ้เป็ นอย่างดี ซึง่ ปั จจุบน
ั มี
App ทีเ่ ป็ น Cloud ต่างๆ มากมายทีจ
่ ะช่วยให ้คุณทางานได ้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช ้งานมือถือทีด
่ ค
ี วร
จะต ้องใช ้ App ทีเ่ ป็ น Cloud ทัง้ หมด เหตุผลเพราะหากมือถือคุณหายไป ข ้อมูลทัง้ หมดจะไม่หายไปด ้วย
เพราะข ้อมูลจะถูกเก็บไว ้บน Cloud
ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะเก็บข ้อมูลไว ้ใน Cloud คุณควรทีจ
่ ะต ้องเข ้าใจเรือ
่ งการสร ้างความปลอดภัยเสียก่อน และ
เรียนรู ้การใช ้งานอย่างละเอียด เพือ
่ ทีจ
่ ะทางานได ้ไม่ผด
ิ พลาด ซึง่ ในหลักสูตรนีค
้ ณ
ุ จะได ้เรียนรู ้สิง่ ต่างๆ ที่
เกีย
่ วกับ Cloud มากมาย ครอบคลุมการใช ้งานทัง้ เรือ
่ งงานและเรือ
่ งส่วนตัว

ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร





เรียนรู ้การใช ้งาน Cloud Storage
เรียนรู ้การใช ้งาน Cloud Application ต่างๆ บนคอมพิวเตอร์
เรียนรู ้การใช ้งาน Cloud App ต่างๆ ในมือถือ
เรียนรู ้การสร ้างระบบความปลอดภัยสาหรับการเก็บข ้อมูลไว ้ใน Cloud

้ หาการอบรม
เนือ


การเลือกใช ้บริการจาก Cloud Storage ควรจะต ้องพิจารณาอะไรบ ้าง



การ Upload ไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปยัง Cloud Storage



การกาหนด Auto Backup ข ้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปไว ้ใน Cloud Storage ทันทีเมือ
่ Save ไฟล์



การแชร์ข ้อมูลจาก Cloud ไปให ้ผู ้อืน
่ เช่น การแชร์ไฟล์ขนาดใหญ่ทไี่ ม่สามารถจะ Attach ใน
อีเมล์ได ้
่ ไฟล์ ค ้นหาจากวันที่
การค ้นหาข ้อมูลใน Cloud Storage ในรูปแบบต่างๆ เช่น ค ้นหาจากชือ
เรียกใช ้งาน ค ้นหาจาก Keyword ต่างๆ
การใช ้งาน Cloud Storage บนมือถือและแท็บเล็ต








การ Upload รูปภาพและวิดโี อจากมือถือไปไว ้ใน Cloud Storage อัตโนมัต ิ ทาให ้มือถือของคุณ
เหลือพืน
้ ทีใ่ ช ้งานไม่มวี น
ั เต็ม
การแก ้ข ้อจากัดของผู ้ใช ้งาน iPhone ทีม
่ พ
ี น
ื้ ที่ iCloud ฟรีแค่ 5GB แล ้วเก็บข ้อมูลไม่พอ จะทา
อย่างไรจึงได ้พืน
้ ทีแ
่ บบไม่จากัดและไม่ต ้องเสียเงินด ้วย
่ มต่ออินเตอร์เน็ ต
การดูใช ้งาน Cloud Storage แบบ Offline โดยไม่ต ้องเชือ



การเก็บข ้อมูล Password ต่างๆ ไว ้ใน Cloud อย่างไรให ้ปลอดภัย



การโอนหรือแชร์ข ้อมูลระหว่างมือถือไปยังคอมพิวเตอร์ หรือมือถือไปยังมือถือคนอืน
่ ผ่านระบบ
Cloud ไม่ต ้องต่อสายแต่อย่างใด
การใช ้งาน Calendar ในรูปแบบ Cloud ร่วมกันในองค์กร เช่น การแสดงวันประชุมของแผนก
หรือนัดหมายต่างๆ และการสร ้าง Calendar แยกกันระหว่างเรือ
่ งงานกับเรือ
่ งส่วนตัว
่ คนติดต่อหรือนามบัตรไว ้ในระบบ Cloud โดยสแกนนามบัตรทัง้ ใบ และสามารถ
การจัดเก็บรายชือ
ค ้นหาข ้อความจากในนามบัตร หรือโทรได ้ทันที ไม่ต ้องพิมพ์ใหม่







การจด Note แบบ Cloud เช่น การจดบันทึกเรือ
่ งราวต่างๆ เช่น การบันทึกเสียงการประชุม หรือ
เรือ
่ งส่วนตัวต่างๆ



การมอบหมายงานให ้ผู ้อืน
่ ทา Task แบบ Cloud โดยสามารถ Attach ไฟล์และแจ ้งเตือนเมือ
่ งาน
เกินกาหนดเสร็จ
การใช ้งาน Microsoft Office ต่างๆ เช่น Word, Excel, PowerPoint ผ่านระบบ Cloud




การใช ้ Clipboard แบบ Cloud โดยเมือ
่ คุณ Copy ข ้อมูลจากมือถือ แล ้วสามารถทีจ
่ ะไป Paste
ต่อทีค
่ อมพิวเตอร์ได ้ทันที



การเก็บเพลงและวิดโี อต่างๆ ไว ้ใน Cloud และแชร์เพลงหรือวิดโี อให ้ผู ้อืน
่ ดูพร ้อมๆ กันกับคุณ
และเทคนิคต่างๆ ของการใช ้งาน Cloud ทัง้ บนคอมพิวเตอร์และมือถือ



หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ




ผู ้ทีต
่ ้องการเรียนรู ้เทคโนโลยีของ Cloud ทีจ
่ ะช่วยในการทางาน
ผู ้ทีต
่ ้องการจัดเก็บเอกสารไว ้ใน Cloud อย่างถูกต ้องและปลอดภัย
ผู ้ทีต
่ ้องการการสร ้างระบบแชร์เอกสารในองค์กร และให ้ผู ้อืน
่

สงิ่ ทีต
่ อ
้ งเตรียมมาก่อนอบรม






Notebook ทีส
่ ามารถติดตัง้ โปรแกรมได ้ และเข ้า Internet ได ้
มือถือหรือแท็บเล็ตไม่วา่ จะเป็ น iOS หรือ Android ก็ได ้
ต ้องทราบ Password ทีส
่ ามารถโหลด App จาก App Store หรือ Play Store ได ้
มีบญ
ั ชี Gmail มาแล ้ว และต ้องรู ้ Password ทีใ่ ช ้งาน Gmail ด ้วย
หากยังไม่ม ี Gmail จะต ้องสมัครมาก่อนเข ้ารับการอบรม

