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ระบบการจัดทาและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 125
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“ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารมีมากมาย หลักสูตรนี้ช่วยแก้ปัญหาคุณได้”
วันที่จัด วันพุธที่ 30 มกราคม 2562
สมาชิก : 3,200 + VAT 7% 224 = 3,424 บาท
(สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)
เวลา 09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจานวน 20 ท่าน
สถานที่ ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 บุคคลทั่วไป : 3,700 + VAT 7% 259 = 3,959 บาท
หากท่ านก าลั งประสบปั ญ หาเกี่ ย วกั บ เอกสารที่ ม ากมาย และ
วุ่นวายอยู่กับ การค้นหาเอกสารเป็นเวลานาน ๆ ทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็น
ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ ท่ า นไม่ ว่ า จะเป็ น การสู ญ เสี ย เวลา การ
สิ้ น เปลื อ งต้ น ทุ น ต่ า ง ๆ จึ ง ได้ จั ด หลั ก สู ต รที่ เหมาะส าหรั บ ผู้ ที่ ต้ อ งการ
สะสางเอกสารต่ าง ๆ เพื่ อ การจั ด ท า 5ส ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพด้ ว ยการใช้
โปรแกรม Adobe Acrobat ซึ่ ง เป็ น โปรแกรมที่ ใช้ ในการสร้ างเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับ ความนิยมอย่างมากในปั จจุบัน เนื่ องจากสามารถ
แปลงเอกสารรูป แบบต่าง ๆ เช่น Word, Excel, PowerPoint ให้เป็นไฟล์
แบบ PDF โดยยังคงรูป แบบและเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับ เหมือนเดิ ม
ทุ ก ประการ เอกสารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น มานี้ จ ะช่ ว ยลดปริ ม าณ
กระดาษ ลดพื้นที่ในการจัดเก็บและสะดวกในการค้นหา เพราะว่าเอกสาร
อิเล็ กทรอนิ กส์ เหล่ านี้ ส ามารถเผยแพร่ห รือ จัด ส่ งได้ ทางอีเมล์ สามารถ
จัดเก็บไว้ได้ในรูปแบบของเว็บ ไซต์ ทั้งในอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตของ
องค์กรได้
วัตถุประสงค์
1. สามารถแปลงไฟล์เอกสารแบบต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบของ PDF
2. สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม Acrobat Professional ได้
3. สามารถจัดทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ (E-book)
4. สามารถสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ได้
5. สามารถจัดทาเว็บไซต์เพื่อเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้

หัวข้อการอบรมและสัมมนา
ฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์ 1 คน/เครื่อง
แนะนาเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม Acrobat Professional
การใช้ Menu bar เพื่อจัดการกับมุมมองแบบต่างๆ
การใช้ Navigation Pane เพื่อย้าย หมุน ลบ หรือเพิ่มหน้าเอกสาร
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book), การใส่ลายน้า และพื้น
หลัง, การสร้างสารบัญ, การสร้างบุ๊คมาร์ก, การแนบไฟล์ต่างๆ ไปกับ
เอกสาร PDF, การสร้างการเชื่อมโยงไปยังไฟล์อื่นๆ
การรวมไฟล์หลายไฟล์ เป็นไฟล์ PDF เดียวกัน, การลดขนาดไฟล์
การทาพรีเซ็นเทชั่นด้วย PDF แทน PowerPoint
การก๊อปปี้ข้อมูลจาก PDF มาวางใน Word หรือ Excel
การให้คนอื่นช่วย ตรวจหรือแก้ไขเอกสาร PDF
การสร้ างแบบฟอร์ ม ส าหรั บ กรอกข้ อ มู ล และการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลจากแบบฟอร์ม
การสร้างลายเซ็นดิจิตอล
การป้องกันไม่ให้คนอื่น เปิดและพิมพ์ไฟล์ PDF ได้
การจัดเก็บไฟล์ PDF ในรูปแบบของเว็บ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. มีพื้นฐานการใช้ Microsoft Word และ Acrobat
2. พนักงานในสานักงาน หรือผู้ที่ทางานด้านการจัดเก็บเอกสาร
Document Control
3. ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาการใช้งาน Acrobat Professional

วิทยากร

 หลักสูตรแนะนาเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ 

อาจารย์สัณฑวุฒิ ตุลารักษ์

การบริหารงานเอกสาร

อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

การบริหารแและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่
จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81

