หล ักสูตร Inside Adobe Acrobat
ระยะเวลาอบรม
2 วัน 12 ชัว่ โมง (อบรมเวลา 9:00 – 16:00 น.)

้ า
ค่าใชจ
่ ย
3,500 บาท (ไม่รวม VAT)

สถานทีอ
่ บรม
ึ ษาสยามคอมเพล๊กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ชัน
้ 9 (อยูภ
ศูนย์ศก
่ ายในสภาคริสตจักรในประเทศไทย) ใกล ้กับ
สถานีรถไฟฟ้ าราชเทวี (หากนํ ารถมาจอดฟรีทัง้ วัน)

ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร
เพือ
่ ให ้ผู ้เรียนได ้เรียนรู ้วิธต
ี า่ งๆ ของการแปลงเอกสารให ้เป็ น PDF ได ้อย่างเข ้าใจถูกต ้อง เรียนรู ้เทคนิค
ต่างๆ การใช ้งานเอกสาร PDF เช่น การดูเอกสารแบบ Full Screen หรือการย่อ-ขยายเอกสารอย่างรวดเร็ว
ฯลฯ เรียนรู ้วิธก
ี ารสร ้างและแก ้ไขเอกสาร PDF ในลักษณะต่างๆ เรียนรู ้วิธก
ี ารทํา E-Document ภายใน
องค์กร เช่น การทําตาราง Stamp การสร ้างสารบัญเอกสาร การค ้นหาเอกสาร เรียนรู ้วิธก
ี ารสร ้าง Security
เพือ
่ ทําให ้เอกสารให ้มีความปลอดภัยในการใช ้งาน เป็ นหลักสูตรสอนตัง้ แต่เริม
่ ต ้นจนถึงระดับสูง โดย
ผู ้เรียนไม่จําเป็ นจะต ้องมีพน
ื้ ฐานการใช ้งาน Acrobat มาก่อน

้ หาการอบรม
เนือ
การแปลงเอกสารให้เป็นรูปแบบ PDF
•

การแปลงเอกสารจาก Word แล ้วให ้เอกสาร PDF นัน
้ ถูกสร ้างสารบัญของหน ้าแบบอัตโนมัต ิ

•

การแปลงเอกสารจาก Excel แบบเพียงชีตเดียวหรือหลายชีตพร ้อมกัน

•

การแปลงเอกสารจาก PowerPoint และให ้เอกสารนัน
้ สามารถฉายสไลด์ได ้พร ้อมทัง้ มี Effect
เหมือนกับ PowerPoint

•

การ Combine หลายเอกสารแล ้วแปลงพร ้อมกันในคราวเดียว เหมาะในกรณีทต
ี่ ้องส่งเอกสาร
หลายรูปแบบไปให ้ลูกค ้า เช่น Word, Excel, PowerPoint พร ้อมกันในไฟล์เดียว

•

และเทคนิคการแปลงเอกสารจากแหล่งอืน
่ ๆ เช่น Clipboard, เว็บไซต์ หรือจาก Scanner

ี
การสร้างเอกสาร PDF แบบมืออาชพ
•

การสร ้างสารบัญเอกสาร เพือ
่ ให ้ง่ายต่อการดูและค ้นหา

•

การสร ้าง Thumbnail หรือสารบัญของเอกสาร PDF แบบรูปภาพ

•

การกําหนดรูปแบบการย่อขยายเอกสาร และวิธก
ี ารดูเอกสารแบบหน ้าเดียวหรือ 2 หน ้า และการ
Zoom แบบ Dynamic

•

การดูเอกสารแบบ Full Screen หรือแบบ Auto Scroll

•

การสร ้าง Hyperlink ให ้กับข ้อความหรือรูปภาพในเอกสาร เพือ
่ เปิ ดเอกสารในหน ้าอืน
่ ๆ หรือเปิ ด
เอกสาร PDF ข ้ามไฟล์
ิ ค ้า
่ ให ้ผู ้ดูสน
การใส่เสียงเพลงในเอกสาร PDF ซึง่ เหมาะสําหรับการนํ าเสนอสินค ้าหรือบริการ เพือ
นอกจากได ้เห็นแค่ Catalog ทีเ่ ป็ นข ้อความแล ้วยังสามารถได ้ยินเสียงทักทายหรือเสียง Effect
ต่างๆ ทีค
่ ณ
ุ ต ้องการจะนํ าเสนอ

•
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การแก้ไขเอกสาร PDF
•

การ Save เอกสาร PDF ให ้เป็ น Word Document อย่างเดิม หรือให ้เป็ นรูปภาพ JPEG การย ้าย
แทรก ลบ หรือดึงเอกสารบางหน ้าออกมา

•

การ Replace บางหน ้าในเอกสารด ้วยเอกสาร PDF จากไฟล์อน
ื่ ทัง้ แบบหน ้าเดียวหรือทัง้ ไฟล์

•

การ Crop Margin ของเอกสาร เพือ
่ ให ้เอกสารทุกหน ้ามีขนาดทีเ่ ท่ากัน แก ้ปั ญหาเรือ
่ งพืน
้ ทีว่ า่ ง
ของขอบกระดาษ

•

การสลับหน ้าและการ Run Number หน ้าเอกสารใหม่ เช่น i,iii, 1, 2, 3 เป็ นต ้น

•

การพิมพ์แทรกหรือแก ้ไขข ้อความในเอกสาร PDF

•

การ Highlight ข ้อความ หรือขีดเส ้นใต ้ข ้อความ ฯลฯ ในเอกสาร เหมือนกับทีท
่ ําได ้ใน Word
การใส่ Header and Footer ในเอกสารเหมือนใน Word การใส่ Comment ในเอกสาร เช่น การ
ใส่ Note และการปรับแต่ง Note ให ้เป็ นรูปแบบต่างๆ ตามต ้องการ
การก๊อบปี้ บางส่วนของข ้อความ หรือรูปภาพในเอกสาร PDF เพือ
่ นํ าไปใช ้ในโปรแกรมอืน
่ ๆ

•

การสร้างระบบ Security ให้ก ับเอกสาร
•

การประทับตรายางในเอกสาร เช่น Approved, Confidential, Reject หรือลายเซ็นต์ ฯลฯ
การป้ องกันเอกสารเมือ
่ สัง่ พิมพ์โดยใส่ลายนํ้ าในเอกสาร เช่น รูปภาพโลโก ้บริษัท หรือข ้อความ
ต่างๆ เช่น Copyright, Do Not Copy, Confidential ฯลฯ

•

การป้ องกันไม่ให ้เอกสารถูกพิมพ์ออกทาง Printer

•

การใส่ Password สําหรับการเปิ ดดูเอกสาร

•

การป้ องกันไม่ให ้เอกสารถูกแก ้ไขได ้

•

การใชง้ านเอกสาร PDF ทางเว็บและเทคนิคต่างๆ
•

การลดขนาดของไฟล์ให ้มีขนาดเล็ก

•

เทคนิคการทําให ้เอกสารถูกเปิ ดอ่านผ่านทางอินเตอร์เน็ ทถูกโหลดอย่างรวดเร็ว เฉพาะหน ้าทีผ
่ ู ้ดู
ต ้องการโดยไม่จําเป็ นจะต ้องถูกดาวน์โหลดทัง้ ไฟล์กอ
่ นจึงจะเปิ ดอ่านได ้
การกําหนดรูปแบบวิธแ
ี สดงเอกสารเมือ
่ ผู ้ใช ้เปิ ดเอกสาร เช่น การสร ้าง Full Screen หรือการ
กําหนดให ้เอกสารถูกย่อ หรือขยายตามขนาดทีต
่ ้องการ

•
•

การซ่อนหรือแสดงทูลบาร์เมือ
่ เปิ ดเอกสารแบบอัตโนมัต ิ

•

การค ้นหาข ้อความในเอกสาร PDF หรือค ้นหาเอกสารในไฟล์อน
ื่ ๆ

•

เทคนิคการแก ้ปั ญหาของการแปลงเอกสารทีเ่ ป็ นภาษาไทย
และเรียนรู ้เทคนิคการใช ้ Short Key ต่างๆ เพือ
่ ช่วยให ้คุณใช ้งานเอกสาร PDF ได ้อย่างรวดเร็ว

•

หล ักสูตรนีเ้ หมาะสําหร ับ
•

เลขานุการ พนักงานฝ่ าย Marketing หรือ Admin

•

ผู ้ทีต
่ ้องการจัดทําเอกสารแบบ Electronic ภายในองค์กร

•

ผู ้ทีต
่ ้องการจัดทํา E-Document ภายในองค์กร โดยการ Scan เอกสารให ้เป็ น PDF
และผู ้ทีส
่ นใจการใช ้งาน Acrobat ทุกคน

•

หล ักสูตรอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง
•

Creating Dynamic Forms with Acrobat
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