
 

หลกัสูตร Inside Adobe Acrobat Pro 

แนะน ำหลกัสตูร 

ปัจจุบันการสรา้งไฟลเ์อกสารใหเ้ป็นรูปแบบ PDF นัน้ไดร้ับความนยิมอย่างแพร่หลาย เพราะผูเ้ปิดเอกสาร

ไมจ่ าเป็นจะตอ้งมโีปรแกรมทีถ่กูสรา้งเอกสารนัน้ๆ ก็สามารถเปิดเอกสารดไูด ้เพยีงแตม่โีปรแกรม 
Acrobat Reader ซึง่เป็นโปรแกรมแจกฟรก็ีสามารถทีจ่ะเปิดเอกสารไดแ้ลว้  

แตค่ณุรูไ้หมวา่เอกสำร PDF น ัน้สำมำรถทีจ่ะถูกแกไ้ขได ้!!  หรอื Save กลบัใหเ้ป็น Word 
Document ได ้!! หากคณุไม่มคีวามเขา้ใจในการใชง้าน Acrobat อยา่งถูกแลว้ เอกสารทีส่ง่ไปใหผู้อ้ืน่
อาจจะไมม่คีวามปลอดภัยได ้100% อย่างทีค่ณุตอ้งการ 

ประโยชนข์องการใชง้านเอกสารแบบ PDF นัน้มมีากมายกวา่การแค่แปลงเอกสารใหเ้ป็นรูปแบบ PDF 

ธรรมดา เชน่ คณุสามารถทีจ่ะประทับตรายางในเอกสารวา่ Approve หรอื Reject ได ้โดยใหแ้สดงเวลา
และวันทีใ่นตารางเหมอืนกับประทับตรายางในกระดาษ  หรอืป้องกันเอกสาร PDF ไมใ่หส้ามารถถกูพมิพ์

ออกทาง Printer ได ้หรอืถา้พมิพก็์ใหป้รากฏขอ้ความ Confidential หรอื Do Not Copy นอกจากนี้คณุยัง
สามารถทีจ่ะสรา้งสารบัญของเอกสาร PDF เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการจัดเก็บเอกสารในองคก์รแบบ E-

Document ใหส้ามารถคน้หาไดง้่าย หรอืแปลง PowerPoint Slide ใหเ้ป็น PDF แลว้ผูด้เูมือ่เปิดเอกสาร
จะเหมอืนกับว่าไดเ้ปิด Slide PowerPoint เพราะสามารถสรา้ง Effect ในเอกสาร PDF ไดด้ว้ย  

วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 

• ใหค้ณุไดเ้รยีนรูว้ธิตีา่งๆ ของการแปลงเอกสารใหเ้ป็น PDF  

• เรยีนรูว้ธิกีารสรา้งและแกไ้ขเอกสาร PDF ในลักษณะตา่งๆ  

• เรยีนรูว้ธิกีารท าตาราง Stamp การสรา้งสารบัญเอกสาร การคน้หาเอกสาร 

• เรยีนรูว้ธิกีารจัดเก็บเอกสารใหเ้ป็นระบบ และการเก็บเอกสารไวใ้น Cloud  

• เรยีนรูว้ธิกีารสรา้ง Security เพือ่ท าใหเ้อกสารใหม้คีวามปลอดภัยในการใชง้าน  

• เรยีนรูก้ารสรา้ง Electronic Form ดว้ย Acrobat เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถทีจ่ะป้อนขอ้มูลลงในไฟล ์
PDF ไดเ้ลย 

• เรยีนรูก้ารรวมขอ้มลูจาก Acrobat Form เขา้มาเก็บเป็นลักษณะ Database เพือ่ใชใ้นการ

วเิคราะหข์อ้มูลต่อไป 

• เป็นหลักสตูรสอนตัง้แตเ่ริม่ตน้จนถงึระดับสงู โดยผูเ้รยีนไม่จ าเป็นจะตอ้งมพีืน้ฐานการใชง้าน 
Acrobat มากอ่น  

เนือ้หำกำรอบรม 

กำรแปลงเอกสำรใหเ้ป็นรปูแบบ PDF 

• การแปลงเอกสารจาก Word แลว้ใหเ้อกสาร PDF นัน้ ถูกสรา้งสารบัญของหนา้แบบอัตโนมัต ิ 

• การแปลงเอกสารจาก Excel แบบเพยีงชตีเดยีวหรอืหลายชตีพรอ้มกัน  

• การแปลงเอกสารจาก PowerPoint และใหเ้อกสารนัน้ สามารถฉายสไลดไ์ดพ้รอ้มทัง้ม ีEffect 

เหมอืนกับ PowerPoint  

• การ Combine หลายเอกสารแลว้แปลงพรอ้มกันในคราวเดยีว เหมาะในกรณีทีต่อ้งสง่เอกสาร

หลายรูปแบบไปใหล้กูคา้ เชน่ Word, Excel, PowerPoint พรอ้มกันในไฟลเ์ดยีว  

• และเทคนคิการแปลงเอกสารจากแหลง่อืน่ๆ เชน่ Clipboard, เว็บไซต ์หรอืจาก Scanner  



กำรสรำ้งเอกสำร PDF แบบมอือำชพี 

• การสรา้งสารบัญเอกสาร เพือ่ใหง้่ายตอ่การดูและคน้หา  

• การสรา้ง Thumbnail หรอืสารบัญของเอกสาร PDF แบบรูปภาพ  

• การก าหนดรูปแบบการยอ่ขยายเอกสาร และวธิกีารดเูอกสารแบบหนา้เดยีวหรอื 2 หนา้ และการ 
Zoom แบบ Dynamic  

• การดเูอกสารแบบ Full Screen หรอืแบบ Auto Scroll  

• การสรา้ง Hyperlink ใหกั้บขอ้ความหรอืรูปภาพในเอกสาร เพือ่เปิดเอกสารในหนา้อืน่ๆ หรอืเปิด

เอกสาร PDF ขา้มไฟล ์ 

• การใสเ่สยีงเพลงในเอกสาร PDF ซึง่เหมาะส าหรับการน าเสนอสนิคา้หรอืบรกิาร เพือ่ใหผู้ดู้สนิคา้

นอกจากไดเ้ห็นแค ่Catalog ทีเ่ป็นขอ้ความแลว้ยังสามารถไดย้นิเสยีงทักทายหรอืเสยีง Effect 
ตา่งๆ ทีค่ณุตอ้งการจะน าเสนอ  

กำรแกไ้ขเอกสำร PDF 

• การ Save เอกสาร PDF ใหเ้ป็น Word Document อย่างเดมิ หรอืใหเ้ป็นรูปภาพ JPEG  

• การยา้ย แทรก ลบ หรอืดงึเอกสารบางหนา้ออกมา  

• การ Replace บางหนา้ในเอกสารดว้ยเอกสาร PDF จากไฟลอ์ืน่ ทัง้แบบหนา้เดยีวหรอืทัง้ไฟล ์ 

• การ Crop Margin ของเอกสาร เพือ่ใหเ้อกสารทุกหนา้มขีนาดทีเ่ทา่กัน แกปั้ญหาเรือ่งพืน้ทีว่่าง

ของขอบกระดาษ  

• การสลับหนา้และการ Run Number หนา้เอกสารใหม ่เชน่ i,iii, 1, 2, 3 เป็นตน้  

• การพมิพแ์ทรกหรอืแกไ้ขขอ้ความในเอกสาร PDF  

• การ Highlight ขอ้ความ หรอืขดีเสน้ใตข้อ้ความ ฯลฯ ในเอกสาร เหมอืนกับทีท่ าไดใ้น Word  

• การใส ่Header and Footer ในเอกสารเหมอืนใน Word  

• การใส ่Comment ในเอกสาร เชน่ การใส ่Note และการปรับแตง่ Note ใหเ้ป็นรูปแบบตา่งๆ ตาม
ตอ้งการ  

• การก๊อบป้ีบางสว่นของขอ้ความ หรอืรูปภาพในเอกสาร PDF เพือ่น าไปใชใ้นโปรแกรมอืน่ๆ  

กำรสรำ้งระบบ Security ใหก้บัเอกสำร 

• การประทับตรายางในเอกสาร เชน่ Approved, Confidential, Reject หรอืลายเซ็นต ์ฯลฯ  

• การป้องกันเอกสารเมือ่สัง่พมิพโ์ดยใสล่ายน ้าในเอกสาร เชน่ รูปภาพโลโกบ้รษัิท หรอืขอ้ความ

ตา่งๆ เชน่ Copyright, Do Not Copy, Confidential ฯลฯ  

• การป้องกันไมใ่หเ้อกสารถกูพมิพอ์อกทาง Printer  

• การใส ่Password ส าหรับการเปิดดเูอกสาร  

• การป้องกันไมใ่หเ้อกสารถกูแกไ้ขได ้ 

กำรใชง้ำนเอกสำร PDF ทำงเว็บและเทคนคิตำ่งๆ 

• การลดขนาดของไฟลใ์หม้ขีนาดเล็ก  

• เทคนคิการท าใหเ้อกสารถกูเปิดอา่นผา่นทางอนิเตอรเ์น็ทถกูโหลดอย่างรวดเร็ว เฉพาะหนา้ทีผู่ดู้
ตอ้งการโดยไมจ่ าเป็นจะตอ้งถูกดาวนโ์หลดทัง้ไฟลก์อ่นจงึจะเปิดอา่นได ้ 

• การก าหนดรูปแบบวธิแีสดงเอกสารเมือ่ผูใ้ชเ้ปิดเอกสาร เชน่ การสรา้ง Full Screen หรอืการ

ก าหนดใหเ้อกสารถกูย่อ หรอืขยายตามขนาดทีต่อ้งการ  

• การซอ่นหรอืแสดงทลูบารเ์มือ่เปิดเอกสารแบบอัตโนมัต ิ 

• การคน้หาขอ้ความในเอกสาร PDF หรอืคน้หาเอกสารในไฟลอ์ืน่ๆ  

• เทคนคิการแกปั้ญหาของการแปลงเอกสารทีเ่ป็นภาษาไทย  

• และเรยีนรูเ้ทคนคิการใช ้Short Key ตา่งๆ เพือ่ชว่ยใหค้ณุใชง้านเอกสาร PDF ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  



กำรสรำ้ง PDF Form 

• การแปลงเอกสารแบบฟอรม์เดมิทีอ่อกแบบไวด้ว้ย Word หรอื Excel ใหเ้ป็น PDF Form  

• การแปลงเอกสารทีเ่ป็นกระดาษ เชน่ แบบฟอรม์ราชการต่างๆ ใหเ้ป็น PDF Form  

• การใชเ้ครือ่งมอืตา่งๆ ของการสรา้งฟอรม์ใน Acrobat เชน่ Textbox, List Box, Option Button, 
Checkbox ฯลฯ  

• การปรับแตง่และก าหนดคา่ต่างๆ ของเครือ่งมอืต่างๆ เชน่ การเปลีย่น Font การใสส่ ีการก าหนด

จ านวนตัวอักษรทีส่ามารถป้อนได ้ฯลฯ  

• การสรา้งเงือ่นไขรับขอ้มลูทีผู่ใ้ชป้้อนในฟอรม์ เพือ่ป้องกันไมใ่หข้อ้มลูป้อนผดิพลาดจากที่

ตอ้งการ เชน่ การก าหนดใหบ้างชอ่งป้อนไดเ้ฉพาะตัวเลขเทา่นัน้ หรอืการจ ากัดคา่เชน่ อายุ
จะตอ้งไมเ่กนิทีก่ าหนดไว ้ฯลฯ  

• การสรา้งแบบฟอรม์แบบมกีารค านวณ เชน่ การสรา้งแบบฟอรม์ใบเสนอราคา ทีจ่ะตอ้งค านวณ

ราคายอดรวม หรอื VAT แบบอัตโนมัต ิฯลฯ  

• การสรา้งปุ่ ม Submit Form เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ง่ขอ้มูลกลับมายังคุณโดยอัตโนมัต ิ 

• การก าหนดอเีมลว์า่จะสง่ฟอรม์กลับไปใหใ้ครบา้ง เชน่ หากเป็นแบบฟอรม์ใบลา เมือ่คลกิปุ่ ม 
Submit ใหส้ง่ไปยังผูจั้ดการฝ่ายบคุคลทันท ีฯลฯ  

• การพมิพฟ์อรม์ออกทางเครือ่งพมิพ ์และการก าหนดใหพ้มิพเ์ฉพาะขอ้มลูของฟอรม์เทา่นัน้

ออกมา ซึง่จะใหป้ระโยชนใ์นกรณีทีใ่หพ้มิพอ์อกมาลงบนฟอรม์กระดาษจรงิ  

กำรรวบรวมขอ้มลูจำกฟอรม์ 

• การก าหนดใหส้ง่เฉพาะขอ้มลูทีป้่อนในฟอรม์เท่านัน้ หรอืสง่กลับมาทัง้ฟอรม์ก็ไดต้ามตอ้งการ  

• การ Save ข ้อ้มลูทัง้ฟอรม์เก็บไว ้หรอืการ Save เฉพาะ Data เทา่นัน้  

• การ Export ขอ้มลูของทุกฟอรม์ทีร่ับเขา้มาใหถ้กูเก็บเป็น Excel Database เพือ่น าไป
ประมวลผลตอ่  

เทคนคิและกำรแกป้ัญหำของกำรออกแบบฟอรม์ 

• การแกไ้ขปัญหาของการแสดงภาษาไทย  

• เทคนคิการแกข้อ้จ ากัดบางอย่างเมือ่มกีาร Scan แบบฟอรม์กระดาษมาเป็น PDF Form  

หลกัสตูรนีเ้หมำะส ำหรบั 

• เลขานุการ  

• พนักงานฝ่าย Marketing หรอื Admin  

• ผูท้ีต่อ้งการจัดท าเอกสารแบบ Electronic ภายในองคก์ร  

• ผูท้ีต่อ้งการจัดท า E-Document ภายในองคก์ร โดยการ Scan เอกสารใหเ้ป็น PDF  

• และผูท้ีส่นใจการใชง้าน Acrobat ทกุคน  

คณุสมบตัขิองผูเ้ขำ้รบักำรอบรม 

• ไมจ่ าเป็นตอ้งมพีืน้ฐานการใชง้าน Acrobat มากอ่น  

• เป็นหลักสตูรสอนตัง้แตพ่ืน้ฐานจนถงึระดับสงู  


