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หลกัสตูร Inside Adobe Acrobat 

ระยะเวลาอบรม 

1 วนั (อบรมเวลา 9:00 – 16:00 น.) 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูว้ธิตีา่งๆ ของการแปลงเอกสารใหเ้ป็น PDF ไดอ้ยา่งเขา้ใจถกูตอ้ง เรยีนรูเ้ทคนคิ

ตา่งๆ การใชง้านเอกสาร PDF เชน่ การดเูอกสารแบบ Full Screen หรอืการยอ่-ขยายเอกสารอยา่งรวดเร็ว 
ฯลฯ เรยีนรูว้ธิกีารสรา้งและแกไ้ขเอกสาร PDF ในลกัษณะตา่งๆ เรยีนรูว้ธิกีารท า E-Document ภายใน

องคก์ร เชน่ การท าตาราง Stamp การสรา้งสารบญัเอกสาร การคน้หาเอกสาร เรยีนรูว้ธิกีารสรา้ง Security 

เพือ่ท าใหเ้อกสารใหม้คีวามปลอดภัยในการใชง้าน เป็นหลักสตูรสอนตัง้แตเ่ริม่ตน้จนถงึระดับสงู โดย
ผูเ้รยีนไมจ่ าเป็นจะตอ้งมพีืน้ฐานการใชง้าน Acrobat มากอ่น  

เนือ้หาการอบรม 

การแปลงเอกสารใหเ้ป็นรูปแบบ PDF 

 การแปลงเอกสารจาก Word แลว้ใหเ้อกสาร PDF นัน้ ถกูสรา้งสารบัญของหนา้แบบอตัโนมัต ิ

 การแปลงเอกสารจาก Excel แบบเพยีงชตีเดยีวหรอืหลายชตีพรอ้มกนั 

 การแปลงเอกสารจาก PowerPoint และใหเ้อกสารนัน้ สามารถฉายสไลดไ์ดพ้รอ้มทัง้ม ีEffect 

เหมอืนกบั PowerPoint 

 การ Combine หลายเอกสารแลว้แปลงพรอ้มกนัในคราวเดยีว เหมาะในกรณีทีต่อ้งสง่เอกสาร

หลายรูปแบบไปใหล้กูคา้ เชน่ Word, Excel, PowerPoint พรอ้มกนัในไฟลเ์ดยีว 

 และเทคนคิการแปลงเอกสารจากแหลง่อืน่ๆ เชน่ Clipboard, เว็บไซต ์หรอืจาก Scanner 

การสรา้งเอกสาร PDF แบบมอือาชพี 

 การสรา้งสารบญัเอกสาร เพือ่ใหง้า่ยตอ่การดแูละคน้หา 

 การสรา้ง Thumbnail หรอืสารบญัของเอกสาร PDF แบบรูปภาพ 

 การก าหนดรูปแบบการยอ่ขยายเอกสาร และวธิกีารดเูอกสารแบบหนา้เดยีวหรอื 2 หนา้ และการ 

Zoom แบบ Dynamic 

 การดเูอกสารแบบ Full Screen หรอืแบบ Auto Scroll 

 การสรา้ง Hyperlink ใหก้บัขอ้ความหรอืรูปภาพในเอกสาร เพือ่เปิดเอกสารในหนา้อืน่ๆ หรอืเปิด

เอกสาร PDF ขา้มไฟล ์

 การใสเ่สยีงเพลงในเอกสาร PDF ซึง่เหมาะส าหรับการน าเสนอสนิคา้หรอืบรกิาร เพือ่ใหผู้ด้สูนิคา้

นอกจากไดเ้ห็นแค ่Catalog ทีเ่ป็นขอ้ความแลว้ยังสามารถไดย้นิเสยีงทกัทายหรอืเสยีง Effect 

ตา่งๆ ทีค่ณุตอ้งการจะน าเสนอ 

การแกไ้ขเอกสาร PDF 

 การ Save เอกสาร PDF ใหเ้ป็น Word Document อยา่งเดมิ หรอืใหเ้ป็นรูปภาพ JPEG การยา้ย 

แทรก ลบ หรอืดงึเอกสารบางหนา้ออกมา 

 การ Replace บางหนา้ในเอกสารดว้ยเอกสาร PDF จากไฟลอ์ืน่ ทัง้แบบหนา้เดยีวหรอืทัง้ไฟล ์

 การ Crop Margin ของเอกสาร เพือ่ใหเ้อกสารทกุหนา้มขีนาดทีเ่ทา่กนั แกปั้ญหาเรือ่งพืน้ทีว่า่ง

ของขอบกระดาษ 

 การสลบัหนา้และการ Run Number หนา้เอกสารใหม ่เชน่ i,iii, 1, 2, 3 เป็นตน้ 

 การพมิพแ์ทรกหรอืแกไ้ขขอ้ความในเอกสาร PDF 
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 การ Highlight ขอ้ความ หรอืขดีเสน้ใตข้อ้ความ ฯลฯ ในเอกสาร เหมอืนกบัทีท่ าไดใ้น Word 

การใส ่Header and Footer ในเอกสารเหมอืนใน Word การใส ่Comment ในเอกสาร เชน่ การ

ใส ่Note และการปรับแตง่ Note ใหเ้ป็นรูปแบบตา่งๆ ตามตอ้งการ 

 การก๊อบป้ีบางสว่นของขอ้ความ หรอืรูปภาพในเอกสาร PDF เพือ่น าไปใชใ้นโปรแกรมอืน่ๆ 

การสรา้งระบบ Security ใหก้บัเอกสาร 

 การประทับตรายางในเอกสาร เชน่ Approved, Confidential, Reject หรอืลายเซ็นต ์ฯลฯ 

 การป้องกนัเอกสารเมือ่สัง่พมิพโ์ดยใสล่ายน ้าในเอกสาร เชน่ รูปภาพโลโกบ้รษัิท หรอืขอ้ความ

ตา่งๆ เชน่ Copyright, Do Not Copy, Confidential ฯลฯ 

 การป้องกนัไมใ่หเ้อกสารถกูพมิพอ์อกทาง Printer 

 การใส ่Password ส าหรับการเปิดดเูอกสาร 

 การป้องกนัไมใ่หเ้อกสารถกูแกไ้ขได ้

การใชง้านเอกสาร PDF ทางเว็บและเทคนคิตา่งๆ 

 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 

หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั 

 เลขานุการ พนักงานฝ่าย Marketing หรอื Admin 

 ผูท้ีต่อ้งการจัดท าเอกสารแบบ Electronic ภายในองคก์ร 

 ผูท้ีต่อ้งการจัดท า E-Document ภายในองคก์ร โดยการ Scan เอกสารใหเ้ป็น PDF 

 และผูท้ีส่นใจการใชง้าน Acrobat ทกุคน 


