
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร: 0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

ระบบจดัเก็บเอกสารอเิล็กทรอนกิส ์
 

วทิยากร: อาจารยส์เุทพ  โลหณุต 
ปรญิญาโท วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศคอมพวิเตอร ์(MSIT)  

ผูเ้ชีRยวชาญดา้นการวเิคราะหร์ะบบคอมพวิเตอร ์(ศนูยค์อมพวิเตอร)์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี 
และทีRปรกึษาหลักสตูรการอบรมการบรหิารธุรกจิ และการใชร้ะบบงานสารสนเทศคอมพวิเตอร ์

งานกราฟิกในสถาบนัฝึกอบรมชั XนนําทัRวประเทศ 

 
26 กนัยายน 2561 
09.00 - 16.00 น.  

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
  

*สถานทีRจัดสมัมนาอาจเปลีRยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 

หลกัการและเหตผุล 
“หากคณุเป็นผูห้นึRงทีRตอ้งทํางานเกีRยวกับเอกสาร จะทําอยา่งไรใหก้ารจัดเก็บเอกสารมตีน้ทนุตํRาสดุ” 
เรียนรูเ้คล็ดไม่ลับ จากผูเ้ขียนหนังสอื “พืXนฐาน+ประยุกต์ใช ้PivotTable +PivotChart ใน MS-Excel ฉบับ

เขา้ใจง่าย” (ครอบคลุมทุกเวอรช์ัน) โดย “อ.สุเทพ โลหณุต” จะมาเปิดเผยเทคนคิ และเคล็ดไม่ลับทีRซอ่นอยู่ในขุม
พลังในระบบการจัดทําและการเก็บเอกสารอเิล็กทรอนกิส ์ ซึRงจะชว่ยในการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ทําเป็นระบบมากขึXน  
ตั Xงแต่การปูพืXนฐาน, ขั Xนตอนการจัดทําเอกสารในรูปแบบสมัยใหม่ ฯลฯ  อีกทัXงยังสามารถช่วยลดตน้ทุนต่าง ๆ  ทีR
เกดิขึXนโดยไม่จําเป็น  โดยทีRผูเ้ขา้อบรมสามารถนําไปใชใ้นการทํางานไดจ้รงิ และสามารถชว่ยประหยัดการทํางานได ้
สะดวกขึXนกวา่เดมิ  
 หลักสูตรนีXมุ่งเนน้ ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รียนรูก้ารประยุกตใ์ชร้ะบบการจัดเก็บเอกสารแบบอเิล็กทรอนกิส ์ 
สามารถนํามาใชไ้ดจ้รงิกับงานประจําวัน พรอ้มสรปุเทคนคิรวมถงึวธิกีารแกไ้ขปัญหาดา้นเอกสารทีRไม ่
สามารถหาทีRเก็บไดอ้กีต่อไป 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถจัดทําระบบเอกสารอเิล็กทรอนกิส ์ และนําความรูท้ีRไดรั้บการถา่ยทอดไปประยุกตใ์ช ้
ในองคก์รได ้

2. เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรม  สามารถแปลงงานเอกสารแบบตา่ง ๆ  ใหอ้ยูใ่นรูปแบบเอกสารอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้
3. เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรม  สามารถแปลงงานเอกสารแบบตา่ง ๆ ใหอ้ยูใ่นรูปแบบเอกสารอเิล็กทรอนกิสไ์วบ้นระบบ

เครอืขา่ยได ้
 

หลกัสตูรนี:เหมาะสาํหรบั 
• พนักงานในสํานักงาน  พนักงานทีRทํางานดา้นการจัดเก็บเอกสาร 
• ผูด้แูลระบบ Document Control, เลขานุการ, ธรุการ และผูส้นใจทัRวไป 

 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
 

1. เรยีนรูเ้ทคนคิการใชไ้ฟล ์PDF และรูปแบบไฟลม์าตรฐานของ PDF 
2. เรยีนรูเ้ทคนคิและเคล็ดลับการสรา้งไฟล ์PDF  ทั Xงการสรา้งแบบ Online และ Offline ดว้ย Plug-in พเิศษ 
3. เรยีนรูก้ารใชโ้ปรแกรม Acrobat Pro Extended และเทคนคิการประยุกตใ์ช ้
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4. เรยีนรูเ้ทคนคิการปรับแตง่เอกสารบนโปรแกรม Acrobat 
5. เรยีนรูเ้ทคนคิการสรา้งสรรคฟ์อรม์ดว้ย Adobe Live Cycle Designer 
6. เรยีนรูเ้ทคนคิการแปลงไฟลป์ระเภท Post Script ดว้ย Acrobat Distiller 
7. เรยีนรูก้ารแปลง PDF ในรูปแบบอืRนๆ  เชน่ การแปลงเป็น doc, xls, ppt, html เป็นตน้ 
8. เรยีนรูเ้ทคนคิการสบืคน้ขอ้มลู  รวมทั Xงเรยีนรูเ้ทคนคิการเผยแพร่ขอ้มลู 
9. เก็บตกปัญหาการใชง้าน และการประยกุตใ์ชร้ะบบเอกสารอเิล็กทรอนกิสใ์นองคก์รได ้  

 
** หมายเหต:ุ กรณุานําเครื�องคอมพวิเตอร ์Notebook สาํหรบัทํา Workshop ** 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 26 กนัยายน 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 11 กนัยายน 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันีX 

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีR 127-4-66322-6 
1.2  ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีR 014-2-63503-8 

            ชืRอบัญช ี บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากัด   
            และแฟ็กซใ์บ Pay in ทีR 0-2615-4499 พรอ้มระบชุืRอบรษัิทของทา่น และชืRอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเชค็บรษัิท สัRงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
      กรณุาแฟ็กซห์นา้เชค็ ไปทีRหมายเลข 0-2615-4499 เพืRอความถกูตอ้งในการจดัเตรยีม 
      ใบเสร็จรับเงนิใหก้บัทา่นตอ่ไป 
3.  หัก ณ ทีRจ่าย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีR 0-1055-48105-59-0 
     บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากัด   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีRไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
ตดิตอ่ศนูยล์กูคา้สมัพันธ ์02-615-4499, 02-615-4477-78 
เว็บไซท ์Uwww.hipotraining.comU 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ความรูท้ัRวไป, ทักษะเฉพาะทาง, ระบบจดัเก็บเอกสาร, อเิลก็ทรอนกิส ์


