หล ักสูตร ระบบจ ัดเก็ บเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
วิทยากร: อาจารย์สเุ ทพ โลหณุ ต

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT)
R วชาญด ้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ผู ้เชีย
และทีป
R รึกษาหลักสูตรการอบรมการบริหารธุรกิจ และการใช ้ระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์
X นํ าทัRวประเทศ
งานกราฟิ กในสถาบันฝึ กอบรมชัน

16 มกราคม 2562
09.00 - 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานทีจR ัดสัมมนาอาจเปลียR นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
“หากคุณเป็ นผู ้หนึงR ทีต
R ้องทํางานเกีย
R วกับเอกสาร จะทําอย่างไรให ้การจัดเก็บเอกสารมีต ้นทุนตําR สุด”
ื “พืน
เรียนรู ้เคล็ด ไม่ลับ จากผู ้เขียนหนั งสอ
X ฐาน+ประยุกต์ใช ้ PivotTable +PivotChart ใน MS-Excel ฉบับ
ั
่ นอยู่ในขุม
เข ้าใจง่าย” (ครอบคลุมทุกเวอร์ชน) โดย “อ.สุเทพ โลหณุ ต” จะมาเปิ ดเผยเทคนิค และเคล็ดไม่ลับทีซ
R อ
X
พลังในระบบการจัดทําและการเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึงR จะช่วยในการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ทําเป็ นระบบมากขึน
่
ตังX แต่ ก ารปูพืXนฐาน, ขั น
X ตอนการจั ด ทํ าเอกสารในรูป แบบสมั ย ใหม่ ฯลฯ อีก ทังX ยั งสามารถช วยลดต ้นทุนต่ าง ๆ ทีR
้
เกิดขึน
X โดยไม่จําเป็ น โดยทีผ
R ู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าไปใชในการทํ
างานได ้จริง และสามารถชว่ ยประหยัดการทํางานได ้
สะดวกขึน
X กว่าเดิม
้
หลัก สูตรนีXมุ่งเน ้น ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้เรียนรู ้การประยุก ต์ใชระบบการจั
ด เก็บเอกสารแบบอิเล็ ก ทรอนิก ส ์
้ ้จริงกับงานประจําวัน พร ้อมสรุปเทคนิครวมถึงวิธก
สามารถนํ ามาใชได
ี ารแก ้ไขปั ญหาด ้านเอกสารทีไR ม่
สามารถหาทีเR ก็บได ้อีกต่อไป
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
R ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถจัดทําระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และนํ าความรู ้ทีไR ด ้รับการถ่ายทอดไปประยุกต์
้
ใชในองค์
กรได ้
2. เพือ
R ให ้ผู ้เข ้าอบรม สามารถแปลงงานเอกสารแบบต่าง ๆ ให ้อยูใ่ นรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสไ์ ด ้
3. เพือ
R ให ้ผู ้เข ้าอบรม สามารถแปลงงานเอกสารแบบต่าง ๆ ให ้อยูใ่ นรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสไ์ ว ้บนระบบ
เครือข่ายได ้
ํ หร ับ
หล ักสูตรนีเ: หมาะสา
• พนักงานในสาํ นักงาน พนักงานทีท
R ํางานด ้านการจัดเก็บเอกสาร
• ผู ้ดูแลระบบ Document Control, เลขานุการ, ธุรการ และผู ้สนใจทัวR ไป
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

้
เรียนรู ้เทคนิคการใชไฟล์
PDF และรูปแบบไฟล์มาตรฐานของ PDF
เรียนรู ้เทคนิคและเคล็ดลับการสร ้างไฟล์ PDF ทังX การสร ้างแบบ Online และ Offline ด ้วย Plug-in พิเศษ
้
เรียนรู ้การใชโปรแกรม
Acrobat Pro Extended และเทคนิคการประยุกต์ใช ้
เรียนรู ้เทคนิคการปรับแต่งเอกสารบนโปรแกรม Acrobat
เรียนรู ้เทคนิคการสร ้างสรรค์ฟอร์มด ้วย Adobe Live Cycle Designer
เรียนรู ้เทคนิคการแปลงไฟล์ประเภท Post Script ด ้วย Acrobat Distiller
่ การแปลงเป็ น doc, xls, ppt, html เป็ นต ้น
เรียนรู ้การแปลง PDF ในรูปแบบอืน
R ๆ เชน
ื ค ้นข ้อมูล รวมทังX เรียนรู ้เทคนิคการเผยแพร่ข ้อมูล
เรียนรู ้เทคนิคการสบ
้
้
เก็บตกปั ญหาการใชงาน
และการประยุกต์ใชระบบเอกสารอิ
เล็กทรอนิกสใ์ นองค์กรได ้
ํ หร ับทํา Workshop **
** หมายเหตุ: กรุณานําเครือ
 งคอมพิวเตอร์ Notebook สา

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายในว ันที 16

มกราคม 2562

ั
ค่าสมมนา

VAT 7%

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มห
ี นงั สือห ัก
ณ ทีจ
 า
่ ย

3,500.00

245.00

105.00

3,640.00

3,745.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีX
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีR 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีR 014-2-63503-8
R บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีR 0-2615-4479
ืR บริษัท เบอร์ตด
R หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังR จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
R า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไR ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, ความรู ้ทัRวไป, ทักษะเฉพาะทาง, ระบบ, จัดเก็บ, เอกสาร, อิเล็กทรอนิกส์

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

