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Basic InDesign CC 2019 หลกัสูตรพื้น่ฐาน 
InDesign เป็นเคร่ืองมือส ำหรับงำนออกแบบงำนกรำฟฟิกทัว่ไป เช่น แมกกำซีน หนังสือพิมพ์ 
หนงัสือ แผ่นพบั โบรชวัร์ ท่ีไดรั้บควำมนิยมในหมู่นกัออกแบบมำยำวนำน ในหลกัสูตรน้ีจะเป็น
เน้ือหำตั้งแต่พื้นฐำน จนถึงประยุกต์ใชง้ำนได ้  เช่นกำรสร้ำง Template ไวใ้ชง้ำน กำรท ำงำนกับ
ขอ้ควำม รูปภำพ กำรพิมพภ์ำพ รวมทั้งกำร Export ไปเป็น PDF โดยมีครอบคลุมตั้งแต่ Indesign 
cc 2015 - 2019 พร้อมน ำเสนอฟีเจอร์ใหม่ ๆ ท่ีเขำ้มำช่วยประสิทธิภำพในกำรออกแบบของเรำได้
ดียิง่ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์: 
 เรียนรู้กำรสร้ำงไฟลเ์อกสำรใหม่ 
 เรียนรู้กำรเพิ่มแกไ้ขและจดัรูปแบบขอ้ควำม 
 เรียนรู้กำรจดักำรเพจ 
 ฝึกฝนกำรสร้ำง Master pages ตน้แบบ 
 กำรสร้ำงเฟรมแบบ Threading 
 กำรน ำเขำ้และแกไ้ขภำพกรำฟฟิก 
 กำรท ำงำนกบัสี 
 กำรวำดและแกไ้ขรูปร่ำงแบบต่ำงๆ 
 กำรปรับขนำดและเปล่ียนวตัถุ 
 กำรสร้ำงตำรำง 
 กำรสร้ำงเอกสำรแบบ PDF และ EPUBS 
 กำร Packing ไฟลเ์พื่อน ำไปใชง้ำน 
 กำรปร้ินตไ์ฟลแ์ละกำรส่งออก (Export) 
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กลุ่มเป้าหมาย: 
 นกัเรียนนกัศึกษำ 
 ครู อำจำรย ์วิทยำกรท่ีสนใจ 
 นกัวิชำกำร นกัไอที หรือผูดู้และระบบ 
 ผูส้นใจทัว่ไปท่ีตอ้งกำรศึกษำกำรใชง้ำน InDesign CC 2019 

 

ความรู้พืน้ฐาน: 
 พื้นฐำนกำรใชง้ำนคอมพิวเตอร์ เช่น Copy , Paste สร้ำงไฟลแ์ละโฟลเดอร์ 
 กำรใชง้ำนระบบปฎิบติักำร Windows / MacOS 
 กำรใชง้ำนโปรแกรมเอกสำรมำก่อนเช่น Microsoft Word 

 

ระยะเวลาในการอบรม: 
 12 ชัว่โมง 

 

ราคาคอร์สอบรม: 
 5,000 บำท (รำคำน้ียงัไม่ไดร้วมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

วทิยากรผู้สอน: 
 อำจำรยส์ำมิตร โกยม 

 

เน้ือหาการอบรม: 
Module 1: ความสามารถใหม่ใน InDesign 2019 

 แนะน ำควำมสำมำรใหม่ๆ 
 กำรจดักำรหนำ้ต่ำงและ Layout แบบใหม่ 
 รำยละเอียดกำรจดั layout 
 แนะน ำฟังก์ชนั Content-aware fit 
 แนะน ำหนำ้ต่ำงคุณสมบติัใหม่ (Properties panel overview) 
 กำรใส่หมำยเหตุ (comment) ในไฟล ์PDF 



 

 

บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 
IT GENIUS ENGINEERING CO.,LTD. 
Tel. 02-933-0427 , 088-807-9770 

COURSE OUTLINE 
รำยละเอียดหลักสูตรอบรม 

www.itgenius.co.th contact@itgenius.co.th 

 เทคนิคพิเศษกำรใส่ comment 
 กำรเพิ่มประสิทธิภำพใหก้บักำรจดักำรขอ้ควำม 
 กำรท ำงำนกบั Footnotes และ Endnotes 
 แนวทำงกำร Export ไฟลท่ี์ดีข้ึน 
 ฟีเจอร์ใหม่ ๆ เพิ่มเติมท่ีน่ำสนใจ 

Module 2: พืน้ฐานการท างานกบั InDesign 2019 
 จดักำรมุมมองและหนำ้ต่ำงโปรแกรม 
 กำรควบคุมหนำ้ต่ำงดว้ยค ำสั่งลดัแบบต่ำง ๆ 
 กำรเพิ่มและแกไ้ขขอ้ควำมในหนำ้เพจ 
 กำรเพิ่มและเปล่ียนรูปภำพ graphic 
 กำรเคล่ือนยำ้ยวตัถุและช้ินงำนในหนำ้เพจ 
 กำรสร้ำงพิมพแ์ละสร้ำงไฟล ์PDF 

Module 3: การสร้างเอกสาร 
 กำรสร้ำงเอกสำรใหม่ใน InDesign 2019 
 กำรเปิดแสดงเส้น guide และไมบ้รรทดับนหนำ้เพจ 
 กำรใส่กรอบขอ้ควำม 
 กำรพิมพข์อ้ควำมและกำรแกไ้ข 
 กำรปรับแต่งรูปแบบขอ้ควำมท่ีพิมพ ์
 กำรน ำภำพกรำฟฟิกเขำ้มำใชง้ำน 
 กำรบนัทึกไฟลแ์ละกำร Export ออกไปใชง้ำน 

Module 4: การจดัการหน้าเพจ 
 กำรเพิ่มหนำ้เพจ ลบ และกำรยำ้ยหนำ้เพจท่ีสร้ำงมำ 
 กำรสร้ำงหนำ้ Master page และกำรน ำไปใชง้ำน 
 กำรปรับปรุงหนำ้ Master page 
 ตั้งค่ำช่องไฟล ์(margin) และจ ำนวนคอลมัน์ของเส้น guides 
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 กำรปรับเปล่ียนขนำดหนำ้เพจ 
 กำรใส่เลขหนำ้ 

Module 5: การจดัการข้อความ 
 กำรน ำขอ้ควำมเขำ้มำใชง้ำน 
 กำรใช ้Threading text frame 
 ก ำหนดคุณสมบติัของ Text Frames 
 กำรแทรกอกัขระพิเศษ 
 กำรใชง้ำน Story Editor 
 กำรตรวจค ำผดิ 
 กำรใชฟั้งก์ชนัคน้หำค ำและแทนท่ี 
 กำรสร้ำงขอ้ควำมตำมเส้นพำทท่ีก ำหนด 

Module 6: การจดัการกบัภาพกราฟฟิก 
 กำรท ำงำนกบั Link Panel 
 กำรแกไ้ขภำพ graphic 
 กำรตดัภำพและยอ่ขนำดใหพ้อดีกบัเฟรม 

Module 7: การท างานกบัสีและความโปร่งแสง 
 Stroking and filling frames and paths 
 Adjusting transparency, drop shadows, and effects 
 Creating color swatches 
 Understanding the danger, and power, of unnamed colors 
 Creating and applying gradient swatches 

Module 8: การท างานกบั Frame และ Paths 
 Drawing and editing path and frame shapes 
 Adding rounded corners and other corner options 
 Creating text outlines 
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Module 9: การจดัการกบัวตัถุต่างๆ (Objects) 
 Scaling, rotating, duplicating, and transforming objects 
 Moving objects above or below each other 
 Creating and controlling layers 
 Aligning, distributing, and grouping 
 Understanding text wrap 
 Using anchored objects 

Module 10: การจดัการกบัข้อความ 
 Applying advanced character formatting 
 Using Find Font 
 Applying formatting to a paragraph 
 Using drop caps 
 Adding rules, or lines, above or below a paragraph 
 Setting tabs and tab stops 
 Spanning and splitting paragraphs 
 Adding automatic bullets and numbers 
 Finding and changing text formatting 
 Shading paragraphs and boxes 

Module 11: การท างานกบั Style 
 Creating and applying paragraph styles 
 Using character styles 
 Editing and redefining styles 
 Using object styles 
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Module 12: การท างานกบัตาราง (Table) 
 กำรสร้ำงตำรำง 
 กำรเพิ่มแถวและคอลมัน์ 
 กำรปรับแต่งควำมสวยงำมใหต้ำรำง 
 กำรตกแต่ง Cell 
 กำรวำงภำพกรำฟฟิกลงใน Cell 

Module 13: Interactive Documents 
 Adding hyperlinks 
 Creating an interactive PDF 
 Exporting an EPUB document 
 Exporting to the web with Publish Online 

Module 14: Package, Print and Exporting 
 Packaging for output 
 Using the Print dialog box 
 Exporting a PDF 


