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Basic InDesign CC 2018/2019 หลักสูตรพื้่นฐาน 

InDesign เป็นเครื่องมอืส ำหรบังำนออกแบบงำนกรำฟฟิกทัว่ไป เชน่ แมกกำ
ซนี หนงัสอืพมิพ ์หนงัสอื แผน่พบั โบรชวัร ์ทีไ่ดร้บัควำมนยิมในหมูน่กั
ออกแบบมำยำวนำน ในหลกัสูตรนี้จะเป็นเนื้อหำตัง้แต่พืน้ฐำน จนถงึ
ประยุกตใ์ชง้ำนได ้ เชน่กำรสรำ้ง Template ไวใ้ชง้ำน กำรท ำงำนกบัขอ้ควำม 

รูปภำพ กำรพมิพภ์ำพ รวมทัง้กำร Export ไปเป็น PDF โดยมคีรอบคลุมตัง้แต่ Indesign cc 2015 - 2019 พรอ้ม
น ำเสนอฟีเจอรใ์หม ่ๆ ทีเ่ขำ้มำชว่ยประสทิธภิำพในกำรออกแบบของเรำไดด้ยีิง่ข ึน้ 

วัตถุประสงค์: 

o เรยีนรูก้ำรสรำ้งไฟลเ์อกสำรใหม่ 
o เรยีนรูก้ำรเพิม่แกไ้ขและจดัรูปแบบขอ้ควำม 
o เรยีนรูก้ำรจดักำรเพจ 
o ฝึกฝนกำรสรำ้ง Master pages ตน้แบบ 
o กำรสรำ้งเฟรมแบบ Threading 
o กำรน ำเขำ้และแกไ้ขภำพกรำฟฟิก 
o กำรท ำงำนกบัส ี
o กำรวำดและแกไ้ขรูปร่ำงแบบต่ำงๆ 
o กำรปรบัขนำดและเปลีย่นวตัถุ 
o กำรสรำ้งตำรำง 
o กำรสรำ้งเอกสำรแบบ PDF และ EPUBS 
o กำร Packing ไฟลเ์พือ่น ำไปใชง้ำน 
o กำรปริน้ตไ์ฟลแ์ละกำรส่งออก (Export) 

กลุ่มเปา้หมาย: 

o นกัเรยีนนกัศกึษำ 
o ครู อำจำรย ์วทิยำกรทีส่นใจ 
o นกัวชิำกำร นกัไอท ีหรอืผูดู้และระบบ 
o ผูส้นใจทัว่ไปทีต่อ้งกำรศกึษำกำรใชง้ำน InDesign CC 2018/2019 
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ความรู้พืน้ฐาน: 

o พืน้ฐำนกำรใชง้ำนคอมพวิเตอร ์เชน่ Copy , Paste สรำ้งไฟลแ์ละโฟลเดอร ์
o กำรใชง้ำนระบบปฎบิตักิำร Windows / MacOS 
o กำรใชง้ำนโปรแกรมเอกสำรมำก่อนเชน่ Microsoft Word 

ระยะเวลาในการอบรม: 

o 12 ชัว่โมง (2 วนั) 

ราคาคอร์สอบรม: 

o 5,000 บำท / คน (รำคำนี้ยงัไม่ไดร้วมภำษมีูลคำ่เพิม่) 

วิทยากรผูส้อน:  

o อำจำรยส์ำมติร โกยม และทมีงำน 

เนื้อหาการอบรม: 

Module 1: ความสามารถใหม่ใน InDesign 2018/2019 

o แนะน ำควำมสำมำรใหม่ๆ 
o กำรจดักำรหน้ำต่ำงและ Layout แบบใหม ่
o รำยละเอยีดกำรจดั layout 
o แนะน ำฟงักช์นั Content-aware fit 
o แนะน ำหน้ำต่ำงคุณสมบตัใิหม ่(Properties panel overview) 
o กำรใส่หมำยเหตุ (comment) ในไฟล ์PDF 
o เทคนคิพเิศษกำรใส่ comment 
o กำรเพิม่ประสทิธภิำพใหก้บักำรจดักำรขอ้ควำม 
o กำรท ำงำนกบั Footnotes และ Endnotes 
o แนวทำงกำร Export ไฟลท์ีด่ขี ึน้ 
o ฟีเจอรใ์หม่ ๆ เพิม่เตมิทีน่่ำสนใจ 
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Module 2: พืน้ฐานการท างานกบั InDesign 2019 

o จดักำรมุมมองและหน้ำต่ำงโปรแกรม 
o กำรควบคมุหน้ำต่ำงดว้ยค ำสัง่ลดัแบบต่ำง ๆ 
o กำรเพิม่และแกไ้ขขอ้ควำมในหน้ำเพจ 
o กำรเพิม่และเปลีย่นรูปภำพ graphic 
o กำรเคลื่อนยำ้ยวตัถุและชิน้งำนในหน้ำเพจ 
o กำรสรำ้งพมิพแ์ละสรำ้งไฟล ์PDF 

Module 3: การสร้างเอกสาร 

o กำรสรำ้งเอกสำรใหม่ใน InDesign 2019 
o กำรเปิดแสดงเสน้ guide และไมบ้รรทดับนหน้ำเพจ 
o กำรใส่กรอบขอ้ควำม 
o กำรพมิพข์อ้ควำมและกำรแกไ้ข 
o กำรปรบัแต่งรูปแบบขอ้ควำมทีพ่มิพ ์
o กำรน ำภำพกรำฟฟิกเขำ้มำใชง้ำน 
o กำรบนัทกึไฟลแ์ละกำร Export ออกไปใชง้ำน 

Module 4: การจดัการหน้าเพจ 

o กำรเพิม่หน้ำเพจ ลบ และกำรยำ้ยหน้ำเพจทีส่รำ้งมำ 
o กำรสรำ้งหน้ำ Master page และกำรน ำไปใชง้ำน 
o กำรปรบัปรุงหน้ำ Master page 
o ตัง้ค่ำชอ่งไฟล ์(margin) และจ ำนวนคอลมัน์ของเสน้ guides 
o กำรปรบัเปลีย่นขนำดหน้ำเพจ 
o กำรใส่เลขหน้ำ 
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Module 5: การจดัการข้อความ 

o กำรน ำขอ้ควำมเขำ้มำใชง้ำน 
o กำรใช ้Threading text frame 
o ก ำหนดคุณสมบตัขิอง Text Frames 
o กำรแทรกอกัขระพเิศษ 
o กำรใชง้ำน Story Editor 
o กำรตรวจค ำผดิ 
o กำรใชฟ้งักช์นัคน้หำค ำและแทนที ่
o กำรสรำ้งขอ้ควำมตำมเสน้พำททีก่ ำหนด 

Module 6: การจดัการกบัภาพกราฟฟิก 

o กำรท ำงำนกบั Link Panel 
o กำรแกไ้ขภำพ graphic 
o กำรตดัภำพและย่อขนำดใหพ้อดกีบัเฟรม 

Module 7: การท างานกบัสีและความโปร่งแสง 

o Stroking and filling frames and paths 
o Adjusting transparency, drop shadows, and effects 
o Creating color swatches 
o Understanding the danger, and power, of unnamed colors 
o Creating and applying gradient swatches 

Module 8: การท างานกบั Frame และ Paths 

o Drawing and editing path and frame shapes 
o Adding rounded corners and other corner options 
o Creating text outlines 
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Module 9: การจดัการกบัวตัถตุ่างๆ (Objects) 

o Scaling, rotating, duplicating, and transforming objects 
o Moving objects above or below each other 
o Creating and controlling layers 
o Aligning, distributing, and grouping 
o Understanding text wrap 
o Using anchored objects 

Module 10: การจดัการกบัข้อความ 

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

Module 11: การท างานกบั Style 

o Creating and applying paragraph styles 
o Using character styles 
o Editing and redefining styles 
o Using object styles 
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Module 12: การท างานกบัตาราง (Table) 

o กำรสรำ้งตำรำง 
o กำรเพิม่แถวและคอลมัน์ 
o กำรปรบัแต่งควำมสวยงำมใหต้ำรำง 
o กำรตกแต่ง Cell 
o กำรวำงภำพกรำฟฟิกลงใน Cell 

Module 13: Interactive Documents 

o Adding hyperlinks 
o Creating an interactive PDF 
o Exporting an EPUB document 
o Exporting to the web with Publish Online 

Module 14: Package, Print and Exporting 

o Packaging for output 
o Using the Print dialog box 
o Exporting a PDF 


