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Basic InDesign CC 2018/2019 หลักสูตรพื้่นฐาน
InDesign เป็นเครื่องมือสำหรับงำนออกแบบงำนกรำฟฟิ กทัวไป
่ เช่น แมกกำ
ซีน หนังสือพิมพ์ หนังสือ แผ่นพับ โบรชัวร์ ทีไ่ ด้รบั ควำมนิยมในหมูน่ กั
ออกแบบมำยำวนำน ในหลักสูตรนี้จะเป็นเนื้อหำตัง้ แต่พน้ื ฐำน จนถึง
ประยุกต์ใช้งำนได้ เช่นกำรสร้ำง Template ไว้ใช้งำน กำรทำงำนกับข้อควำม
รูปภำพ กำรพิมพ์ภำพ รวมทัง้ กำร Export ไปเป็น PDF โดยมีครอบคลุมตัง้ แต่ Indesign cc 2015 - 2019 พร้อม
นำเสนอฟี เจอร์ใหม่ ๆ ทีเ่ ข้ำมำช่วยประสิทธิภำพในกำรออกแบบของเรำได้ดยี งิ่ ขึน้
วัตถุประสงค์:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

เรียนรูก้ ำรสร้ำงไฟล์เอกสำรใหม่
เรียนรูก้ ำรเพิม่ แก้ไขและจัดรูปแบบข้อควำม
เรียนรูก้ ำรจัดกำรเพจ
ฝึกฝนกำรสร้ำง Master pages ต้นแบบ
กำรสร้ำงเฟรมแบบ Threading
กำรนำเข้ำและแก้ไขภำพกรำฟฟิก
กำรทำงำนกับสี
กำรวำดและแก้ไขรูปร่ำงแบบต่ำงๆ
กำรปรับขนำดและเปลีย่ นวัตถุ
กำรสร้ำงตำรำง
กำรสร้ำงเอกสำรแบบ PDF และ EPUBS
กำร Packing ไฟล์เพือ่ นำไปใช้งำน
กำรปริน้ ต์ไฟล์และกำรส่งออก (Export)

กลุ่มเป้าหมาย:
o
o
o
o

นักเรียนนักศึกษำ
ครู อำจำรย์ วิทยำกรทีส่ นใจ
นักวิชำกำร นักไอที หรือผูด้ ูและระบบ
ผูส้ นใจทัวไปที
่ ต่ อ้ งกำรศึกษำกำรใช้งำน InDesign CC 2018/2019
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ความรู้พน
ื้ ฐาน:
o
o
o

พืน้ ฐำนกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ เช่น Copy , Paste สร้ำงไฟล์และโฟลเดอร์
กำรใช้งำนระบบปฎิบตั กิ ำร Windows / MacOS
กำรใช้งำนโปรแกรมเอกสำรมำก่อนเช่น Microsoft Word

ระยะเวลาในการอบรม:
o

12 ชัวโมง
่ (2 วัน)

ราคาคอร์สอบรม:
o

5,000 บำท / คน (รำคำนี้ยงั ไม่ได้รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )

วิทยากรผูส
้ อน:
o

อำจำรย์สำมิตร โกยม และทีมงำน

เนื้อหาการอบรม:

Module 1: ความสามารถใหม่ใน InDesign 2018/2019
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

แนะนำควำมสำมำรใหม่ๆ
กำรจัดกำรหน้ำต่ำงและ Layout แบบใหม่
รำยละเอียดกำรจัด layout
แนะนำฟงั ก์ชนั Content-aware fit
แนะนำหน้ำต่ำงคุณสมบัตใิ หม่ (Properties panel overview)
กำรใส่หมำยเหตุ (comment) ในไฟล์ PDF
เทคนิคพิเศษกำรใส่ comment
กำรเพิม่ ประสิทธิภำพให้กบั กำรจัดกำรข้อควำม
กำรทำงำนกับ Footnotes และ Endnotes
แนวทำงกำร Export ไฟล์ทด่ี ขี น้ึ
ฟี เจอร์ใหม่ ๆ เพิม่ เติมทีน่ ่ำสนใจ

www.itgenius.co.th

contact@itgenius.co.th | หน้า 2

บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

IT GENIUS ENGINEERING CO.,
Tel:
LTD.02-570-8449 Mobile: 088-807-9770 และ 092-841-7931
Line ID: @itgenius

COURSE OUTLINE
รำยละเอียดหลักสูตรอบรม

Module 2: พืน้ ฐานการทางานกับ InDesign 2019
o
o
o
o
o
o

จัดกำรมุมมองและหน้ำต่ำงโปรแกรม
กำรควบคุมหน้ำต่ำงด้วยคำสังลั
่ ดแบบต่ำง ๆ
กำรเพิม่ และแก้ไขข้อควำมในหน้ำเพจ
กำรเพิม่ และเปลีย่ นรูปภำพ graphic
กำรเคลื่อนย้ำยวัตถุและชิน้ งำนในหน้ำเพจ
กำรสร้ำงพิมพ์และสร้ำงไฟล์ PDF

Module 3: การสร้างเอกสาร
o
o
o
o
o
o
o

กำรสร้ำงเอกสำรใหม่ใน InDesign 2019
กำรเปิดแสดงเส้น guide และไม้บรรทัดบนหน้ำเพจ
กำรใส่กรอบข้อควำม
กำรพิมพ์ขอ้ ควำมและกำรแก้ไข
กำรปรับแต่งรูปแบบข้อควำมทีพ่ มิ พ์
กำรนำภำพกรำฟฟิ กเข้ำมำใช้งำน
กำรบันทึกไฟล์และกำร Export ออกไปใช้งำน

Module 4: การจัดการหน้ าเพจ
o
o
o
o
o
o

กำรเพิม่ หน้ำเพจ ลบ และกำรย้ำยหน้ำเพจทีส่ ร้ำงมำ
กำรสร้ำงหน้ำ Master page และกำรนำไปใช้งำน
กำรปรับปรุงหน้ำ Master page
ตัง้ ค่ำช่องไฟล์ (margin) และจำนวนคอลัมน์ของเส้น guides
กำรปรับเปลีย่ นขนำดหน้ำเพจ
กำรใส่เลขหน้ำ
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Module 5: การจัดการข้อความ
o
o
o
o
o
o
o
o

กำรนำข้อควำมเข้ำมำใช้งำน
กำรใช้ Threading text frame
กำหนดคุณสมบัตขิ อง Text Frames
กำรแทรกอักขระพิเศษ
กำรใช้งำน Story Editor
กำรตรวจคำผิด
กำรใช้ฟงั ก์ชนั ค้นหำคำและแทนที่
กำรสร้ำงข้อควำมตำมเส้นพำททีก่ ำหนด

Module 6: การจัดการกับภาพกราฟฟิ ก
o
o
o

กำรทำงำนกับ Link Panel
กำรแก้ไขภำพ graphic
กำรตัดภำพและย่อขนำดให้พอดีกบั เฟรม

Module 7: การทางานกับสีและความโปร่งแสง
o
o
o
o
o

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: การทางานกับ Frame และ Paths
o
o
o

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

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: การจัดการกับข้อความ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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: การทางานกับ Style
o
o
o
o

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

กำรสร้ำงตำรำง
กำรเพิม่ แถวและคอลัมน์
กำรปรับแต่งควำมสวยงำมให้ตำรำง
กำรตกแต่ง Cell
กำรวำงภำพกรำฟฟิกลงใน Cell

Module 13: Interactive Documents
o
o
o
o

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

Module 14: Package, Print and Exporting
o
o
o

Packaging for output
Using the Print dialog box
Exporting a PDF
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