
 

 

หลักสูตร Magazine Design with InDesign 

ภาพรวม 

หลกัสตูรสูแ่นวทางการออกแบบสิ่งพิมพ์ ขัน้สงู ด้วยโปรแกรม InDesign ซึง่เป็นโปรแกรมที่ถือเป็น

มาตรฐานใหม่ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ โดยรวบรวมลกัษณะพิเศษของ Adobe Illustrator และ Adobe 

PageMaker เข้าด้วยกนั และนบัเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมใช้ออกแบบในวงการนิตยสารต่างประเทศ 

โดยในหลกัสตูรนี ้ จะได้เรียนรู้ขัน้ตอนการออกแบบ เร่ิมจากกระบวนการคิด Concept ของหนงัสือ , วาง

โครงสร้างของหนงัสือทัง้เลม่ (Dummy) แล้วจึงออกแบบ Template เพื่อคมุ Themes ของหนงัสือขึน้มา 

โดยผู้ เข้าอบรมจะได้ทดลองออกแบบงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนงัสือ นิตยสาร หนงัสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์

อ่ืนๆ หลายรูปแบบ ให้ผู้ เรียนเข้าใจ แนวคิด วิธีการปฏิบติั และวิธีการแก้ไขปัญหาตามล าดบัขัน้ตอนการ

ท างานจริง 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลกัสตูร 31 ชัว่โมง 30 นาที เรียนทัง้สิน้ 9 ครัง้ (ครัง้ละ 3 ชัว่โมงคร่ึง) 

พืน้ฐานผู้เรียน Windows 

โปรแกรมที่ใช้ Adobe Illustrator , Adobe InDesign , Adobe Photoshop 

เหมาะส าหรับ ท่านที่ต้องการออกแบบสิ่งพิมพ์ เช่น หนงัสือ นิตยสารต่างๆ อย่างมืออาชีพ 

อาจารย์ผู้สอน วิภาวีกานธ์ ธนสิริตระกล ู( อาจารย์แก้ม ) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร Professional Web Design, Computer Arts & Graphic Design, Photoshop, 

illustrator, InDesign, Info Graphic 

ค่าเรียน ราคา 9,800 บาท ราคาสทุธิ ไม่มีภาษีมลูค่าเพิ่ม 

*** เฉพาะนกัเรียนเก่าของสถาบนัลดเหลือ 8,800 บาท  

 

 



 

 

 

วิธีการช าระเงนิ  

1. ช าระเงินสดด้วยตนเองก่อนวนัเร่ิมอบรมเป็นเวลา 1 สปัดาห์ 

2. โอนเงินเข้าบญัชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั" 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาฟอร์จนูทาวน์  

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั  

เลขที่บญัชี 253-0-02599-9  

(กรุณาสง่รายละเอียดการช าระค่าอบรมผ่าน  

Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )  

3. สัง่จ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั"  

4.ช าระผ่านบตัรเครดิตได้ที่เน็ตดีไซน์ทุกสาขา 

 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองที่น่ัง  

โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเร่ิมอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนัน้จะไม่คืนค่า

อบรม 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Magazine Design with InDesign (Course Outline) 

ครัง้ที่ 1 เรียนรู้การออกแบบส าหรับการท างานนิตยสารเบือ้งต้น เรียนรู้การออกแบบส าหรับการ

ท างานนิตยสารเบือ้งต้น 

• ทฤษฎีการออกแบบนิตยสาร และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการออกแบบ 

• การแบ่งสดัสว่นของนิตยสาร 

• การวาง Dummy สิ่งพิมพ์ 

• ตวัอย่างขัน้ตอนการออกแบบนิตยสาร 

ครัง้ที่ 2 เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Indesign เบือ้งต้น เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Indesign 

เบือ้งต้น 

• การใช้สีในโปรแกรม indesign เช่นการ add สี Swatches 

• การใช้เคร่ืองมือต่างๆ ใน Tool Box 

• การใช้แถบเคร่ืองมือเพื่อปรับแต่งชิน้งานด้วย Palettes ต่างๆ 

• การใช้ค าสัง่เพิ่มเติมบน Menu Bar 

ครัง้ที่ 3 เรียนรู้การออกแบบ Template ของนิตยสาร เรียนรู้การออกแบบ Template ของนิตยสาร 

• การก าหนดขนาดรูปเลม่นิตยสาร  

• การก าหนดจ านวนหน้า  

• การใช้งานหน้า Master ในการก าหนดเลขหน้า, หวัคอลมัน์และแบ่งคอลมัน์  

• การก าหนด Styles ให้กบันิตยสาร  

• การใช้งานตวัอกัษร 

Workshop: ออกแบบ Template 

 



 

 

ครัง้ที่ 4 เรียนรู้การใช้งานรูปภาพและ Graphic จาก Photoshop และ Illustrator ร่วมกบั Indesign 

• การใช้งานกบัรูปภาพ  

• การใช้ภาพที่ตกแต่งจากโปรแกรม Photoshop   

• การใช้ Graphic จากโปรแกรม Illustrator   

• การใช้รูปภาพ, Graphic และตวัหนงัสือร่วมกนั 

ครัง้ที่ 5 เรียนรู้การออกแบบหน้าเปิดเร่ืองและหน้าเนือ้เร่ืองในนิตยสาร เรียนรู้การออกแบบหน้าเปิด

เร่ืองและหน้าเนือ้เร่ืองในนิตยสาร 

• แนวทางการวาง Lay-Out โดยใช้ Guides & Grids  

• แนวทางในการวางองค์ประกอบในหน้าเปิดเร่ือง และหน้าเนือ้เร่ือง 

• Workshop: ออกแบบคอลมัน์ในนิตยสาร การใช้รูปภาพ, Graphic และตวัหนงัสือ

ร่วมกนั 

ครัง้ที่ 6 เรียนรู้การออกแบบปกนิตยสารตามรูปแบบการเย็บเลม่แบบไสกาว และแบบก่ี 

• การก าหนดขนาดของปกและสนัเลม่ 

• การจดัวางองค์ประกอบบนปกและสนัเลม่ 

• การใช้ Plug In เสริม เพื่อช่วยในการท างานอ่ืนๆ เช่น การสร้าง Barcode เป็นต้น 

• การใช้ Library เพื่อเก็บ Graphic ที่สร้างขึน้ 

Workshop: ออกแบบปกนิตยสาร 

ครัง้ที่ 7 เรียนรู้การออกแบบหน้าสารบญั (Table of Contents) 

• แนวทางในการออกแบบหน้าสารบญั 

• การรวบรวมไฟล์งานทัง้หมดด้วย Book 

• การใช้ค าสัง่ Synchronize เพื่อปรับรูปแบบของไฟล์งานให้เป็นรูปแบบเดียวกนั 

• การสร้างหน้าสารบญัด้วย Book 

• การใช้ Tabs เพื่อจดัตวัหนงัสือให้เป็นระเบียบ และสวยงามตามต้องการ 

Workshop: ออกแบบหน้าสารบญั 



 

 

ครัง้ที่ 8 การท างานเก่ียวกบัตวัอกัษร และข้อความ (Adobe Illustrator ) 

• การเตรียมไฟล์งานก่อนสง่พิมพ์ เช่น การสร้าง Crop marks, Registration Marks 

เป็นต้น 

• การตรวจสอบไฟล์งานให้ถกูต้อง และสมบรูณ์ ด้วยค าสัง่ Preflight 

• การรวบรวมไฟล์งานทัง้หมด ให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ด้วยค าสัง่ Package 

• การสง่งานพิมพ์ในรูปแบบ PDF 

ครัง้ที่ 9 เรียนรู้การออกแบบนิตยสารออนไลน์ 

• การใช้ Button, Movie และ Sound ในนิตยสารออนไลน์  

• การใช้ค าสัง่ Interactive (Hyperlink, States, Bookmark) เพื่อสร้าง link ให้แก่

นิตยสาร 

***หมายเหต ุ: รอบเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 


