
หลักสูตร Magazine Design with InDesign 

ภาพรวม 

หลกัสตูรสูแ่นวทางการออกแบบสิ่งพิมพ ์ ขัน้สงู ดว้ยโปรแกรม InDesign ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถือเป็น

มาตรฐานใหม่ในการออกแบบสิ่งพิมพ ์ โดยรวบรวมลกัษณะพิเศษของ Adobe Illustrator และ Adobe 

PageMaker เขา้ดว้ยกนั และนบัเป็นโปรแกรมที่ไดร้บัความนิยมใชอ้อกแบบในวงการนิตยสารต่างประเทศ 

โดยในหลกัสตูรนี ้ จะไดเ้รียนรูข้ัน้ตอนการออกแบบ เริ่มจากกระบวนการคิด Concept ของหนงัสือ , วาง

โครงสรา้งของหนงัสือทัง้เลม่ (Dummy) แลว้จึงออกแบบ Template เพื่อคมุ Themes ของหนงัสือขึน้มา 

โดยผูเ้ขา้อบรมจะไดท้ดลองออกแบบงานสิ่งพิมพต่์างๆ เช่น หนงัสือ นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์ และสิ่งพิมพ์

อ่ืนๆ หลายรูปแบบ ใหผู้เ้รียนเขา้ใจ แนวคิด วิธีการปฏิบติั และวิธีการแกไ้ขปัญหาตามล าดบัขัน้ตอนการ

ท างานจรงิ 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการเรียน หลกัสตูร 31 ชั่วโมง 30 นาที เรียนทัง้สิน้ 9 ครัง้ (ครัง้ละ 3 ชั่วโมงครึง่) 

พืน้ฐานผู้เรียน Windows 

โปรแกรมทีใ่ช้ Adobe Illustrator , Adobe InDesign , Adobe Photoshop 

เหมาะส าหรับ ท่านที่ตอ้งการออกแบบสิ่งพิมพ ์เช่น หนงัสือ นิตยสารต่างๆ อย่างมืออาชีพ 

อาจารยผ์ู้สอน วิภาวีกานธ ์ธนสิรติระกล ู( อาจารยแ์กม้ ) 

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

illustrator, InDesign, Info Graphic 

 

 

 

 

 

 



 Magazine Design with InDesign (Course Outline) 

ครัง้ที่ 1 เรียนรูก้ารออกแบบส าหรบัการท างานนิตยสารเบือ้งตน้ เรียนรูก้ารออกแบบส าหรบัการ

ท างานนิตยสารเบือ้งตน้ 

• ทฤษฎีการออกแบบนิตยสาร และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบ 

• การแบ่งสดัสว่นของนิตยสาร 

• การวาง Dummy สิ่งพิมพ ์

• ตวัอย่างขัน้ตอนการออกแบบนิตยสาร 

ครัง้ที่ 2 เรียนรูก้ารใชโ้ปรแกรม Adobe Indesign เบือ้งตน้ เรียนรูก้ารใชโ้ปรแกรม Adobe Indesign 

เบือ้งตน้ 

• การใชส้ีในโปรแกรม indesign เช่นการ add สี Swatches 

• การใชเ้ครื่องมือต่างๆ ใน Tool Box 

• การใชแ้ถบเครื่องมือเพื่อปรบัแต่งชิน้งานดว้ย Palettes ต่างๆ 

• การใชค้ าสั่งเพิ่มเติมบน Menu Bar 

ครัง้ที่ 3 เรียนรูก้ารออกแบบ Template ของนิตยสาร เรียนรูก้ารออกแบบ Template ของนิตยสาร 

• การก าหนดขนาดรูปเลม่นิตยสาร  

• การก าหนดจ านวนหนา้  

• การใชง้านหนา้ Master ในการก าหนดเลขหนา้, หวัคอลมันแ์ละแบ่งคอลมัน ์ 

• การก าหนด Styles ใหก้บันิตยสาร  

• การใชง้านตวัอกัษร 

Workshop: ออกแบบ Template 

 

ครัง้ที่ 4 เรียนรูก้ารใชง้านรูปภาพและ Graphic จาก Photoshop และ Illustrator รว่มกบั Indesign 

• การใชง้านกบัรูปภาพ  

• การใชภ้าพที่ตกแต่งจากโปรแกรม Photoshop   



• การใช ้Graphic จากโปรแกรม Illustrator   

• การใชรู้ปภาพ, Graphic และตวัหนงัสือรว่มกนั 

ครัง้ที่ 5 เรียนรูก้ารออกแบบหนา้เปิดเรื่องและหนา้เนือ้เรื่องในนิตยสาร เรียนรูก้ารออกแบบหนา้เปิด

เรื่องและหนา้เนือ้เรื่องในนิตยสาร 

• แนวทางการวาง Lay-Out โดยใช ้Guides & Grids  

• แนวทางในการวางองคป์ระกอบในหนา้เปิดเรื่อง และหนา้เนือ้เรื่อง 

• Workshop: ออกแบบคอลมันใ์นนิตยสาร การใชรู้ปภาพ, Graphic และตวัหนงัสือ

รว่มกนั 

ครัง้ที่ 6 เรียนรูก้ารออกแบบปกนิตยสารตามรูปแบบการเย็บเลม่แบบไสกาว และแบบก่ี 

• การก าหนดขนาดของปกและสนัเลม่ 

• การจดัวางองคป์ระกอบบนปกและสนัเลม่ 

• การใช ้Plug In เสรมิ เพื่อช่วยในการท างานอ่ืนๆ เช่น การสรา้ง Barcode เป็นตน้ 

• การใช ้Library เพื่อเก็บ Graphic ที่สรา้งขึน้ 

Workshop: ออกแบบปกนิตยสาร 

ครัง้ที่ 7 เรียนรูก้ารออกแบบหนา้สารบญั (Table of Contents) 

• แนวทางในการออกแบบหนา้สารบญั 

• การรวบรวมไฟลง์านทัง้หมดดว้ย Book 

• การใชค้ าสั่ง Synchronize เพื่อปรบัรูปแบบของไฟลง์านใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกนั 

• การสรา้งหนา้สารบญัดว้ย Book 

• การใช ้Tabs เพื่อจดัตวัหนงัสือใหเ้ป็นระเบียบ และสวยงามตามตอ้งการ 

Workshop: ออกแบบหนา้สารบญั 

ครัง้ที่ 8 การท างานเก่ียวกบัตวัอกัษร และขอ้ความ (Adobe Illustrator ) 

• การเตรียมไฟลง์านก่อนสง่พิมพ ์เช่น การสรา้ง Crop marks, Registration Marks 

เป็นตน้ 

• การตรวจสอบไฟลง์านใหถ้กูตอ้ง และสมบรูณ ์ดว้ยค าสั่ง Preflight 



• การรวบรวมไฟลง์านทัง้หมด ใหค้รบถว้นและสมบรูณ ์ดว้ยค าสั่ง Package 

• การสง่งานพิมพใ์นรูปแบบ PDF 

ครัง้ที่ 9 เรียนรูก้ารออกแบบนิตยสารออนไลน ์

• การใช ้Button, Movie และ Sound ในนิตยสารออนไลน ์ 

• การใชค้ าสั่ง Interactive (Hyperlink, States, Bookmark) เพื่อสรา้ง link ใหแ้ก่

นิตยสาร 

***หมายเหต ุ: รอบเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 


