
 

หลักสูตร  Magazine Design with Adobe Indesign CC 

ภาพรวมของการเรียน 

หลักสูตรสู่แนวทางการออกแบบส่ิงพิมพ์ ข้ันสูง ด้วยโปรแกรม Indesign CC ซ่ึงเป็นโปรแกรมที่ถือเป็นมาตรฐาน

ใหม่ในการออกแบบส่ิงพิมพ์ โดยรวบรวมลักษณะพิเศษของ Adobe Illustrator CC และ Adobe PageMaker CC 

เข้าด้วยกัน และนับเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมใช้ออกแบบในวงการนิตยสารต่างประเทศ โดยในหลักสูตรนี้ จะ

ได้เรียนรู้ข้ันตอนการออกแบบ เริ่มจากกระบวนการคิด Concept ของหนงัสือ , วางโครงสร้างของหนังสือทัง้เล่ม 

(Dummy) แล้วจึงออกแบบ Template เพ่ือคุม Themes ของหนงัสือข้ึนมา โดยผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองออกแบบ

งานส่ิงพิมพ์ต่างๆ เช่น หนงัสือ นิตยสาร หนงัสือพิมพ์ และส่ิงพิมพ์อ่ืนๆ หลายรปูแบบ ให้ผู้เรียนเข้าใจ แนวคิด 

วิธีการปฏิบัติ และวิธีการแก้ไขปัญหาตามล าดับข้ันตอนการท างานจรงิ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 

หลักสูตร 35 ช่ัวโมง เรียนทัง้ส้ิน 10 ครัง้ (ครั้งละ 3 ช่ัวโมงครึง่ – 4 ช่ัวโมง) 

( เป็นการอบรมในห้องคอมพิวเตอร์ 9 ครัง้ และ เข้าร่วมสัมมนา Design Forum อีก 1 ครั้ง ) 

 

พื้นฐานของผู้เรียน  

Windows 

 

โปรแกรมที่ใช้ในการเรียน  

Adobe Illustrator CC 2016, Adobe Indesign CC 2016, Adobe Photoshop CC 2016 

 

เหมาะส าหรับ 

ท่านที่ต้องการออกแบบส่ิงพิมพ์ เช่น หนังสือ นิตยสารต่างๆ 

 

วิทยากร 

อาจารย์ ภคชาติ พุทธิปกรณ์  

การศึกษา    :  ปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

                   : ปรญิญาโท คณะศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  

ก าลังศึกษา  : ปริญญาโท คณะมัณฑนศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์  

อาจารย์ จุฑามาศ มโนสิทธิกุล  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร Graphic Design  

การศึกษา    : ปริญญาตรี คณะ วารสารศาสตร์ และส่ือสารมวลชน เอกโฆษณา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ก าลังศึกษา  : ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ 



 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ผู้จบหลักสูตรจะเรียนรู้การออกแบบงานส่ิงพิมพ์ข้ันสูง ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign CC2016 

 ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบรษัิท หรือห้างหุ้นส่วนนติิบุคคล นอกเหนือจาก

หักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง 

 ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ ้าได้ ฟรี ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี ) 

 ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

ค่าอบรม 

ราคา 5,800 บาท ( เฉล่ียเพียงช่ัวโมงละ 165 บาท ) 

รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิม 

*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 4,800 บาท ( เฉล่ียเพียงช่ัวโมงละ 137 บาท ) 

 

วิธีการช าระเงิน  

1. ช าระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์ 

2. โอนเงินเข้าบัญชี  "บรษัิท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากัด" 

ธนาคารกรงุศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน ์ 

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน  

เลขที่บัญชี 253-0-02599-9  

(กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันท่ี 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน  

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

3. ส่ังจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บรษัิท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากัด"   

4. ช าระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เนต็ดีไซน์ ทุกสาขา 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Magazine Design with Adobe Indesign Course Outline 

ครั้งที่ 1 เรียนรู้การออกแบบส าหรับการท างานนิตยสารเบื้องต้น  

 ทฤษฎีการออกแบบนิตยสาร และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ 

 การแบ่งสัดส่วนของนิตยสาร 

 การวาง Dummy ส่ิงพิมพ์ 

 ตัวอย่างข้ันตอนการออกแบบนิตยสาร 

Assign Project 

ครั้งที่ 2 เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Indesign เบื้องต้น  

 การใช้สีในโปรแกรม indesign เช่นการ add สี Swatches 

 การใช้เครื่องมือต่างๆ ใน Tool Box 

 การใช้แถบเครื่องมือเพ่ือปรบัแต่งช้ินงานด้วย Palettes ต่างๆ 

 การใช้ค าส่ังเพ่ิมเติมบน Menu Bar 

ครั้งที่ 3 

 

เรียนรู้การออกแบบ Template ของนิตยสาร  

 การก าหนดขนาดรูปเล่มนิตยสาร  

 การก าหนดจ านวนหน้า  

 การใช้งานหน้า Master ในการก าหนดเลขหน้า, หัวคอลัมน์และแบ่งคอลัมน ์ 

 การก าหนด Styles ให้กับนติยสาร  

 การใช้งานตัวอักษร  

Workshop: ออกแบบ Template 

ครั้งที่  4 เรียนรู้การใช้งานรูปภาพและ Graphic จาก Photoshop CC 2016 และ Illustrator CC 

2016 ร่วมกับ Indesign CC 2016  

 การใช้งานกับรูปภาพ  

 การใช้ภาพที่ตกแต่งจากโปรแกรม Photoshop CC 2016  

 การใช้ Graphic จากโปรแกรม Illustrator CC 2016  

 การใช้รูปภาพ, Graphic และตัวหนังสือร่วมกัน 

ครั้งที่  5 เรียนรู้การออกแบบหน้าเปิดเรื่องและหน้าเนื้อเรื่องในนิตยสาร  

 แนวทางการวาง Lay-Out โดยใช้ Guides & Grids  

 แนวทางในการวางองค์ประกอบในหน้าเปิดเรื่อง และหนา้เนื้อเรื่อง  

Workshop: ออกแบบคอลัมน์ในนิตยสาร การใช้รูปภาพ, Graphic และตัวหนังสือ

ร่วมกัน 

ครั้งที่ 6 เรียนรู้การออกแบบปกนิตยสารตามรูปแบบการเย็บเล่มแบบไสกาว และแบบกี่  

 การก าหนดขนาดของปกและสันเล่ม 

 การจัดวางองค์ประกอบบนปกและสันเล่ม 



 

 การใช้ Plug In เสริม เพ่ือช่วยในการท างานอ่ืนๆ เช่น การสร้าง Barcode เป็น

ต้น 

 การใช้ Library เพ่ือเก็บ Graphic ที่สร้างข้ึน 

Workshop : ออกแบบปกนิตยสาร 

ครั้งที่ 7 เรียนรู้การออกแบบหน้าสารบัญ (Table of Contents)  

 แนวทางในการออกแบบหนา้สารบัญ 

 การรวบรวมไฟล์งานท้ังหมดด้วย Book 

 การใช้ค าส่ัง Synchronize เพ่ือปรับรูปแบบของไฟล์งานให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 

 การสร้างหน้าสารบัญด้วย Book 

 การใช้ Tabs เพ่ือจัดตัวหนังสือให้เป็นระเบียบ และสวยงามตามต้องการ 

Workshop: ออกแบบหน้าสารบัญ 

ครั้งที่ 8 การเตรียมตัวส่ง พิมพ์ 

 การเตรียมไฟล์งานก่อนส่งพิมพ์ เช่น การสร้าง Crop marks, Registration 

Marks เป็นต้น 

 การตรวจสอบไฟล์งานให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ ด้วยค าส่ัง Preflight 

 การรวบรวมไฟล์งานท้ังหมด ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ด้วยค าส่ัง Package 

การส่งงานพิมพ์ในรูปแบบ PDF 

ครั้งที่ 9 เรียนรู้การออกแบบนิตยสารออนไลน์  

 การใช้ Button, Movie และ Sound ในนิตยสารออนไลน ์ 

 การใช้ค าส่ัง Interactive (Hyperlink, States, Bookmark) เพ่ือสร้าง link 

ให้แก่นิตยสาร 

ครั้งที่ 10 เข้าร่วมฟังสัมมนาด้าน Design Theory รวมถึง Case Study จากวิทยากรรับเชิญผู้

มีประสบการณ์ตรง 

 

 


