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MUL016: Adobe InDesign CC 2021 การสรา้งสือ่สิง่พมิพแ์ละสือ่ดจิทิลั 
 

หลกัการและเหตผุล : 
หลักการเรยีนรูก้ารใชง้านโปรแกรม InDesign รูห้ลักการของการออกแบบ เพือ่งานในลักษณะงานสือ่สิง่พมิพ์

และสือ่ดจิทัิล โดยการใชโ้ปรแกรมออกแบบสือ่สิง่พมิพ ์และสือ่ดจิทัิล นัน้โปรแกรม InDesign  เป็นโปรแกรมทีเ่นน้

ส าหรับงานออกแบบกราฟิกจัดวางเลยเ์อาทไ์ดด้ทีีส่ดุ โดยเป็นการรวมเอาระหวา่งโปรแกรม Photoshop Illustrator  
Flash และ Adobe PDF เอาไวด้ว้ยกันเพือ่ใหไ้ดท้ างานไดง้านและสะดวกขึน้ในโปรแกรมเดยีวกัน  และความสามารถ

พเิศษของโปรแกรม คอืการสรา้ง E-Book , E-Magazine น าเสนอเนื้อหาในรูปแบบดจิติทัลของคอมพวิเตอร ์หรอื 
Internet นอกจากการสรา้งงานสิง่พมิพแ์บบนิง่ๆ แลว้ ก็ยังสามารถสรา้งงานสิง่พมิพท์ีเ่คลือ่นไหวได ้มลีูกเลน่และ Effect 

ตา่งๆ ใหด้ว้ย เชน่ จัดท า แคตตาล็อก ออนไลน ์ท า E-Magazine ใชก้ างานเว็ปไซต ์และเพือ่น าไปใชใ้นงานออกแบบสือ่

สิง่พมิพ ์งานโฆษณา เชน่ นามบัตร หนังสอื Magazine Catalog  ฯลฯ ผูเ้ขา้อบรมจะไดเ้รยีนรูข้ัน้ตอนการออกแบบงาน 
Graphic การจัดวางเลยเ์อาท ์ ทกุกระบวนการ โดยเริม่ศกึษาตัง้แตก่ารรูจ้ักกับการจัดการเอกสาร ขนาดงาน การวางเลย์

เอาท ์และใชเ้ครือ่งมอืและค าสั่งตา่ง ๆ ในการสรา้งงานกราฟิกและจัดวางเลยเ์อาทไ์ด ้งานสิง่พมิพก็์จะง่ายขึน้ มี
ประสทิธภิาพและความรวดเร็ว ปัญหาและขอ้จ ากัดตา่ง ๆ ก็จะหมดไป เพือ่น าไปพัฒนางานในดา้นตา่งๆ 

 

วตัถปุระสงค ์: 
1. ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับความรู ้และสามารถใหม่ๆ  Adobe InDesign  CC 2021  

2. ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับความรู ้และสามารถ รวมถงึเทคนคิในการท างาน InDesign CC 2021   ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

3. ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดน้ าความสามารถของ InDesign  CC 2021  มาประยุกตใ์ชกั้บงานดา้นงานออกแบบสือ่
สิง่พมิพ ์และสือ่ดจิทัิลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั : 
1.  ผูท้ีต่อ้งการรูจ้ักกับเครือ่งมอืและความสามารถใหม่ๆ  ของ Adobe InDesign CC 2021 

2.  ผูท้ีต่อ้งการพัฒนาความรูใ้นการออกแบบสือ่ ทัง้สือ่สิง่พมิพ ์และสือ่ดจิทัิล ต่างๆ 
3.  ผูท้ต่อ้งการน าเทคนคิต่างๆ มาประยุกต ์สรา้งสรรคผ์ลงาน ใหม่ๆ  ขึน้มา 

 

ความรูพ้ ืน้ฐาน : 
1.   มพีืน้ฐานความรู ้การใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอรพ์ืน้ตน้  
 
 

เนือ้หาการอบรม : 

Lesson 1 เร ิม่ตน้การใชง้าน และ New Feature InDesign CC 2021  

• การจัดท า Dummy + ทฤษฎกีารออกแบบ Magazine 

• ตัวอยา่งการออกแบบ Magazine + การปรับแตง่โปรแกรมกอ่นใชง้านจรงิ 

• Color Setting CMYK , RGB , Pantone + แนวคดิของโปรแกรม InDesign 

• รูจั้กกับโปรแกรมและสว่นประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม  

• New Feature InDesign   CC 2021 

• การสัง่ซอ่น / แสดง Palettes เครือ่งมอืต่าง ๆ   

• การยา้ยต าแหน่ง Palettes  

• การสรา้งคยีลั์ดในการใชง้าน 

 

Lesson 2 การใชง้านพืน้ฐาน Page Layout  

• การก าหนดค่าเริม่ตน้ใหกั้บ Template 

• การจัดการกับพาเล็ตและ Work Space  

• การสรา้งงานใหม ่ 

• การก าหนดพืน้ทีใ่นการท างาน  

• การจัดเก็บและบันทกึขอ้มลู  

• การก าหนดมมุมองของภาพ 

• การใชเ้ครือ่งมอื Ruler, Guide และ Grid 

• การก าหนดคอลัมน์ 

• การจัดการเกีย่วกับหนา้เอกสาร 

• การใชเ้ลเยอร ์ท างานพืน้ฐานของเลเยอร ์
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Lesson 3 การจดัการกบัหนา้เอกสาร 

• การเพิม่- ลบ หนา้เอกสาร 

• การยา้ยหนา้เอกสาร 

• การเลือ่นหนา้เอกสารไปยังหนา้ทีต่อ้งการ 
 

Lesson 4 การใชง้าน Text Frame Option  

• การใชเ้ครือ่งมอืกลุม่ Text Frame Option 

• การก าหนดระยะแบบต่าง ๆ ของ Text Frame 

• การตัง้สไตลใ์หกั้บ Text Frame 

• การท าความเขา้ใจ Format ของ Font ประเภทต่างๆ 

• การเลอืกใช ้Font ส าหรับงานภาษาไทย 

• การใสข่อ้ความ Text เบือ้งตน้ 

• การแกไ้ข Text เบือ้งตน้ 

• ท างานกับ Typekit Desktop font อัตโนมัต ิดว้ยการคน้หา Fonts เมือ่ไมไ่ดม้ ีFonts ในเครือ่ง 

• Workshop จัดวางหนา้ปกหนังสอื 
 

Lesson 5 การจดัวางขอ้ความและภาพประกอบ 

• ท าความเขา้ใจเรือ่ง Layer กับงานวาง Layout 

• การวางเลยเ์อาทข์อ้ความ 

• การสรา้งเฟรมขอ้ความ 

• การน าไฟลข์อ้ความจากทีอ่ืน่เขา้มาใช ้ 

• การโปรยขอ้ความและการจัดรูปแบบขอ้ความ  

• การใช ้Text Wrap 

• การก าหนด Character, Paragraph ขัน้สงู 

• ท าความเขา้ใจ Paragraph Styles, Character Styles 

 
 Lesson 6  การท างานกบั  Object 

• การเลอืก Object 

• การยา้ย Object 

• การก าหนดต าแหน่ง Object 

• การวาดกราฟิกแบบ Vector 

• การสรา้งลายเสน้บนตัวอักษร 

 
Lesson 7  การท างานเกีย่วกบัส ี

• ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการใชส้ ี

• Color, Swatches Palette 

• การใชส้กัีบ Object 

• การใชส้กัีบตัวอักษร  

• การท างานดว้ย Gradient 

 
Lesson 8  การ Import และการ Link ภาพ 

• การ Import ภาพ  

• การใชเ้ครือ่งมอื Fitting  

• น าเลเยอรจ์าก Photoshop มาใชง้าน 

• การท างานกับ Clipping Path 

 

Lesson 9   การท า E-Book E-Magazine และ Catalog Online 

• การใสล่กูเลน่ Interactive 
• การใส ่Bookmark , Hyperlink 

• การใส ่Page Transition 

• การใส ่Video , Sound 

• การสรา้งปุ่ ม Button 

• การเพิม่ลกูเลน่ Effect การเคลือ่นไหวตา่ง ๆ กับงานสิง่พมิพ ์

• การท า เปลีย่นจากสิง่พมิพแ์บบธรรมใหเ้คลือ่นไหวได ้

• ทดลองสรา้ง E-Book E-Magazine และ Catalog Online 
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• วธิกีารบันทกึงานรูปแบบของงานสิง่พมิพท์ีเ่คลือ่นไหวได ้

• ปรับปรุงการท างานของ Hyperlink เพือ่ใหส้ามารถท างานสรา้ง ePub, PDF และ iPad apps 

 
Lesson 10 การใส ่Interactive Overlays 

• DPS tools and workspace 

• Hyperlink types 

• Hyperlink actions 

• Image sequence overlays 

• Slideshow overlay 

• Slideshow buttons 

• Video overlays 

• Pan and zoom overlays 

• Web content overlays and HTML articles 

• Advanced: Slideshow 

 
Lesson 11  ตวัอยา่งการสรา้งหนงัสอื 

• การรวมไฟลม์าประกอบหนังสอื 

• การเรยีงล าดับไฟลแ์ละการรันหมายเลขหนา้ 

• การท าสารบัญ 

• การท าดัชนีของหนังสอื 

 

Lesson 12  การเตรยีมความพรอ้มกอ่นพมิพง์าน 

• ขัน้ตอนการตรวจเช็คไฟลง์าน  

• การใชค้ าสัง่ Package 

• การพมิพใ์นรูปแบบต่างๆ 

• การ Save PDF ส าหรับงาน Interactive 

• การ Save Html ส าหรับงาน Website 
• การ Save Flash ส าหรับงาน Animation 

 

วทิยากร : อาจารยจ์ริาวลัย ์ เพ็งกุล 

 

 

• วทิยากรรับเชญิประจ าสถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 

 

 
จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง) 

 

ก าหนดการอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 
 

คา่ลงทะเบยีนอบรม:  

 

ราคาปกต ิ ราคาออนไลน์ 

10,000 บาท 8,500 บาท 

 
** ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้ 

** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 
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สถานทีฝึ่กอบรม:  
สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  

เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) ชัน้ 6 
ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  

 

หมายเหต:ุ ในชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส COVID 19 เพือ่ลดการท ากจิกรรมทีม่กีารรวมตัวกัน  

ทีอ่าจจะเกดิความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ได ้สถาบันฯ จะมกีารปรับรูปแบบการอบรมเป็น "อบรมออนไลน์" 
 

รปูแบบการเรยีนออนไลน ์

1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join) 
    เพือ่ประสทิธภิาพในการเรยีน ควรใช ้Internet ทีม่คีวามเสถยีร (ไมแ่นะน าใหใ้ช ้Internet ผา่นมอืถอื) 

2. ลงโปรแกรม Anydesk หรอื Teamviewer ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่น  
    (ส าหรับหลักสตูรฝีกปฏบัิตทิีผู่เ้ขา้อบรมจะตอ้งใชว้ธิกีาร Remote เพือ่มาใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องสถาบันฯ 

    หรอื กรณีทีว่ทิยากรตอ้ง Remote ไปทีเ่ครือ่งผูอ้บรม และ Share File ทีใ่ชใ้นการอบรม) 
3. ส าหรับหลักสตูรฝึกปฏบัิต ิขอแนะน าผูเ้ขา้อบรมเตรยีมหนา้จอ 2 หนา้จอ เพือ่แยกการใชง้าน  

    คอื หนา้จอส าหรับ Zoom พรอ้มหนา้จอส าหรับปฏบัิตหิรอื remote  ซึง่อาจจะเป็นหนา้จอคอมพวิเตอรทั์ง้ 2 เครือ่ง  

    หรอื หนา้จอเครือ่งคอมฯ เพือ่ใชใ้นการ remote  และ หนา้จอโทรศัพทม์อืถอื/แทปเล็ท เพือ่ใชกั้บ zoom 
4. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหว่างวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 

5. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  
6. จัดสง่วุฒบัิตรภายหลังจบการอบรม       

 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  

 

 

 

https://zoom.us/join
mailto:training@nstda.or.th

