หลักสูตร Advertising Design & Creative Thinking
ภาพรวม
หลักสูตรสำหรับผู้ต้องกำรเป็ นนักสร้ ำงสรรค์งำนโฆษณำ ( Advertising Design) โดยเรี ยนรู้ตงแต่
ั ้ พื ้นฐำน
กำรกำหนดแนวคิด (Design Concept) ในกำรออกแบบโฆษณำ ให้ มีควำมโดดเด่นแตกต่ำง และสำมำรถ
สื่อสำรกับกลุม่ เป้ำหมำยได้ เป็ นอย่ำงดี ทดลอง ศึกษำด้ ำนองค์ประกอบศิลป์ สำหรับกำรโฆษณำ เช่น กำร
ใช้ ภำพประกอบ, กำรจัดรูปแบบตัวอักษร, กำรจัดวำงหน้ ำ และกำรออกแบบ Brand Identity ในหลักสูตร
จะมีกำรหยิบยก Case Studies มำวิเครำะห์แบบเจำะลึก ตลอดจนทดลองปฏิบตั งิ ำนจริงในกำรออกแบบ
โฆษณำ ภำยใต้ คำแนะนำของวิทยำกรมืออำชีพ
ระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยน

หลักสูตร 14 ชัว่ โมง เรี ยนทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ ( ครัง้ ละ 3 ชัว่ โมงครึ่ง )

พืน้ ฐานผู้เรี ยน Windows
โปรแกรมที่ใช้ เหมาะสาหรับ ผู้ต้องกำรเป็ น Creative , Art Director หรื อต้ องกำรสร้ ำงสรรค์งำนโฆษณำให้ องค์กร
วิทยากร

อำจำรย์ ปกรณ์ บุญพงษำ

การศึกษา:
ปริญญำตรี Creative Media ที่มหำลัย Middlesex University , London, UK
ปริญญำโท Filmmaking ที่มหำลัย Greenwich University, London, UK
ผลงำน
2011 - อำจำรย์ร่วมก่อตังคณะ
้
ฟิ ล์ม รำชภัฎสวนสุนนั ทำ Sisa และสอนวิชำ Film History
2012 - Iconic Records กำกับ MV ของคุณ โดม ปกรณ์ ลัม
2014 - TVC American Eagles
2016 - ละคร เจ้ ำเวหำ เป็ นผู้ชว่ ยผู้กำกับ
ปัจจุบนั
Freelance Director and Biker

วิทยากร

อำจำรย์ อัศวิน พำนิชวัฒนำ

การศึกษา:
2nd Honour B.F.A. ( Visual Communication Design, Faculty of Decorative Arts ) Silpakorn
University Current International Awards Shows - Cannes Lions --- 2 Gold, 5 Silver, 6 Bronze, 18
shortlist
- Clio Awards --- 1 Silver, 5 Bronze, 11 shortlist
- One Show --- 1 Silver, 9 Merit
- D&AD --- 1 Yellow Pencil, 4 In book
- London International Awards --- 4 Silver, 2 Bronze, 2 shortlist
- Spikes --- 3 Gold, 3 Silver, 6 Bronze, (also 1 Spike and 2 Certificates once Spikes still named Media Asian Awards)
- Adfest --- 3 Gold, 12 Silver, 18 Bronze
- AWARD --- 2 Silver, 3 Bronze
- New York Festival --- 2 Silver, 1 finalist
- Epica --- 1 Silver
- MOBIUS --- 2 Winner
- AD STARS --- 2 Silver, 1 Bronze
- Cresta International Awards --- 1 Grand Prix, 1 Winner
(หมายเหตุ : อาจารย์ ผ้ ูสอนจะมีการสลับปรั บเปลี่ยนคิวสอนตามความเหมาะสม โดยไม่ แจ้ งให้
ทราบล่ วงหน้ า หากผู้เรี ยนมีความประสงค์ จะเรียนกับอาจารย์ ท่านใด โปรดแจ้ งก่ อนทาการสมัคร
เรียน มิฉะนัน้ จะไม่ คืนค่ าอบรม ทุกกรณี )

ค่ าเรียน รำคำ 7,800 บำท
รำคำควบคุมโดยกระทรวงศึกษำธิกำร ไม่มีภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
วิธีการชาระเงิน
1. ชำระเงินสดด้ วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็ นเวลำ 1สัปดำห์
2. โอนเงินเข้ ำบัญชี "บริ ษัท เน็ตดีไซน์ พำรำกอน จำกัด"
ธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ สำขำฟอร์ จนู ทำวน์
ประเภทบัญชี กระแสรำยวัน
เลขที่บญ
ั ชี 253-0-02599-9
(กรุณำส่งรำยละเอียดกำรชำระค่ำอบรมผ่ำน
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
3. สัง่ จ่ำยเช็คขีดคร่อมในนำม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พำรำกอน จำกัด"
4.ชำระผ่ำนบัตรเครดิตได้ ที่เน็ตดีไซน์ทกุ สำขำ
Cancellation กรณีท่ ที ่ านมีเหตุจาเป็ นต้ องการยกเลิกการสารองที่น่ ัง โปรดแจ้ งล่ วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษรก่ อนวันเริ่มอบรมอย่ างน้ อย 7 วัน มิฉะนัน้ จะไม่ คืนค่ าอบรม

Advertising Design & Creative Thinking
ครัง้ ที่ 1

Intro to Advertising & Creative Thinking Intro to Advertising & Creative Thinking
•
•
•
•
•

ภำพรวมของกำรออกแบบงำนโฆษณำประเภทต่ำงๆ
กำรแบ่งกำรทำงำนของบริ ษัท Advertising Agency
ประเภทและคุณสมบัตขิ องสื่อแต่ละชนิด
กำรรับโจทย์จำกลูกค้ ำ และกำรวิเครำะห์โจทย์
วิธีกำรคิดแบบ Creative คิดอย่ำงไรให้ แตกต่ำง

Work Shop 1 :: วิเครำะห์งำนออกแบบโฆษณำร่วมกันภำยในห้ องเรี ยน
ครัง้ ที่ 2

Concept Design for Advertising Media การกาหนดแนวคิดในการออกแบบConcept
Design for Advertising Media การกาหนดแนวคิดในการออกแบบ
• กำรหำแนวทำงหลัก ( BIG Idea )
• กำร Sketch งำนเพื่อหำแนวทำงกำรออกแบบที่ดีสดุ
Work Shop 2 :: ทดลองกำหนดแนวคิดในกำรออกแบบสื่อโฆษณำของตัวเอง

ครัง้ ที่ 3

Perception and Brand Communication Perception and Brand Communication
•
•
•
•

กำรออกแบบ และกำหนด Brand Identity
จิตวิทยำของสี , อำรมณ์ และกำรสร้ ำงบุคลิกภำพให้ Brand
กำรนำ Corporate Identity ไปใช้ งำนจริง
ให้ ผ้ เู ข้ ำอบรมลองปฏิบตั งิ ำนจริง ( Work Shop 2 ) *

Work Shop 3 :: ทดลองออกแบบ Corporate Identity
ครัง้ ที่ 4

Design Elements & Art Direction in Advertising Design Elements & Art Direction
in Advertising และ State of the Advertising Art State of the Advertising Art
• ทฤษฎีกำรใช้ สี และกำรจัดองค์ประกอบในงำนโฆษณำ
• กำรเขียนข้ อควำมโฆษณำ และกำรจัดวำงรูปแบบ ( Copywriting and
Typography )
• กำรใช้ ภำพประกอบเพื่อกำรโฆษณำ ( Illustration & Art Direction )
• กำรเลือกใช้ ภำพถ่ำยในงำนโฆษณำ
Work Shop 4 :: ทดลองจัดวำงองค์ประกอบของงำนโฆษณำสิ่งพิมพ์
กรณีศกึ ษำ ( Case Studies ) ด้ ำนกำรออกแบบ โฆษณำจำกประสบกำรณ์ของวิทยำกร
กำรนำเสนองำนโฆษณำ ( Presentation )
Work Shop 5 :: นำผลงำนของตนมำนำเสนอหน้ ำห้ อง และรับข้ อติชมจำกวิทยำกร

**Course Outline อำจมีกำรปรับเปลีย่ นตำมควำมเหมำะสมของนักเรียนในคอร์ สนันๆ
้ โดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ

