หลักสูตร Advertising Design & Creative Thinking
ภาพรวม
หลักสูตรสำหรับผูต้ อ้ งกำรเป็ นนักสร้ำงสรรค์งำนโฆษณำ ( Advertising Design) โดยเรียนรูต้ งั้ แต่พนื ้ ฐำน
กำรกำหนดแนวคิด (Design Concept) ในกำรออกแบบโฆษณำ ให้มีควำมโดดเด่นแตกต่ำง และสำมำรถ
สื่อสำรกับกลุม่ เป้ำหมำยได้เป็ นอย่ำงดี ทดลอง ศึกษำด้ำนองค์ประกอบศิลป์ สำหรับกำรโฆษณำ เช่น กำร
ใช้ภำพประกอบ, กำรจัดรูปแบบตัวอักษร, กำรจัดวำงหน้ำ และกำรออกแบบ Brand Identity ในหลักสูตร
จะมีกำรหยิบยก Case Studies มำวิเครำะห์แบบเจำะลึก ตลอดจนทดลองปฏิบตั ิงำนจริงในกำรออกแบบ
โฆษณำ ภำยใต้คำแนะนำของวิทยำกรมืออำชีพ
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเรียน

หลักสูตร 14 ชั่วโมง เรียนทัง้ สิน้ 4 ครัง้ ( ครัง้ ละ 3 ชั่วโมงครึง่ )

พืน้ ฐานผู้เรียน Windows
โปรแกรมทีใ่ ช้ เหมาะสาหรับ ผูต้ อ้ งกำรเป็ น Creative , Art Director หรือต้องกำรสร้ำงสรรค์งำนโฆษณำให้องค์กร
วิทยากร

อำจำรย์ ปกรณ์ บุญพงษำ

การศึกษา:
ปริญญำตรี Creative Media ที่มหำลัย Middlesex University , London, UK
ปริญญำโท Filmmaking ที่มหำลัย Greenwich University, London, UK
ผลงำน
2011 - อำจำรย์รว่ มก่อตัง้ คณะ ฟิ ล์ม รำชภัฎสวนสุนนั ทำ Sisa และสอนวิชำ Film History
2012 - Iconic Records กำกับ MV ของคุณ โดม ปกรณ์ ลัม
2014 - TVC American Eagles
2016 - ละคร เจ้ำเวหำ เป็ นผูช้ ่วยผูก้ ำกับ
ปัจจุบนั
Freelance Director and Biker

Advertising Design & Creative Thinking
ครั้งที่ 1

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

ภำพรวมของกำรออกแบบงำนโฆษณำประเภทต่ำงๆ
กำรแบ่งกำรทำงำนของบริษัท Advertising Agency
ประเภทและคุณสมบัติของสื่อแต่ละชนิด
กำรรับโจทย์จำกลูกค้ำ และกำรวิเครำะห์โจทย์
วิธีกำรคิดแบบ Creative คิดอย่ำงไรให้แตกต่ำง

Work Shop 1 :: วิเครำะห์งำนออกแบบโฆษณำร่วมกันภำยในห้องเรียน
ครั้งที่ 2

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

ครั้งที่ 3

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

กำรออกแบบ และกำหนด Brand Identity
จิตวิทยำของสี , อำรมณ์ และกำรสร้ำงบุคลิกภำพให้ Brand
กำรนำ Corporate Identity ไปใช้งำนจริง
ให้ผเู้ ข้ำอบรมลองปฏิบตั ิงำนจริง ( Work Shop 2 ) *

Work Shop 3 :: ทดลองออกแบบ Corporate Identity
ครั้งที่ 4

Design Elements & Art Direction in Advertising Design Elements & Art Direction
in Advertising และ State of the Advertising Art State of the Advertising Art
• ทฤษฎีกำรใช้สี และกำรจัดองค์ประกอบในงำนโฆษณำ
• กำรเขียนข้อควำมโฆษณำ และกำรจัดวำงรูปแบบ ( Copywriting and
Typography )
• กำรใช้ภำพประกอบเพื่อกำรโฆษณำ ( Illustration & Art Direction )
• กำรเลือกใช้ภำพถ่ำยในงำนโฆษณำ
Work Shop 4 :: ทดลองจัดวำงองค์ประกอบของงำนโฆษณำสิ่งพิมพ์
กรณีศกึ ษำ ( Case Studies ) ด้ำนกำรออกแบบ โฆษณำจำกประสบกำรณ์ของวิทยำกร
กำรนำเสนองำนโฆษณำ ( Presentation )
Work Shop 5 :: นำผลงำนของตนมำนำเสนอหน้ำห้อง และรับข้อติชมจำกวิทยำกร

**Course Outline อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของนักเรียนในคอร์สนั้นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

