
หลักสูตร Advertising Design & Creative Thinking 

ภาพรวม 

หลกัสตูรส ำหรบัผูต้อ้งกำรเป็นนกัสรำ้งสรรคง์ำนโฆษณำ ( Advertising Design) โดยเรียนรูต้ัง้แต่พืน้ฐำน 

กำรก ำหนดแนวคิด (Design Concept) ในกำรออกแบบโฆษณำ ใหม้ีควำมโดดเด่นแตกต่ำง และสำมำรถ

สื่อสำรกบักลุม่เป้ำหมำยไดเ้ป็นอย่ำงดี ทดลอง ศึกษำดำ้นองคป์ระกอบศิลป์ ส ำหรบักำรโฆษณำ เช่น กำร

ใชภ้ำพประกอบ, กำรจดัรูปแบบตวัอกัษร, กำรจดัวำงหนำ้ และกำรออกแบบ Brand Identity ในหลกัสตูร

จะมีกำรหยิบยก Case Studies มำวิเครำะหแ์บบเจำะลกึ ตลอดจนทดลองปฏิบติังำนจรงิในกำรออกแบบ

โฆษณำ ภำยใตค้ ำแนะน ำของวิทยำกรมืออำชีพ 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการเรียน หลกัสตูร 14 ชั่วโมง เรียนทัง้สิน้ 4 ครัง้ ( ครัง้ละ 3 ชั่วโมงครึง่ ) 

พืน้ฐานผู้เรียน Windows 

โปรแกรมทีใ่ช้ - 

เหมาะส าหรับ ผูต้อ้งกำรเป็น  Creative , Art Director หรือตอ้งกำรสรำ้งสรรคง์ำนโฆษณำใหอ้งคก์ร 

วิทยากร อำจำรย ์ปกรณ ์บญุพงษำ 

การศึกษา:  
ปรญิญำตรี Creative Media ที่มหำลยั Middlesex University , London, UK  
ปรญิญำโท Filmmaking ที่มหำลยั Greenwich University, London, UK  
ผลงำน  
2011 - อำจำรยร์ว่มก่อตัง้คณะ ฟิลม์ รำชภฎัสวนสนุนัทำ Sisa และสอนวิชำ Film History  
2012 - Iconic Records ก ำกบั MV ของคณุ โดม ปกรณ ์ลมั  
2014 - TVC American Eagles  
2016 - ละคร เจำ้เวหำ เป็นผูช้่วยผูก้  ำกบั  
ปัจจบุนั  
Freelance Director and Biker 
 
 
 
 
 
 



Advertising Design & Creative Thinking 

คร้ังที ่1 Intro to Advertising & Creative Thinking Intro to Advertising & Creative Thinking 

• ภำพรวมของกำรออกแบบงำนโฆษณำประเภทต่ำงๆ 
• กำรแบ่งกำรท ำงำนของบริษัท Advertising Agency 
• ประเภทและคณุสมบติัของสื่อแต่ละชนิด 
• กำรรบัโจทยจ์ำกลกูคำ้ และกำรวิเครำะหโ์จทย ์
• วิธีกำรคิดแบบ Creative คิดอย่ำงไรใหแ้ตกต่ำง 

Work Shop 1 :: วิเครำะหง์ำนออกแบบโฆษณำรว่มกนัภำยในหอ้งเรียน 

คร้ังที ่2 Concept Design for Advertising Media การก าหนดแนวคิดในการออกแบบConcept 
Design for Advertising Media การก าหนดแนวคิดในการออกแบบ 

• กำรหำแนวทำงหลกั ( BIG Idea ) 
• กำร Sketch งำนเพื่อหำแนวทำงกำรออกแบบที่ดีสดุ 

Work Shop 2 :: ทดลองก ำหนดแนวคิดในกำรออกแบบสื่อโฆษณำของตวัเอง 

คร้ังที ่3 Perception and Brand Communication Perception and Brand Communication 

• กำรออกแบบ และก ำหนด Brand Identity 
• จิตวิทยำของสี , อำรมณ ์และกำรสรำ้งบุคลิกภำพให ้Brand 
• กำรน ำ Corporate Identity ไปใชง้ำนจรงิ 
• ใหผู้เ้ขำ้อบรมลองปฏิบติังำนจรงิ ( Work Shop 2 ) * 

Work Shop 3 :: ทดลองออกแบบ Corporate Identity 

คร้ังที ่4 Design Elements & Art Direction in Advertising Design Elements & Art Direction 
in Advertising และ State of the Advertising Art State of the Advertising Art 

• ทฤษฎีกำรใชส้ี และกำรจดัองคป์ระกอบในงำนโฆษณำ 
• กำรเขียนขอ้ควำมโฆษณำ และกำรจดัวำงรูปแบบ ( Copywriting and 

Typography ) 
• กำรใชภ้ำพประกอบเพื่อกำรโฆษณำ ( Illustration & Art Direction ) 
• กำรเลือกใชภ้ำพถ่ำยในงำนโฆษณำ 

Work Shop 4 :: ทดลองจดัวำงองคป์ระกอบของงำนโฆษณำสิ่งพิมพ ์
กรณีศกึษำ ( Case Studies ) ดำ้นกำรออกแบบ โฆษณำจำกประสบกำรณข์องวิทยำกร 
กำรน ำเสนองำนโฆษณำ ( Presentation ) 
Work Shop 5 :: น ำผลงำนของตนมำน ำเสนอหนำ้หอ้ง และรบัขอ้ติชมจำกวิทยำกร 

**Course Outline อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของนักเรียนในคอรส์น้ันๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 


