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MUL023: การออกแบบสือ่โฆษณาบนโลกการตลาดออนไลน ์Ad and Flash News Design  
                by Adobe Photoshop 

  

หลกัการและเหตผุล: 
ในปัจจุบัน ในยคุของโลกดจิติอล นอกจากการออกแบบภาพสวยแลว้ ภาพเคลือ่นไหวยังมสีว่นชว่ยใหง้าน

ออกแบบสือ่ประชาสมัพันธนั์น้ดนู่าสนใจมากขึน้ ดังนัน้ หลักสตูรการออกแบบ Ad โฆษณาและงานประชาสมัพันธ ์แบบ
ภาพเคลือ่นไหว Animation Gif จะเนน้หลัการออกแบบสือ่ประชาสมัพันธ ์หรอื Ad Animation โดยใชเ้ครือ่งมอืง่ายๆจาก 

โปรแกรม Adobe Photoshop โดยจะเพิม่แนวคดิในการออกแบบ Ad, การเลอืกใชส้ ีและฟอนต ์และการจัดวาง
องคป์ระกอบต่างๆ ใหส้วยงาม  โดยเนน้การใชเ้ครือ่งมอืต่างๆ มาประยุกตใ์ช ้เพือ่สรา้งสรรคภ์าพตา่งๆ โดยการน าเอา

ความรูด้า้นการ รทัีชภาพ การตกแตง่สภีาพ และการใส ่Effect ตา่งๆ มาประยกุตเ์พือ่สรา้งสรรคภ์าพใหไ้ดต้อ้งตอ้งการ 

โดย และยังสรา้งสรรคง์านแอนเิมชนั จัดการภาพไดอ้ย่างรวดเร็ว ไดอ้ยา่งง่ายดาย และ Adobe Photoshop CC 2018 
ยังมเีครือ่งมอืในการตัดตอ่วดิโีอ ไดอ้กี  เพือ่ทีจ่ะน าไปใชกั้บงานออกแบบตา่งๆได ้ไม่วา่จะเป็น งานออกแบบโฆษณา  

งานพรเีซนเทชนั งานเว็บไซท ์และน าเสนอผา่นโซเซยีลตา่ง เป็นตน้ โดยจะเนน้การท า Workshop ในแบบตา่งๆ เพือ่
น าไปใชป้ระโยชนไ์ดส้งูสดุ 

 

วตัถปุระสงค:์ 
1.  ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับความรู ้และแนวคดิในการออกแบบ Ad โฆษณา ประชาสมัพันธ ์

2.  ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดน้ าเอาเครือ่งมอืต่างๆ โปรแกรม Photoshop CC 2018 ในการสรา้งงาน Animation 
3.  ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดน้ าความสามารถของ Photoshop มาประยุกตใ์ชกั้บงานดา้นงานออกแบบไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพสงูสดุ 

 
หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

1.  ผูท้ีต่อ้งการพัฒนาความรูใ้นการสรา้งสือ่ โฆษณาประชาสัมพันธแ์บบภาพเคลือ่นไหวดว้ย Photoshop 
2.  ผูท้ีต่อ้งการสรา้งสือ่ประชาสมัพันธ ์ใหด้นู่าสนใจมากขึน้ ในรูปแบบของภาพ Animation & Video 

 
ความรูพ้ ืน้ฐาน: 

1.   มพีืน้ฐานความรู ้การใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอรพ์ืน้ตน้  
2.  มพีืน้ฐานการใช ้โปรแกรม Adobe Photoshop เบือ้งตน้ 
 

เนือ้หาการอบรม: 

Lesson 1 แนะน าความรูค้วามเขา้ใจในงานออกแบบสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ ์

• ความเขา้ใจเกีย่วกับขนาดของภาพ Resolution , DPI , PPI 

• ระบบ Color Mode , RGB , CMYK การท าหนดค่าแบบไหนเหมาะกับอะไร 

• การตัง้ค่า Document แบบละเอยีด สอนทุกชอ่ง 

• การใช ้Template Photoshop คณุสมบัตจิาก Version ล่าสดุ 

• แหลง่ Load ภาพสวยๆ ฟร ีมากกวา่ 10,000 ภาพ เพือ่ท า Content คณุภาพ 

• แนวคดิการเลอืกใช ้Font (Type Face) แบบมอือาชพี ลงตัว 

• แนะน าแหลง่ Download Font คณุภาพแบบมอือาชพี และวธิกีารลง Font 

• แนวคดิการจัดองคป์ระกอบ เพือ่สรา้งงาน สวยๆ แบบมอือาชพี 

• วแินวคดิการก าหนดขนาด ใน Social Media ต่างๆ ใหค้มชัด Support ทกุ Social Media 

• แนวคดิการแตง่สภีาพ การจัดองคป์ระกอบ รวมภาพ 

• ท าความเขา้ใจเกีย่วกับงานดา้น Composition โดยศกึษาจากตัวอย่างชิน้งาน 

• การเตรยีมไฟลท์ีจ่ะน ามาใชใ้นงาน 

 
Lesson 2  ปูพืน้ฐานการท างานของ Photoshop for Animation 

• ปพูืน้ฐานการท างานของ Photoshop  

• แนะน าสว่นประกอบและการจัดการเครือ่งมอืตา่งๆ (Tool Box, Palette, Timeline Control) 

• การเตรยีมไฟลท์ีจ่ะน ามาใชใ้นงาน 

• รูจ้ักกับพืน้ทีส่รา้งงาน (Stage) 

• ตัง้คา่พืน้ทีท่ างานกอ่นสรา้งชิน้งาน 

• การก าหนดค่า Frame rate 

• รูจ้ักกับ Timeline 

• รูจ้ักกับ Layer 

• รูจ้ักกับเฟรม (Frame) และคยีเ์ฟรม (Keyframe) 
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• บันทกึ (Save) ชิน้งาน 

• ภาพกราฟิกส าหรับเว็บ และ ภาพแอนเิมชัน่ Animations 

• การแสดงภาพขนาดใหญบ่นเว็บดว้ยค าสัง่ Zoomify  

• การสรา้งภาพเคลือ่นไหวแบบ Frame by Frame 

• การสรา้งภาพเคลือ่นไหวแบบอัตโนมัตดิว้ย Tween 

• การสรา้งภาพเครือ่งไหว แบบมอือาชพีดว้ย Timeline 

• การ Import Media (Picture, Video, Sound) 

• การบันทกึงานส าหรับภาพเคลือ่นไหว แบบ Gif และ Video 

Lesson 3  การใช ้Selection แบบตา่งๆ 

• การใช ้Quick Selection Tool และ Magic Wand Tool เพือ่ตัดแบ็คกราวน์ 

• การใช ้Polygonal Lasso Tool ตัดแบ็คกราวน์ 

• การเพิม่หรอืลบ Selection แบบตา่งๆ 

• การใช ้Pen Tool เพือ่ตัดแบ็คกราวน์ 

• การใช ้Color Range เพือ่ตัดแบ็คกราวน์ 

• การใช ้Add Layer Mask ท ารูปโปร่งแสง 

Lesson 4  เขา้ใจเรือ่งเลเยอร ์

• การจัดการ Layer (Create, Delete, Dupplicate, Hide) 

• การจัดล าดับ Layer 

• การใส ่Effect Style Layer 

• การใช ้Bevel Emboss ท ามติแิละลูกเลน่ 

• การใช ้Stroke ท าเสน้ขอบ 

• การใช ้Outer Glow ท าแสงกระจายออก 

• การใช ้Drop Shadow ท าเงา 

• การใช ้Blending Mode ปรับความกลมกลนืของ Layer 

Lesson 5 การปรบัสใีหก้บัภาพ Adjustment Color 

• การใช ้Adjustment แบบ New Fill 

• การใช ้Solid Color ร่วมกับ Blend Mode 

• การท าแสงโดยใช ้Gradient ร่วมกับ Soft Light และ Overlay 

• การโฟกัสแสงตรงกลางดว้ย Gradient 

• การใช ้Brightness/Contrast ปรับแสง 

• การใช ้Curves ปรับสี ี

• การใช ้Exposure เปิดรับแสง 

• การใช ้Vibrance เพิม่หรอืลดความสดของส ี

• การใช ้Hue/Saturation เปลีย่นโทนส ี

• การใช ้Color Balance เพิม่ลดสทีีต่อ้งการ 

• การใช ้black white ปรับสเีป็นขาวด า 

• การใช ้Photo Filter ปรับเปลีย่นอารมณ์ส ี

• การใช ้Gradient Map – Soft light ปรับส ี

Lesson 6  การท าภาพแอนมิ ัน่ 

• การเตรยีมเครือ่งมอื Timeline Video 

• การปรับมมุมองแบบ Animation Frame by Frame กับ Timeline 

• การสรา้งชิน้งานแบบ Animation Frame by Frame 

• การสรา้งชิน้งานแบบ Animation Tween เพือ่เพิม่ความ Smooth ใหกั้บงาน 

• การสรา้งชิน้งานแบบ Video Timeline 

• การ Import Media มาใชกั้บงานเชน่ รูปภาพ, วดิโีอ, เสยีง 

• การตัดตอ่ Video 

• การใช ้Effect Transition  

• การจัดล าดับบนเสน้ Timeline 

• การสรา้งชิน้งานส าหรับงาน โฆษณา ประชาสมัพันธ ์

• การ Export งานออกมาเป็นประเภท Animation Gif 

• การ Export งานออกมาเป็นประเภท Render Video 
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Lesson 7  (Final Project Composition) 

• Final Workshop 

• น าเสนอผลงาน และวเิคราะหถ์งึ Final Project การน าเสนอตัวอย่างงาน Composition ทีน่ าไป
ประยกุตใ์ชใ้นรูปแบบตา่งๆ 

• การสรา้งงาน Collage Art เพือ่ใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค ์ 

• การน าภาพ 2 แหลง่มาประกอบกันใหเ้ป็นแนว Advertising เพือ่เสรมิสรา้งจตินาการ 

• การน าตัวอักษรประเภทตา่งๆ มาท า Ad 

 

วทิยากร: 

 

อาจารยจ์ริาวัลย ์ เพ็งกลุ 

• วทิยากรรับเชญิประจ าสถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 

 

 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 1 วัน ( 6 ชัว่โมง) 

 

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

 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 
 

คา่ลงทะเบยีนอบรม: ท่านละ 7,500 บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) 
** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  

 

สถานทีฝึ่กอบรม: 
          สถาบันพัฒนาบุคลากรแหง่อนาคต 

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

 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

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

          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  

 

 

 

mailto:training@nstda.or.th

