เทคโนโลยกีาร

ออกแบบกราฟกิ
และสอ
่ื มลัตมิเีดยี
วนัศกุรท์ ่ี 22 กนัยายน 2560

คณ
ุ เคยเกดิ

ณ หอ้ งออดทิอเรยีม
หอศลิปวฒ
ั นธรรมแหง่ กรงุเทพมหานคร

ปญ
ั หานไ้ีหม ?

คดิ งานไมอ่ อก ไมร่ ูจ้ ะเรม่ิ ตรงไหน

ไมร่ แู้ นวทางการออกแบบ มเี ครอ่ื งมอื อะไรบ้าง
ทช่ี ่วยใหก้ ารออกแบบเปน็ เรอ่ื งงา่ ยขน้ึ รว่ มพดู คยุ
แลกเปลย่ี นประสบการณก์ บั วทิ ยากรชอ่ื ดงั จาก

แสกนเพอ่ื

<<ลงทะเบยีน

สถาบนั NetDesign โรงเรยี นสอนออกแบบกราฟกิ อนั ดบั หนง่ึ ของประเทศไทย
พรอ้ มแจกกลเมด็ เคลด็ ไมล่ บั ในการสรา้ งแบรนดอ์ อกสตู่ ลาดของนกั ธรุ กจิ รนุ่ ใหม่

งานสมั มนาทน่ี กั ศกึ ษาวงการดไี ซน์

จากทสอว่ั บถปามเรพม่ิะเตเมิทไดท้ศอ่ีเีมตล์ อ้Dis-AdobeTeam@vstecs.co.th
งหา้ มพลาด!
กำหนดการ

13.00 น. - 13.30 น.
13.30 น. - 13.40 น.
13.40 น. - 14.10 น.
14.10 น. - 15.40 น.

ลงทะเบยีน
กลา่ วเปดิงาน

“What’s new in Adobe Creative Cloud”

โดย อาจารยจ์ริศกัด์ิ จงศรรีตันกลุ (ตกุ๊ ) สถาบนั NetDesign

“How to ตโีจทยง์ านลกูคา้ และ Scope งานกอ่ นลงมอืออกแบบ”

โดย อาจารยจ์ริศกัด์ิ จงศรรีตันกลุ (ตกุ๊ ) สถาบนั NetDesign

รบัประทานอาหารวา่ ง

15.40 น. - 16.00 น.
16.00 น. - 16.45 น.

“กลยทุธก์ิารสรา้ งแบรนดข์ อง Start Up Business”

16.45 น.

กลา่ วปดิงาน

โดย คณ
ุ โชติ จนิดารตันชลกจิ (ตง๋ั) Research Analyst
บรษิทั แมคคนิซ่ี แอนด์ คอมพาน,ี องิค์ ไทยแลนด์
และเจ้าของ แบรนด์ ZETTINO
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โครงการสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีการออกแบบกราฟฟิ คและสื่อมัลติมเี ดีย
วันวันพฤหัสที่ 21 กันยายน 2560
ณ.ห้องออดิทอเรี ยม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพมหานคร
1. ชื่อโครงการ
โครงการสัมมนาเรื่ อง “เทคโนโลยีการออกแบบกราฟฟิ คและสื่ อมัลติมีเดีย”
2. หน่ วยงานรับผิดชอบ
บริ ษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จากัด
3. หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั ประเทศไทยกาลังเข้าสู่ยคุ ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็ นยุคที่เทคโนโลยีการออกแบบเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
มีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา การออกแบบไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามเท่านั้น แต่ยงั ต้องคานึงถึงประโยชน์ใช้
สอยของสิ่ งนั้นๆ ด้วย ปั จจุบนั มีเครื่ องมือการออกแบบในรู ปของซอฟแวร์สาเร็ จรู ปมากมายเพื่อช่วยให้นกั ออกแบบทางาน
ง่าย และประหยัดเวลามากขึ้น ทางบริ ษทั อะโดบี ซิสเต็มส์ ผูผ้ ลิตซอฟแวร์ดา้ นการออกแบบระดับโลก ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญเรื่ องการเลือกใช้เครื่ องมือการออกแบบสาหรับนักออกแบบรุ่ นใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์การทางานมากยิง่ ขึ้น จึง
ร่ วมกับบริ ษทั วีเอสที อีซีเอส (ไทยแลนด์) จากัด ตัวแทนจาหน่ายซอฟแวร์อะโดบีรายเดียวในประเทศไทย จัดโครงการ
สัมมนานี้เพื่อเป็ นประโยชน์แก่นกั ศึกษาที่ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ ให้เข้าใจถึงวิวฒั นาการของการออกแบบ
จากอดีตจนถึงปัจจุบนั , การสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า , การสร้างมูลค่าของ
ชิ้นงานจากการดีไซด์ , สร้างแรงบันดาลใจการทางานด้านการออกแบบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคนในวงการ
เดียวกัน ซึ่งทางบริ ษทั มัน่ ใจว่า งานสัมมนาในครั้งนี้ จะต้องเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผเู ้ ข้าร่ วมงาน
4. วัตถุประสงค์
• เพื่อให้นกั ศึกษาทราบวิธีการในการตีโจทย์งาน และเข้าใจแนวทางวาง Scope งานก่อนการออกแบบ
• เพื่อแนะนา Feature ใหม่ของซอฟแวร์ Adobe
• เพื่อแนะนากลยุทธิ์ในการสร้างแบรนด์
• เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่ องเครื่ องมือและตัวช่วยในการออกแบบกราฟฟิ คและสื่ อมัลลติมีเดีย
5. ผู้เข้ าร่ วมโครงการ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1-4 จากมหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ จานวน 150 คน

6. วิธีดาเนินการ
1) เขียนโครงการและขออนุมตั ิโครงการ
2) ประชาสัมพันธ์โครงการ
3) ประสานงานวิทยากรและผูเ้ กี่ยวข้อง
4) ประสานงานเรื่ องสถานที่และอาหารสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา
5) จัดงานสัมมนา
6) ประเมินผลโครงการ
7) จัดทารายงานสรุ ปโครงการ
7. ผลสัมฤทธิ์ของงานทีค่ าดหวัง
7.1 ผลผลิต
• ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
7.2 ผลลัพธ์
• ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทราบวิธีการในการตีโจทย์งาน และเข้าใจแนวทางวาง Scope งานก่อนการออกแบบ
โดยมีความพึงพอใจในระดับปานกลางขึ้นไป
• ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทราบ Feature ใหม่ของซอฟแวร์ Adobe โดยมีความพึงพอใจในระดับปานกลางขึ้น
ไป
• ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้ทราบกลยุทธิ์ในการสร้างแบรนด์ โดยมีความพึงพอใจในระดับปานกลางขึ้นไป
• ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีความเข้าใจเรื่ องเครื่ องมือและตัวช่วยในการออกแบบกราฟฟิ คและสื่ อมัลลติมีเดีย

8. วิธีวดั ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
8.1 ตัวชี้วดั ผลผลิต
• จานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
8.2 ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
• ผลที่ได้จากการวิเคราะห์แบบประเมินโครงการ
• ข้อคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

9. พืน้ ทีด่ าเนินงาน
ณ.ห้องออดิทอเรี ยม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพมหานคร
10.ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
กรกฏาคม-กันยายน 2560

11.การประเมินผลโครงการ
• แบบประเมินโครงการ
• การสังเกต
12.ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
• ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทราบวิธีการในการตีโจทย์งาน และเข้าใจแนวทางวาง Scope งานก่อนการออกแบบ
• ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทราบ Feature ใหม่ของซอฟแวร์ Adobe
• ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้ทราบกลยุทธิ์ในการสร้างแบรนด์ และมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
• ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีความเข้าใจเรื่ องเครื่ องมือและตัวช่วยในการออกแบบกราฟฟิ คและสื่ อมัลลติมีเดีย

