หลักสูตร Movie Special Effect with Adobe After Effect
ภาพรวมของการเรียน
หลักสูตรที่จะได้ เรี ยนรู้เครื่ องมือ และเทคนิคพิเศษต่างๆ จากโปรแกรม Adobe After Effect เพื่อใช้ ในการสร้ าง
ภาพเคลื่อนไหว การจัดองค์ประกอบ ซึง่ เป็ นโปรแกรมมาตรฐานและเป็ นที่นิยมมากที่สดุ ท่านจะได้ ทดลองจัด
องค์ประกอบภาพเคลื่อนไหวทังแบบ
้
2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงการสร้ างเทคนิคพิเศษด้ วย Plug-in เสริมแบบต่าง ๆ
เช่นเดียวกับภาพยนตร์ Hollywood เช่น การสร้ างสายฟ้าฟาดลงบนวัตถุ , การสร้ างตัวอักษรเคลื่อนที่ไปมาดัง่ มีชีวิต, การ
ใส่ลกู ไฟ, พลุ, ฝน, หิมะให้ ภาพยนตร์ ของท่าน ตลอดจนการ Render เพื่อนาไปใช้ ในการทางานจริงในอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ , Video, Multimedia และบน Web site
ระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยน
หลักสูตร 31 ชัว่ โมง 30 นาที เรี ยนทังสิ
้ ้น 9 ครัง้ ( ครัง้ ละ 3 ชัว่ โมงครึ่ง )
พืน้ ฐานของผู้เรี ยน
Windows, Adobe Photoshop
โปรแกรมที่ใช้
Adobe After Effect + Plug-in
เหมาะสาหรับ
ผู้ต้องการเป็ นนักสร้ างเทคนิคพิเศษในภาพยนตร์
วิทยากร
อาจารย์ โฆษิต ศรีรัตนโนภาส
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
• ผู้จบหลักสูตรจะมีความเข้ าใจในคาสัง่ ต่าง ๆ ทังระดั
้ บเบื ้องต้ นจนถึงขันตอนใช้
้
งานจริ งตลอดจน
เทคนิคต่าง ๆ และสามารถใช้ งานโปรแกรม Adobe After Effect เพื่อการจัดองค์ประกอบ
ภาพเคลื่อนไหวและใส่เทคนิคพิเศษให้ ภาพยนตร์ รวมถึง การทางานร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
• ค่าใช้ จา่ ยในการส่งบุคลากรเข้ าฝึ กอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรื อห้ างหุ้นส่วนนิตบิ คุ คล
นอกเหนือจากหักค่าใช้ จา่ ยได้ ทงหมดแล้
ั้
ว ยังได้ รับการยกเว้ นภาษีเงินได้ อีกร้ อยละร้ อย ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง
• ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนทบทวนซ ้าได้ ฟรี ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี )
• ผู้ผา่ นการอบรมจะได้ รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
ค่ าอบรม
ค่าธรรมเนียมการเรี ยน 7,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชัว่ โมงละ 248 บาท )
ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมลู ค่าเพิ่ม
** เฉพาะนักเรียนเก่ าของสถาบันลดเหลือ 6,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 216 บาท )
วิธีการชาระเงิน
1. ชาระเงินสดด้ วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็ นเวลา 1สัปดาห์
2. โอนเงินเข้ าบัญชี "บริ ษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา สาขาฟอร์ จนู ทาวน์
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บญ
ั ชี 253-0-02599-9
(กรุณาส่งรายละเอียดการชาระค่าอบรมผ่าน
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
3. สัง่ จ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
4. ชาระผ่านบัตรเครดิตได้ ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา
Cancellation กรณีท่ ที ่ านมีเหตุจาเป็ นต้ องการยกเลิกการสารองที่น่ ัง โปรดแจ้ งล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์
อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้ อย 7 วัน มิฉะนันจะไม่
้
คืนค่าอบรม
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Movie Special Effect with Adobe After Effect Course Outline
เรี ยนรู้ ภาพรวมของหลักสูตร (Overview)
• เรี ยนรู้การทางานของระบบวิดีโอ ที่ใช้ กนั โดยทัว่ ไป ตังแต่
้ ระบบ DV,HDV,HD
• เรี ยนรู้พื ้นฐานในการทางานภาพเคลื่อนไหว เช่น เรื่ องของ ระบบ PAL-NTSC ,
Frame rate , Frame Size , Timecode , Time base
• ศึกษาตัวอย่างงานด้ าน Motion Graphic และ Visual Effect
• เรี ยนรู้ Interface ต่าง ๆ ของโปรแกรม ตังแต่
้ เริ่มเข้ าโปรแกรมในทุก ๆ ส่วนที่จาเป็ น
ต่อการใช้ งาน
• อธิบายส่วนต่าง ๆ ของหน้ าต่าง Project, Timeline และเครื่ องมือที่จาเป็ นต่าง ๆ
การตังค่
้ าใน Project และ Composition
การจัดการ Layer , Preview และ Key frame
• การจัดการกับ Layer ทังการก
้
าหนด In-Out Point , Trim , Duplicate
• เรี ยนรู้วิธีการ Preview ในรูปแบบต่างๆ
• การใช้ งาน Key frame เพื่อทาให้ วตั ถุตา่ งๆ ในภาพเคลื่อนไหวได้
Workshop: ทดลองทาแบบฝึ กหัดของการใช้ Key frame ในรู ปแบบต่ างๆ
การใช้ งาน Text Animation Presets และ Basic Effect
• เรี ยนรู้การใช้ งาน Text Animation Presets เพื่อสร้ างตัวหนังสือให้ เคลื่อนไหวได้
หลากหลายรูปแบบ
• เรี ยนรู้การใช้ งาน Effect ขันพื
้ ้นฐาน เพื่อสร้ างมิติให้ กบั ภาพ
Workshop: การประยุกต์ ใช้ Text Animation Presets ทาให้ ข้อความเคลื่อนไหว
น่ าสนใจขึน้
การใช้ งาน Light Layer , Camera Layer และ การใช้ Key frame ควบคุม Effect
• เรี ยนรู้การใช้ งาน 3D Layer เพื่อสร้ างมุมมองภาพแบบ 3 มิติ
• เรี ยนรู้การใช้ งาน Light Layer เพื่อสร้ างแสงและเงาแบบเสมือนจริงให้ กบั ภาพ
• เรี ยนรู้การใช้ งาน Camera Layer เพื่อสร้ างมุมมองเสมือนจริง และกาหนดการ
เคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ
• การใช้ Effect โดยมี key frame เป็ นตัวควบคุมทาให้ เกิดเทคนิคพิเศษขึ ้น
Workshop: ทดลองสร้ างงาน Motion Graphic "My Teaser" แบบง่ ายๆขึน้ มาได้

ครัง้ ที่ 5

ครัง้ ที่ 6

ครัง้ ที่ 7

ครัง้ ที่ 8

ครัง้ ที่ 9

การใช้ งาน Mask , Export และ Keying
• เรี ยนรู้การใช้ เทคนิค Mask บังบางส่วนของภาพไว้ เพื่อให้ เกิดเทคนิคภาพที่แปลกตา
• การ Export ชิ ้นงานออกไปเป็ นรูปแบบต่างๆ เช่น Master , Web HD และ Alpha
Channel Export
• เพื่อนาเอาวิดีโอที่ Export ไปซ้ อนบนวิดีโออื่นได้
• การใช้ เทคนิค Keying แบบต่างๆ เช่น Matte Key
Workshop: ทดลองซ้ อนภาพที่เกิดจากการใช้ เทคนิค Matte Key
การนาไฟล์ จาก Photoshop , Illustrator มาใช้ งานร่ วมกัน และการใช้ Layer อื่นๆ
• เรี ยนรู้การนาเอาไฟล์ Photoshop , Illustrator มาใช้ งานร่วมกับ After Effect
• การ Import ไฟล์แบบ Footage และ Compostion
• การใช้ งาน Puppet Pin Tools เพื่อ Animate ตัวการ์ ตนู ได้ ง่ายขึ ้น
• การใช้ งาน Layer ต่างๆ เช่น Null Object , Adjustment Layer
Workshop: ทดลองใช้ ไฟล์ จาก Photoshop , Illustrator สร้ างงานง่ ายๆ
การใช้ งาน 3D Effect , Wiggler และ Advance Effect
• เรี ยนรู้การใช้ งาน Effect ที่เป็ นลักษณะ 3D เพื่อสร้ างเทคนิคแปลกใหม่และเสมือน
จริงให้ กบั ภาพ
• การใช้ Wiggler เพื่อ Random ค่าต่างๆ ให้ เกิดเทคนิคที่น่าสนใจ
• การประยุกต์ใช้ งาน Effect ต่างๆ ขัน้ Advance เพื่อ เช่น การนาเอาภาพจาก Effect
หลายๆตัว มาผสมกัน เพื่อให้ เกิดเป็ นภาพที่แปลกใหม่
Workshop: ทดลองใช้ งาน Effect ขัน้ Advance เพื่อสร้ างภาพให้ แปลกใหม่ ขนึ ้
การ Key Green Screen เพื่อนาภาพที่ได้ ไปซ้ อน , Warp Stabilizer และการใช้ งาน
Plugin ต่ างๆ
• เรี ยนรู้ขนตอนการท
ั้
างานของ Green Screen ทังขั
้ นตอนการถ่
้
าย , ขันตอนการ
้
Keying และการนาเอาภาพไปซ้ อน
• การใช้ งาน Warp Stabilizer เพื่อลดการสัน่ ไหวของภาพ
• การใช้ งาน Plugin ต่างๆ เช่น Trap code Shine , 3D Stroke , Twixtor
Workshop: ทดลองใช้ งาน Plugin ประเภทต่ างๆ
ทดลองสร้ างผลงานง่ ายๆด้ วยตัวเอง
• ศึกษา และทบทวนการใช้ งานเทคนิคต่างๆ และการประยุกต์
• ทดลองสร้ างผลงานง่ายๆขึ ้นด้ วยตัวเอง
• ศึกษารูปแบบงานต่างๆ ที่นา่ สนใจ เพื่อนาไปต่อยอดการใช้ งานได้ Workshop: การ
ตัดต่อวิดีโอที่มีความซับซ้ อน

***หมายเหตุ รอบเรี ยน อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

