
 
 

หลักสูตร  Movie Special Effect with Adobe After Effect  

ภาพรวมของการเรียน 

หลกัสตูรที่จะได้เรียนรู้เคร่ืองมือ และเทคนิคพิเศษต่างๆ จากโปรแกรม  Adobe After Effect เพื่อใช้ในการ
สร้างภาพเคลื่อนไหว การจดัองค์ประกอบ ซึง่เป็นโปรแกรมมาตรฐานและเป็นที่นิยมมากท่ีสดุ ท่านจะได้ทดลองจดั
องค์ประกอบภาพเคลื่อนไหวทัง้แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงการสร้างเทคนิคพิเศษด้วย Plug-in เสริมแบบต่าง ๆ 
เช่นเดียวกบัภาพยนตร์ Hollywood เช่น การสร้างสายฟ้าฟาดลงบนวตัถุ , การสร้างตวัอกัษรเคลื่อนที่ไปมาดัง่มีชีวิต, 
การใสล่กูไฟ, พล,ุ ฝน, หิมะให้ภาพยนตร์ของท่าน ตลอดจนการ Render เพื่อน าไปใช้ในการท างานจริงในอตุสาหกรรม
ภาพยนตร์, Video, Multimedia และบน Web site 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 

หลกัสตูร 28 ชัว่โมง เรียนทัง้สิน้ 8 ครัง้ ( ครัง้ละ 3 ชัว่โมงคร่ึง ) 
 
พืน้ฐานของผู้ เรียน 
Windows, Adobe Photoshop 
โปรแกรมที่ใช้ 
Adobe After Effect + Plug-in 

เหมาะส าหรับ 

ผู้ ต้องการเป็นนกัสร้างเทคนิคพิเศษในภาพยนตร์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

• ผู้จบหลกัสตูรจะมีความเข้าใจในค าสัง่ต่าง ๆ ทัง้ระดบัเบือ้งต้นจนถึงขัน้ตอนใช้งานจริงตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ และ
สามารถใช้ งานโปรแกรม Adobe After Effect เพื่อการจดัองค์ประกอบภาพเคลื่อนไหวและใสเ่ทคนิคพิเศษให้
ภาพยนตร์ รวมถึง การท างานร่วมกบัโปรแกรมอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ค่าใช้จ่ายในการสง่บคุลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหกัค่าใช้จ่าย
ได้ทัง้หมดแล้ว ยงัได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลงั  



 
 

• ผู้ เรียนสามารถเรียนทบทวนซ า้ได้ ฟรี 1 ครัง้ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

• ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบตัร โดยความควบคมุของกระทรวงศกึษาธิการ 
 
ค่าอบรม 

ค่าธรรมเนียมการเรียน 8,800 บาท  ราคาสทุธิ ไม่มีภาษีมลูค่าเพิ่ม 

** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 7,800 บาท 
 
วิธีการช าระเงนิ  

1. ช าระเงินสดด้วยตนเองก่อนวนัเร่ิมอบรมเป็นเวลา 1สปัดาห์ 
2. โอนเงินเข้าบญัชี  "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั" 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาฟอร์จนูทาวน์  
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั  
เลขที่บญัชี 253-0-02599-9  
(กรุณาสง่รายละเอียดการช าระค่าอบรมผ่าน  
Email: contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )  

3. สัง่จ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั"   
4. ช าระผ่านบตัรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทกุสาขา 

 
Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองท่ีน่ัง โปรดแจ้งลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ก่อนวนัเร่ิมอบรมอย่างน้อย 7 วนั มิฉะนัน้จะไม่คืนค่าอบรม 

 
 

 

 



 
 

Movie Special Effect with Adobe After Effect Course Outline 

ครัง้ท่ี 1 เร่ิมท าความเข้าใจกับโปรแกรม Adobe After Effect ในเบือ้งต้น   

- เรียนรู้ Interface ของโปรแกรม การ Importing media การจดัการกบั media  

- การท าเข้าใจเทคนิดที่ส าคญั เช่น เร่ืองของ Time code, Frame rate, Frame Size  

- เรียนรู้ท าความเข้าใจกบั Composition และการท างานแบบ Layer ของ After Effect 

- หดัท าแบบฝึกหดั สร้างงาน vdo ด้วยการจดัการกบั Layer เช่นการ Trim การจดัเรียง layer  

- รู้จกัการน า Effect Transition ต่างๆ   และ การเปลี่ยน speed ของ clip vdo 

ครัง้ท่ี 2 เรียนรู้การท า  Animation ซึ่งเป็นพืน้ฐานท่ีส าคัญของการท า Motion Graphic 

    - รู้จกักบัการท างานกบั Transform ของ Layer เพื่อการสร้าง Animation 

   - เรียนรู้การสร้าง key frame และ key frame ชนิดต่างๆ 

  - ท าแบบฝึกหดั Animation แบบต่างๆ ประกอบเข้ากบังาน vdo เพื่อให้งานน่าสนใจ 

  - เรียนรู้จกักการใช้ Effect และ Presets บางอนัที่ใช้สร้างงาน Animation เช่น Behaviors 
แบบต่างๆ 

ครัง้ท่ี 3 เรียนรู้จักการท างานกับ  Shape Layer   

   - เรียนรู้การสร้างภาพ Graphic ภายในโปรแกรม Adobe After Effect ด้วย Shape tool 
และ Pen tool 

  -  เรียนรู้การน าความสามารถพิเศษของ Shape Layer มาท างาน Motion Graphic 

   - เรียนรู้การน าไฟล์ Graphic จากโปรแกรมอ่ืนเข้าท างานใน After Effect เช่น Illustrator, 
Photoshop  



 
 

  - ท าแบบฝึกหดั Animation ด้วย Shape Layer   

   - เรียนรู้จกัการท า Pre-Comps เพื่อช่วยสร้างที่ซบัซ้อน 

 

ครัง้ท่ี 4 การรู้พืน้ฐานการใช้ Expression ช่วยสร้างงาน Animation  

   - เรียนรู้หลกัการพืน้ฐานของ Expression  ในโปรแกรม After Effect 

  - เรียนรู้ Expression ที่ใช้บ่อยๆ เช่น การท าซ า้ loop แบบต่างๆ  , wiggle  

  - รู้การควบคมุ Expression ด้วย key frame 

  - ท าแบบผกึหดั Animation ด้วย Expression แบบต่างๆ 

ครัง้ท่ี 5 มารู้จักกับ 3D Layer ในโปรแกรม After Effect 

  - ท าความเข้าใจกบั 3D Layer  เรียนความเข้าใจพืน้ฐานมมุมอง 3มิติ  

  - รู้จกัการใช้ Camera ,การสร้าง แสง และเงา 

  - ท าการสร้างงาน Animation ร่วมกบัการใช้ 3D Layer 

ครัง้ท่ี 6 เรียนรู้การท าตัวอักษรเคล่ืองไหว Text Animation ด้วย Type tools     

  - เรียนการสร้างการอกัษรด้วย Type tools และความสามารถพิเศษ ของ text layer    

   - รู้จกัการใช้ Effect  Presets  ของ Text Animation 

 - เรียนรู้การท า Text Animation ด้วยตวัเอง 

 

 



 
 

 

 

ครัง้ที่ 7 มารู้จักกับ Mask และการท างาน ด้วย Mask ,Effect  Keying และ Effect อื่นๆ 

     - เรียนรู้จกัการสร้าง  mask และ การท าให้ mask เคร่ืองไหวด้วยการ key frame 

      -  เรียนรู้การ Keying  , track matte , mask และการเอาไปใช้งาน    

     - การใช้ mask ร่วมกบั Effect และ Animation ร่วมกบัเคร่ืองเช่น Puppet pin tool 

     - เรียนรู้การใช้ Effect อ่ืนๆ เช่น การตกแต่งสี   

     - รวมทัง้ Plugin ต่างๆ ที่น่าสนใจ  

ครัง้ที่ 8 เรียนรู้เร่ือง Tracking  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการท างานด้าน  visual effect    

   - เรียนรู้การท า motion tracking  แบบต่างๆ และการน าไปใช้งาน 

    - รู้จกัการ  tracking  ด้วย Mocha AE  

   - เรียนรู้การท า Camera tracking และการน าไปใช้งาน 

   - การแก้อาการสัน่ไหวของภาพ  footage vdo  

   - เรียนรู้ การท างานกบัเสียงใน After Effect   

    - เรียนรู้การ Render    

***หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 


