
 

หลักสูตร  Movie Special Effect with Adobe After Effect CC  

ภาพรวมของการเรียน 

หลักสูตรที่จะได้เรียนรู้เครื่องมือ และเทคนิคพิเศษต่างๆ จากโปรแกรม  Adobe After Effect CC  เพ่ือใช้

ในการสร้างภาพเคล่ือนไหว การจัดองค์ประกอบ ซ่ึงเป็นโปรแกรมมาตรฐานและเป็นท่ีนิยมมากที่สุด ท่านจะได้

ทดลองจัดองค์ประกอบภาพเคล่ือนไหวทัง้แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงการสร้างเทคนิคพิเศษด้วย Plug-in 

เสริมแบบต่าง ๆ เช่นเดียวกับภาพยนตร์ Hollywood เช่น การสร้างสายฟ้าฟาดลงบนวัตถุ , การสร้างตัวอักษร

เคล่ือนท่ีไปมาด่ังมีชีวิต, การใส่ลูกไฟ, พลุ, ฝน, หิมะให้ภาพยนตร์ของท่าน ตลอดจนการ Render เพ่ือน าไปใช้ใน

การท างานจรงิในอุตสาหกรรมภาพยนตร,์ Video, Multimedia และบน Web site 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 

หลักสูตร 32 ช่ัวโมง เรียนทัง้ส้ิน 9 ครัง้ ( ครัง้ละ 3 ช่ัวโมงครึง่ - 4 ช่ัวโมง ) 

 

พื้นฐานของผู้เรียน 

Windows, Adobe Photoshop CC  

 

โปรแกรมที่ใช้ 

Adobe After Effect CC + Plug-in 

เหมาะส าหรับ 

ผู้ต้องการเป็นนักสร้างเทคนิคพิเศษในภาพยนตร ์

 

วิทยากร 

อาจารย์ โฆษิต ศรีรัตนโนภาส  

การศึกษา : ปรญิญาตรี คณะครุศาสตร ์

วิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 



 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ผู้จบหลักสูตรจะมีความเข้าใจในค าส่ังต่าง ๆ ทัง้ระดับเบ้ืองต้นจนถึงข้ันตอนใช้งานจริงตลอดจน

เทคนิคต่าง ๆ และสามารถใช้ งานโปรแกรม Adobe After Effect CC 2016 เพ่ือการจัด

องค์ประกอบภาพเคล่ือนไหวและใส่เทคนิคพิเศษให้ภาพยนตร์ รวมถึง การท างานรว่มกับ

โปรแกรมอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบรษัิท หรือห้างหุ้นส่วนนติิบุคคล 

นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตาม

ประกาศกระทรวงการคลัง  

 ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ ้าได้ ฟรี ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี ) 

 ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ผู้เข้าอบรมได้รับสิทธิเข้าร่วมสัมมนา ของสถาบัน ในราคาพิเศษ ครั้งละ 200 บาท (จากราคา

ปกติ ครั้งละ 300 บาท) 

ค่าอบรม 

ค่าธรรมเนียมการเรียน 6,800 บาท ( เฉล่ียเพียงช่ัวโมงละ 213 บาท ) 

รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิม 

** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 5,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 181 บาท ) 

 

วิธีการช าระเงิน  

1. ช าระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์ 

2. โอนเงินเข้าบัญชี  "บรษัิท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากัด" 

ธนาคารกรงุศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน ์ 

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน  

เลขที่บัญชี 253-0-02599-9  

(กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันท่ี 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน  

Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )  

3. ส่ังจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บรษัิท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากัด"   

4. ช าระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เนต็ดีไซน์ ทุกสาขา 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองที่น่ัง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนัน้จะไม่คืนค่าอบรม 

 



 

Movie Special Effect with Adobe After Effect CC  Course Outline 

ครั้งที่ 1 เรียนรู้ภาพรวมของหลักสูตร (Overview)  

 เรียนรู้การท างานของระบบวิดีโอ ที่ใช้กันโดยทั่วไป ต้ังแต่ระบบ DV,HDV,HD 

 เรียนรู้พ้ืนฐานในการท างานภาพเคล่ือนไหว เช่น เรื่องของ ระบบ PAL-NTSC , 

Frame rate , Frame Size , Timecode , Timebase 

 ศึกษาตัวอย่างงานด้าน Motion Graphic และ Visual Effect  

 เรียนรู้ Interface ต่าง ๆ ของโปรแกรม ต้ังแต่เริ่มเข้าโปรแกรมในทุก ๆ ส่วนท่ี

จ าเป็นต่อการใช้งาน 

 อธิบายส่วนต่าง ๆ ของหนา้ต่าง Project, Timeline และเครื่องมือที่จ าเป็นต่าง 

ๆ การต้ังค่าใน Project และ Composition 

ครั้งที่ 2 การจัดการ Layer , Preview และ Key frame 

 การจัดการกับ Layer ทั้งการก าหนด In-Out Point , Trim , Duplicate  

 เรียนรู้วิธีการ Preview ในรปูแบบต่างๆ  

 การใช้งาน Key frame เพ่ือท าให้วัตถุต่างๆ ในภาพเคล่ือนไหวได้ 

 Workshop : ทดลองท าแบบฝึกหัดของการใช้ Key frame ในรูปแบบต่างๆ 

ครั้งที่ 3 การใช้งาน Text Animation Presets และ Basic Effect 

 เรียนรู้การใช้งาน Text Animation Presets เพ่ือสร้างตัวหนงัสือให้เคล่ือนไหว

ได้หลากหลายรูปแบบ 

 เรียนรู้การใช้งาน Effect ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างมิติให้กับภาพ 

Workshop : การประยุกต์ใช้ Text Animation Presets ท าใหข้้อความเคลื่อนไหว

น่าสนใจขึ้น 

ครั้งที่ 4 การใช้งาน Light Layer , Camera Layer และ การใช้ Key frame ควบคุม Effect 

 เรียนรู้การใช้งาน 3D Layer เพ่ือสร้างมุมมองภาพแบบ 3 มิติ 

 เรียนรู้การใช้งาน Light Layer เพ่ือสร้างแสงและเงาแบบเสมือนจรงิให้กับภาพ 

 เรียนรู้การใช้งาน Camera Layer เพ่ือสร้างมุมมองเสมือนจรงิ และก าหนดการ

เคล่ือนไหวแบบ 3 มิติ 

 การใช้ Effect โดยมี key frame เป็นตัวควบคุมท าให้เกิดเทคนิคพิเศษข้ึน  

Workshop : ทดลองสร้างงาน Motion Graphic "My Teaser" แบบง่ายๆขึ้นมาได้ 

 



 

ครั้งที่ 5 การใช้งาน Mask , Export และ Keying 

 เรียนรู้การใช้เทคนิค Mask บังบางส่วนของภาพไว้ เพ่ือให้เกิดเทคนิคภาพที่แปลก

ตา 

 การ Export ช้ินงานออกไปเป็นรูปแบบต่างๆ เช่น Master , Web HD และ Alpha 

Channel Export 

 เพ่ือน าเอาวิดีโอที่ Export ไปซ้อนบนวิดีโออ่ืนได้ 

 การใช้เทคนิค Keying แบบต่างๆ เช่น Matte Key 

Workshop : ทดลองซ้อนภาพที่เกิดจากการใช้เทคนิค Matte Key 

ครั้งที่ 6 การน าไฟล์จาก Photoshop , Illustrator มาใช้งานร่วมกัน และการใช้ Layer อื่นๆ 

 เรียนรู้การน าเอาไฟล์ Photoshop , Illustrator มาใช้งานร่วมกับ After Effect 

 การ Import ไฟล์แบบ Footage และ Compostion 

 การใช้งาน Puppet Pin Tools เพ่ือ Animate ตัวการ์ตูนได้ง่ายข้ึน 

 การใช้งาน Layer ต่างๆ เช่น Null Object , Adjustment Layer 

Workshop : ทดลองใช้ไฟล์จาก Photoshop , Illustrator สร้างงานง่ายๆ 

ครั้งที่ 7 การใช้งาน 3D Effect , Wiggler และ Advance Effect 

 เรียนรู้การใช้งาน Effect ที่เป็นลักษณะ 3D เพ่ือสร้างเทคนิคแปลกใหม่และเสมือน

จริงให้กับภาพ 

 การใช้ Wiggler เพ่ือ Random ค่าต่างๆ ให้เกิดเทคนิคที่น่าสนใจ 

 การประยุกต์ใช้งาน Effect ต่างๆ ข้ัน Advance เพ่ือ เช่น การน าเอาภาพจาก 

Effect หลายๆตัว มาผสมกัน เพ่ือให้เกิดเป็นภาพทีแ่ปลกใหม่ 

Workshop : ทดลองใช้งาน Effect ขั้น Advance เพื่อสร้างภาพให้แปลกใหม่ขึ้น 

ครั้งที่ 8 การ Key Green Screen เพื่อน าภาพที่ได้ไปซ้อน , Warp Stabilizer และการใช้งาน 

Plugin ต่างๆ  

 เรียนรู้ข้ันตอนการท างานของ Green Screen ทั้งข้ันตอนการถ่าย , ข้ันตอนการ 

Keying และการน าเอาภาพไปซ้อน 

 การใช้งาน Warp Stabilizer เพ่ือลดการส่ันไหวของภาพ 

 การใช้งาน Plugin ต่างๆ เช่น Trapcode Shine , 3D Stroke , Twixtor 

Workshop : ทดลองใช้งาน Plugin ประเภทต่างๆ 

ครั้งที่ 9 ทดลองสร้างผลงานง่ายๆด้วยตัวเอง  

 ศึกษา และทบทวนการใช้งานเทคนิคต่างๆ และการประยุกต์ 

 ทดลองสร้างผลงานง่ายๆข้ึนด้วยตัวเอง  

 ศึกษารูปแบบงานต่างๆ ทีน่า่สนใจ เพ่ือน าไปต่อยอดการใช้งานได้Workshop: 

การตัดต่อวิดีโอที่มีความซับซ้อน  

***หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 



 

 


