
 
 

 
  

หลักสูตร  Movie Special Effect with Adobe After Effect  

ภาพรวมของการเรียน 

หลกัสตูรที่จะไดเ้รียนรูเ้ครื่องมือ และเทคนิคพิเศษต่างๆ จากโปรแกรม  Adobe After Effect เพื่อใชใ้นการ
สรา้งภาพเคลื่อนไหว การจดัองคป์ระกอบ ซึ่งเป็นโปรแกรมมาตรฐานและเป็นที่นิยมมากท่ีสดุ ท่านจะไดท้ดลองจดั
องคป์ระกอบภาพเคลื่อนไหวทัง้แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงการสรา้งเทคนิคพิเศษดว้ย Plug-in เสรมิแบบต่าง ๆ 
เช่นเดียวกบัภาพยนตร ์Hollywood เช่น การสรา้งสายฟ้าฟาดลงบนวตัถุ , การสรา้งตวัอกัษรเคลื่อนที่ไปมาดั่งมีชีวิต, 
การใสล่กูไฟ, พล,ุ ฝน, หิมะใหภ้าพยนตรข์องท่าน ตลอดจนการ Render เพื่อน าไปใชใ้นการท างานจรงิในอตุสาหกรรม
ภาพยนตร,์ Video, Multimedia และบน Web site 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการเรียน 

หลกัสตูร 24 ชั่วโมง เรียนทัง้สิน้ 8 ครัง้ ( ครัง้ละ 3 ชั่วโมง ) 
 
พืน้ฐานของผู้เรียน 
Windows, Adobe Photoshop 
โปรแกรมทีใ่ช้ 
Adobe After Effect + Plug-in 

เหมาะส าหรับ 

ผูต้อ้งการเป็นนกัสรา้งเทคนิคพิเศษในภาพยนตร ์
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
  

Movie Special Effect with Adobe After Effect Course Outline 

 

คร้ังที ่1 

เร่ิมท าความเข้าใจกับโปรแกรม Adobe After Effect ในเบือ้งต้น   

- เรียนรู ้Interface ของโปรแกรม การ Importing media การจดัการกบั media  

- การท าเขา้ใจเทคนิดที่ส  าคญั เช่น เรื่องของ Time code, Frame rate, Frame Size  

- เรียนรูท้  าความเขา้ใจกบั Composition และการท างานแบบ Layer ของ After Effect 

- หดัท าแบบฝึกหดั สรา้งงาน vdo ดว้ยการจดัการกบั Layer เช่นการ Trim การจดัเรียง layer  

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

 

คร้ังที ่2 

เรียนรู้การท า  Animation ซึ่งเป็นพืน้ฐานที่ส าคัญของการท า Motion Graphic 

    - รูจ้กักบัการท างานกบั Transform ของ Layer เพื่อการสรา้ง Animation 

   - เรียนรูก้ารสรา้ง key frame และ key frame ชนิดต่างๆ 

  - ท าแบบฝึกหดั Animation แบบต่างๆ ประกอบเขา้กบังาน vdo เพื่อใหง้านน่าสนใจ 

  - เรียนรูจ้กักการใช ้Effect และ Presets บางอนัที่ใชส้รา้งงาน Animation เช่น Behaviors 
แบบต่างๆ 

 

คร้ังที ่3 

เรียนรู้จักการท างานกับ  Shape Layer   

   - เรียนรูก้ารสรา้งภาพ Graphic ภายในโปรแกรม Adobe After Effect ดว้ย Shape tool 
และ Pen tool 

  -  เรียนรูก้ารน าความสามารถพิเศษของ Shape Layer มาท างาน Motion Graphic 

   - เรียนรูก้ารน าไฟล ์Graphic จากโปรแกรมอ่ืนเขา้ท างานใน After Effect เช่น Illustrator, 
Photoshop  

  - ท าแบบฝึกหดั Animation ดว้ย Shape Layer   

   - เรียนรูจ้กัการท า Pre-Comps เพื่อช่วยสรา้งที่ซบัซอ้น 



 
 

 
  

 

 

คร้ังที ่4 

การรู้พืน้ฐานการใช้ Expression ชว่ยสร้างงาน Animation  

   - เรียนรูห้ลกัการพืน้ฐานของ Expression  ในโปรแกรม After Effect 

  - เรียนรู ้Expression ที่ใชบ้่อยๆ เช่น การท าซ า้ loop แบบต่างๆ  , wiggle  

  - รูก้ารควบคมุ Expression ดว้ย key frame 

  - ท าแบบผกึหดั Animation ดว้ย Expression แบบต่างๆ 

 

คร้ังที ่5 

มารู้จักกับ 3D Layer ในโปรแกรม After Effect 

  - ท าความเขา้ใจกบั 3D Layer  เรียนความเขา้ใจพืน้ฐานมมุมอง 3มิติ  

  - รูจ้กัการใช ้Camera ,การสรา้ง แสง และเงา 

  - ท าการสรา้งงาน Animation รว่มกบัการใช ้3D Layer 

 

คร้ังที ่6 

เรียนรู้การท าตัวอักษรเคล่ืองไหว Text Animation ด้วย Type tools     

  - เรียนการสรา้งการอกัษรดว้ย Type tools และความสามารถพิเศษ ของ text layer    

   - รูจ้กัการใช ้Effect  Presets  ของ Text Animation 

 - เรียนรูก้ารท า Text Animation ดว้ยตวัเอง 

 



 
 

 
  

 
คร้ังที ่7 

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

     - เรียนรูจ้กัการสรา้ง  mask และ การท าให ้mask เครื่องไหวดว้ยการ key frame 

      -  เรียนรูก้าร Keying  , track matte , mask และการเอาไปใชง้าน    

     - การใช ้mask รว่มกบั Effect และ Animation รว่มกบัเครื่องเช่น Puppet pin tool 

     - เรียนรูก้ารใช ้Effect อ่ืนๆ เช่น การตกแต่งสี   

     - รวมทัง้ Plugin ต่างๆ ที่น่าสนใจ  

 
คร้ังที ่8 

เรียนรู้เร่ือง Tracking  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการท างานด้าน  visual effect    

   - เรียนรูก้ารท า motion tracking  แบบต่างๆ และการน าไปใชง้าน 

    - รูจ้กัการ  tracking  ดว้ย Mocha AE  

   - เรียนรูก้ารท า Camera tracking และการน าไปใชง้าน 

   - การแกอ้าการสั่นไหวของภาพ  footage vdo  

   - เรียนรู ้การท างานกบัเสียงใน After Effect   

    - เรียนรูก้าร Render    

***หมายเหตุ เนือ้หาการเรียนอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 


