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Animation with Adobe After Effect 

หลกัสูตรทีจ่ะไดเ้รยีนรูเ้ครื่องมอื และเทคนคิพเิศษต่างๆ จากโปรแกรม Adobe 
After Effect CS6 เพื่อใชใ้นการสรา้งภาพเคลือ่นไหว การจดัองคป์ระกอบ ซึ่งเป็น
โปรแกรมมาตรฐานและเป็นทีน่ิยมมากทีส่ดุ ท่านจะไดท้ดลองจดัองคป์ระกอบ
ภาพเคลื่อนไหวทัง้แบบ 2 มติ ิและ 3 มติ ิรวมถงึการสรา้งเทคนคิพเิศษดว้ย Plug-

in เสรมิแบบต่าง ๆ เชน่เดยีวกบัภาพยนตร ์Hollywood เชน่ การสรา้งสายฟ้าฟาดลงบนวตัถุ , การสรา้งตวัอกัษร
เคลื่อนทีไ่ปมาดัง่มชีวีติ, การใส่ลกูไฟ, พล,ุ ฝน, หมิะใหภ้าพยนตรข์องทา่น ตลอดจนการ Render เพื่อน าไปใชใ้น
การท างานจรงิในอุตสาหกรรมภาพยนตร,์ Video, Multimedia และบน Web site 

วัตถุประสงค์: 

o ผูเ้รยีนหลกัสูตรจะมคีวามเขา้ใจในค าสัง่ต่าง ๆ ทัง้ระดบัเบือ้งตน้จนถงึข ัน้ตอนใชง้านจรงิตลอดจนเทคนิค
ต่าง ๆ และสามารถใช ้งานโปรแกรม  Adobe After Effect CS6 เพื่อการจดัองคป์ระกอบภาพเคลื่อนไหว
และใส่เทคนคิพเิศษใหภ้าพยนตร ์รวมถงึ การท างานร่วมกบัโปรแกรมอื่น ๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

o เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดเ้ขา้ใจถงึกระบวนการจดัโครงเรื่องประกอบ Animation ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
o เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดเ้ขา้ใจถงึการประยกุตใ์ช ้Animation ในงานผลติภาพยนตรด์ว้ยโปรแกรม 

Adobe After Effect (ครอบคลุมทกุเวอรช์นั) 
o เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมสามารถสรา้งสื่อน าเสนอประเภทวดีทีศัน์ไดอ้ย่างน่าสนใจ และโดนใจ

กลุ่มเป้าหมาย 
o เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมสามารถประยุกตใ์ชง้าน และเขา้ใจค าสัง่ไดอ้ย่างรวดเรว็ โดยการเรยีนในรูปแบบ 

Workshop ผา่นหนงัซรียีด์งัตา่งๆ 

กลุ่มเปา้หมาย: 

o ผูส้นใจทัว่ไป 
o พนกังาน IT หรอื กลุม่มอืใหมห่ดัผลติสื่อวดีทีศัน์ (ทีต่อ้งการสรา้งสรรคง์านในรูปแบบใหม่) 
o บุคลากร-พนกังาน (ภาครฐั-เอกชน) ทีส่นใจงานผลติสื่อภาพยนตร ์
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 ความรู้พืน้ฐาน: 

o Window 98-XP,PhotoShop CS3/CS4  

 ระยะเวลาในการอบรม: 

o 20 ชัว่โมง (3 วนั) 

ราคาคอร์สอบรม: 

o 7,500 บาท / คน (ราคานี้ยงัไม่ไดร้วมภาษมีูลคา่เพิม่) 

วิทยากรผูส้อน:  

o อาจารยเ์กรยีงไกร อนิทะรงัษ ี

คอรส์ต่อเนือ่งที่แนะน า:  

o การตกแต่งภาพดว้ยโปรแกรม Adobe Photoshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
IT GENIUS ENGINEERING CO., 
LTD. Tel: 02-570-8449  Mobile: 088-807-9770 และ 092-841-7931 
Line ID: @itgenius 

COURSE OUTLINE 
รำยละเอียดหลักสูตรอบรม 

contact@itgenius.co.th  |  หน้า 3 www.itgenius.co.th 

เนื้อหาการอบรม: 

วนัท่ี 1 เรียนรู้ภาพรวมของหลกัสตูร (Overview) 

o เรยีนรูก้ารท างานของระบบวดิโีอ ทีใ่ชก้นัโดยทัว่ไป ตัง้แต่ระบบ DV,HDV,HD 
o เรยีนรูพ้ืน้ฐานในการท างานภาพเคลือ่นไหว เชน่ เรื่องของ ระบบ PAL-NTSC , Frame rate , Frame 

Size , Timecode , Timebase 
o ศกึษาตวัอย่างงานดา้น Motion Graphic และ Visual Effect 
o เรยีนรู ้Interface ต่าง ๆ ของโปรแกรม ตัง้แต่เริม่เขา้โปรแกรมในทุก ๆ ส่วนทีจ่ าเป็นต่อการใชง้าน 
o อธบิายส่วนตา่ง ๆ ของหน้าตา่ง Project, Timeline และเครื่องมอืตา่ง ๆ ทีจ่ าเป็นในการตัง้ค่าใน Project 

และ Composition 
o การจดัการ Layer การก าหนด In-Out Point ,Trim , Duplicate, Preview และ Key frame เพื่อท าใหว้ตัถุ

ต่างๆ ในภาพเคลื่อนไหว 

การใช้งาน Text Animation Presets และ Basic Effect 

o เรยีนรูก้ารใชง้าน Text Animation Presets เพื่อสรา้งตวัหนงัสอืใหเ้คลือ่นไหวไดห้ลากหลายรปูแบบ 
o เรยีนรูก้ารใชง้าน Effect ขัน้พืน้ฐาน เพื่อสรา้งมติใิหก้บัภาพ 
o เรยีนรูก้ารใชง้าน 3D Layer เพื่อสรา้งมุมมองภาพแบบ 3 มติ ิ
o เรยีนรูก้ารใชง้าน Light Layer เพื่อสรา้งแสงและเงาแบบเสมอืนจรงิใหก้บัภาพ 
o เรยีนรูก้ารใชง้าน Camera Layer เพื่อสรา้งมุมมองเสมอืนจรงิ และก าหนดการเคลือ่นไหวแบบ 3 มติ ิ
o การใช ้Effect โดยม ีkey frame เป็นตวัควบคุมท าใหเ้กดิเทคนิคพเิศษขึน้ 

แบบฝึกหดั 

o ทดลองสรา้งงาน Motion Graphic “My Teaser” แบบง่ายๆขึน้มาได ้
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วนัท่ี 2 การใช้งาน Mask , Export และ Keying 

o เรยีนรูก้ารใชเ้ทคนคิ Mask บงับางส่วนของภาพไว ้เพือ่ใหเ้กดิเทคนิคภาพทีแ่ปลกตา 
o การ Export ชิน้งานออกไปเป็นรูปแบบต่างๆ เชน่ Master , Web HD และ Alpha Channel Export เพื่อ

น าเอาวดิโีอที ่Export ไปซ้อนบนวดิโีออืน่ได ้
o การใชเ้ทคนิค Keying แบบต่างๆ เชน่ Matte Key 

แบบฝึกหดั 

o ทดลองสรา้งภาพซ้อนทีเ่กดิจากการใชเ้ทคนคิ Matte Key 

การน าไฟลจ์าก Photoshop , Illustrator มาใช้งานร่วมกนั และการใช้ Layer อ่ืนๆ 

o เรยีนรูก้ารน าเอาไฟล ์Photoshop , Illustrator มาใชง้านร่วมกบั After Effect 
o การ Import ไฟลแ์บบ Footage และ Composition 
o การใชง้าน Puppet Pin Tools เพื่อ Animate ตวัการต์ูนไดง้่ายขึน้ 
o การใชง้าน Layer Null Object , Adjustment Layer 

แบบฝึกหดั 

o ทดลองใชไ้ฟลจ์าก Photoshop , Illustrator สรา้งงานงา่ยๆ 
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วนัท่ี 3 การใช้งาน 3D Effect , Wiggler และ Advance Effect 

o เรยีนรูก้ารใชง้าน Effect ทีเ่ป็นลกัษณะ 3D เพื่อสรา้งเทคนคิแปลกใหม ่และเสมอืนจรงิใหก้บัภาพ 
o การใช ้Wiggler เพื่อ Random ค่าต่างๆ ใหเ้กดิเทคนคิทีน่่าสนใจ 
o การประยุกตใ์ชง้าน Effect ต่างๆ ข ัน้ Advance เชน่ การน าเอาภาพจาก Effect หลายๆตวัมาผสมกนั 

เพื่อใหเ้กดิเป็นภาพทีแ่ปลกใหม่ 

แบบฝึกหดั 

o ทดลองใชง้าน Effect ขัน้ Advance เพื่อสรา้งภาพใหดู้แปลกใหมข่ึน้ 

การ Key Green Screen เพื่อน าภาพท่ีได้ไปซ้อน , Warp Stabilizer และการใช้งาน Plugin ต่างๆ 

o เรยีนรูข้ ัน้ตอนการท างานของ Green Screen ทัง้ข ัน้ตอนการถา่ย , ขัน้ตอนการ Keying และการน าเอา
ภาพไปซ้อน 

o การใชง้าน Warp Stabilizer เพื่อลดการสัน่ไหวของภาพ 
o การใชง้าน Plugin ต่างๆ เชน่ Trapcode Shine , 3D Stroke , Twixtor 

แบบฝึกหดั 

o ศกึษาและทบทวนการใชง้านเทคนิคต่างๆและการประยุกต ์
o ทดลองสรา้งผลงานง่ายๆ ขึน้ดว้ยตวัเอง 
o ศกึษารูปแบบงานต่างๆ ทีน่่าสนใจ เพื่อน าไปต่อยอดการใชง้านได้ 


