				

ตารางเรียน Course Flash Professional

หลักสูตรยอดนิยม สำ�หรับผู้ที่ต้องการสร้างงาน Multimedia เช่น Flash Website, Presentation, Games, การ์ตูน
Animation, แบบเรียน Online หรือ Banner แบบต่างๆ ซึ่ง Flash จะสามารถเพิ่มลูกเล่น และสีสันให้กับชิ้นงานของคุณ ให้
ดูตื่นตาตื่นใจมากขึ้น ผู้เรียนไม่จำ�เป็นต้องมีพื้นฐานโปรแกรมกราฟิกมาก่อน! เพราะในหลักสูตรประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ถูก
คัดเลือกมาเป็นอย่างดีให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำ�งานอย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย และ นำ�ไปใช้งานได้จริงๆ
โดยหลักสูตรจะเริ่มต้นด้วยการแนะนำ�โปรแกรม Flash, การวาดการ์ตูนใน Flash , การสร้าง Animation รูปแบบต่างๆ ,
การสร้างเอฟเฟ็กซ์ Motion Guide และ Masking ไปจนถึงการใช้งาน Action Scripts เบื้องต้น ที่สามารถครอบคลุมการ
ใช้งาน Animation และ พรีเซ็นเทชั่นทั้งหมด!!! ผู้จบหลักสูตรจะสามารถสร้าง Animation ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นที่ต้อง การ
ของตลาดในปัจจุบัน

Class 7 : การใช้คำ�สั่ง Action Script ขั้นพื้นฐาน
Class 1 : พื้นฐานของโปรแกรมและเครื่องมือเบื้องต้น
• การใส่ Action Script ใน Frame และปุ่ม เพื่อควบคุม
• แนะนำ�โปรแกรม Flash การ Setup Document
Animation และ การทำ� Flash Presentation
ก่อนเริ่มงาน การใช้ Tools ต่างๆ
• การสร้างวัตถุ (Stroke, Shape)
Class 8 : สร้างเว็บเบื้องต้นด้วย Flash
และการปรับแต่งโดยใช้ Selection tool
• ออกแบบและสร้างหน้าเว็บไซต์ Flash
การลงสีแบบต่างๆ
และการใช้งานวีดีโอเบื้องต้น
• การนำ�ภาพ Bitmap มาใช้งาน การใช้งาน Library และ
Symbol
Class 9 : สร้างภาพเคลื่อนไหวร่วมกับวีดีโอ
• การใช้คำ�สั่งควบคุมวีดีโอและการทำ� Animation
Class 2 : การวาดภาพและการนำ�ไฟล์ภาพจากภายนอกเข้า
ร่วมกับวีดีโอ
มาใช้งาน
• การปรับแต่งคุณสมบัติของ Symbol และวิธีการสร้างและ
Class 10 : วีธีการนำ�เสนองานในรูปแบบไฟล์ประเภทต่างๆ
Copy Symbol
• การ Export งานใน Format ประเภทต่างๆ เช่น รูปภาพ,
• การ Import ไฟล์ AI และ PSD เข้ามาใช้งาน
วีดีโอ, swf, html
การทำ�งานของ Layer
• เทคนิคการวาดภาพการ์ตูน
Class 3 : วิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น
• การใช้งาน Timeline เข้าใจพื้นฐานการทำ�งานของ
Frame, Keyframe
• ทำ�ภาพเคลื่อนไหว แบบเปลี่ยนภาพ Frame by
Frame
Class 4 : วิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบต่างๆ
• การทำ�ให้ Text เปลี่ยนเป็นภาพโดยใช้ Shape Tween
• การทำ� Slide ภาพให้ดูสวยด้วย Motion Tween

Adobe Flash

โปรแกรมสำ�หรับงาน Animation และ Multimedia ที่มาแรงที่สุดในขณะนี้ เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานใหม่สำ�หรับ
เว็บไซต์ และงาน InterActive ต่างๆ เพราะรูปแบบการใช้งานง่าย มีศักยภาพสูง และรองรับงานออนไลน์ต่างๆ
เช่น งานพัฒนาเว็บไซต์ต่างๆ ทำ�ให้คุณสามารถนำ�งานที่สร้างจาก Flash ไปแสดงบนเว็บไซต์ได้ทันที อีกทั้งใน
ปัจจุบันมีผู้เล่นอินเตอร์เน็ตที่ติดตั้ง Flash Player แล้วกว่า 98% และถูกนำ�ไปพัฒนางานรูปแบบต่างๆมาก
มาย เช่น งานวิดีโอ ,งานมัลติมีเดีย ,งานเว็บแอพพลิเคชั่น ,ระบบ e-Learning และ ระบบแอพพลิเคชั่นข
นาด ใหญ่
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Class 5 : การทำ�การ์ตูน Animation
• เทคนิคต่างๆในการทำ�ภาพเคลื่อนไหวให้กับตัวการ์ตูนแ
ละฉาก
• เทคนิคการใช้งาน Symbol แบบ Movieclip กับ
Graphic
Class 6 : การใส่เสียงและเทคนิคเพิ่มเติมในการสร้างภาพ
เคลื่อนไหว
• ตัดต่อและใส่เสียงใน Flash
• การทำ� Masking, Motion Guide, import ภาพ
Bitmap แบบ Sequences ,

HOTLINE : 081 446 0841

www.artanddesign.ac.th

