หลักสูตร Unity Game Development for Beginner
ภาพรวมของการเรียน
หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจกำรพัฒนำเกม 3 มิติ ซึง่ ในปัจจุบนั เกม 3 มิติ สำมำรถพัฒนำได้ ด้วย Engine ต่ำง
ๆ ช่วยให้ ผ้ พู ฒ
ั นำ สำมำรถเลือกได้ อย่ำงหลำกหลำยในกำรพัฒนำเกม 3 มิติ ได้ ง่ำยและรวดเร็วยิ่งขึ ้น แต่
ทังนี
้ ้ Unity จัดเป็ น หนึง่ ใน Engine ที่ได้ รับควำมนิยมสูงสุดในปัจจุบนั เนื่องจำก Unity ถูกออกแบบมำให้
ใช้ งำนสะดวก เรี ยนรู้ได้ ง่ำย และยังสำมำรถทำเกมลงบนแพลทฟอร์ มต่ำงๆ ไม่วำ่ จะเป็ น PC, Mac, Xbox,
Playstation, Web, iOS, Android ในหลักสูตร ผู้เรี ยนจะได้ เรี ยนรู้กระบวนกำรพัฒนำเกม ตังแต่
้ ขนตอน
ั้
กำรออกแบบ กำรพัฒนำ กำรใช้ เครื่ องมือต่ำงๆ ของ Unity กำรเขียนโปรแกรมสำหรับเกม ตลอดจนกำร
เตรี ยมกรำฟฟิ ค, เสียง และ โมเดลสำมมิติ มำใช้ กบั Unity โดยเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทดลองสร้ ำงเกมในรูปแบบ
ต่ำงๆ จนกระทัง่ สำมำรถนำไปเผยแพร่ได้ จริง
ระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยน

หลักสูตร 42 ชัว่ โมง เรี ยนทังสิ
้ ้น 12 ครัง้ ครัง้ ละ 3 ชัว่ โมงครึ่ง

พืน้ ฐานผู้เรี ยน Windows
โปรแกรมที่ใช้ Unity, Adobe Photoshop, Autodesk Maya
เหมาะสาหรับ ผู้ต้องกำรพัฒนำเกม 3 มิติ
วิทยากร

อำจำรย์ วสุธร รัตนจงจิตรกร
อำจำรย์ นพดล นำรถนรกิจ
อำจำรย์ จิรวัฒน์ เตชะปรี ชำวงศ์

ค่ าเรียน

รำคำ 9,800 บำท ( เฉลี่ยเพียงชัว่ โมงละ 233 บำท )

รำคำควบคุมโดยกระทรวงศึกษำธิกำร ไม่มีภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
**เฉพำะนักเรี ยนเก่ำของสถำบันลดเหลือ 8,800 บำท ( เฉลี่ยเพียงชัว่ โมงละ 210 บำท )
หมำยเหตุ :: หำกเริ่มเรี ยนในหลักสูตรแล้ ว ไม่สำมำรถยกเลิก หรื อคืนค่ำอบรมได้

วิธีการชาระเงิน
1. ชำระเงินสดด้ วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็ นเวลำ 1สัปดำห์
2. โอนเงินเข้ ำบัญชี "บริ ษัท เน็ตดีไซน์ พำรำกอน จำกัด"
ธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ สำขำฟอร์ จนู ทำวน์
ประเภทบัญชี กระแสรำยวัน
เลขที่บญ
ั ชี 253-0-02599-9
(กรุณำส่งรำยละเอียดกำรชำระค่ำอบรมผ่ำน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line ::
@netdesign )
3. สัง่ จ่ำยเช็คขีดคร่อมในนำม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พำรำกอน จำกัด"
4.ชำระผ่ำนบัตรเครดิตได้ ที่เน็ตดีไซน์ทกุ สำขำ

Cancellation: กรณีท่ ที ่ านมีเหตุจาเป็ นต้ องการยกเลิกการสารองที่น่ ัง โปรดแจ้ งล่ วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษรก่ อนวันเริ่มอบรมอย่ างน้ อย 7 วัน มิฉะนัน้ จะไม่ คืนค่ าอบรม

Unity Game Development for Beginner
ครัง้ ที่ 1

Introduction to Game, Unity UI Basics ,Essential Unity Concepts
• อธิบำยกระบวนกำรพัฒนำเกม• ทำควำมรู้จกั กับ Unity และเครื่ องมือต่ำงๆ ที่ใช้
ในกำรพัฒนำ

ครัง้ ที่ 2

3D Coordinate space, Terrain Toolset • รู้ จักกับโลกของสามมิตใิ นเกม
• กำรใช้ เครื่ องมือสำหรับกำรสร้ ำงฉำก

ครัง้ ที่ 3

Scripting basics
• กำรเขียนโปรแกรมเบื ้องต้ น ด้ วย C# และ JavaScript

ครัง้ ที่ 4

การสร้ างปั ญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligent) และการสุ่มค่ า (Random)
• สร้ ำงเกม First Person Shooting
• ศึกษำเทคนิคตรวจจับกำรชน (Collision Detection Technique) แบบต่ำงๆ

ครัง้ ที่ 5

Head-up display (HUD) ,Sound FX
• สร้ ำงอินเทอเฟซอย่ำงง่ำยในเกม
• กำรใส่เสียงเอฟเฟกต์และดนตรี ประกอบ

ครัง้ ที่ 6

Physics and dynamic
• กำรใช้ ฟิสิกส์เพื่อเพิ่มควำมสมจริงให้ กบั เกม

ครัง้ ที่ 7

Particle System, Lighting
• สร้ ำงเอฟเฟกต์ระเบิด ฝุ่ น ควันด้ วย Particle System และเรี ยนรู้เทคนิคกำรใช้ แสง
แบบต่ำงๆ

ครัง้ ที่ 8

Menu Design
• กำรสร้ ำงเมนู และจัดกำรสเตทภำยในเกม

ครัง้ ที่ 9

Real-time Rendering Technique
• เรี ยนรู้เทคนิคกำรเรนเดอร์ ที่ใช้ ใน Unity , กำรใช้ Built-in Shader เพื่อเพิ่มควำม
สมจริงให้ กบั วัตถุตำ่ งๆ ในเกม

ครัง้ ที่ 10

Skinning ,Third Person Game (part 1)
• กำรจัดกำรกับตัวละครที่มีแอนิเมชัน่ และทดลองสร้ ำงเกม Third Person (มุมมอง
บุคคลที่สำม)

ครัง้ ที่ 11

Skinning ,Third Person Game (part 2)
• กำรจัดกำรกับตัวละครที่มีแอนิเมชัน่ และทดลองสร้ ำงเกม Third Person (มุมมอง
บุคคลที่สำม)
Unity Advance Features,Building and Sharing

ครัง้ ที่ 12

• แนะนำควำมสำมำรถอื่นๆ ของ Unity เพื่อเป็ นแนวทำงำนในกำรศึกษำต่อ

Course Outline อำจมีกำรปรับเปลีย่ นตำมควำมเหมำะสมของนักเรี ยนในคอร์ สนันๆ
้ โดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ

