
 
 

 
  

หลักสูตร Maya Introduction 

ภาพรวมของการเรียน 

โปรแกรมMayaเป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างงานกราฟิก3มิติที่มีผู้ ใช้มากอยู่ในระดบัต้นๆของโลกและมีการพฒันามา
อย่างยาวนานมากกว่า 20 ปี (เร่ิมในปี 1998) โดยเฉพาะกับวงการ Visual Effects ในงานภาพยนต์ระดับโลก 
และได้รับรางวลัจาก  Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Oscar) มาแล้วถึงสามครัง้คือ 

• ปี  ค . ศ .  2 0 0 3  Academy Award for Technical Achievement for scientific and technical 
achievement for their development of Maya software 

• ปี ค.ศ. 2005 Academy Award for Technical Achievement for their invention and application of 
subdivision surfaces 

• ปี ค.ศ. 2008 Academy Award for Technical Achievement for the design and implementation 
of the Maya Fluid Effects system 

Maya ถือว่าเป็นโปรแกรม 3มิติหลกัอนัหนึ่งที่คนที่สนใจด้านนีค้วรจะต้องเรียนรู้เอาไว้ ทัง้ในประเทศไทยเองก็มี 
studio ที่ท างานในด้าน Animation, VFX , Video Games และอ่ืนๆ นัน้ก็ได้ใช้โปรแกรมนีก้นัอย่างแพร่หลายอีก
ด้วย 

ทัง้นี่คอร์ส Maya เบือ้งต้น นีมุ้่งเน้นให้ผู้ที่เรียนได้รู้จกัการท างานของโปรแกรมในขัน้พืน้ฐาน เป็นการปูพืน้ฐานที่
ดีส าหรับในระดบัเร่ิมต้น  เพื่อน าควานมรู้ที่ได้นีไ้ปต่อยอดในคอร์สอ่ืนๆที่เกียวข้องต่อไป   

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 
หลกัสตูร 21 ชัว่โมง เรียนทัง้สิน้ 6 ครัง้ ( ครัง้ละ 3 ชัว่โมงคร่ึง ) 

พืน้ฐานของผู้ เรียน 
 Windows  

โปรแกรมที่ใช้ 
Autodesk Maya 

เหมาะส าหรับ 
ผู้สนใจทัว่ไปในงานกราฟิก 3มิติ และผู้ที่เร่ิมต้นเรียนโปรแกรม Maya 



 
 

 
  

วิทยากร  
อาจารย์ จิรทัศน์ ร าพึงกิจ  
อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 3D Animation 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

• ผู้จบหลกัสตูรจะสามารถเข้าใจถึงกระบวนการสร้างงาน 3 มิติด้วยโปรแกรม Maya  

• ค่าใช้จ่ายในการสง่บคุลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหกั
ค่าใช้จ่ายได้ทัง้หมดแล้ว ยงัได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลงั  

• ผู้ เรียนสามารถเรียนทบทวนซ า้ได้ ฟรี 1 ครัง้ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

• ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบตัร โดยความควบคมุของกระทรวงศกึษาธิการ 

 
ค่าอบรม 

ค่าธรรมเนียมการเรียน 7,800 บาท ราคาสทุธิ ไม่มีภาษีมลูค่าเพิ่ม 
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 6,800 บาท 

หมายเหตุ :: หากเร่ิมเรียนในหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้ 

 
วิธีการช าระเงนิ  

1. ช าระเงินสดด้วยตนเองก่อนวนัเร่ิมอบรมเป็นเวลา 1สปัดาห์ 
2. โอนเงินเข้าบญัชี  "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั" 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาฟอร์จนูทาวน์  
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั  
เลขที่บญัชี 253-0-02599-9  
(กรุณาสง่รายละเอียดการช าระค่าอบรมผ่าน  
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )  

3. สัง่จ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั"   
4. ช าระผ่านบตัรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทกุสาขา 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองที่น่ัง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรก่อนวันเร่ิมอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนัน้จะไม่คืนค่าอบรม 



 
 

 
  

 

 

 

 

Maya เบือ้งต้น (Introduction to Maya) Course Outline 
 

ครัง้ท่ี 1 
เรียนรู้ตัง้แต่การสร้าง Maya Project   เรียนรู้ Interface ของโปรแกรม และการควบคมุมมุ
กล้องในการท างานในระบบ 3 มิติ   
รู้จกัการจกัการกบัวตัถ ุ3มิติ และการตัง้ค่าต่างๆที่จ าเป็น 
 

 
ครัง้ท่ี 2 

เรียนรู้การสร้างโมเดล และท าความเข้าใจกบัโมเดล 3มิติแบบต่างๆที่มีในโปรแกรม Maya 
เรียนรู้การขึน้โมเดล 3มิติในแบบต่างๆ หดัการใช้ค าสัง่ที่ส าคญัๆในการขึน้โมเดล 
 

 
ครัง้ท่ี 3 

เรียนรู้ในเร่ือง Material สร้างคณุสมบติัพืน้ผิวของวตัถุ 3มิติ  
เรียนรู้การท า UV ให้กบัโมเดล 3 มิติ และใสล่าดลาย Textures 
 

 
ครัง้ท่ี 4 เรียนรู้การ Rendering  การจดัแสง Lighting  แบบต่างๆ และมมุกล้อง  

เรียนรู้การ setting Render ให้ภาพออกมาสวยงาม 

 
ครัง้ท่ี 5 

เรียนรู้หลกัการพืน้ฐานของการท า Rigging ในโปรแกรม Maya ตัง้แต่แบบง่ายๆ 
และที่ซบัซ้อนขึน้ เช่นการสร้าง joint และตวั control  เพื่อเอาไว้ท า Animation  

 
 

ครัง้ท่ี 6 
เรียนรู้เร่ืองการท าให้มีการเคลื่อนไหว  Animation  
เรียนรู้การสร้าง key frame  และรู้จกั key frame แบบต่างๆ  

***หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


