
 

 

 

หลักสูตร Unity Game Development for Beginner 

ภาพรวมของการเรียน 

หลกัสตูรส ำหรับผู้ที่สนใจกำรพฒันำเกม 3 มิติ ซึง่ในปัจจุบนั เกม 3 มิติ สำมำรถพฒันำได้ด้วย Engine ต่ำง 

ๆ ช่วยให้ผู้พฒันำ สำมำรถเลือกได้อย่ำงหลำกหลำยในกำรพฒันำเกม 3 มิติ ได้ง่ำยและรวดเร็วยิ่งขึน้ แต่

ทัง้นี ้Unity จดัเป็น หนึ่งใน Engine ที่ได้รับควำมนิยมสงูสดุในปัจจุบนั เนื่องจำก Unity ถกูออกแบบมำให้ใช้

งำนสะดวก เรียนรู้ได้ง่ำย และยงัสำมำรถท ำเกมลงบนแพลทฟอร์มต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น PC, Mac, Xbox, 

Playstation, Web, iOS, Android ในหลกัสตูร ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนกำรพฒันำเกม ตัง้แต่ขัน้ตอนกำร

ออกแบบ กำรพฒันำ กำรใช้เคร่ืองมือต่ำงๆ ของ Unity กำรเขียนโปรแกรมส ำหรับเกม ตลอดจนกำรเตรียม

กรำฟฟิค, เสียง และ โมเดลสำมมิติ มำใช้กบั Unity โดยเน้นให้ผู้ เรียนได้ทดลองสร้ำงเกมในรูปแบบต่ำงๆ 

จนกระทัง่สำมำรถน ำไปเผยแพร่ได้จริง 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลกัสตูร 42 ชัว่โมง เรียนทัง้สิน้ 12 ครัง้ ครัง้ละ 3 ชัว่โมงคร่ึง 

พืน้ฐานผู้เรียน Windows 

โปรแกรมที่ใช้ Unity, Adobe Photoshop, Autodesk Maya 

เหมาะส าหรับ ผู้ ต้องกำรพฒันำเกม 3  มิติ 

วิทยากร อำจำรย์ วสธุร  รัตนจงจิตรกร 

อำจำรย์ นพดล นำรถนรกิจ 

อำจำรย์ จิรวฒัน์ เตชะปรีชำวงศ์ 

 

 

 

 



 

 

 

ค่าเรียน รำคำ 12,800 บำท 

รำคำสทุธิ ไม่มีภำษีมลูค่ำเพิ่ม 

**เฉพำะนกัเรียนเก่ำของสถำบนัลดเหลือ 11,800 บำท 

หมายเหตุ :: หากเร่ิมเรียนในหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้ 

 

วิธีการช าระเงนิ 

1. ช ำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวนัเร่ิมอบรมเป็นเวลำ 1สปัดำห์ 

2. โอนเงินเข้ำบญัชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พำรำกอน จ ำกดั"  

ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ สำขำฟอร์จนูทำวน์  

ประเภทบญัชี กระแสรำยวนั  

เลขที่บญัชี 253-0-02599-9  

(กรุณำสง่รำยละเอียดกำรช ำระค่ำอบรมผ่ำน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: 

@netdesign )  

3. สัง่จ่ำยเช็คขีดคร่อมในนำม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พำรำกอน จ ำกดั" 

4.ช ำระผ่ำนบตัรเครดิตได้ที่เน็ตดีไซน์ทุกสำขำ 

 

Cancellation: กรณีที่ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองท่ีน่ัง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรก่อนวันเร่ิมอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนัน้จะไม่คืนค่าอบรม 

 



 

 

 

Unity Game Development for Beginner 

ครัง้ท่ี 1  Introduction to Game, Unity UI Basics ,Essential Unity Concepts 

• อธิบำยกระบวนกำรพฒันำเกม• ท ำควำมรู้จกักบั Unity และเคร่ืองมือต่ำงๆ ที่ใช้

ในกำรพฒันำ 

ครัง้ท่ี 2  3D Coordinate space, Terrain Toolset • รู้จักกับโลกของสามมิติในเกม 

• กำรใช้เคร่ืองมือส ำหรับกำรสร้ำงฉำก 

ครัง้ท่ี 3 

 

 Scripting basics 

• กำรเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น ด้วย C# และ JavaScript 

ครัง้ท่ี 4  การสร้างปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligent) และการสุ่มค่า (Random) 

• สร้ำงเกม First Person Shooting  

• ศกึษำเทคนิคตรวจจบักำรชน (Collision Detection Technique) แบบต่ำงๆ 

ครัง้ท่ี 5  Head-up display (HUD) ,Sound FX 

• สร้ำงอินเทอเฟซอย่ำงง่ำยในเกม  

• กำรใสเ่สียงเอฟเฟกต์และดนตรีประกอบ 

ครัง้ท่ี 6 

 

 

 

 Physics and dynamic 

• กำรใช้ฟิสิกส์เพื่อเพิ่มควำมสมจริงให้กบัเกม 



 

 

 

ครัง้ท่ี 7 

 

Particle System, Lighting 

• สร้ำงเอฟเฟกต์ระเบิด ฝุ่ น ควนัด้วย Particle System และเรียนรู้เทคนิคก ำรใช้แสง

แบบต่ำงๆ 

ครัง้ท่ี 8 Menu Design 

• กำรสร้ำงเมน ูและจดักำรสเตทภำยในเกม 

ครัง้ท่ี 9 Real-time Rendering Technique 

• เรียนรู้เทคนิคกำรเรนเดอร์ที่ใช้ใน Unity , ก ำรใช้ Built-in Shader เพื่อเพิ่มควำม

สมจริงให้กบัวตัถุต่ำงๆ ในเกม 

ครัง้ท่ี 10 

 

 

Skinning ,Third Person Game (part 1) 

• กำรจดักำรกบัตวัละครที่มีแอนิเมชัน่ และทดลองสร้ำงเกม Third Person (มมุมอง

บคุคลที่สำม) 

ครัง้ท่ี 11 Skinning ,Third Person Game (part 2) 

• กำรจดักำรกบัตวัละครที่มีแอนิเมชัน่ และทดลองสร้ำงเกม Third Person (มมุมอง

บคุคลที่สำม) 

 

ครัง้ท่ี 12 

Unity Advance Features,Building and Sharing 

• แนะน ำควำมสำมำรถอ่ืนๆ ของ Unity เพื่อเป็นแนวท ำงำนในกำรศกึษำต่อ 

Course Outline อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของนักเรียนในคอร์สนัน้ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 


