หลักสูตร Maya for 3Ds Models
ภาพรวมของการเรียน
โปรแกรมMayaเป็ นโปรแกรมที่ใช้สร้างงานกราฟิ ก3มิติท่ีมีผใู้ ช้มากอยู่ในระดับต้นๆของโลกและมีการพัฒนามา
อย่างยาวนานมากกว่า 20 ปี (เริ่มในปี 1998) โดยเฉพาะกับวงการ Visual Effects ในงานภาพยนต์ระดับโลก
และได้รบั รางวัลจาก Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Oscar) มาแล้วถึงสามครัง้ คือ
• 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 ถือว่าเป็ นโปรแกรม 3 มิติหลักอันหนึ่งที่คนที่สนใจด้านนีค้ วรจะต้องเรียนรูเ้ อาไว้ ทัง้ ในประเทศไทยเองก็มี
studio ที่ทางานในด้าน Animation ,VFX , Video Games และอื่นๆ นัน้ ก็ได้ใช้โปรแกรมนีก้ นั อย่างแพร่หลายอีก
ด้วย
ทั้งนี่คอร์ส 3D Modeling in Maya (สร้างโมเดล 3 มิ ติด้วยโปรแกรม Maya) มี จุดมุ่งหมายให้ผูเ้ รียนมีความรู ้
เน้นหนักในเฉพาะด้านการสร้างชิน้ งานโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม maya เรียนรู ก้ ระบวนการการทางานและ
แนวคิดขัน้ ตอนการทางานและเครื่องมือที่ใช้ในการทา ในระดับที่เอาไปใช้งานได้จริงแบบมืออาชีพ
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเรียน
หลักสูตร 35 ชั่วโมง เรียนทัง้ สิน้ 10 ครัง้ ( ครัง้ ละ 3 ชั่วโมงครึง่ )
พืน้ ฐานของผู้เรียน
Windows
โปรแกรมทีใ่ ช้
Autodesk Maya

เหมาะสาหรับ
ผูต้ อ้ งการเรียนรูก้ ารสร้างโมเดล 3 มิติดว้ ยโปรแกรม Maya
วิทยากร
อาจารย์ จิรทัศน์ ราพึงกิจ
อาจารย์ประจาหลักสูตร 3D Animation

Maya for 3Ds Models Course Outline
ครั้งที่ 1
ปูพนื ้ ฐานความรูก้ ารใช้โปรแกรม Maya ในส่วนที่จาเป็ นสาหรับผูท้ ่ียงั ไม่เคยมีประสบการณ์
การใช้โปรแกรม Maya มาก่อน
ให้ความรูห้ ลักการที่สาคัญในแง่ของงานสร้างโมเดล 3มิติท่คี วรรู ้ เช่นวัตถุ 3มิติ ชนิดต่างๆ
, Coordinate system, Manipulating objects
เรียนรูก้ ารสร้างโมเดล 3มิติแบบง่ายๆ ด้วย Primitives
ครั้งที่ 2
เรียนรูก้ ารสร้าง curves และ NURBS การใช้งานเพื่อการใช้ในการสร้างโมเดล 3มิติ
ครั้งที่ 3
สร้างโมเดล 3มิติ ด้วย curves และ NURBS ต่อเนื่องจากครัง้ ก่อนและรูก้ ารใช้คาสั่ง และ
เทคนิคเพิ่มเติม
ครั้งที่ 4

เรียนรูก้ ารสร้างโมเดลด้วย Polygon และ เทคนิคการขึน้ โมเดล 3มิติดว้ ย Polygonal
Meshes

ครั้งที่ 5
สร้างผลงานด้วย Polygon ต่อเนื่องจากครัง้ ก่อนและรูก้ ารใช้คาสั่ง และเทคนิคเพิ่มเติม

ครั้งที่ 6
สร้างผลงานต่อเนื่องจากครัง้ ก่อน เพิ่มเติม และ เรียนรูก้ ารสร้างโมเดลที่ซบั ซ้อนมากขึน้ และ
เพิ่มเทคนิคที่ควรรูเ้ พิ่มเติม
ครั้งที่ 7
เรียนรูก้ ารสร้างโมเดลในงานเฉพาะทางที่แตกต่างกัน เช่น โมเดล เพื่องาน concept design,
animation , game , 3d printing ฯลฯ
ครั้งที่ 8
เรียนรูก้ ารทา UV ให้โมเดล 3มิติเพื่อเตรียมไว้เพื่อใส่ texture ให้โมเดล
ครั้งที่ 9
ใส่ Texture ให้กบั โมเดล 3มิติ
ครั้งที่ 10
ทาการ Render และ Export ผลงานออกมาเพื่อมาจัดทาเป็ น Portfolio
***หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

