
 

หลักสูตร  3D Animation with 3ds Max 

ภาพรวมของการเรียน 

หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหา ด้านการสร้างภาพเคล่ือนไหวแบบ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม 3D Studio MAX 

เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการสร้างงาน ภาพเคล่ือนไหว ( Animation ) เพ่ือใช้ในงานโฆษณา, ภาพยนตร์ , Effect 

,Title Logo เป็นต้น โดยในหลักสูตรนี้ เนน้ท่ีกระบวนคิดในการผลิตงาน ตามล าดับข้ันในการท างานจรงิในวงการ

ผลิตงาน Animation โดยผู้เรียนจะได้เริ่มต้นจาก กระบวนคิด ก าหนดเรื่องราวด้วย Story board และล าดับข้ัน

การสร้างงาน Animation เนื้อหาครอบคลุมการสร้างงาน Animation พร้อมทั้งเพ่ิม Acting ให้กับตัวละคร และ 

เทคนิคพิเศษ การท า Effect และ Simulation จนจบข้ันตอนการผลิตงาน Output ออกเป็นผลงาน Animation 

ได้ ในหลักสูตรนี้นอกจากผู้เรียนจะได้ทดลองสร้างงาน อย่างมีรูปแบบกระบวนการอย่างมืออาชีพ ผู้เรียนจะได้

รู้จักวิธีการและแนวคิดในการบริหารงาน Project และการบริหารทีมเพ่ือให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพอีก

ด้วย 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 

หลักสูตร 42 ช่ัวโมง เรียนทัง้ส้ิน 12 ครัง้ (ครั้งละ 3 ช่ัวโมงครึง่ – 4 ช่ัวโมง) 

 

พื้นฐานของผู้เรียน 

Windows, Adobe Photoshop 

 

โปรแกรมที่ใช้ 

Adobe Photoshop, 3D Studio MAX , Real flow , After burn  

เหมาะส าหรับ 

ท่านที่ต้องการเป็น 3D Animator ต้องการศึกษาทางด้าน 3D อนิเมช่ัน 

วิทยากร 

อาจารย์ ฐิติกร จันทพลาบูรณ์  

การศึกษา : ปรญิญาโท สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

 

 



 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ผู้จบหลักสูตรจะสามารถเข้าใจถึงกระบวนการสร้างงาน Animation เต็มรูปแบบ  

 ผู้เรียนได้เรียนรูแ้นวคิดพร้อมถึงวิธีการจัดการและแก้ไขปัญหาในการท างานจากวิทยากรซ่ึงมี

ประสบการณต์รง  

 ผู้เรียน สามารถสร้างงาน Animation พร้อมสร้างเทคนิคพิเศษ ด้วย Plugin ต่างๆ  

 ม.รงัสิตให้ทนุส าหรับนักเรียน NetDesign ทุกท่านเรียนต่อปรญิญาโท-ปรญิญาเอกโดยได้รับ

ทุนมากถึง 15% ของค่าหน่วยกิต จนจบการศึกษา  

 ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบรษัิท หรือห้างหุ้นส่วนนติิบุคคล 

นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตาม

ประกาศกระทรวงการคลัง  

 ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ ้าได้ ฟรี ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี ) 

 ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ 

ค่าอบรม 

ค่าธรรมเนียมการเรียน 7,800 บาท ( เฉล่ียเพียงช่ัวโมงละ 185 บาท ) 

รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิม 

*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 6,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 160 บาท )  

 

วิธีการช าระเงิน  

1. ช าระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์ 

2. โอนเงินเข้าบัญชี  "บรษัิท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากัด" 

ธนาคารกรงุศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน ์ 

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน  

เลขที่บัญชี 253-0-02599-9  

(กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันท่ี 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน  

Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )  

3. ส่ังจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บรษัิท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากัด"   

4. ช าระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เนต็ดีไซน์ ทุกสาขา 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองที่น่ัง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนัน้จะไม่คืนค่าอบรม 

 
 

 



 

3D Animation with 3ds Max Course Outline 

ครั้งที่ 1 เรียนรู้ พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม 3dsmax  

 ท าความรู้จักกับหน้าจอ และกลุ่มเครื่องมือต่างๆ 

 กลุ่มเครื่องมือ Create และการสร้างวัตถุพ้ืนฐาน 

 การปรับแต่งวัตถุพ้ืนฐานจากหมวด Modify และ Parameters 

 การต้ังช่ือและเปล่ียนสีวัตถุจากหมวด Modify 

 กลุ่มเครื่องมือปรับแต่งวัตถุ Move, Scale, Rotate 

 กลุ่มเครื่องมือควบคุมหน้าจอ การ Pan, Zoom, Rotate 

 ค าส่ังและคีย์ลัดในการเรียกเครื่องมือต่างๆ 

 การซ่อนและแสดงวัตถุ (Hide Selection) 

 การใช้ค าส่ัง Group 

 แนะน าเครื่องมือ Modifiers เบ้ืองต้น เช่น Bend, Taper, Noise 

 ทดลองท างานในเวลาเรียน จากวัตถุพ้ืนฐาน 

 ทดลองใช้พ้ืนผิวและแสงเบ้ืองต้น 

 การ Render ภาพนิ่งออกไปใช้งานแบบ JPG 

 

ครั้งที่ 2 เริ่มต้นการคิดงานแบบ Project ด้วย Story board รวมถึงการสร้างบริหารจัดการ

ส่วนต่างๆ  

 การสร้าง Story board 

 เรียนรู้วิธีการจัดการข้อมูลต่างๆ ในการสร้างงาน animation 

 วิธีการใช้งาน Timesheet 

 การจัดการ Schedule การท างาน 

 รู้จักกับ Shot Animation 

 

ครั้งที่ 3 วิธีการเรียงล าดับ story board อย่างง่ายๆ เพื่อให้รูล้ าดับการท างานจริง (timing 

rough cut) 

 เทคนิคการเรียงล าดับ Story board และ วาง Timing ในงาน Animation 

 Animate ตัวละคร ตาม Story board ตามที่วางแผนไว้ 

 

 



 

ครั้งที่ 4 Camera, Light, Material  

 การใช้มุมกล้องและเลนซ์แบบต่างๆ 

 การจัดวางไฟในห้องแบบง่ายๆ ด้วย Omni , Target Spot 

 การใส่เงาให้กับไฟ , การปรบัค่าเงา 

Basic Animation 

 เข้าใจหลักการสร้างงาน animation วัตถุ และ ตัวละคร  

 แนะน าระบบ Animation เบ้ืองต้น 

 การปรับแต่ง Time Config 

 การใช้ Render Preview ตรวจงานก่อน Output  

 การใช้ Safe Frame เพ่ือให้ขนาด output ลงในจอทีวี  

 การ Output avi 

ครั้งที่ 5 Acting Animate ขั้นพื้นฐาน 

 รู้จักการก าหนดอารมณ์ ทา่ทางของตัวละคร  

 Walk cycle คือ การก าหนดท่าทางการเดิน ของตัวละคร 

 Run cycle คือ การก าหนดท่าทางการว่ิง ของตัวละคร 

ครั้งที่ 6-7 Effect  

 พ้ืนฐานการใช้ Particle basic ของ 3dsmax 

 เทคนิคพิเศษ ของการใช้ Plugin After Burn ควบคู่กับ Particle ของ 

3dsmax 

ครั้งที่ 8-10 Realflow Basic  

 ท า Simulation น ้า แนวคิดในการท างาน กับ 3dsmax เช่น การเทน ้า ออก

จากแก้ว 

 การสร้าง และ ควบคุมลักษณะการเคล่ือนที่ ของน ้า เช่น การเทน ้า (gravity) 

 การท างานร่วมกันของ 2 วัตถุ เช่น หยิบจับส่ิงของ  

 การ Import/Export ระหว่าง 3dsmax กับ Real flow 

ครั้งที่ 11-12 Rendering เพื่อ งาน composite  

 การ Composite งาน  Animation 

 การ Output ออกเป็น  AVI, Quicktime 

 การ Render to element คือ แยกสี แสง เงา และ ความมันวาว ออกจากกัน 

***หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 


