
หลักสูตร Autodesk Maya

Certi�ed User
ระยะเวลาในการอบรม: 3 วัน

หลักสูตร Autodesk Maya Certified 

User จะเป นการอบรมผู  เร ิ ่มตนใช  โปร 

แกรม Au tode s k Maya โดย ในหล ั ก 

สูตรนี ้ประกอบดวยการอบรมดานพื ้น

ฐาน Modeling การสร างช ิ ้นงาน 3D 

ดวยวิธ ีและเคร �องมือตางๆ, Rigging 

การสรางกระดูกให ก ับตัวละครเพ�อใช  

ในงานเอน ิ เมช ัน, Material การสร าง 

ลักษณะสีและการสะทอนแสงของวัตถุ

หลักสูตร Autodesk Maya Certified 

User มุ งเน นให ผู  เร ียนเข าใจหลักการ 

ทำงานของโปรแกรมและหลักการสราง

โม เดล 3D รวมถ ึงการทำงานในส วน 

อ �นๆ ของโปรแกรมเพ �อ เป นพ ื ้นฐาน 

ใ นก ารท ำง านหร ื อสอบ Au t od e s k 

Certified User

เนื้อหาของหลักสูตร
เรียนรู User Interface และเครืองมือในการจัดการ Viewport

เรียนรูการทำงานของ Polygon Surface และการแกใข

เริมตนสรางโมเดล 3 มิติ และแกไขโมเดลดวยวิธีการตาง ๆ 

การ Rigging ตัวละครเพ�อใชในงาน Animation, Game

พ้ืนฐานการจัดการแสงและเงา

การสรางและจัดการ Material

เรียนรูการสราง Animation และการใชงาน Keyframe

การสรางและปรับแตงกลอง

การตังคา Render งาน และทดสอบการ Render แบบตาง ๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจ หรือผู้เร่ิมต้นใช้งาน
โปรแกรม Autodesk Maya และมีพื้นฐาน
การใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดวส์
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สถานที่อบรม



Getting Started

   แนะนำ User Interface, Viewports และกลุมเครืองมือตาง ๆ 

   วิธีควบคุม Viewport

   วิธีการจัดการวัตถุ

   การทำงานของแกน 3 มิติ (Pivot)

   การใชงาน Attribute Editor

Modeling 

   การสรางงานโมเดล 3 มิติ ดวย Polygon

   การใชเคร�องมือแกใขชิ้นงาน Polygon Surfaces

   สรางและแก ใข 2D Nurbs

   การดูและกำหนด Poly Count

   การ Clone Object

Lighting

   การสรางและปรับแตงแสงแตละชนิด

   การตั้งคาเงา (Shadow Map)

Animation

   การใชงาน Keyframes

   ปรับตั้งคาในการสราง Animation

   ใชงานฟงกชัน along the path

   ปรับแตง Animation ดวย Graph Editor

Rigging

   การสรางและปรับแตง Bones

   ใชงานและปรับแตง IK Handle Bones

   การใชงานโหมด Skin

Material and Shading

   การใชงาน Hypershade

   การใชงานและปรับแตง Matarial

Camera

   การสรางกลองในฉาก

   การปรับแตงกลอง

   การใชงานฟงกชัน Safe Title และ Safe Action

Rendering

   เรียนรูความแตกตางของชนิด Renderer

   การตั้งคา Render

Note:  The suggested course duration is a guideline. Course topics and duration may be modified by the 
instructor based upon the knowledge and skill level of the course participants.
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