
 
 

 
  

หลักสูตร  Interior Lighting with V-Ray 

ภาพรวมของการเรียน 

หลกัสตูรนี ้เหมาะส าหรับผู้ที่ท างานในสายงานด้านงานสถาปัตยกรรม ออกแบบภายในต่างๆ ซึง่การสร้างงาน
ด้วยโปรแกรม 3DsMax และต้องการความเสมือนจริงยิ่งขึน้ โดยการตกแต่งแสงเพิ่มเติมด้วย Plug in ยอดนิยม คือ V-
ray ดงันัน้ ในหลกัสตูร ผู้ เรียน จึงจ าเป็นต้องมีพืน้ฐานโปรแกรม 3DsMax มาเบือ้งต้น และศกึษาต่อยอดในหลกัสตูร นี ้
ตัง้แต่ เร่ิมต้นเทคนิคการจดัแสง ,ลกัษณะของพืน้ผิวประเภทต่างๆ ,การสร้างบรรยากาศ รวมถึง การจดัแสงทัง้ภายใน
และภายนอก ทัง้นี ้ผู้ เรียนจะได้ฝึกทกัษะการสร้างงาน รวมถึงเทคนิคและวิธีการท างานจากผู้สอนผู้มีประสบการณ์ตรง 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  

หลกัสตูร 17 ชัว่โมง 30 นาท ีเรียนทัง้สิน้ 5 ครัง้ ( ครัง้ละ 3 ชัว่โมงคร่ึง ) 
 
พืน้ฐานของผู้ เรียน 
มีพืน้ฐานโปรแกรม 3DsMax หรือ ผ่านการอบรมหลกัสตูร 3D Animation with 3DsMax 
 
โปรแกรมที่ใช้ 
3D Studio MAX , V-ray Plug in 

เหมาะส าหรับ 

ท่านที่ต้องการเป็น สถาปนิก, วิศวกร, มณัฑนากร 
 
วิทยากร 

อาจารย์ ประภาส ประเสริฐสังข์ 

อาจารย์ประจ าหลกัสตูรด้าน การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 มิติ และ 3 มิติ 

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอเุทนถวาย 

 

 

 



 
 

 
  

ประโยชน์ที่ได้รับ 

• ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถใช้ V-ray ในการจดัแต่งแสง และบรรยากาศของงานออกแบบ 3DsMax ด้าน
สถาปัตยกรรม ได้อย่างดี 

• 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  
 
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 กรณีที่ ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองที่ น่ัง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรก่อนวันเร่ิมอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนัน้จะไม่คืนค่าอบรม 
 

 

 

 



 
 

 
  

Interior Lighting with V-Ray Course Outline 
ครัง้ท่ี 1 เร่ิมต้นการใช้งาน V-RAY  

• อธิบายความสามารถในการท าภาพเสมือนจริงของ V-ray  
• เก่ียวกบั หน้าต่างการท างานของ V-ray  
• แนะน าความเหมาะสมในการติดตัง้แต่ละ Version  
• หลกัการตัง้ค่าต่าง ๆ ของ V-ray  
• V-ray Parameter  
• Indirect illumination  
• Settings  
• Render Elements  

- ลดเวลาในการ Render โดยการ Save ค่าแสงมาใช้  
- การก าหนดค่าต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับ Render เทคนิคในการจดัแสง Interior  
- การ render แบบหยาบ เพื่อตรวจความถกูต้องของแสง  
- การลดจ านวน Polygon ในงาน โดยใช้ V-Ray Proxy  

• วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก ภาพที่เสียเฉพาะจดุ  
- การก าหนดระยะชดัตืน้ ชดัลกึ ของภาพ (V-RAY-ZDepth) 

ครัง้ท่ี 2 Material การสร้างและใส่วัสดุพืน้ผิวของ V-RAY 
• วสัดทุี่มีความมนัเงา เช่น พืน้ที่มีการสะท้อน ได้แก่ หินแกรนิต เป็นต้น  
• วสัดทุี่มีความมนัวาว เช่น พลาสติก เป็นต้น  
• การใช้ Fall –off ช่วยปรับในการหกัเหแสง ท าให้วสัดทุี่ใช้ดเูหมือนจริงยิ่งขึน้  
• การท าวสัดกุระจก และการใสข่อบของกระจก  
• การท าวสัดกุระจกฝ้า และกระจกเงา  
• การท าวสัดกุระเบือ้ง และการก าหนดขนาดของกระเบือ้ง  
• การท าให้วตัถเุรืองแสง  
• การท าพรม โดยใช้ Displacement  
• การท าพรม หรือ สนามหญ้า โดยใช้ V-RayFur  
• การสร้างพืน้ ครอบคลมุพืน้ที่ทัง้หมด โดยใช้ V-RayPlane  
• การสร้างวสัดนุ า้กระเพื่อม  

- การใช้วสัดหุลายตวัมารวมกนั เช่น การท าผนงัให้เก่า 
 

 



 
 

 
  

ครัง้ท่ี 3 เทคนิคการใช้กล้องของ V-RAY และการสร้างบรรยากาศด้านหลัง ( Backgrounds )  
• การใช้ Plane ในการสร้าง Background  
• การก าหนดค่าใน Rendering Control ให้แสงสามารถทะลผุ่าน Background มาได้  
• การก าหนดค่าการใช้กล้องของ V-ray (V-Ray Physical Camera)  
• การใช้ V-ray Sphere สร้างบรรยากาศ  
• การปรับแต่งบรรยากาศของท้องฟ้า โดยใช้ V-ray Sky  
• การก าหนดค่าแสงแดดให้ได้แสงที่เหมือนจริง โดยใช้ V-ray Sun  
• V-ray Skylight Scene Setup  

- การใช้แสงลกัษณะต่างๆ (V-ray Lighting) 
ครัง้ท่ี 4 เทคนิคการจัดแสงภายใน ตอนกลางวัน 

• หลกัวิธีการจดัแสงภายใน การก าหนดระยะความเข้มของแสง  
• อธิบายขัน้ตอนของการจดัแสงภายใน ตอนกลางวนั  
• การก าหนดค่าของแสง ที่มาจากหน้าต่าง  
• การก าหนดค่าแสงบรรยากาศภายในห้อง  
• การก าหนดแสงแดด ที่ตกกระทบภายในห้อง  

-การเลือกใช้ภาพ Background ในงานตกแต่งภายใน 
ครัง้ท่ี 5 เทคนิคการจัดแสงภายใน ตอนกลางคืน 

• การก าหนดแสงบรรยากาศโดยรวม  
• การก าหนดค่าแสง ที่มาจากบรรยากาศภายนอก  
• การก าหนดแสง Down light โดยใช้ Photometric Light กบั Illuminating 

Engineering Society (IES)  
• การก าหนดแสงไฟที่ใช้ตกแต่ง เช่น โคมไฟตัง้โต๊ะ, โคมไฟตัง้พืน้, โคมห้อย เป็นต้น 

***หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 


