
 

หลักสูตร  Interior Lighting with V-Ray 

ภาพรวมของการเรียน 

หลักสูตรนี้ เหมาะส าหรับผู้ที่ท างานในสายงานด้านงานสถาปัตยกรรม ออกแบบภายในต่างๆ ซ่ึงการ

สร้างงานด้วยโปรแกรม 3DsMax และต้องการความเสมือนจรงิย่ิงข้ึน โดยการตกแต่งแสงเพ่ิมเติมด้วย Plug in 

ยอดนิยม คือ Vray ดังนัน้ ในหลักสูตร ผู้เรียน จึงจ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานโปรแกรม 3DsMax มาเบ้ืองต้น และศึกษา

ต่อยอดในหลักสูตร นี้ ต้ังแต่ เริ่มต้นเทคนิคการจัดแสง ,ลักษณะของพ้ืนผิวประเภทต่างๆ ,การสร้างบรรยากาศ 

รวมถึง การจัดแสงทัง้ภายในและภายนอก ทัง้นี้ ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการสร้างงาน รวมถึงเทคนิคและวิธีการ

ท างานจากผู้สอนผู้มีประสบการณ์ตรง 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  

หลักสูตร 18 ช่ัวโมง เรียนทัง้ส้ิน 5 ครั้ง ( ครัง้ละ 3 ช่ัวโมงครึง่ – 4 ช่ัวโมง ) 

 

พื้นฐานของผู้เรียน 

มีพ้ืนฐานโปรแกรม 3DsMax หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตร 3D Animation with 3DsMax 

 

โปรแกรมที่ใช้ 

3D Studio MAX , Vray Plug in 

เหมาะส าหรับ 

ท่านที่ต้องการเป็น สถาปนกิ, วิศวกร, มัณฑนากร 

 

วิทยากร 

อาจารย์ ฐิติกร จันทพลาบูรณ์  

การศึกษา: ปริญญาโท เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม, ลาดกระบังฯ  ปรญิญาตรี ออกแบบตกแต่ง, สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล 

 อาจารย์ ชนันตพล พู่โชตินันท์  

การศึกษา: ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน 

 

 

 

 



 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถใช้ V-ray ในการจัดแต่งแสง และบรรยากาศของงานออกแบบ 3DsMax ด้าน

สถาปัตยกรรม ได้อย่างดี 

 ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบรษัิท หรือห้างหุ้นส่วนนติิบุคคล นอกเหนือจาก

หักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง 

 ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ ้าได้ ฟรี ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี ) 

 ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ผู้เข้าอบรมได้รับสิทธิเข้าร่วมสัมมนา ของสถาบัน ในราคาพิเศษ ครั้งละ 200 บาท (จากราคาปกติ ครั้งละ 

300 บาท) 

 

ค่าอบรม 

ค่าธรรมเนียมการเรียน 5,800 บาท ( เฉล่ียเพียงช่ัวโมงละ 322 บาท ) 

รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิม 

*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 4,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 266 บาท)  

*** ส าหรับผู้สมัครเรียนพร้อมกัน 2 หลักสูตร 3D Architecture with 3DS MAX  และ  Interior Lighting 

with V-Ray จะได้รับส่วนลดทันที 2,000 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 

 
 

 



 

Interior Lighting with V-Ray Course Outline 

ครั้งที่ 1 เริ่มต้นการใช้งาน V-RAY  

 อธิบายความสามารถในการท าภาพเสมือนจรงิของ V-ray  

 เก่ียวกับ หน้าต่างการท างานของ V-ray  

 แนะน าความเหมาะสมในการติดต้ังแต่ละ Version  

 หลักการต้ังค่าต่าง ๆ ของ V-ray  

 V-ray Parameter  

 Indirect illumination  

 Settings  

 Render Elements  

- ลดเวลาในการ Render โดยการ Save ค่าแสงมาใช้  

- การก าหนดค่าต่าง ๆ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับ Render เทคนิคในการจัดแสง 

Interior  

- การ render แบบหยาบ เพ่ือตรวจความถูกต้องของแสง  

- การลดจ านวน Polygon ในงาน โดยใช้ V-Ray Proxy  

 วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก ภาพที่เสียเฉพาะจุด  

- การก าหนดระยะชัดต้ืน ชัดลึก ของภาพ (VRAY-ZDepth) 

ครั้งที่ 2 Material การสร้างและใส่วสัดุพื้นผิวของ V-RAY 

 วัสดุที่มีความมันเงา เช่น พ้ืนท่ีมีการสะท้อน ได้แก่ หินแกรนิต เป็นต้น  

 วัสดุที่มีความมันวาว เช่น พลาสติก เป็นต้น  

 การใช้ Fall –off ช่วยปรับในการหักเหแสง ท าให้วัสดุทีใ่ช้ดูเหมือนจรงิย่ิงข้ึน  

 การท าวัสดุกระจก และการใส่ขอบของกระจก  

 การท าวัสดุกระจกฝ้า และกระจกเงา  

 การท าวัสดุกระเบ้ือง และการก าหนดขนาดของกระเบ้ือง  

 การท าให้วัตถุเรืองแสง  

 การท าพรม โดยใช้ Displacement  

 การท าพรม หรือ สนามหญา้ โดยใช้ VRayFur  

 การสร้างพ้ืน ครอบคลุมพ้ืนท่ีทัง้หมด โดยใช้ VRayPlane  

 การสร้างวัสดุน ้ากระเพ่ือม  

- การใช้วัสดุหลายตัวมารวมกัน เช่น การท าผนงัให้เก่า 

 

 



 

ครั้งที่ 3 เทคนิคการใช้กล้องของ V-RAY และการสร้างบรรยากาศด้านหลัง ( BackGround)  

 การใช้ Plane ในการสร้าง Background  

 การก าหนดค่าใน Rendering Control ให้แสงสามารถทะลุผ่าน Background มา

ได้  

 การก าหนดค่าการใช้กล้องของ Vray (VRay Physical Camera)  

 การใช้ VraySphere สร้างบรรยากาศ  

 การปรับแต่งบรรยากาศของท้องฟ้า โดยใช้ V-ray Sky  

 การก าหนดค่าแสงแดดให้ได้แสงที่เหมือนจรงิ โดยใช้ V-ray Sun  

 V-ray Skylight Scene Setup  

- การใช้แสงลักษณะต่างๆ (V-ray Lighting) 

ครั้งที่ 4 เทคนิคการจัดแสงภายใน ตอนกลางวัน 

 หลักวิธีการจัดแสงภายใน การก าหนดระยะความเข้มของแสง  

 อธิบายข้ันตอนของการจัดแสงภายใน ตอนกลางวัน  

 การก าหนดค่าของแสง ที่มาจากหน้าต่าง  

 การก าหนดค่าแสงบรรยากาศภายในห้อง  

 การก าหนดแสงแดด ที่ตกกระทบภายในห้อง  

-การเลือกใช้ภาพ Background ในงานตกแต่งภายใน 

ครั้งที่ 5 เทคนิคการจัดแสงภายใน ตอนกลางคืน 

 การก าหนดแสงบรรยากาศโดยรวม  

 การก าหนดค่าแสง ที่มาจากบรรยากาศภายนอก  

 การก าหนดแสง Down light โดยใช้ Photometric Light กับ Illuminating 

Engineering Society (IES)  

 การก าหนดแสงไฟที่ใช้ตกแต่ง เช่น โคมไฟต้ังโต๊ะ, โคมไฟต้ังพ้ืน, โคมห้อย เป็นต้น 

***หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 


