
หลักสูตร Autodesk 3ds Max
Advanced Course
ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

หลักสูตร Autodesk 3ds Max Advanced 

จะสอนการใชเคร�องมือสรางโมเดล 3 มิติ 

ข ั ้นสูง การใช  เทคนิคพิเศษในการ Render 

และการสร าง Effect ในร ูปแบบต างๆ ซ ึ ่ง 

จะประกอบไปดวยเนื ้อหาที ่ เจาะลึกตัวปรับ 

ค าในสวนงานดานตางๆ เช น แสง, Effect 

และการสร างโมเดลด วยว ิธ ีต างๆ ท ี ่ เน น 

เคร �องม ือข ั ้นส ูง ในการสร าง หล ักส ูตร 

A u t o d e s k 3 d s M a x A d v a n c e d 

จะอธิบายและนำเสนอตัวอยางที ่ เน นให ผู  

เร ียนเข  า ใจหล ักการใช งานอย างล ึกซ ึ ้ง 

ซึ ่งจะชวยใหผู  เร ียนสามารถนำไปประยุกต

กับงานดานตาง ๆ  ได

เนื้อหาของหลักสูตร
การสรางโมเดล 3 มิติ ข้ันสูง

การใชงาน Xref

การใชงาน ProBoolean

การ Clone Object แบบตางๆ

การปรับแตงแสงประเภทตางๆ

การแกใข Animation ดวย Dope Sheet

การใช Motion Blur ในการเรนเดอรผลงาน

การสราง, ปรับแตง Biped และการนำ Biped ใส ใหกับโมเดล

การ Paint Skin Weight

การสราง Effect จาก Particle และ Space Warps

การปรับแตงกลองข้ันสูง

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
ตองผานการอบรม 3ds Max Essentials และ

มีประสบการณการใชโปรแกรม 3ds Max ไมต่ำ

กวา 3 เดือน
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สถานที่อบรม



Getting Started

   ทบทวน User Interface

   ทบทวนการควบคุม Viewport 

Modeling 

   ทำความรูจัก Standard Primitive, Extended Primitive

   สรางและตั้งคาโมเดล

   ปรับแตงโมเดลขั้นสูง

   ใชงาน Modifier กับชิ้นงาน

   สรางโมเดลดวย Shape

   ปรับแตง Shape ขั้นสูง

   ใชงาน ProBoolean และการ Clone Object รูปแบบตางๆ

   การใชงาน Xref

Lighting

   ทำความรูจักแสงประเภทตางๆ

   ใน Standard Light

   การปรับแตงแสงขั้นสูง

   การใชงาน Effect ของแสง

Animation

   ใชงาน Dope Sheet ในการปรับแตง Animation

Render

   การใชงาน Motion Blur ในการ Render

Biped

   สรางและปรับแตง Biped

   การใชงาน FootStep Mode

   การนำ Biped ใส ใหกับโมเดล

   การ Paint Skin Weight

Effect

   ทำความรูจัก Particle และ Space Warps

   การใชงาน Particle Systems และ Space Warps

Camera

   รูจักกลองชนิดตางๆ ของ Standard Camera

   สรางกลองใหกับฉาก

   ปรับแตงคา Parameter ตางๆ ของกลอง

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.

DAY 1 DAY 2

COURSE OUTLINE
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