
 
 

 
  

หลักสูตร  3D Architecture with SketchUp 

ภาพรวมของการเรียน 

หลกัสตูรที่ครอบคลมุเนือ้หา ด้านการสร้างภาพ และ งานแบบ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม SketchUp Pro เนื่องจาก
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและสร้างมาเพื่อช่วยในขัน้ตอนการสร้างแบบร่าง (sketch) และสะดวกในการแก้ไข รวมไปถึง
การน าเสนอผลงาน จึงเหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานด้าน Architecture, Interior, Landscape, Urban planning, 
Construction, Exhibition, Stage, Event, Product, Furniture, Mechanical 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 

หลกัสตูร 28 ชัว่โมง เรียนทัง้สิน้ 8 ครัง้ ( ครัง้ละ 3 ชัว่โมงคร่ึง) 
 
พืน้ฐานของผู้ เรียน 
Windows, มีพืน้ฐานด้านสถาปัตยกรรมเบือ้งต้น 
 
โปรแกรมที่ใช้ 
SketchUp Pro  

เหมาะส าหรับ 

สถาปนิก, มณัฑนากร, นกัออกแบบผลิตภณัฑ์ 
 
วิทยากร 
อาจารย์ พิพัฒน์ เลิศดณาทรัพย์ 

อาจารย์ ณภพ บรรเทาทุกข์ 

อาจารย์ ปัญญา ธัญมณีสิน 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

• ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถสร้างภาพ และโมเดล 3 มิติ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีพืน้ฐานในการพฒันางาน
ต่อไป 

• ค่าใช้จ่ายในการสง่บคุลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหกั
ค่าใช้จ่ายได้ทัง้หมดแล้ว ยงัได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลงั 

• ผู้ เรียนสามารถเรียนทบทวนซ า้ได้ ฟรี 1 ครัง้ ภายในระยะเวลา 1 ปี  

• ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบตัร โดยความควบคมุของกระทรวงศกึษาธิการ 
 

ค่าอบรม 

ค่าธรรมเนียมการเรียน 8,800 บาท  
ราคาสทุธิ ไม่มีภาษีมลูค่าเพิ่ม 
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 7,800 บาท  
 
วิธีการช าระเงนิ  

1. ช าระเงินสดด้วยตนเองก่อนวนัเร่ิมอบรมเป็นเวลา 1สปัดาห์ 
2. โอนเงินเข้าบญัชี  "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั" 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาฟอร์จนูทาวน์  
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั  
เลขที่บญัชี 253-0-02599-9  
(กรุณาสง่ Pay in มายืนยนัที่ Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )  

3. สัง่จ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั"   
4. ช าระผ่านบตัรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทกุสาขา 

 
Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองท่ีน่ัง โปรดแจ้งลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรก่อนวนัเร่ิมอบรมอย่างน้อย 7 วนั มิฉะนัน้จะไม่คืนค่าอบรม 
 
 



 
 

 
  

3D Architecture with SketchUp Course Outline 

ครัง้ท่ี 1 ท าความรู้จักโปรแกรม SketchUp และ ค าสั่งพืน้ฐาน 

• ท าความรู้จกักบัหน้าจอ และกลุม่เคร่ืองมือต่างๆ 

• ท าความเข้าใจ การอ่านค่าAxes 

• การปรับเปลี่ยนมมุมอง และ รูปแบบการแสดงผลแบบต่างๆ 

• การสร้างรูปทรงพืน้ฐาน Line, Circle, Rectangle, Polygon 

• การใช้อปุกรณ์ Push/Pull เพื่อยืดหดชิน้งาน 

• การใช้ค าสัง่ zoom เพื่อปรับมมุมองให้เหมาะสม 

• การเลือกวตัถใุนแบบต่างๆ 

• การใช้ค าสัง่ erase เพื่อการแก้ไข 

• เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลในแบบต่างๆ 

• การตัง้ค่า unit และ template 

• การอ่านค่า Point Inference เพื่อช่วยในการท างาน 
ครัง้ท่ี 2 ชุดค าสั่งเพื่อใช้ในการพัฒนาชิน้งาน 

• การใช้ค าสัง่ในการแก้ไข ดดัแปลง Move, Rotate, Copy 

• การสร้างเส้นโค้ง (Arc) 

• การใช้ค าสัง่ Tape measure เพื่อเพิ่มความแม่นย าในการท างาน 

• สร้างเส้นคู่ขนาน (Offset)  

• การพลิกกลบัหน้าของชิน้งาน(Reverse faces, Orient faces) 

• การใสส่ี และ ลวดลายให้กบัชิน้งาน 
ครัง้ท่ี 3 ชุดค าสั่งเพื่อใช้ในการพัฒนาชิน้งาน 

• การยืดวตัถไุปตามเส้นทางที่ก าหนด (Follow me) 

• จดัระเบียบชิน้งานโดยการ Group 

• ย่อ• ขยาย ชิน้งานโดยค าสัง่ Scale 

• การแตกชิน้งานด้วยค าสัง่ Explode 

• ก าหนดคีย์ลดัเพื่อความสะดวกในการท างาน 

 



 
 

 
  

ครัง้ท่ี 4 การสร้างกลุ่มงาน Component 

• การก าหนดสี และ ลวดลายให้กบัพืน้ผิว 

• การปรับแต่ง และ แก้ไขลวดลายแบบต่างๆ 

• การสร้างเส้นที่เกิดจากการตดักนัเองของชิน้งาน (Intersect with model) 

• การสร้าง Component 

• การใสอ่ปุกรณ์ Dimension 

• ก าหนดค่าต่างๆของ Dimension 

• สร้างตวัหนงัสือในแบบต่างๆ 

• การใช้อปุกรณ์ section แสดงด้านตดั 
ครัง้ท่ี 5 การน ารูปภาพเข้ามาในงาน และ Workshop 

• การน ารูปภาพเข้ามาประกอบในงาน texture mapping  

• การปรับแต่ง และ แก้ไข สดัส่วนของภาพ  

• การใช้หมดุ (Pin) ในการปรับรูปภาพ  

• การสร้าง 3D Text 
ครัง้ท่ี 6 การน าไฟล์ AutoCAD มาเพื่อใช้อ้างอิง 

• การ Import ไฟล์ AutoCAD มาเพื่อใช้ในการสร้างชิน้งาน 

• การสร้าง และ ควบคมุ Layer 

• การใช้งาน Outliner 

• การซ่อน และ ยกเลิกการซ่อนวตัถุ 



 
 

 
  

ครัง้ท่ี 7 การสร้างงานจาก Sandbox และการใส่รายละเอียดเพิ่มให้กับงาน 

• การสร้าง contour จากเส้นโครงร่าง 

• การสร้าง contour แบบ grid และการแก้ไข 

• การลอกเส้นลงบนพืน้ contour 

• การวางชิน้งานลงบน contour 

• การใส ่Background 

• การใส ่Dimension 

• การใส ่Leader text และ Screen text  

• การใช้อปุกรณ์ Section แสดงด้านตดั  

• การจดัแสงเงา และ การควบคมุ 
ครัง้ท่ี 8 การสร้างรูปแบบน าเสนองาน และ การน าไฟล์ไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆ 

• การสร้างหน้า (Scene) เพื่อใช้ในการน าเสนองาน 

• การควบคมุข้อมลู และ update 

• การก าหนดค่าในแบบต่างๆ ในการพิมพ์ 

• การวางชิน้งานลงบน contour 

• การ export ข้อมลูไปในแบบ .dwq และ .3ds 

• การสร้าง file รูปภาพ 

• การสร้างงานเป็นภาพเคลื่อนไหว .avi 
***หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 


