
 
 

 
  

หลักสูตร  Advanced 3D Design with SketchUp 

ภาพรวมของการเรียน 

หลกัสตูรออกแบบสามมิติขัน้สงู โปรแกรม SketchUp เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานด้าน Architecture, 
Interior, Landscape, Urban planning, Construction, Exhibition, Stage, Event, Product, Furniture, Mechanical 
เนือ้หาหลกัสตูรเน้นพฒันาค าสัง่พืน้ฐานมาประยุกต์ใช้ในการขึน้รูปสามมิติ การออกแบบที่มีความซบัซ้อนสงู การจดัการ
วตัถใุนรูปแบบ Group Solid/Component Solid จดัการวตัถสุามมิติโดยการควบคมุการท างานจาก Panel Tray แบบมือ
อาชีพ จดัการวตัถใุนสามมิติในรูปแบบของ Element Design 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 

หลกัสตูร 21 ชัว่โมง เรียนทัง้สิน้ 6 ครัง้ ( ครัง้ละ 3 ชัว่โมงคร่ึง ) 
 
พืน้ฐานของผู้ เรียน 
Windows, มีพืน้ฐานโปรแกรม SketchUp ขัน้ต้นมาก่อน 3D Architecture with SketchUp 
 
โปรแกรมที่ใช้ 
SketchUp  

เหมาะส าหรับ 

สถาปนิก, มณัฑนากร, นกัออกแบบผลิตภณัฑ์ 
 
วิทยากร 
อาจารย์ ณภพ บรรเทาทุกข์  
การศึกษา : ปริญญาตรี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน: วิทยากรบรรยายหลกัสตูรการออกแบบชิน้สว่นเคร่ืองจกัรในงานวิศวกรรม ผู้ เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบ วิทยากรบรรยายหลกัสตูรการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
โดยโปรแกรมออกแบบทางด้าน 3 มิติ Solid Works, Auto Desk AutoCAD 2D& 3D, Auto Desk Inventor, Auto Desk 
Mechanical Desks top, Auto Desk Revit 3D Building, Sketch Up, Rhino 
 

 



 
 

 
  

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 7,800บาท  
 
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 กรณีที่ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองท่ีน่ัง โปรดแจ้งลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรก่อนวนัเร่ิมอบรมอย่างน้อย 7 วนั มิฉะนัน้จะไม่คืนค่าอบรม 

 

 



 
 

 
  

Advanced 3D Design with SketchUp 

ครัง้ท่ี 1 ทบทวนค าสั่งพืน้ฐาน ท าความเข้าใจระบบ Element Design 

• จดัการองค์ประกอบพืน้ฐานของโปรแกรมในแบบมืออาชีพ 

• ตัง้ค่า Shortcut Key ที่ใช้บ่อย 

• ท าความเข้าใจในเร่ือง Group/Component 

• ท าความเข้าใจกลุม่ค าสัง่ Solid Tools 

• ออกแบบวตัถสุามมิติ ในรูปแบบ Group Solid/Component Solid 
 

ครัง้ท่ี 2 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ Furniture/Display/Boots 

• ประยกุต์ค าสัง่ ออกแบบชิน้งานสามมิติจากตวัอย่างงานจริง 

• ใช้หลกัการออกแบบงานสามมิติแบบมืออาชีพ จดัการการออกแบบที่มีความซบัซ้อน 

• วางแผนการออกแบบงานสามมิติแบบมีหลกัการ Layer and Outliner 

• การออกแบบชิน้ส่วนที่ต้องมีการแก้ไข ด้วย Component Solid 
 

ครัง้ท่ี 3 การออกแบบงานระบบท่อ 3D Piping 

• ประยกุต์ค าสัง่ ออกแบบชิน้งานสามมิติจากตวัอย่างงานจริง 

• สร้างงานสามมิติ ระบบท่อที่มีความซบัซ้อนด้วยค าสัง่ Follow Me 

• การออกแบบแนวท่อในระบบสามมิติ 
 

ครัง้ท่ี 4 การน าเสนอแบบงานในรูปแบบ Layout 

• ท าความรู้จกักบั Layout 

• สร้างกระดาษแบบในรูปแบบของตนเอง 

• การจดัการ Page / Paper Space / และการควบคมุ Viewport 

• การอพัเดท Model Referent  

• การ Export งานสามมิติในรูปแบบต่างๆ 
 
 

 



 
 

 
  

 

ครัง้ท่ี 5 การออกแบบเพื่อค านวนต้นทุน 

• ประยกุต์ค าสัง่ ออกแบบชิน้งานสามมิติจากตวัอย่างงานจริง 

• เร่ิมต้นออกแบบเพื่อค านวณปริมาณ 

• ถอดแบบและประเมินราคา 

• แบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ 
 

ครัง้ท่ี 6 ประเมินผลการเรียน 

• แบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ 

• น าความรู้และทกัษะทัง้หมดมาใช้ออกแบบงานสามมิติ จากโจทย์งานจริง 

• น าเสนอโครงงานจบหลกัสตูร 
 

***หมายเหต ุรอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


