
 
 

 
  

หลักสูตร  3D Architecture with SketchUp 

ภาพรวมของการเรียน 

หลกัสตูรที่ครอบคลมุเนือ้หา ดา้นการสรา้งภาพ และ งานแบบ 3 มิติ โดยใชโ้ปรแกรม SketchUp Pro เนื่องจาก
เป็นโปรแกรมที่ใชง้านง่ายและสรา้งมาเพื่อช่วยในขัน้ตอนการสรา้งแบบรา่ง (sketch) และสะดวกในการแกไ้ข รวมไปถึง
การน าเสนอผลงาน จึงเหมาะส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการสรา้งงานดา้น Architecture, Interior, Landscape, Urban planning, 
Construction, Exhibition, Stage, Event, Product, Furniture, Mechanical 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการเรียน 

หลกัสตูร 28 ชั่วโมง เรียนทัง้สิน้ 8 ครัง้ ( ครัง้ละ 3 ชั่วโมงครึง่) 
 
พืน้ฐานของผู้เรียน 
Windows, มีพืน้ฐานดา้นสถาปัตยกรรมเบือ้งตน้ 
 
โปรแกรมทีใ่ช้ 
SketchUp Pro  

เหมาะส าหรับ 

สถาปนิก, มณัฑนากร, นกัออกแบบผลิตภณัฑ ์
 
วิทยากร 
อาจารย ์พิพัฒน ์เลิศดณาทรัพย ์

อาจารย ์ณภพ บรรเทาทุกข ์

อาจารย ์ปัญญา ธัญมณีสิน 

 

 

 
 



 
 

 
  

3D Architecture with SketchUp Course Outline 

คร้ังที ่1 ท าความรู้จักโปรแกรม SketchUp และ ค าส่ังพืน้ฐาน 

• ท าความรูจ้กักบัหนา้จอ และกลุม่เครื่องมือต่างๆ 

• ท าความเขา้ใจ การอ่านค่าAxes 

• การปรบัเปลี่ยนมมุมอง และ รูปแบบการแสดงผลแบบต่างๆ 

• การสรา้งรูปทรงพืน้ฐาน Line, Circle, Rectangle, Polygon 

• การใชอ้ปุกรณ ์Push/Pull เพื่อยืดหดชิน้งาน 

• การใชค้ าสั่ง zoom เพื่อปรบัมมุมองใหเ้หมาะสม 

• การเลือกวตัถใุนแบบต่างๆ 

• การใชค้ าสั่ง erase เพื่อการแกไ้ข 

• เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลในแบบต่างๆ 

• การตัง้ค่า unit และ template 

• การอ่านค่า Point Inference เพื่อช่วยในการท างาน 
คร้ังที ่2 ชุดค าส่ังเพ่ือใช้ในการพัฒนาชิน้งาน 

• การใชค้ าสั่งในการแกไ้ข ดดัแปลง Move, Rotate, Copy 

• การสรา้งเสน้โคง้ (Arc) 

• การใชค้ าสั่ง Tape measure เพื่อเพิ่มความแม่นย าในการท างาน 

• สรา้งเสน้คู่ขนาน (Offset)  

• การพลิกกลบัหนา้ของชิน้งาน(Reverse faces, Orient faces) 

• การใสส่ี และ ลวดลายใหก้บัชิน้งาน 
คร้ังที ่3 ชุดค าส่ังเพ่ือใช้ในการพัฒนาชิน้งาน 

• การยืดวตัถไุปตามเสน้ทางที่ก าหนด (Follow me) 

• จดัระเบียบชิน้งานโดยการ Group 

• ย่อ• ขยาย ชิน้งานโดยค าสั่ง Scale 

• การแตกชิน้งานดว้ยค าสั่ง Explode 

• ก าหนดคียล์ดัเพื่อความสะดวกในการท างาน 

 



 
 

 
  

คร้ังที ่4 การสร้างกลุ่มงาน Component 

• การก าหนดสี และ ลวดลายใหก้บัพืน้ผิว 

• การปรบัแต่ง และ แกไ้ขลวดลายแบบต่างๆ 

• การสรา้งเสน้ที่เกิดจากการตดักนัเองของชิน้งาน (Intersect with model) 

• การสรา้ง Component 

• การใสอ่ปุกรณ ์Dimension 

• ก าหนดค่าต่างๆของ Dimension 

• สรา้งตวัหนงัสือในแบบต่างๆ 

• การใชอ้ปุกรณ ์section แสดงดา้นตดั 
คร้ังที ่5 การน ารูปภาพเข้ามาในงาน และ Workshop 

• การน ารูปภาพเขา้มาประกอบในงาน texture mapping  

• การปรบัแต่ง และ แกไ้ข สดัส่วนของภาพ  

• การใชห้มดุ (Pin) ในการปรบัรูปภาพ  

• การสรา้ง 3D Text 
คร้ังที ่6 การน าไฟล ์AutoCAD มาเพ่ือใช้อ้างอิง 

• การ Import ไฟล ์AutoCAD มาเพื่อใชใ้นการสรา้งชิน้งาน 

• การสรา้ง และ ควบคมุ Layer 

• การใชง้าน Outliner 

• การซ่อน และ ยกเลิกการซ่อนวตัถุ 



 
 

 
  

คร้ังที ่7 การสร้างงานจาก Sandbox และการใส่รายละเอียดเพ่ิมให้กับงาน 

• การสรา้ง contour จากเสน้โครงรา่ง 

• การสรา้ง contour แบบ grid และการแกไ้ข 

• การลอกเสน้ลงบนพืน้ contour 

• การวางชิน้งานลงบน contour 

• การใส ่Background 

• การใส ่Dimension 

• การใส ่Leader text และ Screen text  

• การใชอ้ปุกรณ ์Section แสดงดา้นตดั  

• การจดัแสงเงา และ การควบคมุ 
คร้ังที ่8 การสร้างรูปแบบน าเสนองาน และ การน าไฟลไ์ปใช้กับโปรแกรมอื่นๆ 

• การสรา้งหนา้ (Scene) เพื่อใชใ้นการน าเสนองาน 

• การควบคมุขอ้มลู และ update 

• การก าหนดค่าในแบบต่างๆ ในการพิมพ ์

• การวางชิน้งานลงบน contour 

• การ export ขอ้มลูไปในแบบ .dwq และ .3ds 

• การสรา้ง file รูปภาพ 

• การสรา้งงานเป็นภาพเคลื่อนไหว .avi 
***หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 


