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หลักสูตรที่ ๓ SketchUp สําหรับงานกอสรางและอาคาร
หลักสูตรนี้จัดขึ้น สําหรับผูออกแบบที่มีเวลาจํากั ด และตองการเครื่องมือที่ชวยในการนําเสนอโครงการกอสรา งอาคาร เพื่อนําเสนอ
ผูบริหารอยางรวดเร็ว โดยจะไดทั้งแบบ Conceptual design 3 มิติ และ 2 มิติ ปริมาณงานเบื้องตน แสดงผลกระทบสิ่งแวดลอมดวย Google
Earth และแผนงาน Master Plan เบื้องตนดวย Gantt chart รวมถึงการจําลองขั้นตอนกอสรางเบื้องตน และภาพเรนเดอรของอาคาร
วัตถุประสงค
 เพื่อเปนการถายทอดความรูดานวิธีการสําหรับสรางแบบจําลองอาคาร 3 มิติอยางรวดเร็วดวยคอมพิวเตอรไดอยางถูกตอง และเหมาะสม
 สถาปนิก วิศวกร และเจาหนาที่ฝายออกแบบ ฝายกอสราง หรือผูเกี่ยวของกับโครงการกอสราง ในสวนงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสวนราชการ สามารถนําความรูที่ไดไปพัฒนาภารกิจงานตางๆ ที่รับผิดชอบใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
 เพื่อลดคาใชจายงบประมาณภาครัฐขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดสรางแบบจําลองอาคาร 3 มิติ ดานการใชงาน
 เขาใจผลกระทบเกี่ยวกับกลิ่นและสารเคมีกับพื้นที่ใกลเคียง
หลักการและเหตุผล
 เพื่อเปนการถายทอดความรูดานวิธีการสําหรับสรางแบบจําลองอาคาร 3 มิติอยางรวดเร็วดวยคอมพิวเตอรไดอยางถูกตอง และเหมาะสม
 สถาปนิก วิศวกร และเจาหนาที่ฝายออกแบบ ฝายกอสราง หรือผูเกี่ยวของกับโครงการกอสราง ในสวนงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสวนราชการ สามารถนําความรูที่ไดไปพัฒนาภารกิจงานตางๆ ที่รับผิดชอบใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
 เพื่อลดคาใชจายงบประมาณภาครัฐขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดสรางแบบจําลองอาคาร 3 มิติ ดานการใชงาน
 เขาใจผลกระทบเกี่ยวกับกลิ่นและสารเคมีกับพื้นที่ใกลเคียง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 เพื่อเปนการถายทอดความรูดานความเขาใจพื้นฐานการประยุกตใชงาน SketchUp สําหรับสรางแบบจําลองอาคาร 3Dอยางรวดเร็ว
 เขาใจพื้นฐานการใช SketchUp รวมกับ Google Earth
 แสดงผล ดวย Google Earth สําหรับโครงการที่มีผลกระทบกับบริเวณใกลเคียง
 นําเสนอแผนงาน Master Plan เบื้องตนในลักษณะ Gantt chart
กลุมเปาหมาย
 สถาปนิก วิศวกร เจาหนาที่ฝายออกแบบ ที่มีเวลาจํากัดในการนําเสนอ Conceptual design ของโครงการกอสรางอาคาร และ
สาธารณูปโภคที่มีผลกระทบกับพื้นที่ใกลเคียง
 นายชางโยธา สถาปนิก เจาหนาที่ผจู ัดทําราคากลาง และเจาหนาที่ในสวนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ
ระยะเวลาในการฝกอบรม จํานวน ๕ วัน



รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๔ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

โรงแรมแซนดาเลย พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี
กรีน โฮเทล จังหวัดขอนแกน

วิทยากร อาจารยประยุทธ พันธุลาภ
คาลงทะเบียน
ทา นละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่ งหมื่ นหา พั น บาทถ ว น) เพื่ อเปนคา ใชจ า ยในการดํ า เนิ น การอบรม อั น ประกอบด ว ยค าเอกสารการอบรม
คาตอบแทนวิทยากร คาเดินทางของวิทยากร คาที่พักวิทยากร คาใชสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาประสานงาน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(ทั้งนี้ไมรวมคาที่พัก อาหารเย็น และคาเดินทาง)

โดยขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเขารวมการอบรมโดยไมถือเปนวันลาและมีสิทธิ์เบิกคาลงทะเบียน
ตลอดจนคาใชจายตางๆไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ.
๒๕๕๔
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กําหนดการอบรม หลักสูตรที่ ๓ SketchUp สําหรับงานกอสรางและอาคาร
วันที่ ๑
08.30 - 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.00 น.
15.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียน / ติดตั้งโปรแกรม / ภาพรวมของหลักสูตร / สวนประกอบของ SketchUp หนาจอ เมนู ทูลบาร ฯลฯ
พักรับประทานของวาง
 การสรางไฟลใหม การตั้งชื่อไฟล และแนวทางการจัดเก็บไฟลตามโครงการ
 การปรับกลองแบบ Perspective หรือ Drawing /ความเขาใจเกี่ยวกับ Entity, Group, Component
 สวนประกอบของEntity และความสัมพันธระหวาง Edge&Face /ปญหาและแนวทางปองกันการเชื่อมติดกันของ Entity
พักรับประทานอาหาร
 แนะนํากฎการสรางโมเดล 3มิติอยางรวดเร็ว / ทบทวนการใช Layer , Style/ การสรางกรุป / การนําคอมโพเนนท มาใชงาน
 การสรางคอมโพเนนทที่มีชองเปด (Opening) /การสราง Scene เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนําเสนอแบบดวย Layout
พักรับประทานของวาง
 ทบทวนการใชคําสั่งในการสรางวัตถุ / การใช Ruby Quick Tool Modeling สําหรับชวยสรางอาคาร 3Dอยางรวดเร็ว
 การสรางอาคาร 3 มิติ พรอมคอมโพเนนท ประตู หนาตาง / การประมาณราคาเบื้องตนดวย QuickBOQ


วันที่ ๒
08.30 - 10.30 น.

พื้นฐานการใช SketchUp Layout / การสราง Scene และ Camera View เพื่อนําเสนอโครงการ
การนําเสนอโครงการดวย SketchUp Layout ดวย Scene
พักรับประทานของวาง
 การพิมพแบบเปนเอกสาร PDF / พื้นฐานการใชงาน Material และการปรับใหเหมาะกับงาน
 การสราง Material จากรูปภาพ เชน ผนัง วัสดุปูพื้น ประตู หนาตาง
พักรับประทานกลางวัน
 การปรับคาโปรงใสของ Material / การใชงาน Text กับ แบบจําลองอาคาร 3 มิติ
 การใช Dimension ใหเหมาะสมกับการนําเสนองาน / การนํารูปภาพผังโครง (site plan) การเขามาใชงาน
พักรับประทานของวาง
 แนวทางการสรางโมเดลจากภาพแปลน และปริมาณงาน / แนวทางการสรางโมเดลจากไฟล DWG และปริมาณงาน
 การสรางโมเดลจากภาพถายดวย Match Photo / ขอแนะนําในการเลือกภาพถายมาใชกับ Match Photo



10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.00 น.
15.00 – 16.30 น.

วันที่ ๓
08.30 - 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.00 น.
15.00 – 16.30 น.

พื้นฐานความเขาใจการใชงาน SketchUp รวมกับ Google Earth
พักรับประทานของวาง
 การนําภาพแผนที่จาก Google Earth เขามาใชงาน
พักรับประทานอาหาร
 การนําแบบจําลองอาคาร3 มิติใชรวมกับ Google Earth / การสรางไฟล kmz สําหรับสง e-mail
พักรับประทานของวาง
 การ import ไฟล kmz กลับมาใชงาน Google Earth / การเชื่อมโยงไปยังเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของดวย Hyperlink


วันที่ ๔
08.30 - 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00น.
12.00 - 13.00น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.00 น.
15.00 – 16.30 น.

การนําผลกระทบมาชวยในการออกแบบดวย SketchUp
พักรับประทานของวาง
 พื้นฐานการใช SketchUp Sandbox ชวยในการนําเสนองาน Landscape / การสราง Contour จาก Google Earth
พักรับประทานอาหาร
 แนวทางการนําไปใชงานรวมกับ Sandbox
พักรับประทานของวาง
 การนําอาคารมาจัดวางบนพื้นผิว (Surface) ที่สรางจาก Contour


วันที่ ๕
08.30 - 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 -13.00 น.
13.00 –14.30 น.
14.30 –15.00 น.
15.00 –16.30น

Workshop ออกแบบอาคาร 3 มิติอยางรวดเร็ว ดวยเครื่องมือ QTMo
พักรับประทานของวาง
 Workshop ออกแบบเวที สําหรับงานกิจกรรมประจําปตางๆ
พักรับประทานอาหาร
 Workshop ออกแบบศาลากลาง อนุเสาวรีย อาคารอเนกประสงค
พักรับประทานของวาง
 Workshop ออกแบบปายงาน ซุมประตู ทางเขางานมหกรรม / สรุปการอบรม มอบประกาศนียบัตร (ทั้งนี้ผูอบรมตองอยูครบ 5วัน)


