
 

 

หลักสูตรการอบรมเรื่อง 

 การใช้โปรแกรม Sketchup ขั้นพื้นฐาน 

ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2566  เวลา 09.00 – 17.00 น.  (ลงทะเบียน08.30 น.)  
ณ ห้องสถาบัน BIM ชั้น 3 อาคาร วสท. 

ดำเนินการจัดโดย  สถาบัน BIM ใน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันนี้ การทำงานด้านการออกแบบอาคาร ต่างมุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีด้าน BIM เข้ามาช่วยพัฒนาการ
ทำงานให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ร่วมถึงเทคโนโลยีด้านต่างๆได้ก้าวไกลไปอย่างรวดเร็วมากทั้งด้าน software และ hardware ใน
งานก่อสร้างก็เช่นกัน การถอดแบบและประมาณราคาจึงเป็นงานอีกแขนงที่ต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยี  
 

การอบรมการถอดแบบและประมาณราคาด้วยโปรแกรม SketchUP-BIM จึงเป็นหลักสูตรสำหรับวิศวกรที่
เกี่ยวข้องกับงานระบบประกอบอาคาร และผู้สนใจ เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อช่วยให้วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง ลด
ระยะเวลา ลดความผิดพลาด ลดต้นทุนและช่วยเพิ่มคุณภาพงานออกแบบให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้ระบบ BIM 
MODEL ในการทำงาน 

 
วิทยากรโดย        นายโสภณ  มุสิกะสังข์  

กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอสท์ไนน์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท C5 SYNERGY จำกัด 
 

หัวข้อการอบรม 
1) เรียนรู้วิธีการตั้งค่าโปรแกรมก่อนเริ่มใช้งาน 
2) เรียนรู้การใช้เครื่องมือคำสั่งพื้นฐานในการเขียนโมเดล 
3) เรียนรู้การตั้งค่าEntity Info 
4) เรียนรู้การตั้งค่า Materials 
5) เรียนรู้การใช้งาน Group / Components 
6) เรียนรู้การตั้งค่า Styles 
7) เรียนรู้การจัดการ Tags 
8) เรียนรู้การตั้งค่า shadows 
9) เรียนรู้การตั้งค่า Scenes 
10) เรียนรู้การตั้งค่า Fog 
11) เรียนรู้การตั้งค่า Soften Edges 
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12) เรียนรู้การใช้คำสั่ง Match Photo 
13) เรียนรู้การจัดการ Outliner 
14) เรียนรู้การใช้คำสั่ง Section 
15) เรียนรู้การใช้คำสั่ง Sanbox 
16) เรียนรู้การสร้าง Template ไว้ใช้งาน 
17) เรียนรู้การ Import / Export ไฟล์ 
18) เรียนรู้การ import model จาก 3D Werehouse 
19) Work Shop เขียนโมเดล3มิติบ้าน 2 ชั้น 
 
กำหนดการ  (19-20 เมษายน 2566)  
08.30-09.00 น.    ตรวจ ATK ก่อนขึ้นอาคารและลงทะเบียน 
09.00-10.30 น.    เริ่มการอบรม 
10.30-10.45 น.    พักเบรก 15 นาที 
10.45-12.00 น.    เริ่มการบรรยายต่อ 
12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.    เริ่มการบรรยายต่อ  
14.30-14.45 น. พักเบรก 15 นาที 
14.45-16.30 น. เริ่มการบรรยายต่อ 
16.30-17.00 น. ถาม-ตอบ 
 

 

 

วิทยากร: 

คุณโสภณ มุสิกะสังข์  

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอสท์ไนน์ จำกัด 
                       กรรมการผู้จัดการ บริษัท C5 SYNERGY จำกัด  
 
งานการทำงาน / งานด้าน Social  
: Admin กลุ่มสอนประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
: ADMIN PAGE ประมาณราคาด้วยระบบ EASYBIM 
: ADMIN PAGE SKILL BOOSTER หลักสูตร EASYBIM Easy bim FOR ESTIMATION 
: Admin PAGE EXCEL สำหรับงานประมาณราคาประวัติการทำงาน 
: เคยเป็นผู้จัดการฝ่ายต้นทุนและวิศกรรม บริษัท sc asset จำกัด (มหาชน)  
: เคยเป็นวิศวกรโครงการบริษัท SANSIRI จำกัด (มหาชน)  
: เคยเป็นวิศวกรโครงการบริษัท AREEYA PROPERTY จำกัด (มหาชน)  
: เคยเป็น QUANTITY SURVEYER บริษัท  THAI TODA CORPORATION จำกัด 

 



-ใบสมัคร- หลกัสตูรการอบรมเรือ่ง 
การใช้โปรแกรม Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุน่ที่ 1 

            ระหว่างวันท่ี 19-20 เมษายน 2566  ณ ห้องสถาบัน BIM ช้ัน 3 อาคาร วสท. เวลา 09.00-17.00 น. 
     ดำเนินการจัดโดย   สถาบัน BIM ใน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
ที่อยู ่(หนว่ยงาน/บรษิัท) ............................................................................   

เลขที ่............ หมู่ที ่.............. อาคาร  .......................  ซอย   .......................  

ถนน ....................... ตำบล/แขวง ..................... อำเภอ/เขต ...........................  

จังหวัด .......................  รหสัไปรษณยี ์.................... โทรศัพท ์............................  

โทรสาร ......................................... E-mail : ......................................  

ผู้ประสานงานโดย .................................  โทรศพัท์    ......................................  

เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ี ..............................   สำนกังานใหญ่    สาขา ....................  

ขอสำรองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปน้ี (กรุณาเขียนชือ่-นามสกลุตวับรรจง เพื่อความถกูตอ้งของวุฒบิัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ..........................................  

2)  ชื่อ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ..........................................  

อัตราค่าลงทะเบียน 
 สมาชิก วสท.      5,500  บาท/ท่าน  
 บุคคลท่ัวไป      6,000  บาท/ท่าน  

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) 
 

การชำระเงิน 
เช็ค        สั่งจา่ยสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงนิ  เข้าบัญชีเงินฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

• ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจุรสีแควส์ เลขที่ 162-0-09914-4 
 

กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรมที่อยู่ในการออกใบเสร็จส่งมาท่ี 0-2184-4662 
หรือส่งมาที่  E-mail มาที่ Chadaporn.eit@gmail.com 

 
 

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิม่เติมติดต่อ ชฎาพร  พงษ์อิม่ 
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538  FAX:(02)184-4662 

E-mail : CHADAPORN.EIT@GMAIL.COM  ,Website : www.eit.or.th 


