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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของโครงงานการออกแบบแผนที่ 2 มิติ และ 3 มิติ กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
เพือ่ พัฒนาแผนที่เว็บไซต์ แก้ไขมุมมองของแผนที่แบบเก่า สามารถค้นหาข้อมูลของอาคาร ดูโมเดล 3
มิติ ของชั้นเรี ยน และสยามไกด์จะคอยกล่าวต้อนรับเมื่อผูใ้ ช้งานเข้าสู่ เว็บไซต์ โครงงานนี้ พฒั นาขึ้น
โดยใช้ โ ปรแกรม Floorplanner Build 3.0 ส าหรั บ สร้ า งโมเดลห้ อ ง 3 มิ ติ Adobe Photoshop CS6,
Adobe Illustrator CS6 ส าหรั บ ออกแบบอาคาร Adobe Flash CS6 ส าหรั บ สร้ า งสยามไกด์ Adobe
Dreamweaver CS6 สาหรับพัฒนาเว็บไซต์ และโปรแกรม Sony Sound Force 10.0 สาหรับบันทึกเสียง
ตัวละคร ประโยชน์ที่ได้คือ ผูใ้ ช้งานสามารถค้นหาข้อมูล 3 มิติ ของชั้นเรี ยน และข้อมูลของอาคาร
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Abstract
The purpose of this project is to design 2 dimension and 3 dimension map, which is the case
study of Siam University, for is to develop the map on website, to improve the map view of the last
version, to search building information, to view classrooms in 3 dimension. The population are
visitors can searching information of classrooms by having “Siam Guide” welcoming website users.
This project was created by using Floorplanner Build 3.0 for building 3 dimension room model,
using Adobe Photoshop CS6, Adobe Illustrator CS6 for designing the building, using Adobe Flash
CS6 for building “the Siam Guide”, using Adobe Dreamweaver CS6 for website development, and
using Sony Sound Force 10.0 for recording characters sound. The result showed that benefits to help
users to search 3 dimension view of class rooms, and the building information.
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