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หลักสูตรที่ 2 การทําแผนที่ดว ยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม Power Civil, Google Earth, GPS สําหรับ
งานออกแบบโยธา, คํานวณปริมาณงานดินงานโคกหนองนา
วัตถุประสงค
1. ผูอบรมสามารถทําแผนที่ในระดับสํารวจเบื้องตนงานสํารวจจากขอมูลในอินเทอรเน็ต Google Earth และจากอุปกรณ GPS
ไดอยางรวดเร็วและสามารถปรับแกไดในภายหลังในแบบ AutoCAD
2. เพื่อเปนการถายทอดความรูดานวิธีการเขียนแบบโยธาระบบพิกัดตางๆ และแบบแปลงที่ดิน ทําแบบสํารวจพื้นที่ ถนน แบบเสน
ระดับดวยคอมพิวเตอรไดอยางถูกตอง และเหมาะสม
3. เพื่อใหชางสํารวจชางโยธาในสวนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําความรูทไี่ ดไปพัฒนาภารกิจงานตางๆ ที่รับผิด
ชอบใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. สงเสริมการใชเทคโนโลยี การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานสําหรับงานบริการประชาชน
2. เขาใจในเนื้อหาการอบรมเปนอยางดีสามารถสรางแบบกอสรางดานงานโยธา และนําไปประยุกตในงานของตนได
3. การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบโยธาเบื้องตนโดยที่ไมตองออกไปเก็บขอมูลภาคสนาม
4. จัดทําและนําเสนอ แผนที่ที่มขี อมูลทั้งพื้นที่ ระดับ และปริมาณเฉลี่ย อยางรวดเร็ว
5. เขาใจในการปรับแกขอมูลแผนที่ใหถูกตองในภายหลัง
6. เพื่อประโยชนในการนําเสนอโครงการใหมีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน
7. สามารถจัดทําแผนที่ในระบบพิกัด L7017, L7018 เพื่องานแผนที่ภาษี และงานออกแบบโยธา
8. สามารถทําการคํานวนปริมาณงานดินสําหรับโครงการโคกหนองนา เชน ถนน หรือขุดลอก ไดโดยใชโปรแกรม สําเร็จรูป
กลุมเปาหมาย
นายชางโยธา สถาปนิก เจาหนาที่ผูจัดทําราคากลาง และเจาหนาที่ในสวนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงาน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ
วิทยากร อาจารยธนะพันธ อินทรเกสร และศาสตราจารยฐิติพฒ
ั น ประทานทรัพย
คาลงทะเบียน
ทานละ 15,000.00บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการอบรม อันประกอบดวยคาเอกสารการอบรม
คาตอบแทนวิทยากร คาเดินทางของวิทยากร คาที่พักวิทยากร คาใชสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาประสานงาน และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (ทั้งนี้ไมรวมคาที่พัก อาหารเชา อาหารเย็น และคาเดินทาง)

โดยขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเขารวมการอบรมโดยไมถือเปนวันลาและมีสิทธิ์เบิกคาลงทะเบียน
ตลอดจนคาใชจายตางๆไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. 2554
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กําหนดการอบรม หลักสูตรที่ 2 การทําแผนที่ดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม Power Civil, Google Earth, GPS สําหรับงานออกแบบโยธา,
คํานวณปริมาณงานดิน งานโคกหนองนา

วันที่ 1
08.30 - 10.30 น.
10.31 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
12.01 - 13.00 น.
13.01 – 14.30 น.
14.31 – 15.00 น.
15.01 – 16.30 น.
วันที่ 2
08.30 - 10.30 น.
10.31 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
12.01 - 13.00 น.
13.01 – 14.30 น.
14.31 – 15.00 น.
15.01 – 16.30 น.
วันที่ 3
08.30 - 10.30 น.
10.31 – 11.00 น.
11.01 – 12.00 น.
12.01 - 13.00 น.
13.01 – 14.30 น.
14.31 – 15.00 น.
15.01 – 16.30 น.
วันที่ 4
08.30 - 10.30 น.
10.31 – 11.00 น.
11.01 – 12.00 น.
12.01 - 13.00 น.
13.01 – 14.30 น.
14.31 – 15.00 น.
15.01 – 16.30 น.

-

ติดตั้งโปรแกรม / แนะนําโปรแกรม Google Earth เพื่อการทําแผนที่
ทําความเขาใจในระบบพิกัดโลก Lat-Lon ละติจูต ลองติจูต
พักรับประทานของวาง
บรรยาย ความเขาใจเกี่ยวกับการใชระบบขอมูลภูมิศาสตร
ความเขาใจเกี่ยวกับการใชงาน CAD 3มิติ และ 2มิติ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ความเขาใจในระบบ UTM / การอานแผนที่ ในแบบตางๆ / พิกัด UTM / พิกัด UTM ในแผนที่ทหาร
พักรับประทานของวาง
การใชงานคําสั่งตางๆ อาทิ ขอมูลถนน,ขอมูลพื้นที่ดินจากโปรแกรม Google Earth

-

การทําแผนที่สําหรับงานโยธา /การเก็บขอมูลจุดพิกัด และคาระดับจากโปรแกรม Google Earth เขาโปรแกรมCAD
การนําเขาขอมูลแผนที่ จากตัวอยางของแผนที่ทหาร,การดูแผนที่จากไฟล DEM, TIF และVector
พักรับประทานของวาง
คํานวณคาระดับ และสรางเสนระดับ (เมตร) จาก CAD, สรางเสนระดับใหสวยงาม
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การหาคาระดับดินจากคาระดับที่ได
พักรับประทานของวาง
การสรางเสนกริด นําเสนอเปนภาพพื้นที่เปน 3 มิติ (3D) / การใชงานคําสั่ง 3D
การสรางเสนตัดขวางระดับดิน (Profile Section)

-

การสรางเสนตัดขวางระดับดินใหสวยงามเพื่อนําเสนอ
การสรางเสนตัดขวางระดับดินหลายเสน (Cross Section) เพื่อการนําเสนอ
การสราง Layout สําหรับตั้งคากอนการปริ้นแบบเพื่อนําเสนอ
พักรับประทานของวาง
ความเขาใจในการเก็บขอมูลจาก GPS / การนําเขาพิกัดเสนทางจากอุปกรณ GPS เขามาใน CAD (มาตรฐาน WGS84)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การเก็บพิกัด GPS จากเครื่องโทรศัพทสมารทโฟน เพื่อทดแทนการใชอุปกรณ GPS
ทดลองเดินเก็บพิกัดโดยรอบจากเครื่องโทรศัพทสมารทโฟน
การนําเขาพิกัดเสนทางจากเครื่องโทรศัพทสมารทโฟนเขามาใน CAD เพื่อทําการสรางเสนระดับ และหาขอมูลงานดิน
พักรับประทานของวาง
การนําภาพถายหมุดระวางแผนที่วางซอนในGoogle Earth เพื่อนําเขาพื้นที่จากGoogle Earth เขามาใน CAD
จาก CAD ตัดภาพถายดาวเทียม Google Earth ซอนทับเขาไปในพื้นที่ เพื่อการนําเสนอ

-

การใชงานเครื่องมือจัดสรรที่ดิน / แบงแปลงโดยการกําหนดฉากหนาแปลง ระยะหนาแปลง การบังคับพื้นที่แปลง
การคํานวณพื้นที่แปลง กําหนดการแสดงพื้นที่แปลงเปนแบบตางๆ (ไร-งาน-วา, วา)
พักรับประทานของวาง
การเชื่อมโยงกับฐานขอมูล จากแปลงที่ดิน / การจัดสรางตารางฐานขอมูลแผนที่ภาษี (ตัวอยาง)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การใสขอมูลเจาของที่ดิน / การเชื่อมแผนที่กับ ฐานขอมูล
พักรับประทานของวาง
การสงออกขอมูลเพื่อแสดงผลในแบบตางๆ
สรุป รับประกาศนียบัตร ทั้งนี้ผูอบรมตองอยูครบ 4 วัน
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ใบสมัครเขารวมอบรม
ชื่อ – นามสกุล _____________________________________________________ ตําแหนง __________________________
อีเมล ____________________________________________________________ เบอรมือถือ_________________________
ชื่อ – นามสกุล _____________________________________________________ ตําแหนง __________________________
อีเมล ____________________________________________________________ เบอรมือถือ_________________________
หนวยงาน __________________________________________________________________________________________
ที่อยู _____________________________________________________________________________________________
โทรศัพทหนวยงาน______________________________________________โทรสาร ________________________________
หลักสูตรที่ทานตองการอบรม ( กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชอง [ ] )
หลักสูตรที่ 1 การถอดแบบประมาณราคา และจัดทําราคากลางงานกอสรางจากไฟลแบบ 2D CAD, PDF ไฟลภาพ และภาพถายดาวเทียม
Google ดวยโปรแกรม PEstimate EDU. (อบรม 4 วัน คาลงทะเบียน 15,000.00 บาท)
[ ] วันที่ 16-19 มกราคม 2566 (เชียงใหม)

[ ] วันที่ 20-23 กุมพาพันธ 2566 (ขอนแกน)

[ ] วันที่ 30- มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2566 (กรุงเทพ)
หลักสูตรที่ 2 การทําแผนที่ดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม Power Civil, Google Earth, GPS สําหรับงานออกแบบ โยธาและคํานวณ
ปริมาณงานดิน งานโคกหนองนา (อบรม 4 วัน คาลงทะเบียน 15,000.00 บาท)
[ ] วันที่ 19-22 ธันวาคม 2565 (กรุงเทพฯ)

[ ] วันที่ 13-16 กุมภาพันธ 2566 (ชลบุรี)

หลักสูตรที่ 3 เพัฒนางานแบบอาคาร จากการเขียนลายเสน เปนการเขียนสามมิติ ดวยเทคโนโลยี BIM (Building Information
Modeling) (อบรม 4 วัน คาลงทะเบียน 15,000.00 บาท)
[ ] วันที่ 16-19 มกราคม 2566 (เชียงใหม)

[ ] วันที่ 20-23 กุมพาพันธ 2566 (ขอนแกน)

[ ] วันที่ 30- มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2566 (กรุงเทพ)
หลักสูตรที่ 4 การเขียนแบบอาคารเอนกประสงคและคํานวณโครงสรางเหล็กบนโปรแกรม 2D CAD ดวยโปรแกรม QuickDesign EDU.
(อบรม 4 วัน คาลงทะเบียน 15,000.00 บาท)
[ ] วันที่ 19-22 ธันวาคม 2565 (กรุงเทพฯ)

[ ] วันที่ 13-16 กุมภาพันธ 2566 (ชลบุรี)

— (คาลงทะเบียนทุกหลักสูตร ไมรวมคาที่พกั อาหารเชา อาหารเย็น และคาเดินทาง) —
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การชําระเงินคาลงทะเบียน
 โอนเงินคาลงทะเบียนผานทาง ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
 สาขา ทาพระจันทร ประเภทออมทรัพย
 ชื่อบัญชี (ภาษาไทย) อบรมคอมพิวเตอรสถาปตย
 ชื่อบัญชี (ภาษาอังกฤษ) University Sila
 เลขที่บัญชี 810-2-02480-2
 ภายหลังการชําระเงิน กรุณาสงหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุ ชื่อ-นามสกุล-ชื่อหนวยงานหลักสูตรที่ลงสมัครลงในสลิปใบโอนเงิน สงอีเมลล arch.silpakorn@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ศูนยประสานงาน หรือตองการ
จดหมายเชิญจากทางมหาวิทยาลัย
 08 4118 2004, 08 7677 7756, 08 0922 3311
 โทรสาร : 029137121, 025856100
 Email : arch.silpakorn@gmail.com
 ลงทะเบียนดวยตนเองไดที่
 http://arch.go2cad.com

