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หลักสูตรที่ 4 การเขียนแบบอาคารเอนกประสงคและคํานวณโครงสรางเหล็กบนโปรแกรม 2D CAD ดวย
โปรแกรม QuickDesign EDU.
วัตถุประสงค
1. ผูเขารวมอบรมสามารถเขียนแบบ 2 มิติ อาคารโครงสรางเหล็กบนโปรแกรม AutoCAD รวมกับโปรแกรมเสริม QuickDesign EDU. มีคาํ สั่ง
ในการชวยเขียนแบบงานโครงสราง Gridline, ฐานราก, เสา, คาน, พื้น, ผนัง, บันได และโครงหลังคา Truss
2. สามารถนําแบบที่เขียนมาคํานวณโครงสรางเหล็ก พรอมทํารายการคํานวณเพื่อใชในการขออนุญาตกอสรางและใชสําหรับการกอสรางได
จริง
3. เขียนแบบแปลนงานโครงสรางที่ไดจากการคํานวณ งานเสา, คาน, พื้นคสล.,พื้น Flat-slab และโครงหลังคา Truss
4. เขียนรูปตัด แสดงการเสริมเหล็กฐานราก, เสา, คาน, พื้น และหลังคา Truss
5. เขียนแบบแปลนงานสถาปตย มีคาํ สั่งชวยใหสามารถเขียนแบบไดรวดเร็ว เชน การเขียนผนัง, ประตูหนาตาง, สุขภัณฑ และบันได
6. เขียนแบบรูปดานทั้ง 4 ดาน และรูปตัด 2 รูป, เขียนแบบผังโครงการ ผังบริเวณและชวยทําสารบัญแบบ
7. เขียนแบบงานระบบไฟฟา และงานสุขาภิบาล, ถังบําบัดนํ้าเสีย
8. สามารถถอดปริมาณจากแบบที่เขียนโดยสงขอมูลไปยังโปรแกรม Excel เพื่อออกรายงาน
9. คําสั่งชวยพิมพแบบ และพิมพรายการคํานวณ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สงเสริมการใชเทคโนโลยีการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเจาหนาที่ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือหนวยงานราชการอื่นๆ ในการบริการประชาชน
2. ลดเวลาและความผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนแบบ และการคํานวณโครงสรางอาคารดวยมือ
3. ไดแบบที่ใชสําหรับการกอสรางอาคารเอนกประสงค ทั้งแบบสถาปตย, แบบโครงสราง, แบบงานระบบไฟฟา และสุขาภิบาล พรอมรายการ
คํานวณ
กลุมเปาหมาย
นายชางโยธา, สถาปนิก, นายชางเขียนแบบ และเจาหนาที่ในหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ
วิทยากร
อาจารยยุทธนา ทับทิมทอง (ผูพัฒนาโปรแกรม QuickDesign)
เครื่องมือที่ใช
- คอมพิวเตอร Windows OS 7, 10, 11 / โปรแกรม AutoCAD 2007 ขึ้นไป ติดตั้ง VBA Enable
- Microsoft excel 2007 ขึ้นไป

คาลงทะเบียน
- ทานละ 15,000.00บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจา ยในการดําเนินการอบรม อันประกอบดวยคาเอกสารการ
อบรม คาตอบแทนวิทยากร คาเดินทางของวิทยากร คาที่พักวิทยากร คาใชสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาประสานงาน และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ทั้งนี้ไมรวมคาที่พัก อาหารเชา อาหารเย็น และคาเดินทาง)

โดยขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเขารวมการอบรมโดยไมถือเปนวันลาและมีสิทธิ์เบิกคาลงทะเบียน
ตลอดจนคาใชจายตางๆไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. 2554
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กําหนดการอบรม หลักสูตรที่ 4 การเขียนแบบอาคารเอนกประสงคและคํานวณโครงสรางเหล็กบนโปรแกรม 2D CAD ดวยโปรแกรม
QuickDesign EDU.
วันที่ 1
8:30–10:30
10:31-11:00
11:01-12:00
12:01-13:00
13:01-14:30
14:31-15:00
15:01-16:30

- ลงทะเบียน เริ่มการอบรม แนะนําภาพรวมของการอบรม โปรแกรมที่ใช ติดตั้งโปรแกรม
- พักรับประทานอาหารวาง
- แนะนําภาพรวมโปรแกรม และเริ่มเขียนงานใหม
- พักรับประทานอาหารเที่ยง
- เขียนแบบ Gridline, แปลนเสา, คาน, พื้น, ผนัง และบันได
- พักรับประทานอาหารวาง
- เขียนแบบแปลนฐานราก และหลังคา Truss

วันที่ 2
8:30 – 10:30
10:31-11:00
11:01-12:00
12:01-13:00
13:01-14:30
14:31-15:00
15:01-16:30

- คํานวณโครงสรางอาคารและเขียนแบบขยายคาน, พื้น
- พักรับประทานอาหารวาง
- คํานวณโครงสรางอาคารและเขียนแบบขยายฐานราก, เสา
- พักรับประทานอาหารเที่ยง
- คํานวณโครงสรางและเขียนแบบแปลนงานโครงหลังคา Truss
- พักรับประทานอาหารวาง
- เขียนแบบขอกําหนดและเขียนแบบแปลนโครงสราง

วันที่ 3
8:30 – 10:30
10:31-11:00
11:01-12:00
12:01-13:00
13:01-14:30
14:31-15:00
15:01-16:30

- เขียนแบบสถาปตย แปลนอาคาร ใสประตูหนาตาง, สุขภัณฑ
- พักรับประทานอาหารวาง
- เขียนแบบขยายบันได, แบบขยายหองนํ้า
- พักรับประทานอาหารเที่ยง
- เขียนแบบผังบริเวณ โฉนดที่ดิน, รายการประกอบแบบ
- พักรับประทานอาหารวาง
- ใสรายละเอียดเฟอรนิเจอร, องคประกอบอื่นๆ เชน คน, ตนไม, รถยนต เปนตน

วันที่ 4
8:30 – 10:30
10:31-11:00
11:01-12:00
12:01-13:00
13:01-14:30
14:31-15:00
15:01-16:30

- ถอดปริมาณงานจากแบบที่เขียน
- พักรับประทานอาหารวาง
- วิธีการพิมพแบบ พิมพรายงานคํานวณ
- พักรับประทานอาหารเที่ยง
- วิธีการแกไขแบบ
- พักรับประทานอาหารวาง
- สรุปการอบรม, ถาม-ตอบ
- รับประกาศนียบัตร
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แบบงานสถาปตยกรรม

แบบงานโครงสราง

12

รายการคํานวณโครงสราง
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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

