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คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ
มกราคม

เรือง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือการเขียนแบบ และออกแบบสัญจรรอบที ประจําปี
2563
เรียน ผูอ้ ํานวยการ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
สิงทีส่งมาด้วย .รายละเอียดหลักสูตรต่างๆ พร้อมแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม
ด้วยคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร ได้จ ัดอบรมเชิง ปฏิบ ัติก ารโครงการอบรมการใช้
โปรแกรมคอมพิว เตอร์เพือการเขียนแบบและออกแบบสัญจรรอบที 1 ประจําปี พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือ นกุมภาพันธ์ พฤษภาคม 2563 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือเป็ นการเผยแพร่ความรูใ้ ห้แก่ผปู้ ฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและท้องถิน พัฒนา
บุคลากรให้มคี วามรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์เพือการเขีย นแบบโยธา งานสํารวจ งานอาคาร งานถนน และงาน
ชลประทาน จนถึงกระบวนการประมาณราคา และจัดทําราคากลางด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ทีเหมาะสมรวมถึงการใช้งานระบบ
BIM เพือช่วยให้เจ้าหน้าทีสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี
หลักสูตรที การถอดปริมาณงานจากแบบ CAD, PDF เพือประมาณราคาและเข้าระบบราคากลาง
หลักสูตรที การทําแผนทีด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Power Civil, Google Earth, GPS
สําหรับงานออกแบบ โยธาและคํานวณปริมาณงานดิน
หลักสูตรที SketchUp และ Google Earth สําหรับการพัฒนาแหล่งท่องเทียว
หลักสูตรที การใช้ REVIT/ROBOT ออกแบบและเขียนแบบคํานวณโครงสร้างอาคารสาธารณะต่าง ๆ
ของทางราชการ
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เห็นว่าการอบรมดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานและ
บุคลากรของท่าน จึงขอเรียนเชิญให้หน่วยงานท่านส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมในครังนี สามารถสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ท ี
คุณกุลธรา โทรศัพท์ 08 4118 2004, 08 7677 7756, 09 4656 6946 โทรสาร 0 2913 7121 Email: arch.silpakorn@gmail.com
หรือดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บไซต์ได้ท ี http://arch.go2cad.com
ทังนีข้าราชการ เจ้าหน้าทีของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถอื เป็ นวันลาเมือ
ได้รบั อนุมตั จิ ากผูบ้ งั คับบัญชา และมีสทิ ธิเบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที ) พ.ศ.
ตามรายละเอียดทีแนบมาพร้อมนี
จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ และประชาสัมพันธ์โครงการต่อไปด้วย จักเป็ นพระคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. นนท์ คุณคําชู)
คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
สํานักงานคณบดี
โทร. 0 2221 5877
โทรสาร 0 2221 9288
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หลักสูตรที่ 2 การทำแผนที่ดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม Power Civil, Google Earth, GPS สำหรับ
งานออกแบบโยธา, คำนวณปริมาณงานดิน
วัตถุประสงค
 ผูอบรมสามารถทำแผนที่ในระดับสำรวจเบื้องตนงานสำรวจจากขอมูลในอินเทอรเน็ต Google Earth และจากอุปกรณ GPS ได
อยางรวดเร็วและสามารถปรับแกไดในภายหลัง ในแบบ AutoCAD
 เพื่อเปนการถายทอดความรูดานวิธีการเขียนแบบโยธาระบบพิกัดตาง ๆ และแบบแปลงที่ดิน ทำแบบสำรวจพื้ นที่ ถนน แบบ
เสนระดับดวยคอมพิวเตอรไดอยางถูกตอง และเหมาะสม
 เพื่อใหช า งสำรวจ ชางโยธาในสวนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น สามารถนำความรูที ่ไดไปพัฒนาภารกิจงานตาง ๆ ที่
รับผิดชอบใหดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 สงเสริมการใชเทคโนโลยี การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับงานบริการประชาชน
 เขาใจในเนื้อหาการอบรมเปนอยางดีสามารถสรางแบบกอสรางดานงานโยธา และนำไปประยุกตในงานของตนได
 การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบโยธาเบื้องตนโดยที่ไมตองออกไปเก็บขอมูลภาคสนาม
 จัดทำและนำเสนอ แผนที่ที่มีขอมูลทั้งพื้นที่ ระดับ และปริมาณเฉลี่ย อยางรวดเร็ว
 เขาใจในการปรับแกขอมูลแผนที่ใหถูกตองในภายหลัง
 เพื่อประโยชนในการนำเสนอโครงการใหมีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน
 สามารถจัดทำแผนที่ในระบบพิกัด L7017, L7018 เพื่องานแผนที่ภาษี และงานออกแบบโยธา
 สามารถทำการคำนวนปริมาณงานดิน เชน ถนน หรือขุดลอก ไดโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป
กลุมเปาหมาย นายชางโยธา สถาปนิก เจาหนาที่ผูจัดทำราคากลาง และเจาหนาที่ในสวนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงาน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ
ระยะเวลาในการฝกอบรม จำนวน 5 วัน
 รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ 2563
โรงแรมแซนดาเลย พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี
วิทยากร คุณธนะพันธ อินทรเกสร และศาสตราจารยฐติ พิ ัฒน ประทานทรัพย
คาลงทะเบียน
ทานละ 15,000.00บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินการอบรม อันประกอบดวยคาเอกสารการอบรม
คาตอบแทนวิทยากร คาเดินทางของวิทยากร คาที่พักวิทยากร คาใชสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาประสานงาน และคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ (ทั้งนี้ไมรวมคาที่พัก อาหารเย็น และคาเดินทาง)

โดยขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเขารวมการอบรมโดยไมถือเปนวันลาและมีสิทธิ์เบิกคาลงทะเบียน
ตลอดจนคาใชจายตางๆไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. 2554
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กำหนดการอบรม หลักสูตรที่ 2 การทำแผนที่ดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม Power Civil, Google Earth, GPS
วันที่ 1
08.30 - 10.30 น.

ลงทะเบียน / ติดตั้งโปรแกรมทั้งหมด / แนะนำโปรแกรม Google Earth เพื่อการทำแผนที่
ความเขาใจในระบบ พิกัดโลก 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



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 2
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.
วันที่ 3
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.
วันที่ 4
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.
วันที่ 5
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.

การทำแผนที่สำหรับงานโยธา /การเก็บขอมูลจุดพิกัด และคาระดับจากโปรแกรม Google Earth เขาโปรแกรมCAD
พักรับประทานของวาง
 การนำเขาขอมูลแผนที่ จากตัวอยางของแผนที่ทหาร / การดูแผนที่จากไฟล DEM, TIF และ Vector
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 คำนวณคาระดับ และสรางเสนระดับ (เมตร) จาก CAD / สรางเสนระดับใหสวยงาม
พักรับประทานของวาง
 การหาคาระดับดินจากคาระดับที่ได


การสรางเสนกริด นำเสนอเปนภาพพื้นที่เปน 3 มิติ (3D) / การใชงานคำสั่ง 3D
พักรับประทานของวาง
 การสรางเสนตัดขวางระดับดิน (Profile Section) / การสรางเสนตัดขวางระดับดินใหสวยงาม เพื่อนำเสนอ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 การสรางเสนตัดขวางระดับดินหลายเสน (Cross Section) เพื่อการนำเสนอ
พักรับประทานของวาง
 การสราง Layout สำหรับตั้งคากอนการปริ้นแบบเพื่อนำเสนอ


ความเขาใจในการเก็บขอมูลจาก GPS / การนำเขาพิกัดเสนทางจากอุปกรณ GPS เขามาใน CAD (มาตรฐาน WGS84)
พักรับประทานของวาง
 การเก็บพิกัด GPS จากเครื่องโทรศัพทสมารทโฟน เพื่อทดแทนการใชอุปกรณ GPS
 ทดลองเดินเก็บพิกัดโดยรอบจากเครื่องโทรศัพทสมารทโฟน
 การนำเขาพิกัดเสนทางจากเครื่องโทรศัพทสมารทโฟนเขามาใน CAD เพื่อทำการสรางเสนระดับ และหาขอมูลงานดิน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 การนำภาพถายหมุดระวางแผนที่ วางซอนในโปรแกรม Google Earth เพื่อนำเขาพื้นที่จาก Google Earth เขามาใน CAD
 จาก CAD ตัดภาพถายดาวเทียม Google Earth ซอนทับเขาไปในพื้น ที่ เพื่อการนำเสนอ
พักรับประทานของวาง
 การใชงานเครื่องมือจัดสรรที่ดิน / แบงแปลงโดยการกำหนดฉากหนาแปลง ระยะหนาแปลง การบัง คับพื้นที่แ ปลง
 การคำนวณพื้นที่แปลง กำหนดการแสดงพื้นที่แปลงเปนแบบตางๆ (ไร -งาน-วา, วา, ตารางเมตร)


การแบงพื้นที่แปลงเปนชุดเทาๆกัน /คำนวณพื้นที่ และตั้งชื่อแปลงทั้งหมด เรียงตามลำดับ/ สรางหมุดระวางแผนที่ทั้งหมด
พักรับประทานของวาง
 การเชื่อมโยงกับฐานขอมูล จากแปลงที่ดน
ิ / การจัดสรางตารางฐานขอมูลแผนที่ภาษี (ตัวอยาง)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 การใสขอมูลเจาของที่ดิน / การเชื่อมแผนที่กับ ฐานขอมูล
พักรับประทานของวาง
 การสงออกขอมูลเพื่อแสดงผลในแบบตางๆ / สรุป รับ ประกาศนียบัตร ทั้งนี้ผูอบรมตองอยูครบ 5 วัน
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ใบสมัครเขารวมอบรม
โครงการอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบ และออกแบบสัญจรรอบที่ 1

ระหวางเดือน ระหวางเดือนกุมภาพันธ - พฤษภาคม 2563
************************************************************
ชื่อ – นามสกุล _____________________________________________________ ตำแหนง __________________________
อีเมล ____________________________________________________________ มือเบอร ___________________________
ชื่อ – นามสกุล _____________________________________________________ ตำแหนง __________________________
อีเมล ____________________________________________________________ มือเบอร ___________________________
หนวยงาน __________________________________________________________________________________________
ที่อยู _____________________________________________________________________________________________
โทรศัพทหนวยงาน______________________________________________โทรสาร ________________________________

หลักสูตรที่ทานตองการอบรม ( กรุณาทำเครื่องหมาย  ในชอง [ ] )
[ ] หลักสูตรที่ 1 การถอดปริมาณงานจากแบบ CAD, PDF เพื่อประมาณราคาและเขาระบบราคากลาง
[ ] หลักสูตรที่ 2 การทำแผนที่ดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม Power Civil, Google Earth, GPS สำหรับงานออกแบบโยธา,
คำนวณปริมาณงานดิน
[ ] หลักสูตรที่ 3 SketchUp และ Google Earth สำหรับการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
[ ] หลักสูตรที่ 4 การใช REVIT/ROBOT ออกแบบ เขียนแบบคำนวณโครงสราง อาคารสาธารณะตางๆ ของทางราชการ
โปรดระบุวันที่อบรม __________________________ จังหวัดที่จัดอบรม ____________________________

(คาลงทะเบียนทานละ 15,000.00 บาท / 1 หลักสูตร ไมรวมคาที่พัก อาหารเย็น และคาเดินทาง)
การชำระเงินคาลงทะเบียน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ศูนยประสานงาน หรือ
 โอนเงินคาลงทะเบียนผานทาง ธนาคารธนชาต
ตองการจดหมายเชิญจากทางมหาวิทยาลัย
 สาขา ทาพระจันทร ประเภทออมทรัพย
 (กิ๊ก) 08 4118 2004
 ชื่อบัญชี (ภาษาไทย) อบรมคอมพิวเตอรสถาปตย
 (ปู) 09 4656 6946
 ชื่อบัญชี (ภาษาอังกฤษ) University Sila
 โทรสาร : 0 2913 7121, 0 2585 6100
 เลขที่บัญชี 224-6-00781-2
 Email : arch.silpakorn@gmail.com
 ภายหลังการชำระเงิน กรุณาแฟกซหลักฐานการชำระเงิน พรอมระบุ
 ลงทะเบียนดวยตนเองไดที่
ชื่อ-นามสกุล-ชื่อหนวยงาน-หลักสูตรที่ลงสมัครลงในสลิปใบโอนเงิน
 http://arch.go2cad.com
 แฟกซกลับหรือสงอีเมลล arch.silpakorn@gmail.com
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