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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 3 SketchUp และ Google Earth สำหรับการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
หลักสูตรนี้จัดขึ้น สำหรับผูออกแบบที่มีเวลาจำกัด และตองการเครื่องมือที่ชวยในการนำเสนอโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
เพื่อนำเสนอผูบริหารอยางรวดเร็ว ภาพรวมของแหลงทองเที่ยว อาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวกอยางเพียงพอ โดยจะไดทั้งแบบ
Conceptual Design 2 มิติ และ 3 มิติ ปริมาณงานเบื้องตน ภาพรวมของแหลงทองเที่ยวดวย Google Earth และแผนงาน Master
Plan เบื้องตนดวย Gantt Chart รวมถึงการนำเสนอดวย Video และภาพเรนเดอรของอาคาร และ Layout
วัตถุประสงค
 เพื่อเปนการถายทอดความรูดานวิธีการพัฒนาแหลงทองเที่ยว เพื่อนำเสนอผูบ
 ริหารอยางรวดเร็ว
 เพื่อเปนการถายทอดความรูดานวิธีการสำหรับสรางแบบจำลองอาคาร 3 มิติอยางรวดเร็วดวยคอมพิวเตอรไดอยางถูกตอง และ
เหมาะสม
 สถาปนิก วิศวกร และเจาหนาที่ฝายออกแบบ ฝายกอสราง หรือผูเกี่ยวของกับโครงการกอสราง ในสวนงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสวนราชการ สามารถนำความรูทไี่ ดไปพัฒนาภารกิจงานตาง ๆ ที่รบั ผิดชอบใหดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
 เพื่อลดคาใชจายงบประมาณภาครัฐขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดสรางแบบจำลองอาคาร 3 มิติ ดานการใชงาน
 ประเมินความเสี่ยง ขอดี ขอสีย และผลกระทบพื้นที่ใกลเคียง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 เพื่อเปนการถายทอดความรูดานความเขาใจพื้นฐานการประยุกตใชงาน SketchUp และ Google Earth สำหรับความรู
ดานวิธีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางรวดเร็ว
 ประเมินภาพรวมดวย Google Earth สำหรับโครงการที่มีผลกระทบกับบริเวณใกลเคียง
 นำเสนอแผนงาน Master Plan เบื้องตนในลักษณะ Gantt Chart
 การนำเสนอดวย Video และภาพเรนเดอรของอาคาร
กลุมเปาหมาย
 สถาปนิก วิศวกร เจาหนาที่ฝา ยออกแบบ ที่มีเวลาจำกัดในการนำเสนอ Conceptual Design ของโครงการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว และสาธารณูปโภคทีม่ ีผลกระทบกับพื้นที่ใกลเคียง
 นายชางโยธา สถาปนิก และเจาหนาที่ในสวนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิ จ
ระยะเวลาในการฝกอบรม จำนวน 5 วัน
 รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2563
โรงแรมแซนดาเลย พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี
 รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563
โรงแรมกรีน จ.ขอนแกน
วิทยากร คุณประยุทธ พันธุลาภ และศาสตราจารยฐิติพัฒน ประทานทรัพย
คาลงทะเบียน
ทานละ 15,000.00บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินการอบรม อันประกอบดวยคาเอกสารการอบรม
คาตอบแทนวิทยากร คาเดินทางของวิทยากร คาที่พักวิทยากร คาใชสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาประสานงาน และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (ทั้งนี้ไมรวมคาที่พัก อาหารเย็น และคาเดินทาง)

โดยขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเขารวมการอบรมโดยไมถือเปนวันลาและมีสิทธิ์เบิกคาลงทะเบียน
ตลอดจนคาใชจายตางๆไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. 2554
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กำหนดการอบรม หลักสูตรที่ 3 SketchUp และ Google Earth สำหรับการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
วันที่ 1
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.

ลงทะเบียน / ติดตั้งโปรแกรม / ภาพรวมของหลักสูตร / สวนประกอบของ SketchUp หนาจอ เมนู ทูลบาร ฯลฯ
พักรับประทานของวาง
 การสรางไฟลใหม การตั้งชื่อไฟล และแนวทางการจัดเก็บไฟลตามโครงการ
 การปรับกลองแบบ Perspective หรือ Drawing /ความเขาใจเกีย
่ วกับ Entity, Group, Component
 สวนประกอบของEntity และความสัมพันธระหวาง Edge&Face /ปญหาและแนวทางปองกันการเชื่อมติดกันของ Entity
พักรับประทานอาหาร
 แนะนำกฎการสรางโมเดล 3มิติอยางรวดเร็ว / ทบทวนการใช Layer , Style/ การสรางกรุป / การนำคอมโพเนนท มาใชงาน
 การสรางคอมโพเนนทที่มีชองเปด (Opening) /การสราง Scene เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอแบบดวย Layout
พักรับประทานของวาง
 ทบทวนการใชคำสั่งในการสรางวัตถุ / การใช Ruby Quick Tool Modeling สำหรับชวยสรางอาคาร 3Dอยางรวดเร็ว
 การสรางอาคาร 3 มิติ พรอมคอมโพเนนท ประตู หนาตาง / การประมาณราคาเบื้องตนดวย QuickBOQ



วันที่ 2
08.30 - 10.30 น.

พื้นฐานการใช SketchUp Layout / การสราง Scene และ Camera View เพื่อนำเสนอแหลงทองเที่ยว
การนำเสนอแหลงทองเที่ยวดวย SketchUp Layout ดวย Scene
พักรับประทานของวาง
 การพิมพแบบเปนเอกสาร PDF / พื้นฐานการใชงาน Material และการปรับใหเหมาะกับงาน
 การสราง Material จากรูปภาพ เชน ผนัง วัสดุปูพื้น ประตู หนาตาง
พักรับประทานกลางวัน
 การปรับคาโปรงใสของ Material / การใชงาน Text กับ แบบจำลองอาคาร 3 มิติ
 การใช Dimension ใหเหมาะสมกับการนำเสนองาน / การนำรูปภาพผังโครง (site plan) การเขามาใชงาน
พักรับประทานของวาง
 แนวทางการใช Layout ในการนำเสนอแหลงทองเที่ยว
 Workshop การใช Layout ในการนำเสนอแหลงทองเที่ยว



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.

การนำภาพแผนทีจ่ าก Google Earth เขามาใชงาน Surface และ Contour
พักรับประทานของวาง
 พื้นฐานการใช Ruby Quick Tool Modelingแบบจำลองอาคาร3 มิติ และ Sandbox ชวยในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
 พักรับประทานอาหาร
 แนวทางการนำแบบจำลองอาคาร3 มิตใิ ชรวมกับ Google Earth เพื่อสราง video แนะนำแหลงทองเที่ยว
พักรับประทานของวาง
 Workshop การนำแบบจำลองอาคาร3 มิติใชรวมกับ Google Earth เพื่อสราง video แนะนำแหลงทองเที่ยว


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.



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

การเชื่อมโยงไปยังเอกสารอื่นๆดวย Hyperlink
พักรับประทานของวาง
 การทำ Master Plan เบื้องตนในลักษณะ Gantt chart
พักรับประทานอาหาร
 แนวทางการทำงบประมาณเบื้องตนแหลงทองเที่ยว โดยใชหลักการ unit cost
พักรับประทานของวาง
 Workshop แนวทางการทำงบประมาณเบื้องตนแหลงทองเที่ยว โดยใชหลักการ unit cost
Workshop สรางแบบจำลองอาคาร3 มิติใชรวมกับ Google Earth ชวยในการพัฒนาและ video แนะนำแหลงทองเที่ยว
พักรับประทานของวาง
 Workshop สรางแบบจำลองอาคาร3 มิติใชรวมกับ Google Earth ชวยในการพัฒนาและ video แนะนำแหลงทองเที่ยว (ตอ)
พักรับประทานอาหาร
 Workshop Master Plan เบื้องตนในลักษณะ Gantt chart
พักรับประทานของวาง
 Workshop แนวทางการทำงบประมาณเบื้องตนแหลงทองเที่ยว โดยใชหลักการ unit cost
 สรุปการอบรม มอบประกาศนียบัตร (ทัง้ นี้ผูอบรมตองอยูครบ 5วัน)
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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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