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หลักสูตรที่ ๒ การทําแผนที่ดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม Power Civil, Google Earth, GPS สําหรับ
งานออกแบบโยธา, คํานวณปริมาณงานดิน
วัตถุประสงค
 ผูอบรมสามารถทําแผนที่ในระดับสํารวจเบื้องตนงานสํารวจจากขอมูลในอินเทอรเน็ต Google Earth และจากอุปกรณ GPS ได
อยางรวดเร็วและสามารถปรับแกไดในภายหลัง ในแบบ AutoCAD
 เพื่อเปนการถายทอดความรูดานวิธีการเขียนแบบโยธาระบบพิกัดตางๆ และแบบแปลงที่ดิน ทําแบบสํารวจพื้ นที่ ถนน แบบ
เสนระดับดวยคอมพิวเตอรไดอยางถูกตอง และเหมาะสม
 เพื่อให ชางสํ ารวจ ชางโยธาในสว นงานขององคก รปกครองส วนท องถิ่ น สามารถนํ าความรูที่ไ ด ไปพั ฒนาภารกิ จงานตา งๆ ที่
รับผิดชอบใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 สงเสริมการใชเทคโนโลยี การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรท างดานไอทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานสําหรับงานบริการ
ประชาชน
 เขาใจในเนื้อหาการอบรมเปนอยางดีสามารถสรางแบบกอสรางดานงานโยธา และนําไปประยุกตในงานของตนได
 การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบโยธาเบื้องตน โดยที่ไมตองออกไปเก็บขอมูลภาคสนาม
 จัดทําและนําเสนอ แผนที่ที่มีขอมูลทั้งพื้นที่ ระดับ และปริมาณเฉลี่ย อยางรวดเร็ว
 เขาใจในการปรับแกขอมูลแผนที่ใหถูกตองในภายหลัง
 เพื่อประโยชนในการนําเสนอโครงการใหมีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน
 สามารถจัดทําแผนที่ในระบบพิกัด L7017,L7018 เพื่องานแผนที่ภาษี และงานออกแบบโยธา
 สามารถทําการคํานวนปริมาณงานดิน เชน ถนน หรือขุดลอก ไดโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
กลุมเปาหมาย นายชางโยธา สถาปนิก เจาหนาที่ผจู ัดทําราคากลาง และเจาหนาที่ในสวนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงาน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ
ระยะเวลาในการฝกอบรม จํานวน ๕ วัน
 รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โรงแรมแซนดาเลย พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี
 รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๔ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
กรีน โฮเทล จังหวัดขอนแกน
 รุนที่ ๓ ระหวางวันที่ ๒๘ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ฮอลิเดย อินนท จังหวัดเชียงใหม
วิทยากร อาจารยธนะพันธ อินทรเกสร
คาลงทะเบียน
ทานละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการอบรม อันประกอบดวยคาเอกสารการอบรม
คาตอบแทนวิทยากร คาเดินทางของวิทยากร คาที่พักวิทยากร คาใชสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาประสานงาน และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (ทั้งนี้ไมรวมคาที่พัก อาหารเย็น และคาเดินทาง)

โดยขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเขารวมการอบรมโดยไมถือเปนวันลาและมีสิทธิ์เบิกคาลงทะเบียน
ตลอดจนคาใชจายตางๆไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ.
๒๕๕๔
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กําหนดการอบรม หลักสูตรที่ ๒ การทําแผนที่ดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม Power Civil, Google Earth, GPS
วันที่ ๑
08.30 - 10.30 น.

ลงทะเบียน / ติดตั้งโปรแกรมทั้งหมด / แนะนําโปรแกรม Google Earth เพื่อการทําแผนที่
ความเขาใจในระบบ พิกัดโลก Lat-Lon ละติจูต ลองติจูต
พักรับประทานของวาง
 บรรยาย ความเขาใจเกี่ยวกับ การใชระบบขอมูล ภูมิศาสตร /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 ๒
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 ๓
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 ๔
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 ๕
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
 การนําเข าขอมูล แผนที่ 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
 ทดลองเดินเก็บพิกัดโดยรอบจากเครื่องโทรศัพทส มารทโฟน
 การนําเข าพิกัดเสนทางจากเครื่องโทรศัพทสมารทโฟนเขามาใน CAD เพื่อทําการสรางเสนระดับ และหาขอมูลงานดิน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 การนําภาพถายหมุดระวางแผนที่ วางซอนในโปรแกรม Google Earth เพื่อนําเขาพื้นที่ จาก Google Earth เขามาใน CAD
 จาก CAD ตัดภาพถายดาวเทียม Google Earth ซอนทับเขาไปในพื้นที่ เพื่อการนําเสนอ
พักรับประทานของวาง
 การใชงานเครื่องมือจัดสรรที่ดิน / แบงแปลงโดยการกําหนดฉากหนาแปลง ระยะหนาแปลง การบังคับพื้นที่แปลง
 การคํานวณพื้นที่แปลง กําหนดการแสดงพื้นที่แปลงเปนแบบตางๆ (ไร-งาน-วา, วา, ตารางเมตร)


การแบงพื้นที่แปลงเปนชุดเทาๆกัน /คํานวณพื้นที่ และตั้งชื่อแปลงทั้งหมด เรียงตามลําดับ/ สรางหมุดระวางแผนที่ทั้งหมด
พักรับประทานของวาง
 การเชื่อมโยงกับฐานขอมูล จากแปลงที่ดิน / การจัดสรางตารางฐานขอมูลแผนที่ภาษี (ตัวอยาง)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 การใสขอมูลเจาของที่ดิน / การเชื่อมแผนที่กับ ฐานขอมูล
พักรับประทานของวาง
 การสงออกข อมูลเพื่อแสดงผลในแบบตางๆ / สรุป รับประกาศนียบัตร ทั้งนี้ผูอบรมตองอยูครบ 5 วัน


