
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 

 SuperMap iDesktop สำหรับผู้สนใจโปรแกรมระบบสารสนเทศ 3 มิติ  
ในงานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม 

ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00 – 17.00 น.  (ลงทะเบียน 08.30 น.)  
ณ ห้องอบรม BIM LAB ชัน้ 3 อาคาร วสท. 

จัดโดย  สถาบัน BIM ใน วสท. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันนี้ การทำงานด้านการใช้ระบบ GIS + BIM +3D เพื่องานออกแบบ วางแผน การควบคุมการก่อสร้าง

และการนำระบบBIM ไปใช้เพื่องานดำเนินการดูแลบำรุงรักษา ตลอดจนการนำมาใช้ในกรณีเหตุฉุกเฉินเพื่อวางแผนเข้า
ดำเนินการช่วยเหลือ ต่างมุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีด้านเข้ามาช่วยพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ร่วมถึงเทคโนโลยี
ด้านต่างๆได้ก้าวไกลไปอย่างรวดเร็วมากทั้งด้าน software และ hardware ในงานวิศวกรรมและสภถาปัตยกรรม ก็เช่นกัน 
การใช้ GIS + BIM + 3D ถือว่าเป็นเครื่องมือในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและทันท่วงที  
            การอบรมการใช้โปรแกรม SuperMap iDesktop สำหรับวิศวกรและสภาปนิก ตลอดจนนักภูมิศาสตร์สารสนเทศ  
จึงเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมและการจัดทำแผนที่ระบบประกอบอาคาร และผู้สนใจ  
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง สามารถทำงานแผนที่และการออกแบบ 3 มิติ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลา  
ลดความผิดพลาด ลดต้นทุนและช่วยเพิ่มคุณภาพงานออกแบบให้ดียิ่งขึ้น  
 
วิทยากรโดย        นายสมพร  มั่งมี  

บริษัท สกาย วัน วัน จำกัด  
 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:     
1. วิศวกรและสถาปนิกที่ทำด้านงานสำรวจและออกแบบ 
2. นักภูมิสาสตร์สารสนเทศ 
3. ผู้สนใจทั่วไปที่อยากใช้ โปรแกรมสารสนเทศ 

 
หัวข้อการอบรม 

- สอนการใช้โปรแกรม SuperMap iDesktop  
- สอนการใช้ฟังก์ชั่นพื้นฐานในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
- สอนการทำแผนที่แบบ 3 มิติ 
- สอนการนำเข้าระบบ BIM เข้าสู่โปรแกรมสารสนเทศ Revit Architecture Essential รุ่นที่ 1 
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รุ่นที่ 1 



-ใบสมัคร- การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
 SuperMap iDesktop สำหรับผู้สนใจโปรแกรมระบบสารสนเทศ 3 มิติ  

ในงานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม 
ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00 – 17.00 น.  (ลงทะเบียน 08.30 น.)  

ณ ห้องอบรม BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท. 
จัดโดย  สถาบัน BIM ใน วสท. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษัท) .......... ................................................................................................................................................................................  

เลขที่ .................................... หมู่ที่ ................................ อาคาร  .......................................................  ซอย   .............................................................  

ถนน .......................................................... ตำบล/แขวง .................................................... อำเภอ/เขต .....................................................................  

จังหวัด ...........................................................  รหัสไปรษณีย ์............................................... โทรศัพท ์......................................................................  

โทรสาร ....................................................................................................... E-mail : ................................................................................................  

ผู้ประสานงานโดย .....................................................................................  โทรศัพท์   ..............................................................................................  

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  ..............................................................................    สำนักงานใหญ่    สาขา  .......................................................  

ขอสำรองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้     (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 
1)  ชื่อ – นามสกลุ   .......................................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .........................................................  
2)  ชื่อ – นามสกลุ   .......................................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .........................................................  

อัตราค่าลงทะเบียน 
(อัตรานี้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%, คา่อาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 
  สมาชิก วสท. 5,000 บาท/ท่าน 
  บุคคลทั่วไป 6,000 บาท/ท่าน 

           ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้ 
1.   กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน 
2.   กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน  
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน 
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน 
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

การชำระเงิน 
โอนเงิน     เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

• ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีสแควร์            เลขที่ 162-0-19279-9 
หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเงินเข้าบญัชีธนาคาร  กรณุาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน  พร้อมระบุช่ือผู้เขา้อบรม  ท่ีอยู่ในการออกใบเสรจ็ ส่งมาที ่
E-Mail : saranrat@eit.or.th 
                           สอบถามเพิ่มเติม สราญรตัน์  พงษ์ต้น Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526, FAX : (02)184-4662  
                                             E-Mail : saranrat@eit.or.th Website : www.eit.or 
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สแกน QR Code เพื่อสมัครอบรม 
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