
 
   จัดโดย สถาบัน BIM ใน วสท.  

   วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 
 

PDU  18 หนวย 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Autodesk Civil 3D รุนที่ 3 
วันที่ 19 – 21 ธันวาคม พ.ศ.2565  

ณ หองอบรม BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท. 
 

หลักการและเหตุผล: 

ในปจจุบัน การทํางานดานการออกแบบวิศวกรรมโยธาในหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตางมุงเนนในการนําเทคโนโลยีดาน BIM 
เขามาชวยพัฒนาการทํางานใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน โปรแกรม Autodesk Civil 3D เปนซอฟทแวรที่ชวยใหวิศวกรโยธาและนักออกแบบ สามารถ
สรางแบบจําลองถนนไดเสมือนจรงิ ถูกตอง แมนยํา และชวยลดความผิดพลาดในการออกแบบ หลักสูตรการอบรมการใชโปรแกรม Autodesk Civil 
3D จะเปนการชวยใหผูเขารับการอบรม สามารถเขาใจถึงลักษณะการใชงานของโปรแกรมอยางทั่วถึง สามารถใชคําสั่งออกแบบงานทางไดอยาง
รวดเร็วและถูกตอง 

การอบรมการใชโปรแกรม Autodesk Civil 3D จึงเปนหลักสูตรสําหรับวิศวกร และผูสนใจ เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ชวยใหวิศวกร 
ผูรับเหมากอสราง สามารถนําขอมูลแบบจําลองถนนไปใชงานอยางตอเนื่อง ลดการทํางานท่ีซ้ําซอน ลดการทํางานที่ขัดแยงกัน ลดตนทุนในการ
ทํางาน และชวยเพิ่มคุณภาพงานออกแบบงานทางใหดียิ่งข้ึน 

 
 

วัตถุประสงคของการฝกอบรม: 
- เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความเขาใจถึงกระบวนการการทํางานของโปรแกรม Autodesk Civil 3D ในสวนของงานโครงสราง และสามารถนาํไปใชงาน

จริงได 
- เพ่ือใหผูเขาอบรมมีทักษะในการทํางานของโปรแกรม และเพ่ิมศักยภาพในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- ผูเขาอบรมสามารถสรางผลลัพธไดแก แบบกอสราง Plan & Profile และ Cross Section พรอมปรมิาณดินตัด - ดินถม ได 

 
 

 กลุมเปาหมายผูเขาอบรม:     

วิศวกรโยธา, นายชางโยธา, ผูรับเหมา, นิสิต/นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป 

 
 

กําหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ 
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2565 

08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน  
09:00 – 16:00 น. 

 
- Getting Started  
- การนําเขาขอมลูจาก Point File  

- การสราง Point Styles , Point Groups , Point Label Style 

- การสราง Surface จาก Point File 

- การสราง Surface จาก Tin File 

- การสราง Surface จาก Dem File 

- การสราง Surface จากเสน Contour 

- การแกไข Surface 

- การ Analyzing Surface 

- การกําหนดคาระดับ เชน Spot Elevation, Contour Label 
 

อ.อุทัย ชุติวิภาภรณ 
 

หมายเหตุ 10.30 – 10.45 น. / 15.30 – 15.45 น.พักรับประทานอาหารวาง 
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 



 
 

   
  

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2565 

08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน  
09:00 – 16:00 น. 

 
- การสรางเสน Alignment (Create Alignment) 
- การใส Label ของเสน Alignment (Add Label Alignment) 
- การแกไขขอมูลของเสน Alignment (Editing Alignment) 
- การสรางเสน Existing Profile (Creating Surface Profile) 
- การสรางเสน Finish Profile (Creating Profile) 
- การใส Label ของเสน Profile (Add Label Profile) 
- การสรางหนาตัดถนน (Creating an Assembly) 
- การสรางถนน 3 มิติ (Creating a Corridor Model) 
- การแกไขถนน 3 มิติ (Editing Corridor Section) 

 

อ.อุทัย ชุติวิภาภรณ 

หมายเหตุ 10.30 – 10.45 น. / 15.30 – 15.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

 

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2565 

08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน 

 
 

09:00 – 16:00 น. 
 

- การสรางพ้ืนผิว Datum และ พื้นผิว Top (Create Surface Datum & Top) 
- การตัด Cross Section (Create Sample Line) 
- การคิดปริมาณงานดินตดั-ดินถม และปรมิาณวัสดุ (Calculating Corridor Volumes) 
- การสรางตารางแสดงปรมิาณงานดินตัด-ดินถม และปริมาณวัสด ุ
- การสราง Sheet Plan & Profile 
- การสราง Sheet Cross Section 

 

อ.อุทัย ชุติวิภาภรณ 

หมายเหตุ 10.30 – 10.45 น. / 15.30 – 15.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

 

วิทยากร: 
อ.อุทัย ชุติวิภาภรณ BIM Specialist | BIM Consultant | BIM Manager  

BIM Trainer | Civil Engineer (Self-employed) 
- AutoCAD CIVIL 3D 2013 CERTIFIED PROFRESSIONAL 
- AutoCAD CIVIL 3D 2014 CERTIFIED PROFRESSIONAL 
- AutoCAD CIVIL 3D 2015 CERTIFIED PROFRESSIONAL 
- REVIT ARCHITECTURE CERTIFIED PROFESSIONAL 
- REVIT STRUCTURE 2015 CERTIFIED PROFESSIONAL 
 

 

  



 
 

   
  

PDU 18 หนวย 

-ใบสมัคร-   
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Autodesk Civil 3D รุนท่ี 3 

วันที่ 19 - 21 ธันวาคม พ.ศ.2565พ.ศ.2565  
ณ หองอบรม BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท.  

 

ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ............................................................................................................................................................................  

เลขที.่............ หมูที ่................................ อาคาร  ....................................................... ซอย   .....................................................................  

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

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

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

ผูประสานงานโดย ............................................................. โทรศัพท   ......................................................................................................  

เลขประจําตัวผูเสียภาษี  ......................................................    สํานักงานใหญ    สาขา  ...............................................................  

ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้     (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกลุ   ...............................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................................................  

2)  ชื่อ – นามสกลุ   ...............................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................................................  

อัตราคาลงทะเบียน 
(อัตรานี้รวมภาษีมลูคาเพ่ิม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%) 

ประเภท ราคา 
  สมาชิก วสท. / นศ.ป.ตรี 6,500 บาท/ทาน 

  บุคคลท่ัวไป 7,500 บาท/ทาน 

ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ท้ังในและตางประเทศ และไดชําระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี้ 

1.   กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงนิใหกับลูกคาเต็มจาํนวน 

2.   กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชําระเงินแลว) แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี ้

-  แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินใหเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน  

-  แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให 80% ของคาลงทะเบียน 

-  แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให 50% ของคาลงทะเบียน 

-  แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบียน 

**โปรดอาน**สิทธิ์ของสมาชิกสภาวิศวกร 
หมายเหตุ  กรณีทานทีเ่ปนสมาชิกสภาวิศวกร ทานสามารถนําใบเสรจ็ไปยื่นเพ่ือขอรับเงินสนับสนุนคาใชจายในการลงทะเบยีน 

เขารวมการอบรม/สมัมนาจากสภาวศิวกรไดไมเกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ป (หนึ่งพันบาทตอคนตอครัง้ป) 
**โดยสภาวิศวกรจะสนับสนุน คาใชจายในการลงเทียนเขารวมการอบรม/สัมมนาใหกับสมาชิก 1,000 คนแรกเทานั้น** 

(สอบถามขอมูลการใชสิทธิ์ไดทีส่ภาวิศวกร โทรศัพท 1303) 
 

การชําระเงิน 

โอนเงิน     เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   
 ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสภากาชาดไทย  เลขที่ 045-2-03026-1  
 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีสแควส  เลขที่ 162-0-09914-4  

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร  กรุณาแฟกซหลกัฐานการชาํระเงิน  พรอมระบุชื่อผูเขาอบรม  ที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาทีอ่ีเมล yaowapha@eit.or.th 

 
  สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณเยาวพา  สินพาณิชย 

Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ตอ 052 , FAX:(02)184-4662 
E-mail : yaowapha@eit.or.th , Website : www.eit.or.th 


