
 
   จัดโดย สถาบัน BIM ใน วสท.  

   วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 
 

PDU  18 หนวย 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Autodesk Civil 3D รุนที่ 4 
วันท่ี 26-28 เมษายน พ.ศ.2566  

ณ หองอบรม BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท. 
 

หลักการและเหตุผล: 

ในปจจุบัน การทำงานดานการออกแบบวิศวกรรมโยธาในหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตางมุงเนนในการนำเทคโนโลยีดาน BIM 
เขามาชวยพัฒนาการทำงานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โปรแกรม Autodesk Civil 3D เปนซอฟทแวรที่ชวยใหวิศวกรโยธาและนักออกแบบ สามารถ
สรางแบบจำลองถนนไดเสมือนจริง ถูกตอง แมนยำ และชวยลดความผิดพลาดในการออกแบบ หลักสูตรการอบรมการใชโปรแกรม Autodesk Civil 
3D จะเปนการชวยใหผูเขารับการอบรม สามารถเขาใจถึงลักษณะการใชงานของโปรแกรมอยางทั่วถึง สามารถใชคำสั่งออกแบบงานทางไดอยาง
รวดเรว็และถูกตอง 

การอบรมการใชโปรแกรม Autodesk Civil 3D จึงเปนหลักสูตรสำหรับวิศวกร และผูสนใจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ชวยใหวิศวกร 
ผูรับเหมากอสราง สามารถนำขอมูลแบบจำลองถนนไปใชงานอยางตอเนื่อง ลดการทำงานที่ซ้ำซอน ลดการทำงานที่ขัดแยงกัน ลดตนทุนในการ
ทำงาน และชวยเพิ่มคุณภาพงานออกแบบงานทางใหดียิ่งขึ้น 

 
 

วัตถุประสงคของการฝกอบรม: 
- เพื่อใหผูเขาอบรมมีความเขาใจถึงกระบวนการการทำงานของโปรแกรม Autodesk Civil 3D ในสวนของงานโครงสราง และสามารถนำไปใชงาน

จริงได 
- เพื่อใหผูเขาอบรมมีทักษะในการทำงานของโปรแกรม และเพิ่มศักยภาพในการทำงานใหมปีระสิทธิภาพมากข้ึน 
- ผูเขาอบรมสามารถสรางผลลัพธไดแก แบบกอสราง Plan & Profile และ Cross Section พรอมปริมาณดินตัด - ดินถม ได 

 
 

 กลุมเปาหมายผูเขาอบรม:     

วิศวกรโยธา, นายชางโยธา, ผูรับเหมา, นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทัว่ไป 

 
 

กำหนดการ เน้ือหาการอบรม หมายเหตุ 
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566 

08:30 – 09:00 น. ลงทะเบยีน  
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 27 เมษายน พ.ศ.2566 

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

 
- การสรางเสน Alignment (Create Alignment) 
- การใส Label ของเสน Alignment (Add Label Alignment) 
- การแกไขขอมลูของเสน 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 28 เมษายน พ.ศ.2566 

08:30 – 09:00 น. ลงทะเบยีน 

 
 

09:00 – 16:00 น. 
 

- การสรางพื้นผิว Datum และ พ้ืนผิว Top (Create Surface Datum & Top) 
- การตัด Cross Section (Create Sample Line) 
- การคิดปริมาณงานดินตัด-ดินถม และปรมิาณวสัดุ (Calculating Corridor Volumes) 
- การสรางตารางแสดงปริมาณงานดนิตดั-ดินถม และปริมาณวัสดุ 
- 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 
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-ใบสมคัร-   
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Autodesk Civil 3D รุนที่ 4 

วันที่ 26-28 เมษายน พ.ศ.2566 
ณ หองอบรม BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท.  

 

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

เลขที.่............ หมูท่ี ................................ อาคาร  ....................................................... ซอย   .....................................................................  

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

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

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

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

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

ขอสำรองรายชื่อเขารวมอบรมดงัตอไปน้ี     (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกตองของวุฒิบัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกลุ   ...............................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  .................................................................  

2)  ชื่อ – นามสกลุ   ...............................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  .................................................................  

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

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

  บุคคลทั่วไป 7,500 บาท/ทาน 

ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ท้ังในและตางประเทศ และไดชำระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี้ 
1.   กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนือ่งจากเหตุใดกต็าม จะคนืเงินใหกับลูกคาเต็มจำนวน 

2.   กรณีลูกคาไดลงทะเบยีน (ชำระเงนิแลว) แจงยกเลิกเนือ่งจากเหตุใดก็ตามขอใหถอืปฏิบัติดังตอไปนี ้

-  แจงยกเลกิกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเต็มจำนวนของคาลงทะเบียน  

-  แจงยกเลกิกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให 80% ของคาลงทะเบียน 

-  แจงยกเลกิกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วนั คืนเงินให 50% ของคาลงทะเบียน 

-  แจงยกเลกิกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วนั  หรือภายในวนัจัดงาน ไมคนืคาลงทะเบียน 

**โปรดอาน**สิทธิ์ของสมาชิกสภาวิศวกร 
หมายเหตุ  กรณีทานที่เปนสมาชกิสภาวศิวกร ทานสามารถนำใบเสร็จไปยื่นเพ่ือขอรับเงินสนบัสนุนคาใชจายในการลงทะเบียน 

เขารวมการอบรม/สัมมนาจากสภาวิศวกรไดไมเกนิ 1,000 บาท/คน/คร้ัง/ป (หนึ่งพันบาทตอคนตอคร้ังป) 
**โดยสภาวิศวกรจะสนับสนุน คาใชจายในการลงเทียนเขารวมการอบรม/สัมมนาใหกับสมาชกิ 1,000 คนแรกเทานั้น** 

(สอบถามขอมูลการใชสทิธิ์ไดที่สภาวิศวกร โทรศัพท 1303) 
 

การชำระเงิน 

โอนเงิน     เขาบัญชีเงินฝากออมทรพัยของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   

ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่  045-2-03026-1 

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

 
  สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพ่ิมเติมติดตอ คณุเยาวพา  สินพาณิชย 

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


