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ขอเชิญสงบุคลากรเขารับการอบรม
วิศวกร นายชาง นักวิชาการ และทานที่สนใจ

สิ่งที่สงมาดวย 1. หลักสูตร“การเขียนแบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร GIS ดวยAutoCAD MAP 3D 2019”
2. กําหนดการฝกอบรม
3. แบบตอบรับการเขารวมฝกอบรม
ดวย บริษัท แอล.ที.แม็พ เทคโนโลยี จํากัด ไดจัดทําโครงการฝกอบรม “การเขียนแบบแผน
ที่ ส ารสนเทศภู มิ ศ าสตร GIS ด ว ย AutoCAD MAP 3D 2019” ในวั น ที่ 21 - 23 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ
โรงแรมบานอิงน้ํารังสิต ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรูในดานสารสนเทศภูมิศาสตร(GIS)
งานสํารวจและจัดทําแผนที่ บริษัท แอล.ที.แม็พ เทคโนโลยี จํากัด ไดเล็งเห็นวาโปรแกรมที่ชวยในการจัดการ
ดานขอมูลแผนที่ภูมิศาสตร ที่ครอบคลุมการใชงาน และมีประสิทธิภาพ คือโปรแกรม AutoCAD MAP ซึ่งมี
การพัฒนาขีดความสามารถอยูตลอดเวลา จึงไดมีการจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
เจาหน าที่ในหนวยงานใหสามารถพั ฒ นาตนเองในการเรียนรูเทคโนโลยีดังกลาว เพื่อนํ ามาใชในการพัฒ นา
องคกรตอไป
ดังนั้น ทางบริษัทฯจึงขอเชิญทานสงบุคลากรที่มีความสนใจในงานดานสารสนเทศภูมิศาสตร
(GIS) และการใช งานโปรแกรม AutoCAD MAP เข า รว มการฝ ก อบรมดั งกล า วข างต น และท านสามารถ
สอบถามรายละเอียด และแจงตอบรับการเขารวมการฝกอบรมไดที่ คุณ อุดมศักดิ์ โทรศัพท 02-085-8240
หรือโทรศัพท 094-958-1668 รายละเอียดเพิ่มเติม www.e-saantech.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดําเนินการตอไป จักเปนพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดมศักดิ์ หลอล้ําเลิศ)
กรรมการผูจัดการ
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การเขียนแบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร GIS ดวย AutoCAD MAP 3D 2019”
1.หลักการและเหตุผล
ปจจุบันในการจัดการขอมูลระบบภูมิสารสนเทศ มีการบูรนาการขอมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบแผนที่เชิง ตัวเลขและ
ขอมูลภาพถายทางอากาศ ภาพถายดาวเทียม โดยเฉพาะในงานดานโยธา งานสํารวจจัดทําแผนที่ งานจัดทําแผนที่เพื่อ
พัฒ นางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และนําเสนอขอมูลในพื้นที่รับผิดชอบของหนวยงาน เพื่อแสดงลักษณะภู มิ
ประเทศนอกจากนี้เทคโนโลยีที่จะชวยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ ตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรได
อยางทั่วถึงคือเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เทคโนโลยีการสํารวจ ขอมูลระยะไกล (Remote Sensing : RS) และ
เทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหนงบนผิวโลก (Global Position System : GPS) ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการ
วิเคราะหและเชื่อมโยงความสัมพันธขอมูลที่เกี่ยวของทางภูมิศาสตร ทั้งขอมูลจากดาวเทียม ขอมูลเชิงตําแหนงขอมูลเชิง
พื้นที่ และขอมูลอรรถาธิบายรายละเอียดรวมกัน กับระบบ MIS ที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถนําไปประยุกตใชให
เกิดประโยชน ตอการบริหารจัดการ ทรัพยากรและชวยในการตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา
และมีประสิทธิภาพ
บริษั ท แอล.ที .แม็ พ เทคโนโลยี จํา กั ด ได เล็ ง เห็ น ว า โปรแกรมที่ ช ว ยในการจั ด การด านข อ มู ล แผนที่ ภู มิ ศ าสตร ที่
ครอบคลุมการใชงาน และมีประสิทธิภาพ คือโปรแกรม AutoCAD MAP ซึ่งมีการพัฒนาขีดความสามารถอยูตลอดเวลา จึง
ไดมีการจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพของเจาหนาที่ในหนวยงานใหสามารถพัฒ นาตนเองในการ
เรียนรูเทคโนโลยีดังกลาว เพื่อนํามาใชในการพัฒนาองคกรตอไป
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรใหมีความรูและทักษะเกี่ยวกับการเขียนแบบวิศวกรรมดวย โปรแกรม
AutoCAD MAP
2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถนําความรูไดไปประยุกตใชกับงานที่รับผิดชอบได
2.3 เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรทางกาย ในระดับครัวเรือนมาตราสวน 1: 4,000 เพื่อการ
บริหารงานของหนวยงานราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น บนฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรทางกาย ในระดับ
ครัวเรือน มาตราสวน1: 4,000 เพื่อการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. แนวคิดในการจัดการอบรม
เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการ มุงเนนการใหความรูกับผูเขารับการอบรมอยางเขมขนเต็มเวลา
4. คุณสมบัติของผูเขารับ การอบรม
ตั้งใจที่จะ เขารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู โดยใหความสนใจในการอบรม และเขาอบรมครบตามวันเวลาใน
การจัดการอบรม
5. เนื้อหา
- การใชงาน AutoCAD MAP ระดับเบื้องตน
o สวนประกอบของ AutoCAD
o การจัดการ Toolbar
o การจัดการชั้น Layer
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-

-

-

-

o การสรางไฟลงานในการเขียนแบบ
o การกําหนดคาเงื่อนไขในการเขียนแบบ
o การอางอิงพิกัดในการเขียนแบบ
o การกําหนดหนวยการวัด (Units)
o คําสั่งสําหรับสรางรูปภาพในการเขียนแบบ
o คําสั่งที่ใชในการปรับแตงรูปภาพ
o คําสั่งในดานการจัดการ Layer
o คําสั่งในดานการจัดการขอมูลแผนที่
o การตอเสน line หลายๆเสนใหเปน Polyline
การเขียนแผนที่ดวย AutoCAD MAP
o การโหลดคาพิกัด E,N,ID เพื่อแสดงรูปแปลงที่ดิน ( ID = ชื่อหมุด )
o การโหลดคาพิกัด E,N,Elev,ID เพื่อแสดงรูปแปลงที่ดินพรอมคาระดับ ( Elev = คาระดับ )
o การอานคาพิกัดฉากจาก Google Earth
o การจัดทําระวาง กริด (Grid) ในระบบ UTM
o การดึงแผนที่ Google Streets Layer มาใชใน CAD
o การดึงแผนที่ Google Hybrid Layer มาใชใน CAD
o การดึงแผนที่ Google Satellite Layer มาใชใน CAD
o การแปลงแผนทีจ่ าก CAD เปน KML,KMZ ไฟล
o การแปลงแผนที่ จาก KML,KMZ ไฟลเปน CAD ไฟล
การจัดการภาพสแกน และภาพถายทางอากาศ หรือ ภาพถายดาวเทียม ระดับกลาง
o การเปดภาพถายจากดาวเทียม การนําเขาภาพถายดาวเทียม หรือ Raster Image
o การตรึงภาพ หรือการกําหนดคาพิกัดใหกับภาพ
การเขียนแผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพ ดวย AutoCAD MAP
o การเขียนแผนที่แสดงตําแหนง
o การเขียนแผนที่เสนทางคมนาคม
o การเขียนแผนที่แหลงน้ํา
o การเขียนแผนที่อาคาร
o การเขียนแผนที่แสดงรูปแปลงที่ดิน
o การสรางตารางขอมูล
o การนําเขาตารางขอมูล ใหกับ แผนที่
o การเชื่อมโยงแผนที่กับขอมูล Access
o การสราง Label ใน AutoCAD MAP
การสงออกแผนที่ไปเปนรูปแบบ Shape File
การสราง Layout ในการจัดพิมพ (Plot) แผนที่
การนําเขาแผนที่ในรูปแบบ Shape File มาเปนไฟล Drawing
การนําแผนที่ Shape File มาใชงานใน AutoCAD MAP
การนําแผนที่ไปประยุกตใชในงานดานจัดเก็บรายได การปรับปรุง แกไข ขอมูลแผนที่
เดิมที่จัดทําไวแลว ไปเปนระบบ LTax3000
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6.สิ่งที่ตองนํามา (ถามี)
- แผนที่ทางกายภาพในลักษณะของ Paper Map เชน แผนที่ 1: 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร แผนที่ระวาง
ที่ดิน เปนตน
- ขอมูลพิกัดหมุดแนวเขตโครงขาย ขอมูลแผนที่ ที่เคยไดทําแลว และตองการมาปรับปรุง
7. สิ่งที่ผูเขาอบรมตองเตรียมมา เครือ่ งคอมพิวเตอรโนตบุก ควรมีหนวยความจํา(RAM)อยางนอย ๔ GB.
8. ซอฟตแวรที่ใช AgiSoftPhotoScan ,QGIS และAutoCAD MAP
9. คุณสมบัติผูสมัครและกลุมเปาหมาย
- ผูอํานวยการกอง/ หัวหนาสวนโยธา/ นายชาง/ ชาง/ พนักงานจัดเก็บรายได / ผูที่ปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวของ/เปน

ผูปฏิบัติงานดานวิเคราะหขอมูลหรือผูสนใจงานดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และ/หรือ ผูที่เกี่ยวของทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
- มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชงาน Microsoft Windows
- มีความรูพื้นฐานการใชงานโปรแกรม AutoCAD และ Arc View GIS (สามารถมาเรียนรูเพิ่มได)
- สามารถเขารวมฝกอบรมไดเต็มเวลา ตลอดหลักสูตร
๑๐. วันเวลาและสถานที่อบรม ระยะเวลาการฝกอบรม ๓ วัน
ณ โรงแรมบานอิงน้ํา รังสิต จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 21 – 23 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ ในหลักการและการทํางานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขั้น
พื้นฐานที่สามารถนําไปประยุกตใชวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ของหนวยงานได
2. ผูเขาอบรมสามารถจัดทําแผนที่ทางกายภาพจากภาพถายดาวเทียม Google Earth ในเขตพื้นที่รับผิดชอบหรือ
พื้นที่ศึกษา จากการเขาอบรมครั้งนี้ได
3. สามารถสรางแผนที่พื้นฐาน Base Map ระดับหลังคาเรือน มาตราสวน 1:4000 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบหรือ
พื้นที่ศึกษาได
4. สามารถนําความรูที่ไดรับการอบรมไป ปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานตางๆที่เกี่ยวของได
5. ประชาสัมพันธใหความรูดานการจัดการขอมูลทางกายภาพดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแกบุคคลทั่วไปใน
พื้นที่พื้นที่รับผิดชอบของหนวยงานได
6. ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใชโปรแกรม AutoCAD MAP อยางมีประสิทธิภาพ และ
นําไปประยุกตใชกับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและใหบริการ ประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพ
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๑๒. คาใชจายในการอบรมตลอดหลักสูตร
สามารถใชงบประมาณของหนวยงานตนสังกัดของผูเขารับการอบรม โดยสามารถเบิกจายงบประมาณได
เต็มจํานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ กรณีหนวยงาน
ราชการสวนทองถิ่นสามารถเบิกจายคาลงทะเบียนไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ ขอ ๒๘ (๑) และสามารถเบิกจายคาเดินทาง คาเบี้ย
เลี้ยง คาที่พัก ของผูเขารวมอบรมไดตามขอ ๒๙ วรรค ๒ ของระเบียบ สําหรับคาลงทะเบียนทั้งสิ้นทานละ ๕,๕๐๐ บาท
(หาพันหารอยบาทถวน) (ไมรวมคาที่พัก) เพื่อเปนคาใชจายในการอบรม เชนการบริหารจัดการหลักสูตร และอุปกรณการ
ฝกอบรม ดังรายการตอไปนี้
๑๑.๑ กระเปาเอกสารจํานวน ๑ ใบ
๑๑.๒ คูมืออบรมจํานวน ๑ เลม Flash Drive สมุด และปากกา
๑๑.๓ อาหารกลางวันจํานวน ๓ มื้อ
๑๑.๔ อาหารวางจํานวน ๖ มื้อ
๑๓. การเบิกคาใชจายในการฝกอบรม
สามารถเบิกได ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝ กอบรมและการเขารับ การ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ ขอ ๒๘ (๑)
๑๔. การประเมินผลและรับรองผลการฝกอบรม
ผูเขารับ การฝกอบรมจะไดรับ ประกาศนีย บัตรรับ รองผลการฝกอบรม โดยตองผ านเกณฑ การประเมิน ผลการ
ฝกอบรม ดังนี้
- เขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
- ผานการทดสอบตามหลักเกณฑที่กําหนด
- ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดครบถวนและมีผลงานผานตามหลักเกณฑที่กําหนด
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๑๕. การชําระคาลงทะเบียน ดังนี้
อัตราคาลงทะเบียน 5,500 บาท (หาพันหารอยบาทถวน) (ไมรวมคาที่พักและคาเดินทาง)
1) โอนเงินเขาบัญชี ออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขาเซ็นทรัลลาดพราว เลขที่บัญชี 206-2322-59-7
ชื่อบัญชี นายอุดมศักดิ์ หลอล้ําเลิศ
2) สงหลักฐานการโอนเงินใบนําฝาก pay-in, Slip หรือหลักฐานการโอนเงิน โดยระบุชื่อผูเขาอบรมและ
หนวยงานสงมาที่ Email : ud200233@gmail.com หรือไลนไอดี esaantech.com โทร.094-9581668
***กรุณานําใบฝากเงิน หลักฐานการโอนเงิน pay-in, Slip มาดวยในวันลงทะเบียน***
3) กรณีตองการจะชําระเงินสดหนางาน กรุณาโอนมัดจําอยางนอย 500 บาท เพื่อกําหนดจํานวนผูเขาอบรม
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กําหนดการโครงการฝกอบรม

“การเขียนแบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร GIS ดวย AutoCAD MAP 3D 2019”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันแรกของการอบรม
09.๐๐ – 09.๓๐ น.
9.30 – 12.00 น.
๑๓.0๐ - ๑๖.๐๐ น.

วันที่สองของการอบรม
๐9.0๐ - ๐๙.15 น.
๐๙.15 - ๑๒.๐๐ น.

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

วันที่สามของการอบรม
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

รายงานตัวลงทะเบียน/รับเอกสารคูมือประกอบการฝกอบรม บริเวณหนาหองประชุมโรงแรมที่จัด
อบรม
ติดตั้งและเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรใหพรอมในการอบรม
ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร เบื้ อ งต น และองค ป ระกอบของ GIS ความรู เกี่ ย วโปรแกรม และ
เครื่องมือตางๆ และการกําหนดสภาพแวดลอมการทํางาน
- การนําเขาภาพถายดาวเทียม Insert Raster Formats
- การเชื่อมโยงขอมูล (Link Data Sources)
- การ Attach Source Drawings
- การทําแบบสอบถาม (Query)
ลงทะเบียน
AutoCAD MAP of GIS
- การจัดการขอมูลจากเครื่องมือสํารวจภายนอก เชนกลองวัดระดับ หรือโดรนเปนตน
- การเชื่อมโยงขอมูลภาพพื้นผิว 3D (Connect Raster Surface)
- การสรางเสนชั้นความสูง (Contour)
AutoCAD MAP of GIS
- การเพิ่มขอมูลในรูปแบบเสน CAD เปน SHP File GIS s
- การรวมชั้นขอมูลจาก CAD กับชั้นขอมูล SHP File GIS
- การสรางขอมูลเชิงเสนใหม Vector Create AutoCAD MAP of GIS
Project
Project
-

เพิ่มชั้นขอมูล GIS Shapefile
การคนหาขอมูลจากในตาราง
การกรองขอมูล Query Filter เพื่อหาระวางในเขตตําบล
การสราง Label Text จากตาราง
การนําเขา (Insert) ภาพสแกน ระวางที่ดิน
การตรึงพิกัดภาพ (Rubber Sheet) ระวางที่ดิน
การตั้งคาให Workspace เปน 2D Drafting Work Space
การเปดแผนที่ Online Map ของ Bing map ใน AutoCAD
การสรางลายเสนจากแผนที่ที่อยูในรูป Raster กึ่งอัตโนมัติ
การเชื่อมโยงขอมูล Web service WMS ของกรมที่ดิน

หมายเหตุ

-

การอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผูเ ขาอบรม

หมายเหตุ :

๑) กําหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
๒) เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. อาหารวางชวงเชา เวลา ๑๓.๓๐-๑๓.๔๕ น. อาหารวางชวงบาย
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ใบสมัครเขารับการอบรม
-------------------------------------------สังกัด..................................................................................................................
ที่อยู........................................................................ตําบล...................................อําเภอ.....................................
จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย.....................................................
โทรศัพท..................................................โทรสาร..............................................................................
มีความประสงคจะเขารวมอบรม ในรุนที่...............ระหวางวันที่..............................จังหวัด.........................
๑. ...................................................................... .ตําแหนง..................................................
โทรศัพทมือถือ..................................................................... Line id: ………………………..
๒. ...................................................................... ตําแหนง..................................................
โทรศัพทมือถือ..................................................................... Line id: ………………………..
๓. .......................................................................ตําแหนง...................................................
โทรศัพทมือถือ..................................................................... Line id: ………………………..
๔. .......................................................................ตําแหนง................................................
โทรศัพทมือถือ............................................................... Line id: ………………………..
ลงชื่อ.............................................................ผูมีอํานาจ
(...................................................)
ตําแหนง......................................................................
หมายเหตุ:
1) โอนเงินเขาบัญชี ออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขาเซ็นทรัลลาดพราว เลขที่บัญชี 206-2322-59-7
ชื่อบัญชี นายอุดมศักดิ์ หลอล้ําเลิศ
2) สงหลักฐานการโอนเงินใบนําฝาก pay-in, Slip หรือหลักฐานการโอนเงิน โดยระบุชื่อผูเขาอบรมและ
หนวยงานสงมาที่ Email : ud200233@gmail.com หรือไลนไอดี esaantech.com โทร.094-9581668
***กรุณานําใบฝากเงิน หลักฐานการโอนเงิน pay-in, Slip มาดวยในวันลงทะเบียน***
โปรดระบุชื่อผูสมัครและสังกัด อบต. เทศบาลหรือ อบจ. ลงบนใบโอนดวย (ใบ pay-in)
3) กรณีตองการจะชําระเงินสดหนางาน กรุณาโอนมัดจําอยางนอย 500 บาท เพื่อกําหนดจํานวนผูเขาอบรม
ติดตอสอบถาม : โทร. 094-958-1668 /๐๒-085-8240
๒. ใหทานยืนยันการเขารับการอบรมกอนการจัดงานจริง ๗ วัน
๓. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการอบรม ในกรณีที่มีผูเขารวมโครงการไมถึง 1๐ คน และไมขอรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากคาลงทะเบียน

