
     หลักสูตร “Autodesk Civil 3D Survey” 

จะเปนการแนะนำการใชงานเคร�องมือที ่ เก ี ่ยว 

ของกับงานสำรวจเช น การปรับแตงข อมูล 

คาพิกัด และคาระดับ รวมถึงความหมายของ 

Poin t ในการสำรวจ การใช งานเคร �องม ือ 

Layer เพ�อทำการควบคุมลักษณะของ Point 

โดยอัตโนมัต ิ การตั ้งค า Access Database 

การตั ้งคารูปแบบการเช�อมโยงของเสน Line-

work และการใชงานเคร�องมือ Survey Que-

r i e s เพ �อ ใช  ใ นการกรองชน ิดของข อม ูล 

และยังสามารถใช ในการสงออกขอมูลแบงตา

มลักษณะของ Point รวมถึงเคร�องมือในการ 

สร  า งพ ื ้ นผ ิ ว แล ะก าร แสดงผลของ เส  น 

Contour ในการบอกคาระดับอีกดวย

เนือหาของหลักสูตร

เรียนรูการตั้งคาขอมูล Survey

เรียนรูการกำหนด Folder Access Data 

เรียนรูการสรางเสนแนวขอบเขตโดยอัตโนมัติ

เรียนรูการควบคุมลักษณะของ Point 

เรียนรูการปรับแตงขอมูลการสำรวจ

เรียนรูการสราง Block สำหรับการแสดงผล Point

เรียนรูการ Query ขอมูลเพ�อสรางตัวกรอง

เรียนรูการสรางพื้นผิวจากการ Query ตัวกรอง

เรียนรูการจัด Group ดวยเง�อนไขตาง ๆ

เรียนรูการตั้งคาเสน Contour

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
มีพื ้นฐานการเข ียนแบบดวยโปรแกรม 

AutoCAD 2D & 3D

ม ีพ ื ้นฐานการใช งานโปรแกรม Excel

มีพื ้นฐานในการใชงานกลองสำรวจคา

ระดับ
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สถานที่อบรม

Survey

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน

หลักสูตร Autodesk Civil 3D



บทที่ 1 Survey Databases

    การตั้งคา Drawing และ zone การทำงาน

    การตั้งคา Local Access Folder Databases

    การตั้งคา Linework Code Sets

    การตั้งคา Figure Prefix Database

    การนำเขาขอมูล Database

    การใชงาน Process Linework

บทที่ 2 Point Style Symbol

    การสราง Symbol Block

    การสราง Point Style

    การสราง Description Key

    การปรับแตงขอมูล Survey ดิบ

บทที่ 3 Survey Queries

    การสราง Query สำหรับการเรียกขอมูล

    การตั้งคา Query ตามเง�อนไข

    การสรางพื้นผิวจากขอมูล Query

บทที่ 4 Point Group

    การสราง Point Group

    การสราง Point Group โดยเลือกจากหมายเลข

    การสราง Point Group โดยเลือกจากคาระดับ

    การสราง Point Group โดยเลือกจากช�อ

    การสราง Point Group โดยเลือกจากขอมูล Description

Note:  The suggested course duration is a guideline. Course topics and duration may be modified by the 
instructor based upon the knowledge and skill level of the course participants.
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DAY 5

บทที่ 5 Surface Design

    การสรางรูปแบบของพื้นผิว

    การตั้งคาประเภทเสน คาระดับของการแสดงผล Contour

    การสราง Volume Surface

    การตั้งคารูปแบบ Parcel

    การแบงพื้นที่ Parcel

บทที่ 6 Documentation

    การสรางตารางรายงานการแบงพื้นที่

    การสรางเง�อนไขการปรับระดับดิน

    การ Plot Section Profile

    การตำนวนปริมาตร ดินตัก/ถม


