
     หล ักส ูตร “Autodesk Civ i l 3D Irr iga -

t ion” จะแนะจำการใช งานเคร �องม ือท ี ่ เก ี ่ยว 

ของกับงานชลประทาน เชน การนำเขาขอมูล 

งานสำรวจในลักษณะของ Point และ Surface 

การสรางแนวทางน้ำหรืองานเข�อน การสราง 

หนาต ัดส วนประกอบของแนวตาง ๆ  และย ัง 

สามารถทำการปรับระดับผิวดินใหสอดคลอง

กับโครงสราง และยังแสดงปริมาตรดินที ่ตอง 

ต ัก/ถม ในแนว Section ต าง ๆ  รวมถ ึงการ 

สงออกขอมูลแบบจำลอง 3 มิต ิ ไปยังพื ้นท ี ่ 

การสำรวจ บนสภาพพื ้นที ่จำลอง GIS เพ�อ 

ใหเห็นภาพรวมของโครงการเปนตน

เนือหาของหลักสูตร

เรียนรู User Interface ของโปรแกรม

เรียนรูการนำเขาขอมูล Survey

เรียนรูการตั้งคา Point / Label Style

เรียนรูคำสั่งการสราง Surface

เรียนรูการสราง Alignment แนวกอสราง

เรียนรูเคร�องมือการสราง Profile คาระดับ

เรียนรูการปรับคาระดับ Curve 

เรียนรูการสราง Assemble สวนประกอบ

เรียนรูการสราง Cross Section 

เรียนรูการใชงาน Water Drop

เรียนรูการใชงานเคร�องมือ Catchments

เรียนรูตั้งคาตารางและการคำนวนปริมาตร

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
มีพื ้นฐานการเข ียนแบบดวยโปรแกรม 

AutoCAD 2D & 3D

บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด 188/1108 ซ.ร่มเกล้า 52/1 โครงการแอร์ลิงค์ พาร์ค ชั้น 3 ถ.ร่มเกล้า 
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520 โทร. 02-101-9244 โทรสาร. 02-101-9245
Able Success Co., Ltd. 188/1108 Soi Romklao 52/1 Airlink Park Mall 3rd Floor, Romklao Rd., 
Khlong Sam Prawet, Lat Krabang, Bangkok 10520 Tel. 02-101-9244 Fax. 02-101-9245

สถานที่อบรม

Irrigation

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน

หลักสูตร Autodesk Civil 3D



บทที่ 1 การใชงาน User Interface

    การตั้งคา Project

    ลำดับการทำงานของชุดคำสั่ง Create

    การใชงานเคร�องมือ Modify

    แทบเคร�องมือ Prospector

    แทบเคร�องมือ Toolbox และ Settings

บทที่ 2 Survey Data

    การตั้งคาพิกัดไฟล

    การนำเขาขอมูล Point

    การตั้งคารูปแบบ Point / Label Style

    การสราง Point Group

    การสรางพื้นผิว Surface

บทที่ 3 Alignment & Profile

    การสราง Alignment จาก Object อ�น

    เคร�องมือ Create Alignment

    เคร�องมือการสราง Profile Section

    การปรับคาระดับ ความลาดชัน Curve

    การสราง Profile View

    การสราง Section View

บทที่ 4 Assemble & Corridor

    การสรางชิ้นสวน Assemble

    การใชงานเคร�องมือ Tool Palettes

    การกำหนดคุณลักษณะ

    การสราง Feature Line

    การใชงาน Corridor

บทที่ 5 Analyze

    การคำนวณปริมาตรดินตัก/ถม

    การวิเคราะหแนวการไหลของน้ำ

    การวิเคราะหพื้นที่รับน้ำ

    การสราง Layout Drawing

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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