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จุดประสงค์
เพื่อให้สมาชิกวสท. รู้จักการทางานของ Building Information Modeling หรือ BIM ที่หลากหลาย และสามารถนา
เทคโนโลยีด้าน Digital มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานก่อสร้าง ซึ่ง BIM เป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงการก่อสร้างสาหรับประเทศ
ไทย โดยสามารถนาไปใช้ในทุกกระบวนการออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารโครงการ เช่น การตรวจสอบความขัดแย้งของแบบ
(Drawings Combining) และการวางแผนงานและก าหนดต้ น ทุ น อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถจ าลองกระบวนการก่ อ สร้ า ง
(Construction Simulation)เชื่อมโยง Model กับแผนงาน จากเหตุผลดังกล่าว จึงอยากให้ สมาชิกของ วสท. ได้เรีย นรู้
พื้นฐานของเทคโนโลยี BIM ที่จะเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย

ประโยชน์ที่จะได้รับ





เข้าใจหลักการทางานของ Building Information Modeling
เข้าใจรูปแบบการทางานของ Building Information Modeling ที่หลากหลาย
สามารถนาไปปรับการทางานในการออกแบบและก่อสร้างของงานอาคาร
สามารถนาความต้องการของเจ้าของโครงการไปปรับใช้และวิเคราะห์ประกอบการออกแบบ และใช้งานในการบริหารงาน
ก่อสร้าง ด้วยระบบโปรแกรม BIM
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1. ศ.ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์

: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง

: ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3. ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ

: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด

กลุ่มเป้าหมาย
เป็นผู้มีประสบการณ์ทางานด้านวิศวกรรม หรืองานก่อสร้าง สนใจในการใช้ BIM เพื่อใช้ในงานออกแบบและก่อสร้าง
เช่น เจ้าของสานักงาน ผูบ้ ริหารในการผลิตผลงาน ผูท้ ี่ใช้เครื่องมือ BIM ผู้ที่ทางานในสาขาต่างๆ

กาหนดการสัมมนา
เวลา 08.30 – 08.50 น. ลงทะเบียน
BIM Startup :
เวลา 08.50 – 09.00 น. เปิดการบรรยาย
โดย นายทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการบริหาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เวลา 09.00 – 10.00 น. แนวคิดในการทางานระบบ BIM
โดย ศ.ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์
เวลา 10.00 – 10.30 น. การแสดงผลิตภัณฑ์ software ด้าน BIM สาหรับงานออกแบบ
โดย ผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์โปรแกรม
เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานชา กาแฟ (15 นาที)
เวลา 10.45 – 12.00 น. แนวคิดการใช้ระบบ BIM กับการบริหารงานโครงการ
โดย ศ.ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์
เวลา 12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 13.30 น. การแสดงผลิตภัณฑ์software ด้าน BIM สาหรับบริหารงานก่อสร้างก่อสร้าง
โดย ผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์โปรแกรม
เวลา 13.30 – 14.10 น. การนาเสนอเทคนิคการใช้ BIM ในงานวิศวกรรมก่อสร้าง จากบริษัทออกแบบและควบคุมงาน
โดย ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ และคณะจากบริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์
จากัด

เวลา 14.10 – 15.30 น. เหตุผลที่ต้องใช้ BIM สาหรับ Construction Management
การรวมแบบก่อสร้างแบบ ด้วย BIM Drawings Combining
การวางแผนงานและระบุต้นทุนก่อสร้าง ด้วย BIM Scheduling & Cost Assignment
การเชื่อมโยง Model กับ แผนงาน
โดย ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง
เวลา 15.30 – 15:45 น. พักรับประทานชา กาแฟ (15 นาที)
เวลา 15:45 – 17:15 น. การจาลองเสมือนจริงขั้นตอนการก่อสร้างตามแผนงาน Construction Simulation
การเปรียบเทียบแผนกับงานทีท่ าได้ ด้วย BIM Simulation
โดย ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง
เวลา 17.15 – 17.30 น. สรุปผลการสัมมนาและร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย ศ.ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง และ ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ
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