
  

  สัมมนา 
หัวข้อ ความท้าทายของการใช้ระบบBIM ในด้านวิศวกรรม   

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 

จุดประสงค์  
 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงความก้าวหน้าในการท างานที่ใช้ BIM เป็นเครื่องมือเรียนรู้เทคนิคการใช้งานจากผู้ที่มี
ประสบการณ์ ตั้งแต่ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโครงการ และผู้ออกแบบสาขาต่างๆมาให้ความเห็นในทัศนะของการท างานจริง 
และมุมมองการท างาน และการลงทุนใช้เคร่ืองมือที่เปลี่ยนไปจากปัจจุบัน   
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ  
 เข้าใจการท างานด้วย Building Information Modeling 
 สามารถน าไปปรบัใช้ในการท างาน 
 เป็นองค์ความรู้และมองวิธีการท างานที่แตกตา่งจากการท างานแบบเดิม 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

  สมาชิกของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หรือผู้มีประสบการณ์ท างานดา้นวิศวกรรม หรืองานก่อสร้าง สนใจในการ
ใช้ BIM เพื่อใช้ในงานออกแบบและก่อสร้าง เช่น เจา้ของส านักงาน ผู้บริหารในการผลิตผลงาน ผู้ที่ใช้เครื่องมือ BIM ผู้ที่
ท างานในสาขาตา่งๆ  

 
วิทยากร  

1. นายอาทติย์  ตรีภพ บริษัท นิวแพลน สตีล ดีเทลลิ่ง จ ากัด 
2. นายฐกฤต จิระอุดมชัย บริษัท ดีดับเบิ้ลยูพี (ประเทศไทย) จ ากัด 
3. นายยุทธนา   คงคารัตน ์ บริษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด 
4. ศ.ฐิติพัฒน์  ประทานทรัพย์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากรม   
5. นายทรงพล   ยมนาค        BIM Consulting Architect 
6. นายเอกพันธ์ สุวรรณวฒัน์   
7. นายปณิธิ พรหมสาขา ณ สกลนคร   บริษัท Desino จ ากัด   (ผูด้ าเนินรายการ) 

ก าหนดการสัมมนา 

เวลา 08.30 – 08.50 น. ลงทะเบียน  

เวลา 08.50 – 09.00 น.    กล่าวเปิดการสัมมนา 

   โดย นายทศพร  ศรีเอ่ียม  กรรมการบริหาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

เวลา 09.00 – 10.15 น. ความท้าทายการใช้ระบบBIM  ในการก่อสร้างโครงสร้างเหลก็   
โดย   นายอาทติย์ ตรีภพ     

บริษัท นิวแพลน สตีล ดีเทลลิ่ง จ ากัด 

เวลา 10.15 – 10.30 น.  ถาม – ตอบ   

รบัเพยีงเพยีง 200 ทา่นเทา่นัน้ 



เวลา 10.30 – 10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 

เวลา 10.45 – 12.00 น.  ความท้าทายการใช้ระบบBIM ในระบบการก่อสร้างส าเร็จรูป  
  โดย นายเอกพันธ์  สุวรรณวฒัน์             

เวลา 12.00 – 12.15 น.  ถาม – ตอบ   

เวลา 12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.15 – 14.30 น. ความท้าทายในการประสานงานผ่านระบบ BIM  ( Collaboration)  

   กรณีศึกษาโครงการ 

   โดย  - นายฐกฤต จิระอุดมชัย 
           บริษัท ดีดับเบิ้ลยูพี (ประเทศไทย) จ ากัด 

เวลา 14.30 – 14.45 น.  ถาม – ตอบ   

เวลา 14.45 – 15.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาท ี

เวลา 15.00 – 16.15 น. ความท้าทายในการตรวจสอบข้อขัดแย้งของงานระบบอาคาร  (Clash Detection) 

   โดย นายยุทธนา   คงคารัตน ์
    บริษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด 

เวลา 16.15 – 16.30 น. ถาม – ตอบ 

เวลา 16.30 – 17.00 น. สรุปการเสวนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

                                โดย  วิทยากรผู้ทรงคุณวฒุิ  อาท ิ
        ศ.ฐิติพัฒน์  ประทานทรัพย์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากรม   

นายทรงพล   ยมนาค        BIM Consulting Architect 
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ขอส ารองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้     (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง) 
ชื่อ – นามสกุล  1).......................................... เลขที่สมาชิก วสท. ......./...........เลขที่ สมาชิกสภาวิศวกร...................... 
ชื่อ – นามสกุล  2) .......................................เลขที่สมาชิก วสท. ......../..............เลขที่ สมาชิกสภาวิศวกร..................... 
หน่วยงาน/บริษทั…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
เลขที่ ........................ หมู่ที่................................. อาคาร .......................................................    ซอย................................. 
ถนน .............................................................. ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต................................................. 
จังหวัด ................................................  รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์.............................................................. 
โทรสาร............................................E-mail :.....................................................ผู้ประสานงานโดย................................ 
โทรศัพท์..............................................เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษี ...  ส านักงานใหญ่    สาขา.............................. 

ค่าลงทะเบียน   (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม : โทรศพัท ์02-184-4600-9 ต่อ 524 คุณชฎาพร โทรสาร 0-2-184-4662) 
(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%,  ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง,  เอกสารบรรยาย  และ วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย  3% ) 

   สมาชิก วสท.       500 บาท 
   ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ /บุคคลทัว่ไป    600 บาท 
     **โปรดอ่าน** 
 

 
 
 

 

การช าระเงนิ 
 ช ำระเงินสด ณ อำคำร วสท. ชัน้ 5 
 เช็คสัง่จำ่ย “สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” 

 โอนเงินเข้ำบญัชี เงินฝำกออมทรัพย์ชื่อบญัชี  “สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”  

 ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำสี่แยกศรีวรำ   เลขบญัชี 140-2-30221-6  หรือ 

 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำสรุวงศ์                เลขบญัชี 147-4-32388-6  หรือ  

 ธนำคำรกรุงไทย สำขำจำมจรีุสแควส์  เลขบญัชี 162-0-09914-4  
 

กรณีโอนเงนิแล้ว กรุณา ส่งใบโอนเงนิ พร้อมช่ือหลักสูตรการอบรม และที่อยู่ในการออกใบเสร็จ  

มาทางอีเมลล์ chadaporn.eit@gmail.com หรือโทรสาร 0-2184-4662 

สนใจติดต่อ คุณชฎาพร  พงษ์อิ่ม    โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ524 หรือ Email : chadaporn.eit@gmail.com 

 
    

รบัเพยีงเพยีง 200 ทา่นเทา่นัน้ 
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