
 



หลักสูตรการอบรมเรื่อง

ออกแบบท ำแบบอำคำรโดย ARCHICAD BIM พร้อมถอดปริมำณ BOQ 
ระหว่ำงวันที่  1 – 3  กันยำยน  2563   

ณ ห้องประชุม  อาคาร วสท.  
ด าเนินการจัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.) 

 
 

วัตถุประสงค์ 
ARCHICAD ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบท ำแบบอำคำรโดยเป็นเทคโนโลยี BIM  

สำมำรถถอดปริมำณ BOQ ต่ำงจำกกำรเขียนแบบ CAD ทั่ว ๆ  ไป ได้รับควำมนิยมจำก
สถำปนิกทั่วโลก บริษัทออกแบบ, รับเหมำก่อสร้ำง, ตกแต่งภำยใน, บริษัทรับสร้ำงบ้ำน 
รวมถึงหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ   

ส ำหรับผู้ที่ต้องกำรใช้งำนโปรแกรม ARCHICAD ในกำรออกแบบงำนสถำปัตยกรรมและเขียนแบบก่อสร้ำงอำคำร
เบื้องต้น โดยผู้เรียนควรมีควำมรู้พื้นฐำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ง่ำยต่อกำรเรียนรู้ โดยหลังกำรเรียน ผู้เรียนจะสำมำรถท ำ
แบบและจัดแบบเพื่อหลำกหลำยรูปแบบ เช่น แบบสถำปัตย ์แบบไฟฟ้ำ แบบคำน 
 
วิทยากรโดย  
นำยณัฐพล  อินกำนอน 
 

ก ำหนดกำร 

 

วันที่ 1 กันยายน 2563 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 12.00 น. - ท ำควำมเข้ำ ใจเกี่ยวกับ ระบบ BIM (Building Information Modeling) 

- ท ำควำมรู้จัก Interface ของโปรแกรมและกำรใช้งำนด้วยค ำสั่งเบื้องต้น 
- กำรตั้งค่ำระดับชั้นงำน กำรสร้ำงสแปนเสำอัตโนมัติในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 
- กำรตั้งค่ำผนังและกำรตีผนังแบบต่ำง ๆ  กำรสร้ำงพื้นภำยใน-ภำยนอก ตำมระยะที่ต้องกำร 
- กำรใส่ประตูและหน้ำต่ำง จำกกึ่งกลำงผนัง และตำมระยะจำกแบบ  
- กำรใช้ไกด์ไลน์เพื่อก ำหนดระยะ กำรท ำงำนในระดับชั้นอื่น ๆ และกำร Copy งำนไประดับชั้น 2 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 - 16.30 น. - กำรใส่บันได กำรปรับแก้ไขและกำรเจำะช่องพื้น กำรท ำห้องใต้บันได กำรท ำบัวรอบหน้ำต่ำง  

- กำร Copy งำนขึ้นระดับขั้น 3 และกำรปรับแก้ 
- กำรใส่รำวกันตก กำรสร้ำงพื้นดิน และงำนคอนทัวร์ กำรท ำหลังคำเพิงหมำแหงน (ตำมแนบ)  

 
 
 

PDU 27 หน่วย 
 



 
วันที่ 2 กันยายน 2563 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 12.00 น. - กำรน ำเหล็กรูปพรรณ จำกค่ำมำตรฐำนมำใช้งำน 

-  กำรสรุปปริมำณงำนสถำปัตย์เบื้องต้น กำรเรนเดอร์ เพื่อสร้ำงภำพน ำเสนอ กำร Copy Multiply  
-  กำรท ำรูปตัดกำรท ำระแนงโดยใช้ผนังแบบโปรไฟล์ และกำรปรับแก้ 
-  กำรใส่ Object รถให้ตรงต ำแหน่งที่ต้องกำร 
-  กำรใส่ประตูร้ัว กำรท ำทำงลำด โดยใช้ Morph Tool  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 - 16.30 น. -  กำรใส่เส้นบอกระยะ และกำรปรับแก้  กำร Copy เส้นบอกระยะ 
 -  กำรท ำกล่องบอกรำยละเอียดโดยใช้ Line Tool กำรปรับขนำดโดยกำร Resize 
 -  กำรใช้ค ำสั่ง  Text Tool เพื่อสเปคแบบ กำรบอกระดับ ควำมสูงในชั้นงำน 
 -  กำรใช้ค ำสั่ง  Label Tool เพื่อบอก ID พื้น กำรสร้ำง Title Block และกำรใช้ Auto text 
 -  กำรท ำแบบขยำย 3 มิติ กำรสรุปปริมำณงำน กำรเรนเดอร์เพื่อทำ  ภำพนำ  เสนอแบบต่ำง ๆ  
  
วันที่ 3 กันยายน  2563 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 13.00 น. - กำรท ำงำนด้วยเทมเพลส โดยศึกษำจำกเทมเพลสที่เรียนใน 2 วันแรก 
 - กำรสร้ำงบำนประตูและกำรสร้ำงประตูใหม่ที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยม 
 - กำร Save Favorite เพื่อเก็บเป็นมำตรฐำน 
 - กำรสร้ำง Building Materials เพื่อก ำหนดค่ำควำมส ำคัญของวัสดุ 
 - กำรสร้ำง Composites เพื่อสร้ำงผนังหลำยวัสดุ 
 - สรุปปริมำณเน้ือวัสดุและ Building Materials 
 - กำรสร้ำงผนังแบบ Profile กำรสร้ำงสีและลำยกระเบื้องใหม่โดยใช้ค ำสั่ง  Surfaces 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-16.30 น. - กำรสร้ำง Layer และกลุ่มเลเยอร์ กำรท ำผังคำน กำรบอก ID คำน 

- กำรใส่สัญลักษณ์พื้นงำนโครงสร้ำง 
- กำรโคลนน่ิงแปลนงำน กำรท ำผังไฟฟ้ำ กำรใส่หลอดไฟ และสัญลักษณ์ กำรปรับหน่วยไดเมนชั่น   
-  กำรปรับ Model View ให้แสดงผลตำมที่เรำต้องกำร 
-  กำรใช้ Graphic Override เพื่อก ำหนดกำรแสดงผล Fill ในผังงำน   
-  กำรตั้งค่ำน้ ำหนักเส้น และกำรปร้ินงำน กำรปร้ินงำนเป็น PDF แบบเล่ม 
-  ถำม-ตอบ และกำรติดต่อสอบถำมกรณีติดปัญหำกำรใช้งำน 

 
ติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่ 

คุณรุ่งลาวรรณ์  สท้านภพ 

โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 510 โทรสาร 02-184-4662 

E-mail: runglawan@eit.or.th 
  



  
-ใบสมัคร-    หลักสูตรการอบรมเรื่อง 

ออกแบบท าแบบอาคารโดย ARCHICAD BIM พร้อมถอดปริมาณ BOQ 
ระหว่ำงวันท่ี  1 – 3 กันยำยน 2563   

ณ ห้องประชุม  อาคาร วสท.  
ด าเนินการจัดโดย วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 

 

ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษทั) ..........................................................................   

เลขที่.......... หมู่ที่ .............. อาคาร  .......................  ซอย   ........................  

ถนน.................... ต าบล/แขวง ..................... อ าเภอ/เขต ...........................  

จังหวัด....................  รหัสไปรษณยี์ .................... โทรศัพท ์............................  

โทรสาร .......................................E-mail : ......................................  

ผู้ประสานงานโดย ............................... โทรศัพท์   ......................................  

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษ ี ............................   ส านักงานใหญ ่   สาขา ......................  

ขอส ำรองรำยช่ือเข้ำร่วมอบรมดังต่อไปน้ี   (กรุณำเขียนช่ือ-นำมสกุลตัวบรรจง เพ่ือควำมถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ช่ือ – นามสกุล   ...................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  ....................  

2)  ช่ือ – นามสกุล   ...................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  ....................  

อัตราค่าลงทะเบียน 
 

 สมำชิก วสท.  7,500 /ท่ำน 
 พนักงำนรัฐ/วิสำหกิจ  8,000 /ท่ำน 
 บุคคลทั่วไป  9,000 /ท่ำน 

(อัตรำน้ีรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%,  ค่ำอำหำรกลำงวัน, อำหำรว่ำง, เอกสำรประกอบบรรยำย และ วสท. ได้รับกำรยกเว้นภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3%)   
** รับจ ำกัดเพียง 30 คน แรกท่ีส่งใบสมัครเท่ำน้ัน ** 

 
 
 

การช าระค่าลงทะเบียน 
 เช็ค  สั่งจ่ำย สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 โอนเงิน เข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ในนำม สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 ธนำคำรไทยพำณิชย์   สำขำสภำกำชำดไทย    เลขที่ 045-2-03026-1 
 ธนำคำรกรุงเทพ   สำขำสุรวงศ์     เลขที่ 147-4-32388-6 
 ธนำคำรกรุงไทย   สำขำจำมจุรีสแควส์    เลขที่ 162-0-09914-4 

 

หมำยเหตุ : กรณีโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร กรุณำแฟกซ์ส ำเนำสลิปเงินโอน พร้อมระบุช่ือผู้เข้ำอบรม ท่ีอยู่ในกำรออกใบเสร็จ 
ส่งแฟกซ์มำท่ี 0-2184-4662 , โทร 0-21844600-9 หรือ e-mail : runglawan@eit.or.th 

 


