
 



หลักสูตรการอบรมเรื่อง

ออกแบบท าแบบอาคารโดย ARCHICAD BIM  

พรอ้มถอดปรมิาณ BOQ รุน่ที ่2 

ระหวา่งวนัที ่ 20-22 มกราคม  2564   
ณ ห้องประชุม  อาคาร วสท.  

ด าเนินการจัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.) 
 

 

วัตถุประสงค์ 
ARCHICAD ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบท าแบบอาคารโดยเป็นเทคโนโลยี BIM  

สามารถถอดปริมาณ BOQ ต่างจากการเขียนแบบ CAD ทั่ว ๆ ไป ได้รับความนิยมจาก
สถาปนิกทั่วโลก บริษัทออกแบบ, รับเหมาก่อสร้าง, ตกแต่งภายใน, บริษัทรับสร้างบ้าน 
รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ   

ส าหรับผู้ที่ต้องการใช้งานโปรแกรม ARCHICAD ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมและเขียนแบบก่อสร้างอาคาร
เบื้องต้น โดยผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ง่ายต่อการเรียนรู้ โดยหลังการเรียน ผู้เรียนจะสามารถท า
แบบและจัดแบบเพื่อหลากหลายรูปแบบ เช่น แบบสถาปัตย์ แบบไฟฟ้า แบบคาน 
 

วิทยากรโดย  
นายกรีฑา  บัวระดก 

ก ำหนดกำร 

 

วันที่ 20 มกราคม 2564 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 12.00 น. - ท าความเข้า ใจเกี่ยวกบั ระบบ BIM (Building Information Modeling) 

- ท าความรู้จัก Interface ของโปรแกรมและการใช้งานด้วยค าสั่งเบื้องต้น 
- การตั้งค่าระดับชั้นงาน การสร้างสแปนเสาอัตโนมัติในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 
- การตั้งค่าผนังและการตีผนังแบบต่าง ๆ การสร้างพ้ืนภายใน-ภายนอก ตามระยะที่ต้องการ 
- การใส่ประตูและหน้าต่าง จากกึ่งกลางผนัง และตามระยะจากแบบ 
- การใช้ไกด์ไลน์เพ่ือก าหนดระยะ การท างานในระดับชั้นอื่น ๆ และการ Copy งานไประดับชั้น 2 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.30 น. - การใส่บันได การปรับแก้ไขและการเจาะช่องพ้ืน การท าห้องใต้บันได การท าบัวรอบหน้าต่าง 

- การ Copy งานขึ้นระดับขั้น 3 และการปรับแก้ 
- การใส่ราวกันตก การสร้างพื้นดิน และงานคอนทัวร์ การท าหลังคาเพิงหมาแหงน (ตามแนบ) 

 

PDU 27 หน่วย 
 



วันที่ 21 มกราคม 2564 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 12.00 น. - การน าเหล็กรูปพรรณ จากค่ามาตรฐานมาใช้งาน 

-  การสรุปปริมาณงานสถาปัตย์เบื้องต้น การเรนเดอร์ เพ่ือสร้างภาพน าเสนอ การ Copy Multiply  
-  การท ารูปตัดการท าระแนงโดยใช้ผนังแบบโปรไฟล์ และการปรับแก้ 
-  การใส่ Object รถให้ตรงต าแหน่งที่ต้องการ 
-  การใส่ประตูรั้ว การท าทางลาด โดยใช้ Morph Tool  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.30 น. -  การใส่เส้นบอกระยะ และการปรับแก้  การ Copy เส้นบอกระยะ 
 -  การท ากล่องบอกรายละเอียดโดยใช้ Line Tool การปรับขนาดโดยการ Resize 
 -  การใช้ค าสั่ง  Text Tool เพ่ือสเปคแบบ การบอกระดับ ความสูงในชั้นงาน 
 -  การใช้ค าสั่ง  Label Tool เพ่ือบอก ID พ้ืน การสร้าง Title Block และการใช้ Auto text 
 -  การท าแบบขยาย 3 มิต ิการสรุปปริมาณงาน การเรนเดอร์เพ่ือทา  ภาพนา  เสนอแบบต่าง ๆ 
  
วันที่ 22 มกราคม 2564 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 13.00 น. - การท างานด้วยเทมเพลส โดยศึกษาจากเทมเพลสที่เรียนใน 2 วันแรก 
 - การสร้างบานประตูและการสร้างประตูใหม่ที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยม 
 - การ Save Favorite เพ่ือเก็บเป็นมาตรฐาน 
 - การสร้าง Building Materials เพ่ือก าหนดค่าความส าคัญของวัสดุ 
 - การสร้าง Composites เพ่ือสร้างผนังหลายวัสดุ 
 - สรุปปริมาณเนื้อวัสดุและ Building Materials 
 - การสร้างผนังแบบ Profile การสร้างสีและลายกระเบื้องใหม่โดยใช้ค าสั่ง  Surfaces 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.30 น. - การสร้าง Layer และกลุ่มเลเยอร์ การท าผังคาน การบอก ID คาน 

- การใส่สัญลักษณ์พ้ืนงานโครงสร้าง 
- การโคลนนิ่งแปลนงาน การท าผังไฟฟ้า การใส่หลอดไฟ และสัญลักษณ์ การปรับหน่วยไดเมนชั่น   
-  การปรับ Model View ให้แสดงผลตามที่เราต้องการ 
-  การใช้ Graphic Override เพ่ือก าหนดการแสดงผล Fill ในผังงาน   
-  การตั้งค่าน้ าหนักเส้น และการปริ้นงาน การปริ้นงานเป็น PDF แบบเล่ม 
-  ถาม-ตอบ และการติดต่อสอบถามกรณีติดปัญหาการใช้งาน 

 
ติดต่อสอบถามหรือสมคัรไดท่ี้ 
คุณรุ่งลาวรรณ์  สทา้นภพ โทรศพัท ์02-184-4600-9 ต่อ 510 โทรสาร 02-184-4662 
E-mail: runglawan@eit.or.th 

  



  
-ใบสมัคร-    หลักสูตรการอบรมเรื่อง 

ออกแบบท าแบบอาคารโดย ARCHICAD BIM พร้อมถอดปริมาณ BOQ รุ่นท่ี 2 

ระหวา่งวนัที ่ 20-22 มกราคม 2564   

ณ ห้องประชุม  อาคาร วสท.  

ด าเนินการจัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

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

เลขที ่........... หมูท่ี ่............... อาคาร  ......................... ซอย   ..........................  

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

จังหวดั ......................  รหัสไปรษณีย ์...................... โทรศพัท ์...............................  

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

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

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ ี ...............................   ส านักงานใหญ ่   สาขา ........................  

ขอส ำรองรำยช่ือเข้ำร่วมอบรมดังต่อไปน้ี   (กรุณำเขียนช่ือ-นำมสกุลตัวบรรจง เพ่ือควำมถูกต้องของวุฒิบัตร) 

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

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

อัตราค่าลงทะเบียน ช าระก่อนวันที่ 13 ม.ค. 64 ช าระหลังวันที่ 13 ม.ค. 64 

 สมาชิก วสท.  7,500 /ท่าน 8,000 /ท่าน 

 พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ  8,000 /ท่าน 8,500 /ท่าน 

 บุคคลทั่วไป  9,000 /ท่าน 9,500 /ท่าน 
(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%,  ค่าอาหารกลางวัน, อาหารวา่ง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3%)   

** รับจ ากัดเพยีง 30 คน แรกที่ส่งใบสมคัรเท่านั้น ** 
 
 
 

การช าระค่าลงทะเบียน 
 เช็ค  สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่ 045-2-03026-1 
 ธนาคารกรุงเทพ   สาขาสุรวงศ ์     เลขที่ 147-4-32388-6 
 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจุรีสแควส์    เลขที่ 162-0-09914-4 

 

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์ส าเนาสลิปเงนิโอน พร้อมระบชุื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ 
ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662 , โทร 0-21844600-9 หรือ e-mail : runglawan@eit.or.th 


