
 
 

                                                                                รุ่นที่ 2 

การธบรมเชผ นปฏผบัตผการเรฟ่ธน 
  การจ าลองแผนงาน ระบบ BIM ด้วยโปรแกรม Navisworks       

ระหท่านทันทฝ่ 27 - 28 อฤษภาใม 2564 

ณ  ห้ธนประชภม ธาใาร ทสท. 

จัดโดฬ  สถาบันทผถทอัฒน์ ทผถทกรรมสถานแห่นประเทถโทฬฯ 

******************************************************************************************* 
 

ผู้เข้าร่วมอบรม จะต้องน า Notebook มาในวันอบรม 

รับจ านวนจ ากัด 30 ท่านเท่านั้น 
 

เนื้อหา  เป็นการธบรมประกธบการปฏผบัตผจรผนโดฬใช้โปรแกรมดา้น BIM มาช่ทฬในการทานแผนนานและเชฟ่ ธมโฬนกับ

โมเดล 3 มผตผเอฟ่ธท าการจ าลธนแผนนานเอฟ่ธใช้เป็นเใรฟ่ธนมฟธในการน าเสนธ ใทบใภม และตผดตามโใรนการโด ้
  

วัตถุประสงค์ เป็นการธบรมเอฟ่ธอัฒนาทผถทกรทภกสาขาทฝ่ต้ธนการฬกระดับการทานแผน การน าเสนธแผนนาน  

 การตผดตามและการราฬนานโใรนการดท้ฬระบบ BIM 
 

คุณสมบัติผู้อบรม    ทผถทกรทภกสาขา ทฝ่ต้ธนการใช้เทใโนฬฝด้าน BIM ในการทานแผนและการบรผหารโใรนการ 
 

วิทยากรโดย  ผม ้ช่ทฬถาสตราจารฬ์ ฬภทธนา  เกาะกผ่น 

ธาจารฬ์ประจ าภาใทผชาเทใโนโลฬฝการธธกแบบและบรผหารนานก่ธสร้าน 

มหาทผทฬาลัฬเทใโนโลฬฝอระจธมเกล้าอระนใรเหนฟธ 
 

ก าหนดการและหัทข้ธการธบรม 

ทันทฝ่ 27 อฤษภาใม 2564  

เทลา 08.30 – 09.00 น. ลนทะเบฝฬน 

เทลา 09.00 – 16.00 น. บรรฬาฬหัทข้ธ 

 ใทามรม้เบฟ้ธนต้นเกฝ่ฬทกับ BIM 

 การน าเข้าโมเดล 

 ทผธฝการแสดนโมเดล 

 ทผธฝแสดนทัตถภและตัน้ใ่าสฝให้โมเดล 

 การแสดนรมปตัดโมเดล 

 การสร้านและบันทพกมภมมธน 

 การสร้านข้ธใทามและป้าฬเตฟธน 

 การถธดปรผมาณทัสดภ 
 

ทันทฝ่ 28 อฤษภาใม 2564   

เทลา 09.00 – 16.00 น. บรรฬาฬหัทข้ธ 

 การตรทจสธบใทามขัดแฬน้ขธนโมเดล 

 การตัน้ใ่ากลภ่มการเลฟธกเอฟ่ธจ าลธนแผนนาน 

 การสร้านแผนนาน 

 การตัน้ใ่ากลภ่มการเลฟธกเอฟ่ธนานทานแผน 

 การจ าลธนแผนนานด้ทฬโมเดล 

 ต้นทภนโใรนการและตผดตามนาน 

 การส่นธธกและน าเข้าแผนนานด้ทฬ Excel 

 การส่นธธกและน าเข้าแผนนานด้ทฬ MS Project

 
 

PDU 18 หน่วย 

 



 
-ใบสมัคร-  การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 

การจ าลองแผนงาน ระบบ BIM ด้วยโปรแกรม Navisworks  รุ่นท่ี 2  
ระหว่างวันท่ี 27 – 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ 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 ารองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปน้ี (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกลุ   ........................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ........................  

2)  ชื่อ – นามสกลุ   ........................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ........................  

อัตราค่าลงทะเบียน 
 ช าระก่อน 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 
ช าระหลงั 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 
สมาชกิ วสท./นศ.ป.ตร ี 5,000 บาท/ท่าน 5,500 บาท/ท่าน 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6,000 บาท/ท่าน 6,500 บาท/ท่าน 
บุคคลทั่วไป 7,000 บาท/ท่าน 7,500 บาท/ท่าน 

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) 
****ฟร ีสมาชิก วสท. 1 ป ี ส าหรับท่านทีช่ าระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป  

ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ใบสมคัรสมาชิกไดท้ี่  www.eit.or.th และยื่นเอกสารในวันอบรมเท่านั้น*** 
 

การช าระเงิน 
เช็ค        สั่งจา่ยสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงนิ  เข้าบัญชีเงินฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสีแ่ยกศรีวรา เลขที่ 140-2-30221-6  
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสรุวงศ์  เลขที่ 147-4-32388-6 

หมายเหต:ุ  กรณโีอนเงินเขา้บัญชธีนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบุชือ่ผู้เขา้อบรมทีอ่ยูใ่นการออกใบเสร็จ 
          สง่มาทีแ่ฟกซ ์0-2184-4662 หรือถ่ายรปูใบโอนแลว้สง่ Email มาที่ supannee@eit.or.th 
 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือต้องการขอ้มลูเพิ่มเตมิตดิตอ่ คณุสพุรรณยี ์แสนภักด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662 

E-mail : supannee@eit.or.th , Website : www.eit.or.th 

mailto:supannee@eit.or.th
mailto:supannee@eit.or.th

