
 
 

                                                                                รุ่นที่ 2 

การอบรมเชิงปฏิบตัิการเร่ือง 
  การจำลองแผนงาน ระบบ BIM ดว้ยโปรแกรม Navisworks       

ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2564 

ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

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

ผู้เขา้ร่วมอบรม จะต้องนำ Notebook มาในวันอบรม 

➔➔รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น 
 

เนื้อหา  เป็นการอบรมประกอบการปฏิบัติจรงิโดยใช้โปรแกรมดา้น BIM มาช่วยในการวางแผนงานและเช่ือมโยงกับ

โมเดล 3 มิติเพ่ือท าการจ าลองแผนงานเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการน าเสนอ ควบคุม และตดิตามโครงการได ้
  

วัตถุประสงค์ เป็นการอบรมเพ่ือพัฒนาวิศวกรทุกสาขาท่ีต้องการยกระดับการวางแผน การน าเสนอแผนงาน  

 การตดิตามและการรายงานโครงการดว้ยระบบ BIM 
 

คุณสมบัติผู้อบรม    วิศวกรทุกสาขา ท่ีต้องการใช้เทคโนยีด้าน BIM ในการวางแผนและการบรหิารโครงการ 
 

วิทยากรโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา  เกาะกิ่ง 

อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

ก าหนดการและหัวข้อการอบรม 

วันที่ 25 สิงหาคม 2564  

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

เวลา 09.00 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อ 

➢ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ BIM 

➢ การน าเข้าโมเดล 

➢ วิธีการแสดงโมเดล 

➢ วิธีแสดงวัตถุและตัง้ค่าสีให้โมเดล 

➢ การแสดงรูปตัดโมเดล 

➢ การสร้างและบันทึกมุมมอง 

➢ การสร้างข้อความและป้ายเตือน 

➢ การถอดปริมาณวัสดุ 
 

วันที่ 26 สิงหาคม 2564   

เวลา 09.00 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อ 

➢ การตรวจสอบความขัดแยง้ของโมเดล 

➢ การตัง้ค่ากลุ่มการเลือกเพ่ือจ าลองแผนงาน 

➢ การสร้างแผนงาน 

➢ การตัง้ค่ากลุ่มการเลือกเพ่ืองานวางแผน 

➢ การจ าลองแผนงานด้วยโมเดล 

➢ ต้นทุนโครงการและติดตามงาน 

➢ การส่งออกและน าเข้าแผนงานด้วย Excel 

➢ การส่งออกและน าเข้าแผนงานด้วย MS Project

 
 

PDU 18 หน่วย 

 



      -ใบสมัคร-  การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
การจำลองแผนงาน ระบบ BIM ด้วยโปรแกรม Navisworks  รุ่นท่ี 2  
ระหว่างวันท่ี 25 – 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

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

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

ถนน ..................... ตำบล/แขวง ........................ อำเภอ/เขต ..............................  

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

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษ ี ..............................   สำนักงานใหญ ่   สาขา ........................  

ขอสำรองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปน้ี (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

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

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

อัตราค่าลงทะเบียน(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 
 ชำระก่อน 

วันที่ 20 สงิหาคม 2564 
ชำระหลงั 

วันที่ 20 สงิหาคม 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 

****ฟร ีสมาชิก วสท. 1 ป ี สำหรับท่านทีช่ำระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป  
ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ใบสมคัรสมาชิกไดท้ี่  www.eit.or.th และยื่นเอกสารในวันอบรมเท่านั้น*** 

 

 
 
 
 
การชำระเงิน  โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

• ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาส่ีแยกศรีวรา เลขท่ี 140-2-30221-6  
• ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์  เลขท่ี 147-4-32388-6 

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

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

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

**โปรดอ่าน** สทิธิพิเศษสำหรับสมาชิกสภาวิศวกร 

กรณีผู้เข้าร่วมอบรมเปน็สมาชิกสภาวิศวกร  ผู้เข้าอบรมสามารถนําใบเสร็จ 

ไปยื่นเพือ่ขอรับเงินสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ได้ไม่เกนิ  1,000 บาท/คน/ครั้ง/ปี 

(สอบถามข้อมูลหรือเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ได้ที่สภาวิศวกร  โทรศพัท์  1303) 
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