
 

 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
การเขียน shop drawing และ ถอดปริมาณด้วยโปรแกรม Archicad รุ่นท่ี 1 

ระหว่างวันท่ี 5-6 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง BIM ชั้น 3 อาคาร วสท. 
จัดโดย สถาบัน BIM แห่งประเทศไทย ในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือใหผูออกแบบเขียนแบบงานกอสรางสามารถใชประโยชนของโปรแกรม ARCHICAD BIM ในการ
เขียนแบบแปลน รูปดาน รูปตัด แบบขยาย 2 มิต ิ3 มิติ  ภาพเปอรสเปคทีพ ไดรวดเร็ว ถูกตอง สามารถแกไข
ไดงาย และปรับปรุงแบบทุกแผนที่เกี่ยวของกัน และสามารถนับปริมาณของวัตถุ และสวนประกอบของอาคาร
ไดอยางอัตโนมัติ เชน พ้ืนที่ผนัง ดานนอก ดานใน ,พ้ืนที่ใชสอย, พ้ืนที่หลังคา, ปริมาตร เสา คาน, จ านวน
ประตู หนาตาง และสามารถจัดรูปแบบของรายการปริมาณใหออกมาไดตามท่ีตองการ 

 

วิทยากร 
นายกรีฑา   บัวระดก 
ARCHICAD BIM TECHNICAL SUPPOR 
 
เนื้อหาการอบรม 

วันที่ 1 

- ท าความเข้า ใจเกี่ยวกับการใช้ค าสั่งสร้างกรอบกระดาษ 
- ท าความเข้า ใจเกี่ยวกับการใช้ค าสั่งสร้างแบบแปลน รูปด้าน รูปตัด 
- ท าความเข้า ใจเกี่ยวกับการใช้ค าสั่งสร้างรูปperspective 
- ท าความเข้า ใจเกี่ยวกับการใช้ค าสั่งสร้าง 3D document 
- ท าความเข้า ใจเกี่ยวกับการใช้ค าสั่งสร้างรูปตัดสามมิติ 
- ท าความเข้า ใจเกี่ยวกับการใช้ค าสั่งสร้างสัญลักษณ์ต่างๆในแบบเเปลน 
- ท าความเข้า ใจเกี่ยวกับการใช้ค าสั่งสร้างแบบ Detail 
- ท า Workshop เขียนแบบแปลนให้ตรงตามแบบ 

วันที่ 2 

- การสรุปปริมาณงานสถาปัตย์เบื้องต้นด้วยค าสั่งschedule 
- การถอดปริมาณประตู หน้าต่าง พื้นที่ผนัง ปริมาตรคอนกรีต พื้นที่หลังคา พ้ืน 
- การใส่ Object สามมิติลงในอาคารและถอดปริมาณ 
- การปรับแต่งตารางแสดงผลลัพธ์การถอดปริมาณ 
- การส่งออกตารางถอดปริมาณในรูปแบบ excel 
- การใส่ราคาต่อหน่วยลงในตารางถอดปริมาณ 
- ท า workshop ถอดปริมาณอาคารทั้งหลัง 

 



ใบสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
การเขียน shop drawing และ ถอดปริมาณด้วยโปรแกรม Archicad รุ่นที่ 1 

      ระหว่างวันท่ี 5-6 มิถุนายน 2564   ณ ห้อง BIM ช้ัน 3 ห้องประชุม อาคาร วสท. 
ด าเนินการจัดโดย   สถาบัน BIM วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

 
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 (กรุณาเขียนชือ่-นามสกลุตวับรรจง เพื่อความถกูตอ้งของวุฒบิัตร) 

1)  ช่ือ – นามสกุล   ........................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ............................  

2)  ช่ือ – นามสกุล   ........................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ............................  

 

อัตราคา่ลงทะเบียน ช าระกอ่นวันที่ 28 พ.ค. 64 ช าระหลังวันที่ 28 พ.ค. 64 

 สมาชกิ วสท. 5500 บาท 6000 บาท 

ข้าราชการ /พนกังานรััวิสาหกิจ  6500 บาท 7000 บาท 

บุคคลทัว่ไป 7500 บาท 8000 บาท 

  
(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ 
ที่จ่าย 3%) 
 

การช าระเงิน 
โอนเงนิ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูภมัภ์   

 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีสแควร์ เลขท่ี 162-0-19279-9  
 

กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักัานการช าระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรมที่อยู่ในการออกใบเสร็จส่งมาท่ี  
E-mail มาที่ runglawan@eit.or.th 

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิม่เติมติดต่อ รุ่งลาวรรณ ์ สทา้นภพ Tel:(02)184-4600-9ต่อ 510   
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