
 
โครงการอบรม หลักสูตร “การสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร” รุน่ที่ 1 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องอบรม BIM LAB ชัน้ 3 อาคาร วสท. 

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์
หลักการและเหตุผล 

แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modelling: BIM) เป็นความก้าวหน้าอีกด้านหนึ่งของวิชาชีพ
วิศวกรรมทุกสาขา เช่น สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล รวมถึงสาขาสถาปัตยกรรม เนื่องจาก
หลักการของ BIM สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำแบบจำลองการวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural analysis model) และ
แบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง (Shop drawing) การถอดปริมาณวัสดุ (Quantity take-off) และ การประมาณราคา (Cost 
estimation) ในรูปแบบ BOQ ได้ รวมถึงการตรวจสอบความขัดแย้ง (Clash detection) ระหว่างแบบงานสถาปัตยกรรม กับ
แบบงานวิศวกรรม นอกจากนั้นการใช้หลักการสร้างแบบจำลองสามมิติ (3D) ในขั้นตอนการออกแบบและวางแผน ด้วยระดับการ
พัฒนา (LOD) ที่เท่ากัน ก็จะทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายต่าง ๆ (Collaboration) และการควบคุมงานในขั้นตอนการ
ก่อสร้างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย การเข้าใจการทำงานก่อสร้างในระบบ BIM เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน และมีผลต่อ
การพัฒนาความรู้ของวิศวกรทุกสาขา รวมถึงสถาปนิกและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ วิศวกร สถาปนิก และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่สนใจ รวมถึง
ผู้บริหารโครงการที่จำเป็นต้องเตรียมพร้อมเพื่อใช้ข้อมูลสารสนเทศอาคาร ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยผู้บรรยายจะอธิบายตั้งแต่
เริ่มต้นการใช้งานของซอฟแวร์บิม (BIM Software) ด้วยตัวอย่างการทำแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กไปพร้อมกับ     
ผู้เข้ารับการอบรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการสร้างแบบจำลองอาคาร ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการนำโมเดล 3 มิติระบบ BIM ไปช่วยในการจัดการโครงการก่อสร้าง ด้วยโปรแกรม Autodesk 

Navisworks 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis 

รายละเอยีดการอบรม 
1. ผู้ที่เข้าอบรมร่วมการอบรมครบตามหลักสูตร (อย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาการอบรม) จะได้รับประกาศนียบัตร จากทาง

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสำหรับผู้เข้าอบรมที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกร จะได้
หน่วยพัฒนาความรู้จากสภาวิศวกร 

2. หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับวิศวกร/สถาปนิก นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี/ปวส. สาขาวิศวกรรมโยธา และสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง รวมถึงบุคลทั่วไปที่สนใจ 

3. หลักสูตรอบรมนี้นำเสนอและใช้ตัวอย่างโดยเน้นส่วนที่เป็นโครงสร้างของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
4. การอบรมในหลักสูตรนี้มีระยะเวลาทั้งหมด 10 วัน (ทั้งหมด 60 ชั่วโมง วันละ 6 ชั่วโมง) มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกัน 

แบ่งออกเป็น 4 โมดูล ประกอบด้วย 1) Revit (Structural Model) 4 ว ัน  2) Revit (Architectural Model) 2 วัน  3) 
Navisworks 2 วัน และ 4) Robot Structural Analysis 2 วัน 

 
 



 
 

Module 1 : Structural Model  (PDU 36 หน่วย) 
บรรยายโดย : รศ.ดร. จิรวัฒน์ ดำริห์อนนัต์  
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 
08:30 - 09:00 น. ลงทะเบียน/เปิดการอบรม 
09:00 - 12:00 น. Autodesk Revit (Structural Model) 
 หัวข้อบรรยาย (แบบจำลองที่ 1)  

- แนวคิดของ BIM 
- User interface ของโปรแกรม Revit 
- การตั้งค่าต่าง ๆ ในโปรแกรม Revit 
- โครงสร้างการเก็บไฟล์ต่าง ๆ ของโปรแกรม Revit 

12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 - 16:00 น. Autodesk Revit (Structural Model) 
 หัวข้อบรรยาย (แบบจำลองที่ 1) 

- การแสดงระยะ (คำสั่ง Dimension) และการวัด (คำสั่ง Measure) 
- คำสั่งพื้นฐานและชุดคำสั่งใน Panel Modify 17 คำสั่ง 

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 
09:00 - 12:00 น. Autodesk Revit (Structural Model) 
 หัวข้อบรรยาย (แบบจำลองที่ 1) 

- คำสั่งพื้นฐานและชุดคำสั่งใน Panel Modify 17 คำสั่ง (ต่อ) 
- การสร้างเส้นกริด (Gridline) และเส้นระดับ (Level) 

12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 - 16:00 น. Autodesk Revit (Structural Model) 
 หัวข้อบรรยาย (แบบจำลองที่ 1) 

- ความหมายและความแตกต่างของ Category, Family, Type และ Instance 
- Instance properties และ Hide-isolate categories 

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2565 
09:00 - 12:00 น. Autodesk Revit (Structural Model) 
 หัวข้อบรรยาย (แบบจำลองที่ 1) 

- การสร้างฐานราก เสา คาน และพื้นหล่อในที่ 
- การทำแบบพื้นสำเร็จ 

12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 - 16:00 น. Autodesk Revit (Structural Model) 
 หัวข้อบรรยาย (แบบจำลองที่ 1) 

- การใส่เหล็กเสริมในชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- การตัด Section 



วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565 
09:00 - 12:00 น. Autodesk Revit (Structural Model) 
 หัวข้อบรรยาย (แบบจำลองที่ 1) 

- การทำแบบรายละเอียด 
- การถอดปริมาณงาน 
- การจัดหน้ากระดาษออกมาเป็นแบบ (Drawing หรือ Sheet) 

12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 - 16:00 น. Autodesk Revit (Structural Model) 
 หัวข้อบรรยาย (แบบจำลองที่ 1) 

- การสร้าง Family 
 

Module 2 : Architectural Model  (PDU 18 หน่วย) 
บรรยายโดย : ผศ.ดร. ไพจติร ผาวัน และทีมงาน 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565 
09:00 - 12:00 น. Autodesk Revit (Architectural Model) 
 หัวข้อบรรยาย (แบบจำลองที่ 2) 

- การตั้งค่าระดับ และกริดไลน์เสา ลงในแปลนชั้น 1 
- การใส่ระยะระหว่างกริดไลน์ และเสา ลงในแปลนชั้น 1 
- การกำหนดค่าระดับ และการพิจารณารูปด้าน 
- การสร้าง และพิจารณารูปตัด 
- การกำหนดตำแหน่งมุมมองที่ต้องการ เพื่อนำเสนอ 
- การใส่ผนัง และประตู หน้าต่าง ลงในแปลนชั้น 1 (Load Family) 

12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 - 16:00 น. Autodesk Revit (Architectural Model) 
 หัวข้อบรรยาย (แบบจำลองที่ 2) 

- การใส่กระเบื้องพื้น และเฟอร์นิเจอร์ลงบนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (Structural Model) 
- การใส่ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบด้วยการกำหนดขนาดอิฐและปูนฉาบ 
- การใส่ระดับฝ้าเพดานและกำหนดประเภทฝ้าเพดาน 

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 
09:00 - 12:00 น. Autodesk Revit (Architectural Model) 
 หัวข้อบรรยาย (แบบจำลองที่ 2) 

- โครงหลังคาและวัสดุ 
- การสร้างบันใด 

12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 



13:00 - 16:00 น. Autodesk Revit (Architectural Model) 
 หัวข้อบรรยาย (แบบจำลองที่ 2) 

- การถอดปริมาณงานสถาปัตยกรรม (Quantity take-off) 
- การทำแบบก่อสร้างจริง (Shop Drawing) 
- การนำเสนอแบบ และพล็อตแบบ 
-  

Module 3 : Autodesk Navisworks  (PDU 18 หน่วย) 
บรรยายโดย : ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง และทมีงาน  
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2565 

09:00 - 12:00 น. Autodesk Naviswork 
 หัวข้อบรรยาย (แบบจำลองที่ 3) 

- การนำเข้าโมเดล การแสดงโมเดล 
- การเลือกโมเดล การซ่อนโมเดล การให้ค่าสีโมเดล และการตัดโมเดล 
- การใช้เครื่องมือวัด การใช้ข้อความและป้ายเตือน การจำลองการเดิน และการบันทึกมุมมอง 
- การตรวจสอบความขัดแย้งโมเดล (Cash Detection)  

12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 - 16:00 น. Autodesk Naviswork 
 หัวข้อบรรยาย (แบบจำลองที่ 3) 

- การถอดปริมาณวัสดุ การส่งปริมาณวัสดุไปยัง Excel 
- การสร้างแผนงานใน Add Task  และการระบุ Cost แยกประเภท  
- การเชื่อมแผนงานกับโมเดล การตั้งค่าและจำลองการก่อสร้าง 

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2565 

09:00 - 12:00 น. Autodesk Naviswork 
 หัวข้อบรรยาย (แบบจำลองที่ 3) 

- การสร้างแผนงานและจำลองกระบวนการก่อสร้างด้วย Selection Tree  
- การสร้าง SET และการสร้างแผนงานจาก SET 
- การระบุความคืบหน้า ด้วย NAVISWOKS 
- การส่งออกและนำเข้าแผนงาน กับ Excel  

12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 - 16:00 น. Autodesk Naviswork 
 หัวข้อบรรยาย (แบบจำลองที่ 3) 

- การส่ง และการนำเข้าแผนงาน กับ Ms Project 
- การสร้าง VDO นำเสนอแผนงาน 
- กรณีศึกษา การวางแผนแบบหลายอาคาร 
- กรณีศึกษา การวางแผนงานอาคารสูง  



Module 4 : Robot Structural Analysis (PDU 18 หน่วย) 
บรรยายโดย : ผศ.ดร.ไพจิตร ผาวัน และทีมงาน 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2565 

09:00 - 12:00 น. Robot Structural Analysis 
 หัวข้อบรรยาย (การโมเดลโครงสร้างอย่างง่าย) 

- การนำเข้า Revit Template 
- การสร้างระบบกริด และการสร้างหน้าตัดของชิ้นส่วน 
- การโมเดลโครงสร้างเพื่อการวิเคราะห์แรง 

12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 - 16:00 น. Robot Structural Analysis 
 หัวข้อบรรยาย (การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก) 

- การใส่น้ำหนักบรรทุก และการกำหนดน้ำหนักบรรทุกรวม 
- การวิเคราะห์โมเดลเบื้องต้น 
- การอ่านผลของโครงสร้าง 

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2565 

09:00 - 12:00 น. Robot Structural Analysis 
 หัวข้อบรรยาย (การโมเดลโครงสร้าง) 

- การโมเดลโครงสร้างอาคารสูง 

12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 - 16:00 น. Robot Structural Analysis 
 หัวข้อบรรยาย (การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก) 

- การวิเคราะห์ช่องเปิดในคาน 
- การจัดทำบัญชีรายการตัดเหล็ก (Rebar Cutting List) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค่าลงทะเบียน 

  หลักสูตร วันที่จัดอบรม 
ค่าลงทะเบียน PDU  

(หน่วย) สมาชิก วสท. บุคคลทั่วไป 

 
Module 1 : (4 วัน) 
Structural Model  

1, 8, 15, 22 กรกฎาคม 
2565 

ชำระก่อน 20 มิถุนายน 2565  

36 
ราคา 10,000 บาท ราคา 12,000 บาท 

ชำระหลัง 20 มิถุนายน 2565 
ราคา 12,000 บาท ราคา 14,000 บาท 

 
Module 2 : (2 วัน) 
Architectural Model 

5 และ 12 สิงหาคม 2565  

ชำระก่อน 18 กรกฎาคม 2565 

18 
ราคา 5,000  บาท ราคา 6,000 บาท 

ชำระหลัง 18 กรกฎาคม 2565 
ราคา 6,000 บาท ราคา 7,000 บาท 

 
Module 3 : (2 วัน) 
Autodesk Navisworks  

2 และ 9 กันยายน 2565 

ชำระก่อน 22 สิงหาคม 2565 

18 
ราคา 5,000  บาท ราคา 6,000 บาท 

ชำระหลัง 22 สิงหาคม 2565 
ราคา 6,000 บาท ราคา 7,000 บาท 

 
Module 4 : (2 วัน) 
Robot Structural Analysis  

7 และ 14 ตุลาคม 2565 

ชำระก่อน 19 กันยายน 2565 

18 
ราคา 5,000  บาท ราคา 6,000 บาท 

ชำระหลัง 19 กันยายน 2565 
ราคา 6,000 บาท ราคา 7,000 บาท 

อบรมทุก module  22,000 บาท 
** อบรม 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน ** 

หมายเหตุ 

1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียด

การคืนเงินดังต่อไปนี้ 
5.1 แจ้งยกเลกิก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน 

5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 

5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 

5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 

5. กรณี วสท. ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่าน      
เต็มจำนวน 

 



 
โครงการอบรม หลักสูตร “การสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร” รุน่ที่ 1 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องอบรม BIM LAB ชัน้ 3 อาคาร วสท. 

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ค่าลงทะเบียน 

  หลักสูตร วันที่จัดอบรม 
ค่าลงทะเบียน PDU  

(หน่วย) สมาชิก วสท. บุคคลทั่วไป 

 
Module 1 : (4 วัน) 
Structural Model  

1, 8, 15, 22 กรกฎาคม 
2565 

ชำระก่อน 20 มิถุนายน 2565  

36 
ราคา 10,000 บาท ราคา 12,000 บาท 

ชำระหลัง 20 มิถุนายน 2565 

ราคา 12,000 บาท ราคา 14,000 บาท 

 
Module 2 : (2 วัน) 
Architectural Model 

5 และ 12 สิงหาคม 2565  

ชำระก่อน 18 กรกฎาคม 2565 

18 
ราคา 5,000  บาท ราคา 6,000 บาท 

ชำระหลัง 18 กรกฎาคม 2565 
ราคา 6,000 บาท ราคา 7,000 บาท 

 
Module 3 : (2 วัน) 
Autodesk Navisworks  

2 และ 9 กันยายน 2565 

ชำระก่อน 22 สิงหาคม 2565 

18 
ราคา 5,000  บาท ราคา 6,000 บาท 

ชำระหลัง 22 สิงหาคม 2565 
ราคา 6,000 บาท ราคา 7,000 บาท 

 
Module 4 : (2 วัน) 
Robot Structural Analysis  

7 และ 14 ตุลาคม 2565 

ชำระก่อน 19 กันยายน 2565 

18 
ราคา 5,000  บาท ราคา 6,000 บาท 

ชำระหลัง 19 กันยายน 2565 
ราคา 6,000 บาท ราคา 7,000 บาท 

อบรมทุก module  22,000 บาท 
** อบรม 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน ** 

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเวน้การหกัภาษี ณ ที่จ่าย  3% 
กรณี วสท. ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดงูานทัง้ในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหท้่านเต็มจำนวน 
การชำระเงิน 
เช็ค   สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงนิฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์
  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
 

สนใจอบรมติดต่อ : คุณวีนา กรุดเงิน  
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527  e-mail : weena@eit.or.th 

SCAN เพื่อสมัคร 


