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การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Autodesk CFD for Better Building Design 
วันท่ี 24-25 เมษายน พ.ศ.2566 

ณ หองอบรม BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท. 
 

หลักการและเหตุผล: 

          Autodesk CFD เปนซอฟตแวรจำลอง คำนวณ และแกปญหาเก่ียวกับการไหลของของไหล โดยหลักสูตรนี้จะเนนปญหาของงานการ

ออกแบบ MEP (mechanical, electrical, and plumbing) สำหรับอาคารตาง ๆ โดยเนื้อหาจะเริ่มจากการวิเคราะหสภาพอาคาร การ

วางแผนการวิเคราะห และเทคนิคการวิเคราะหตาง ๆ เพื่อใหไดการออกแบบที่ดีที่สุด ทานจะไดทดลองการวิเคราะหการไหล และการ

แลกเปล่ียนความรอน ตลอดจนการนำเสนอขอมลูการวิเคราะห ทั้งภาพ และตารางขอมูลการวิเคราะหอีกดวย 

          หลักสูตร Autodesk CFD สำหรับอาคาร หลักสูตรนี้จะอบรมเกี่ยวกับการใชโปรแกรม Autodesk CFD โดยซอฟตแวรนี้ทำหนาที่

คำนวณเกี่ยวกับ CFD (computational fluid dynamics) และการใชเคร่ืองมือในการจำลองอุณหภูมิ เพื่อทำนายประสิทธิภาพ ปรบัปรุงการ

ออกแบบ และวิเคราะหดูพฤติกรรมของของไหล โดยในหลักสูตรนี้ผูเขาเรียนจะไดความรู และไดทดลองใชโปรแกรม ทั้งการตั้งคา และ การ

อานผลการวิเคราะหตาง ๆ โดยมีท้ังการไหลภายนอกอาคาร และการไหลภายในอาคาร 
  

          The Autodesk CFD for Building training course instructs students in the use of the Autodesk® CFD software. The 

software provides computational fluid dynamics and thermal simulation tools to predict product performance, 

optimize designs, and validate product behavior before construction.  Through a hands- on, practice- intensive 

curriculum, students acquire the knowledge required to work in the Autodesk CFD environment to setup and conduct 

thermal and flow analyses on building models.  

          Exercises are provided that cover Building cooling, flow control, and AEC type models. 
 

 กลุมเปาหมายผูเขาอบรม:     

วิศวกรโยธา, นายชางโยธา, ผูรับเหมา, นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทัว่ไป 
 

Topics Covered 
• Open and navigate the Autodesk CFD environment to conduct flow and thermal 
analyses on building models. 
• Use the Model Assessment Toolkit to investigate the suitability of model geometry for analysis, and use Autodesk® 
Inventor Tools to make required changes to the CAD geometry. 
• Create internal and external fluid volumes. 
• Setup analyses by applying appropriate materials, boundary conditions and mesh settings. 
• Refine mesh to obtain a proper solution. 
• Apply appropriate solver settings to run your analyses and converge to an acceptable solution. 
• Use the visualization tools to compare summary images, summary values, and summary plots of your analyses to 
compare design and scenario results of an Autodesk CFD analysis. 
• Conduct a final validation of your solution by running through a validation checklist. 
 
Chapter 1: Getting Started 
• Lesson: Introduction to CFD 
• Lesson: Getting Started in Autodesk CFD 
• Lesson: Autodesk CFD Workflow 
• Lesson: When to use Autodesk CFD 



 
 

   
  

Chapter 2: Geometry 
• Lesson: Geometry Requirements and Tools 
• Lesson: Model Assessment Toolkit 
• Lesson: Surface Wrapping 
• Lesson: Inventor Overview 
• Lesson: Using Devices to Simplify Geometry 
Chapter 3: Materials and Devices 
• Lesson: Overview of Materials 
• Lesson: Assigning Materials 
• Lesson: Using Devices 
Chapter 4: Boundary Conditions 
• Lesson: Boundary Conditions 
• Lesson: Flow and Thermal Conditions 
• Lesson: Assigning Boundary Conditions 
Chapter 5: Meshing 
• Lesson: Meshing Overview 
• Lesson: Automatic Mesh Sizing 
• Lesson: Mesh Refinement 
• Lesson: Manual Mesh Sizing 
• Lesson: Shaded Mesh  
Chapter 6: Solver Settings 
• Lesson: Solving a Simulation 
• Lesson: Solving Multiple Designs 
Chapter 7: Results Visualization & Interpretation 
• Lesson: Visualizing Your Results 
• Lesson: Global Results 
• Lesson: Planes Result Task 
• Lesson: Traces Result Task 
• Lesson: Iso Surface & Iso Volume Results Tasks 
• Lesson: Wall Calculator Result Task 
• Lesson: Parts Result Task 
• Lesson: Points Result Task 
• Lesson: Decision Center 
Chapter 8: Validation Checklist 
• Lesson: Validating Your Simulation 
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Senior Technical Consultants 
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-ใบสมคัร-   
การอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง Autodesk CFD for Better Building Design  

วันที่ 24-25 เมษายน พ.ศ.2566 
ณ หองอบรม BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท.  

 

ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ............................................................................................................................................................................  

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

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

จังหวัด ....................................  รหัสไปรษณีย ............................................... โทรศัพท ..............................................................................  

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

ผูประสานงานโดย ............................................................. โทรศัพท   ......................................................................................................  

เลขประจำตัวผูเสียภาษี  ......................................................    สำนักงานใหญ    สาขา  ...............................................................  

ขอสำรองรายชื่อเขารวมอบรมดงัตอไปน้ี     (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกตองของวุฒิบัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกลุ   ...............................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  .................................................................  

2)  ชื่อ – นามสกลุ   ...............................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  .................................................................  

อัตราคาลงทะเบียน 
(อัตรานี้รวมภาษีมลูคาเพ่ิม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%) 

ประเภท ราคา 
  สมาชิก วสท. / นศ.ป.ตร ี 5,000 บาท/ทาน 

  บุคคลทั่วไป 5,500 บาท/ทาน 
 

สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพ่ิมเติมติดตอ คุณเยาวพา  สินพาณิชย   Tel: (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 520 
E-mail : yaowapha@eit.or.th 

 

การชำระเงิน 

โอนเงิน     เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   

ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่ 045-2-030261 

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร  กรุณาแฟกซหลักฐานการชำระเงนิ  พรอมระบุช่ือผูเขาอบรม   

ที่อยูในการออกใบเสร็จ  สงมาทีอี่เมล yaowapha@eit.or.th 

 
 


