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หลักสูตรที่ 3 พัฒนางานแบบอาคาร จากการเขียนลายเสน เปนการเขียนสามมิติ ดวยเทคโนโลยี BIM
(Building Information Modeling)
ความเปนมา
การทํางานออกแบบกอสราง ไดมีการนําระบบ BIM (Building Information Modeling) มาพัฒนาขบวนการใหรวดเร็วลดขอผิด
ทั ้ง ด า นแบบ และ การคํานวณราคา มากขึ้ นเรื่อยๆ ดว ยเหตุที่ไดรับ การยอมรับ วา มี ป ระสิท ธิ ภาพดี กว า ขบวนการเดิ มอยา งมาก
ซึ่งปจจุบัน มีหลายหนวยงาน ระดับประเทศ สนับสนุนใหมีการใชงาน เชน วสท สภาสถาปนิก เปนตน
แตเนื่องจาก BIM ตางจากระบบเดิมมากทําใหผูปฎิบัติงานปรับใชแทนที่ไดยากเพราะมีความแตกตางกับที่เปนอยูมาก ดวยแนว
คิดของ BIM ไมเหมือนกับการเชียนแบบตามปกติ ความเขาใจในการปรับใช BIM ที่ถูกตองจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
วัตถูประสงค :
เพื่อใหบุคลากร ที่เกี่ยวของ กับ ขบวนการ ออกแบบ กอสราง สามารถ ปรับใช BIM ใหมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสงู สุด
เหมาะสําหรับ :
สถาปนิก วิศวกร ชางเขียนแบบ ชางควบคุม และ ผูเกี่ยวของกีบงานแบบกอสราง
อุปกรณที่ใช :
ผูเชาอบรม ตองนําคอมพิวเตอร ที่ใช CPU i5, RAM 8GB, พื้นที่วาง 100GB, Windows 10 Pro มาดวยเพื่อการทํา Workshop
ใชงานจริง
ผูเขาอบรมตองจัดเตรียมคอมพิวเตอร เพื่อใชในการฝกอบรมมาดวย โดยใหมีคุณสมบัติ ดังนี้ คือ
 เปนเครื่อง Notebook / CPU : Core i5 ขี้นไป / RAM : 4 ถึง 8 GB / Hard disk ควรมีพื้นที่วางอยางนอย 20 GB
 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10
วิทยากร อาจารยสุรพล เลิศดํารงคชัย และศาสตราจารยฐิติพัฒน ประทานทรัพย
คาลงทะเบียน
ทานละ 15,000.00บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการอบรม อันประกอบดวยคาเอกสารการอบรม
คาตอบแทนวิทยากร คาเดินทางของวิทยากร คาที่พักวิทยากร คาใชสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาประสานงาน และคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ (ทั้งนี้ไมรวมคาที่พัก อาหารเชา อาหารเย็น และคาเดินทาง)

โดยขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเขารวมการอบรมโดยไมถือเปนวันลาและมีสิทธิ์เบิกคาลงทะเบียน
ตลอดจนคาใชจายตางๆไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. 2554
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กําหนดการอบรม หลักสูตรที่ 3 พัฒนางานแบบอาคาร จากการเขียนลายเสน เปนการเขียนสามมิติ ดวยเทคโนโลยี BIM (Building
Information Modeling)
วันที่ 1 BIM งานสถาปตยกรรม การขึ้นแบบอาคาร สามมิติ
8:30–10:30 - ลงทะเบียน / ติดตั้งโปรแกรม/ แนะนําหลักสูตร
10:31-11:00 - พักรับประทานอาหารวาง
11:01-12:00 - การสรางกําแพง, การสรางพื้น
12:01-13:00 - พักรับประทานอาหารเที่ยง
13:01-14:30 - การสรางหลังคา
14:31-15:00 - พักรับประทานอาหารวาง
15:01-16:30 - การใส ประตู หนาตาง
วันที่ 2 BIM งานโครงสราง การขึ้นโครงสราง สามมิติ
8:30 – 10:30 - การขึ้นโครงสราง สามมิติ
10:31-11:00 - พักรับประทานอาหารวาง
11:01-12:00 - การใสเสา คาน ,การใสโครงถัก
12:01-13:00 - พักรับประทานอาหารเที่ยง
13:01-14:30 - การใสบันได
14:31-15:00 - พักรับประทานอาหารวาง
15:01-16:30 - การใส Load
วันที่ 3 BIM งานระบบประปา สุขาภิบาล และงานระบบปรับอากาศ
8:30–10:30
10:31-11:00
11:01-12:00
12:01-13:00
13:01-14:30
14:31-15:00
15:01-16:30

- การเดินทอนํ้า แบบสามมิติ
- พักรับประทานอาหารวาง
- การเดินทอ จากสุขภัณฑ, การตั้ง Slope แบบสามมิติ,
-การรวบทอ เขาสูชอง Shaft, การตรวจวัด อัตราการไหล งานระบบปรับอากาส (HVAC)
- พักรับประทานอาหารเที่ยง
- งานระบบปรับอากาศ (HVAC) การใส ซองจายลม การเดินทอแอร แบบสามมิติ
- พักรับประทานอาหารวาง
- การใสเครื่องปรับอากาศ การเดินทอแอร การตรวจวัด อัตราการถายเท

วันที่ 4 BIM งานระบบไฟฟา
8:30 – 10:30 - การใสระบบไฟฟาแสงสวาง การใสวงจรกระแสไฟฟา
10:31-11:00 - พักรับประทานอาหารวาง
11:01-12:00 - การใสตูไฟ
12:01-13:00 - พักรับประทานอาหารเที่ยง
13:01-14:30 - การเดินทอสายไฟ
14:31-15:00 - พักรับประทานอาหารวาง
15:01-16:30 - การใสสวิทช เปด ปด สรุป รับประกาศนียบัตร ทั้งนี้ผูอบรมตองอยูครบ 4 วัน
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ใบสมัครเขารวมอบรม
ชื่อ – นามสกุล _____________________________________________________ ตําแหนง __________________________
อีเมล ____________________________________________________________ เบอรมือถือ_________________________
ชื่อ – นามสกุล _____________________________________________________ ตําแหนง __________________________
อีเมล ____________________________________________________________ เบอรมือถือ_________________________
หนวยงาน __________________________________________________________________________________________
ที่อยู _____________________________________________________________________________________________
โทรศัพทหนวยงาน______________________________________________โทรสาร ________________________________
หลักสูตรที่ทานตองการอบรม ( กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชอง [ ] )
หลักสูตรที่ 1 การถอดแบบประมาณราคา และจัดทําราคากลางงานกอสรางจากไฟลแบบ 2D CAD, PDF ไฟลภาพ และภาพถายดาวเทียม
Google ดวยโปรแกรม PEstimate EDU. (อบรม 4 วัน คาลงทะเบียน 15,000.00 บาท)
[ ] วันที่ 16-19 มกราคม 2566 (เชียงใหม)

[ ] วันที่ 20-23 กุมพาพันธ 2566 (ขอนแกน)

[ ] วันที่ 30- มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2566 (กรุงเทพ)
หลักสูตรที่ 2 การทําแผนที่ดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม Power Civil, Google Earth, GPS สําหรับงานออกแบบ โยธาและคํานวณ
ปริมาณงานดิน งานโคกหนองนา (อบรม 4 วัน คาลงทะเบียน 15,000.00 บาท)
[ ] วันที่ 19-22 ธันวาคม 2565 (กรุงเทพฯ)

[ ] วันที่ 13-16 กุมภาพันธ 2566 (ชลบุรี)

หลักสูตรที่ 3 เพัฒนางานแบบอาคาร จากการเขียนลายเสน เปนการเขียนสามมิติ ดวยเทคโนโลยี BIM (Building Information
Modeling) (อบรม 4 วัน คาลงทะเบียน 15,000.00 บาท)
[ ] วันที่ 16-19 มกราคม 2566 (เชียงใหม)

[ ] วันที่ 20-23 กุมพาพันธ 2566 (ขอนแกน)

[ ] วันที่ 30- มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2566 (กรุงเทพ)
หลักสูตรที่ 4 การเขียนแบบอาคารเอนกประสงคและคํานวณโครงสรางเหล็กบนโปรแกรม 2D CAD ดวยโปรแกรม QuickDesign EDU.
(อบรม 4 วัน คาลงทะเบียน 15,000.00 บาท)
[ ] วันที่ 19-22 ธันวาคม 2565 (กรุงเทพฯ)

[ ] วันที่ 13-16 กุมภาพันธ 2566 (ชลบุรี)

— (คาลงทะเบียนทุกหลักสูตร ไมรวมคาที่พกั อาหารเชา อาหารเย็น และคาเดินทาง) —
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การชําระเงินคาลงทะเบียน
 โอนเงินคาลงทะเบียนผานทาง ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
 สาขา ทาพระจันทร ประเภทออมทรัพย
 ชื่อบัญชี (ภาษาไทย) อบรมคอมพิวเตอรสถาปตย
 ชื่อบัญชี (ภาษาอังกฤษ) University Sila
 เลขที่บัญชี 810-2-02480-2
 ภายหลังการชําระเงิน กรุณาสงหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุ ชื่อ-นามสกุล-ชื่อหนวยงานหลักสูตรที่ลงสมัครลงในสลิปใบโอนเงิน สงอีเมลล arch.silpakorn@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ศูนยประสานงาน หรือตองการ
จดหมายเชิญจากทางมหาวิทยาลัย
 08 4118 2004, 08 7677 7756, 08 0922 3311
 โทรสาร : 029137121, 025856100
 Email : arch.silpakorn@gmail.com
 ลงทะเบียนดวยตนเองไดที่
 http://arch.go2cad.com

