


 
ที่ คก.   005 /2561                          ภาควิชาภูมสิถาปัตยกรรม   

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 
ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
 

           1   มิถุนายน   2561 
 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยี BIM  
ในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม หลักสูตร 3 วัน  รุ่นที่ 1” 

    

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการอบรม พร้อมใบสมัคร 1 ชุด 
 

ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ตระหนักถึงความส าคัญ 
จึงเล็งเห็นว่าภูมิสถาปนิกควรจะศึกษาเทคโนโลยี BIM เพื่อเพิ่มความสามารถและน าความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ  ใน
การออกแบบและประกอบวิชาชีพต่อไปอนาคต จึงได้จัดอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยี BIM ใน
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม หลักสูตร 3 วัน  รุ่นที่ 1” ในระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2561 ระยะเวลา 3 วัน 
ค่าลงทะเบียนท่านละ 15,000 บาท   โดยมีคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับมืออาชีพทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้เทคโนโลยี BIM ในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมต่อไป(ตามรายละเอียดโครงการที่แนบมาพร้อมกันนี้) 
 ในการนี้ คณะผู้จัดอบรม พิจารณาแล้วเห็นว่าการฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี BIM ในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม จึงขอเรียนเชิญท่านโปรดส่งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมอบรม
ดังกล่าว  โดยท่านสามารถตอบรับ  ส่งใบสมัครและหลักฐานการช าระค่าลงทะเบียนการอบรมมายังภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์หมายเลข 02-218-4339 / 086-478-1280 และแฟกซ์       
02-218-4425 หรือลงทะเบียนท่ี landcu.bim@gmail.com  นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ผู้เข้าอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่าง ๆ สามารถเข้าร่วมอบรมไม่ถือเป็นวัน ลาราชการ และ
ค่าลงทะเบียนสามารถเบิกจ่ายได้จากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง  และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถเบิก
ค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน 

 

คณะผู้จัดอบรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเข้ารับการอบรม และในการจัดส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรม และขอขอบพระคุณท่านมา  ณ โอกาสนี้ 

 
       

              ขอแสดงความนับถือ 
            
         
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวดี  อังศุสิงห์) 
         หัวหน้าโครงการ 
 
 นางสาวมิ่งขวัญ  นันทวิสัย 
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทรศัพท์ 02-218-4339 มือถือ 086-478-1280 
Email: thaiurbantrees@gmail.com 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การใชเทคโนโลยี BIM ในการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม หลักสูตร 3 วัน  รุนท่ี 1 

ในระหวางวันจันทรท่ี 23 ถึงวันพุธท่ี 25 กรกฎาคม 2561 

จัดโดย ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1. หลักการและเหตุผล 

เทคโนโลยี BIM ซ่ึงเปนเทคโนโลยีท่ีถูกพัฒนาสําหรับใชในการออกแบบอาคารดวยระบบคอมพิวเตอรเพ่ือ

ควบคุมกระบวนการตาง ๆ ใหสอดคลองและถูกตองมากยิ่งข้ึน ท้ังในดานแนวคิดของการออกแบบ เวลาท่ีใชใน

การทํางาน การควบคุมคุณภาพของงาน รวมถึงการประสานงานกับกลุมผูออกแบบและหนวยงานตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ โดยผูใชเทคโนโลยี BIM สามารถกําหนดและใสขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ลงไปในทุกสวนของ

องคประกอบอาคาร เชน ขนาดความกวางยาว วัสดุ รูปแบบในการเขียนแบบ ราคา เปนตน ทําใหการออกแบบ

มีความครบถวนท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ โดยมิใชเปนเพียงแคการเขียนเสนหรือแคการทําแบบจําลอง 3 มิติเทานั้น 

แตเปนการทํางานควบคูกันไปท้ังกระบวนการ ซ่ึงทําใหภูมิสถาปนิกไดใชทักษะในดานออกแบบไดอยางเต็มท่ี

อยางแทจริง นอกจากนี้ยังชวยใหสามารถการสื่อสารระหวางภูมิสถาปนิก วิศวกร เจาของโครงการและ

ผูรับเหมากอสราง เขาใจกันไดงายยิ่งข้ึน อีกท้ังยังชวยลดเวลาในการเขียนแบบได ลดความผิดพลาดท่ีเกิดจาก

แกแบบ ลดเวลาและขอผิดพลาดในการสรุปปริมาณวัสดุ และขอดีอ่ืน ๆ อีกมากมาย ทําใหปจจุบันเริ่มมีการใช

เทคโนโลยี BIM อยางแพรหลายในวงการการกอสราง และคาดวาในอนาคตจะเปนเทคโนโลยีท่ีจําเปนมาก

ยิ่งข้ึน 

ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตระหนักถึงความสําคัญ

จึงเล็งเห็นวาภูมิสถาปนิกควรจะศึกษาเทคโนโลยี BIM เพ่ือเพ่ิมความสามารถและนําความรูไปใชในการ

ประกอบวิชาชีพในอนาคต จึงเห็นสมควรใหจัดอบรมเพ่ือใหความรูแกภูมิสถาปนิกจากสํานักงานออกแบบท่ี

สนใจในเทคโนโลยี BIM เพ่ือกระจายความรูในการใชเทคโนโลยี BIM และสามารถนําเอาความรูนี้ไปใชในการ

ออกแบบและประกอบวิชาชีพตอไปในอนาคต 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความเขาใจถึงการสรางผลงานภายใตแนวคิด Building Information Modeling (BIM) 

2. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความเขาใจการใชงาน Autodesk Revit และรายละเอียดของคําสั่งตางๆ 

3. เพ่ือใหผู เขาอบรมมีทักษะของการท างานของโปรแกรม (Workflow) เพ่ือการตอยอดในการนําไป

ประยุกตใชงานหรือเรียนรูเพ่ิมเติมตอไป 

3. กลุมเปาหมาย 

บุคลากร/ภูมิสถาปนิกระดับหัวหนางานและปฏิบัติการจากหนวยงานหรือองคกรการออกแบบ ท้ังหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน 



4. สถานท่ี 

ศูนยอบรม วี อาร ดิจิตอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร 154 ซอยสุขสันต ชั้น 2 โซนบี ถนนสุรวงศ บางรัก กทม. 10500 

5. ระยะเวลาและตารางกิจกรรม 

ในระหวางวันจันทรท่ี 23 ถึงวันพุธท่ี 25 กรกฎาคม 2561ระยะเวลา 3 วัน 

โดยมีตารางกิจกรรมดังตอไปนี้ 

กิจกรรมการอบรม 

วันท่ีและเวลา กิจกรรม 
วันจันทรท่ี 23 กรกฎาคม 2561  
08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น. หัวหนาภาควิชาภูมิสถาปตยกรรมศาสตรกลาวเปดการอบรม 
09.00 – 12.00 น. • แนะนําโปรแกรม Autodesk Revit ทําความเขาใจเก่ียวกับคําศัพท 

และ Work Flow ตาง ๆ  

• แนวความคิด Building Information Modeling กระบวนการทํางาน
และสิ่งท่ีตองคํานึงถึงกอนการทํางานบนระบบ BIM  

• BEP (BIM Execution Plan) ขอกําหนดของการทํางาน BIM รวมกัน 
การใชงานพ้ืนฐานตางๆ เก่ียวกับโปรแกรม (GUI: Graphic User 
Interface)  

• การควบคุมและการสั่งงานโปรแกรม  

• การใชเสนบอกระยะชั่วคราว (Temporary Line)  

• การกําหนดหนวยของการเขียนงาน (Project Unit)  

• การกําหนดมาตราสวนของการเขียนงาน (View Scale)  

• การใชมุมมอง Site ในการเขียนงานท่ีดิน  

• Project North กับ True North  

• การกําหนด Project Base Point และ Survey Point สําหรับการ
ทํางานรวมกัน  

• การสรางรูปท่ีดินบน Autodesk Revit ดวยการนําเขาไฟล AutoCAD  

• การสรางขอบเขตท่ีดินดวยคําสั่ง Properties Lines  

• การคิดพ้ืนท่ีจากรูปท่ีดินท่ีสรางข้ึน  

• การสราง Toposurfaces  

• การทํา Subregions และการ Split Surface  

• การทํา Merge Surface  



• การทํา Graded Region เพ่ือทําการปรับผิวดิน 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. • การตั้งคา Site Settings  

• การคิดปริมาณดินตัดและดินถม (Cut and Fill)  

• การสราง Building Pad สําหรับวางอาคาร  

• การสราง Contour บน Autodesk Revit  

• การใส Contour Line Labels  

• การใสตนไมใน Revit  

• การสราง Level ภายใน Project ดวยการลากเสนระดับ, การ Copy 
Level หรือ Array  

• การเขียนผนัง (Wall) และการแกไขในรูปแบบตางๆ ในงาน 
Landscape  

• การปรับแตงผนัง การสรางชั้นวัสดุของผนังในแบบท่ีตองการ  

• การเขียนผนัง (การลากเสนผนังดวยวิธีตางๆ)  

• การกําหนดความสูงของผนัง  

• การสรางมุมกลองสําหรับการทํางาน  

• การสรางรูปตัดสําหรับการทํางาน  

• ประเภทของผนัง (Basic Wall, Curtain Wall, Stacked Wall)  

• การปรับแตง Parameter ในสวนของ Instance Parameters  

• การแกไข Profile ของผนัง  

• การแบงผนังดวยคําสั่ง Split  
วันอังคารท่ี 24 กรกฎาคม 2561  
09.00 – 12.00 น. • การแกไขชิ้นงานดวยคําสั่ง Trim, Offset, และคาสั่ง Modify อ่ืนๆ  

• การสรางบัวเชิงผนังดวยคําสั่ง (Wall Sweep, Wall Reveal)  

• การสราง Profile Family ของบัวผนัง และการประยุกตใช  

• การใชคําสั่ง Join Geometry เพ่ือทําการเชื่อมผนัง 2 ตัวใหเปนอัน
เดียวกัน (กรณีประตูหนาตาง  

• การเขียนพ้ืนในรูปแบบตางๆ สําหรับงาน Hardscape  

• การสรางพ้ืนดวยการ Pick Wall  

• การสรางพ้ืนดวยการ Sketch  

• การเจาะชองพ้ืน  



• การเจาะพ้ืนสําหรับการใสชอง Shaft  

• การใส Slope Arrow เพ่ือใหพ้ืนมีความลาดเอียง  

• การใส Host Sweep ดวย Floor Slab Edge  

• การปรับแตงพ้ืนดวยเครื่องมือ Modify Sub-Elements, Draw 
Points, Draw Split Lines, Pick Supports, Reset Shape  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. • การกําหนดเสนบอกระยะ (Dimensions)  

• การใส Dimension แบบตางๆ  

• การให Dimension แบบ Edge to Edge, Center to Center และ 
Center to Edge  

• การ Lock และ Unlock ระยะของ Dimension  

• การจัดระยะใหเทากันดวย Dimension Equality Symbol (EQ)   

• การใสตัวหนังสือแทนลงในเสน Dimension (Replace with Text)  

• การใสเฟอรนิเจอร และหลอดไฟ และของท่ีเก่ียวของกับงาน 
Landscape  

• การเปด Sun Path และการวิเคราะหแสงแดด และเงา  

• การตั้งคาท่ีตั้งอาคาร การกําหนดวันท่ี และเวลาในการวิเคราะหแสงเงา  

• การทํา Animation วิเคราะหแสงเงา  

• การเขียน Perspective และการตั้งกลอง  

• การ Render  

• การใช Cloud Rendering ในลักษณะตางๆ  

• การสงไฟลจาก Revit ไปยัง Autodesk 3ds Max Design เพ่ือการ 
Render 

วันพุธท่ี 25 กรกฎาคม 2561  
09.00 – 12.00 น. • การสราง Family ในแบบ In-Place Family เพ่ือสรางวัตถุ Built-in 

ในงาน Landscape  

• การสรางบันได  

• การใชคําสั่ง Run ในการเขียนแนวของ Flight บันได  

• การปรับแตงรูปแบบของบันได ดวยการแกไข (Riser และ Boundary)  

• การปรับแกคาคุณสมบัติของบันไดใน Properties  

• การใสลูกกรงและรั้ว  

• การสรางเสนแนวราวลูกกรง  



• การปรับแตงในสวนของ Top Rail ของลูกกรง  

• การกําหนดคุณสมบัติของราวลูกกรงในแนวนอน (Rail Structure)  

• การกําหนดคุณสมบัติของราวลูกรงในแนวตั้ง (Baluster Placement)  

• การ Duplicate View ในลักษณะตางๆ  

• การแบงแบบดวยการ Duplicate as Dependent  

• การกําหนดสัญลักษณประกอบแบบ  

• การเขียนตัวอักษรลงในแบบ (Text)  

• การใชคําสั่ง Spot Elevation Dimension สาหรับบอกระดับความสูง
ในรูปดาน, รูปตัด  

• การใชคําสั่ง Spot Coordinate  
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. • การใสสัญลักษณ ทิศเหนือ  

• การปรับแตงมุมมอง  

• การปรับแตงมุมมองใน Plan (View Range ใสสวนของ Cut Plane 
และ View Depth)  

• การปรับแตงการแสดงผลของรูปดาน  

• การปรับแตงการแสดงผล Plan ในกรณีอาคารท่ีเปน Split Level ดวย
คําสั่ง Plan Region  

• การใช Detail Component เพ่ือชวยในการเขียน Detail  

• การใชคําสั่ง Fill Region เพ่ือใสลาย Pattern  

• การใชคําสั่ง Repeat Detail  

• การเขียนเสน Insulation  

• การมุมมอง Draft View เพ่ือเขียนแบบ 2 มิติ  

• การนาไฟลแบบขยายจาก AutoCAD มาใชเปนแบบขยาย  

• การสรางเอกสารแบบ (Sheet)  

• การสรางกระดาษ ขนาดกระดาษไวใชงาน พรอมกับการสราง Title 
Blocks  

• การแกไขหมายเลขแผน และชื่อแผน  

• การเพ่ิมมุมมองตางๆ ลงบนหนากระดาษ  

• การใช Revision Clouds  

• การ Print ผลงาน  

• การตั้งคาตางๆ สาหรับการ Print งาน  



• การ Export แบบออกเปนไฟลรูปภาพ  

• การ Print งานออกมาในรูปของ DWF File  

• การทํารายการประกอบแบบ  

• การสราง Legend Views เพ่ือทํารายการสัญลักษณประกอบแบบ และ
รายการประตู-หนาตาง  

• การทําสารบัญแบบดวย Drawing List 
16.00 – 16.30 น. ผูเขาอบรมรับใบรับรองการเขารวมอบรมและประกาศนียบัตรจาก 

Autodesk Authorize Training Center (ATC) 
หัวหนาภาควิชาภูมิสถาปตยกรรมศาสตรกลาวปดโครงการฯ 

6. คาลงทะเบียน 

คาลงทะเบียนคนละ 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) โดยผูอบรมจะไดรบัเอกสารประกอบการบรรยาย 

อาหารกลางวันพรอมอาหารวาง 

7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) เปนการใหความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี BIM ซ่ึงเปนเทคโนโลยีท่ีเปนประโยชนในการออกแบบ แกภูมิสถาปนิก 

2) เปนการสงเสริมใหใช เทคโนโลยีซ่ึงจะชวยใหการออกแบบเปนไปอยางถูกตองแมนยํา และชวยให           

ภูมิสถาปนิกไดใชความสามารถในการออกแบบไดอยางเต็มท่ี 

3) เปนการปฏิบัติตามพันธกิจของสถาบันการศึกษาในการเผยแพรความรูอันเปนประโยชนตอสาธารณะ 

 

8. คณะผูจัดทําโครงการ 

1) ผศ.ภาวดี อังศุสิงห    หัวหนาภาควิชาภูมิสถาปตยกรรมและหัวหนาโครงการ 

2) อาจารยสืบสิริ ศรีธัญรัตน   อาจารยภาควิชาภูมิสถาปตยกรรมและท่ีปรึกษาโครงการ 

3) อาจารยม่ิงขวัญ นันทวิสัย   อาจารยภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม 

4) คุณเดนนภา เปยมใย   ผูประสานงานโครงการ 

 



กําหนดการรับสมัครและชําระเงิน 
เปดรับสมัครพรอมชําระคาลงทะเบียน ตั้งแตบัดนี้ จนครบจํานวน 15 ทานเทานั้น 

คาลงทะเบียนทานละ 15,000 บาท 
รวมคาเอกสารประกอบคําบรรยาย อาหารกลางวัน และของวาง 

ใบสมัคร 
โครงการอบรมเรื่อง การใชเทคโนโลยี BIM ในการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม 

ในวันจันทรท่ี 23 ถึงวันพุธท่ี 25 กรกฎาคม 2561 
ณ ศูนยอบรม วี อาร ดิจิตอล เทรนน่ิง เซ็นเตอร 

จัดโดยภาควิชาภมูิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

คํานําหนาชื่อ........................................ชือ่-สกุล............................................................................................... 

วุฒิการศึกษา.................................................................................................................................................... 

อาชีพและตําแหนง........................................................................................................................................... 

ชือ่สถานท่ีทํางาน............................................................................................................................................. 

โทรศัพท.............................................................E-mail…………………………………………………………………........ 

ทานประสงคออกใบเสร็จในนาม...................................................................................................................... 

ท่ีอยู.................................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................... 

...................................................................เลขประจําตัวผูเสียภาษี................................................................. 

ทานรับประทานอาหารประเภท 

o ปกติท่ัวไป o มังสวิรัติ o อิสลาม

การสมัคร 

o สมัครดวยตัวเอง

o E-mail:

landcu.bim@gmail.com

การชําระเงิน 

o ชําระดวยการโอนเงินสด o โอนเชคเงินสด
สั่งจายบัญชีอออมทรัพย ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาจามจุรีสแควร เลขท่ี 630-2-04888-4
ชื่อบัญชีโครงการวิจัยและอบรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ
o ชําระดวยเงินสด ณ ฝายการเงิน คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ

*โปรดสงใบสมัคร พรอมหลักฐานการโอนเงินมาที่ landcu.bim@gmail.com เพ่ือยืนยันการสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ 
คุณเดนนภา เปยมใย หรือ คุณมิ่งขวัญ นันทวิสัย 
ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท: 02 218 4339, 086 994 1839 (คุณเดนนภา), 086 478 1280 (คุณมิ่งขวัญ) 
Email: landcu.bim@gmail.com 
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