ใบสมัครการอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
การบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพด้วยเทคนิค BIM
**กรุณาเขียน ชื่อ – นามสกุล ตัวบรรจงเพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร”
ชื่อ – นามสกุล ............................................................................หมายเลขสมาชิก วปท.....................................
หมายเลขสมาชิกสภาวิศวกร.........................โทรศัพท์..............................E-mail………………………………….
ที่อยู่ออกใบเสร็จ/บริษท
ั /หน่วยงาน.................................................................................ที่อยู่เลขที่......................
หมู่ท.ี่ ...................อาคาร...........................................ซอย.........................................ถนน................................
ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย.์ ...............เลขประจาตัวผู้เสียภาษี..................................................................................................

สมาคมวิศวกรทีป
่ รึกษาแห่งประเทศไทย
องค์กรแม่ขา่ ยสภาวิศวกร

ค่าลงทะเบียน
สมาชิก วปท.

4,500

บาท

บุคคลทัว
่ ไป

5,500

บาท

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษี 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 099-3-00013301-3
487 ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ซอยรามคาแหง 39 (วัดเทพลีลา) ถนนรามคาแหง แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ค่าลงทะเบียน ชาระก่อนการอบรมภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561


เงินสด



 เงินโอน ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ ประเภท กระแสรายวัน



 เลขที่บัญชี 026-1-01639-7




ที่สมาคมวิศวกรทีป
่ รึกษาแห่งประเทศไทย ชั้น 3

กรณีโอนโปรดส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับใบสมัครมาที่ E-mail : ceat@ceat.or.th และแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่สมาคม วปท.ได้ทราบ
เช็ค สั่งจ่ายในนาม “สมาคมวิศวกรทีป
่ รึกษาแห่งประเทศไทย”

การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ
ด้วยเทคนิค
BIM

สมาคมวิศวกรทีป
่ รึกษาแห่งประเทศไทย
ชัน
้ 3 เลขที่ 487 อาคาร วสท. ซอยรามคาแหง 39 (ซอยเทพลีลา) ถนนรามคาแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit 2018

โทร.02-935-6440, 02-949-0651 โทรสาร.02-935-6440 Website : http:// ceat.or.th

Autodesk Navisworks 2018
Autodesk BIM 360 TEAM
(รับจานวนจากัด เพียง 25 คน เท่านัน้ )

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม – วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชมุ 3 ชัน้ 4 อาคาร วสท. กร ุงเทพฯ

กาหนดการหลักสูตร
การอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร

หลักการและเหตุผล
เพื่อสร้างความเข้าใจแนวคิดและวิธีการทางานออกแบบ

การบริหารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพด้วยเทคนิค BIM

เขียนแบบในยุคใหม่ทใ
ี่ ช้เครื่องมือ

วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2561

การสร้างภาพ Model จาลอง 3 มิติเสมือนจริงที่สามารถนาข้อมูลอาคารมาวิเคราะห์ประกอบการออกแบบ

ณ ห้องประชุม 3 ชัน
้ 4 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร

เป็นการปูพื้นให้รู้จักกับการนามาใช้ในวิชาชีพ ในปัจจุบัน BIM ได้รับการใช้งานในวงการออกแบบมาก
ขึ้น

โดยเฉพาะผู้ว่าจ้างและบริษท
ั รับเหมาขนาดใหญ่เริม
่ ใช้

BIM ประกอบการทางาน ถือได้ว่าเป็น

เครื่องมือในการปฏิบัติวิชาชีพที่ได้รับการตอบรับและขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น
สมาคมวิศวกรที่
ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) จึงเล็งเห็นความสาคัญในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ และ
เพื่อพัฒนาให้ความรู้แก่สมาชิกอย่างถูกต้องและสามารถนาไปใช้ประกอบการทางานในปัจจุบน
ั

ประโยชน์ทจ
ี่ ะได้รับ


เข้าใจหลักการและเทคโนโลยี BIM ของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบน
ั



สามารถนาไปปรับการทางานในปัจจุบันและอนาคต



สามารถนาความเข้าใจไปเชื่อมต่อการทางานกับการทางานที่เป็นสากล



สามารถพัฒนากระบวนการทางานร่วมกันระหว่าง ผู้ควบคุมงานและผูร้ ับเหมา



สามารถนาไปใช้เพื่อพัฒนาการทางานและลดข้อขัดแย้งของงานก่อสร้าง

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 (วันที่ 1)
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00-09.10 น.
ประธานกล่าวเปิด
โดย นายนพดล ใจซื่อ อปนายกวิชาการสมาคมวิศวกรทีป
่ รึกษาแห่งประเทศไทย
09.10 -10.30 น.
 การใช้เทคโนโลยี BIM ของประเทศไทย และต่างประเทศในปัจจุบัน

10.30 - 10.45 น.
10.45- 12.00 น.

โครงการ
รับประทานอาหารว่าง
 ความต้องการของเจ้าของโครงการ

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 -14.30 น.



(Employers Information Requirements : EIR)

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่มีประสบการณ์ทางานด้านวิศวกรรม หรืองานก่อสร้าง สนใจในการใช้ BIM

วิทยากร
 นายทรงพล ยมนาค


ที่ปรึกษา BIM (Building Information Modeling)
BIM Manager



บริษัท Thailand BIM User จากัด

สอบถามข้อมูลเพิม
่ เติมได้ที่ คุณลาวัลย์ / คุณสายสมร โทร. 02-935-6440, 02-949-0651
ผูเ้ ข้าอบรมจะได้รบ
ั :

องค์ประกอบของ EIR และการเขียน EIR
การกาหนดมาตรฐานการทางานด้วยระบบ BIM ให้กับโครงการก่อสร้าง


14.30 - 14.45 น.
14.45 -16.00 น.

รับประทานอาหารว่าง


การเขียนแผนปฏิบัติการ BIM (BIM Execution Plan : BEP)
และการนามาใช้เป็นเอกสารประกอบ TOR

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561
08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 -10.30 น.
 ความต้องการในการนาเทคโนโลยี BIM มาใช้ในการบริหารจัดการอาคาร
ตามข้อกาหนดใน TOR

 นายชัชวาล วรศรีหริ ญ
ั


ปัญหาและอปสรรคาของการนาเทคโนโลยี BIM มาใช้ในการพัฒนา

10.30 -10.45 น.
10.45 -12.00 น.



รับประทานอาหารว่าง



ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอาคารตามข้อกาหนดใน TOR



องค์ประกอบของ BIM Asbuilt Model

12.00 -13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 -14.30 น.



ขั้นตอนการใส่ข้อมูลใน BIM Model เพื่อให้ได้ BIM Asbuilt Module ตาม
ข้อกาหนด TOR

1. เอกสารประกอบการอบรม
2. นับหน่วยพัฒนา (PDU) เพื่อทากิจกรรม CPD

14.30 – 14.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

3. วุฒิบัตร

14.45 – 15.30 น.

- การตรวจรับและการรับมอบ BIS Asbuilt Model

16.00 น.

- ถาม-ตอบ
- ปิดการสัมมนา และมอบวุฒบ
ิ ัตร

หมายเหตุ : สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกและคืนเงินหรือเลื่อนจัด
อบรม หากผู้เข้าร่วมอบรมมีจานวนไม่เพียงพอถึงจุดคุม
้ ทุน

(กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของวิทยากร)

