ใบสมัครการอบรม
รับ 25 คน
เท่านั้น เต็ม
แล้วเต็มเลย

BIM Intermediate Course
“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.

3,500

บาท

บุคคลทัว
่ ไป

4,000

บาท

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษี 7% ไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 099-3-00013301-3
487 ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ซอยรามคาแหง 39 (วัดเทพลีลา) ถนนรามคาแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ค่าลงทะเบียน ชาระก่อนการอบรมภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562


เงินสด

ที่สมาคมวิศวกรทีป
่ รึกษาแห่งประเทศไทย ชั้น 3



 เงินโอน ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ ประเภท กระแสรายวัน



 เลขที่บัญชี 026-1-01639-7



กรณีโอนโปรดส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมที่อยู่อย่างชัดเจน มาพร้อมกับใบสมัครมาที่ E-mail :

BIM
Intermediate Course

ceat@ceat.or.th และแจ้งให้เจ้าหน้าที่สมาคม วปท.ได้ทราบ


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

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

- โปรแกรม ArchiCAD
- โปรแกรม PTV Viswalk
วันพฤหัสบดีที่ 21 ก ุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชมุ 3 ชัน้ 4 อาคาร วสท. กร ุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล
เพื่อสร้างความเข้าใจแนวคิดและวิธีการทางานออกแบบ

กาหนดการ

เขียนแบบในยุคใหม่ทใ
ี่ ช้เครื่องมือ

การสร้างภาพ Model จาลอง 3 มิติเสมือนจริง เพื่อออกแบบอาคาร 3 มิติ ขั้นต่อเนื่องจากหลักสูตรพื้นฐาน
ซึ่งเหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่มความสามารถของการใช้งานของโปรแกรม

หลักสูตร BIM Intermediate Course

และจัดระบบของงานสู่การ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุม 3 ชัน
้ 4 อาคาร วสท. กรุงเทพฯ

ทางาน อย่างเต็มรูปแบบ และง่ายดายต่อการทาเอกสาร อีกทั้งการแสดงผล เพื่อการนาเสนอ และการ
สื่อสารในการทางาน ดังนั้น สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) จึงเล็งเห็นความสาคัญใน
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ และเพื่อพัฒนาให้ความรู้แก่สมาชิกอย่างถูกต้องและสามารถ
นาไปใช้ประกอบการทางานในปัจจุบัน

ประโยชน์ทจ
ี่ ะได้รับ


เข้าใจหลักการและเทคโนโลยีเบื้องต้นของ BIM Intermediate



สามารถนาไปปรับการทางานในปัจจุบันและอนาคต



สามารถนาความเข้าใจไปเชื่อมต่อการทางานกับการทางานที่เป็นสากล



สามารถพัฒนากระบวนการทางานร่วมกันระหว่าง ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมา

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่มีพื้นฐานและประสบการณ์ทางานด้านวิศวกรรม หรืองานก่อสร้างที่สนใจในการใช้ โปรแกรม BIM

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
08.30 - 08.45 น.

ลงทะเบียน

08.45 - 09.00 น.

ประธานกล่าวเปิด
โดย นายนพดล ใจซื่อ อุปนายกวิชาการ
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

09.00 - 10.30 น.

 แนะนาเครื่องมือการใช้โปรแกรม ArchiCAD

10.30 - 10.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.

 Workshop Façade: สร้าง, ออกแบบ, ถอดปริมาณราคา Façade
ด้วยโปรแกรม ArchiCAD

วิทยากร


ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ



ผู้อานวยการทางด้าน BIM บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด (มหาชน)

สอบถามข้อมูลเพิม
่ เติมได้ที่ คุณลาวัลย์ / คุณสายสมร โทร. 02-935-6440, 02-949-0651
ผูเ้ ข้าอบรมจะได้รบ
ั :
1. เอกสารประกอบการอบรม
2. นับหน่วยพัฒนา (PDU) เพื่อทากิจกรรม CPD
3. วุฒิบัตรหลักสูตรอบรม
หมายเหตุ : สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกและคืนเงินหรือเลื่อนจัด
อบรม หากผู้เข้าร่วมอบรมมีจานวนไม่เพียงพอถึงจุดต้นทุน

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.



ทฤษฎีการจาลองการเดินเท้า (Pedestrian Simulation)



แนะนาโปรแกรม PTV Viswalk

14.30 - 14.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.00 น.

 Workshop Evacuation Simulation: สร้างแบบจาลองการเดินเท้า
และการหนีไฟด้วยโปรแกรม PTV Viswalk

(กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของวิทยากร)

