
 
 

 
  

หลักสูตร 3D Architecture with Autodesk REVIT 

REVIT เป็นการเขียนแบบระบบใหม่ ซึง่เรียกว่า BIM (Building Information Modeling) ซึง่การเขียนแบบในระบบ BIM นัน้จะ
เขียนแบบเป็น 3 มิติ เมื่อเขียนเสร็จ จะได้งานรูปตดั รูปด้าน และ Perspective โดยอตัโนมติั สามารถท างานได้ตัง้แต่ 
Concept Design ไปจนถึงงาน Construction การขึน้โมเดลนัน้โปรแกรมจะทราบถึงวตัถแุละคณุสมบติัต่างๆ เช่น เสา คาน 
ผนงั บนัได ซึง่จะท าให้สามารถแยกประเภท และ ถอดปริมาณราคาได้ในภายหลงั  นอกจากนี ้REVIT ยงัมีสว่นของการท างาน 
สถาปัตย์ ออกแบบโครงสร้าง ออกแบบระบบไฟฟ้า ประปา ซึง่อยู่ในโปรแกรมเดียวกนั ท าให้การท างานรวดเร็ว และ ลดความ
ผิดพลาดได้ เพราะโปรแกรมสามารถรับรู้คณุสมบติัของวสัดใุนการก่อสร้างต่างๆ หากมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขแบบ จะมีโอกาส
ผิดพลาดน้อยมาก 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลกัสตูร 28 ชัว่โมง เรียนทัง้สิน้ 8 ครัง้ ครัง้ละ 3 ชัว่โมงคร่ึง 

พืน้ฐานผู้ เรียน Windows, มีพืน้ฐานด้านสถาปัตยกรรมเบือ้งต้น, ไม่จ าเป็นต้องมีพืน้ฐานโปรแกรม AutoCAD 

โปรแกรมที่ใช้ REVIT 2018 Education, SketchUp 

เหมาะส าหรับ  สถาปนิก งานออกแบบสถาปัตยกรรม ผู้ เขียนแบบ 

วิทยากร 

อาจารย์ ณภพ บรรเทาทุกข์ 

อาจารย์ประจ าหลกัสตูรด้าน การออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรม 3D และ งานสถาปัตยกรรม 

การศึกษา : ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู คณะเทคโนโลยีการผลิต ออกแบบการผลิต สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
พระนครเหนือ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

อาจารย์ ขวัญชล ดวงวัฒนชัย 

อาจารย์ประจ าหลกัสตูรด้าน การออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 

ค่าอบรม 

ราคา 10,800  
ราคาสทุธิ ไม่มีภาษีมลูค่าเพิ่ม 
*** เฉพาะนกัเรียนเก่าของสถาบนัลดเหลือ 9,800 บาท  
หมายเหต ุ:: หากเร่ิมเรียนในหลกัสตูรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้ 



 
 

 
  

 
วิธีการช าระเงนิ  

1. ช าระเงินสดด้วยตนเองก่อนวนัเร่ิมอบรมเป็นเวลา 1สปัดาห์ 
2. โอนเงินเข้าบญัชี  "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั" 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาฟอร์จนูทาวน์  
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั  
เลขที่บญัชี 253-0-02599-9  
(กรุณาสง่รายละเอียดการช าระค่าอบรมผ่าน 
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )  

3. สัง่จ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั"   
4. ช าระผ่านบตัรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทกุสาขา 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองที่ น่ัง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
วันเร่ิมอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนัน้จะไม่คืนค่าอบรม 

 



 
 

 
  

 

 

 

 

3D Architecture with Autodesk REVIT (NEW) Course Outline 

คร้ังที่ 1 รู้จักกับระบบ BIM เบือ้งต้น 

- การติดตั้ง Revit Education license 
- แนะน าแถบเคร่ืองมือ 
- การติดตั้ง Template ก่อนเร่ิมใชง้าน 
- ก าหนดหน่วยการเขียนแบบ 
- ชุดค าส่ัง Modify 
- Concept การท างานภาพรวมของ REVIT 
- ก่อนงานเขียน Revit ตอ้งมีขอ้มลูอะไรบา้ง 
(Working plane, View range, Family. แถบมุมมอง, การซ่อนเมนูยอ่ย Modify, เคร่ืองหมายถูก) 

คร้ังที่ 2 การเขียนงานโครงสร้างพืน้ฐานงานสถาปัตยกรรม 

- การสร้างเส้นบอกระยะเสา (GRID LINE) และ ใส่ระยะ 
- การสร้างเส้นระดบัความสูง (LEVEL) 
- การสร้างเสา (COLUMN) 
- การสร้างคาน (BEAM) 
- การสร้างพ้ืนส าเร็จและพ้ืนหล่อ (FLOOR & SLAB) 
- การสร้างผนงั (WALL) 

คร้ังที่ 3 การสร้าง Family ประตู หน้าต่าง 

- การสร้าง Family ประตู พ้ืนฐาน 
- การสร้าง Family ประตูแบบปรับขนาดได ้
- Symbolic line 

คร้ังที่ 4 การสร้างหลังคา 

- การสร้างคานพ้ืนชั้น 2 
- การสร้างบนัไดและราวกนัตก 
- การสร้างหลงัคา 
- การสร้างโครงสร้างหลงัคา 
- การสร้างฝ้าเพดาน 



 
 

 
  

 

คร้ังที่ 5 การน าเสนอ 

- การใส่เฟอร์นิเจอร์ 
- การใส่วสัดุ (Material) 
- การสร้างมุมมอง Perspective 
- การสร้าง Section box 
- การสร้างรูปตดัแบบ Perspective 
- การให้แสง-เงาและการ Rendering 
- การ render 

คร้ังที่ 6 การท าแบบขยาย และ Annotation 

- การใส่ช่ือห้อง 
- สัญลกัษณ์ประตูหนา้ต่าง 
- แปลนพ้ืน หลงัคา 
- รูปดา้น  
- รูปตดั 
- การท าแบบขยายห้องน ้า 
- การท าแบบขยายประตู หนา้ต่าง 
- การท าแบบขยายบนัได 
- การเขียนแบบขยาย 
- แปลนไฟฟ้า 

คร้ังที่ 7 การจัดหน้า กระดาษ 

- การสร้างปก  
- สารบญัและรายการประกอบแบบ 
- การสร้าง Title block 
- การจดัหนา้ 
- การพิมพ ์PDF และ Printer 

คร้ังที่ 8 การถอดปริมาณราคา 

- การสร้าง Schedule 
- การถอดปริมาณงานต่างๆ 

***หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 


