
หล ักส ูตร “ เตร ียมสอบ Autodesk 
Revit Architecture Certified User” 
จะสอนโดยให้ความสำคัญกับหัวข ้อ 
หรือคำสั่งในการออกข้อสอบในระดับ 
Cer t i f i ed User เพ ื ่ อ เตร ียมความ 
พร ้อมของผ ู ้ เร ียนก ่อนท ี ่จะ เข ้าทด 
สอบ Au todesk Rev i t Ce r t i f i ed 
User ( 30 ข้อ 75 นาที) โดยมีเน ื ้อหา 
4 หัวข ้อดังนี ้ Elements and Fami-
l ies , Model ing , V iews และ Docu
mentation

เนื้อหาของหลักสูตร
กลุมคำสั่งสรางและแกไข Elements and Families

กลุมคำสั่งในการสรางโมเดล Modeling

กลุมคำสั่งจัดการและสราง View

กลุมคำสั่งงานเอกสาร Documentation

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
มีพื ้นฐานการออกแบบสถาปตยกรรม

ดวย Autodesk Revit 

มีประสบการณการออกแบบสถาปตย

กรรมด วย Autodesk Rev i t ไม น อย 

กวา 50 ชั ่วโมง

บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด 188/1108 ซ.ร่มเกล้า 52/1 โครงการแอร์ลิงค์ พาร์ค ชั้น 3 ถ.ร่มเกล้า 
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520 โทร. 02-101-9244 โทรสาร. 02-101-9245
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สถานที่อบรม

Certified User
ระยะเวลาในการอบรม: 3 วัน

หลักสูตร Autodesk Revit Architecture



บทที่ 1 กลุ่มคำสั่งสร้างและแก้ใข
Element and Families
   Use grids 

   Create and modify walls, doors, windows

   Tag elements by category 

   Add and modify components 

   Trim and extend elements 

   Hide and reveal elements

บทที่ 2 กลุ่มคำสั่งในการสร้างโมเดล
Modeling
   Create a roof and modify roof properties 

   Create a stair with a landing 

   Create and modify railings 

   Add and modify floors 

   Add rooms 

   Move & copy, Align, Mirror, and Array elements

Note:  The suggested course duration is a guideline. Course topics and duration may be modified by the 
instructor based upon the knowledge and skill level of the course participants.
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บทที่ 3 กลุ่มคำสั่งจัดการและสร้าง View
   Change the view scale 

   Change the detail level of a view 

   Set visibility/graphics overrides 

   Identify the cut plane for a view 

   Use levels

   Create plan views, section and elevation views,

   3D views, and Drafting views

บทที่ 4 กลุ่มคำสั่งงานเอกสาร
Documentation
   Add and modify text

    Add and modify dimensions 

    Create a sheet 

   Place views on a sheet
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   ทบทวนเนื้อหากอนสอบ

   ทดสอบ Autodesk Revit Certified User
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