
หลักส ูตร “พื ้นฐานการใช ้โปรแกรม 
Autodesk Rev i t ในการออกแบบ 
งานระบบ” เหมาะก ับผ ู ้ท ี ่จะ เร ิ ่มใช ้ 
Revit  หร ือผู ้ท ี ่ต ้องการเสร ิมความ 
ร ู ้พ ื ้ นฐานในการใช ้ โปรแกรมให ้ม ี 
ความ เ ข ้ า ใจ ใน โปรแกรมมากข ึ ้ น 
โดยหลักสูตรนี ้จะสอนการใช้คำสั ่งสำ
หรับพื้นฐานในการออกแบบงานโครง
สร้าง โดยจะมุ ่งเน้นให้ผู ้เข้าอบรมเข้า 
ใจในเวิร ์กโฟลว์การทำงานของโปร 
แกรมในการออกแบบงานระบบของ 
อาคารทั ้ง 3 ระบบ คือ งานระบบปรับ 
อากาศ HAVC System, งานระบบ 
ไฟฟ้า Electr ical System และงาน 
ระบบสุขาภิบาล Piping & Plumbing 
System

เนื้อหาของหลักสูตร
เวิรคสเปสและอินเตอรเฟสของโปรแกรม Autodesk Revit 

(Workspace and Interface)

คำสั่งสำหรับสรางและแกไขวัตถุ (Sketching Tools and Edit 

Element)

การกำหนดคาเริ่มตนสำหรับออกแบบงานระบบ (Linking, 

Levels)

การออกแบบระบบปรับอากาศ HVAC System

การออกแบบระบบไฟฟา Electrical System

การออกแบบระบบสุขาภิบาล Piping & Plumbing System

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
มีพื ้นฐานการเขียนแบบดวยใช โปรแกรม 

AutoCAD

มีความรู ในการเขียนแบบออกแบบงาน 

งานระบบอาคาร
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หลักสูตร Autodesk Revit



บทที่ 1 เริ่มต้นกับ Autodesk Revit
   อินเตอรเฟสของ Revit

   กำหนดโปรเจค (Project)

   คำสั่งจัดการมุมมอง Zoom, Pan, ViewCube, 3D View และ

   Visual Style

   คำสั่งสรางและแกไขวัตถุ (Draw and Modify Tools)

   เวิรกโฟลวการออกแบบสถาปตยกรรมดวย Revit

บทที่ 2 การออกแบบระบบปรับอากาศ
HVAC System
   การตั้งคาทางเคร�องกล (Mechanical) เบื้องตนสำหรับระบบปรับอากาศ

    การตั้งคาและการสรางทอลม Duct

    การวางอุปกรณ ในระบบปรับอากาศ

    การสรางและแกไขระบบปรับอากาศ Duct System (Supply & Return Air)

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 5 การสร้างงานเอกสาร
   การสรางและการตั้งคาเอกสารงานกอสราง

    การบอกรายละเอียด (Annotation)

    Tags และ Schedule 
    การบอกรายละเอียดในดรออิ้งและวิว

    การถอดปริมาณงานระบบปรบอากาศ

    การถอดปริมาณงานระบบไฟฟา

    การถอดปริมาณงานระบบสุขาภิบาล
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DAY 5
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บทที่ 3 การออกแบบระบบไฟฟ้า
Electrical System
   การตั้งคาสำหรับการออกแบบระบบไฟฟา

    การวางและการตั้งคาอุปกรณสองสวง อุปกรณทางไฟฟาและสวิทซ

    การสรางวงจรไฟฟา Power Circuit

    การสรางทอทอดสายไฟ Conduit

    การสรางตารางโหลด Plan Schedule

บทที่ 4 การออกแบบระบบสุขาภิบาล
Piping & Plumbing system
   การตั้งคาสำหรับการออกแบบระบบสุขาภิบาล

    การสรางและแกไขระบบทอ
    การวางอุปกรณของระบบทอ

    การกำหนดคา Fixture Unit (FU)
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