
หลักส ูตร “พื ้นฐานการใช ้โปรแกรม 
Autodesk Revit ในการออกแบบงาน 
โครงสร ้าง” เหมาะก ับผู ้ท ี ่จะเร ิ ่มใช ้ 
Revit  หรือผู ้ที ่ต ้องการเสริมความรู ้ 
พื ้นฐานในการใช้โปรแกรมให้มีความ 
เข้าใจในโปรแกรมมากขึ้น 
โดยหลักสูตรนี ้จะสอนการใช้คำสั ่งสำ
หรับพื้นฐานในการออกแบบงานโครง
สร้าง โดยจะมุ ่งเน้นให้ผู ้เข้าอบรมเข้า 
ใจในเวิร ์กโฟลว์การทำงานของโปร 
แกรมในการออกแบบโครงสร ้าง 3 
ม ิ ต ิ ค ื อ การสร ้ า ง การแก ้ ไ ข เ ส า 
ฐานราก ผน ัง โครงถ ัก เหล ็กเสร ิม 
การว ิ เ ค รา ะห ์ แล ะการสร ้ า งงาน 
เอกสาร

เนื้อหาของหลักสูตร
เวิรคสเปสและอินเตอรเฟสของโปรแกรม Autodesk Revit 

(Workspace and Interface)

คำสั่งสำหรับสรางและแกไขวัตถุ (Sketching Tools and Edit 

Element)

การกำหนดคาเริ่มตนวางผังกำหนดชั้น (Linking, Levels)

การใสกริดเสา (Grid, Column) งานฐานราก (Foundation) 

ผนัง (Wall) และ วางพื้น (Floor) 

การออกแบบและสรางวัตถุของโครงสราง ไดแก 

โครงสรางเหล็ก (Truss & Beam System) และ เหล็กเสริม 

(Steel Reinforcement หรือ Rebar)

การสรางเอกสารงานกอสราง และการตั้งคาการพลอต 

(Text, Dimension, Details, Tags และ Schedules)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
มีพื ้นฐานการเขียนแบบดวยใช โปร 

แกรม AutoCAD 

มีความรู ในการเขียนแบบออกแบบงาน

โครงสราง
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ระยะเวลาในการอบรม: 3 วัน

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

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.

DAY 1

DAY 2

COURSE OUTLINE

•

•

•

•

•

บทที่ 3 การออกแบบ 3 มิติ ส่วนที่ 2 (ต่อ)
    เหล็กเสริม รีบาร

บทที่ 4 การสร้างงานเอกสาร
   การสรางและการตั้งคาเอกสารงานกอสราง

    การบอกรายละเอียด (Annotation)

    Tags และ Schedule 
    การบอกรายละเอียดในดรออิ้งและวิว

    การถอดปริมาณงานโครงสราง Concrete & Framework

   และ Rebar

DAY 3

DAY 5

•

•

•

•

•

•

บทที่ 2 ออกแบบ 3 มิติ ส่วนที่ 1
   การสรางเสา

    การสรางงานฐานราก
    การสรางพื้น ผนัง

บทที่ 3 การออกแบบ 3 มิติ ส่วนที่ 2
   บีมและงานโครงถัก 

    แผนคอนกรีต สแลค

•

•

•

•

•


