
หล ักส ูตร “การจ ัดการเอกสารงาน 
ก ่อสร ้างด ้วย Autodesk BIM 360 
DOCS” จะสอนการใช้งาน BIM 360 
DOCS ตามบทบาทหน้าที ่ที ่ เกี ่ยวข้อง 
ได ้แก ่ เจ ้าของโครงการ ผู ้ร ับเหมา 
ห ัวหน ้ าคนงาน ผ ู ้ จ ัดการ เอกสาร 
สถาปนิก วิศวกรหรือผู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข้อง 
ก ับโครงการให ้สามารถสื ่อสารและ 
การทำงานร ่วมก ันในโครงการได ้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในหลักสูตร 
น ี ้ จ ะสอนการใช ้ B IM 360 DOCS 
ผ่านเว ็บเบราว์เซอร์เป ็นหลัก และจะ 
เสร ิมในส ่วนของอ ุปกรณ์เคล ื ่อนท ี ่ 
(Mobile Device)เข ้าไปในหลักส ูตร 
ด้วย

เนื้อหาของหลักสูตร
การจัดการและตั้งคาบัญชีผู ใช (Account Management) 

กำหนดบทบาทสิทธิ์การเขาถึงขอมูล 

และการวิเคราะหกิจกรรมตางของผู ใชที่เกิดขึ้นในโครงการ

การจัดการสวนผูดูแลโครงการ (Project Administration) 

การสรางโครงการ การเพิ่มผูเกี่ยวของ ทั้งแบบรายบุคคล 

และองคกร ใหสามารถทำงานในปรเจคได

การจัดการไฟล ในโครงการ (Document Management) 

การเรียกดูรายละเอียดของไฟล การสราง Markup และ 

Issue การจัดการกับเวอรชันของไฟล

ตัวอยางเวิรกโฟลวการใช BIM 360 DOCS 

ในการจัดการงานเอกสารของโครงการ 

ตัวอยางเวิรกโฟลวการใช BIM 360 DOCS 

ในการจัดการไฟล Revit ทั้งโครงการ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
สามารถใช โปรแกรมประเภทเว็บเบราว 

เ ซอร  เ ช  น I n t e rne t Exp lo re r หร ือ 

Google Chrome เปนตน

ผ ู  เ ข  าอบรมต องต ิ ดต ั ้ ง B IM 360 

ใน เพลตฟอร ม iOS หร ือ Andro id 

สำหรับการใช BIM DOCS ในอุปกรณ 

เคล�อนที่
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หลักสูตร Autodesk BIM 360 DOCS



บทที่ 1 อินเตอร์เฟสการใช้ BIM 360 DOCS
       (Web Browser)
   อินเตอรเฟสการใชงาน BIM 360 DOCS

    การตั้งคาโครงการ Project Setup

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

COURSE OUTLINE

•

•

DAY 5

บทที่ 2 การจัดการโครงการโดย
       Project Admin
    การสรางโครงการ
    การเพิ่มบัญชีผู ใชงานของโครงการ

    การสรางโฟลเดอรและการกำหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูล

    การเช�อติดตามกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ

บทที่ 3 การจัดการเอกสาร Publishing
       and Review
   การ Upload File 

    การวิวเอกสารหรือโมเดล (Navigation Tools)

    การสราง Markup

    การสรางและการจัดการ Issue
    การจัดการเวอรชันของไฟล

บทที่ 4 การทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
    อินเตอรเฟสและภาพรวมของ BIM 360 Application

   การใชฟงกชันตางๆ ในมือถือ

ตัวอย่างเวิร์กโฟลว์การใช้ BIM 360 DOCS

ตัวอย่างเวิร์กโฟลว์การใช้ BIM 360 DOCS ในการจัดการไฟล์ Revit ทั้งโครงการ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


