
หล ักส ู ตร “Autodesk Rev i t MEP 
Mechanical Advanced” จะแนะนำ 
และสอนการใช ้ เคร ื ่องม ือต ่าง ๆ  สำ 
หร ับงานเคร ื ่องกล งานส ุขาภ ิบาล 
เพื ่อเขียนงานระบบทั ้งในรูปแบบของ 
2 มิติ และ 3 มิติ อีกทั ้งยังมีการแก้ไข 
ในส่วนของจุดต่อ Parameter Con-
nector และลักษณะของอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ให ้สอดคล ้องก ับความต ้องการ 
และการเชื ่อมต่ออุปกรณ์ให้เป็นระบบ 
เพื ่อที ่จะสามารถนำไปทำการ Ana-
lyze หาค่า Flow Pressure Heating 
ต่าง ๆ  ของแต่ละพื ้นที ่ได ้ พร้อมทั ้ง 
การจ ัดทำรายงานท ั ้งอาคารในร ูป 
แบบของงานเอกสาร เพ ื ่อนำไปทำ 
การออกแบบขนาดของ Pipe Duct 
ให้เหมาะสมอีกด้วย

เนื้อหาของหลักสูตร
เรียนรูการนำเขาไฟล AutoCAD , Revit (Link)

เรียนรูการสราง Workset สำหรับการ Collaborate

เรียนรูการสราง Tag สำหรับงานทอ ประเภทตาง ๆ

เรียนรูการปรับขนาด Pipe / Duct

เรียนรูการเช�อมตอระบบ Pipe / Duct

เรียนรูการปรับเปลี่ยน / แกไข Fitting ประเภทตาง ๆ

เรียนรูการแกไข Family Connector และ Parameter

เรียนรูการวาง Model ประเภท Fixture / Equipment

เรียนรูการใชงาน Placeholder เพ�อจองตำแหนง

เรียนรูการทำ Scheme ในการ Analysis

เรียนรูการสราง Detail View งานตาง ๆ

เรียนรูการถอดปริมาณงานระบบตาง ๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
มีพื ้นฐานในการใชงาน Autodesk Revit MEP 

Essentials

ม ีความรู  ในการเข ียนแบบออกแบบดานสถา 

ปตยกรรม
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มีความรู  ในการเขียนแบบงานระบบเคร�องกล

มีความรู  ในการเขียนแบบงานระบบสุขาภิบาล
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MEP Mechanical Advanced
ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

หลักสูตร Autodesk Revit



บทที่ 1 การสร้างระบบ Collaborate
   การเช�อมโยงงานอ�น Combine

   การ Copy/Monitor เพ�ออางอิงตำแหนง

   การตั้งคา Workset ในการแบงผู ใชงาน

   การสราง Central File เพ�อใช ในองคกร

บทที่ 2 การแก้ไข Family
   การสราง Family

   การแกไขจุดตอ Connector ประเภทตางๆ

   ปรับแตง Parameter ใน Family เพ�อระบุขอมูล

บทที่ 3 Modeling
   การสรางวัตถุประเภท Mechanical Equipment/Plumping Fixture

   และ Air Terminal

   การสราง Pipe/Duct และ Fabrication

   การเลือกรูปแบบของ Fitting ตางๆ

   การปรับแตงคา Parameter ของ Fixture

   การสราง Space Zone ในงานคำนวณ Flow/Pressure/Heating&

   Cooling

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 4 System Connect
   การตั้งคาระบบงานทอ Pipe

   การตั้งคาระบบงานทอ Duct

   การเช�อมโยงระบบ HVAC/Mechanical/Plumbing

   การใชงาน System Inspector

บทที่ 5 การจัดการมุมมอง
   การตั้งคามุมมอง Model เฉพาะงาน

   การสราง Scheme HVAC/Space

   การสราง Template สำหรับมุมมอง

   การเพิ่มเติม Detail ในมุมมอง
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