
หล ักส ูตร “Autodesk Revit Archi-
tecture Advanced” จะแนะนำเครื ่อง 
ม ื อต ่ า ง ๆ  ท ี ่ จ ำ เป ็ นต ่ อการแก ้ ไ ข 
Model/Family ในงานสถาปัตย์กรรม 
ที ่ เป ็นลักษณะงานเฉพาะทาง พร้อม 
ท ั ้ งการแก ้ ไขจ ุดต ่อ จ ุดอ ้างอ ิงตำ 
แหน ่งของอ ุปกรณ์ต ่าง ๆ  และสอน 
การใช้งานเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ
สอบงานแบบแปลน การ Combine 
แบบ พร้อมทั ้งการอ ้างอ ิงแบบจาก 
ไฟล์อื ่น ๆ  และการ Monitor Collab-
orate ในการทำงานร่วมกัน การจัด 
การขั ้นตอนการก่อสร้าง และการเน้น 
ส ี ให ้ เฉพาะก ับงาน (Room Area ) 
อีกทั้งยังสอนใช้งานเครื่องมือการแก้
ไขบ ันได/ทางลาด และราวจ ับ และ 
เครื ่องมือต่าง ๆ  เฉพาะทาง ที ่จำเป็น 
ต ่อการสอบ Cert if icated Profes-
sional อีกด้วย

เนื้อหาของหลักสูตร
เรียนรูการใชงานเคร�องมือ Collaborate Workset ในการ 

ทำงานรวมกัน

เรียนรูการ Combine แบบจากไฟลอ�น (Revit Link)

เรียนรูการเนนสี ใหกับพื้นที่ตาง ๆ (Room Area) Scheme 

Color

เรียนรูการแกไข Family Parameter และจุดตอตาง ๆ 

การใชงานเคร�องมือ Toposurface เพ�อปรับระดับดิน

การแกไข Family System บันได/ทางลาด/ราวจับ

การสรางวัตถุจาก Mass Model

การใชเคร�องมือการปรับระดับ ผนัง

การตั้งคาหนากระดาษและมุมมอง

การตั้งคาการจัดวางช�อแบบแปลน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
มีพื ้นฐานการเขียนแบบดวยใช โปร 

แกรม AutoCAD 

มีความรู ในการเขียนแบบออกแบบดาน

สถาปตยกรรม

มีความรู ในการใชงาน Autodesk Revit 

Essentials
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Architecture Advanced
ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

หลักสูตร Autodesk Revit



บทที่ 1 การทำงานร่วมกัน Collaborate
   การนำเขาไฟลจากภายนอกและการตั้งคา Positioning

   การใชงาน Revit Link

   การตั้งคา Workset และ Collaborate ในการทำ Central File

   การใชงาน Monitor

บทที่ 2 การแก้ไข Family
   การตั้งคางานผนัง Curtain Wall

   การใชงาน Stack Wall

   การสราง Family Generic และการเปลี่ยนชนิด

   การสราง Shared Parameter Family

   การแกไข Family Furniture (Control Point)

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
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บทที่ 3 Modeling
   การใชงาน Building Pad

   การใชงาน Toposurface

   การสรางวัตถุจาก Mass

   การแกไข ทางลาด/บันได

   การตั้งคาราวจับ

   การแกไขขอบเขตของหอง Room Boundary

   การตั้งคา Model ชวงการกอสราง

บทที่ 4 งานเอกสารและการถอดปริมาณ
   การถอดปริมาณงาน Schedule

   การสรางใชงาน Shared Parameter ในการถอดปริมาณ

   การตั้งคาการเนนสี Area Scheme Color

   การใชงาน Detail Components ในการทำรายละเอียด

   การตั้งคามุมมองชวงงานกอสราง

DAY 2

DAY 5
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