
หลักสูตร “Autodesk Advanced Steel 

” จะแนะนำการใชงานเคร�องมือเบื ้องตน 

เพ�อใชงานในการสราง Model งานโครง 

สร  างอาคาร พร อมท ั ้ งรายล ะ เอ ียด 

ประกอบอาคาร (บ ันได ราวจ ับ) ในร ูป 

แบบของงานเหล็ก โดยสามารถออกแบบ 

จุดเช �อมตอ Connection ทั ้งในรูปแบบ 

ของ Bol t P la te Wie ld พร อมท ั ้ งย ัง 

สามารถทำการว ิ เคราะห ความแข ็งแรง 

ของจุดตอโดยอัตโนมัติ และสามารถจัด 

ทำแบบเพ�อใชงานการผลิต สรางหมาย 

เลขของชิ ้นงาน (NC) Machine และรวม 

ถึง Bill of Material เพ�อใช  ในการถอด 

ปริมาณวัสดุไดอีกดวย

เนื้อหาของหลักสูตร
เรียนรูขั้นตอน และกระบวนการสราง Model ภายใน Autodesk 

Advanced Steel

เรียนรูการใชงาน Interface ภายในโปรแกรม

เรียนรูการทำงานรวมกับไฟลภายนอก

เรียนรูระบบ Coordinate System 3D

เรียนรูการปรับแตงคุณสมบัติของวัสดุ

เรียนรูการสรางแบบเพ�องานผลิตอัตโนมัติ

การใชงานเคร�องมือ BOM

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
มีพื ้นฐานการใชงาน Autocad Modeling 

3D

ม ีพ ื ้นฐานการใช งาน Autodesk Rev i t 

Essential

ม ีความรู  ในการเข ียนแบบออกแบบดาน 

สถาปตยกรรม

มีความรู  ในการเขียนแบบงานโครงสราง
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หลักสูตร Autodesk Advanced Steel



บทที 1 เริ่มตนการใชงาน Autodesk

   Advanced Steel

   Flow และกระบวนการทำงาน

   User Interface ตาง ๆ ของโปรแกรม

   ระบบระนาบการทำงานแบบ 3D

   การใชงานเคร�องมือพื้นฐาน และขั้นสูง

บทที 2 การสรางแบบจำลอง

   การใชคำสั่งสรางเสน Grid

   การสรางคาระดับ Level

   การสรางเสา คาน และระบบค้ำยัน

   การเช�อมโยงโมเดลกับโปรแกรม Autodesk Revit

บทที 3 การสรางจุดเช�อมตอ

   ประเภทของจุดเช�อมตอ

   การสรางแผน Plate จุดเช�อมตอ

   การตั้งคา Bolt Hole และ Weld

บทที 4 องคประกอบเพิ่มเติมในงานโครงสราง

   การตั้งคาคุณสมบัติของวัสดุ (เนื้อวัสดุ)

   การใชงานคำสั่งในการสราง บันได ราวจับ

   คำสั่งในการสรางงานคอนกรีต

บทที 5 การตรวจสอบ Model

   การใชงานคำสั่ง Clash Check

   การใชงานคำสั่ง Steel Connection Check

   การตรวจสอบ Joint Design

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.

COURSE OUTLINE

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

บทที 6 องคประกอบเพิ่มเติมในงานโครงสราง

   การใชงานคำสั่ง Auto Numbering ใหแกวัตถุ

   การใชงานคำสั่งสรางแบบ Detail โดยอัตมัติ

   การแกไข Title Block 

   การแกไข Document Style และ Dimension

   การใชงานเคร�องมือ Document Manager

   การใชงานเคร�องมือ Revise Version แบบ

บทที 7 การผลิตงาน

   การถอดปริมาณ BOM

   การตั้งคา Template กระดาศ

   การตั้งคาการสงออกขอมูลในงานผลิต
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