โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นระดับนานาชาติทางด้าน BIM City Model
ในรูปแบบ 3D Visualization ด้วยซอฟต์แวร์ Autodesk Infraworks 360
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ รั ฐ บาลมี น โยบายขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล (Digital Economy) เพื่ อ เพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืนนั้น Smart City เป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาล
ให้การสนับสนุนผ่านสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยกาหนดให้
จัง หวั ดภู เ ก็ ตเป็น เมื อ งดิจิ ทั ล แห่ ง แรกของประเทศ เนื่ องด้ว ยเหตุ ผ ลทางด้ านความเหมาะสมของพื้น ที่
ความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ ชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตยังเป็นจังหวัด
ที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT อีกด้วย
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภูเก็ต กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงเล็งเห็นถึง
ความสาคัญของสิ่งเหล่านี้ที่ มีความสอดคล้องกัน ซึ่งสามารถมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Smart City รวมถึงความสามารถและทักษะทางด้าน BIM City Model รูปแบบ 3D Visualization
เพื่อร่วมกั นพั ฒนาระบบแผนที่จัง หวัดภูเก็ ตในรูป แบบ 3 มิติเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินการต่อ ยอด
การลงทุนในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
 เพื่ อ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการสร้ า ง BIM City Model
รูปแบบ 3D Visualization ให้มีคุณภาพและสามารถนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
 เพื่ อ เสริม สร้างความเชื่อ มั่ น ให้กั บ ผู้ป ระกอบการและนัก ลงทุ น ภาคอุ ตสาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ทั้งในและต่างประเทศได้มีความมั่นใจในศักยภาพของบุคลากรมากยิ่งขึ้น
 เพื่อพัฒนาบุคลากรในการนาเทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ Autodesk Infraworks 360 มาใช้กั บ
กระบวนการการทางาน
 เพื่อเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลงานออกแบบวางแผนโครงสร้างสาธารณูปโภค
ต่างๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทางาน
3. กลุ่มเป้าหมาย
 บุคลากรภาครัฐในส่วนงานเกี่ยวข้อง
 บุคลากรภาคเอกชนในส่วนงานเกี่ยวข้อง
 บุคลากรด้านผู้พัฒนา/ผู้ผลิตซอฟต์แวร์และที่เกี่ยวข้อง
 ผู้ประกอบการด้านผู้พัฒนา/ผู้ผลิตซอฟต์แวร์และที่เกี่ยวข้อง
 บุคลากรที่มีความสนใจ และประชาชนทั่วไป
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4. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าร่วมการอบรม
 เป็นผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
วางแผนและวางผังเมือง การออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ตลอดจนงานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของเมือง
 มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานซอฟต์แวร์ Autodesk AutoCAD หรือ GIS เบื้องต้น
 มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการนาโมเดลเมือง 3 มิติไปใช้งาน
5. ช่วงเวลาและสถานที่จัดการอบรม
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั สาขาภูเก็ต
อาคารศูนย์บริการวิชาการ (สะพานหิน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนภูเก็ต ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
6. รายชื่อวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
 รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ
 คุณอุทัย ชุติวิภาภรณ์
7. รายละเอียดการอบรม
การอบรมในโครงการฯ มีเนื้อหาทั้งสิ้น 3 ขั้น คือ ขั้น Basic, ขั้น intermediate และขั้น Advanced
โดยมีรายละเอียดของการอบรมในแต่ละขั้น ดังนี้
 การอบรมขั้น Basic
การอบรมขั้น Basic ก าหนดจัด การอบรมต่อเนื่ องจ านวนทั้ ง สิ้น 3 ครั้ง (ครั้ง ละ 2 วัน )
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจถึง ภาพรวมและการใช้งานแถบคาสั่งซอฟต์แวร์ รวมทั้งคาสั่งสาหรับ
การตรวจสอบ 3 มิติเบื้องต้นและการใช้งานเกี่ยวกับเครื่องมือนาทาง 3 มิติ โดยมีเนื้อหาการอบรม ดังนี้
o แนะนาระบบ BIM (Building Information Modeling) และระบบ TIM (Town
Information Modeling)
o แผนที่และความสาคัญ
o ความสาคัญของการจัดทาแผนที่ 3 มิติ
o ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS (Geographic Information System)
o ภาพดาวเทียมและการประยุกต์ใช้งาน
o แนะนาภาพรวมของซอฟต์แวร์ Autodesk Infraworks
o การใช้งานแถบคาสั่งของซอฟต์แวร์ Autodesk Infraworks
o การใช้งานสาหรับคาสั่งสาหรับการตรวจสอบ 3 มิติเบื้องต้น
o การใช้งานเกี่ยวกับเครื่องมือนาทาง 3 มิติ
o การดึงข้อมูล GIS เพื่อใช้ข้อมูลในการทางาน
o การใช้งานเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ UAV ในการเก็บข้อมูล
o การบินสารวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ UAV เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่
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 การอบรมขั้น Intermediate
การอบรมขั้น Intermediate กาหนดจัดการอบรมต่อเนื่องจานวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง (ครั้งละ 2
วัน) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจถึง การนาเข้ารูปแบบภายนอก การนาภาพถ่ายดาวเทียมฉายลง
ไปยัง พื้นผิว การเพิ่ มน้าไปยัง โมเดลจากข้อ มูล GIS การย่อขนาดของแบบ การเพิ่มรูป แบบอาคารเข้าไป
ยังโมเดลจากข้อมูล GIS และการเพิ่มข้อมูลอื่นๆ ไปยังโมเดล โดยมีเนื้อหาการอบรม ดังนี้
o ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนที่ 3 มิติ บนระบบ BIM
o การตั้งค่าระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ของแผนที่
o การนาเข้าข้อมูลมาใช้ในโปรแกรม Autodesk Infraworks 360 ภาพดาวเทียมและการ
ประยุกต์ใช้งาน
o การสร้างแผนที่ภูมิประเทศจาก Bing Map ในระบบ Autodesk Infraworks
o การนาภาพถ่ายดาวเทียมฉายลงไปยังพื้นผิว
o การนาค่า DEM (Digital Elevation Modeling) มาใช้ในการสร้างพื้นผิวภูมิประเทศ
o การแปลงฐานข้อมูล GIS เข้ามาสร้างโมเดล
o การเพิ่มน้าไปยังโมเดลจากข้อมูล GIS
o การสร้างรูปแบบ (Style) ของวัตถุต่างๆ ไว้ใช้งาน
o การย่อขนาดของแบบ
o การเพิ่มรูปแบบของอาคารเข้าไปยังโมเดล
o การนาโมเดล 3 มิติจากโปรแกรมอื่นเข้ามายังซอฟต์แวร์ Autodesk Infraworks 360
o การเพิ่มรูปแบบของถนนเข้าไปยังโมเดลจากข้อมูล GIS
o การเพิ่มข้อมูลอื่นๆ ไปยังโมเดล เช่น ท่อระบายน้า เป็นต้น
 การอบรมขั้น Advance
การอบรมขั้น Advance กาหนดจัดการอบรมต่อเนื่องจานวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง (ครั้งละ 2 วัน)
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจถึง การบันทึกมุมมอง การสร้างต้นไม้และถนน การเพิ่มรูปแบบเข้าไป
ยัง แผนผัง การสร้างแบบจ าลองอาคารและพื้นที่ การวิเคราะห์แสงเงาในพื้นที่ การสร้างภาพเสมื อนจริง
และการสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยมีเนื้อหาการอบรม ดังนี้
o การบันทึกมุมมองโดยใช้บุ๊คมาร์ค
o การสร้างแนวทางเลือกใหม่
o การสร้างต้นไม้และถนน
o การเพิ่มรูปแบบ Revit เข้าไปยังแผนผัง
o การสร้างแบบจาลองอาคารและพื้นที่
o การใช้ Terrain Theming ในการวิเคราะห์ระดับความสูงของพื้นที่
o การสร้างทางเลือก Options ของการออกแบบทางกายภาพในโปรแกรม Autodesk
Infraworks 360
o การวิเคราะห์มุมมอง
o การวิเคราะห์แสงเงาในพื้นที่
o การสร้างภาพเสมือนจริง
o การสร้างภาพเคลื่อนไหว Walkthrough Presentation
o การส่งข้อมูลที่จัดทาขึ้นไปแสดงผลในรูปแบบอื่น
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โดยการอบรมในแต่ละวันนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
o ช่วงเช้า (9.00 – 12.00 น.) บรรยายเกี่ยวกับเนื้อหาการสอนในแต่ละวัน โดยมีเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมที่เนื้อหาอ้างอิงจากรายละเอียดตามหลักสูตรนั้นๆ
o ช่วงบ่าย (13.00 – 16.00 น.) ลงมือทา workshop จริงโดยอ้างอิงจากเนื้อหาจากการ
บรรยายในช่วงเช้า
8. กาหนดการสมัครเข้าร่วมโครงการ
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560
9. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
ท่านสามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่
คุณกฤษดารัตน์ และใหม (นาดา)
บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จากัด
หมายเลขโทรศัพท์ 02-267-6388, 091-545-0512
อีเมล์ kritsadarat@vr-3d.com
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