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๑.

หลักการและเหตุผล
วิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบเป็นกลุ่มวิชาชีพที่มีความสาคัญในระดับต้นๆของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์(Creative Industrial, CI) (สภาพัฒน์ได้จัดกลุ่มของ CI ตามลักษณะของบัญชีรายได้ประชาชาติ โดย
แบ่งออกเป็น ๙ กลุ่ม ได้แก่ ๑) งานฝีมือและหัตถกรรม (Crafts) ๒) งานออกแบบ (Design) ๓) แฟชั่น (Fashion)
๔) ภาพยนตร์และวิดีโอ (Film & Video) ๕) การกระจายเสียง (Broadcasting) ๖) ศิลปะการแสดง (Performing
Arts) ๗) ธุรกิจโฆษณา (Advertising) ๘) ธุรกิจการพิมพ์ (Publishing) และ ๙) สถาปัตยกรรม (Architecture))
โดยที่ข้อมูลของสานักบัญชีประชาชาติปี ๒๕๔๙ ระบุว่า มูลค่าของ CI ของทั้ง ๙ กลุ่มข้างต้น คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ ๑๐.๔ ของ GDP โดยมีมูลค่ารวมประมาณ ๘๔๘,๐๐๐ ล้านบาท และมีมูลค่าการส่งออกในปี
๒๕๔๙ ประมาณ ๒๘๙,๐๐๐ ล้านบาท จะเห็นได้ว่าวิชาชีพต่างๆดังกล่าวในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีความสาคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง
ในปัจจุบันรูปแบบการทางานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบได้หันให้มาใช้คอมพิวเตอร์เกือบ
๑๐๐ % แล้ ว โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เป็ น การท างานในลั ก ษณะ ๓ มิ ติ ภ ายใต้ BIM Technology (จากเดิ ม ที่
สร้างสรรค์ผลงานด้วยการวาดหรือขีดเขียนด้วยมือ โดยอาศัยอุปกรณ์เขียนแบบต่างๆ เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ
ไม้ที ไม้สามเหลี่ยม ฯลฯ ซึ่งต้องนั่งทางานบนโต๊ะเขียนแบบ และการออกแบบ-เขียนแบบด้วยซอฟต์แวร์ ๒ มิติ
เช่น AutoCAD ซึ่งนั่งทางานบนโต๊ะคอมพิวเตอร์) การทางานในลักษณะ ๓ มิติดังกล่าวในปัจจุบันและอนาคต
อันใกล้นี้จะทวีความต้องการมากยิ่งขึ้น คาดว่าน่าจะทาให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
การใช้ซอฟต์แวร์ ๓ มิติในการทางานได้อย่างมืออาชีพดัง กล่าว อีกทั้ง มีสถาบันการศึกษาเพียงไม่กี่แห่งที่เห็น
ความสาคัญและได้บรรจุการเรียนการสอนซอฟต์แวร์ ๓ มิติไ ว้ในหลักสูตร ซึ่ง เมื่อเทียบกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในแวดวงวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และวิชาชีพวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ยังถือได้ว่าน้อย
มาก รวมถึ ง กระแสการเปิ ด การค้ า เสรี (Free Trade Agreement, FTA) และการรวมตั ว ของกลุ่ มเศรษฐกิจ
อาเซียน (Asian Economy Communities, AEC) ที่จะบัง เกิดผลในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้ อ งกั บ
วิชาชีพ จะเป็นโอกาสให้สถาปนิก วิศวกร และนักออกแบบต่างชาติเข้ามาแย่งงานนั้น ไม่สามารถห้ามไม่ให้เกิดได้
แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดคือการเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาตัวเอง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่ง ขัน ที่
สูงขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ โดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านทักษะแรงงาน(Labor Skill)ที่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ ๓ มิติ
ได้จากต่างประเทศในย่านเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซียฯลฯ มีแนวโน้มว่าน่าจะ
กระทบวิชาชีพบ้านเราไม่ใช่น้อย อาจทาให้ภาคอุตสาหกรรมออกแบบขาดแคลนแรงงานมากยิ่งขึ้นไปอีก
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รูปที่ ๑ แสดงความสัมพันธ์ของ BIM ในการทางานของฝ่ายต่างๆ
ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบและเขียนแบบด้วยซอฟต์แวร์ ๓
มิ ติ ภายใต้ ก รอบความคิ ด เรื่ อ ง “แบบจ าลองรายละเอี ย ดอาคาร หรื อ BIM (Building Information
Modeling)” ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับ
การก่อสร้าง รวมทั้งบุคคลผู้สนใจทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสาคัญ และความจาเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ต้องปรับการ
ทางานจากลักษณะ ๒ มิติมาเป็น BIM ในลักษณะ ๓ มิติ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในสาย
การทางานที่แตกต่างกันออกไป เช่นกลุ่ม AEC (Architectural Engineering & Construction) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์
ออกแบบทางสถาปัตยกรรม ๓ มิติ อันดับ ๑ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกและในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งบริษัทสถาปนิกและบริษัทที่ปรึกษาด้านการออกแบบทางวิศวกรรมและงานก่อสร้าง โดยมีประโยชน์ต่อ ผู้ ที่
เกีย่ วข้องต่างๆ ดังนี้
๑.๑. สถาปนิก นักออกแบบ: เพิ่มความยืดหยุ่นในการออกแบบและแก้ไขแบบ ทาให้สามารถพัฒนา
งานออกแบบ ลดเวลา และ/หรือความผิดพลาดในการติดต่อสื่อสารในระหว่างขั้นตอนการ
ออกแบบ นาเสนอแนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่ง ยืนและเป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม(Green
Architectural Design) โดยใช้ BIM Technology ซึ่ง สามารถออกแบบ-วิ เ คราะห์ ท างเลื อ ก
อาคาร วิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ฯลฯ เพื่อให้ได้อาคารที่มีประสิทธิภาพและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑.๒. วิศวกรสาขาต่างๆ: ทาให้สามารถวิเคราะห์การออกแบบได้ทันที ลดเวลา และ/หรือความ
ผิดพลาดในการติ ดต่อสื่อสารในระหว่างขั้นตอนการออกแบบและขั้นตอนการก่อสร้าง และ
สามารถที่จะส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ตรงเวลาและควบคุมให้อยู่ในงบประมาณได้
๑.๓. ผู้รับเหมาก่อสร้าง: รับทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโครงการ เสนอราคาค่าก่อสร้างได้
สมเหตุสมผล ควบคุมงานลด-งานเพิ่ม-งานเปลี่ยนแปลงได้ง่าย รับรู้ปัญหางานก่อสร้างล่วงหน้า
สามารถหาทางป้องกัน -แก้ไ ขได้ ทัน เวลา ลดเวลา ลดการสูญ เสี ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ เกิ ด จากความ
ผิดพลาดของแบบก่อสร้าง ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม-วิศวกรรมออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๔. เจ้าของงาน: ได้งานที่มีคุณภาพ และลดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความผิดพลาดในระหว่างการ
ออกแบบและการก่อสร้าง รวมถึง สามารถนาไปต่อยอดกับระบบบริหารจัดการอาคาร การ
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บารุงรักษาอาคาร การปรับปรุง-ต่อเติมอาคารและสิ่ง ปลูกสร้างใหม่ ตลอดอายุการใช้ง านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จนกระทั่งถึงการวางแผนทุบทาลายอาคารเก่าทิ้งเพื่อจัดทาโครงการใหม่ใน
อนาคตต่อไป เป็นต้น

(ก)
(ข)
รูปที่ ๒ แสดงซอฟต์แวร์ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมที่ใช้แนวคิด BIM ได้แก่ (ก)REVIT ของ Autodesk
และ (ข) ARCHICAD ของ GraphiSoft
ปัจจุบันมีโปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรมที่สามารถรองรับเทคโนโลยี BIM เช่น Revit , ArchiCad เป็น
ต้น ในการเชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่นๆ จาเป็นจะต้องอาศัยไฟล์มาตรฐานกลางของ IFC(Industry Foundation
Classes) เป็นไฟล์มาตรฐานกลางในการเชื่อมโยงกับโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง โปรแกรมวิเคราะห์พลังงาน
โปรแกรมออกแบบงานระบบ เป็นต้น ดังนั้น สถาปนิก วิศวกร นักออกแบบ จาเป็นที่จะต้องเรียนรู้และทาความ
เข้าใจกับ BIM อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
๒.

ปัญหาและแนวทางการปัญหา
ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้ สถาปนิก นักออกแบบและวิศวกร รวมทั้ง องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบและรั บ เหมาก่ อ สร้ า งที่ ม องการณ์ ไ กล จะต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี การท างานจากแบบเดิ ม โดยเฉพาะ
กระบวนการออกแบบ จากวิธีการทางานรูปแบบเดิมที่เป็นการออกแบบและเขียนแบบในลักษณะ ๒ มิติ การ
ติดต่อสื่อสารกันในกระบวนการทางานโดยใช้การทางานแบบ ๒ มิติเป็นหลัก ไปสู่การออกแบบและเขียนแบบใน
ลักษณะ ๓ มิติ หรือ 3D-Model ภายใต้แนวคิด “แบบจาลองรายละเอียดอาคาร” หรือ “BIM (Building
Information Modeling)” กันมากขึ้น การจัดโครงการในครั้งนี้ได้กาหนดรูปแบบการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๒.๑. ภาคบรรยาย: การทาความเข้าใจกับ“แบบจาลองรายละเอียดอาคาร” หรือ “BIM (Building
Information Modeling)”ว่าคืออะไร? ทางานอย่างไร? และมีความสาคัญต่อวิชาชีพมากน้อย
แค่ไหน?
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๒.๒.

ภาคปฏิบัติ: การออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม/งานโครงสร้าง/งานวิศวกรรมระบบ
ต่างๆในลักษณะ ๓ มิติด้วยโปรแกรมที่ใช้แนวคิด BIM ได้แก่ Autodesk Revit หรือ ArchiCad
เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมฯ จะทาให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ผ่านเกณฑ์สามารถใช้งานโปรแกรมภายใต้แนวคิด
BIM ในการออกแบบและเขียนแบบขั้นต้นได้ สามารถนาไปต่อยอดได้ทั้งในการเรียนและในวิชาชีพได้ทันที รวมทั้ง
มีโอกาสที่ดีกว่าในการได้ร่วมทางานกับ บริษัทต่างประเทศๆใน AEC. ที่นิยมใช้โปรแกรมภายใต้แนวคิด BIM เป็น
มาตรฐานในการทางานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๓.

วัตถุประสงค์
๓.๑. เพื่ อ สนั บ สนุ น เผยแพร่ และยกระดั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด การออกแบบยุ ค ใหม่ BIM
Technology ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายทั้ ง ภาคการศึ ก ษาและวิ ช าชี พ โดยเฉพาะในภู มิ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
๓.๒. เพื่อฝึกปฏิบัติการทักษะการใช้งานโปรแกรมที่ใช้แนวคิด BIM ดังกล่าวให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ให้
สามารถใช้งานได้ เป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับการแข่งขันทางการค้าแบบเสรี (FTA)ที่
กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

๔.

เป้าหมาย
๔.๑. สถาปนิก วิศวกร(โครงสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้า และสุขาภิบาล) ว่าที่สถาปนิกและวิศวกร(นศ.ชั้นปี
สุดท้าย) ช่างเขียนแบบ เจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการวิชาชีพด้านรับเหมาก่อสร้าง และ
ผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๔.๒. จานวนผู้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติการ: ๒๐ คน/หลักสูตร
๔.๓. ค่าลงทะเบียน: ๗,๕๐๐.๐๐-บาท/คน/หลักสูตร
๔.๔. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติการจะได้รับ:
๔.๔.๑. วุฒิบัตรฯ (เฉพาะผู้ที่มีเวลาเข้าอบรมฯไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของเวลาทั้งหมด และ/หรือ
ผู้ที่สอบผ่านข้อสอบออนไลน์(แบบปรนัย)ที่ได้คะแนน ๘๐ % ขึ้นไปเท่านั้น)
๔.๔.๒. อาหารว่าง-เครื่องดื่ม ๒ คาบ/วัน
๔.๔.๓. อาหารกลางวัน ๓ มื้อ

๕.

วิธีดาเนินการ
๕.๑. ประชุ ม คณะท างาน: ร่ ว มประชุ ม และปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ วางแผนการด าเนิ น งานระหว่ า ง
คณะท างาน(คณาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยต่ า งๆ บุ ค คลภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ ง) ในเรื่ อ งการ
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๕.๒.

๕.๓.

๕.๔.
๕.๕.

เรื่อง “การออกแบบและเขียนแบบอาคาร ๓ มิติด้วยเทคโนโลยี บี.ไอ.เอ็ม.
(3-D Building Design & Draft w/ BIM. Technology)

ประชาสัมพันธ์ การวางแผนการทางาน สถานที่อบรมฯ การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ รวมทั้ง
สรุปผลการประเมินผลโครงการ และการจัดทารายงาน
ประชาสัมพันธ์ : รวบรวมรายชื่อ กลุ่มเป้าหมายจานวนไม่น้อยกว่า ๗๕๐ รายชื่อ โดยการส่ง
จดหมาย และ อีเมล รวมทั้งทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ เฟสบุ๊ค เว็บบอร์ด ทวีต
เตอร์ ฯลฯ
ฝึกปฏิบัติการ: วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ๓ วันๆละ ๘ ชั่วโมง รวมเวลาประมาณ ๒๔
ชั่วโมง หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมฯตามหลักสูตร อาจมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจโดยทา
ข้อสอบออนไลน์(แบบปรนัย) และมอบวุฒิบัตร (เฉพาะผู้ที่มีเวลาเข้าอบรมฯไม่น้อยกว่า ๘๐ %
ของเวลาทั้งหมด และ/หรือ ผู้ที่สอบผ่านข้อสอบออนไลน์ที่ได้คะแนน ๘๐ % ขึ้นไปเท่านั้น)
ประเมินผลโครงการ: ให้ผู้เข้าอบรมทาการประเมิน ผลโครงการโดยผ่ านทางแบบสอบถาม
ออนไลน์ หลังเสร็จสิ้นโครงการ
สรุปและจัดทารายงาน: ประชุมคณะทางานฝ่ายต่างๆเพื่อสรุปผลการดาเนินงานทั้ง หมดของ
โครงการ เช่น ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ฯลฯ และรวบรวมจัดทาเป็น
รายงานส่งคณะฯต่อไป

๖.

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากคณะฯ ๒๕,๕๐๐.๐๐- (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๗.

วัน-เวลาและสถานที่ในการดาเนินงาน : หลักสูตรละ ๓ วันๆละ ๘ ชั่วโมง รวม ๒๔ ชั่วโมง
วัน-เวลา:
หลักสูตรที่ ๑ ขั้นพื้นฐาน : พฤหัสบดี ๒ ถึง เสาร์ ๔ ก.ค. ๕๘ เวลา ๘-๑๒ น. และ ๑๓-๑๗ น.
หลักสูตรที่ ๒ ขั้นก้าวหน้า : พฤหัสบดี ๙ ถึง เสาร์ ๑๑ ก.ค. ๕๘ เวลา ๘-๑๒ น. และ ๑๓-๑๗ น.
สถานที่: ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัง หวัด
ขอนแก่น
หมายเหตุ: วัน-เวลาและสถานที่จัดอบรมฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ขั้นตอน/กิจกรรม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เม.ย.

พ.ค.

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
มิ.ย.
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ประชุมคณะทางาน /
/
/
/
ประชาสัมพันธ์
/ / / / / / / / / / / / /
ฝึกปฏิบัติการ
๑ ๒
ประเมินผลโครงการ
/ /
สรุป/จัดทารายงาน
/ / / /
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๘.

เรื่อง “การออกแบบและเขียนแบบอาคาร ๓ มิติด้วยเทคโนโลยี บี.ไอ.เอ็ม.
(3-D Building Design & Draft w/ BIM. Technology)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑. ทาให้กลุ่มเป้าหมายทั้งภาคการศึกษาและวิชาชีพในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ความรู้ความ
เข้าใจแนวคิดการออกแบบยุคใหม่ โดยเฉพาะ BIM Technology
๘.๒. ทาให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ง านโปรแกรมที่ใช้แนวคิด BIM ดัง กล่าวได้ มีความพร้อมและ
สามารถทางานร่วมกับกลุ่มวิชาชีพเดียวกันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community, AEC) ในการแข่งขันทางการค้าแบบเสรี(FTA)ที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

๙.

การประเมินผลโครงการ
ประเมินผลโครงการโดยผู้เข้าร่วมอบรมฯ โดยกาหนดให้ได้ผลสรุปของการประเมินในภาพรวมมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ % หรือ ในระดับดี ถึง ระดับดีมาก โดยใช้แบบประเมินผลโครงการออนไลน์ ซึ่งสามารถ
เรียกดู จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆออกมาเป็นแผนภูมิได้

(ลงชื่อ)……………………………………………. ผู้เสนอโครงการ
(นาย ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์)
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