
หลักสูตร “Autodesk BIM 360 Coordi-

nate” จะแนะนำการใช งานเคร �องม ือสำ 

หร ั บ Comb i ne Mode l แล ะก ารตรวจ 

สอบการชนกันของโมเดล Clash ผานตัว 

Module BIM 360 Coordinate ที ่สามารถ 

ตรวจสอบโมเดลตาง ๆ  ไดอยางรวดเร็ว 

และยังสามารถสราง รายงาน พรอมทั ้ง 

ต ิดตาม Task Tracking พร อมท ั ้งระบบ 

แจงเตือนผาน Email ไปยังผู ร ับผิดชอบ 

รวมถึงมี Module Project Management 

ที ่ ใช ในการสรางแบบฟอรม RFI / Submit-

ta l s ในการร องขอข อม ูลรายละ เอ ียด 

และการจัดเตรียมแบบสำหรับการสงใหยัง

หน วยงาน หร ือฝ าย ต  าง ๆ  อย  าง เป น 

ระบบอีกดวย

เนื้อหาของหลักสูตร
เรียนรูการนำโมเดลเขาระบบ 

เรียนรูการตั้งคา Coordination เพ�อใช ในการตรวจสอบ

เรียนรูการดู Clash พรอมทั้งปรียบเทียบกับไฟล Model อ�น ๆ

การสราง Markup ใน Clash พรอมทั้งกำหนดรายละเอียดและ 

ผูรับผิดชอบ

เรียนรูการสราง Work Flow ในการรองขอ RFI และสงตรวจ 

Submittals 

เรียนรูการใชงาน Clash ดวย Navisworks และการ Integration 

รวมกัน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
มีพื ้นฐานการใชงาน Web Browser 

มีความรู ในการเขียนแบบงานสถาปตย

กรรม และงานวิศวกรรม

มีความรู ในการใชงาน Autodesk 

Naviswork เบื ้องตน
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หลักสูตร Autodesk BIM 360



บทที่ 1 การตั้งค่า Folder และการ Combine
   การเปดใชงาน Service และ Module Coordination

    การตั้งคาการเลือก Folder ในการ Combine Model

    การเลือกใชงาน Work Flow ในการรองขอ RFI

    การกำหนดสิทธิ์ ในสวนตาง ๆ ของการจัดทำ RFI และ Submittal

บทที่ 2 การตรวจ Clash
   ระบบการตรวจ Clash Work Flow

    การตรวจดู Clash และการจัดทำ Markup/Issue

    การตรวจดู Clash View จากบุคคลอ�น

บทที่ 3 การทำงานร่วมกับ Naviswork
   การเรียกขอมูล Model จากระบบ BIM 360 Coordinate

    การสราง Markup และการ Upload ดวย Naviswork

    การเรียกดูขอมูล Issue ของ Naviswork

บทที่ 4 Project Manager
   แบบฟอรมการรองขอ RFI

    การสรางแบบฟอรมการจัดสง Submittal

    การเรียกดูขอมูล Package

    การสรางตารางการนัดหมาย Meeting

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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DAY 5


