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หลักสูตรที่ 1 การถอดแบบประมาณราคาและจัดทําราคากลางงานกอสรางจากไฟลแบบ 2D CAD, PDF 

ไฟลภาพ และภาพถายดาวเทียม Google ดวยโปรแกรม PEstimate EDU. 

 
หลักการและเหตุผล 

หนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่มีการดําเนินการกอสรางอาคาร โครงสราง ระบบ

สาธารณูปโภค หรือสิ่งอ่ืนใด อันมีลักษณะคงทน ถาวร และใชประโยชนได รวมถึงการปรับปรุง รื้อถอน ตอเติมและซอมแซมสิ่งกอสราง 

ตองมีการดําเนินการจัดจางกอสรางตามพรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีหลักเกณฑในการคํานวณ

ราคากลางงานกอสรางกําหนดใหผูมีหนาท่ีในการคาํนวณราคากลางปฏิบัติตาม  

สําหรับผูมีหนาที่ในการคํานวณราคากลาง จะทําราคากลางจากแบบกอสราง ซึ่งมีทั้งแบบมาตรฐานเดิม หรือออกแบบใหมเปน 2D 

อยูในรูปแบบของเอกสารกระดาษ, ไฟล PDF, ไฟลรูปภาพ หรือไฟล CAD มีขั้นตอนในการถอดปริมาณงาน และคํานวณเปนปริมาณวัสดุ 

คาแรงงาน ราคางานตนทุน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑขางตน  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงคในการเผยแพรความรูดานการประมาณราคาโดยใชคอมพิวเตอร

ใหแกเจาหนาที่จากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามหลักเกณฑฯ ลดระยะเวลาและความ

ผิดพลาดที่เกิดจากการทํางานลง ทางคณะฯ ไดเล็งเห็นประสิทธิภาพในการทํางานของโปรแกรมประมาณราคา PEstimate ซึ่งมี

คุณสมบัติในการถอดปริมาณจากแบบ โดยทํางานบนโปรแกรม CAD เก็บขอมูลในฐานขอมูล และมีระบบดาวนโหลดราคาวัสดุกอสราง

ของกระทรวงพาณิชยและคาแรงงานกรมบัญชีกลาง มีการจัดเก็บสูตรคํานวณวัสดุมวลรวมตอหนวย รวมถึงสามารถปรับแกไขวิธีการ

คํานวณ, คาเผื่อตางๆ ใหเปนไปหลักเกณฑฯ ที่กําหนดได ทําใหขั้นตอนการทํางานเปนระบบ เอกสารและขอมูลตางๆ มีที่มาที่ตรวจสอบ

ได โดยการอบรมเปนลักษณะการปฏิบัติจริงโดยใชตัวอยางจากแบบอาคารสํานักงานมาตรฐาน ทําการถอดปริมาณทั้งงานโครงสราง 

สถาปตยฯ และงานระบบ ทําการคาํนวณออกเปนปริมาณวัสดุ ราคา ไปจนถึงการออก BOQ ปร.4, ปร.2 ในรูปแบบไฟล Excel 

 

กลุมเปาหมาย  

นายชางโยธา สถาปนิก เจาหนาที่ผูจัดทาํราคากลาง และเจาหนาที่ในสวนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการ 

และรัฐวิสาหกิจ 
 

โปรแกรมที่ใช 

คอมพิวเตอร Windows OS 10, 11,โปรแกรม AutoCAD 2015 ข้ึนไปหรือ GstarCAD 2020, Microsoft excel 2010 ขึ้นไป 

 

วิทยากร  

     อาจารยธนะพันธ อินทรเกสร, อาจารยจุฑาทิพย ชาํนาญศริิ และศาสตราจารยฐติพิฒัน ประทานทรัพย 

 

คาลงทะเบียน   

ทานละ 15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนนิการอบรม อันประกอบดวยคาเอกสารการอบรม 

คาตอบแทนวิทยากร คาเดินทางของวิทยากร คาที่พักวิทยากร คาใชสถานที่ คาวสัดุอุปกรณ คาประสานงาน และคาใชจายอื่นๆ ที่

เก่ียวของ (ท้ังนี้ไมรวมคาทีพ่ัก อาหารเย็น และคาเดินทาง) 

โดยขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเขารวมการอบรมโดยไมถือเปนวันลาและมีสิทธิ์เบิกคาลงทะเบียน

ตลอดจนคาใชจายตางๆไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. 2554 
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กําหนดการอบรม หลักสูตรที่ 1 การถอดแบบประมาณราคา และจัดทําราคากลางงานกอสรางจากไฟลแบบ 2D CAD, PDF ไฟลภาพ และ

ภาพถายดาวเทียม Google ดวยโปรแกรม PEstimate EDU. 
 

วันที่ 1  

8:30 – 10:30 - ลงทะเบียน/ เริ่มการอบรม แนะนําภาพรวมของการอบรม โปรแกรมที่ใช ติดตั้งโปรแกรม 

10:31-11:00 พักรับประทานอาหารวาง 

11:01-12:00 - ภาพรวมของโปรแกรม รายการวัสดุ คาแรงงาน สตูรวสัดุมวลรวมตอหนวย 

  - สรางโครงการใหม “ประมาณราคาโครงการกอสรางอาคารสํานักงาน” 

  - ดาวนโหลดราคาวัสดุของกระทรวงพาณิชยตามจังหวัดที่ใช 

12:01-13:00 พักรับประทานอาหารเท่ียง 

13:01-14:30 - การจัดการไฟลแบบเพื่อใชถอดปริมาณ,การแยกแปลน แยกช้ัน โซน เพ่ือการเลือกดูปริมาณงานตามขอมูลที่ตองการ 

14:31-15:00 พักรับประทานอาหารวาง 

   15:01-16:30 - ถอดปริมาณงานสถาปตยฯ พื้น, ฝาเพดาน, วสัดุตกแตงผิว, บัวตางๆ, นับจํานวนสุขภัณฑ 

 

วันที่ 2 

8:30 – 10:30 - งานกอฉาบผนงั, วัสดตุกแตงผิว 

10:31-11:00 พักรับประทานอาหารวาง 

11:01-12:00 - หักพื้นท่ีประตูหนาตางจากพื้นทีผ่นัง, นับจํานวนประตูหนาตาง 

12:01-13:00 พักรับประทานอาหารเท่ียง 

13:01-14:30 - ถอดปริมาณงานหลังคาทรงปนหยา คิดพื้นที่เอียง วัสดุมุง, กระเบื้อง, ครอบตางๆ, งานเมทัลชีท 

14:31-15:00 พักรับประทานอาหารวาง 

   15:01-16:30 - ถอดปริมาณงานหลังคา (ตอ) 

 

วันที่ 3 

   8:30 – 10:30 - ถอดปริมาณงานโครงสรางคํานวณวัสดคุอนกรีต, เหล็ก, ไมแบบ, ดนิขุดม, ถอดปริมาณงานฐานราก 

10:31-11:00 พักรับประทานอาหารวาง 

11:01-12:00 - ถอดปริมาณงานเสา, คาน คสล.   

12:01-13:00 พักรับประทานอาหารเท่ียง 

   13:01-14:30 - ถอดปริมาณงานพื้นคสล., พ้ืนสําเรจ็ 

14:31-15:00 พักรับประทานอาหารวาง 

15:01-16:30 - ถอดปริมาณงานถนนคสล. 
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วันที่ 4 

   8:30 – 10:30     - ถอดปริมาณงานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ อะเส, ดั้ง, อกไก, จันทนั, แป 

 - คํานวณความยาวเหล็ก, น้ําหนักเหล็ก, พื้นที่งานทาสีกันสนมิ 

  10:31-11:00 พักรับประทานอาหารวาง 

  11:01-12:00 - ถอดปริมาณงานระบบทอภายในอาคาร แนวราบ, เอียง, แนวดิ่ง   

 - ทอนํ้าดี, ทอนํ้าทิ้ง และทอนํ้าโสโครก 

  12:01-13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง 

  13:01-14:30 - ถอดปริมาณงานไฟฟา นับดวงโคม, อุปกรณ สวิตซ เตารับ 

  14:31-15:00 พักรับประทานอาหารวาง 

  15:01-16:30 - ถอดปริมาณสายไฟฟา, ทอรอยสาย แนวราบ, แนวด่ิง 

 

วันที่ 5 

8:30 – 10:30 - การแกปญหาที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงแบบ, คุณสมบัติวัสดทุี่ใช  

10:31-11:00  พักรับประทานอาหารวาง 

11:01-12:00 - ตรวจสอบปริมาณงานบนแบบ, ดูรายงานในแตละตาํแหนง, แยกตามชั้น โซน ออก BOQ 

12:01-13:00  พกัรับประทานอาหารเที่ยง 

13:01-14:30 - ถอดปริมาณงานถนนคสล., ทอกลม, รางระบายนํ้าคสล. 

14:31-15:00  พกัรับประทานอาหารวาง 

15:01-16:30 - การปรับแกไขคาตางๆ ในโปรแกรม, การ backup ขอมลู, การตรวจสอบโครงการยอนหลัง  

 - การคัดลอกโครงการเกาไปปรับปรุงแกไข สรุปการอบรม มอบใบประกาศนียบตัร 

 

 
รูปการถอดปริมาณงานผนังจากแบบแปลน หักพ้ืนที่ประตูหนาตาง ตรวจสอบปริมาณจากการเลอืกบนแบบ 
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รูปการถอดปริมาณตามแปลน แยกตามประเภทงาน แยกตามช้ัน 

 

 
รูประบบ BOM Wizard ใชในการคํานวณปรมิาณวสัดุและคาแรงงานของงานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 

 
รูปการดูรายงาน แบบราคาตอหนวย (ตร.ม.) หรือเลือกแยกออกเปนปริมาณวัสด ุแยกตามชั้น 
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หลกัสูตรที่ 2 การทําแผนที่ดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม Power Civil, Google Earth, GPS สําหรับ
งานออกแบบโยธา, คาํนวณปริมาณงานดิน งานโคกหนองนา 
 
วัตถุประสงค 

▪ ผูอบรมสามารถทําแผนท่ีในระดบัสํารวจเบ้ืองตนงานสํารวจจากขอมูลในอินเทอรเน็ต Google Earth และจากอุปกรณ GPS 

ไดอยางรวดเร็วและสามารถปรับแกไดในภายหลงัในแบบ AutoCAD 

▪ เพ่ือเปนการถายทอดความรูดานวิธีการเขียนแบบโยธาระบบพกัิดตางๆ และแบบแปลงที่ดิน ทาํแบบสํารวจพืน้ที่ ถนน แบบเสน 

ระดับดวยคอมพิวเตอรไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

▪ เพ่ือใหชางสํารวจชางโยธาในสวนงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถนาํความรูทีไ่ดไปพัฒนาภารกิจงานตางๆ ที่รับผดิ 

ชอบใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรบั 

 สงเสรมิการใชเทคโนโลยี การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานสาํหรับงานบริการประชาชน 

 เขาใจในเนื้อหาการอบรมเปนอยางดีสามารถสรางแบบกอสรางดานงานโยธา และนําไปประยุกตในงานของตนได 

 การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบโยธาเบื้องตนโดยที่ไมตองออกไปเก็บขอมูลภาคสนาม 

 จดัทําและนาํเสนอ แผนที่ที่มีขอมูลทั้งพ้ืนที่ ระดับ และปริมาณเฉลี่ย อยางรวดเร็ว  

 เขาใจในการปรับแกขอมูลแผนที่ใหถูกตองในภายหลัง 

 เพ่ือประโยชนในการนําเสนอโครงการใหมีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน 

 สามารถจัดทาํแผนที่ในระบบพกัิด L7017, L7018 เพื่องานแผนที่ภาษี และงานออกแบบโยธา 

 สามารถทาํการคํานวนปริมาณงานดนิสําหรับโครงการโคกหนองนา เชน ถนน หรอืขุดลอก ไดโดยใชโปรแกรม สําเร็จรูป 

กลุมเปาหมาย นายชางโยธา สถาปนิก เจาหนาที่ผูจัดทําราคากลาง และเจาหนาที่ในสวนงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงาน

ราชการ และรัฐวิสาหกิจ 

  

วิทยากร อาจารยธนะพนัธ อินทรเกสร และศาสตราจารยฐิติพฒัน ประทานทรัพย 

 

คาลงทะเบียน   

ทานละ 15,000.00บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการอบรม อันประกอบดวยคาเอกสารการอบรม 

คาตอบแทนวิทยากร คาเดินทางของวิทยากร คาที่พักวิทยากร คาใชสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาประสานงาน และคาใชจายอ่ืนๆ ที่

เก่ียวของ (ทั้งนี้ไมรวมคาที่พัก อาหารเชา อาหารเย็น และคาเดินทาง) 

โดยขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเขารวมการอบรมโดยไมถือเปนวันลาและมีสิทธิ์เบิกคาลงทะเบียน

ตลอดจนคาใชจายตางๆไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. 2554 
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กําหนดการอบรม หลักสูตรที่ 2 การทําแผนที่ดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม Power Civil, Google Earth, GPS สําหรับงานออกแบบโยธา, 

คํานวณปรมิาณงานดิน งานโคกหนองนา 

 
วันที่ 1 

08.30 - 10.30 น.  ติดตั้งโปรแกรม / แนะนําโปรแกรม Google Earth เพื่อการทําแผนท่ี ความเขาใจในระบบพิกัดโลก Lat-Lon 

   ละติจตู ลองติจตู 

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานของวาง 

10.45 – 12.00 น.  บรรยาย ความเขาใจเกี่ยวกับการใชระบบขอมลูภูมิศาสตร /ความเขาใจเก่ียวกับการใชงาน CAD 3มิติ และ 2มิติ 

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น.  ความเขาใจในระบบ UTM / การอานแผนที่ ในแบบตางๆ / พิกัด UTM / พิกัด UTM ในแผนที่ทหาร 

14.30 – 15.00 น.  พักรับประทานของวาง 

15.00 – 16.30 น.  การใชงานคําสั่งตางๆ อาทิ ขอมูลถนน,ขอมูลพื้นท่ีดินจากโปรแกรม Google Earth 

 

วันที่ 2 

08.30 - 10.30 น.  การทําแผนที่สาํหรับงานโยธา /การเก็บขอมูลจุดพิกัด และคาระดับจากโปรแกรม Google Earth เขาโปรแกรมCAD 

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานของวาง 

10.45 – 12.00 น.  การนําเขาขอมลูแผนที่ จากตวัอยางของแผนที่ทหาร,การดูแผนท่ีจากไฟล DEM, TIF และ Vector 

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น.  คํานวณคาระดับ และสรางเสนระดับ (เมตร) จาก CAD, สรางเสนระดับใหสวยงาม 

14.30 – 15.00 น.  พักรับประทานของวาง 

15.00 – 16.30 น.  การหาคาระดับดินจากคาระดบัที่ได 

 

วันที่ 3 

08.30 - 10.30 น.  การสรางเสนกรดิ นําเสนอเปนภาพพื้นที่เปน 3 มิติ (3D) / การใชงานคําสั่ง 3D 

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานของวาง 

10.45 – 12.00 น.  การสรางเสนตัดขวางระดับดิน (Profile Section) / การสรางเสนตดัขวางระดับดินใหสวยงาม เพ่ือนําเสนอ 

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น.  การสรางเสนตัดขวางระดับดินหลายเสน (Cross Section) เพื่อการนําเสนอ 

14.30 – 15.00 น.  พักรับประทานของวาง 

15.00 – 16.30 น.  การสราง Layout สําหรับตั้งคากอนการปริ้นแบบเพื่อนําเสนอ 

 

วันที่ 4 

08.30 - 10.30 น.  ความเขาใจในการเก็บขอมูลจาก GPS / การนําเขาพิกัดเสนทางจากอุปกรณ GPS เขามาใน CAD 

   (มาตรฐาน WGS84) 

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานของวาง 

10.45 – 12.00 น.  การเก็บพิกัด GPS จากเครื่องโทรศพัทสมารทโฟน เพ่ือทดแทนการใชอุปกรณ GPS 

ทดลองเดินเก็บพิกัดโดยรอบจากเครื่องโทรศัพทสมารทโฟน 

การนําเขาพิกัดเสนทางจากเครื่องโทรศัพทสมารทโฟนเขามาใน CAD เพ่ือทําการสรางเสนระดับและหาขอมูลงานดิน 
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12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น.  การนําภาพถายหมุดระวางแผนที่วางซอนใน Google Earth เพ่ือนาํเขาพื้นที่จาก Google Earth เขามาใน CAD 

   จาก CAD ตัดภาพถายดาวเทียม Google Earth ซอนทับเขาไปในพื้นท่ี เพื่อการนําเสนอ 

14.30 – 15.00 น.  พักรับประทานของวาง 

15.00 – 16.30 น.  การใชงานเครื่องมือจัดสรรท่ีดิน / แบงแปลงโดยการกําหนดฉากหนาแปลง ระยะหนาแปลง การบังคบัพื้นที่แปลง 

   การคํานวณพ้ืนที่แปลง กําหนดการแสดงพ้ืนที่แปลงเปนแบบตางๆ (ไร-งาน-วา, วา, ตารางเมตร) 

 

วันที่ 5 

08.30 - 10.30 น.  การแบงพ้ืนที่แปลงเปนชุดเทากัน / คํานวณพื้นท่ีและตั้งช่ือแปลงทั้งหมดเรียงตามลําดบั/ สรางหมดุระวางแผนที่ 

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานของวาง 

10.45 – 12.00 น.  การเช่ือมโยงกับฐานขอมลู จากแปลงท่ีดิน / การจัดสรางตารางฐานขอมูลแผนที่ภาษี (ตัวอยาง) 

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น.  การใสขอมูลเจาของท่ีดิน / การเชื่อมแผนที่กับ ฐานขอมูล 

14.30 – 15.00 น.  พักรับประทานของวาง 

15.00 – 16.30 น.  การสงออกขอมูลเพื่อแสดงผลในแบบตางๆ / สรุป รับประกาศนยีบตัร ทั้งนี้ผูอบรมตองอยูครบ 5 วัน 
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หลักสูตรที่ 3 : เปลี่ยนผานการออกแบบสูระบบ BIM อยางรวดเร็ว (Fast Track To BIM) 

 
ความเปนมา  

 การทํางานออกแบบกอสราง ไดมีการนําระบบ BIM (Building Information Modeling) มาพัฒนา ขบวนการ ใหรวดเร็วลด 

ขอผิด ทั้งดานแบบ และ การคํานวณราคา มากขึ้นเรื่อยๆ ดวยเหตุที่ไดรับการยอมรับวา มปีระสิทธิภาพดีกวาขบวนการเดมิอยางมาก 

ซึ่งปจจุบนั มีหลายหนวยงาน ระดับประเทศ สนบัสนุนใหมีการใชงาน เชน วสท สภาสถาปนิก เปนตน 

แตเนื่องจาก BIM ตางจากระบบเดิมมากทําใหผูปฎิบัติงานปรับใชแทนท่ีไดยากเพราะมีความแตกตางกับที่เปนอยูมาก ดวยแนว 

คิดของ BIM ไมเหมือนกับการเชียนแบบตามปกติ ความเขาใจในการปรับใช BIM ที่ถูกตองจึงมีความสําคัญอยางย่ิง 

วัตถูประสงค :  

เพ่ือใหบุคลากร ที่เก่ียวของ กับ ขบวนการ ออกแบบ กอสราง สามารถ ปรบัใช BIM ใหมีประสทิธิภาพ เกิดประโยชนสงูสดุ 

เหมาะสําหรับ : 

 สถาปนิก วิศวกร ชางเขียนแบบ ชางควบคุม และ ผูเก่ียวของกีบงานแบบกอสราง 

อุปกรณที่ใช : 

 ผูเชาอบรม ตองนาํคอมพิวเตอร ที่ใช CPU i5, RAM 8GB, พื้นที่วาง 100GB, Windows 10 Pro มาดวยเพื่อการทํา Workshop 

ใชงานจริง 

 

ผูเขาอบรมตองจัดเตรียมคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการฝกอบรมมาดวย โดยใหมีคุณสมบัติ ดังนี ้คอื 

 เปนเครื่อง Notebook / CPU : Core i5 ขี้นไป / RAM : 4 ถึง 8 GB / Hard disk ควรมีพื้นที่วางอยางนอย 20 GB 

 ติดตั้งระบบปฏบิัติการ Windows 10 

  

วิทยากร อาจารยสุรพล เลิศดํารงคชัย และศาสตราจารยฐิติพัฒน ประทานทรัพย 

 

คาลงทะเบียน   

ทานละ 15,000.00บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการอบรม อันประกอบดวยคาเอกสารการอบรม 

คาตอบแทนวิทยากร คาเดินทางของวิทยากร คาที่พักวิทยากร คาใชสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาประสานงาน และคาใชจายอื่น ๆ ที่

เก่ียวของ (ทั้งนี้ไมรวมคาที่พัก อาหารเชา อาหารเย็น และคาเดนิทาง) 

  

โดยขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเขารวมการอบรมโดยไมถือเปนวันลาและมีสิทธิ์เบิกคาลงทะเบียน

ตลอดจนคาใชจายตางๆไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. 2554 
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กําหนดการอบรม หลักสูตรที่ 3 เปลี่ยนผานการออกแบบสูระบบ BIM อยางรวดเร็ว (Fast Track To BIM)  

 

วันที่ 1  BIM งานสถาปตยกรรม การขึ้นแบบอาคาร สามมติิ 

8:30 – 10:30 - ลงทะเบียน / ตดิตั้งโปรแกรม/ แนะนําหลักสูตร 
10:31-11:00 - พักรับประทานอาหารวาง 
11:01-12:00 - การสรางกําแพง, การสรางพ้ืน 
12:01-13:00 - พักรับประทานอาหารเที่ยง 
13:01-14:30 - การสรางหลังคา 
14:31-15:00 - พักรับประทานอาหารวาง 

15.01-16.30 - การใส ประตู หนาตาง 

วันที่ 2 BIM งานโครงสราง การข้ึนโครงสราง สามมิติ 
8:30 – 10:30 - การข้ึนโครงสราง สามมิติ 
10:31-11:00 - พักรับประทานอาหารวาง  
11:01-12:00 - การใสเสา คาน ,การใสโครงถัก 
12:01-13:00 - พักรับประทานอาหารเที่ยง 
13:01-14:30 - การใสบันได 
14:31-15:00 - พักรับประทานอาหารวาง 
15:01-16:30 - การใส Load 

วันที่ 3 BIM งานระบบประปา สุขาภิบาล 

8:30 – 10:30 - การเดินทอนํ้า แบบสามมิติ 

10:31-11:00 - พักรับประทานอาหารวาง 

11:01-12:00 - การเดินทอ จากสุขภัณฑ 

12:01-13:00 - พักรับประทานอาหารเที่ยง 

13:01-14:30 - การตั้ง Slope แบบสามมิติ 

14:31-15:00 - พักรับประทานอาหารวาง 
15:01-16:30 - การรวบทอ เขาสูชอง Shaft,การตรวจวัด อัตราการไหล 

วันที่ 4 BIM งานระบบปรับอากาศ 

8:30 – 10:30 - การเดินทอแอร แบบสามมิติ 

10:31-11:00 - พักรับประทานอาหารวาง 

11:01-12:00 - การใส ชองจายลม 

12:01-13:00 - พักรับประทานอาหารเที่ยง 

13:01-14:30 - การใส เครื่องปรับอากาศ 

14:31-15:00 - พักรับประทานอาหารวาง 
15:01-16:30 - การเดินทอแอร, การตรวจวัด อัตราการถายเท 

วันที่ 5 BIM งานระบบไฟฟา 

8:30 – 10:30 - การใสระบบ ไฟฟา แสงสวาง การใสโคมไฟ 
10:31-11:00 - พักรับประทานอาหารวาง 
11:01-12:00 - การใสตูไฟ 
12:01-13:00 - พักรับประทานอาหารเที่ยง 
13:01-14:30 - การเดินทอสายไฟ 
14:31-15:00 - พักรับประทานอาหารวาง 
15:01-16:30 - การใสสวิทช เปด ปด 
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ใบสมัครเขารวมอบรม โครงการอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบ และออกแบบสัญจรรอบท่ี 1 

  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

ชื่อ – นามสกลุ _____________________________________________________ ตําแหนง __________________________   
อีเมล ____________________________________________________________ เบอรมือถือ_________________________ 

ชื่อ – นามสกลุ _____________________________________________________ ตําแหนง __________________________   

อีเมล ____________________________________________________________ เบอรมือถือ_________________________ 

หนวยงาน __________________________________________________________________________________________ 

ที่อยู   _____________________________________________________________________________________________ 

โทรศัพทหนวยงาน______________________________________________โทรสาร ________________________________ 

 
หลักสตูรที่ทานตองการอบรม ( กรณุาทําเคร่ืองหมาย  ในชอง [   ] ) 

หลักสูตรท่ี 1 การถอดแบบประมาณราคา และจัดทําราคากลางงานกอสรางจากไฟลแบบ 2D CAD, PDF ไฟลภาพ และภาพถายดาวเทียม 

Google ดวยโปรแกรม PEstimate EDU. (อบรม 5 วัน คาลงทะเบียน 15,000.00 บาท) 

 [  ]  วันท่ี 4-8 กรกฎาคม 2565 (ชลบุรี)    [  ]  วันท่ี 1-5 สิงหาคม 2565 (ขอนแกน) 

หลักสูตรท่ี 2 การทําแผนท่ีดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม Power Civil, Google Earth, GPS สําหรับงานออกแบบ โยธาและคํานวณ

ปริมาณงานดิน งานโคกหนองนา (อบรม 5 วัน คาลงทะเบียน 15,000.00 บาท) 

[  ]  วันท่ี 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 (กรุงเทพ)  [  ]  วันท่ี 18-22 กรกฎาคม 2565 (ชลบุรี) 

หลักสูตรท่ี 3 เปลี่ยนผานการออกแบบสูระบบ BIM อยางรวดเรว็ (Fast Track To BIM)  (อบรม 5 วัน คาลงทะเบียน 15,000.00 บาท) 

[  ]  วันท่ี 4-8 กรกฎาคม 2565 (ชลบุรี)    [  ]  วันท่ี 1-5 สิงหาคม 2565 (ขอนแกน) 

— (คาลงทะเบียนทุกหลักสูตร ไมรวมคาท่ีพัก อาหารเชา อาหารเย็น และคาเดินทาง) — 

 
การชําระเงินคาลงทะเบียน 

 โอนเงินคาลงทะเบยีนผานทาง ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 สาขา ทาพระจันทร ประเภทออมทรัพย  

 ชื่อบัญชี (ภาษาไทย) อบรมคอมพิวเตอรสถาปตย  

 ชื่อบัญชี (ภาษาองักฤษ) University Sila 

 เลขที่บัญชี 810-2-02480-2 

 ภายหลังการชําระเงิน กรุณาสงหลกัฐานการชําระเงิน พรอมระบุ ชื่อ-นามสกุล-

ชื่อหนวยงาน-หลักสูตรที่ลงสมคัรลงในสลิปใบโอนเงิน สงอีเมลล หรอืทางไลน

แอด arch.silpakorn@gmail.com / @arch.su 

สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติมไดที่ศนูยประสานงาน หรือ

ตองการ จดหมายเชิญจากทางมหาวิทยาลัย  

 08 4118 2004, 08 7677 7756, 08 0922 3311  

 โทรสาร : 029137121, 025856100  

  Email : arch.silpakorn@gmail.com 

  ลงทะเบียนดวยตนเองไดที ่

  http://arch.go2cad.com 

  LineAds: @arch.su 


