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หลักสูตรที่ 1 การถอดแบบประมาณราคาและจัดทําราคากลางงานกอสรางจากไฟลแบบ 2D CAD, PDF
ไฟลภาพ และภาพถายดาวเทียม Google ดวยโปรแกรม PEstimate EDU.
หลักการและเหตุผล
หนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่มีการดําเนินการกอสรา งอาคาร โครงสราง ระบบ
สาธารณูปโภค หรือสิ่งอื่นใด อันมีลักษณะคงทน ถาวร และใชประโยชนได รวมถึงการปรับปรุง รื้อถอน ตอเติมและซอมแซมสิ่งกอสราง
ตองมีการดําเนินการจัดจางกอสรางตามพรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีหลักเกณฑในการคํานวณ
ราคากลางงานกอสรางกําหนดใหผูมีหนาที่ในการคํานวณราคากลางปฏิบัติตาม
สําหรับผูมีหนาที่ในการคํานวณราคากลาง จะทําราคากลางจากแบบกอสราง ซึ่งมีทั้งแบบมาตรฐานเดิม หรือออกแบบใหมเปน 2D
อยูในรูปแบบของเอกสารกระดาษ, ไฟล PDF, ไฟลรปู ภาพ หรือไฟล CAD มีขั้นตอนในการถอดปริมาณงาน และคํานวณเปนปริมาณวัสดุ
คาแรงงาน ราคางานตนทุน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑขางตน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงคในการเผยแพรความรูดานการประมาณราคาโดยใชคอมพิวเตอร
ใหแกเจาหนาที่จากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามหลักเกณฑฯ ลดระยะเวลาและความ
ผิดพลาดที่เกิดจากการทํา งานลง ทางคณะฯ ไดเล็งเห็นประสิทธิภาพในการทํา งานของโปรแกรมประมาณราคา PEstimate ซึ่งมี
คุณสมบัติในการถอดปริมาณจากแบบ โดยทํางานบนโปรแกรม CAD เก็บขอมูลในฐานขอมูล และมีระบบดาวนโหลดราคาวัสดุกอสราง
ของกระทรวงพาณิชยและคาแรงงานกรมบัญชีกลาง มีการจัดเก็บสูตรคํานวณวัสดุมวลรวมตอหนวย รวมถึงสามารถปรับแกไขวิธีการ
คํานวณ, คาเผื่อตางๆ ใหเปนไปหลักเกณฑฯ ที่กําหนดได ทําใหขั้นตอนการทํางานเปนระบบ เอกสารและขอมูลตางๆ มีที่มาที่ตรวจสอบ
ได โดยการอบรมเปนลักษณะการปฏิบัติจริงโดยใชตัวอยางจากแบบอาคารสํานักงานมาตรฐาน ทํา การถอดปริมาณทั้งงานโครงสราง
สถาปตยฯ และงานระบบ ทําการคํานวณออกเปนปริมาณวัสดุ ราคา ไปจนถึงการออก BOQ ปร.4, ปร.2 ในรูปแบบไฟล Excel
กลุมเปาหมาย
นายชางโยธา สถาปนิก เจาหนาที่ผูจัดทําราคากลาง และเจาหนาที่ในสวนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ
โปรแกรมที่ใช
คอมพิวเตอร Windows OS 10, 11,โปรแกรม AutoCAD 2015 ขึ้นไปหรือ GstarCAD 2020, Microsoft excel 2010 ขึ้นไป
วิทยากร
อาจารยธนะพันธ อินทรเกสร, อาจารยจุฑาทิพย ชํานาญศิริ และศาสตราจารยฐติ พิ ฒ
ั น ประทานทรัพย
คาลงทะเบียน
ทานละ 15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการอบรม อันประกอบดวยคาเอกสารการอบรม
คาตอบแทนวิทยากร คาเดินทางของวิทยากร คาที่พักวิทยากร คาใชสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาประสานงาน และคาใชจา ยอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (ทั้งนี้ไมรวมคาทีพ่ ัก 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 ติดตั้งโปรแกรม

10:31-11:00

- พักรับประทานอาหารวาง

11:01-12:00

- ภาพรวมของโปรแกรม รายการวัสดุ คาแรงงาน สูตรวัสดุมวลรวมตอหนวย
- สรางโครงการใหม “ประมาณราคาโครงการกอสรางอาคารสํานักงาน”
- ดาวนโหลดราคาวัสดุของกระทรวงพาณิชยตามจังหวัดที่ใช

12:01-13:00

- พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:01-14:30

- การจัดการไฟลแบบเพื่อใชถอดปริมาณ,การแยกแปลน แยกชั้น โซน เพื่อการเลือกดูปริมาณงานตามขอมูลที่ตอ งการ

14:31-15:00

- พักรับประทานอาหารวาง

15:01-16:30
วันที่ 2
8:30–10:30

- ถอดปริมาณงานสถาปตยฯ พื้น, ฝาเพดาน, วัสดุตกแตงผิว, บัวตางๆ, นับจํานวนสุขภัณฑ
- งานกอฉาบผนัง, วัสดุตกแตงผิว

10:31-11:00

- พักรับประทานอาหารวาง

11:01-12:00

- หักพื้นที่ประตูหนาตางจากพื้นที่ผนัง, นับจํานวนประตูหนาตาง

12:01-13:00

- พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:01-14:30

- ถอดปริมาณงานหลังคาทรงปนหยา คิดพื้นที่เอียง วัสดุมุง, กระเบื้อง, ครอบตางๆ, งานเมทัลชีท

14:31-15:00

- พักรับประทานอาหารวาง

15:01-16:30
วันที่ 3

- ถอดปริมาณงานโครงสรางคํานวณวัสดุคอนกรีต, เหล็ก, ไมแบบ, ดินขุดดินถม, ถอดปริมาณงานฐานราก

8:30–10:30
10:31-11:00

- ถอดปริมาณงานเสา, คาน คสล.
- พักรับประทานอาหารวาง

11:01-12:00

- ถอดปริมาณงานพื้นคสล., พื้นสําเร็จ

12:01-13:00

- พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:01-14:30
14:31-15:00

- ถอดปริมาณงานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ อะเส, ดั้ง, อกไก, จันทัน, แป,คํานวณความยาวเหล็ก, นํ้าหนักเหล็ก, พื้นที่งานทาสีกันสนิม
- พักรับประทานอาหารวาง

15:01-16:30

- ถอดปริมาณงานระบบทอภายในอาคาร แนวราบ, เอียง, แนวดิ่ง

วันที่ 4
8:30–10:30
10:31-11:00
11:01-12:00
12:01-13:00
13:01-14:30
14:31-15:00
15:01-16:30

- ถอดปริมาณงานไฟฟา นับดวงโคม, อุปกรณ สวิตซ เตารับ, ถอดปริมาณสายไฟฟา, ทอรอยสาย แนวราบ, แนวดิ่ง
- พักรับประทานอาหารวาง
- ถอดปริมาณงานถนนคสล., ทอกลม, รางระบายนํ้าคสล.
- พักรับประทานอาหารเที่ยง
- การแกปญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแบบ, คุณสมบัติวัสดุที่ใช
- ตรวจสอบปริมาณงานบนแบบ, ดูรายงานในแตละตําแหนง, แยกตามชั้น โซน ออก BOQ
- พักรับประทานอาหารวาง
- การปรับแกไขคาตางๆ ในโปรแกรม, การ backup ขอมูล, การตรวจสอบโครงการยอนหลัง
- การคัดลอกโครงการเกาไปปรับปรุงแกไข สรุป รับประกาศนียบัตร ทั้งนี้ผูอบรมตองอยูครบ 4 วัน
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รูปการถอดปริมาณงานผนังจากแบบแปลน หักพื้นที่ประตูหนาตาง ตรวจสอบปริมาณจากการเลือกบนแบบ

รูปการถอดปริมาณตามแปลน แยกตามประเภทงาน แยกตามชั้น

4

รูประบบBOM Wizard ใชในการคํานวณปริมาณวัสดุและคาแรงงานของงานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก

รูปการดูรายงาน แบบราคาตอหนวย (ตร.ม.) หรือเลือกแยกออกเปนปริมาณวัสดุ แยกตามชัน้
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หลักสูตรที่ 2 การทําแผนที่ดว ยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม Power Civil, Google Earth, GPS สําหรับ
งานออกแบบโยธา, คํานวณปริมาณงานดินงานโคกหนองนา
วัตถุประสงค
1. ผูอบรมสามารถทําแผนที่ในระดับสํารวจเบื้องตนงานสํารวจจากขอมูลในอินเทอรเน็ต Google Earth และจากอุปกรณ GPS
ไดอยางรวดเร็วและสามารถปรับแกไดในภายหลังในแบบ AutoCAD
2. เพื่อเปนการถายทอดความรูดานวิธีการเขียนแบบโยธาระบบพิกัดตางๆ และแบบแปลงที่ดิน ทําแบบสํารวจพื้นที่ ถนน แบบเสน
ระดับดวยคอมพิวเตอรไดอยางถูกตอง และเหมาะสม
3. เพื่อใหชางสํารวจชางโยธาในสวนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําความรูทไี่ ดไปพัฒนาภารกิจงานตางๆ ที่รับผิด
ชอบใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. สงเสริมการใชเทคโนโลยี การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานสําหรับงานบริการประชาชน
2. เขาใจในเนื้อหาการอบรมเปนอยางดีสามารถสรางแบบกอสรางดานงานโยธา และนําไปประยุกตในงานของตนได
3. การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบโยธาเบื้องตนโดยที่ไมตองออกไปเก็บขอมูลภาคสนาม
4. จัดทําและนําเสนอ แผนที่ที่มขี อมูลทั้งพื้นที่ ระดับ และปริมาณเฉลี่ย อยางรวดเร็ว
5. เขาใจในการปรับแกขอมูลแผนที่ใหถูกตองในภายหลัง
6. เพื่อประโยชนในการนําเสนอโครงการใหมีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน
7. สามารถจัดทําแผนที่ในระบบพิกัด L7017, L7018 เพื่องานแผนที่ภาษี และงานออกแบบโยธา
8. สามารถทําการคํานวนปริมาณงานดินสําหรับโครงการโคกหนองนา เชน ถนน หรือขุดลอก ไดโดยใชโปรแกรม สําเร็จรูป
กลุมเปาหมาย
นายชางโยธา สถาปนิก เจาหนาที่ผูจัดทําราคากลาง และเจาหนาที่ในสวนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงาน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ
วิทยากร อาจารยธนะพันธ อินทรเกสร และศาสตราจารยฐิติพฒ
ั น ประทานทรัพย
คาลงทะเบียน
ทานละ 15,000.00บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการอบรม อันประกอบดวยคาเอกสารการอบรม
คาตอบแทนวิทยากร คาเดินทางของวิทยากร คาที่พักวิทยากร คาใชสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาประสานงาน และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (ทั้งนี้ไมรวมคาที่พัก อาหารเชา อาหารเย็น และคาเดินทาง)

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

วันที่ 1
08.30 - 10.30 น.
10.31 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
12.01 - 13.00 น.
13.01 – 14.30 น.
14.31 – 15.00 น.
15.01 – 16.30 น.
วันที่ 2
08.30 - 10.30 น.
10.31 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
12.01 - 13.00 น.
13.01 – 14.30 น.
14.31 – 15.00 น.
15.01 – 16.30 น.
วันที่ 3
08.30 - 10.30 น.
10.31 – 11.00 น.
11.01 – 12.00 น.
12.01 - 13.00 น.
13.01 – 14.30 น.
14.31 – 15.00 น.
15.01 – 16.30 น.
วันที่ 4
08.30 - 10.30 น.
10.31 – 11.00 น.
11.01 – 12.00 น.
12.01 - 13.00 น.
13.01 – 14.30 น.
14.31 – 15.00 น.
15.01 – 16.30 น.

-

ติดตั้งโปรแกรม / แนะนําโปรแกรม Google Earth เพื่อการทําแผนที่
ทําความเขาใจในระบบพิกัดโลก Lat-Lon ละติจูต ลองติจูต
พักรับประทานของวาง
บรรยาย ความเขาใจเกี่ยวกับการใชระบบขอมูลภูมิศาสตร
ความเขาใจเกี่ยวกับการใชงาน CAD 3มิติ และ 2มิติ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ความเขาใจในระบบ UTM / การอานแผนที่ ในแบบตางๆ / พิกัด UTM / พิกัด UTM ในแผนที่ทหาร
พักรับประทานของวาง
การใชงานคําสั่งตางๆ อาทิ ขอมูลถนน,ขอมูลพื้นที่ดินจากโปรแกรม Google Earth

-

การทําแผนที่สําหรับงานโยธา /การเก็บขอมูลจุดพิกัด และคาระดับจากโปรแกรม Google Earth เขาโปรแกรมCAD
การนําเขาขอมูลแผนที่ จากตัวอยางของแผนที่ทหาร,การดูแผนที่จากไฟล DEM, TIF และVector
พักรับประทานของวาง
คํานวณคาระดับ และสรางเสนระดับ (เมตร) จาก CAD, สรางเสนระดับใหสวยงาม
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การหาคาระดับดินจากคาระดับที่ได
พักรับประทานของวาง
การสรางเสนกริด นําเสนอเปนภาพพื้นที่เปน 3 มิติ (3D) / การใชงานคําสั่ง 3D
การสรางเสนตัดขวางระดับดิน (Profile Section)

-

การสรางเสนตัดขวางระดับดินใหสวยงามเพื่อนําเสนอ
การสรางเสนตัดขวางระดับดินหลายเสน (Cross Section) เพื่อการนําเสนอ
การสราง Layout สําหรับตั้งคากอนการปริ้นแบบเพื่อนําเสนอ
พักรับประทานของวาง
ความเขาใจในการเก็บขอมูลจาก GPS / การนําเขาพิกัดเสนทางจากอุปกรณ GPS เขามาใน CAD (มาตรฐาน WGS84)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การเก็บพิกัด GPS จากเครื่องโทรศัพทสมารทโฟน เพื่อทดแทนการใชอุปกรณ GPS
ทดลองเดินเก็บพิกัดโดยรอบจากเครื่องโทรศัพทสมารทโฟน
การนําเขาพิกัดเสนทางจากเครื่องโทรศัพทสมารทโฟนเขามาใน CAD เพื่อทําการสรางเสนระดับ และหาขอมูลงานดิน
พักรับประทานของวาง
การนําภาพถายหมุดระวางแผนที่วางซอนในGoogle Earth เพื่อนําเขาพื้นที่จากGoogle Earth เขามาใน CAD
จาก CAD ตัดภาพถายดาวเทียม Google Earth ซอนทับเขาไปในพื้นที่ เพื่อการนําเสนอ

-

การใชงานเครื่องมือจัดสรรที่ดิน / แบงแปลงโดยการกําหนดฉากหนาแปลง ระยะหนาแปลง การบังคับพื้นที่แปลง
การคํานวณพื้นที่แปลง กําหนดการแสดงพื้นที่แปลงเปนแบบตางๆ (ไร-งาน-วา, วา)
พักรับประทานของวาง
การเชื่อมโยงกับฐานขอมูล จากแปลงที่ดิน / การจัดสรางตารางฐานขอมูลแผนที่ภาษี (ตัวอยาง)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การใสขอมูลเจาของที่ดิน / การเชื่อมแผนที่กับ ฐานขอมูล
พักรับประทานของวาง
การสงออกขอมูลเพื่อแสดงผลในแบบตางๆ
สรุป รับประกาศนียบัตร ทั้งนี้ผูอบรมตองอยูครบ 4 วัน
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หลักสูตรที่ 3 พัฒนางานแบบอาคาร จากการเขียนลายเสน เปนการเขียนสามมิติ ดวยเทคโนโลยี BIM
(Building Information Modeling)
ความเปนมา
การทํางานออกแบบกอสราง ไดมีการนําระบบ BIM (Building Information Modeling) มาพัฒนาขบวนการใหรวดเร็วลดขอผิด
ทั ้ง ด า นแบบ และ การคํานวณราคา มากขึ้ นเรื่อยๆ ดว ยเหตุที่ไดรับ การยอมรับ วา มี ป ระสิท ธิ ภาพดี กว า ขบวนการเดิ มอยา งมาก
ซึ่งปจจุบัน มีหลายหนวยงาน ระดับประเทศ สนับสนุนใหมีการใชงาน เชน วสท สภาสถาปนิก เปนตน
แตเนื่องจาก BIM ตางจากระบบเดิมมากทําใหผูปฎิบัติงานปรับใชแทนที่ไดยากเพราะมีความแตกตางกับที่เปนอยูมาก ดวยแนว
คิดของ BIM ไมเหมือนกับการเชียนแบบตามปกติ ความเขาใจในการปรับใช BIM ที่ถูกตองจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
วัตถูประสงค :
เพื่อใหบุคลากร ที่เกี่ยวของ กับ ขบวนการ ออกแบบ กอสราง สามารถ ปรับใช BIM ใหมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสงู สุด
เหมาะสําหรับ :
สถาปนิก วิศวกร ชางเขียนแบบ ชางควบคุม และ ผูเกี่ยวของกีบงานแบบกอสราง
อุปกรณที่ใช :
ผูเชาอบรม ตองนําคอมพิวเตอร ที่ใช CPU i5, RAM 8GB, พื้นที่วาง 100GB, Windows 10 Pro มาดวยเพื่อการทํา Workshop
ใชงานจริง
ผูเขาอบรมตองจัดเตรียมคอมพิวเตอร เพื่อใชในการฝกอบรมมาดวย โดยใหมีคุณสมบัติ ดังนี้ คือ
 เปนเครื่อง Notebook / CPU : Core i5 ขี้นไป / RAM : 4 ถึง 8 GB / Hard disk ควรมีพื้นที่วางอยางนอย 20 GB
 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10
วิทยากร อาจารยสุรพล เลิศดํารงคชัย และศาสตราจารยฐิติพัฒน ประทานทรัพย
คาลงทะเบียน
ทานละ 15,000.00บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการอบรม อันประกอบดวยคาเอกสารการอบรม
คาตอบแทนวิทยากร คาเดินทางของวิทยากร คาที่พักวิทยากร คาใชสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาประสานงาน และคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ (ทั้งนี้ไมรวมคาที่พัก อาหารเชา อาหารเย็น และคาเดินทาง)

โดยขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเขารวมการอบรมโดยไมถือเปนวันลาและมีสิทธิ์เบิกคาลงทะเบียน
ตลอดจนคาใชจายตางๆไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. 2554
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กําหนดการอบรม หลักสูตรที่ 3 พัฒนางานแบบอาคาร จากการเขียนลายเสน เปนการเขียนสามมิติ ดวยเทคโนโลยี BIM (Building
Information Modeling)
วันที่ 1 BIM งานสถาปตยกรรม การขึ้นแบบอาคาร สามมิติ
8:30–10:30 - ลงทะเบียน / ติดตั้งโปรแกรม/ แนะนําหลักสูตร
10:31-11:00 - พักรับประทานอาหารวาง
11:01-12:00 - การสรางกําแพง, การสรางพื้น
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 การขึ้นโครงสราง สามมิติ
8:30 – 10:30 - การขึ้นโครงสราง 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 และงานระบบปรับอากาศ
8:30–10:30
10:31-11:00
11:01-12:00
12:01-13:00
13:01-14:30
14:31-15:00
15:01-16:30

- การเดินทอนํ้า แบบสามมิติ
- พักรับประทานอาหารวาง
- การเดินทอ จากสุขภัณฑ, การตั้ง Slope แบบสามมิติ,
-การรวบทอ เขาสูชอง Shaft, การตรวจวัด อัตราการไหล งานระบบปรับอากาส (HVAC)
- พักรับประทานอาหารเที่ยง
- งานระบบปรับอากาศ (HVAC) การใส ซองจายลม การเดินทอแอร แบบสามมิติ
- พักรับประทานอาหารวาง
- การใสเครื่องปรับอากาศ การเดินทอแอร การตรวจวัด อัตราการถายเท

วันที่ 4 BIM งานระบบไฟฟา
8:30 – 10:30 - การใสระบบไฟฟาแสงสวาง การใสวงจรกระแสไฟฟา
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 สรุป รับประกาศนียบัตร ทั้งนี้ผูอบรมตองอยูครบ 4 วัน
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หลักสูตรที่ 4 การเขียนแบบอาคารเอนกประสงคและคํานวณโครงสรางเหล็กบนโปรแกรม 2D CAD ดวย
โปรแกรม QuickDesign EDU.
วัตถุประสงค
1. ผูเขารวมอบรมสามารถเขียนแบบ 2 มิติ อาคารโครงสรางเหล็กบนโปรแกรม AutoCAD รวมกับโปรแกรมเสริม QuickDesign EDU. มีคาํ สั่ง
ในการชวยเขียนแบบงานโครงสราง Gridline, ฐานราก, เสา, คาน, พื้น, ผนัง, บันได และโครงหลังคา Truss
2. สามารถนําแบบที่เขียนมาคํานวณโครงสรางเหล็ก พรอมทํารายการคํานวณเพื่อใชในการขออนุญาตกอสรางและใชสําหรับการกอสรางได
จริง
3. เขียนแบบแปลนงานโครงสรางที่ไดจากการคํานวณ งานเสา, คาน, พื้นคสล.,พื้น Flat-slab และโครงหลังคา Truss
4. เขียนรูปตัด แสดงการเสริมเหล็กฐานราก, เสา, คาน, พื้น และหลังคา Truss
5. เขียนแบบแปลนงานสถาปตย มีคาํ สั่งชวยใหสามารถเขียนแบบไดรวดเร็ว เชน การเขียนผนัง, ประตูหนาตาง, สุขภัณฑ และบันได
6. เขียนแบบรูปดานทั้ง 4 ดาน และรูปตัด 2 รูป, เขียนแบบผังโครงการ ผังบริเวณและชวยทําสารบัญแบบ
7. เขียนแบบงานระบบไฟฟา และงานสุขาภิบาล, ถังบําบัดนํ้าเสีย
8. สามารถถอดปริมาณจากแบบที่เขียนโดยสงขอมูลไปยังโปรแกรม Excel เพื่อออกรายงาน
9. คําสั่งชวยพิมพแบบ และพิมพรายการคํานวณ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สงเสริมการใชเทคโนโลยีการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเจาหนาที่ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือหนวยงานราชการอื่นๆ ในการบริการประชาชน
2. ลดเวลาและความผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนแบบ และการคํานวณโครงสรางอาคารดวยมือ
3. ไดแบบที่ใชสําหรับการกอสรางอาคารเอนกประสงค ทั้งแบบสถาปตย, แบบโครงสราง, แบบงานระบบไฟฟา และสุขาภิบาล พรอมรายการ
คํานวณ
กลุมเปาหมาย
นายชางโยธา, สถาปนิก, นายชางเขียนแบบ และเจาหนาที่ในหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ
วิทยากร
อาจารยยุทธนา ทับทิมทอง (ผูพัฒนาโปรแกรม QuickDesign)
เครื่องมือที่ใช
- คอมพิวเตอร Windows OS 7, 10, 11 / โปรแกรม AutoCAD 2007 ขึ้นไป ติดตั้ง VBA Enable
- Microsoft excel 2007 ขึ้นไป

คาลงทะเบียน
- ทานละ 15,000.00บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจา ยในการดําเนินการอบรม อันประกอบดวยคาเอกสารการ
อบรม คาตอบแทนวิทยากร คาเดินทางของวิทยากร คาที่พักวิทยากร คาใชสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาประสานงาน และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ทั้งนี้ไมรวมคาที่พัก อาหารเชา อาหารเย็น และคาเดินทาง)

โดยขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเขารวมการอบรมโดยไมถือเปนวันลาและมีสิทธิ์เบิกคาลงทะเบียน
ตลอดจนคาใชจายตางๆไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. 2554

10

กําหนดการอบรม หลักสูตรที่ 4 การเขียนแบบอาคารเอนกประสงคและคํานวณโครงสรางเหล็กบนโปรแกรม 2D CAD ดวยโปรแกรม
QuickDesign EDU.
วันที่ 1
8:30–10:30
10:31-11:00
11:01-12:00
12:01-13:00
13:01-14:30
14:31-15:00
15:01-16:30

- ลงทะเบียน เริ่มการอบรม แนะนําภาพรวมของการอบรม โปรแกรมที่ใช ติดตั้งโปรแกรม
- พักรับประทานอาหารวาง
- แนะนําภาพรวมโปรแกรม และเริ่มเขียนงานใหม
- พักรับประทานอาหารเที่ยง
- เขียนแบบ Gridline, แปลนเสา, คาน, พื้น, ผนัง และบันได
- พักรับประทานอาหารวาง
- เขียนแบบแปลนฐานราก และหลังคา Truss

วันที่ 2
8:30 – 10:30
10:31-11:00
11:01-12:00
12:01-13:00
13:01-14:30
14:31-15:00
15:01-16:30

- คํานวณโครงสรางอาคารและเขียนแบบขยายคาน, พื้น
- พักรับประทานอาหารวาง
- คํานวณโครงสรางอาคารและเขียนแบบขยายฐานราก, เสา
- พักรับประทานอาหารเที่ยง
- คํานวณโครงสรางและเขียนแบบแปลนงานโครงหลังคา Truss
- พักรับประทานอาหารวาง
- เขียนแบบขอกําหนดและเขียนแบบแปลนโครงสราง

วันที่ 3
8:30 – 10:30
10:31-11:00
11:01-12:00
12:01-13:00
13:01-14:30
14:31-15:00
15:01-16:30

- เขียนแบบสถาปตย แปลนอาคาร ใสประตูหนาตาง, สุขภัณฑ
- พักรับประทานอาหารวาง
- เขียนแบบขยายบันได, แบบขยายหองนํ้า
- พักรับประทานอาหารเที่ยง
- เขียนแบบผังบริเวณ โฉนดที่ดิน, รายการประกอบแบบ
- พักรับประทานอาหารวาง
- ใสรายละเอียดเฟอรนิเจอร, องคประกอบอื่นๆ เชน คน, ตนไม, รถยนต เปนตน

วันที่ 4
8:30 – 10:30
10:31-11:00
11:01-12:00
12:01-13:00
13:01-14:30
14:31-15:00
15:01-16:30

- ถอดปริมาณงานจากแบบที่เขียน
- พักรับประทานอาหารวาง
- วิธีการพิมพแบบ พิมพรายงานคํานวณ
- พักรับประทานอาหารเที่ยง
- วิธีการแกไขแบบ
- พักรับประทานอาหารวาง
- สรุปการอบรม, ถาม-ตอบ
- รับประกาศนียบัตร
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แบบงานสถาปตยกรรม

แบบงานโครงสราง

12

รายการคํานวณโครงสราง
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ใบสมัครเขารวมอบรม
ชื่อ – นามสกุล _____________________________________________________ ตําแหนง __________________________
อีเมล ____________________________________________________________ เบอรมือถือ_________________________
ชื่อ – นามสกุล _____________________________________________________ ตําแหนง __________________________
อีเมล ____________________________________________________________ เบอรมือถือ_________________________
หนวยงาน __________________________________________________________________________________________
ที่อยู _____________________________________________________________________________________________
โทรศัพทหนวยงาน______________________________________________โทรสาร ________________________________
หลักสูตรที่ทานตองการอบรม ( กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชอง [ ] )
หลักสูตรที่ 1 การถอดแบบประมาณราคา และจัดทําราคากลางงานกอสรางจากไฟลแบบ 2D CAD, PDF ไฟลภาพ และภาพถายดาวเทียม
Google ดวยโปรแกรม PEstimate EDU. (อบรม 4 วัน คาลงทะเบียน 15,000.00 บาท)
[ ] วันที่ 16-19 มกราคม 2566 (เชียงใหม)

[ ] วันที่ 30- มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2566 (กรุงเทพ)

[ ] วันที่ 20-23 กุมภาพันธ 2566 (ขอนแกน)
หลักสูตรที่ 2 การทําแผนที่ดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม Power Civil, Google Earth, GPS สําหรับงานออกแบบ โยธาและคํานวณ
ปริมาณงานดิน งานโคกหนองนา (อบรม 4 วัน คาลงทะเบียน 15,000.00 บาท)
[ ] วันที่ 19-22 ธันวาคม 2565 (กรุงเทพฯ)

[ ] วันที่ 13-16 กุมภาพันธ 2566 (ชลบุร)ี

หลักสูตรที่ 3 เพัฒนางานแบบอาคาร จากการเขียนลายเสน เปนการเขียนสามมิติ ดวยเทคโนโลยี BIM (Building Information
Modeling) (อบรม 4 วัน คาลงทะเบียน 15,000.00 บาท)
[ ] วันที่ 16-19 มกราคม 2566 (เชียงใหม)

[ ] วันที่ 30- มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2566 (กรุงเทพ)

[ ] วันที่ 20-23 กุมภาพันธ 2566 (ขอนแกน)
หลักสูตรที่ 4 การเขียนแบบอาคารเอนกประสงคและคํานวณโครงสรางเหล็กบนโปรแกรม 2D CAD ดวยโปรแกรม QuickDesign EDU.
(อบรม 4 วัน คาลงทะเบียน 15,000.00 บาท)
[ ] วันที่ 19-22 ธันวาคม 2565 (กรุงเทพฯ)

[ ] วันที่ 13-16 กุมภาพันธ 2566 (ชลบุร)ี

— (คาลงทะเบียนทุกหลักสูตร ไมรวมคาที่พัก อาหารเชา อาหารเย็น และคาเดินทาง) —
การชําระเงินคาลงทะเบียน
 โอนเงินคาลงทะเบียนผานทาง ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
 สาขา ทาพระจันทร ประเภทออมทรัพย
 ชื่อบัญชี (ภาษาไทย) อบรมคอมพิวเตอรสถาปตย
 ชื่อบัญชี (ภาษาอังกฤษ) University Sila
 เลขที่บัญชี 810-2-02480-2
 ภายหลังการชําระเงิน กรุณาสงหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุ ชื่อ-นามสกุล-ชื่อหนวยงานหลักสูตรที่ลงสมัครลงในสลิปใบโอนเงิน สงอีเมลล arch.silpakorn@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ศูนยประสานงาน หรือตองการ
จดหมายเชิญจากทางมหาวิทยาลัย
 08 4118 2004, 08 0922 3311
 โทรสาร : 029137121, 025856100
 Email : arch.silpakorn@gmail.com
 ลงทะเบียนดวยตนเองไดที่
 http://arch.go2cad.com
 line id @arch.su

