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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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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 20-23 กุมพาพันธ 2566 (ขอนแกน)

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

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 20-23 กุมพาพันธ 2566 (ขอนแกน)

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

— (คาลงทะเบียนทุกหลักสูตร ไมรวมคาที่พกั อาหารเชา อาหารเย็น และคาเดินทาง) —
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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 7677 7756, 08 0922 3311
 โทรสาร : 029137121, 025856100
 Email : arch.silpakorn@gmail.com
 ลงทะเบียนดวยตนเองไดที่
 http://arch.go2cad.com

