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หลักสูตรที่ ๑ การถอดปริมาณงานจากแบบ CAD,PDF เพื่อประมาณราคาและเขาระบบราคากลาง
วัตถุประสงค
 เพื่อเปนการถายทอดความรูดานการถอดแบบและประมาณราคาโดยใชโปรแกรมเสริมบน CAD ในการถอดแบบงานโครงสราง
สถาปตยฯ และงานระบบ คํานวณปริมาณงาน ปริมาณวัสดุและคาแรงงาน ในสวนงานตนทุน เพื่อจัดทําราคากลางตาม
หลักเกณฑราคากลางของทางราชการ 13 มีนาคม 2555 ไดอยางถูกตอง ลดความผิดพลาด และสามารถตรวจสอบยอนกลับได
จากบนโปรแกรม CAD
 นําความรูที่ไดไปพัฒนาภารกิจงานตางๆ ที่รับผิดชอบใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถถอดแบบดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรไดอยางถูกตอง ตรวจสอบที่มาได
 เพื่อลดคาใชจายงบประมาณภาครัฐและเวลาทํางานของเจาหนาที่ ในการจัดทําราคากลาง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 สงเสริมการใชเทคโนโลยีการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรทางดานไอทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานสําหรับงานบริการ
ประชาชน
 เขาใจในเนื้อหาการอบรมเปนอยางดีสามารถถอดแบบและประมาณราคาโดยใชคอมพิวเตอร ตลอดจนสามารถนําไปประยุกต
ในงานของตนได
 สรางประโยชนตอสังคม (Social Values) ในดานตางๆไดแก การสรางโอกาสการเขาถึง IT ของบุคลากรในทุกระดับเพื่อเปน
สงเสริม และพัฒนาบุคลากรในดานทักษะความรู
 ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการถอดแบบในรูปแบบเดิม สามารถตรวจสอบที่มาของปริมาณงาน วิธีการคํานวณ ที่มาของ
ราคาวัสดุและคาแรงงานได
กลุมเปาหมาย นายชางโยธา สถาปนิก เจาหนาที่ผูจัดทําราคากลาง และเจาหนาที่ในสวนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงาน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ
ระยะเวลาในการฝกอบรม จํานวน ๕ วัน
 รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๖ – ๓o พฤศจิกายน ๒๕๖๑
กรีน โฮเทล จังหวัดขอนแกน
 รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๑ - ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
โรงแรมแซนดาเลย พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี
วิทยากร อาจารยธนะพันธ อินทรเกสร , อาจารยจุฑาทิพย ชํานาญศิริ
คาลงทะเบียน
ทานละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการอบรม อันประกอบดวยคาเอกสารการอบรม
คาตอบแทนวิทยากร คาเดินทางของวิทยากร คาที่พักวิทยากร คาใชสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาประสานงาน และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (ทั้งนี้ไมรวมคาที่พัก อาหารเย็น และคาเดินทาง)

โดยขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเขารวมการอบรมโดยไมถือเปนวันลาและมีสิทธิ์เบิกคาลงทะเบียน
ตลอดจนคาใชจายตางๆไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ.
๒๕๕๔
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กําหนดการอบรม หลักสูตรที่ ๑ การถอดปริมาณงานจากแบบ CAD,PDF เพื่อประมาณราคาและเขาระบบราคากลาง
วันที่ ๑
08.30 - 10.30 น.  ลงทะเบียน / หลักการและเหตุผลในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อประมาณราคา / ติดตั้งโปรแกรม
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานของวาง
10.45 – 12.00 น.  ทดลองออกรายงานสรุป BOQ จากตัวอยางเดิม / รูจักกับ Bill of Materials (วัสดุมวลรวมตอหนวย)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.  การจัดการขอมูลราคาวัสดุ ดาวนโหลดราคาวัสดุกอสรางจากกระทรวงพาณิชย / ตั้งคาโครงการใหม
14.30 – 15.00 น. พักรับประทานของวาง
15.00 – 16.30 น.  เพิ่มรายการถอดแบบดวยวิธีการกรอกคาและเลือกใชสูตรวัสดุมวลรวมตอหนวย
วันที่ ๒
08.30 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.00 น.
15.00 – 16.30 น.
วันที่ ๓
08.30 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.00 น.
15.00 – 16.30 น.
วันที่ ๔
08.30 - 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.00 น.
15.00 – 16.30 น.
วันที่ ๕
08.30 - 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.00 น.
15.00 – 16.30 น.

ทบทวนคําสั่ง CAD ขั้นพื้นฐาน / อธิบายวิธีการถอดแบบจาก CAD แบบนับชิ้น ความยาวพื้นที่
พักรับประทานของวาง
ถอดแบบฐานราก เสา เสาตอมอ
 พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ถอดแบบคาน คสล. /การดูรายงานสรุป ดูแบบแยกตามประเภท ดูรายงานจากการเลือกวัตถุใน drawing
พักรับประทานของวาง
 สรุปหลักการถอดแบบฐานราก เสา คาน


ถอดแบบพื้นคสล. พื้นสําเร็จ และพื้นลาดเอียง
พักรับประทานของวาง
 ถอดแบบบันได คสล. / การคิดเหล็ก dowel ตามตําแหนงการเสริมเหล็ก
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ถอดแบบความยาวโครงหลังคาเหล็ก ดั้ง อกไก สันตะเฆ จันทัน แป แบบคํานวณเพิ่มองศาหลังคา
พักรับประทานของวาง
 การตรวจสอบที่มาของการคํานวณ และรายการถอดแบบ


ถอดแบบพื้นที่กระเบื้องหลังคา แบบคํานวณองศาหลังคา / ถอดแบบชิ้นสวนครอบกระเบื้องหลังคา
พักรับประทานของวาง
 ถอดแบบหลังคา (ตอ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ถอดแบบพื้น,ผนังแบบลบพื้นที่หนาตาง, ประตู /ถอดแบบนับชิ้นและพื้นที่ รายงานสรุป BOQ
พักรับประทานของวาง
 ถอดแบบงานไฟฟา ประปา / ออกรายงานสรุป/BOQ


ทําสํารวจความยาวถนนจากภาพถายดาวเทียม / คํานวณงานถนนคสล.
พักรับประทานของวาง
 การถอดแบบจากแบบที่เปนรูปภาพ, PDF / การ SCALE แบบ / การปรับแก BOQ Template Excel
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 การตั้งคาเผื่อใน BOM / การตั้งคาหมวดรายงานใน BOQ ปร.4,5,6 ,คาขนสง
พักรับประทานของวาง
 การจัดการโอนยายขอมูลในโปรแกรม ไปทํางานเครื่องอื่น / การสํารองขอมูล (Backup Database)
 Workshop / สรุปถามตอบ / รับประกาศนียบัตร ทั้งนี้ผูอบรมตองอยูครบ 5 วัน


