หลักสุตรที่1

การฝึ กอบรม เรื่ อง “การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สาหรับงานอาคาร” รุ่ นที่ 9
วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบนั งานออกแบบได้พฒั นาไปถึงขั้นการเขียนแบบ สามมิติ ที่เรี ยกว่า BIM (Building Information Modelling)
สามารถบรรจุขอ้ มูลต่าง ๆ ลงในแบบได้ ข้อมูลต่าง ๆเหล่านี้ มีเป็ นจานวนมากทาให้เกิดปั ญหาในการบริ หารจัดการข้อมูล
ในงาน Cost Management เช่ นการจัดหมวดหมู่ปริ มาณและราคาที่ เหมาะสมสาหรั บการใช้งานในขั้นตอนต่ าง ๆ ของ
โครงการ หรื อเพื่อการสื่ อความหมายในแต่ละประเทศที่ มีวฒั นธรรมการก่อสร้างที่ แตกต่างกัน โดยมาตรฐาน NRM ของ
RICS ได้แนะนาให้เขียน BOQ โดยการกาหนดรหัสในทุกรายการ (Codification bill of quantities)
มาเรี ยนรู ้ พ้ื น ฐานรหั ส ประเภทต่ า ง ๆ ในงาน Cost Engineering ที่ ใ ช้ ง านในระดั บ สากล ในระบบของ
สหรัฐอเมริ กา ระบบของอังกฤษ และระบบของ วสท. ที่มีรายละเอียดแตกต่างกัน รวมทั้งระบบ ICMS ซึ่ งเป็ นระบบที่ท้ งั
สหรัฐอเมริ กาและอังกฤษประกาศจะใช้ร่วมกันเพื่อความเข้าใจด้านราคาที่อยูบ่ นพื้นฐานเดียวกัน
ในงานสั มมนาท่ านจะได้ เรียนรู้
1. หลักการของรหัสประเภทต่าง ๆที่ใช้ในงาน Cost Engineering ในระดับสากลทั้งสหรัฐอเมริ กา และอังกฤษ รวมทั้ง
รหัสของ วสท.
2. รหัสสามประเภทที่สามารถทางานร่ วมกัน ทาให้สามารถรายงานได้ว่ามันคือ "อะไร" "อยู๋ส่วนไหนของอาคาร" และ
"อยู่ที่ไหน" พัฒนาขึ้นโดยคนไทย ตามวัฒนธรรมการก่อสร้างแบบไทย ๆ ที่สามารถกาหนดตาแหน่งของงานได้ ทา
ให้สะดวกในการประยุ กต์ใช้ในงานประเภทต่าง ๆ ได้ เช่ นการเขี ยน Construction Schedule, การเบิ กจ่ ายเงิ นงวด
รวมทั้งการบริ หารจัดการงานเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการทางานร่ วมกับ BIM
3. เทคนิคการปรับรหัส (Mapping) เพื่อการใช้รหัสหลาpรหัสทางานร่ วมกัน
4. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้รหัสหลายรหัสให้ทางานร่ วมกัน
วิทยากรหลักในการอบรม
1. นายสุ ชิน สุ ขพันธ์

2. นายเสรี ลิ่มนววงศ์

3. นายจักรกริ ช ธิ ติโสภี

คุณสมบัตผิ ้ เู ข้ ารับอบรม
ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะต้องมีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นการบริ หารโครงการด้านการเงินและด้านการควบคุม
ต้นทุนในระดับบริ หาร มีมุมมองด้านการบริ การเงินและค่าก่อสร้าง ทั้งที่เป็ นวิศวกรและนักการเงิน ในส่ วนเจ้าของ
โครงการและผูร้ ับเหมาก่อสร้าง รวมถึงวิศวกรที่ปรึ กษาและวิศวกรด้านราคา

หัวข้ อการบรรยาย (ลงทะเบียน เวลา 8.30-9.00 น.)
1. ความหมาย ความสาคัญ และการก่ อสร้ าง WORK BREAKDOWN STRUCTURE / WBS
2. รหัสราคาสาหรับงานก่ อสร้ าง
3. การประยุกต์ ใช้ รหัสราคา ขั้นตอน PRE-CONTRACT
4. การประยุกต์ ใช้ รหัสราคา ขั้นตอน POST-CONTRACT
มายเหตุ : พักรับประทาน ชา – กาแฟ เวลา 10.30-10.45, 14.30-14.45 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9
โทรสาร 0-2184-4662

E-Mail : eit@eit.or.th
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สมาชิก วสท.
ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บุคคลทัว่ ไป
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**โปรดอ่าน**

การชาระค่าลงทะเบียน




เงินสด
เช็ค
โอนเงิน

ชาระที่ อาคาร วสท. ชั้น 5 (ออกจากลิฟต์ขวามือ)
สั่งจ่าย “สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม
“สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”

 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่ 045-2-03026-1
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์
เลขที่ 147-4-32388-6
 ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควร์
เลขที่ 162-0-09914-4
หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์สาเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ทีอ่ ยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662
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