
 
จัดโดย สถาบัน BIM ใน วสท.  
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์  

 

PDU : 27 หน่วย 
 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถอดแบบและประมาณราคาด้วยโปรแกรม SketchUP-BIM  
วันที่ 28-30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

ณ ห้อง BIM Lab  ชั้น 3 อาคาร วสท.  
 

หลักการและเหตุผล: 

ในปัจจุบันนี ้การทำงานด้านการออกแบบอาคาร ต่างมุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีด้าน BIM เข้ามาช่วยพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น ร่วมถึงเทคโนโลยีด้านต่างๆได้ก้าวไกลไปอย่างรวดเร็วมากทั้งด้าน software และ hardware ในงานก่อสร้างก็เช่นกัน การถอดแบบและ
ประมาณราคาจึงเป็นงานอีกแขนงที่ต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยี  

 

การอบรมการถอดแบบและประมาณราคาด้วยโปรแกรม SketchUP-BIM จึงเป็นหลักสูตรสำหรับวิศวกรที่เกี ่ยวข้องกับงานระบบ
ประกอบอาคาร และผู้สนใจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อช่วยให้วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง ลดระยะเวลา ลดความผิดพลาด ลดต้นทุนและ
ช่วยเพิ่มคุณภาพงานออกแบบให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้ระบบ BIM MODEL ในการทำงาน  

 
 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม: 
- เพื่อเรียนรูร้ะบบการทำงานในระบบ BIM สำหรับ การถอดปริมาณวัสดุประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
- เพื่อเรียนรู้การใช้งาน Sorfware BIM ( Sketchup Bim) ในการขึ้นรูปโมเดล3มิติ อาคารก่อสร้าง 
- เพื่อประยุคต์การใช้งาน Software Bim (Sketchup Bim)  ในการถอดปริมาณวัสดุและประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

 

 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:     

วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรสุขาภบิาล, นสิิตและนักศึกษา ด้านเครื่องกล ไฟฟ้า และสุขาภบิาล หรือผู้ที่ทำงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ระบบประกอบอาคาร 

 

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ 
วันที่ 28 มิถุนายน 2565  

08:00 – 08.45  ลงทะเบียน และตรวจ ATK ก่อนข้ึนอาคาร 
 

10.30 – 10.45 / 15.30 – 15.45 พัก
รับประทานอาหารว่าง 

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
09:00 – 12:00 
13:00 – 16:00 

- ปูพ้ืนฐานการใช้โปรแกรม sketchup ในการขึ้นโมเดล 3 มิติ / set form boq 
- การโมเดลงานโครงสร้าง (Part1) พร้อมถอดปริมาณวสัดุและจัดทำ BOQ. งาน

โครงสร้าง(Part1) 
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 

08:30 – 09:00  ลงทะเบียน 
 

10.30 – 10.45 / 15.30 – 15.45 พัก
รับประทานอาหารว่าง 

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
09:00 – 12:00 
13:00 – 16:00 

 

- การโมเดลงานโครงสร้าง(Part2) พร้อมถอดปริมาณวสัดุและจัดทำ BOQ. งาน
โครงสร้าง(Part2) 

- การโมเดลงานสถาปัตย์พร้อมถอดปริมาณวัสดุและจัดทำ BOQ. งานสถาปัตย ์
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

08:30 – 09:00  ลงทะเบียน  

10.30 – 10.45 / 15.30 – 15.45 พัก
รับประทานอาหารว่าง 

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
09:00 – 12:00 
13:00 – 16:00 

 

- การโมเดลงานระบบประปา พร้อมถอดปริมาณวสัดุและจัดทำ BOQ. งานระบบ
ประปา 

- การโมเดลงานระบบไฟฟ้าพร้อม ถอดปริมาณวัสดุและจัดทำ BOQ. งานระบบไฟฟ้า 

 



 

 

   
  

วิทยากร: 
คุณโสภณ มุสิกะสังข์  ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอสท์ไนน์ จำกดั 

                       กรรมการผู้จัดการ บริษัท C5 SYNERGY จำกัด  
 
งานการทำงาน / งานด้าน Social  
: Admin กลุม่สอนประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
: ADMIN PAGE ประมาณราคาด้วยระบบ EASYBIM 
: ADMIN PAGE SKILL BOOSTER หลักสูตร EASYBIM Easy bim FOR 
ESTIMATION 
: Admin PAGE EXCEL สำหรับงานประมาณราคาประวัติการทำงาน 
: เคยเป็นผู้จัดการฝ่ายต้นทุนและวศิกรรม บริษัท sc asset จำกดั 
(มหาชน)  
: เคยเป็นวิศวกรโครงการบริษัท SANSIRI จำกัด (มหาชน)  
: เคยเป็นวิศวกรโครงการบริษัท AREEYA PROPERTY จำกัด (มหาชน)  
: เคยเป็น QUANTITY SURVEYER บริษัท  THAI TODA 
CORPORATION จำกัด 
 

 

 

สนใจเข้าร่วมอบรม กรุณาสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อ ชฎาพร  พงษ์อิ่ม 
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662 

E-mail : chadaporn.eit@gmail.com , Website : www.eit.or.th 
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-ใบสมัคร-  การถอดแบบและประมาณราคาด้วยโปรแกรม SketchUP-BIM  
วันที่ 28-30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

ณ ห้องBIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท.  
จัดโดย สถาบัน BIM ใน วสท. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ขอสำรองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้     (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 
1)  ชื่อ – นามสกลุ   ...............................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................................................  
เลขสมาชิกสภาวิศวกร ............................................................................ เบอร์โทร ...................................................................................  
2)  ชื่อ – นามสกลุ   ...............................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................................................  

เลขสมาชิกสภาวิศวกร ............................................................................ เบอร์โทร ...................................................................................  
ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษัท) ............................................................................................................................................................................  

เลขที่............. หมู่ที่ ................................ อาคาร  ....................................................... ซอย   .....................................................................  

ถนน ................................... ตำบล/แขวง ....................................................อำเภอ/เขต .............................................................................  

จังหวัด ....................................  รหัสไปรษณีย ์............................................... โทรศัพท ์..............................................................................  

โทรสาร ................................................................................ E-mail : ........................................................................................................  

ผู้ประสานงานโดย ............................................................. โทรศัพท์   ......................................................................................................  

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  ......................................................    สำนักงานใหญ่    สาขา  ...............................................................  

อัตราค่าลงทะเบียน 
(อัตรานี้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%, คา่อาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 

 สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี 
ค่าลงทะเบียน 

6,500 บาท/ท่าน 

        บุคคลทั่วไป 7,000  บาท/ท่าน 

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้ 
1.   กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน 
2.   กรณีลูกค้าไดล้งทะเบียน (ชำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบตัิดังต่อไปนี้ 

-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน  
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน 
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน 
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

 

การชำระเงิน 

โอนเงิน     เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   
• ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีสแควร์            เลขที่ 162-0-19279-9 

กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร  กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน  พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม  ท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งมาท่ีอีเมล saranrat@eit.or.th 
 

  สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ชฎาพร  พงษ์อ่ิม Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538 
E-mail : chadaporn.eit@gmail.com , Website : www.eit.or.th 

mailto:chadaporn.eit@gmail.com

