โครงการบริการวิชาการ
การอบรมปฏิบตั กิ ารดานการประมาณราคากอสราง
สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ รวมกับ ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
...............................................................................................

1.ชื่อโครงการ

การอบรมปฏิบัติการดานการประมาณราคากอสราง

2. ผูรับผิดชอบโครงการ
2.1 ทีมที่ปรึกษาและบริการวิชาการ
1) อาจารยนรารักษ สมบัติทอง อาจารยประจําสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
2) ผศ.ธนสัณฑ เทพรัตน
อาจารยประจําสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
3) อาจารยจิตติมา เชาวแกว อาจารยประจําสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
4) ผศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
2.2 ทีมบริหารโครงการ
1) นายกฤษฎา ศรีสวาง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ศูนยบริการวิชาการ
2) นางปรียารัตน ธรฤทธิ์ ดวงแกว
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ศูนยบริการวิชาการ
3. หลักการและเหตุผล
ดวยในกระบวนปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรมในปจจุบัน มีความจําเปนตองใชความรูและทักษะในดาน
การประมาณราคาก อสร าง เพื่ อใหท ราบถึงงบประมาณการกอสรางและรวมถึงควบคุม ราคากอสราง ซึ่ ง
ความรู และทัก ษะดังกลาวนั้น ยัง ไมขยายขอบเขตไปในกลุม ผูปฏิบัติวิชาชีพ ในวงกวางโดยเฉพาะในระดับ
ภูมิภาค และที่สําคัญคือสถาปนิกจบใหมที่เพิ่งสําเร็จการศึกษายังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการประมาณ
ราคากอสรางในระดับที่สามารถนําไปใชในการปฏิบัติวิชาชีพได
สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จึงไดการอบรมปฏิบัติการ
ดานการประมาณราคากอสรางใหกับสถาปนิก วิศวกร รวมถึงบุคคลผูสนใจทั่วไป โดยเนนขอบเขตในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดใกลเคียง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรูและทักษะ
ทางวิชาชีพทางสถาปตยกรรมในพื้นที่ภาคใตใหเขมแข็งและเปนรากฐานที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศตอไป
4. วัตถุประสงค
1) เพิ่มพูนความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ ขอพิจารณา ขั้นตอนรายละเอียดของการประมาณ
ราคากอสราง
2) พั ฒ นาทั ก ษะวิชาชีพ ในดานการประมาณราคางานก อ สร าง เพื่ อ เป นพื้ นฐานสํ าหรั บ ใชในการ
ประกอบวิชาชีพ
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5. วิทยากร
คุณชัยวัฒน ทีปะนาวิน กรรมการบริหาร บริษัท วอเทค อาคิเทค จํากัด
6. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 29 – วันศุกรที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00/13.00-16.00 น
หองประชุมสัมมนา โรงแรมทวินโลตัส อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
7.ผูเขารวมอบรม
สถาปนิก, วิศวกรโยธา และผูสนใจทั่วไป
8.ลักษณะและวิธีการจัดกิจกรรม
1) บรรยายหลักเกณฑ ขอพิจารณา ขั้นตอนวิธีการ และรายละเอียดของการประมาณราคา
2) ฝกปฏิบัตกิ ารประมาณราคา
9.รายละเอียด/เนื้อหาสาระกิจกรรม
1) โครงสรางราคา การคิดราคาโดยคราว (Rough Estimate)
2) การทําความเขาใจแบบ การแยกงาน ทําบัญชีกันลืม
3) แบบ Form ที่ใชในการกรอกราคา การทํา ตารางกรอกราคา Bill Of Quantity (B.O.Q.)
4) ตารางตางๆ ทีจ่ ําเปนในการ คิดราคา
5) วิธีการหลักของการคิดราคา
6) การหาปริมาณงาน สวนงานตางๆ
7) โครงสราง เสา คาน พื้น กําแพง โครงสรางเหล็ก โครงสราง สวนอื่นๆ (งานเฉพาะ)
8) การคํานวณงานโครงสรางตางๆ ดวยโปรแกรม EXCEL
9) การหาปริมานงานสวนงาน สถาปตยกรรม
10) พื้น ผนัง ฝา เพดาน ประตูหนาตาง สุขภัณฑ บันได งานเบ็ดเตล็ด
11) การทําบัญชีแจงนับ Back-up Sheet
12) การสรุป จํานวนกอนการกรอกราคา,การเผื่อเสียหาย (Waste)
13) การหาราคา คาวัสดุ และคาแรง
14) แหลงขอมูลดานราคาและคาแรง
15) ขอมูลราคาของงานราชการ
16) ราคากระทรวงพาณิชย คาแรงกรมบัญชีกลาง
17) คาใชจายสวนอื่นๆ คาดําเนินการ คาใชจายพิเศษ ตามเงื่อนไขของ TOR
18) การกรอกราคาสวน คาดําเนินการกําไร คาดําเนินการกําไรของงานราชการ Factor F
19) การทําใบสรุป (ปร.4-ปร.-5,ปร.6)
20) การตรวจสอบราคาสวนตางๆ และการหาขอผิดปรกติของราคา
21) สรุป ตอบปญหาและขอซักถามตางๆ
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10.ประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมจะไดรับ
เพิ่มพูนความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลั กเกณฑ ขอพิจารณา ขั้นตอนรายละเอี ยดของการประมาณ
ราคากอสราง และไดรับการพัฒนาทักษะวิชาชีพดานการประมาณราคางานกอสราง เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับ
ใชในการประกอบวิชาชีพ
11. การประเมินผล
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
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ประมาณการคาใชจายโครงการการประมาณราคางานกอสราง
งบประมาณ
งบประมาณรายรับ 90,000 บาท (เกาหมื่นบาทถวน)
1.คาลงทะเบียน
1.1 นักศึกษา อาจารย บุคลากร ศิษยเกา ม.วลัยลักษณ (10 คน x 1,200 บาท) 12,000.00 บาท
1.2 บุคลลทั่วไป (จํานวน 20 คน x 2,400 บาท)
48,000.00 บาท
2. งบสนับสนุนโครงการอบรมปฏิบัติการดานการประมาณราคากอสราง
30,000.00 บาท
รหัสกองทุน 020101 (การจัดการศึกษา) รหัสหนวยงาน 57560099 (สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและ
การออกแบบ) รหัสแผนงาน 601010500101099 (สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ)
งบประมาณรายจาย
ลําดับ
รายการ
จํานวนเงิน จํานวนเงินรวม
1 หมวดคาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร (1 คน x ชั่วโมงละ 1,000 บาท x 12 ชั่วโมง)
12,000.00
คาตอบแทนผูชวยวิทยากร (1 คน x 500 บาท x 12 ชั่วโมง)
6,000.00
คาตอบแทนสําหรับการทํางานลวงเวลาเจาหนาที่
2,800.00
คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน (2 คน x 200 บาท x 3 วัน)
1,200.00
22,000.00
2 หมวดคาอาหาร
คาอาหารกลางวัน (300 บาท x 2 มื้อ x 30 คน)
18,000.00
คาอาหารวาง (60 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน x 30 คน)
7,200.00
คาอาหารรับรองวิทยากร
3,000.00
28,200.00
3 หมวดคาเอกสาร วัสดุอุปกรณ และอื่นๆ
คาเอกสาร และวุฒบิ ัตร (150 บาท x 30 ชุด)
4,500.00
คาวัสดุอุปกรณประกอบการอบรม
5,000.00
9,500.00
4 หมวดคาเดินทาง
คาเดินทางวิทยากร
5,000.00
หมวดคาน้ํามันเชื้อเพลิง
3,500.00
8,500.00
5 หมวดคาที่พัก
3,000.00
3,000.00
6 หมวดคาใชจายในการประชาสัมพันธ
6,000.00
6,000.00
7 หมวดคาใชจายเบ็ดเตล็ด
3,800.00
3,800.00
8 คาบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ นําสงมหาวิทยาลัย 15 % (60,000 x 15%)
9,000.00
9,000.00
รวมเปนเงิน
90,000.00
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ
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(อาจารยนรารักษ สมบัตทิ อง)
รักษาการแทนคณบดี
สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
วันที่ ........... เมษายน พ.ศ. 2560
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(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน)
รักษาการแทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
วันที่ ........... เมษายน พ.ศ. 2560
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