การฝึ กอบรมหลักสู ตร
นายช่ างผู้ควบคุมโครงการก่ อสร้ างทาง
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ดา้ นวิชาการและเสริ มทักษะให้กบั นายช่างผูค้ วบคุมโครงการในด้าน:1. การบริ หารสัญญาโครงการก่อสร้าง
2. ความรู ้เกี่ยวกับการก่อสร้างทาง
3. การประมาณราคาก่อสร้างทาง
4. การบรรยายสรุ ป
5. การควบคุมงานก่อสร้างวัสดุช้ นั ทาง
6. การควบคุมงานก่อสร้างวัสดุช้ นั ทาง
1. หัวข้ อวิชา
1.1 หัวข้ อ: การบริหารสั ญญาโครงการก่อสร้ าง (3 ชม.)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผรู้ ับการฝึ กอบรมสามารถบริ หารสัญญาก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง
ประเด็นสาคัญ
- ให้ทราบถึงการจัดซื้ อจัดจ้างของทางราชการ และเอกชน
- ให้ทราบถึงหลักการในการกาหนดเกณฑ์ คัดเลือกผูร้ ับเหมา (Pre - qualification of Contractors)
- ให้ทราบถึงหลักการบริ หารสัญญาจ้าง ขั้นตอนการประกวดราคาทั้งแบบเดิม และ E auction
- ให้ทราบถึงความสาคัญของเงื่อนไขสัญญาต่างๆ เช่นค่า K Escalation
วิธีการ
การบรรยาย ยกตัวอย่างงานที่ประสบความสาเร็ จ และงานที่มีขอ้ บกพร่ อง
วิทยากร
ผูม้ ีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ดา้ นการบริ หารสัญญาก่อสร้างทั้งงานจ้างเหมา
ภายในประเทศ และงานจ้างเหมานานาชาติ
1.2 หัวข้ อ: การควบคุมการก่อสร้ างทาง (3 ชม.)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผรู้ ับการฝึ กอบรมสามารถบริ หารจัดการโครงการก่อสร้างทาง ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิ ทธิภาพ
ประเด็นสาคัญ
- ให้ทราบถึงหลักการบริ หารงานก่อสร้าง
- การวางแผนงานก่อสร้าง
- การบริ หารจัดการงานโครงการ
- การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการ
การบรรยาย ยกตัวอย่างงานที่ประสบความสาเร็ จ และงานที่มีขอ้ บกพร่ อง
วิทยากร
ผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ดา้ นการบริ หารจัดการโครงการก่อสร้างทาง

1.3 หัวข้ อ: การประเมินราคาค่ าก่อสร้ างทาง (3 ชม.)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมรู้ถึงหลักเกณฑ์และสามารถประ เมินราคาค่าก่อสร้างงานทางได้
อย่างเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ
ประเด็นสาคัญ - การถอดแบบก่อสร้าง หาปริ มาณวัสดุก่อสร้าง
- การคิดปริ มาณงานในการก่อสร้างทาง
- หลักเกณฑ์และปั จจัยที่ใช้ในการประเมินราคาค่าก่อสร้างทางหลวง
วิธีการ การบรรยาย การอภิปราย
วิทยากร ผูม้ ีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้ นงานการประเมินราคาก่อสร้างทาง
1.4 หัวข้ อ: การบรรยายสรุ ปเพือ่ วิเคราะห์ ปัญหาและแลกเปลีย่ นความรู้ ในงานก่ อสร้ างทาง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมได้รับฟังปั ญหาที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างทางและแลกเปลี่ยนความรู ้
ประสบการณ์ และร่ วมกันแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
ประเด็นสาคัญ - การสรุ ปปั ญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ แนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
วิธีการ บรรยายสรุ ป อภิปราย
วิทยากร ผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ในการควบคุมโครงการก่อสร้างทาง
1.5หัวข้ อ: การควบคุมงานก่ อสร้ างวัสดุช้ ั นทาง (3 ชม.)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจและสามารถอธิ บายองค์ประกอบของชั้น
โครงสร้างทาง รวมทั้งรู ้ถึงคุณสมบัติของวัสดุที่นามาใช้ในงานก่อสร้างชั้นทาง ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
และสามารถดาเนินการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล
ประเด็นสาคัญ - องค์ประกอบวัสดุโครงสร้างทาง
- ข้อกาหนดของวัสดุก่อสร้างต่างๆ และการควบคุมคุณภาพวัสดุ การปรับปรุ งวัสดุให้
เหมาะกับงาน
- การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างด้านวัสดุ
- เทคนิคการก่อสร้างที่เกี่ยวกับวัสดุ
วิธีการ การบรรยาย การอภิปราย
วิทยากร ผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้ นวัสดุช้ นั ทาง
1.6 หัวข้ อ: การควบคุมงานก่ อสร้ างผิวทาง (3 ชม.)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมสามารถอธิ บายถึงหลักการและวิธีการควบคุมงานก่อสร้างผิวทาง และ
สามารถควบคุมงานก่อสร้างผิวทางได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ประเด็นสาคัญ - ประเภทและชนิดผิวทางที่ใช้ก่อสร้างในงานทาง
- หลักการและวิธีการควบคุมงานก่อสร้างผิวทางคอนกรี ต
- การกาหนดสัดส่ วนในการผสมรายงานกลุ่ม การนาเสนอผลงาน การอภิปราย
- การควบคุมคุณภาพคอนกรี ต และการทดลอง
- การก่อสร้างผิวทางคอนกรี ต

- หลักการและวิธีการควบคุมงานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์
- ข้อกาหนดเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างของผิวทางประเภทต่างๆ
- ข้อกาหนดในการก่อสร้างผิวทางต่างๆ ประมาณวัสดุที่ใช้ต่อหน่วยพื้นที่
- การคานวณหาสัดส่ วนผสมของวัสดุมวลรวมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรี ต
- การควบคุมงานก่อสร้าง และข้อควรระวังต่างในการก่อสร้าง
วิธีการ การบรรยาย การอภิปราย
วิทยากร ผูม้ ีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้ นวัสดุผวิ ทาง ทั้งผิวทางคอนกรี ตและผิวทาง
แอสฟัลต์ชนิดต่างๆ
2. จานวนและคุณสมบัติผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม
รุ่ นละ 15-20 คน โดยผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีคุณสมบัติดงั นี้
ข้าราชการ พนักงานจากหน่วยงานราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานเอกชน
ที่ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นนายช่างควบคุมโครงการก่อสร้างทาง งานผิวทางและฐานราก
3. วิทยากร
ผูท้ รงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ดา้ นการก่อสร้างทาง ก่อสร้างผิวทางและฐานราก
จากกรมทางหลวง และสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
4.สถานทีจ่ ัดฝึ กอบรม
โรงแรมเดอะพาลาสโซ 111 ซอยเนียมอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก กทม.10400 โทร 02 276 4995-9
5. ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม และวิธีการจ่ ายเงิน
4.1 ค่ าลงทะเบียน คนละ 9,000.- บาท
รวมค่าเอกสารการฝึ กอบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่าง และเครื่ องดื่ม
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชา
สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้เต็มจานวน จากหน่วยงานต้นสังกัด
4.2 การจ่ ายเงินให้ โอนเงินเข้ าบัญชี
ชื่อบัญชี สมาคมทางหลวงแห่ งประเทศไทย เลขทีบ่ ัญชี 106-5-46566-6
ประเภทบัญชี สะสมทรัพย์ ธนาคารกรุ งเทพ สาขาประตูนา้
เมื่อโอนแล้วโปรดส่ งสาเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุรุ่นที่อบรมให้สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ทราบ
ทางหมายเลข โทรสาร 02 984 0326
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ที่
สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย เลขที่ 216/11-12 อาคารสงขลา 2 ถนนบอนด์ สตรี ท เมืองทองธานี
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02- 984 0836 ต่อ 0 โทรสาร 02 984 0326
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