
การฝึกอบรมหลกัสูตร   
นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทาง 

วตัถุประสงค์: 
เพื่อเพิ่มพนูความรู้ดา้นวชิาการและเสริมทกัษะใหก้บันายช่างผูค้วบคุมโครงการในดา้น:- 

1.  การบริหารสัญญาโครงการก่อสร้าง 
2.  ความรู้เก่ียวกบัการก่อสร้างทาง 
3.  การประมาณราคาก่อสร้างทาง 
4.  การบรรยายสรุป 
5.  การควบคุมงานก่อสร้างวสัดุชั้นทาง 
6.  การควบคุมงานก่อสร้างวสัดุชั้นทาง 

1. หัวข้อวชิา 
1.1 หัวข้อ: การบริหารสัญญาโครงการก่อสร้าง  (3 ชม.) 
วตัถุประสงค ์ เพื่อใหผู้รั้บการฝึกอบรมสามารถบริหารสัญญาก่อสร้างไดอ้ยา่งถูกตอ้ง                                     

ประเด็นส าคญั                 

               -   ใหท้ราบถึงการจดัซ้ือจดัจา้งของทางราชการ และเอกชน 

               -  ใหท้ราบถึงหลกัการในการก าหนดเกณฑ์ คดัเลือกผูรั้บเหมา (Pre - qualification of Contractors)  

               -   ใหท้ราบถึงหลกัการบริหารสัญญาจา้ง ขั้นตอนการประกวดราคาทั้งแบบเดิม และ E auction  

               -  ใหท้ราบถึงความส าคญัของเง่ือนไขสัญญาต่างๆ  เช่นค่า K  Escalation 

วธีิการ                    การบรรยาย ยกตวัอยา่งงานท่ีประสบความส าเร็จ และงานท่ีมีขอ้บกพร่อง 
วทิยากร  ผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ดา้นการบริหารสัญญาก่อสร้างทั้งงานจา้งเหมา  
ภายในประเทศ และงานจา้งเหมานานาชาติ 
 

1.2 หัวข้อ: การควบคุมการก่อสร้างทาง (3 ชม.) 
วตัถุประสงค ์ เพื่อใหผู้รั้บการฝึกอบรมสามารถบริหารจดัการโครงการก่อสร้างทาง ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมี

ประสิทธิภาพ 

ประเด็นส าคญั                 
              - ใหท้ราบถึงหลกัการบริหารงานก่อสร้าง 
              - การวางแผนงานก่อสร้าง 
             -  การบริหารจดัการงานโครงการ     

- การประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง                                                           
วธีิการ                  การบรรยาย ยกตวัอยา่งงานท่ีประสบความส าเร็จ และงานท่ีมีขอ้บกพร่อง 
วทิยากร  ผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการโครงการก่อสร้างทาง  
 
 
 



1.3 หัวข้อ: การประเมินราคาค่าก่อสร้างทาง (3 ชม.) 
วตัถุประสงค ์เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมรู้ถึงหลกัเกณฑแ์ละสามารถประ เมินราคาค่าก่อสร้างงานทางได้
อยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นส าคญั - การถอดแบบก่อสร้าง หาปริมาณวสัดุก่อสร้าง  

- การคิดปริมาณงานในการก่อสร้างทาง 
  - หลกัเกณฑแ์ละปัจจยัท่ีใชใ้นการประเมินราคาค่าก่อสร้างทางหลวง  
วธีิการ การบรรยาย การอภิปราย  
วทิยากร  ผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้นงานการประเมินราคาก่อสร้างทาง 
 
1.4 หัวข้อ: การบรรยายสรุปเพือ่วเิคราะห์ปัญหาและแลกเปลีย่นความรู้ในงานก่อสร้างทาง 
วตัถุประสงค ์เพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมไดรั้บฟังปัญหาท่ีเกิดข้ึนในงานก่อสร้างทางและแลกเปล่ียนความรู้   
                          ประสบการณ์  และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน  
ประเด็นส าคญั - การสรุปปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการ  แนวทางแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้ง   
วธีิการ บรรยายสรุป อภิปราย 
วทิยากร  ผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการควบคุมโครงการก่อสร้างทาง 
 

1.5หัวข้อ: การควบคุมงานก่อสร้างวสัดุช้ันทาง (3 ชม.) 
วตัถุประสงค ์เพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจและสามารถอธิบายองคป์ระกอบของชั้น
โครงสร้างทาง รวมทั้งรู้ถึงคุณสมบติัของวสัดุท่ีน ามาใชใ้นงานก่อสร้างชั้นทาง ไดถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ 
และสามารถด าเนินการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ประเด็นส าคญั -  องคป์ระกอบวสัดุโครงสร้างทาง 
  -  ขอ้ก าหนดของวสัดุก่อสร้างต่างๆ และการควบคุมคุณภาพวสัดุ การปรับปรุงวสัดุให ้  
                           เหมาะกบังาน 
  - การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างดา้นวสัดุ  
  - เทคนิคการก่อสร้างท่ีเก่ียวกบัวสัดุ  
วธีิการ การบรรยาย การอภิปราย  
วทิยากร  ผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้นวสัดุชั้นทาง 
 

1.6 หัวข้อ: การควบคุมงานก่อสร้างผวิทาง (3 ชม.) 
วตัถุประสงค ์เพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมสามารถอธิบายถึงหลกัการและวธีิการควบคุมงานก่อสร้างผวิทาง และ
สามารถควบคุมงานก่อสร้างผวิทางไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นส าคญั - ประเภทและชนิดผวิทางท่ีใชก่้อสร้างในงานทาง  

- หลกัการและวธีิการควบคุมงานก่อสร้างผวิทางคอนกรีต 
  - การก าหนดสัดส่วนในการผสมรายงานกลุ่ม การน าเสนอผลงาน การอภิปราย                              
                        -  การควบคุมคุณภาพคอนกรีต และการทดลอง 

-  การก่อสร้างผวิทางคอนกรีต 
 
 



 
   - หลกัการและวธีิการควบคุมงานก่อสร้างผวิทางแอสฟัลต ์
   - ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัวสัดุก่อสร้างของผวิทางประเภทต่างๆ 
   - ขอ้ก าหนดในการก่อสร้างผวิทางต่างๆ ประมาณวสัดุท่ีใชต่้อหน่วยพื้นท่ี 
                         -  การค านวณหาสัดส่วนผสมของวสัดุมวลรวมผวิทางแอสฟัลตค์อนกรีต 
                         - การควบคุมงานก่อสร้าง และขอ้ควรระวงัต่างในการก่อสร้าง 
วธีิการ การบรรยาย การอภิปราย  
วทิยากร  ผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้นวสัดุผวิทาง ทั้งผวิทางคอนกรีตและผวิทาง                    
             แอสฟัลตช์นิดต่างๆ  
 
2. จ านวนและคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
    รุ่นละ 15-20  คน  โดยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีคุณสมบติัดงัน้ี 
   ขา้ราชการ  พนกังานจากหน่วยงานราชการพนกังานรัฐวสิาหกิจ มหาวทิยาลยั  และหน่วยงานเอกชน    
   ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นนายช่างควบคุมโครงการก่อสร้างทาง   งานผวิทางและฐานราก 
3. วทิยากร  
    ผูท้รงคุณวฒิุและมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ดา้นการก่อสร้างทาง ก่อสร้างผวิทางและฐานราก 
   จากกรมทางหลวง และสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย  
 
4.สถานทีจ่ัดฝึกอบรม                                                                                                          
โรงแรมเดอะพาลาสโซ 111 ซอยเนียมอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก กทม.10400 โทร 02 276 4995-9   
 

5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และวธีิการจ่ายเงิน 
4.1 ค่าลงทะเบียน คนละ 9,000.- บาท 
รวมค่าเอกสารการฝึกอบรม ค่าวทิยากร ค่าอาหารกลางวนั และค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม 
ขา้ราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ องคก์รมหาชน และมหาวทิยาลยัท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชา 
สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนไดเ้ตม็จ านวน จากหน่วยงานตน้สังกดั  
4.2 การจ่ายเงินให้โอนเงินเข้าบัญชี 

              ช่ือบัญชี  สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย  เลขทีบ่ัญชี  106-5-46566-6 
               ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์  ธนาคารกรุงเทพ  สาขาประตูน า้ 
 
  เม่ือโอนแลว้โปรดส่งส าเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุรุ่นท่ีอบรมใหส้มาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ทราบ     
 ทางหมายเลข   โทรสาร 02 984 0326 
 

สอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ที ่ 
สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย เลขท่ี  216/11-12  อาคารสงขลา 2  ถนนบอนด ์สตรีท    เมืองทองธานี  
ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120  โทรศพัท ์ 02- 984 0836 ต่อ 0        โทรสาร  02 984 0326 

 
…………… 


