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นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทาง 
 

 
การฝึกอบรมหลกัสูตร : นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทาง 
วตัถุประสงค์ :     
1.  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ดา้นวชิาการและการปฏิบติัการใหก้บันายช่างโครงการและผูค้วบคุมโครงการก่อสร้างในเร่ือง : 
        1.1. การบริหารสัญญาก่อสร้าง (Contract Administration) 
        1.2  การควบคุมงานก่อสร้าง (Highway Construction Technique) 
       1.3  การประเมินราคาค่างานก่อสร้าง (Highway Cost Estimation) 
       1.4  การเจรจาขอ้พิพาท – นิติวศิวกรรม 
       1.5  การควบคุมงานดา้นก่อสร้างวสัดุชั้นทาง (Supervision of Pavement Structure Material) 
       1.6  การควบคุมงานดา้นก่อสร้างผวิทาง (Supervision of Pavement Surface Material) 
 
2. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงจากการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ โครงการก่อสร้างทางในมุมมองของส่วน 
    ราชการและภาคเอกชน (ผูรั้บเหมา) 
 

1 หัวข้อวชิา 
  1.1 หัวข้อ : การบริหารสัญญาก่อสร้าง (Contract Administration) (3 ช่ัวโมง) 
              วตัถุประสงค์    เพื่อใหผู้รั้บการฝึกอบรมสามารถบริหารสัญญาก่อสร้างไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ใหท้ราบถึงพรบ. กฎ 
                                       ระเบียบเก่ียวกบังานสัญญาจา้งเหมาก่อสร้างทางของทางราชการ 
              ประเด็นส าคัญ   
                      -    พรบ.วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยระบบอีเล็คทรอนิกส์ 
                      -    หลกัเกณฑใ์นการก าหนดคุณสมบติัผูรั้บเหมา เพื่อข้ึนทะเบียนเป็นผูรั้บเหมาในงานจา้งเหมาของทาง 
                           ราชการ  
                      -    กระบวนการประกวดราคา ตามพรบ.การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
                      -    รูปแบบสัญญาต่างๆ ในงานก่อสร้างทาง นวตักรรมสัญญา 
                      -    เง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีส าคญัๆ ในสัญญา การวิเคราะห์และการประเมินความเหมาะสมของเง่ือนไข    
                           ขา้งตน้ 
                      -    สัญญาแบบปรับราคาได ้Escalation Contract K. การจดัท าสูตร Escalation Contract K. หลกัเกณฑ์ 
                            และเหตุผล   
 

             วธีิการ          การบรรยาย ยกตวัอยา่งงานท่ีประสบความส าเร็จ และงานท่ีมีขอ้บกพร่อง 
             คุณสมบัติวทิยากร    ผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้นการบริหารสัญญาก่อสร้างทั้งงานจา้งเหมา 
                                              ภายในประเทศ และงานจา้งเหมานานาชาติ 
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นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทาง 
     

         
   1.2  หัวข้อ : การควบคุมงานก่อสร้าง (Highway Construction Technique)  (3 ช่ัวโมง) 
              วตัถุประสงค์    เพื่อใหผู้รั้บการฝึกอบรมทราบถึงกระบวนการก่อสร้างอยา่งเป็นระบบ ถูกตอ้ง  ทราบถึงปัญหา 
                                       อุปสรรคและประสบการณ์ต่างๆ ในงานก่อสร้าง               
              ประเด็นส าคัญ   
                        -    ขั้นตอนในการก่อสร้าง ตั้งแต่เตรียมการ ด าเนินการ จนถึงปิดงาน 
                        -    ขอ้พึงระมดัระวงัในกระบวนการก่อสร้าง แนวทางแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในงานก่อสร้าง 
                        -    การใชเ้คร่ืองจกัรก่อสร้างอยา่งมีประสิทธิภาพ นวตักรรมเคร่ืองจกัรก่อสร้าง และเทคนิคก่อสร้าง 
                        -    การประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในงานก่อสร้าง 
                        -    การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในงานก่อสร้างในสนามภายใตส้ภาวะภูมิประเทศ และเหตุต่างๆ 
                        -    การจดัท ารายงานต่างๆ ท่ีจ  าเป็นในงานควบคุมก่อสร้าง 
 
             วธีิการ          การบรรยาย การอภิปราย 
             คุณสมบัติวทิยากร    ผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการโครงการก่อสร้างทาง 

 

1.3  หัวข้อ : การประเมินราคาค่างานก่อสร้าง (Highway Cost Estimation) (3 ช่ัวโมง) 
              วตัถุประสงค์    เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ดา้นการประมาณราคาค่างานตามหลกัเกณฑท่ี์ทางราชการ 
                                        ก าหนด  และทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ท่ีใชใ้นการก าหนดหลกัเกณฑต่์างๆ ในการประเมินราคา 
              ประเด็นส าคัญ 
                         -    คุณสมบติัของผูป้ระเมินราคา และขอ้ควรระวงัในการประเมินราคา 
                         -    การก าหนดราคาหรือใชร้าคาวสัดุก่อสร้างต่างๆ ในการค านวณค่างาน 
                         -    การค านวณค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง หลกัการขอ้ก าหนดและเหตุผล 
                         -    การค านวณคา่ด าเนินการ (Operating Cost) ของกิจกรรมงานทางต่างๆ รายละเอียดการค านวณของ 
                              แต่ละกิจกรรมอยา่งละเอียด 
                         -    การค านวณค่าอ านวยการโครงการ (Administration Cost)  และการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการใชค้่า    
                              อ านวยการต่างๆ 
                         -    การค านวณประเมินค่างานก่อสร้างของโครงการงานทาง  การจดัท าโปรแกรมประเมินราคาค่างาน 
 
             วธีิการ          การบรรยาย การอภิปราย 
             คุณสมบัติวทิยากร    ผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้นงานการประมาณราคาก่อสร้างทาง 
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1.4  หัวข้อ : การเจรจาข้อพิพาท – นิติวศิวกรรม   (3 ช่ัวโมง) 
              วตัถุประสงค์    เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมทราบถึงขอ้พิพาทต่างๆ ท่ีมกัเกิดในงานก่อสร้าง การเตรียมการ 
                                       ป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ ประหยดั ยติุธรรม การใชห้ลกัการ 
                                       นิติวิศวกรรมเพื่อป้องกนั แกไ้ขปัญหาในงานก่อสร้าง 
              ประเด็นส าคัญ  
                         -    ขอ้พิพาทในงานก่อสร้าง สาเหตุการป้องกนัและแกไ้ขขอ้พิพาท 
                         -    หลกัการในการป้องกนัแกไ้ขขอ้พิพาทในงานก่อสร้าง  
                         -    ใหท้ราบถึงหลกัการของนิติวศิวกรรม 
                         -    การใชนิ้ติวศิวกรเพื่อศึกษาวจิยั คน้หาสาเหตุของปัญหา ความวบิติัต่างๆ ในงานวศิวกรรม 
                         -    คุณสมบติัและหนา้ท่ีพึงปฏิบติัของนิติวิศวกร 
                         -    เทคนิคและประสบการณ์ในงานนิติวศิวกรรมของโครงการฯ เมกกะต่างๆ  
           

             วธีิการ          การอภิปราย 
             คุณสมบัติวทิยากร    ผูมี้ความรู้ ความสามารถและทกัษะในการบรรยายและการน าเสนอ 
 

   1.5  หัวข้อ : การควบคุมงานด้านก่อสร้างวสัดุช้ันทาง (Supervision of Pavement Structure Material) (3 ช่ัวโมง) 
             วตัถุประสงค์    เพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมมีความรู้ความเขา้ใจและสามารถอธิบายองคป์ระกอบและ Function ของ 
                                      ชั้นโครงสร้างทาง  รวมทั้งรู้ถึงคุณสมบติัของวสัดุท่ีน ามาใชใ้นการก่อสร้างชั้นทางไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
                                      ตามหลกัวชิาการ  และสามารถด าเนินการควบคุมคุณภาพวสัดุ ทั้งจากแหล่งท่ีน ามาใชท่ี้หนา้งาน  
                                      และการปรับปรุงคุณภาพวสัดุให้เขา้มาตรฐานขอ้ก าหนด เพื่อใหง้านก่อสร้างมีคุณภาพมาตรฐาน 
 

              ประเด็นส าคัญ 
                         -   องคป์ระกอบของโครงสร้างผวิทาง และ Function ของแต่ละชั้นโครงสร้าง 
                         -   ขอ้ก าหนดวสัดุก่อสร้างโครงสร้างทางชั้นต่างๆ และการควบคุมคุณภาพวสัดุ 
                         -   ขอ้ควรระมดัระวงัในการเลือกแหล่งวสัดุ การตรวจสอบ เก็บตวัอยา่ง 
                         -   การปรับปรุงคุณภาพวสัดุท่ีดอ้ยคุณภาพใหไ้ดม้าตรฐานตามขอ้ก าหนดทั้งดว้ยวธีิกล การผสมวสัดุอ่ืน  
                             การใชส้ารเคมีผสมเพิ่ม 
                         -   การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ขอ้ควรระวงัการเก็บตวัอยา่ง การทดสอบ ผลทดลอง และรายงานผล 
                             การทดสอบ 
                        -   เทคนิคการก่อสร้างท่ีเก่ียวกบัวสัดุ 
      

             วธีิการ          การบรรยาย การอภิปราย 
             คุณสมบัติวทิยากร    ผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้นควบคุมและก่อสร้างวสัดุชั้นทาง 
 



4 

 

 
1.6  หัวข้อ : การควบคุมงานก่อสร้างผวิทาง (Supervision of Pavement Surface Material) (3 ช่ัวโมง) 
             วตัถุประสงค์    เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมทราบถึงคุณสมบติัและการตรวจสอบควบคุมวสัดุต่าง ๆ ท่ีใชก่้อสร้าง 
                                      งานผวิทาง  การควบคุมงานก่อสร้างผวิทางและการป้องกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆอยา่งมีประสิทธิภาพ 
              ประเด็นส าคัญ     
                         -   ประเภทและชนิดผวิทางในงานทาง ผวิลาดยาง คอนกรีต 
                         -   หลกัการ และวธีิการควบคุมงานก่อสร้างผวิทางคอนกรีต 
                         -   การควบคุมคุณภาพและทดลองคอนกรีต 
                         -   การควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างผวิทางคอนกรีต 
                         -   หลกัการและวธีิการควบคุมงานก่อสร้างผวิทางลาดยางประเภทต่าง ๆ 
                         -   ขอ้ก าหนดวสัดุก่อสร้างผวิทางมวลหิน แอสฟัลตป์ระเภทต่าง ๆ 
                         -   ขอ้ก าหนดและการควบคุมงานก่อสร้างผวิทางประเภทต่าง ๆ 
                         -   การประเมินวสัดุต่าง ๆ ท่ีใชใ้นงานก่อสร้างผวิทางต่อหน่วยพื้นท่ี 
                         -   ขอ้ควรระวงัในการควบคุมงานก่อสร้างผวิทาง 

 
             วธีิการ          การบรรยาย การอภิปราย 
             คุณสมบัติวทิยากร    ผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้นวสัดุผวิทาง ทั้งผวิทางคอนกรีตและ 
                                              ผวิทางแอสฟัลตช์นิดต่างๆ 
 
2. ระยะเวลาและสถานที ่     
          ระยะเวลาฝึกอบรม  :  3 วนั   
          สถานทีฝึ่กอบรม       :  ณ  โรงแรมเดอะพาลาซโซ  ถนนรัชดาภิเษก  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  

    
 

3.  จ านวนและคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
    รุ่นละ 25-30 คน  โดยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีคุณสมบติัดงัน้ี 

  - ขา้ราชการ  พนกังานจากหน่วยงานราชการพนกังานรัฐวสิาหกิจ มหาวทิยาลยั  และหน่วยงานเอกชน    
               ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นนายช่างควบคุมโครงการก่อสร้างทาง งานผวิทางและฐานรากหรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 

4. วทิยากร  
       ผูท้รงคุณวฒิุและมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ดา้นงานก่อสร้างโครงสร้างทางและผวิทาง และฐานราก 
      จากกรมทางหลวง  กรมทางหลวงชนบท และสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย  
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5.  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และวธีิการจ่ายเงิน 
    5.1 ค่าลงทะเบียน คนละ 9,00.-บาท  รวมค่าเอกสารการฝึกอบรม ค่าวทิยากร ค่าอาหารกลางวนั 
         และค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  ขา้ราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ องคก์รมหาชนและมหาวทิยาลยั 
         ท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชา สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนไดเ้ตม็จ านวน จากหน่วยงานตน้สังกดั 
 

   5.2 การจ่ายเงิน ใหโ้อนเงินเขา้บญัชี 
        ช่ือบญัชี  สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย  เลขท่ีบญัชี 106-5-46566-6 
        ประเภทบญัชีสะสมทรัพย ์ ธนาคารกรุงเทพ  สาขาประตูน ้า   
             
 
     เม่ือโอนเงินแล้วโปรดส่งส าเนาใบโอนเงิน  พร้อมระบุรุ่นทีอ่บรม ให้สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 
     ทราบทางโทรสารหมายเลข 0 2984 0326 
 

  สอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ที ่: 
      สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย  เลขท่ี 216/11-12  อาคารเดอะเลค 2  เมืองทองธานี  ถนนบอนดส์ตรีท      
      ต. บางพูด  อ. ปากเกร็ด  จ. นนทบุรี 11120 
      โทรศพัท ์ 0 2984 0836  หรือ 08 9777 1283  และ 08 6344 0555 
      โทรสาร   0 2984 0326 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


