
การฝึกอบรมหลกัสูตร 

นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทาง 
วตัถุประสงค์:  

       1. เพือ่เพิม่พูนความรู้ด้านวชิาการและการปฏิบัติการให้กบันายช่างโครงการและผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างในเร่ือง  

       1.1  การบริหารสญัญาก่อสร้าง  (Construction Contract Administration ) 

       1.2  การบริหารจดัการโครงการก่อสร้างทาง (Highway Construction Management) 

       1.3  การประเมินราคาค่าก่อสร้างทาง ( Engineering Cost Estimate for Highways) 

       1.4  การบรรยายสรุป  ( Briefing and Presentation )  

       1.5  การควบคุมงานดา้นก่อสร้างวสัดุชั้นทาง  ( Supervision of Pavement Structure Construction) 

       1.6  การควบคุมงานดา้นก่อสร้างผวิทาง ( Supervision of Pavement Structure Construction)  

       2. เพือ่เพิม่พูนประสบการณ์ตรงจากการแลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์ โครงการก่อสร้างทางในมุมมองของ     
           ส่วนราชการและภาคเอกชน (ผู้รับเหมา)  
 
1. หัวข้อวชิา  

1.1 หัวข้อ:  การบริหารสัญญาก่อสร้าง  (3 ชม.)   (Construction Contract Administration ) 

วตัถุประสงค ์ เพื่อใหผู้รั้บการฝึกอบรมสามารถบริหารสัญญาก่อสร้างไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

ประเดน็สาํคญั                 

               -   ใหท้ราบถึงการจดัซ้ือจดัจา้งของทางราชการ และเอกชน 

               -  ใหท้ราบถึงหลกัการในการกาํหนดเกณฑ ์คดัเลือกผูรั้บเหมา (Pre - qualification of Contractors)  

               -   ใหท้ราบถึงหลกัการบริหารสญัญาจา้ง ขั้นตอนการประกวดราคาทั้งแบบเดิม และ E auction  

               -  ใหท้ราบถึงความสาํคญัของเง่ือนไขสญัญาต่างๆ  เช่นค่า K  Escalation 

วิธีการ                    การบรรยาย ยกตวัอยา่งงานท่ีประสบความสาํเร็จ และงานท่ีมีขอ้บกพร่อง 
คุณสมบติัวิทยากร ผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ดา้นการบริหารสญัญาก่อสร้างทั้งงานจา้งเหมา  
                              ภายในประเทศ และงานจา้งเหมานานาชาติ 
 



1.2 หัวข้อ:  การบริหารจัดการโครงการก่อสร้างทาง (Highway Construction Management) (3 ชม.)  

วตัถุประสงค ์ เพื่อใหผู้รั้บการฝึกอบรมสามารถบริหารจดัการโครงการก่อสร้างทาง ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
ประเดน็สาํคญั                 
              - ใหท้ราบถึงหลกัการบริหารงานก่อสร้าง 

              - การวางแผนงานก่อสร้าง 

             -  การบริหารจดัการงานโครงการ 

             -  การประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

วิธีการ                  การบรรยาย  
คุณสมบติัวิทยากร ผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการโครงการก่อสร้างทาง 
1.3  หัวข้อ:  การประเมินราคาค่าก่อสร้างทาง ( Engineering Cost Estimate for Highways) (3 ชม.)  

วตัถุประสงค ์ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมรู้ถึงหลกัเกณฑแ์ละสามารถประมาณราคาค่าก่อสร้างงานทาง                             
                      ไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
ประเดน็สาํคญั                 
                 -การถอดแบบก่อสร้าง หาปริมาณวสัดุก่อสร้าง  
                - การคิดปริมาณงานในการก่อสร้างทาง  
                - หลกัเกณฑ ์และปัจจยัท่ีใชใ้นการประเมินราคาค่าก่อสร้างทางหลวง  
วิธีการ การบรรยาย การอภิปราย  
คุณสมบติัวิทยากร ผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้นงานการประมาณราคาก่อสร้างทาง  
1.4  หัวข้อ: การบรรยายสรุป  (3 ชม.)  

วตัถุประสงค ์ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมรู้หลกัการในการเตรียมการบรรยายสรุปและนาํเสนอ  โดยเฉพาะในโครงการ 
                       ก่อสร้างและแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งวิทยากรและผูเ้ขา้อบรม                                     
ประเดน็สาํคญั                 
               -  เพือ่ใหท้ราบถึงหลกัการบรรยายสรุป การช้ีแจงเก่ียวกบังานก่อสร้าง 

              -   การจดัเตรียมการบรรยายสรุป ทั้ง เน้ือหา สถานท่ี และอุปกรณ์ 

               -  การเตรียมตวัเพื่อการบรรยายสรุป 

               -  การจดัทาํรายงานเสนอผูเ้ก่ียวขอ้ง 

วิธีการ                   การอภิปราย  
คุณสมบติัวิทยากร ผูมี้ความรู้ ความสามารถและทกัษะในการบรรยายและการนาํเสนอ  



1.5   หัวข้อ:  การควบคุมงานด้านวสัดุช้ันทาง  (3 ชม.)  

วตัถุประสงค ์ เพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถอธิบายองคป์ระกอบและFunction ของชั้น 
                       โครงสร้างทาง รวมทั้งรู้ถึงคุณสมบติัของวสัดุ ท่ีนาํมาใชใ้นการก่อสร้างชั้นทางไดถู้กตอ้งตามหลกั 
                       วิชาการ และสามารถดาํเนินการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ                  
ประเดน็สาํคญั                 
                  - องคป์ระกอบและ Function ของวสัดุและโครงสร้างทาง  
                  - ขอ้กาํหนดของวสัดุก่อสร้างต่างๆ และการควบคุมคุณภาพวสัดุ  
                  - การปรับปรุงวสัดุใหเ้หมาะกบังาน  
                  - การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างดา้นวสัดุ  
                 - เทคนิคการก่อสร้างท่ีเก่ียวกบัวสัดุ  
วิธีการ                    การบรรยาย การอภิปราย  
คุณสมบติัวิทยากร ผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้นควบคุมและก่อสร้างวสัดุชั้นทาง  
1.6 หัวข้อ: การควบคุมงานก่อสร้างผวิทาง (3 ชม.)  
วตัถุประสงค ์  เพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมสามารถอธิบายถึงหลกัการ และวิธีการควบคุมงานก่อสร้างผวิทาง และสามารถ 
                        ควบคุมงานก่อสร้างผวิทางไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
ประเดน็สาํคญั 
                  - ประเภท และชนิดผวิทางท่ีใชก่้อสร้างในงานทาง  
                  - หลกัการ และวธีิการควบคุมงานก่อสร้างผวิทางคอนกรีต  
                 - การกาํหนดสดัส่วนในการผสมคอนกรีต  
                 - การควบคุมคุณภาพคอนกรีต และการทดลอง  
                 - การก่อสร้างผวิทางคอนกรีต  
                -  หลกัการ และวธีิการควบคุมงานก่อสร้างผวิทางแอสฟัลต ์ 
               -   ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัวสัดุก่อสร้างของผวิทางแอสฟัลต ์ 
                -  ขอ้กาํหนดในการก่อสร้างผวิทางแอสฟัลต ์ ประมาณการวสัดุท่ีใชต่้อหน่วยพื้นท่ี  
                -  การคาํนวณหาสดัส่วนผสมของวสัดุมวลรวมผวิทางแอสฟัลตค์อนกรีต  
               -  การควบคุมงานก่อสร้างและขอ้ควรระวงัต่างในการก่อสร้าง  
วิธีการ                    การบรรยาย การอภิปราย  
คุณสมบติัวิทยากร ผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ดา้นวสัดุผวิทาง ทั้งผวิทางคอนกรีตและ 
                              ผวิทางแอสฟัลตช์นิดต่างๆ 
 

 



2. ระยะเวลาและสถานที ่

ปี 2555  กาํหนดจดัฝึกอบรม จาํนวน 4  รุ่นๆละ 3 วนัทาํการ ณ  โรงแรมแกรนด ์ทาวเวอร์ อินน์  ถนนพระรามหก  กทม.  

3. จํานวนและคุณสมบัตผู้ิเข้ารับการฝึกอบรม 

รุ่นละ 50 คน โดยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีคุณสมบติัดงัน้ี 

ขา้ราชการ พนกังานจากหน่วยงานราชการพนกังานรัฐวสิาหกิจ มหาวทิยาลยั และหน่วยงานเอกชนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเป็น

นายช่าง ควบคุมโครงการก่อสร้างทาง งานผวิทางและรากฐาน 

4. วทิยากร  

ผูท้รงคุณวฒิุ และมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ดา้นการก่อสร้างทาง ก่อสร้างผวิทางและรากฐาน จาก                   

กรมทางหลวง และสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 

5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และวธีิการจ่ายเงิน 

5.1 ค่าลงทะเบียน คนละ 8,500.- บาท 

รวมค่าเอกสารการฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั และค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม ขา้ราชการ พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ องคก์รมหาชน และมหาวิทยาลยัท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชา สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน                  

ไดเ้ตม็จาํนวน จากหน่วยงานตน้สงักดั  

5.2 การจ่ายเงินใหโ้อนเงินเขา้บญัชี 

ช่ือบญัชี สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย  

เลขบญัชี 008 – 2 -00408 -8 

ประเภทบญัชี ออมทรัพย ์

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์สาขา ถนนเพชรบุรี 

เม่ือโอนแล้วโปรดส่งสําเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุรุ่นทีอ่บรมให้สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ทราบทางหมายเลข

โทรสาร 02 984 0326 

 

 

 

 

 



กาํหนดการฝึกอบรมหลกัสูตรนายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทาง 
วนัแรกของการฝึกอบรมเวลา 

08.00 – 08.45 น.  ลงทะเบียน 

08.45 -09.00 น.               พิธีเปิดการอบรม 

09.00-10.30 น.                การบริหารสญัญาก่อสร้าง  (Construction Contract Administration ) 

10.30 – 10.45 น.  อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 

10.45 – 12.00 น.  การบริหารสญัญาก่อสร้าง  (Construction Contract Administration ) ต่อ 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.30 น.  การบริหารจดัการโครงการก่อสร้างทาง (Highway Construction Management) 

14.30 – 14.45 น.   อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 

14.45 – 16.00 น.              การบริหารจดัการโครงการก่อสร้างทาง (Highway Construction Management) ต่อ 

วนัทีส่องของการฝึกอบรม 

09.00 – 10.30 น.   การประเมินราคาค่าก่อสร้างทาง ( Engineering Cost Estimate for Highways) 

10.30 – 10.45 น.  อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 

10.45 – 12.00 น.  การประเมินราคาค่าก่อสร้างทาง ( Engineering Cost Estimate for Highways)  ต่อ 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.30 น.                การบรรยายสรุป  ( Briefing and Presentation ) 

14.30 – 14.45 น.                อาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม 

14.45 – 16.00 น.   การบรรยายสรุป  ( Briefing and Presentation ) ต่อ 

วนัทีส่ามของการฝึกอบรม 

09.00 – 10.30 น.  การควบคุมงานดา้นก่อสร้างวสัดุชั้นทาง (Supervision of Pavement Structure Construction) 

10.30 – 10.45 น.  อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 

10.45 – 12.00 น.  การควบคุมงานดา้นก่อสร้างวสัดุชั้นทาง (Supervision of Pavement Structure Construction)    

                                         ต่อ 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.30 น.              การควบคุมงานดา้นก่อสร้างผวิทาง ( Supervision of Pavement Surface Construction) 

14.30 – 14.45 น.               อาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม 

14.45 – 16.00 น.  การควบคุมงานดา้นก่อสร้างผวิทาง ( Supervision of Pavement Surface Construction) (ต่อ) 



สอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ที ่ 

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย เลขท่ี 216/11 – 12 

อาคารสงขลา 2 ถนนบอนดส์ตรีท เมืองทองธานี ต. บางพดู อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 โทรศพัท ์02-984-0836 

กด 0 หรือ 1 โทรสาร 02 9840326 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


