นายช่ างผู้ควบคุมโครงการก่ อสร้ างทาง
การฝึ กอบรมหลักสู ตร : นายช่ างผู้ควบคุมโครงการก่ อสร้ างทาง
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ดา้ นวิชาการและการปฏิบตั ิการให้กบั นายช่างโครงการและผูค้ วบคุมโครงการก่อสร้างในเรื่ อง :
1.1. การบริ หารสัญญาก่อสร้าง (Contract Administration)
1.2 การควบคุมงานก่อสร้าง (Highway Construction Technique)
1.3 การประเมินราคาค่างานก่อสร้าง (Highway Cost Estimation)
1.4 การเจรจาข้อพิพาท – นิติวศิ วกรรม
1.5 การควบคุมงานด้านก่อสร้างวัสดุช้ นั ทาง (Supervision of Pavement Structure Material)
1.6 การควบคุมงานด้านก่อสร้างผิวทาง (Supervision of Pavement Surface Material)
2. เพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์ตรงจากการแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ โครงการก่อสร้างทางในมุมมองของส่ วน
ราชการและภาคเอกชน (ผูร้ ับเหมา)
1 หัวข้ อวิชา
1.1 หัวข้ อ : การบริหารสั ญญาก่อสร้ าง (Contract Administration) (3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผรู ้ ับการฝึ กอบรมสามารถบริ หารสัญญาก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง ให้ทราบถึงพรบ. กฎ
ระเบียบเกี่ยวกับงานสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างทางของทางราชการ
ประเด็นสาคัญ
- พรบ.ว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอีเล็คทรอนิกส์
- หลักเกณฑ์ในการกาหนดคุณสมบัติผรู ้ ับเหมา เพื่อขึ้นทะเบียนเป็ นผูร้ ับเหมาในงานจ้างเหมาของทาง
ราชการ
- กระบวนการประกวดราคา ตามพรบ.การจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
- รู ปแบบสัญญาต่างๆ ในงานก่อสร้างทาง นวัตกรรมสัญญา
- เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สาคัญๆ ในสัญญา การวิเคราะห์และการประเมินความเหมาะสมของเงื่อนไข
ข้างต้น
- สัญญาแบบปรับราคาได้ Escalation Contract K. การจัดทาสู ตร Escalation Contract K. หลักเกณฑ์
และเหตุผล
วิธีการ
การบรรยาย ยกตัวอย่างงานที่ประสบความสาเร็ จ และงานที่มีขอ้ บกพร่ อง
คุณสมบัติวทิ ยากร ผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้ นการบริ หารสัญญาก่อสร้างทั้งงานจ้างเหมา
ภายในประเทศ และงานจ้างเหมานานาชาติ
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นายช่ างผู้ควบคุมโครงการก่ อสร้ างทาง

1.2 หัวข้ อ : การควบคุมงานก่ อสร้ าง (Highway Construction Technique) (3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผรู ้ ับการฝึ กอบรมทราบถึงกระบวนการก่อสร้างอย่างเป็ นระบบ ถูกต้อง ทราบถึงปัญหา
อุปสรรคและประสบการณ์ต่างๆ ในงานก่อสร้าง
ประเด็นสาคัญ
- ขั้นตอนในการก่อสร้าง ตั้งแต่เตรี ยมการ ดาเนินการ จนถึงปิ ดงาน
- ข้อพึงระมัดระวังในกระบวนการก่อสร้าง แนวทางแก้ไขปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ในงานก่อสร้าง
- การใช้เครื่ องจักรก่อสร้างอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นวัตกรรมเครื่ องจักรก่อสร้าง และเทคนิคก่อสร้าง
- การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง
- การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาในงานก่อสร้างในสนามภายใต้สภาวะภูมิประเทศ และเหตุต่างๆ
- การจัดทารายงานต่างๆ ที่จาเป็ นในงานควบคุมก่อสร้าง
วิธีการ
การบรรยาย การอภิปราย
คุณสมบัติวทิ ยากร ผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้ นการบริ หารจัดการโครงการก่อสร้างทาง
1.3 หัวข้ อ : การประเมินราคาค่ างานก่อสร้ าง (Highway Cost Estimation) (3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรู ้ดา้ นการประมาณราคาค่างานตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการ
กาหนด และทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ที่ใช้ในการกาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการประเมินราคา
ประเด็นสาคัญ
- คุณสมบัติของผูป้ ระเมินราคา และข้อควรระวังในการประเมินราคา
- การกาหนดราคาหรื อใช้ราคาวัสดุก่อสร้างต่างๆ ในการคานวณค่างาน
- การคานวณค่าขนส่ งวัสดุก่อสร้าง หลักการข้อกาหนดและเหตุผล
- การคานวณค่าดาเนินการ (Operating Cost) ของกิจกรรมงานทางต่างๆ รายละเอียดการคานวณของ
แต่ละกิจกรรมอย่างละเอียด
- การคานวณค่าอานวยการโครงการ (Administration Cost) และการกาหนดหลักเกณฑ์ในการใช้ค่า
อานวยการต่างๆ
- การคานวณประเมินค่างานก่อสร้างของโครงการงานทาง การจัดทาโปรแกรมประเมินราคาค่างาน
วิธีการ
การบรรยาย การอภิปราย
คุณสมบัติวทิ ยากร ผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้ นงานการประมาณราคาก่อสร้างทาง
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1.4 หัวข้ อ : การเจรจาข้ อพิพาท – นิติวศิ วกรรม (3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทราบถึงข้อพิพาทต่างๆ ที่มกั เกิดในงานก่อสร้าง การเตรี ยมการ
ป้ องกันหรื อแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประหยัด ยุติธรรม การใช้หลักการ
นิติวิศวกรรมเพื่อป้ องกัน แก้ไขปั ญหาในงานก่อสร้าง
ประเด็นสาคัญ
- ข้อพิพาทในงานก่อสร้าง สาเหตุการป้ องกันและแก้ไขข้อพิพาท
- หลักการในการป้ องกันแก้ไขข้อพิพาทในงานก่อสร้าง
- ให้ทราบถึงหลักการของนิติวศิ วกรรม
- การใช้นิติวศิ วกรเพื่อศึกษาวิจยั ค้นหาสาเหตุของปัญหา ความวิบตั ิต่างๆ ในงานวิศวกรรม
- คุณสมบัติและหน้าที่พึงปฏิบตั ิของนิติวิศวกร
- เทคนิคและประสบการณ์ในงานนิ ติวศิ วกรรมของโครงการฯ เมกกะต่างๆ
วิธีการ
การอภิปราย
คุณสมบัติวทิ ยากร ผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและทักษะในการบรรยายและการนาเสนอ
1.5 หัวข้ อ : การควบคุมงานด้ านก่อสร้ างวัสดุช้ ันทาง (Supervision of Pavement Structure Material) (3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมมีความรู ้ความเข้าใจและสามารถอธิบายองค์ประกอบและ Function ของ
ชั้นโครงสร้างทาง รวมทั้งรู ้ถึงคุณสมบัติของวัสดุที่นามาใช้ในการก่อสร้างชั้นทางได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และสามารถดาเนินการควบคุมคุณภาพวัสดุ ทั้งจากแหล่งที่นามาใช้ที่หน้างาน
และการปรับปรุ งคุณภาพวัสดุให้เข้ามาตรฐานข้อกาหนด เพื่อให้งานก่อสร้างมีคุณภาพมาตรฐาน
ประเด็นสาคัญ
- องค์ประกอบของโครงสร้างผิวทาง และ Function ของแต่ละชั้นโครงสร้าง
- ข้อกาหนดวัสดุก่อสร้างโครงสร้างทางชั้นต่างๆ และการควบคุมคุณภาพวัสดุ
- ข้อควรระมัดระวังในการเลือกแหล่งวัสดุ การตรวจสอบ เก็บตัวอย่าง
- การปรับปรุ งคุณภาพวัสดุที่ดอ้ ยคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามข้อกาหนดทั้งด้วยวิธีกล การผสมวัสดุอื่น
การใช้สารเคมีผสมเพิ่ม
- การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ข้อควรระวังการเก็บตัวอย่าง การทดสอบ ผลทดลอง และรายงานผล
การทดสอบ
- เทคนิคการก่อสร้างที่เกี่ยวกับวัสดุ
วิธีการ
การบรรยาย การอภิปราย
คุณสมบัติวทิ ยากร ผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้ นควบคุมและก่อสร้างวัสดุช้ นั ทาง
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1.6 หัวข้ อ : การควบคุมงานก่อสร้ างผิวทาง (Supervision of Pavement Surface Material) (3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทราบถึงคุณสมบัติและการตรวจสอบควบคุมวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ก่อสร้าง
งานผิวทาง การควบคุมงานก่อสร้างผิวทางและการป้ องกันแก้ไขปั ญหาต่างๆอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ประเด็นสาคัญ
- ประเภทและชนิดผิวทางในงานทาง ผิวลาดยาง คอนกรี ต
- หลักการ และวิธีการควบคุมงานก่อสร้างผิวทางคอนกรี ต
- การควบคุมคุณภาพและทดลองคอนกรี ต
- การควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างผิวทางคอนกรี ต
- หลักการและวิธีการควบคุมงานก่อสร้างผิวทางลาดยางประเภทต่าง ๆ
- ข้อกาหนดวัสดุก่อสร้างผิวทางมวลหิ น แอสฟัลต์ประเภทต่าง ๆ
- ข้อกาหนดและการควบคุมงานก่อสร้างผิวทางประเภทต่าง ๆ
- การประเมินวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างผิวทางต่อหน่วยพื้นที่
- ข้อควรระวังในการควบคุมงานก่อสร้างผิวทาง
วิธีการ
การบรรยาย การอภิปราย
คุณสมบัติวทิ ยากร ผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้ นวัสดุ ผวิ ทาง ทั้งผิวทางคอนกรี ตและ
ผิวทางแอสฟัลต์ชนิดต่างๆ
2. ระยะเวลาและสถานที่
ระยะเวลาฝึ กอบรม : 3 วัน
สถานทีฝ่ ึ กอบรม : ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ ถนนรัชดาภิเษก ห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ
3. จานวนและคุณสมบัติผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม
รุ่ นละ 25-30 คน โดยผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีคุณสมบัติดงั นี้
- ข้าราชการ พนักงานจากหน่วยงานราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานเอกชน
ที่ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นนายช่างควบคุมโครงการก่อสร้างทาง งานผิวทางและฐานรากหรื ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. วิทยากร
ผูท้ รงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ดา้ นงานก่อสร้างโครงสร้างทางและผิวทาง และฐานราก
จากกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
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5. ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม และวิธีการจ่ ายเงิน
5.1 ค่าลงทะเบียน คนละ 9,00.-บาท รวมค่าเอกสารการฝึ กอบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน
และค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนและมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชา สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้เต็มจานวน จากหน่วยงานต้นสังกัด
5.2 การจ่ายเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย เลขที่บญั ชี 106-5-46566-6
ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุ งเทพ สาขาประตูน้ า

เมื่อโอนเงินแล้ วโปรดส่ งสาเนาใบโอนเงิน พร้ อมระบุร่ ุ นทีอ่ บรม ให้ สมาคมทางหลวงแห่ งประเทศไทย
ทราบทางโทรสารหมายเลข 0 2984 0326
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ที่ :
สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย เลขที่ 216/11-12 อาคารเดอะเลค 2 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรี ท
ต. บางพูด อ. ปากเกร็ ด จ. นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2984 0836 หรื อ 08 9777 1283 และ 08 6344 0555
โทรสาร 0 2984 0326
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