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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
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ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs  Consortium สูตลาดอาเซียน”  ซ่ึงเปนโครงการที่เกิดขึ้น
จากความรวมมือของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนอื โดยไดเล็งเห็นวาปจจุบนัผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมกอสรางและ
ธุรกิจตอเนื่องของไทยมีขีดความสามารถในการแขงขนัในตลาดตางประเทศพอสมควรสามารถชนะ
การประกวดราคาระดับนานาชาติของโครงการตางๆ ทั้งโครงการกอสรางอาคาร ท่ีอยูอาศัย และ
สาธารณูปโภคอื่นๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพที่จะขยายตลาดไปยังตางประเทศ
ได อยางไรก็ตามการเขาไปทําธุรกิจในตางประเทศโดยเฉพาะประเทศในอาเซียนของผูประกอบการ
อุตสาหกรรมกลุมนี้เปนไปในลักษณะตางคนตางทํา ยังขาดความเชือ่มโยงและการพัฒนารวมกนัอยาง
เปนระบบ ดังนั้นเพื่อเสริมสรางใหผูประกอบการไทยมีความเขมแข็ง และสามารถเปนผูนํา
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กอสราง เพื่อสรางเปนบรรทัดฐานในการกอสรางที่ดีขึ้นจะนําไปสูการยกระดับคณุภาพและมาตรฐาน
การกอสรางและเตรียมขยายธุรกิจในตลาดทั้งในและตางประเทศตอไป ดังนั้นจึงไดจดัทําโครงการนี้ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนานายชางและชางกอสราง ใหเกิดความรู ทักษะ ทัศนคติ และการเรียนรู
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ออกเปน นายชางมีสังกัด จํานวน 311  คน  นายชางไมมีสังกัด จํานวน 156  คน  และนักศกึษา   
จํานวน 68  คน 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ ความรูความเขาใจ /ทักษะ/ การนําไปใช ตอการเขารวม
ฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง โดยรวมทุกภูมภิาคอยูในระดับมาก 
 อยางไรก็ตามในการพัฒนานายชาง / ชางกอสรางใหมคีวามรูและทักษะนําไปสูการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการกอสรางและเตรียมขยายธุรกิจในตลาดทั้งในและตางประเทศไดนั้น ควรมี
องคกร หรือหนวยงานทีด่แูลดานสมรรถนะวิชาชีพชางกอสราง  และคอยสงเสริมใหชางเหลานี้ไดมี
โอกาสในการพัฒนาฝกอบรมความรูและทกัษะในเทคโนโลยีดานชางกอสรางใหม ๆ พรอมกับ
สนับสนุนชางกอสรางไทยทีม่ีฝมือดีมีประสบการณชางกอสรางเปนเวลานานไดถายทอด
ประสบการณความรูและทักษะตางๆ แกชางกอสรางรุนหลังตอไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
       บานและที่อยูอาศัยถือเปนปจจัยที่ 5 ที่จําเปนสําหรับมนุษยในการดํารงชีวิตจนทําใหสังคม
ในเมืองใหญๆเชน ในเมืองหลวงจะเห็นวามีส่ิงกอสรางจํานวนมากมาย มีผูประกอบการเล็กใหญ
มากมายเปนผูรับจางจนกระทั่งสิ่งกอสรางไมวาจะเปนบานเดี่ยว หมูบาน อาคารชุดและอาคารสูง
มากมายเกิดขึ้นจนแออัดไปหมด หากมีการพัฒนาชางหรือผูประกอบการใหเปนผูประกอบการที่มี
คุณภาพยอมสงผลตอทุกฝายจะไดรับผลจากการพัฒนานี้ ทําใหไดส่ิงกอสรางที่มีความสวยงาม ราคา
ถูกลงและแข็งแรงไดมาตรฐาน 
 
1.1 ความเปนมาของโครงการ 

กลุมอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง มีความเชื่อมโยงกันเปนหวงโซมูลคาที่สําคัญ
ของประเทศ  เร่ิมจากอุตสาหกรรมตนน้ําตั้งแต การออกแบบกอสราง สถาปนิก การพัฒนาและเตรียม
สถานที่ ผูผลิตและผูคาวัสดุกอสราง ตลอดจนผูใหเชาอุปกรณเครื่องจักร  สวนกลางน้ํา จะเกี่ยวของ
ในธุรกิจการกอสราง งานวิศวกรรม งานติดตั้งอุปกรณเครื่องจักรอุปกรณ เครื่องใชไฟฟา  ติดตั้ง
อุปกรณสาธารณูปโภคสุขภัณฑ  งานตกแตงทาสีภายนอก ภายในงานไม งานพื้น ตลอดจนงาน
ซอมแซม  ซ่ึงในสวนของกลางน้ําจะมีกลุมอุตสาหกรรมสนับสนุน เชนกลุมเฟอรนิเจอร และกลุม
เครื่องใชไฟฟา ในสวนของปลายน้ํา กลุมพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย บริษัทผูรับเหมากอสรางและ
ตกแตง  โครงการกอสรางของภาครัฐ  ซ่ึงในสายโซอุปทานของอุตสาหกรรมกอสรางมักมี
ความสัมพันธแบบเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ตัวอยางเชน รานคาวัสดุกอสราง นอกจากจะเปนผูจัดหาวัสดุ
กอสรางใหกับผูรับเหมากอสรางแลว ยังเปนผูสนับสนุนสินเชื่อใหกับผูรับเหมา และเปนคลังเก็บวัสดุ
กอสรางใหกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยอีกดวย หรือบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย   นอกจากจะ
เปนผูวาจางผูรับเหมากอสรางแลว ยังเปนผูที่จัดซื้อวัสดุกอสรางใหแกผูรับเหมา หรือเปนผูค้ําประกัน
คาวัสดุกอสรางกับรานคาวัสดุกอสราง ใหแกผูรับเหมา เปนตน 

ในปจจุบันผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่องของไทยมีขีด
ความสามารถในการแขงขันในตลาดตางประเทศพอสมควรสามารถชนะการประกวดราคาระดับ
นานาชาติของโครงการตางๆทั้งโครงการกอสรางอาคาร ที่อยูอาศัย และสาธารณูปโภคอื่นๆ เพิ่มขึ้น
เร่ือยๆ  เชนเดียวกับกลุมผูประกอบการในธุรกิจตอเนื่องเชนบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา  สถาปนิก  ธุรกิจ
ออกแบบ  ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพที่จะขยายตลาดไปยังตางประเทศได พรอมๆกับ
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อุตสาหกรรมกอสราง อยางไรก็ตามการเขาไปทําธุรกิจในตางประเทศโดยเฉพาะประเทศในอาเซียน
ของผูประกอบการอุตสาหกรรมกลุมนี้เปนไปในลักษณะตางคนตางทํา ยังขาดความเชื่อมโยงและการ
พัฒนารวมกันอยางเปนระบบ  

ดังนั้น   เพื่อเปนการเตรียมตัวและเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการไทย โดยในระยะแรกมี 
การจัดทําฐานขอมูลของผูประกอบการการอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง ใชเปนฐานของ
การที่จะสรางกลไกการพัฒนาชางตาง ๆ เพื่อเสริมสรางใหผูประกอบการไทยมีความเขมแข็ง และ
สามารถเปนผูนําอุตสาหกรรมในภูมิภาคไดจึงตองมีการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานของตนใหมี 
ขีดความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะเรื่องการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชใน 
การกอสราง การเลือกวัสดุอุปกรณในการกอสรางที่เหมาะสมกับเทคโนโลยี ตลอดจนคํานึงถึง
มาตรฐานและความปลอดภัยในการกอสราง เพื่อสรางเปนบรรทัดฐานในการกอสรางที่ดีขึ้นจะ
นําไปสูการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการกอสรางและเตรียม ขยายธุรกิจในตลาดทั้งในและ
ตางประเทศตอไป 
 
1.2  วัตถุประสงคของโครงการ 

1.2.1 เพื่อพัฒนานายชางและชางกอสราง ใหเกดิความรู ทักษะ ทัศนคติ และการเรียนรู 
ทางดานวิชาการและเทคโนโลยีในการปฏบิัติงานดานการกอสรางที่เกี่ยวของ 

1.2.2 เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการประกอบอาชีพดานชางและชางกอสราง 
 
1.3  กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ 
             อุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทยมีผูประกอบการจํานวนมากทั้งขนาดใหญและเล็ก  
แรงงานที่ทํางานในบริษัทตางๆสวนใหญเปนแรงงานที่ขาดทักษะและการพัฒนาฝมือ และมักมี 
วุฒิการศึกษาที่นอยกวาแรงงานในอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากสภาพการทํางานที่มีความเสี่ยง
อันตราย และความไมแนนอนของที่ทํางานและถิ่นพํานักซึ่งตองยายตามสถานที่กอสรางอยู
ตลอดเวลา ดวยเหตุนี้แรงงานในอุตสาหกรรมกอสรางจึงมักเปนแรงงานจากภาคการเกษตร เมื่ออยู
ในชวงระหวางนอกฤดูกาล แรงงานเหลานี้ก็จะหล่ังไหลเขามาสูเมืองที่มีขนาดใหญกวาเพื่อหางานทํา
หลังจากนั้นเมื่อถึงฤดูกาลทํานาแรงงานเหลานี้ก็จะกลับสูทองถ่ิน เขาสูแรงงานภาคเกษตรตอไป  
         โอกาสที่แรงงานเหลานี้จะไดรับการพัฒนา เพื่อยกระดับตัวเองจากสภาพแรงงานไรฝมือ 
ไปสูชางที่มีความเชี่ยวชาญจึงมีโอกาสที่นอยกวาแรงงานในอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ เพื่อจะทําให
ธุรกิจอุตสาหกรรมกอสรางขนาดใหญของประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันไดในตลาด
ตางประเทศจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาอบรมทั้งดานความรูและทักษะใหมากขึ้น  มีอุตสาหกรรม 
การกอสรางของไทยหลายบริษัทที่สามารถรับงานในตางประเทศแสดงใหเห็นถึงความสามารถใน
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การรับการถายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง  แตการพัฒนาชางฝมือยังไมได รับการฝกอบรมใหมี
ความกาวหนาไปอยางเทาเทียมกันจะเห็นไดวาในขณะที่แรงงานตางชาติราคาถูกไดเขามาอาศัยอยูใน
ประเทศไทยมากขึ้น ทําใหแรงงานไทยไรฝมือถูกแยงงาน แตแรงงานประเภทมีฝมือยังคงขาดแคลน 
เพราะแรงงานไทยยังไมสามารถพัฒนาฝมือได ปญหาเหลานี้จะเปนอุปสรรคในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมกอสรางไทยในเวทีอาเซียนตอไป   

ดังนั้นจําเปนที่จะตองมีการจัดอบรมและพัฒนาทักษะในดานที่จําเปนเพื่อการแขงขันใน
ระดับอาเซียนตอไปโดยกําหนดใหตองเปนผูประกอบการทั้งขนาดเล็กและใหญที่มีการรับเหมาหรือ
รับงานดานการกอสรางที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดดังตอไปนี้ 

1.3.1 เปนผูที่อยูในบริษัทหรือผูประกอบการที่มีการดําเนินงานมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
1.3.2 เปนบริษัทหรือผูประกอบการที่มีพนักงานรวมกันไมนอยกวา 20 คน 
1.3.3 ผูที่จะเขารับการอบรมตองมีประสบการณทํางานมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน 
1.3.4 ผูเขาอบรมในแตละสาขาวิชาชีพตองมีประสบการณในสาขานั้นๆมาไมนอยกวา 3 เดือน 
1.3.5 เปนผูที่บริษัทสงเขารับการอบรมและยินดีที่จะสนับสนุนการเดินทาง และบริษัทสามารถ

สงเขารับการอบรมไดรวม 5 สาขาๆละ 1 คนรวมไมเกิน 5 คนตอบริษัท 
 
1.4  ขอบเขตของการดําเนินงาน 

ในการดําเนินงานของโครงการพัฒนานายชาง / ชางกอสราง  เพื่อใหการดําเนินการมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมผูประกอบการทั่วประเทศจึงมีการกําหนดพื้นที่ดําเนินการในกลุมพื้นที่ที่มี
การประกอบอาชีพและมีการกอสรางมากเปนเปาหมายโดยแบงออกเปน 5 ภูมิภาค  และมีขอบเขต
การดําเนินงานดังตอไปนี้ 

1.4.1 จัดการประชุมระดมความคิดเพื่อกําหนดกรอบหลักสูตรการอบรม 1 คร้ัง โดยเชิญ
วิศวกร ผูควบคุมงาน และผูประกอบการรับสรางบาน ในกรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 30 คน ให
ขอมูล 

1.4.2 จัดการฝกอบรมแบงออกเปน 5 ภูมิภาคๆละ 1  รุนๆ ละประมาณ 90 คน 
1.4.3 การจัดแบงภูมิภาคโดยแบงเปน ภาคกลาง (กรุงเทพและปริมณฑล) ภาคเหนือ ภาคใต 

ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รวม 5  ภูมิภาค รวมจํานวนผูเขารวมโครงการไมต่าํกวา
450  คน 

1.4.4 การอบรมจัดแบงออกเปนสาขาวิชาชีพที่สังคมตองการ คือ   ชางฉาบปูน  ชางกออิฐ   
ชางผนังยิปซั่ม  ชางมุงหลังคา และชางติดตั้งสุขภัณฑและกอกน้ําหรือสาขาอื่นตามที่ภูมิภาคนั้นๆ
สนใจ 
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1.5  ระยะเวลาดําเนินการ 
1.5.1 ภาคกลาง   มีการจัดฝกอบรม   1  แหง  คือ   

 จัดฝกอบรม  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื  
  ในวนัที่  25-27  ธันวาคม 2552 

1.5.2 ภาคเหนือ   มีการจัดฝกอบรม   1  แหง  คอื 
จัดฝกอบรม ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เชียงใหม 
ในวนัที่  13-15  มกราคม 2553 

1.5.3 ภาคตะวันออก  มีการจัดฝกอบรม   1  แหง  คือ 
จดัฝกอบรม  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  
ในวนัที่  27-29 มกราคม 2553 

1.5.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีการจัดฝกอบรม   2  แหง  คอื 
1)   จัดฝกอบรม  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในวนัที ่17-19  กุมภาพันธ 2553 
2)   จัดฝกอบรม  ณ  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  ในวันที่ 10-12  มีนาคม  2553 

1.5.5 ภาคใต  มีการจัดฝกอบรม   1  แหง  คือ 
จัดฝกอบรม  ณ  วทิยาลัยเทคนิคหาดใหญ  ในวนัที่ 3-5  มีนาคม 2553 

 
1.6  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานของงานกอสรางไดมากขึ้นรวมทั้งการเรียนรู
เทคโนโลยีใหมๆจากการใชวัสดุกอสรางชนิดใหมๆที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใหการทํางานมีคุณภาพ
สามารถลดตนทุนการทํางานไดมากขึ้น  มีทัศนคติที่ดีตออาชีพชางกอสราง   มีความเขาใจในภาพรวม
ของงานชางกอสราง และมีทักษะที่ถูกตองของชางแตละประเภท 
 
1.7  แผนการดาํเนินการ   

คณะทํางานไดกําหนดแผนดาํเนินการกิจกรรม  ชวงระยะเวลา ตั้งแต 15 ตุลาคม 2552 ถึง  
12 เมษายน 2553  ดังตารางที่ 1-1 

 
 
 
 
 
 



                                        
รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
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ตารางที่ 1-1  แผนดําเนนิการกิจกรรม 

กิจกรรม เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 
จัดประชุมระดมความคิด เพือ่ช้ีแจงทํา
ความเขาใจกับนายชาง/ชางกอสราง 
และแนวทางการรับสมัครเขาอบรม 

      

จัดทํารางคูมือหลักสูตรสําหรับการพัฒนา
นายชาง/ชางกอสราง 

      

จัดทําคูมือหลักสูตรสําหรับการพัฒนา 
นายชาง/ชางกอสราง 

      

กําหนดเกณฑ ผูเขารวมโครงการ       
จัดทําเอกสารการฝกอบรม       
คัดเลือกผูเขาอบรมรวมกับ สสว.       
จัดการอบรมทีภ่าคกลาง กรุงเทพฯ  
และปริมณฑล 

      

จัดการอบรมที ่ภาคเหนือ       
จัดการอบรมที ่ภาคตะวันออก       
จัดการอบรมที ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       
จัดการอบรมที ่ภาคใต       
ประเมินโครงการและรายงานผล       
 
1.8  ผูรับผิดชอบโครงการ 

คณาจารยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือทั้ง 3 คณะคือ 
      คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ท่ีปรึกษาโครงการ 
 ศาตราจาย ดร. ธีรวุฒิ   บุญยโสภณ 
              อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 
ผูจัดการโครงการ 
              รองศาสตราจารย  สมเกียรติ  จงประสิทธิ์พร 
 
 



                                                            รายงานผลการดําเนินงานการพฒันานายชาง/ชางกอสราง 
กิจกรรมการพัฒนานายชาง / ชางกอสราง ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน”    
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ผูชวยผูจัดการโครงการ 
1. ดร. ภาณวุัฒน   ปนทอง  ฝายพัฒนาและจัดทําหลักสตูร 
2. ผศ. ดร. สมิตร   สงพิริยะกจิ ฝายฝกอบรมและจัดทําเอกสาร 
3. อาจารย ดวงกมล   บุญธิมา  ฝายประเมินผลโครงการ 

คณะดําเนินงาน                                                                                                                                                        
1. รองศาสตราจารย  ดร. วิทยา  วิภาวิวัฒน  วิทยากรบรรยายภาคทฤษฏ ี
2. ผศ. ดร. กิตติชัย  ธนทรพัยสิน   วิทยากรบรรยายภาคทฤษฏ ี
3. รศ. ดร. ชีวลัค  พงษบูรณกิจ    วิทยากรบรรยายภาคทฤษฏ ี
4. ผศ. ดร. วรรณวิทย  แตมทอง    วิทยากรบรรยายภาคทฤษฏ ี
5. ผศ. ดร. เชิดชนินทร หมดมลทิน   วิทยากรบรรยายภาคทฤษฏ ี
6. รศ. ดําเนินภร  คงพาลา    วิทยากรบรรยายภาคปฏิบัต ิ
7. อาจารย อดิสรณ  พงษสุวรรณ   วิทยากรบรรยายภาคปฏิบัต ิ
8. อาจารย มาณตั ิภมะราภา      วิทยากรบรรยายภาคปฏิบัต ิ
9. ผศ.สมบูรณ  คงสมศักดิ์ศิริ    วิทยากรบรรยายภาคปฏิบัต ิ
10. ดร.กีรติกานต  พิริยะกุล    วิทยากรบรรยายภาคปฏิบัต ิ
11. นางนงลักษณ  เลิศคชสีห      เจาหนาที่โครงการ 
12. นายมีชัย  แซอ้ึง     ผูประสานงานโครงการ 

 
การปฏิบัติงานของทีมงานและวิทยากรเปนไปตามแผนงานที่วางไวและอาจมีการไปเยีย่มชม

โครงการของ SCG ในบางภมูิภาคของการจัดอบรมเพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับทราบ 
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของวัสดุใหมและการใชเทคโนโลยใีหมๆ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                        
รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
กิจกรรมการพัฒนานายชาง / ชางกอสราง ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน”    
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บทที่ 2 
วิธีการดําเนินงาน 

 
 ในการดําเนินงาน โครงการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง ภายใต “โครงการเสริมสราง
เครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน”  (กลุมอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง) ซ่ึง
โครงการนี้จัดทํารวมกันระหวาง สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  ซ่ึงมีระยะเวลาดําเนินงานเปนเวลา  6  เดือน 
ตั้งแต  15  ตุลาคม  2552  ถึง  12  เมษายน  2553  มีขั้นตอนวิธีการดําเนินงานดังนี้ 
 2.1  การศึกษารูปแบบการพฒันาหลักสูตร   

2.2  การจัดประชุมระดมสมอง  
 2.3   การสรางหลักสูตรฝกอบรมพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 

2.4  การกําหนดวางแผนการฝกอบรม 
2.5  การจัดประสัมพันธโครงการ 
2.6   การรับสมัครและคัดเลอืกผูสมัครเขารับการฝกอบรม 

 2.7  การดําเนนิการฝกอบรม 
   
2.1  การศึกษารูปแบบการพฒันาหลักสูตร 

ในการจดัทําหลักสูตรฝกอบรมสําหรับโครงการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง  ไดศึกษา 
ตามแนวความคิดการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมของทาบา (Taba: 1962) ไดเสนอรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรอยางเปนระบบ โดยการพัฒนาหลักสูตร มี 7 ขั้น ดังนี ้

ขั้นที่ 1 การสํารวจความตองการ นักพัฒนาหลักสูตรหรือผูสอนเปนผูสํารวจความตองการ 
ทางการเรียนจากกลุมผูเรียน ทําการวิเคราะหคุณลักษณะของผูเรียนแตละคน ในดานขอมลูพื้นฐาน 
ขอบกพรอง และความแตกตางระหวางบุคคล 
 ขั้นที่ 2 การกําหนดจุดมุงหมาย ภายหลังจากการไดระบุถึงความตองการของผูเรียน  
พรอมกับวิเคราะหลักษณะของผูเรียนแลว ครูผูสอนจะใชขอมูลที่นี้มากําหนดเปนจดุมุงหมาย  
เพื่อเปนแนวทางสําหรับการพัฒนาหลักสูตรขั้นตอไป 
 ขั้นที่ 3 การเลือกเนื้อหา จุดมุงหมายที่ไดกําหนดไวจะเปนแนวทางในการเลือกเนือ้หา  
ซ่ึงเนื้อหาที่คัดเลือกมาจะตองเหมาะสมและมีความสําคญักับผูเรียน 



                                                            รายงานผลการดําเนินงานการพฒันานายชาง/ชางกอสราง 
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 ขั้นที่ 4 การจัดลําดับเนื้อหาวชิา เมื่อผูสอนไดเนื้อหามาแลวจะตองจัดลําดับเนื้อหาวิชา 
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพของผูเรียน เชน วุฒิภาวะ ความพรอม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนตน 
 ขั้นที่ 5 การเลือกประสบการณการเรียนรู เมื่อจัดลําดับเนื้อหาแลว ผูสอนจะทําการเลือก
กิจกรรมการเรยีนการสอนและวิธีสอนที่สอดคลองกับธรรมชาติของเนื้อหาวิชาและสภาพผูเรียน 
 ขั้นที่ 6 การจัดลําดับประสบการณ ผูสอนเปนคนตัดสินใจจัดลําดับกิจกรรมการเรียนรู  
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียน 
 ขั้นที่ 7 กําหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีประเมินผล นักพฒันาหลักสูตรจะชวยในการตัดสินใจ 
วามีจุดมุงหมายขอใดบางที่ผูเรียนไดบรรลุ สวนผูสอนจะชวยในการคัดเลือกเทคนิควธีิการประเมิน 
ที่เหมาะสมกบัความสามารถของผูเรียน 
 จากการศึกษารูปแบบการพฒันาหลักสูตรฝกอบรมของทาบา (Taba: 1962) ดังกลาวขางตน  
คณะดําเนินงานโครงการจึงนําแนวคิดทฤษฎีมาพัฒนาหลกัสูตรฝกอบรมโครงการพัฒนานายชาง/ 
ชางกอสราง โดยมีขั้นตอนดงันี้ 
 1.  จัดประชุมระดมสมองกลุมผูเกี่ยวของกับกิจการกอสราง  ไดแก  นายชาง   ชางกอสราง  
หัวหนาชาง และเจาของกิจการ เปนตน เพื่อหาความตองการในการพัฒนานายชาง/ ชางกอสราง  
ช้ีแจงทําความเขาใจกับนายชาง / ชางกอสราง  และแนวทางการรับสมัครผูเขารับการฝกอบรม  
นอกจากนั้นยังสงเสริมใหมีความรูความเขาใจ  เจตคติที่ดี  และทักษะในวิชาชีพชางกอสราง 
อยางมีประสิทธิภาพ 
 2.  การสรางหลักสูตรฝกอบรมพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
 2.1  กําหนดจดุมุงหมายหรอืวัตถุประสงคในการพัฒนานายชาง / ชางกอสราง 
 2.2  คัดเลือกเนื้อหาฝกอบรม และเลือกประสบการณการเรียนรูใหเหมาะสม 
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 2.3  การจัดลําดับเนื้อหา  และประสบการณใหเหมาะสมกับเนื้อหาฝกอบรม 
 2.4  กําหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีประเมนิผลโดยคัดเลอืกเทคนิควิธีการประเมิน 
ที่เหมาะสมกบัความสามารถของผูเขาอบรม 
 2.5  จัดทํารางหลักสูตรฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง 
 3.  การประเมนิคุณภาพของหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ 
 4.   จัดทําหลักสูตรฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสรางฉบับสมบูรณ 
 
 
 
 



                                        
รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
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2.2  การจัดประชุมระดมสมอง 
 การจัดประชุมระดมสมองจัดขึ้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
โดยเชิญ ผูควบคุมงาน วิศวกร และผูประกอบการในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล เขาใหขอมูล 
จํานวน 30 คน เพื่อสอบถามถึงปญหาที่ปรากฏอยูจริง ในอุตสาหกรรมกอสราง เพื่อรวมกันกําหนด
แนวทางการดาํเนินการหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมอยางแทจริง ช้ีแจงทํา
ความเขาใจกับนายชาง / ชางกอสราง  และแนวทางการรับสมัครผูเขารับการฝกอบรม โดยจะจัดการ
ประชุม คร่ึงวัน และรวมประชาสัมพันธโครงการในจังหวัดตางๆ เพื่อเชิญชวนผูประกอบการที่สนใจ
สงทีมงานหรือพนักงานเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของชางซึ่งเปนวิถีทางในการชี้แจงงาน
เชนเดียวกัน 
 
2.3  การสรางหลักสูตรฝกอบรมพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
 ในการสรางหลักสูตรฝกอบรมพัฒนานายชาง /ชางกอสราง มีขั้นตอนดังนี้ 
 2.3.1  รวบรวมขอมูลจากการประชุมระดมสมอง และแหลงขอมูลท่ีเก่ียวของ 
  ขั้นตอนนี้ไดรวบรมขอมูลจากการประชุมระดมสองที่จัดขึ้น  โดยเชิญผูที่เกี่ยวของ
มารวมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะความตองการพัฒนานายชาง /ชางกอสราง ดานตางๆ   โดยเชิญ
บุคคลไดแก  ผูควบคุมงาน วิศวกร และผูประกอบการในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล   และ
นอกจากนั้นยังคํานึงถึงสภาพปจจุบันที่เปนอยูของธุรกิจการกอสราง  ซ่ึงจากสมมติฐานของธุรกิจการ
กอสรางที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นมีงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวนมาก ทําใหเกิด
ผูประกอบการรายใหมๆมากขึ้น แตในงานรับเหมากอสรางบาน  คอนโดมีเนียม  โรงงาน และ
โครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของภาครัฐ ผูประกอบการสวนใหญ ไมไดคํานึงถึงคุณภาพงาน
กอสรางและไมไดนํามารวมเปนตนทุนของการดําเนินงานกอสราง ซ่ึงสงผลใหเกิดการลมหายตาย
จากของผูประกอบการทําใหเกิดผูประกอบการรายใหมๆ ที่เขามารับงานกอสรางจากภาครัฐและ
เอกชน มีขาดทุนและยุบกิจการไปในที่สุด งานกอสรางปจจุบันจึงหันมาใหความสําคัญ ในเรื่องของ
การควบคุมคุณภาพงานกอสรางมากขึ้น เชน งานโครงการกอสรางบานพักอาศัย  งานโครงการ
กอสรางขนาดใหญ ฯลฯ เพราะเปนสิ่งที่อยูใกลกับผูบริโภคมากที่สุด ทางคณะผูจัดทําไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญดังกลาว จึงไดพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาฝมือของชางกอสรางและการทํางานที่มีคุณภาพ
อยางปลอดภัย  โดยกําหนดการอบรมในสวนที่เปนหนาเปนตาและมีปญหามากที่สุดเพราะในขั้นแรก
ของงานกอสรางคือการออกแบบและการสรางโครงสรางมักไมคอยมีปญหาเพราะวิศวกรผูออกแบบ
ตองระมัดระวังในความแข็งแรง  ตอมาเมื่อมีการทําโครงสรางเสร็จแลวจะถึงขั้นตอนการทําผนังหรือ
รายละเอียดของการทําใหเปนอาคารหรือบานที่สําเร็จจะตองระมัดระวังมากเพราะหากไมทําให



                                                            รายงานผลการดําเนินงานการพฒันานายชาง/ชางกอสราง 
กิจกรรมการพัฒนานายชาง / ชางกอสราง ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน”    
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รอบคอบอาจจะตองมีการแกไขหรือร้ือทิ้งหากไมมีคุณภาพพอเจาของโครงการอาจะไมยอมรับ  
ดังนั้นในงานขั้นสุดทายคือ การกออิฐ  การฉาบปูน การทําผนังยิปซั่ม  การมุงหลังคาและการติดตั้ง
สุขภัณฑใน  5 ขั้นตอนนี้หากมีขั้นตอนใดไมสมบูรณยอมสงผลตอความเสียหายตางๆที่อาจจะเกิดขึ้น 
เชนการกออิฐที่ไมไดแนวจะสงผลตอการฉาบปูนที่ส้ินเปลืองหรือไมไดแนวตามไปดวย  การมุง
หลังคาที่ไมดีจะสงผลตอการรั่วเมื่อมีฝนตกหรือการติดตั้งสุขภัณฑที่ไมไดมาตรฐานอาจสงผลตอการ
ร่ัวของน้ําในหองน้ําหรืออางลางมือ เปนตน 
  ดังนั้นจึงไดรวบรวบขอมูลดังกลาวและจัดทําเปนหัวขอและเนื้อหาในการจัดฝกอบรม  
และกําหนดเปนวัตถุประสงคในการจัดฝกอบมรม โดยมีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 
 2.3.2 คัดเลือก  และจัดลําดับเนื้อหา 
  ในการคัดเลือกเนื้อหาใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ในการจัดฝกอบรม และการเลือก
ประสบการณการเรียนรู เมื่อจัดลําดับเนื้อหาแลว และเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและวิธีสอนที่
สอดคลองกับธรรมชาติของเนื้อหาในแตละหัวขอ  
 2.3.3 กําหนดสิ่งท่ีจะประเมินและวิธีประเมินผลโดยคดัเลือกเทคนิควิธีการประเมิน 
ท่ีเหมาะสมกับความสามารถของผูเขาอบรม 
  ในการฝกอบรมพัฒนานายชาง /ชางกอสราง  มีความตองการใหผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจ  ทักษะ  และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพการกอสราง  ดังนั้นจึงไดกําหนดสิ่งที่ที่จะ
ประเมินผล พรอมกับวิธีประเมินผลดังนี้ 
  1)  การประเมินความรูความเขาใจในเรื่องที่เขารับการอบรม    ดวยแบบทดสอบกอน
เรียน  และแบบทดสอบหลังเรียน 
  2)   การประเมินเจตคติที่ดีตอวิชาชีพการกอสราง  ดวยแบบสอบถาม 
  3)  การประเมินทักษะในเรื่องที่เขารับการอบรม  ในการประเมินดานนี้ผูจัดทําไมมีการ
ประเมินผูเขารับการอบรม เพราะเนื่องจากการประเมินดานทักษะตองใชระยะเวลาจนเกิดความ
ชํานาญ  หลักสูตรการฝกอบรมนี้มีระยะเวลาในการจัดฝกอบรมสั้น อาจสงผลใหผูเขารับการประเมิน
เกิดทักษะได 
 2.3.4  จัดทํารางหลักสูตรฝกอบรมพัฒนานายชาง /ชางกอสราง 
  ในการจัดทํารางหลักสูตรซึ่งประกอบดวย  เอกสารหลักสูตรฝกอบรม และคูมือ
หลักสูตรฝกอบรม  
 2.3.5 การประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ 
 2.3.6  จัดทําหลักสูตรฝกอบรมพัฒนานายชาง /ชางกอสรางฉบับสมบูรณ 
 
 



                                        
รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
กิจกรรมการพัฒนานายชาง / ชางกอสราง ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน”    
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กําหนดการโครงสรางหลักสตูรฝกอบรม 
 หลักสูตร: การพัฒนาทักษะชาง หลักสูตร 3 วันๆ  ละ ประมาณ 7 คาบเรียน 
 
วันที่ 1  

เวลา เนื้อหา ผูสอน หมายเหต ุ
8.30 – 9.30 น. หลักการปฏิบัติงานที่ดีของชาง 

(การมีทัศนคต ิมีคุณธรรมและ
จริยธรรม)  

รศ. สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร   

9.30 – 10.30 น. การปฏิบัติงานอยางปลอดภยั ผศ.ดร. วรรณวิทย แตมทอง  

10.30 – 10.50 น. พักดื่มกาแฟและอาหารวาง   
10.50 – 12.00 น. การประมาณราคา (วัสดุ และ

คาแรง) 
ดวยการฝก Workshop  

ผศ.ดร. วรรณวิทย แตมทอง  
 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน    
13.00-16.30 น. การฝกปฏิบัติ 5 สถานีงาน 

  
รศ. ดําเนินภร  คงพาลา 
และคณะฯ 

 

 
วันที่ 2 

เวลา เนื้อหา ผูสอน หมายเหต ุ
8.30 – 9.50 น. การวิบัติของอาคารและแนว

ทางแกไข 
 

รศ.ดร. ชีวลัค  พงษบูรณกิจ  

9.50 – 10.10 น. พักดื่มกาแฟและอาหารวาง   
10.10 – 12.00 น. พื้นฐานการควบคุมงาน

กอสราง 
รศ.ดร. วิทยา  วิภาวิวัฒน  

 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน    

13.00-16.30 น. การฝกปฏิบัติ 5 สถานีงาน 
 

รศ. ดําเนินภร  คงพาลา 
และคณะฯ 

 

 



                                                            รายงานผลการดําเนินงานการพฒันานายชาง/ชางกอสราง 
กิจกรรมการพัฒนานายชาง / ชางกอสราง ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน”    
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วันที่ 3 
เวลา เนื้อหา ผูสอน หมายเหต ุ

8.30 – 9.50 น. เทคนิคการหางาน รับเหมา
กอสราง 

ผศ. ดร. กิตติชัย  ธนทรัพยสิน  

9.50 – 10.10 น. พักดื่มกาแฟและอาหารวาง   
10.10 – 12.00 น. การตอเติมอาคารขนาดเล็ก ผศ.ดร. เชิดชนินทร  หมดมลทิน  

 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน    

13.00-16.30 น. การฝกปฏิบัติ 5 สถานีงาน 
 

รศ. ดําเนินภร  คงพาลา 
และคณะฯ 

 

 
ทีมคณาจารยท่ีฝกภาคปฏิบตั ิ

รายการฝกปฏิบัติ วิทยากร 
งานกออิฐ รศ.ดําเนินภร  คงพาลา 
งานฉาบปูน ดร.กีรติกานต  พิริยะกุล 
งานผนังยิปซัม่ อ.มาณัติ ภมะราภา 
งานมุงหลังคา อ.อดิสรณ  พงษสุวรรณ 
งานติดตั้งสุขภณัฑและกอกน้าํ ผศ.สมบูรณ  คงสมศักดิ์ศิริ 

 
 รายละเอียดทั้งหมดของเนื้อหาหลักสูตรจะอยูในเลมหลักสูตรฝกอบรมการพัฒนานายชาง / 
 ชางกอสราง  ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย  SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน” 
(กลุมอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนือ่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        
รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
กิจกรรมการพัฒนานายชาง / ชางกอสราง ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน”    
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2.4  การกําหนดวางแผนการฝกอบรม 
 หลังจากที่สรางหลักสูตรฝกอบรมพัฒนานายชาง/ชางกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว  คณะทํางาน
ไดประชุมวางแผนกําหนดการจัดฝกอบรมกําหนดสถานที่ตามภูมิภาคตางๆ  และใชสถานที่จัด
ฝกอบรมที่เปนเครือขายพันธมิตรของมหาวิทยาลัย จํานวนทั้งหมด  6  แหง  ดังตารางที่ 2-1  
 
ตารางที่  2-1  กําหนดวนัเวลา สถานที่จัดฝกอบรม 

รุนท่ี วันท่ีจัดฝกอบรม สถานที่จัดฝกอบรม 

1 23, 24, 25 ธันวาคม 2552  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2 13, 14, 15 มกราคม 2553  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม 

3 27, 28, 29 มกราคม 2553  วิทยาลัยเทคนคิสัตหีบ 

4 17, 18, 19, กุมภาพันธ 2553  วิทยาลัยเทคนคิอุบลราชธานี 

5 3, 4, 5 มีนาคม 2553  วิทยาลัยเทคนคิหาดใหญ 

 
2.5  จัดทําประชาสัมพันธโครงการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือไดจัดทําประชาสมัพันธโครงการรวมกับ
สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมภิาคตางๆ  โดยกําหนดวันเวลาและสถานที่มีดัง
ตารางที่ 2-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            รายงานผลการดําเนินงานการพฒันานายชาง/ชางกอสราง 
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ตารางที่ 2-2  กําหนดการจดัทําประชาสัมพันธโครงการ 
คร้ังที่ วันเวลาจัดประชาสัมพันธ สถานที่จัดประชาสัมพันธ 

1 วันจันทรที่ 9 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30-13.30 น. โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอรด  
ถนนรัชดาภิเษก  จังหวัดกรุงเทพฯ 

2 วันศุกรที่ 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30-13.30 น. โรงแรมอโมรา ทาแพ จังหวัดเชียงใหม 
3  วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30-13.30 น โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา 

จังหวัดชลบุรี 
4 วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30-13.30 น. โรงแรมพีบี สมิหลา บีช รีสอรท  

จังหวัดสงขลา 
5 วันศุกรที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30-13.30 น. โรงแรมไดมอนด พลาซา  

จังหวัดสุราษฎรธานี 
6 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2552 เวลา 08.30-13.30 น. โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส  

จังหวัดขอนแกน 
7 วันศุกรที่ 4 ธันวาคม 2552 เวลา 08.30-13.30 น โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี 
8 วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2552 เวลา 8.30-13.30 น. โรงแรมสีมาธานี  จังหวัดนครราชสีมา 

   
นอกจากนั้นไดจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการแลวสงไปติดประชาสัมพันธ ณ สถานที่

ฝกอบรมในแตละภูมภิาคตางๆ ดังตัวอยางปายประชาสัมพันธโครงการภาพที่ 2-1 
 

 
 

ภาพที่ 2-1  ตัวอยางปายประชาสัมพันธโครงการ 
สําหรับในการจัดประชาสัมพันธโครงการมีการกําหนดการประชุมและรายละเอยีดตางๆ อยู

ในภาคผนวก 
 



                                        
รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
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2.6  การรับสมัครและคัดเลือกผูสมัครเขารบัการฝกอบรม 
 การเขารวมกจิกรรมการพัฒนานายชาง / ชางกอสราง ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย 
SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน” จะตองดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
 2.6.1  การรับสมัครเขารับการฝกอบรม 
 ผูที่มีความประสงคเขารับการฝกอบรมจะตองกรอกใบสมัครเขารับการฝกอบรม  และสง
มายังโครงการเพื่อจัดทําฐานขอมูลผูเขารวมโครงการ ตัวอยางใบสมัครดังภาพที่  2-1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  2-1  ใบสมัครเขารวมโครงการ 



                                                            รายงานผลการดําเนินงานการพฒันานายชาง/ชางกอสราง 
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 2.6.2  การคัดเลือกผูสมัครเขารับการฝกอบรม 
คณะดําเนินงานไดกําหนดเกณฑผูเขารับการอบรมไดจะตองมีเกณฑการเลือกคุณสมบัติผู

ผานเขารับการอบรม ดังนี้ 
 1)  เปนผูที่อยูในบริษัทหรือผูประกอบการที่มีการดําเนนิงานมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 2)  เปนบริษัทหรือผูประกอบการที่มีพนักงานรวมกนัไมนอยกวา 20 คน 
 3)  ผูที่จะเขารับการอบรมตองมีประสบการณทํางานมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน 

 4)  ผูเขาอบรมในแตละสาขาวิชาชีพตองมปีระสบการณในสาขานั้นๆมาไมนอยกวา 3 
เดือน เปนผูทีบ่ริษัทสงเขารับการอบรมและยินดีทีจ่ะสนับสนุนการเดินทางและบริษัทสามารถสงเขา
รับการอบรมไดรวม 5 สาขาไมเกิน 5 คน 
 
2.7  การดําเนนิการฝกอบรม 
 ในขั้นตอนการดําเนินการฝกอบรมนี้ มีรายละเอียดในการดําเนินการดงันี้ 

2.7.1  จัดเตรียมความพรอมในการฝกอบรม มีดังนี ้
 1)   ประสานงานกับเจาของสถานที่ และกาํหนดวัน เวลา สถานที่ 
 2)   เตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ และเตรียมเอกสารที่ใชสําหรับฝกอบรม 
 3)  เตรียมแบบทดสอบความรู/ทักษะ และแบบประเมินผลการอบรม 
2.7.2   ดําเนินการฝกอบรมตามหลักสูตรที่สรางขึ้น  โดยมีวิธีการดําเนนิการดังนี ้
 1)  ดําเนนิการฝกอบรม ภาคทฤษฎีและปฏบิัติ 

2)  ผูเขาฝกอบรมปฏิบัติการภาคปฏิบัติดวยตนเอง โดยการเขาฐานการฝกอบรมการ
ปฏิบัติตามความสนใจของตนเอง  ไดแก  งานกออิฐและงานฉาบปูน  งานผนังยิบซั่ม  งานมุงหลังคา  
และ งานตดิตัง้สุขภัณฑและกอกน้ํา 

3)  การประเมนิผลสัมฤทธิ์การฝกอบรม ดวยแบบทดสอบกอนเรียน  แบบทดสอบ
หลังเรียน   

4)  การประเมนิความพึงพอใจในการฝกอบรม ดวยแบบสอบถาม  มีลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale)ตามแบบของลิเคิรท (Likert) และมีการใหคะแนน
ความพึงพอใจในการฝกอบรมดังนี ้

ระดับ  5   ใหคะแนน  5 คะแนน หมายถึง  ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจในระดับ 
                                                                                    มากที่สุด 

ระดับ  4   ใหคะแนน  4 คะแนน หมายถึง  ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจในระดับ 
                                                                                    มาก 



                                        
รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
กิจกรรมการพัฒนานายชาง / ชางกอสราง ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน”    
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ระดับ  3   ใหคะแนน  3 คะแนน หมายถึง  ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจในระดับ 
                                                                                    ปานกลาง 

ระดับ  2   ใหคะแนน  2 คะแนน หมายถึง  ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจในระดับ 
                                                                                   นอย 

ระดับ  1   ใหคะแนน  1 คะแนน หมายถึง  ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจในระดับ 
                                                                                    นอยที่สุด 

 
5)  นําขอมูลการประเมินความพึงพอใจในการฝกอบรมมาวิเคราะหดวยคาเฉลี่ย  

( X  ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  ดังนี ้
  -   วิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X )   

   สูตร  
N

X
X ∑=  

 
   เมื่อ     X     คือ  คาคะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจในการฝกอบรม 
                  ∑ X   คือ  ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจในการฝกอบรม 
                     ทั้งหมด 
    N      คือ  จํานวนผูเขารับการฝกอบรมทั้งหมด 
 
  -  วิเคราะหหาคาเบี่ยงเบนมามาตรฐาน ..DS   
 

   สูตร 
( )

( )1..
22

−

−
= ∑∑

NN
XXN

DS  

 
   เมื่อ  ..DS   คือ  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความพึงพอใจ 
                                                                             ในการฝกอบรม 
    ∑X2  คือ  ผลรวมคะแนนยกกําลังสองของคะแนน 
                                                                              ความพึงพอใจในการฝกอบรม 
    ∑ X      คือ  ผลรวมคะแนนของคะแนนความพึงพอใจ 
                                                                              ในการฝกอบรม 
    N   คือ  จํานวนผูเขารับการฝกอบรมทั้งหมด 
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 จากการวิเคราะหขอมูลดวยสูตรคํานวณขางตน  นําคาทีไ่ดเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยกับเกณฑทีใ่ช
ในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย ซ่ึงกําหนดชวงของคาเฉลี่ย ตามแนวทางของเบสท (Best, 1983: 
179 -187) อางอิงจาก คํานึง (2547: 129) ดังนี้ 
 4.50 – 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดบัมากที่สุด 
 3.50 – 4.49  หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดบัมาก 
 2.50 – 3.49  หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดบัปานกลาง 
 1.50 – 2.49  หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดบันอย 
 1.00 – 1.49  หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดบันอยที่สุด 
 
 2.7.3 นําผลที่ไดจากการประเมินมาสรุปผล และรายงานผลการฝกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        
รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
กิจกรรมการพัฒนานายชาง / ชางกอสราง ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน”    
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บทที่ 3 
ผลการดําเนินงานโครงการ 

 
 ในการดําเนินการพัฒนานายชาง/ชางกอสรางกิจกรรมการพัฒนานายชาง / ชางกอสราง 
ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน”  ไดจัดดาํเนินการเริ่มตัง้แต
จัดประชุมระดมสมอง  และจัดฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสรางตามภูมิภาคตางๆ จํานวน
ทั้งหมด 6 รุน เนื่องจากตามกําหนดการวางแผนการจัดฝกอบรมตามภมูิภาคตางๆ จํานวน  5  รุน ซ่ึง
สถานที่จัดฝกอบรม ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวดัเชียงใหม วิทยาลยัเทคนิคสัตหบี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
และวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ โดยมีการจดัฝกอบรมเพิม่ขึ้นอีก 1  รุน  จัดฝกอบรม ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา โดยมีผลการดาํเนินงานโครงการดังนี ้
 
3.1   ผลการจัดประชุมระดมสมอง 
 การจัดประชุมระดมสมองการพัฒนานายชาง/ชางกอสรางกิจกรรมการพัฒนานายชาง / ชาง
กอสราง ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน”  ไดจัดดําเนินการ
เมื่อวันที่    26  พฤศจิกายน 2552   ไดมีผูเขารวมประชุมระดมสมอง ไดแก  วิศวกร  ผูควบคุมงาน 
และผูประกอบการรับสรางบาน  ในกรุงเทพและปริมณฑล รวมจํานวนทั้งหมด  30   คน  ผลการจัด
ประชุมระดมสมองสรุปไดดังนี้ 
 

 

 

 
ภาพที่  3-1  เปดประชุมการจัดระดมสมอง  ภาพที่  3-2  เริ่มประชุมระดมสมอง 
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ภาพที่  3-3  ผูเขารวมการประชุมระดมสมอง  ภาพที่  3-4  บรรยากาศการประชุมระดมสมอง 

 
ในการจดัประชุมระดมสมองการพัฒนานายชาง/ชางกอสรางกิจกรรมการพัฒนานายชาง / 

ชางกอสราง ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน”   คร้ังนี้   
ไดขอสรุปจากการประชุมมปีระเด็นทีน่าสนใจดงันี ้
 1.  การปฏิบัติงานของชางกอสรางควรเสริมสรางคุณลักษณะนิสัยความมีวินยั รับผิดชอบตอ
หนาที่งานของตน 
 2.  เนื่องจากในปจจุบันมเีทคโนโลยีตางๆ  เขามาชวยในกระบวนการกอสรางมากมาย      
ควรใหชางกอสรางไดรับรูถึงเทคโนโลยีการกอสรางตางๆ 
 3.  ชางกอสรางควรไดรับความรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารวัสดุ อุปกรณการกอสราง 
การประมาณราคาและจํานวนในการกอสรางแตละงาน 
 4.  การสมัครและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมอาจมีปญหา เนื่องจากหวัหนางานมองเห็นวา
เปนการเสียเวลาในการทํางานในธุรกิจกอสรางของตน  อาจทําใหงานประจําลาชาได และเสียรายได
ตอวันสําหรับนายชางกอสราง 
 ดังนั้นในการประชุมระดมสมองในครั้งนี้  ทําใหคณะผูดําเนินการนาํไปเปนขอพิจารณาใน
การปรับปรุงหลักสูตรพัฒนานายชางกอสรางใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 จากนั้นคณะผูดําเนินการจึงไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง และ
นําไปจัดโครงการฝกอบรมแกนายชางกอสราง จํานวน 6 รุน ผลการจัดโครงการมีดังนี้ 
  

3.2  ผลการจัดโครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง  รุนท่ี 1 
 การจัดฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง รุนที่ 1 ไดจัดดําเนินการเมื่อวันที่ 23-25 ธันวาคม  
2552  จํานวน  3  วัน  สถานที่จัดฝกอบรม  ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนอื มีจํานวนผูเขารวมโครงการเขารับการฝกอบรมทั้งหมด 34  คน  และ
ผานการฝกอบรมตามเกณฑไดรับวุฒิบัติทั้งหมดทุกคน  มีรายละเอียดการนําเสนอผลการจดักิจกรรม
โครงการและผลการประเมินดังนี ้



                                        
รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
กิจกรรมการพัฒนานายชาง / ชางกอสราง ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน”    
 

จัดทําโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

21 

 3.2.1   ผลการจัดกิจกรรมโครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง  รุนท่ี 1 
 การจัดกิจกรรมโครงการฝกอบรมจํานวนทั้งหมด  3   วัน  เร่ิมดําเนินการจัดกิจกรรมตั้งแต 
พิธีเปดการจัดโครงการฝกอบรม  แนะนําหัวหนาโครงการ  วิทยากรภาคทฤษฎีบรรยาย   วิทยากร
ภาคปฏิบัติบรรยายและลงมือปฏิบัติ   ซ่ึงในระหวางการบรรยายในแตละหัวขอเร่ืองมีกระบวนการ
วัดผลประเมินผลผูเขารับการอบรมกอนฝกอบรมและหลังการฝกอบรม   จนชวงวันสุดทายของ
โครงการ พิธีปดการจัดโครงการฝกอบรม  และการมอบวุฒิบัติแกผูผานการฝกอบรม  ประมวลภาพ
เหตุการณกิจกรรมตางๆ  ดังนี้ 

 

 

 
ภาพที่  3-5  ผูเขาอบรมฟงการบรรยายภาคทฤษฎี  ภาพที่  3-6  การมีสวนรวมในการฝกอบรม 

 

 

 
ภาพที่  3-7  การบรรยายจากวิทยากรภาคทฤษฎี  ภาพที่  3-8  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

 

 
ภาพที่  3-9 ปฏิบัติการเริ่มภาคปฏิบัติกออิฐ  ภาพที่  3-10  ฝกปฏิบัติการกออิฐ 
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ภาพที่  3-11  ฝกปฏิบัติการมุงหลังคา  ภาพที่  3-12  ฝกปฏิบัติการผนังยิปซั่ม 

 

 

 
ภาพที่  3-13 การบรรยายจากสถาบันนายชางดี  ภาพที่  3-14  ถายรูปรวมกันปดการอบรม 

 
3.2.2  ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมโครงการ 

  ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมโครงงาน   ไดแก  เพศ  อายุ  การศึกษา  ตําแหนงงาน การเขารับ
การฝกอบรมภาคปฏิบัติ   และการทราบขาวประชาสัมพนัธของโครงการ  โดยการหาจํานวน และ
รอยละ  แสดงดังตารางที่ 3-2 
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ตารางที่  3-1  ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมโครงการ รุนที่ 1   
ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 
ขอมูลสวนตัวของผูเขารวมโครงการ จํานวน รอยละ 

1.  เพศ 
 1.1  เพศชาย 
 1.2  เพศหญิง 

 
32 
2 

 
94.00 
6.00 

รวม 34 100.00 
2.  อายุ 
 2.1  18-24 ป  
 2.2  25-35 ป 
 2.3  36-45 ป 
 2.4  46-55 ป 
 2.5  56 ปขึ้นไป 

 
4 

16 
9 
5 
0 

 
12.00 
47.00 
26.00 
15.00 
0.00 

รวม 34 100.00 
3.  การศึกษา 
 3.1  ตํ่ากวา ม.6  
 3.2  ม. 6 
 3.3  ปวช. 
 3.4  ปวส. 
 3.5  ปริญญาตรี 
 3.6  สูงกวาปริญญาตรี 

 
8 
2 
1 

10 
13 
0 

 
24.00 
6.00 
3.00 
29.00 
38.00 
0.00 

รวม 34 100.00 
4.  ตําแหนงงาน 
 4.1  วิศวกรควบคุมงาน  
 4.2  โฟรแมน 
 4.3  ชางกอสราง 

 
8 

10 
16 

 
23.00 
29.00 
47.00 

รวม 34 100.00 
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ตารางที่ 3-1  (ตอ) 

ขอมูลสวนตัวของผูเขารวมโครงการ จํานวน รอยละ 
5. การทราบขาวประชาสัมพันธของโครงการ 
 6.1  เว็บไซต  
 6.2  หัวหนางาน 
 6.3  เพื่อน   
 6.4  เอกสารเผยแพร    
 6.5  แผนปาย  

 
3 

22 
0 
4 
5 

 
9.00 
65.00 
0.00 
11 
15 

รวม 34 100.00 

 

 3.2.3  ขอมูลความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนําไปใช ตอการเขารวมโครงการ 
   ขอมูลความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนาํไปใช ตอการเขารวมโครงการ   
โดยแบงออกเปน  ดาน  ไดแก 1) ดานวิทยากร  2)  ดานความรูความเขาใจ  ดานทักษะ การปฏิบัติงาน
ที่ไดรับเพิ่มมากขึ้น ดานการนําความรู และทักษะไปใช  ดานสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร   
ดานการใหบริการของเจาหนาที่  โดยการหาจํานวน  คาเฉลี่ย ( X )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
แสดงดังตารางที่ 3-2 
 
ตารางที่  3-2   ขอมูลความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนาํไปใช ตอการเขารวม

โครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง  รุนที่ 1  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนอื 

รายการประเด็นความคิดเห็น จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

ดานวิทยากร     

1. การเตรียมตัวและความพรอมของวิทยากร 34 4.41 0.66 มาก 

2. การถายทอดของวิทยากร 34 4.50 0.71 มาก 

3. สามารถอธิบายเนื้อหาไดชัดเจนและตรงประเด็น 34 4.38 0.70 มาก 

4. ใชภาษาที่เหมาะสมและเขาใจงาย 34 4.35 0.65 มาก 

5. การตอบคําถามของวิทยากร 34 4.35 0.69 มาก 

6. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 34 4.32 0.73 มาก 

รวม รายดาน 34 4.38 0.60 มาก 
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ตารางที่  3-2  (ตอ) 

รายการประเด็นความคิดเห็น จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

ดานความรูความเขาใจ     

1. หลักปฏิบัติงานที่ดีของชาง 34 4.29 0.76 มาก 

2.  การปฏิบัติงานอยางปลอดภัย 34 4.44 0.71 มาก 

3. การประมาณราคา (วัสดุ และคาแรง) 34 4.21 0.88 มาก 

4. การวิบัติของอาคารและแนวทางแกไข 34 4.12 1.01 มาก 

5. พ้ืนฐานการควบคุมงานกอสราง 34 4.21 0.95 มาก 

6. เทคนิคการหางาน รับเหมากอสราง 34 4.15 1.02 มาก 

7. การตอเติมอาคารขนาดเล็ก 34 4.18 0.94 มาก 

8. ความรูความเขาใจ โดยภาพรวม  หลังการฝกอบรม 34 4.41 0.82 มาก 

รวม รายดาน 34 4.25 0.81 มาก 

ดานการนําความรู และทักษะไปใช     

1.  สามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 

34 4.24 0.65 มาก 

2.  สามารถนําความรูและทักษะไปเผยแพร / ถายทอด
แกสถานประกอบการตนเองได 

34 4.12 0.59 มาก 

3.  สามารถใหคําปรึกษาแกเพื่อนรวมงานได 34 4.06 0.60 มาก 

4.  มีความมั่นใจและสามารถนําความรูและทักษะที่
ไดรับไปใชได 

34 4.15 0.70 มาก 

รวม รายดาน 34 3.40 1.10 มาก 

ดานสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร     

1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 34 4.41 0.82 มาก 

2. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 34 4.35 0.85 มาก 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 34 4.26 0.86 มาก 

4. อาหาร มีความเหมาะสม 34 4.47 0.90 มาก 

รวม รายดาน 34 4.13 0.58 มาก 
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ตารางที่  3-2  (ตอ) 

รายการประเด็นความคิดเห็น จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

ดานการใหบริการของเจาหนาที่     

1. การบริการของเจาหนาที่ 34 4.71 0.58 มาก 

2. การประสานงานของเจาหนาที่โครงการ 34 4.53 0.86 มาก 

3. การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ 34 4.68 0.59 มาก 

4. การใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถามของเจาหนาที่ 34 4.62 0.60 มาก 

รวม รายดาน 34 4.63 0.63 มาก 

รวม โดยภาพรวม 34 4.16 0.52 มาก 
 

 จากตารางที่  3-2    แสดงผลการประเมินความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  
 การนําไปใช ตอการเขารวมโครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง  รุนที่ 1  ณ   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  มีจํานวนผูเขารวมโครงการทั้งหมด  34  คน 
พบวา  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ/ ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนําไปใช ตอการเขารวม
โครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสรางในระดับมาก ( X = 4.16,  S.D. = 0.52)  เมื่อพิจารณา
รายดานดานที่มีคามากที่สุดคือ  ดานวิทยากร  ( X = 4.38,  S.D. = 0.60)  รองลงมาไดแก  ดานความรู
ความเขาใจ  ( X = 4.25,  S.D. = 0.81) 
 สวนประเด็นในขอคิดเห็น และขอเสนอแนะนั้น ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา  อยาก
ใหมีการจัดโครงการฝกอบรมนายชางโดยเนนการปฏิบัติใหมีเวลามากขึ้นอาจจะใชเวลาในการปฏิบัติ
เต็มวันเพิ่มอีก 2-3 วัน 
 
3.3  ผลการจัดโครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง  รุนท่ี 2 
 การจัดฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง รุนที่ 2 ไดจัดดําเนินการเมื่อวันที่ 13-15 มกราคม 
2553  จํานวน  3  วัน  สถานที่จัดฝกอบรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวดัเชยีงใหม 
มีจํานวนผูเขารวมโครงการเขารับการฝกอบรมทั้งหมด 106 คน แบงออกเปนชางกอสรางมีสังกัด
บริษัท จํานวน 23  คน  และชางกอสรางไมมีสังกัดบริษทั จํานวน 83 คน  ผานการฝกอบรมตามเกณฑ
ไดรับวุฒิบัติทัง้หมดทุกคน มีรายละเอียดการนาํเสนอผลการจัดกิจกรรมโครงการและผลประเมินดังนี ้
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 3.3.1   ผลการจัดกิจกรรมโครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง  รุนท่ี 2 
  การจัดกจิกรรมโครงการฝกอบรมจํานวนทั้งหมด  3   วัน  เร่ิมดําเนนิการจัดกจิกรรมตั้งแต
พิธีเปดการจัดโครงการฝกอบรม  แนะนําหัวหนาโครงการ  วิทยากรภาคทฤษฎีบรรยาย   วิทยากร
ภาคปฏิบัติบรรยายและลงมือปฏิบัติ   ซ่ึงในระหวางการบรรยายในแตละหัวขอเร่ืองมีกระบวนการ
วัดผลประเมินผลผูเขารับการอบรมกอนฝกอบรมและหลังการฝกอบรม   จนชวงวันสุดทายของ
โครงการ พิธีปดการจัดโครงการฝกอบรม  และการมอบวุฒิบัติแกผูผานการฝกอบรม  ประมวลภาพ
เหตุการณกิจกรรมตางๆ  ดังนี้ 
 

 

 

 
ภาพที่  3-15  ลงทะเบียนเขาอบรม  ภาพที่  3-16  ผูเขาอบรมฟงการบรรยายภาคทฤษฎี 

 

 

 
ภาพที่  3-17  ทําแบบทดสอบหลังฝกอบรม  ภาพที่  3-18  พักรับประทานอาหารวาง 
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ภาพที่  3-19  ฝกปฏิบัติการกออิฐ ฉาบปูน  ภาพที่  3-20  ฝกปฏิบัติการมุงหลังคา 

 

 

 
ภาพที่  3-21  ฝกปฏิบัติผนังยิปซั่ม  ภาพที่  3-22  การบรรยายจากสถาบันนายชางดี 

 

 

 
ภาพที่  3-23 มอบวุฒิบัติแกผูผานการฝกอบรม  ภาพที่  3-24  ถายรูปรวมกันปดการอบรม 

 
 3.3.2  ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมโครงการ 
  ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมโครงงาน   ไดแก  เพศ  อายุ  การศึกษา  ตําแหนงงาน การเขารับ
การฝกอบรมภาคปฏิบัติ   และการทราบขาวประชาสัมพนัธของโครงการ  โดยการหาจํานวน และ
รอยละ  แสดงดังตารางที่ 3-3 
 
 



                                        
รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
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ตารางที่  3-3   ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมโครงการ รุนที่ 2   
ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม 
ขอมูลสวนตัวของผูเขารวมโครงการ จํานวน รอยละ 

1.  เพศ 
 1.1  เพศชาย 
 1.2  เพศหญิง 

 
65 
41 

 
61.00 
39.00 

รวม 106 100.00 
2.  อายุ 
 2.1  18-24 ป  
 2.2  25-35 ป 
 2.3  36-45 ป 
 2.4  46-55 ป 
 2.5  56 ปขึ้นไป 

 
18 
35 
30 
23 
0 

 
17.00 
33.00 
29.00 
21.00 
0.00 

รวม 106 100.00 
3.  การศึกษา 
 3.1  ตํ่ากวา ม.6  
 3.2  ม. 6 
 3.3  ปวช. 
 3.4  ปวส. 
 3.5  ปริญญาตรี 
 3.6  สูงกวาปริญญาตรี 

 
25 
18 
17 
23 
23 
0 

 
23.00 
17.00 
16.00 
22.00 
22.00 

รวม 106 100.00 
4.  ตําแหนงงาน 
 4.1  วิศวกรควบคุมงาน  
 4.2  โฟรแมน 
 4.3  ชางกอสราง 

 
31 
33 
42 

 
29.00 
31.00 
40.00 

รวม 106 100.00 
5. การทราบขาวประชาสัมพันธของโครงการ (ตอบมากกวา 1 ขอ) 
 6.1  เว็บไซต  
 6.2  หัวหนางาน 
 6.3  เพื่อน   
 6.4  เอกสารเผยแพร    
 6.5  แผนปาย  

 
23 
46 
0 

35 
2 

 
22.00 
43.00 
0.00 
33.00 
2.00 

รวม 106 100.00 
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  3.3.3  ขอมูลความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนําไปใช ตอการเขารวม
โครงการ 
   ขอมูลความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนาํไปใช ตอการเขารวมโครงการ   
โดยแบงออกเปน  ดาน  ไดแก 1) ดานวิทยากร  2)  ดานความรูความเขาใจ  ดานทักษะ 
การปฏิบัติงานที่ไดรับเพิ่มมากขึ้น ดานการนําความรู และทักษะไปใช  ดานสถานที่ / ระยะเวลา / 
อาหาร  ดานการใหบริการของเจาหนาที ่ โดยการหาจํานวน  คาเฉลี่ย ( X )  และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  แสดงดังตารางที่ 3-4 
 
ตารางที่  3-4   ขอมูลความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนาํไปใช ตอการเขารวม

โครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง  รุนที่ 2  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลลานนา  เชียงใหม 

รายการประเด็นความคิดเห็น จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

ดานวิทยากร     

1. การเตรียมตัวและความพรอมของวิทยากร 106 4.16 0.62 มาก 

2. การถายทอดของวิทยากร 106 3.76 1.06 มาก 

3. สามารถอธิบายเนื้อหาไดชัดเจนและตรงประเด็น 106 4.12 0.93 มาก 

4. ใชภาษาที่เหมาะสมและเขาใจงาย 106 3.95 1.11 มาก 

5. การตอบคําถามของวิทยากร 106 3.77 1.12 มาก 

6. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 106 3.81 1.28 มาก 

รวม รายดาน 106 3.92 0.81 มาก 

ดานความรูความเขาใจ     

1. หลักปฏิบัติงานที่ดีของชาง 106 3.78 1.05 มาก 

2.  การปฏิบัติงานอยางปลอดภัย 106 3.76 1.12 มาก 

3. การประมาณราคา (วัสดุ และคาแรง) 106 3.75 1.06 มาก 

4. การวิบัติของอาคารและแนวทางแกไข 106 3.70 1.20 มาก 

5. พ้ืนฐานการควบคุมงานกอสราง 106 3.78 1.13 มาก 

6. เทคนิคการหางาน รับเหมากอสราง 106 3.69 1.17 มาก 

7. การตอเติมอาคารขนาดเล็ก 106 3.47 1.38 มาก 

8. ความรูความเขาใจ โดยภาพรวม  หลังการฝกอบรม 106 4.01 0.85 มาก 

รวม รายดาน 106 3.74 0.85 มาก 
 



                                        
รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
กิจกรรมการพัฒนานายชาง / ชางกอสราง ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน”    
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ตารางที่ 3-4  (ตอ) 

รายการประเด็นความคิดเห็น จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

ดานการนําความรู และทักษะไปใช     

1.  สามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 

106 3.55 1.33 มาก 

2.  สามารถนําความรูและทักษะไปเผยแพร / ถายทอด
แกสถานประกอบการตนเองได 

106 3.58 1.31 มาก 

3.  สามารถใหคําปรึกษาแกเพื่อนรวมงานได 106 3.50 1.45 มาก 

4.  มีความมั่นใจและสามารถนําความรูและทักษะที่
ไดรับไปใชได 

106 3.55 1.33 มาก 

รวม รายดาน 106 3.54 1.35 มาก 

ดานสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร     

1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 106 3.77 1.55 มาก 

2. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 106 3.67 1.44 มาก 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 106 3.52 1.56 มาก 

4. อาหาร มีความเหมาะสม 106 3.49 1.41 ปานกลาง 

รวม รายดาน 106 3.54 1.26 มาก 

ดานการใหบริการของเจาหนาที่     

1. การบริการของเจาหนาที่ 106 3.63 1.55 มาก 

2. การประสานงานของเจาหนาที่โครงการ 106 3.72 1.43 มาก 

3. การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ 106 3.77 1.48 มาก 

4. การใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถามของเจาหนาที่ 106 3.58 1.47 มาก 

รวม รายดาน 106 3.61 1.38 มาก 

รวม โดยภาพรวม 106 3.54 0.68 มาก 
 

 จากตารางที่  3-4    แสดงผลการประเมินความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  
 การนําไปใช ตอการเขารวมโครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง รุนที่ 2 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เชียงใหม  มีจํานวนผูเขารวมโครงการทั้งหมด  106  คน พบวา  โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจ/ ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนําไปใช ตอการเขารวมโครงการฝกอบรม
พัฒนานายชาง / ชางกอสรางในระดับมาก ( X = 3.54,  S.D. = 0.68)  เมื่อพิจารณารายดานดานที่มีคา
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มากที่สุดคือ  ดานวิทยากร  ( X = 3.92,  S.D. = 0.81)  รองลงมาไดแก  ดานสถานที่ / ระยะเวลา / 
อาหาร  ( X = 3.74,  S.D. = 0.85) 
 สวนประเด็นในขอคิดเห็น และขอเสนอแนะนั้น ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา  อยาก
ใหมีการจัดโครงการฝกอบรมนายชางโดยเนนการปฏิบัติใหมีเวลามากขึ้นอาจจะใชเวลาในการปฏิบัติ
เต็มวันเพิ่มอีก 2-3 วัน 
 
3.4  ผลการจัดโครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง  รุนท่ี 3 
 การจัดฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง รุนที่ 3 ไดจัดดําเนินการเมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 
2553  จํานวน  3  วัน  สถานที่จัดฝกอบรม  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มจีํานวนผูเขารวมโครงการเขารับ
การฝกอบรมทั้งหมด 80 คน แบงออกเปนชางกอสรางมีสังกัดบริษัท จํานวน 32 คน  ชางกอสรางไมมี
สังกัดบริษัท  4  คน และนกัศึกษาจํานวน 44 คน  ผานการฝกอบรมตามเกณฑไดรับวุฒิบัติทั้งหมด 36  
คน มีรายละเอยีดการนาํเสนอผลการจัดกิจกรรมโครงการและผลการประเมินดังนี ้
 

 3.4.1   ผลการจัดกิจกรรมโครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง  รุนท่ี 3 
  การจัดกจิกรรมโครงการฝกอบรมจํานวนทั้งหมด  3   วัน  เร่ิมดําเนนิการจัดกจิกรรมตั้งแต
พิธีเปดการจัดโครงการฝกอบรม  แนะนําหัวหนาโครงการ  วิทยากรภาคทฤษฎีบรรยาย   วิทยากร
ภาคปฏิบัติบรรยายและลงมือปฏิบัติ   ซ่ึงในระหวางการบรรยายในแตละหัวขอเร่ืองมีกระบวนการ
วัดผลประเมินผลผูเขารับการอบรมกอนฝกอบรมและหลังการฝกอบรม   จนชวงวันสุดทายของ
โครงการ พิธีปดการจัดโครงการฝกอบรม  และการมอบวุฒิบัติแกผูผานการฝกอบรม  ประมวลภาพ
เหตุการณกิจกรรมตางๆ  ดังนี้ 
 

 

 

 
ภาพที่  3-25 บรรยากาศการฝกอบรมภาคทฤษฎี  ภาพที่  3-26  บรรยากาศการฝกอบรมภาคทฤษฎี 



                                        
รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
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ภาพที่  3-27  ฝกปฏิบัติผนังยิปซั่ม  ภาพที่  3-28  ฝกปฏิบัติผนังยิปซั่ม 

 

 

 
ภาพที่  3-29 ฝกปฏิบัติติดตั้งสุขภัณฑ  ภาพที่  3-30  ฝกปฏิบัติติดตั้งสุขภัณฑ 

 

 

 
ภาพที่  3-31  ฝกปฏิบัติการกออิฐ  ภาพที่  3-32  ฝกปฏิบัติการมุงหลังคา 

 
 3.4.2  ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมโครงการ 
  ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมโครงงาน   ไดแก  เพศ  อายุ  การศึกษา  ตําแหนงงาน การเขารับ
การฝกอบรมภาคปฏิบัติ   และการทราบขาวประชาสัมพนัธของโครงการ  โดยการหาจํานวน และ
รอยละ ซ่ึงแสดงขอมูลเฉพาะกลุมเปาหมาย  คือ นายชางกอสราง   จํานวนทั้งหมด  36  คน   
ดังตารางที่ 3-5 
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ตารางที่  3-5  ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมโครงการ รุนที่ 3  ณ  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ขอมูลสวนตัวของผูเขารวมโครงการ จํานวน รอยละ 

1.  เพศ 
 1.1  เพศชาย 
 1.2  เพศหญิง 

 
34 
 2 

 
94.44 
 5.56 

รวม 36 100.00 
2.  อายุ 
 2.1  18-24 ป  
 2.2  25-35 ป 
 2.3  36-45 ป 
 2.4  46-55 ป 
 2.5  56 ปขึ้นไป 

 
0 
0 

20 
16 
0 

 
0.00 
0.00 
55.56 
44.44 
0.00 

รวม 36 100.00 
3.  การศึกษา 
 3.1  ตํ่ากวา ม.6  
 3.2  ม. 6 
 3.3  ปวช. 
 3.4  ปวส. 
 3.5  ปริญญาตรี 
 3.6  สูงกวาปริญญาตรี 

 
  3 
15 
0 
0 

18 
0 

 
8.33 
41.67 
0.00 
0.00 
50.00 
0.00 

รวม 36 100.00 
4.  ตําแหนงงาน 
 4.1  วิศวกรควบคุมงาน  
 4.2  โฟรแมน 
 4.3  ชางกอสราง 

 
14 
 4 
18 

 
38.89 
11.11 
50.00 

รวม 36 100.00 
6. การทราบขาวประชาสัมพันธของโครงการ (ตอบมากกวา 1 ขอ) 
 6.1  เว็บไซต  
 6.2  หัวหนางาน 
 6.3  เพื่อน   
 6.4  เอกสารเผยแพร    
 6.5  แผนปาย  

 
0 

20 
0 

11 
5 

 
0.00 
55.56 
0.00 
30.56 
13.89 

รวม 36 100.00 
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 3.4.3  ขอมูลความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนําไปใช ตอการเขารวมโครงการ 
   ขอมูลความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนาํไปใช ตอการเขารวมโครงการ   
โดยแบงออกเปน  ดาน  ไดแก 1) ดานวิทยากร  2)  ดานความรูความเขาใจ  ดานทักษะ 
การปฏิบัติงานที่ไดรับเพิ่มมากขึ้น ดานการนําความรู และทักษะไปใช  ดานสถานที่ / ระยะเวลา / 
อาหาร  ดานการใหบริการของเจาหนาที ่ โดยการหาจาํนวน  คาเฉลี่ย ( X )  และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  แสดงดังตารางที่ 3-6 
 
ตารางที่  3-6   ขอมูลความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนาํไปใช ตอการเขารวม

โครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง  รุนที่ 3  ณ  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
รายการประเด็นความคิดเห็น จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

ดานวิทยากร     

1. การเตรียมตัวและความพรอมของวิทยากร 36 4.42 0.49 มากที่สุด 

2. การถายทอดของวิทยากร 36 4.38 0.67 มากที่สุด 

3. สามารถอธิบายเนื้อหาไดชัดเจนและตรงประเด็น 36 4.57 0.89 มากที่สุด 

4. ใชภาษาที่เหมาะสมและเขาใจงาย 36 4.49 0.58 มากที่สุด 

5. การตอบคําถามของวิทยากร 36 4.23 0.73 มาก 

6. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 36 4.12 1.03 มาก 

รวม รายดาน 36 4.37 0.72 มาก 

ดานความรูความเขาใจ     

1. หลักปฏิบัติงานที่ดีของชาง 36 4.25 0.96 มาก 

2.  การปฏิบัติงานอยางปลอดภัย 36 4.53 0.51 มากที่สุด 

3. การประมาณราคา (วัสดุ และคาแรง) 36 4.36 0.62 มาก 

4. การวิบัติของอาคารและแนวทางแกไข 36 4.22 0.68 มาก 

5. พ้ืนฐานการควบคุมงานกอสราง 36 4.16 0.65 มาก 

6. เทคนิคการหางาน รับเหมากอสราง 36 4.21 0.87 มาก 

7. การตอเติมอาคารขนาดเล็ก 36 4.12 0.74 มาก 

8. ความรูความเขาใจ โดยภาพรวม  หลังการฝกอบรม 36 4.30 0.59 มาก 

รวม รายดาน 36 4.27 0.69 มาก 
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ตารางที่  3-6  (ตอ) 

รายการประเด็นความคิดเห็น จํานวน 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

ดานการนําความรู และทักษะไปใช     

1.  สามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 

36 4.25 0.85 มาก 

2.  สามารถนําความรูและทักษะไปเผยแพร / ถายทอด
แกสถานประกอบการตนเองได 

36 4.01 1.16 มาก 

3.  สามารถใหคําปรึกษาแกเพื่อนรวมงานได 36 3.97 1.13 มาก 

4.  มีความมั่นใจและสามารถนําความรูและทักษะที่
ไดรับไปใชได 

36 3.96 1.10 มาก 

รวม รายดาน 36 4.05 1.03 มาก 

ดานสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร     

1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 36 4.26 0.89 มาก 

2. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 36 4.30 0.84 มาก 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 36 4.26 1.13 มาก 

4. อาหาร มีความเหมาะสม 36 4.34 1.03 มาก 

รวม รายดาน 36 4.29 1.04 มาก 

ดานการใหบริการของเจาหนาที่     

1. การบริการของเจาหนาที่ 36 4.29 0.98 มาก 

2. การประสานงานของเจาหนาที่โครงการ 36 4.22 1.04 มาก 

3. การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ 36 4.23 1.06 มาก 

4. การใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถามของเจาหนาที่ 36 4.12 0.93 มาก 

รวม รายดาน 36 4.22 0.95 มาก 

รวม โดยภาพรวม 36 4.24 0.89 มาก 
 

 จากตารางที่  3-6    แสดงผลการประเมินความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  
 การนําไปใช ตอการเขารวมโครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง รุนที่ 3 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มีจํานวนผูเขารวมโครงการที่เปนชางกอสรางทั้งหมด 36  คน พบวา  โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจ/ ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนําไปใช ตอการเขารวมโครงการฝกอบรม
พัฒนานายชาง / ชางกอสรางในระดับมาก ( X = 4.24,  S.D. = 0.89)  เมื่อพิจารณารายดานดานที่มีคา
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มากที่สุดคือ  ดานวิทยากร  ( X = 4.37,  S.D. = 0.72)  รองลงมา  ไดแก ดานสถานที่ / ระยะเวลา / 
อาหาร ( X = 4.29,  S.D. = 1.04) 
 สวนประเด็นในขอคิดเห็น และขอเสนอแนะนั้น ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา  อยาก
ใหมีการจัดโครงการฝกอบรมนายชางโดยเนนการปฏิบัติใหมีเวลามากขึ้นอาจจะใชเวลาในการปฏิบัติ
เต็มวันเพิ่มอีก 2-3 วัน 
 
3.5  ผลการจัดโครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง  รุนท่ี 4 
 การจัดฝกอบรมพัฒนานายชาง/ชางกอสราง รุนที่ 4 ไดจดัดําเนนิการเมือ่วันที่ 17-19 กุมภาพนัธ 
2553  จํานวน  3  วัน  สถานที่จัดฝกอบรม  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีจํานวนผูเขารวมโครงการ
เขารับการฝกอบรมทั้งหมด 124  คน ซ่ึงเปนชางกอสรางมีสังกัดบริษทั จํานวน 124 คน  และผานการ
ฝกอบรมตามเกณฑไดรับวฒุิบัติทั้งหมดทุกคน มีรายละเอียดการนําเสนอผลการจัดกิจกรรมโครงการ
และผลประเมนิดังนี ้
 

 3.5.1   ผลการจัดกิจกรรมโครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง  รุนท่ี 4 
  การจัดกจิกรรมโครงการฝกอบรมจํานวนทั้งหมด  3   วัน  เร่ิมดําเนนิการจัดกจิกรรมตั้งแต
พิธีเปดการจัดโครงการฝกอบรม  แนะนําหัวหนาโครงการ  วิทยากรภาคทฤษฎีบรรยาย   วิทยากร
ภาคปฏิบัติบรรยายและลงมือปฏิบัติ   ซ่ึงในระหวางการบรรยายในแตละหัวขอเร่ืองมีกระบวนการ
วัดผลประเมินผลผูเขารับการอบรมกอนฝกอบรมและหลังการฝกอบรม   จนชวงวันสุดทายของ
โครงการ พิธีปดการจัดโครงการฝกอบรม  และการมอบวุฒิบัติแกผูผานการฝกอบรม  ประมวลภาพ
เหตุการณกิจกรรมตางๆ  ดังนี้ 
 

 

 

 
ภาพที่  3-33  ลงทะเบียนเขารับการอบรม  ภาพที่  3-34  พิธีเปดการฝกอบรม 
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ภาพที่  3-35  บรรยากาศการฝกอบรมภาคทฤษฎี  ภาพที่  3-36  บรรยากาศการฝกอบรมภาคทฤษฎี 

 

 

 
ภาพที่  3-37  ฝกปฏิบัติการกออิฐ  ภาพที่  3-38  ฝกปฏิบัติการมุงหลังคา 

 

 

 
ภาพที่  3-39  ฝกปฏิบัติการติดตั้งสุขภัณฑ  ภาพที่  3-40  ฝกปฏิบัติผนังยิปซั่ม 

 

 

 
ภาพที่  3-41  ฝกปฏิบัติการติดตั้งสุขภัณฑ  ภาพที่  3-42  มอบวุฒิบัตรแกผูผานการฝกอบรม 
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 3.5.2  ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมโครงการ 
  ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมโครงงาน   ไดแก  เพศ  อายุ  การศึกษา  ตําแหนงงาน การเขารับ
การฝกอบรมภาคปฏิบัติ   และการทราบขาวประชาสัมพนัธของโครงการ  โดยการหาจํานวน และ
รอยละ  แสดงดังตารางที่ 3-7 
 

ตารางที่  3-7   ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมโครงการ รุนที่ 4  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
ขอมูลสวนตัวของผูเขารวมโครงการ จํานวน รอยละ 

1.  เพศ 
 1.1  เพศชาย 
 1.2  เพศหญิง 

 
106 
18 

 
85.00 
15.00 

รวม 124 100.00 
2.  อายุ 
 2.1  18-24 ป  
 2.2  25-35 ป 
 2.3  36-45 ป 
 2.4  46-55 ป 
 2.5  56 ปขึ้นไป 

 
31 
42 
28 
23 
0 

 
25.00 
34.00 
23.00 
18.00 
0.00 

รวม 124 100.00 
3.  การศึกษา 
 3.1  ตํ่ากวา ม.6  
 3.2  ม. 6 
 3.3  ปวช. 
 3.4  ปวส. 
 3.5  ปริญญาตรี 
 3.6  สูงกวาปริญญาตรี 

 
28 
21 
23 
26 
26 
0 

 
22.00 
17.00 
19.00 
21.00 
21.00 
0.00 

รวม 124 100.00 
4.  ตําแหนงงาน 
 4.1  วิศวกรควบคุมงาน  
 4.2  โฟรแมน 
 4.3  ชางกอสราง 

 
37 
39 
48 

 
30.00 
31.00 
39.00 

รวม 124 100.00 
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ตารางที่  3-7  (ตอ) 

ขอมูลสวนตัวของผูเขารวมโครงการ จํานวน รอยละ 
6. การทราบขาวประชาสัมพันธของโครงการ (ตอบมากกวา 1 ขอ) 
 6.1  เว็บไซต  
 6.2  หัวหนางาน 
 6.3  เพื่อน   
 6.4  เอกสารเผยแพร    
 6.5  แผนปาย  

 
28 
46 
0 

30 
20 

 
22.00 
36.00 
0.00 
24.19 
16.13 

รวม 124 100.00 

 

 3.5.3  ขอมูลความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนําไปใช ตอการเขารวมโครงการ 
   ขอมูลความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนาํไปใช ตอการเขารวมโครงการ   
โดยแบงออกเปน  ดาน  ไดแก 1) ดานวิทยากร  2)  ดานความรูความเขาใจ  ดานทักษะ การปฏิบัติงาน
ที่ไดรับเพิ่มมากขึ้น ดานการนําความรู และทักษะไปใช  ดานสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร  ดานการ
ใหบริการของเจาหนาที ่ โดยการหาจํานวน  คาเฉลี่ย ( X )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
แสดงดังตารางที่ 3-8 
 
ตารางที่  3-8   ขอมูลความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนาํไปใช ตอการเขารวม

โครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง  รุนที่ 4  ณ  วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี 

รายการประเด็นความคิดเห็น จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

ดานวิทยากร     

1. การเตรียมตัวและความพรอมของวิทยากร 124 4.48 0.78 มาก 

2. การถายทอดของวิทยากร 124 4.49 0.60 มาก 

3. สามารถอธิบายเนื้อหาไดชัดเจนและตรงประเด็น 124 4.54 0.52 มากที่สุด 

4. ใชภาษาที่เหมาะสมและเขาใจงาย 124 4.11 0.75 มาก 

5. การตอบคําถามของวิทยากร 124 4.27 0.85 มาก 

6. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 124 4.39 0.59 มาก 

รวม รายดาน 124 4.40 0.43 มาก 
 

 



                                        
รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
กิจกรรมการพัฒนานายชาง / ชางกอสราง ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน”    
 

จัดทําโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

41 

ตารางที่ 3-8  (ตอ) 

รายการประเด็นความคิดเห็น จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

ดานความรูความเขาใจ     

1. หลักปฏิบัติงานที่ดีของชาง 124 4.39 0.79 มาก 

2.  การปฏิบัติงานอยางปลอดภัย 124 4.48 0.60 มาก 

3. การประมาณราคา (วัสดุ และคาแรง) 124 4.47 0.62 มาก 

4. การวิบัติของอาคารและแนวทางแกไข 124 4.31 0.68 มาก 

5. พ้ืนฐานการควบคุมงานกอสราง 124 4.30 0.66 มาก 

6. เทคนิคการหางาน รับเหมากอสราง 124 4.30 0.64 มาก 

7. การตอเติมอาคารขนาดเล็ก 124 4.34 0.65 มาก 

8. ความรูความเขาใจ โดยภาพรวม  หลังการฝกอบรม 124 4.29 0.79 มาก 

รวม รายดาน 124 4.35 0.45 มาก 

ดานการนําความรู และทักษะไปใช     

1.  สามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 

124 4.09 1.22 มาก 

2.  สามารถนําความรูและทักษะไปเผยแพร / ถายทอด
แกสถานประกอบการตนเองได 

124 3.95 1.20 มาก 

3.  สามารถใหคําปรึกษาแกเพื่อนรวมงานได 124 3.90 1.20 มาก 

4.  มีความมั่นใจและสามารถนําความรูและทักษะที่
ไดรับไปใชได 

124 3.85 1.33 มาก 

รวม รายดาน 124 3.92 0.92 มาก 

ดานสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร     

1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 124 4.08 1.21 มาก 

2. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 124 3.89 1.33 มาก 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 124 3.88 1.27 มาก 

4. อาหาร มีความเหมาะสม 124 3.75 1.27 มาก 

รวม รายดาน 124 3.94 1.15 มาก 
 

 

 



                                                            รายงานผลการดําเนินงานการพฒันานายชาง/ชางกอสราง 
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ตารางที่ 3-8  (ตอ) 

รายการประเด็นความคิดเห็น จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

ดานการใหบริการของเจาหนาที่     

1. การบริการของเจาหนาที่ 124 3.98 1.25 มาก 

2. การประสานงานของเจาหนาที่โครงการ 124 4.00 1.24 มาก 

3. การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ 124 3.97 1.24 มาก 

4. การใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถามของเจาหนาที่ 124 3.91 1.26 มาก 

รวม รายดาน 124 3.89 1.16 มาก 

รวม โดยภาพรวม 124 4.10 0.51 มาก 
 

 จากตารางที่  3-8    แสดงผลการประเมินความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  
 การนําไปใช ตอการเขารวมโครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง รุนที่ 4  ณ 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  มีจํานวนผูเขารวมโครงการทั้งหมด  124  คน พบวา  โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจ/ ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนําไปใช ตอการเขารวมโครงการฝกอบรมพัฒนานาย
ชาง / ชางกอสรางในระดับมาก ( X = 4.10,  S.D. = 0.51)  เมื่อพิจารณารายดานดานที่มีคามากที่สุดคือ  
ดานวิทยากร  ( X = 4.40,  S.D. = 0.43)  รองลงมาไดแก  ดานความรูความเขาใจ  ( X = 4.35,  S.D. = 
0.45) 
 สวนประเด็นในขอคิดเห็น และขอเสนอแนะนั้น ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา  อยาก
ใหมีการจัดโครงการฝกอบรมนายชางโดยเนนการปฏิบัติใหมีเวลามากขึ้นอาจจะใชเวลาในการปฏิบัติ
เต็มวันเพิ่มอีก 2-3 วัน 
 
3.6  ผลการจัดโครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง  รุนท่ี 5 
 การจัดฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง รุนที่ 5 ไดจัดดําเนนิการเมื่อวันที่ 3-5 มีนาคม 
2553  จํานวน  3  วัน  สถานที่จัดฝกอบรม  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ มีจํานวนผูเขารวมโครงการเขา
รับการฝกอบรมทั้งหมด 84 คนเปนชางกอสรางมีสังกัดบริษัท และผานการฝกอบรมตามเกณฑไดรับ 
วุฒิบัติทั้งหมดทุกคน มีรายละเอียดการนําเสนอผลการจัดกิจกรรมโครงการและผลประเมินดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 



                                        
รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
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 3.6.1   ผลการจัดกิจกรรมโครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง  รุนท่ี 5 
  การจัดกจิกรรมโครงการฝกอบรมจํานวนทั้งหมด  3   วัน  เร่ิมดําเนนิการจัดกจิกรรมตั้งแต
พิธีเปดการจัดโครงการฝกอบรม  แนะนําหัวหนาโครงการ  วิทยากรภาคทฤษฎีบรรยาย   วิทยากร
ภาคปฏิบัติบรรยายและลงมือปฏิบัติ   ซ่ึงในระหวางการบรรยายในแตละหัวขอเร่ืองมีกระบวนการ
วัดผลประเมินผลผูเขารับการอบรมกอนฝกอบรมและหลังการฝกอบรม   จนชวงวันสุดทายของ
โครงการ พิธีปดการจัดโครงการฝกอบรม  และการมอบวุฒิบัติแกผูผานการฝกอบรม  ประมวลภาพ
เหตุการณกิจกรรมตางๆ  ดังนี้ 
 

 

 

 
ภาพที่  3-43  ปายประชาสัมพันธโครงการ  

ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
 ภาพที่  3-44  ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม 

 

 

 
ภาพที่  3-45  ผูเขาอบรมฟงการบรรยายภาคทฤษฎ ี  ภาพที่  3-46  วิทยากรบรรยายภาคทฤษฎ ี
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ภาพที่  3-47  ผูเขาอบรมฝกปฏิบัติการผนังยิปซั่ม  ภาพที่  3-48  ผูเขาอบรมฝกปฏิบัติการมุงหลังคา 

 

 

 
ภาพที่  3-49  ผูเขาอบรมฝกปฏิบัติการกออิฐ  ภาพที่  3-50  ผูเขาอบรมฝกปฏิบัติการกออิฐ 

 

 

 
ภาพที่  3-51  มอบวุฒิบัติแกผูผานการฝกอบรม  ภาพที่  3-52  ถายรูปรวมกัน และปดการฝกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 



                                        
รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
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 3.6.2  ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมโครงการ 
  ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมโครงงาน   ไดแก  เพศ  อายุ  การศึกษา  ตําแหนงงาน การเขารับ
การฝกอบรมภาคปฏิบัติ   และการทราบขาวประชาสัมพนัธของโครงการ  โดยการหาจํานวน และ
รอยละ  แสดงดังตารางที่ 3-9 
 

ตารางที่  3-9   ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมโครงการ รุนที่ 5   ณ  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
ขอมูลสวนตัวของผูเขารวมโครงการ จํานวน รอยละ 

1.  เพศ 
 1.1  เพศชาย 
 1.2  เพศหญิง 

 
76 
8 

 
90.00 
10.00 

รวม 84 100.00 
2.  อายุ 
 2.1  18-24 ป  
 2.2  25-35 ป 
 2.3  36-45 ป 
 2.4  46-55 ป 
 2.5  56 ปขึ้นไป 

 
18 
27 
22 
17 
0 

 
21.00 
32.00 
26.00 
21.00 
0.00 

รวม 84 100.00 
3.  การศึกษา 
 3.1  ตํ่ากวา ม.6  
 3.2  ม. 6 
 3.3  ปวช. 
 3.4  ปวส. 
 3.5  ปริญญาตรี 
 3.6  สูงกวาปริญญาตรี 

 
20 
13 
13 
19 
19 
0 

 
24.00 
15.00 
15.00 
23.00 
23.00 
0.00 

รวม 84 100.00 
4.  ตําแหนงงาน 
 4.1  วิศวกรควบคุมงาน  
 4.2  โฟรแมน 
 4.3  ชางกอสราง 

 
23 
26 
35 

 
24.00 
33.00 
43.00 

รวม 84 100.00 
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ตารางที่ 3-9  (ตอ) 

ขอมูลสวนตัวของผูเขารวมโครงการ จํานวน รอยละ 
6. การทราบขาวประชาสัมพันธของโครงการ (ตอบมากกวา 1 ขอ) 
 6.1  เว็บไซต  
 6.2  หัวหนางาน 
 6.3  เพื่อน   
 6.4  เอกสารเผยแพร    
 6.5  แผนปาย  

 
17 
36 
0 

16 
15 

 
20.00 
43.00 
0.00 
19.00 
18.00 

รวม 84 100.00 

 

 3.6.3  ขอมูลความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนําไปใช ตอการเขารวมโครงการ 
   ขอมูลความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนาํไปใช ตอการเขารวมโครงการ   
โดยแบงออกเปน  ดาน  ไดแก 1) ดานวิทยากร  2)  ดานความรูความเขาใจ  ดานทักษะการปฏิบัติงาน
ที่ไดรับเพิ่มมากขึ้น ดานการนําความรู และทักษะไปใช  ดานสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร  ดานการ
ใหบริการของเจาหนาที ่ โดยการหาจํานวน  คาเฉลี่ย ( X )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แสดง
ดังตารางที่ 3-10 
 
ตารางที่  3-10  ขอมูลความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนาํไปใช ตอการเขารวม 

โครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง  รุนที่ 5  ณ  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
รายการประเด็นความคิดเห็น จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

ดานวิทยากร     

1. การเตรียมตัวและความพรอมของวิทยากร 84 4.32 0.54 มาก 

2. การถายทอดของวิทยากร 84 4.24 0.61 มาก 

3. สามารถอธิบายเนื้อหาไดชัดเจนและตรงประเด็น 84 4.24 1.05 มาก 

4. ใชภาษาที่เหมาะสมและเขาใจงาย 84 4.39 0.64 มาก 

5. การตอบคําถามของวิทยากร 84 4.01 0.83 มาก 

6. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 84 4.23 0.61 มาก 

รวม รายดาน 84 4.23 0.50 มาก 
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ตารางที่ 3-10  (ตอ) 

รายการประเด็นความคิดเห็น จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

ดานความรูความเขาใจ     

1. หลักปฏิบัติงานที่ดีของชาง 84 4.44 0.57 มาก 

2.  การปฏิบัติงานอยางปลอดภัย 84 4.43 0.63 มาก 

3. การประมาณราคา (วัสดุ และคาแรง) 84 4.26 0.60 มาก 

4. การวิบัติของอาคารและแนวทางแกไข 84 4.35 0.63 มาก 

5. พ้ืนฐานการควบคุมงานกอสราง 84 4.42 0.63 มาก 

6. เทคนิคการหางาน รับเหมากอสราง 84 4.19 0.61 มาก 

7. การตอเติมอาคารขนาดเล็ก 84 4.31 0.56 มาก 

8. ความรูความเขาใจ โดยภาพรวม  หลังการฝกอบรม 84 4.44 0.57 มาก 

รวม รายดาน 84 4.35 0.45 มาก 

ดานการนําความรู และทักษะไปใช     

1.  สามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 

84 4.21 1.07 มาก 

2.  สามารถนําความรูและทักษะไปเผยแพร / ถายทอด
แกสถานประกอบการตนเองได 

84 4.05 1.02 มาก 

3.  สามารถใหคําปรึกษาแกเพื่อนรวมงานได 84 3.96 1.06 มาก 

4.  มีความมั่นใจและสามารถนําความรูและทักษะที่
ไดรับไปใชได 

84 4.12 1.10 มาก 

รวม รายดาน 84 3.68 0.93 มาก 

ดานสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร     

1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 84 4.15 1.14 มาก 

2. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 84 4.04 1.11 มาก 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 84 4.19 1.11 มาก 

4. อาหาร มีความเหมาะสม 84 4.13 1.18 มาก 

รวม รายดาน 84 4.08 1.00 มาก 
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ตารางที่ 3-10  (ตอ) 

รายการประเด็นความคิดเห็น จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

ดานการใหบริการของเจาหนาที่     

1. การบริการของเจาหนาที่ 84 4.18 1.09 มาก 

2. การประสานงานของเจาหนาที่โครงการ 84 4.06 1.12 มาก 

3. การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ 84 4.05 1.12 มาก 

4. การใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถามของเจาหนาที่ 84 3.99 1.16 มาก 

รวม รายดาน 84 4.12 1.07 มาก 

รวม โดยภาพรวม 84 4.09 0.51 มาก 
 

 จากตารางที่  3-10    แสดงผลการประเมินความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/   

การนําไปใช ตอการเขารวมโครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง รุนที่ 5  ณ  วิทยาลัย 

เทคนิคหาดใหญ  มีจํานวนผูเขารวมโครงการทั้งหมด  84  คน พบวา  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ/ 

ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนําไปใช ตอการเขารวมโครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง /  

ชางกอสรางในระดับมาก ( X = 4.09,  S.D. = 0.51)  เมื่อพิจารณารายดานดานที่มีคามากที่สุดคือ  

 ดานความรูความเขาใจ  ( X = 4.35,  S.D. = 0.45)  รองลงมาไดแก  ดานวิทยากร  ( X = 4.23,  

 S.D. = 0.50) 

 สวนประเด็นในขอคิดเห็น และขอเสนอแนะนั้น ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา  อยาก
ใหมีการจัดโครงการฝกอบรมนายชางโดยเนนการปฏิบัติใหมีเวลามากขึ้นอาจจะใชเวลาในการปฏิบัติ
เต็มวันเพิ่มอีก 2-3 วัน 
 
3.7  ผลการจัดโครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง  รุนท่ี 6 
 การจัดฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง รุนที่ 6 ไดจัดดําเนินการเมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 
2553  จํานวน  3  วัน  สถานที่จัดฝกอบรม  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา มีจํานวนผูเขารวมโครงการ
เขารับการฝกอบรมทั้งหมด 107  คน แบงออกเปนชางกอสรางมีสังกัดบริษัท จํานวน 14 คน ชาง
กอสรางไมมีสังกัดบริษัท จํานวน 69 คน และนักศกึษาจํานวน 24 คน  ผานการฝกอบรมตามเกณฑ
ไดรับวุฒิบัติทัง้หมด 83  คน มีรายละเอยีดการนําเสนอผลการจัดกิจกรรมโครงการและผลประเมิน
ดังนี ้
 



                                        
รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
กิจกรรมการพัฒนานายชาง / ชางกอสราง ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน”    
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 3.7.1   ผลการจัดกิจกรรมโครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง  รุนท่ี 6 
  การจัดกจิกรรมโครงการฝกอบรมจํานวนทั้งหมด  3   วัน  เร่ิมดําเนนิการจัดกจิกรรมตั้งแต
พิธีเปดการจัดโครงการฝกอบรม  แนะนําหัวหนาโครงการ  วิทยากรภาคทฤษฎีบรรยาย   วิทยากร
ภาคปฏิบัติบรรยายและลงมือปฏิบัติ   ซ่ึงในระหวางการบรรยายในแตละหัวขอเร่ืองมีกระบวนการ
วัดผลประเมินผลผูเขารับการอบรมกอนฝกอบรมและหลังการฝกอบรม   จนชวงวันสุดทายของ
โครงการ พิธีปดการจัดโครงการฝกอบรม  และการมอบวุฒิบัติแกผูผานการฝกอบรม  ประมวลภาพ
เหตุการณกิจกรรมตางๆ  ดังนี้ 
 

 

 

 
ภาพที่  3-53  วิทยากรบรรยายภาคทฤษฎี  ภาพที่  3-54  ผูเขาอบรมฟงการบรรยายภาคทฤษฎี 

 

 

 
ภาพที่  3-55  บรรยากาศการฟงบรรยายภาคทฤษฎ ี  ภาพที่  3-56  ผูเขาอบรมฝกปฏิบัติการผนังยิปซั่ม 

 



                                                            รายงานผลการดําเนินงานการพฒันานายชาง/ชางกอสราง 
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ภาพที่  3-57 ผูเขาอบรมฝกปฏิบัติการฉาบปูน  ภาพที่  3-58  ผูเขาอบรมฝกปฏิบัติการกออิฐ 

 

 

 
ภาพที่  3-59  ผูเขาอบรมฝกปฏิบัติการติดตั้งสุขภัณฑ  ภาพที่  3-60 ผูเขาอบรมฝกปฏิบัติการติดตั้งสุขภัณฑ 

 

 

 
ภาพที่  3-61  มอบวุฒิบัติแกผูผานการฝกอบรม  ภาพที่  3-62  ถายรูปรวมกันและปดการฝกอบรม 

 
 3.7.2  ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมโครงการ 
  ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมโครงงาน   ไดแก  เพศ  อายุ  การศึกษา  ตําแหนงงาน การเขารับ
การฝกอบรมภาคปฏิบัติ   และการทราบขาวประชาสัมพนัธของโครงการ  โดยการหาจํานวน และ
รอยละ ซ่ึงแสดงขอมูลเฉพาะกลุมเปาหมาย  คือ นายชางกอสราง   จํานวนทั้งหมด  83  คน แสดง 
ดังตารางที่ 3-11 
 



                                        
รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
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ตารางที่  3-11   ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมโครงการ รุนที่ 6   ณ  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
ขอมูลสวนตัวของผูเขารวมโครงการ จํานวน รอยละ 

1.  เพศ 
 1.1  เพศชาย 
 1.2  เพศหญิง 

 
52 
31 

 
62.65 
37.35 

รวม 83 100.00 
2.  อายุ 
 2.1  18-24 ป  
 2.2  25-35 ป 
 2.3  36-45 ป 
 2.4  46-55 ป 
 2.5  56 ปขึ้นไป 

 
0 

32 
29 
22 
0 

 
0.00 
38.55 
34.94 
26.51 
0.00 

รวม 83 100.00 
3.  การศึกษา 
 3.1  ตํ่ากวา ม.6  
 3.2  ม. 6 
 3.3  ปวช. 
 3.4  ปวส. 
 3.5  ปริญญาตรี 
 3.6  สูงกวาปริญญาตรี 

 
0 

21 
16 
23 
23 
0 

 
0.00 
25.30 
19.28 
27.71 
27.71 
0.00 

รวม 83 100.00 
4.  ตําแหนงงาน 
 4.1  วิศวกรควบคุมงาน  
 4.2  โฟรแมน 
 4.3  ชางกอสราง 

 
19 
35 
29 

 
22.89 
42.17 
34.94 

รวม 83 100.00 
5. การทราบขาวประชาสัมพันธของโครงการ (ตอบมากกวา 1 ขอ) 
 6.1  เว็บไซต  
 6.2  หัวหนางาน 
 6.3  เพื่อน   
 6.4  เอกสารเผยแพร    
 6.5  แผนปาย  

 
0 

42 
0 

22 
19 

 
0.00 
50.60 
0.00 
26.51 
22.89 

รวม 83 100.00 
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 3.7.3  ขอมูลความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนําไปใช ตอการเขารวมโครงการ 
   ขอมูลความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนาํไปใช ตอการเขารวมโครงการ   
โดยแบงออกเปน  ดาน  ไดแก 1) ดานวิทยากร  2)  ดานความรูความเขาใจ  ดานทักษะ 
การปฏิบัติงานที่ไดรับเพิ่มมากขึ้น ดานการนําความรู และทักษะไปใช  ดานสถานที่ / ระยะเวลา / 
อาหาร  ดานการใหบริการของเจาหนาที ่ โดยการหาจํานวน  คาเฉลี่ย ( X )  และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  แสดงดังตารางที่ 3-12 
 
ตารางที่  3-12  ขอมูลความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนาํไปใช ตอการเขารวม

โครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง  รุนที่ 6  ณ  วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา 

รายการประเด็นความคิดเห็น จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

ดานวิทยากร     

1. การเตรียมตัวและความพรอมของวิทยากร 83 3.99 1.46 มาก 

2. การถายทอดของวิทยากร 83 3.85 1.52 มาก 

3. สามารถอธิบายเนื้อหาไดชัดเจนและตรงประเด็น 83 3.87 1.51 มาก 

4. ใชภาษาที่เหมาะสมและเขาใจงาย 83 3.92 1.42 มาก 

5. การตอบคําถามของวิทยากร 83 3.25 1.62 ปานกลาง 

6. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 83 3.50 1.74 มาก 

รวม รายดาน 83 3.73 1.46 มาก 

ดานความรูความเขาใจ     

1. หลักปฏิบัติงานที่ดีของชาง 83 3.87 1.41 มาก 

2.  การปฏิบัติงานอยางปลอดภัย 83 3.84 1.28 มาก 

3. การประมาณราคา (วัสดุ และคาแรง) 83 3.35 0.89 ปานกลาง 

4. การวิบัติของอาคารและแนวทางแกไข 83 3.54 1.47 มาก 

5. พ้ืนฐานการควบคุมงานกอสราง 83 3.36 1.57 ปานกลาง 

6. เทคนิคการหางาน รับเหมากอสราง 83 3.29 0.83 ปานกลาง 

7. การตอเติมอาคารขนาดเล็ก 83 3.26 1.63 ปานกลาง 

8. ความรูความเขาใจ โดยภาพรวม  หลังการฝกอบรม 83 3.48 1.70 มาก 

รวม รายดาน 83 3.50 1.35 มาก 

 



                                        
รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
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ตารางที่ 3-12  (ตอ) 

รายการประเด็นความคิดเห็น จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

ดานการนําความรู และทักษะไปใช     

1.  สามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 

83 3.20 1.57 มาก 

2.  สามารถนําความรูและทักษะไปเผยแพร / ถายทอด
แกสถานประกอบการตนเองได 

83 3.53 0.89 มาก 

3.  สามารถใหคําปรึกษาแกเพื่อนรวมงานได 83 3.25 1.28 มาก 

4.  มีความมั่นใจและสามารถนําความรูและทักษะที่
ไดรับไปใชได 

83 3.53 0.93 มาก 

รวม รายดาน 83 3.38 1.42 มาก 

ดานสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร     

1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 83 3.77 1.12 มาก 

2. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 83 3.67 0.85 มาก 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 83 3.70 0.63 มาก 

4. อาหาร มีความเหมาะสม 83 3.75 0.56 มาก 

รวม รายดาน 83 3.72 1.18 มาก 

ดานการใหบริการของเจาหนาที่     

1. การบริการของเจาหนาที่ 83 3.76 0.83 มาก 

2. การประสานงานของเจาหนาที่โครงการ 83 3.78 1.61 มาก 

3. การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ 83 3.77 1.56 มาก 

4. การใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถามของเจาหนาที่ 83 3.75 1.28 มาก 

รวม รายดาน 83 3.77 1.35 มาก 

รวม โดยภาพรวม 83 3.62 1.12 มาก 

  
 จากตารางที่  3-12   แสดงผลการประเมินความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  
 การนําไปใช ตอการเขารวมโครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง รุนที่ 6 ณ 
วิทยาลัยเทคนคินครราชสีมา  มีจํานวนผูเขารวมโครงการที่เปนชางกอสรางทั้งหมด 83  คน พบวา  
โดยภาพรวมมคีวามพึงพอใจ/ ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนําไปใช ตอการเขารวมโครงการ



                                                            รายงานผลการดําเนินงานการพฒันานายชาง/ชางกอสราง 
กิจกรรมการพัฒนานายชาง / ชางกอสราง ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน”    
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ฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสรางในระดับมาก ( X = 3.62,  S.D. = 1.18)  เมื่อพิจารณารายดาน
ดานที่มีคามากที่สุดคือ  ดานการใหบริการของเจาหนาทีแ่ละดานวิทยากร ( X =3.77 ,  S.D. = 1.35)  
รองลงมาไดแก  ดานสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร  ( X = 3.72,  S.D. = 1.18) 
 สวนประเด็นในขอคิดเห็น และขอเสนอแนะนั้น ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา  อยาก
ใหมีการจัดโครงการฝกอบรมนายชางโดยเนนการปฏิบัติใหมีเวลามากขึ้นอาจจะใชเวลาในการปฏิบัติ
เต็มวันเพิ่มอีก 2-3 วัน 
 
3.8 ผลการจัดโครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง  รุนท่ี  1 - 6  โดยภาพรวม 

การจัดฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง รุนที่  1-6  ไดแก รุนที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ  รุนที่  2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม  รุนที่ 3 
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  รุนที่ 4  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  รุนที่  5  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ  และ
รุนที่  6  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  มีจํานวนผูเขารวมโครงการเขารับการฝกอบรมทั้งหมด 535  
คน แบงออกเปนชางกอสรางมีสังกัดบริษัท จํานวน 311 คน ชางกอสราง ไมมีสังกัดบริษัท จํานวน 
156  คน และนักศึกษาจํานวน 68  คน  ผานการฝกอบรมตามเกณฑไดรับวุฒิบัติทั้งหมด 467   คน  
มีรายละเอียดการนําเสนอขอมูลผูเขารวมโครงการทั้งหมดดังนี้ 

 
3.8.1  จํานวนผูเขาฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง  รุนท่ี 1 – 6 

 ในการจดัฝกอบรมพัฒนานายชางกอสราง ในแตละภูมภิาค ตั้งแตรุนที่ 1 – 6  มีจํานวน 
ผูเขาฝกอบรมแยกประเภทดงัตารางที่  3-13 
ตารางที่ 3-13   จํานวนผูเขาฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง  รุนที่ 1 – 6 

จํานวนคนแยกประเภทผูเขารับการอบรม 
รุนที่ /  

สถานที่จัดฝกอบรม 
ชางกอสราง
มีสังกัด 

ชางกอสรางไมมี
สังกัด 

นักศึกษา รวมทั้งหมด 

รุนที่ 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

34 - - 34 

รุนที่ 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา เชียงใหม 

23 83 - 106 

รุนที่  3  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 32 4 44 80 

รุนที่ 4  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 124 - - 124 

รุนที่  5  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 84 - - 84 

รุนที่  6  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 14 69 24 107 

รวมทั้งหมด 311 156 68 535 



                                        
รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
กิจกรรมการพัฒนานายชาง / ชางกอสราง ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน”    
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จากตารางที่ 3-13  พบวา จํานวนผูเขาฝกอบรมโครงการพัฒนานายชาง / ชางกอสราง  
มีทั้งหมด  535 คน  เปนชางกอสรางมีสังกัดและไมมีสังกดัรวมเปนจํานวน   467   คน และ 
เปนนักศกึษาจาํนวน  68  คน   
 

 3.8.2  ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมโครงการ 
  ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมโครงงาน   ไดแก  เพศ  อายุ  การศึกษา  ตําแหนงงาน การเขารับ
การฝกอบรมภาคปฏิบัติ   และการทราบขาวประชาสัมพนัธของโครงการ  โดยการหาจํานวน และ
รอยละ ซ่ึงแสดงขอมูลเฉพาะกลุมเปาหมาย  คือ นายชางกอสราง   จํานวนทั้งหมด  467  คน  
แสดงดังตารางที่ 3-14 
ตารางที่  3-14   ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมโครงการทั้งหมด รุนที่ 1  ถึง  รุนที่  6  

ขอมูลสวนตัวของผูเขารวมโครงการ จํานวน รอยละ 

1.  เพศ     

    1.1  เพศชาย 365 78.16 

    1.2  เพศหญิง 102 21.84 

รวม 467 100.00 

2.  อายุ     

     2.1  18-24 ป  71 15.20 

     2.2  25-35 ป 152 32.55 

     2.3  36-45 ป 138 29.55 

    2.4  46-55 ป 106 22.70 

    2.5  56 ปขึ้นไป 0 0.00 

รวม 467 100.00 

3.  การศึกษา     

    3.1  ตํ่ากวา ม.6  84 17.99 

    3.2  ม. 6 90 19.27 

   3.3  ปวช. 70 14.99 

   3.4  ปวส. 101 21.63 

   3.5  ปริญญาตรี 122 26.12 

   3.6  สูงกวาปริญญาตรี 0 0.00 

รวม 467 100.00 



                                                            รายงานผลการดําเนินงานการพฒันานายชาง/ชางกอสราง 
กิจกรรมการพัฒนานายชาง / ชางกอสราง ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน”    
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ตารางที่  3-14  (ตอ) 

ขอมูลสวนตัวของผูเขารวมโครงการ จํานวน รอยละ 

4.  ตําแหนงงาน     

    4.1  วิศวกรควบคุมงาน  132 28.27 

    4.2  โฟรแมน 147 31.48 

   4.3  ชางกอสราง 188 40.26 

รวม 467 100.00 

5. การทราบขาวประชาสัมพันธของโครงการ (ตอบมากกวา 1 ขอ)     

    5.1  เว็บไซต  71 0.00 

    5.2  หัวหนางาน 212 50.60 

    5.3  เพื่อน   0 0.00 

    5.4  เอกสารเผยแพร    118 26.51 

    5.5  แผนปาย  66 22.89 

รวม 467 100.00 

 
 3.8.3  ขอมูลความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนําไปใช ตอการเขารวมโครงการ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนําไปใช ตอการเขารวม
โครงการ โดยภาพรวม   โดยแบงออกเปน  ดาน  ไดแก 1) ดานวิทยากร  2)  ดานความรูความเขาใจ  
ดานทักษะการปฏิบัติงานที่ไดรับเพิ่มมากขึ้น ดานการนําความรู และทักษะไปใช  ดานสถานที่ / 
ระยะเวลา / อาหาร  ดานการใหบริการของเจาหนาที่  โดยการหา คาเฉลี่ย ( X )และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  แสดงดังตารางที่  3-15  และภาพที่  3-63 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        
รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
กิจกรรมการพัฒนานายชาง / ชางกอสราง ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน”    
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ตารางที่  3-15  ขอมูลความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนาํไปใช ตอการเขารวม
โครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง  โดยภาพรวม รุนที่ 1  ถึง  รุนที่  6 

รายการประเด็นความคิดเห็น จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

ดานวิทยากร     

1. การเตรียมตัวและความพรอมของวิทยากร 467 4.33 1.59 มาก 

2. การถายทอดของวิทยากร 467 4.23 1.47 มาก 

3. สามารถอธิบายเนื้อหาไดชัดเจนและตรงประเด็น 467 4.31 1.52 มาก 

4. ใชภาษาที่เหมาะสมและเขาใจงาย 467 4.21 1.46 มาก 

5. การตอบคําถามของวิทยากร 467 3.96 1.66 มาก 

6. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 467 4.06 1.59 มาก 

รวม รายดาน 467 4.18 1.48 มาก 

ดานความรูความเขาใจ     

1. หลักปฏิบัติงานที่ดีของชาง 467 4.18 1.44 มาก 

2.  การปฏิบัติงานอยางปลอดภัย 467 4.27 1.39 มาก 

3. การประมาณราคา (วัสดุ และคาแรง) 467 4.07 1.61 มาก 

4. การวิบัติของอาคารและแนวทางแกไข 467 4.04 1.47 มาก 

5. พ้ืนฐานการควบคุมงานกอสราง 467 4.03 1.58 มาก 

6. เทคนิคการหางาน รับเหมากอสราง 467 3.97 1.73 มาก 

7. การตอเติมอาคารขนาดเล็ก 467 3.92 1.63 มาก 

8. ความรูความเขาใจ โดยภาพรวม  หลังการฝกอบรม 467 4.19 1.65 มาก 

รวม รายดาน 467 4.08 1.35 มาก 

ดานการนําความรู และทักษะไปใช     

1.  สามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานได 

467 3.90 1.62 มาก 

2.  สามารถนําความรูและทักษะไปเผยแพร / ถายทอด
แกสถานประกอบการตนเองได 

467 3.85 1.25 มาก 

3.  สามารถใหคําปรึกษาแกเพื่อนรวมงานได 467 3.73 1.37 มาก 

4.  มีความมั่นใจและสามารถนําความรูและทักษะที่
ไดรับไปใชได 

467 3.84 1.52 มาก 

รวม รายดาน 467 3.83 1.45 มาก 
 



                                                            รายงานผลการดําเนินงานการพฒันานายชาง/ชางกอสราง 
กิจกรรมการพัฒนานายชาง / ชางกอสราง ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน”    
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ตารางที่  3-15  (ตอ) 

รายการประเด็นความคิดเห็น จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

ดานสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร     

1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 467 4.03 1.42 มาก 

2. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 467 3.98 1.47 มาก 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 467 3.92 1.59 มาก 

4. อาหาร มีความเหมาะสม 467 3.85 1.53 มาก 

รวม รายดาน 467 3.95 1.38 มาก 

ดานการใหบริการของเจาหนาที่     

1. การบริการของเจาหนาที่ 467 4.05 1.43 มาก 

2. การประสานงานของเจาหนาที่โครงการ 467 4.06 1.52 มาก 

3. การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ 467 4.05 1.65 มาก 

4. การใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถามของเจาหนาที่ 467 3.99 1.34 มาก 

รวม รายดาน 467 4.04 1.37 มาก 

รวม โดยภาพรวม 467 3.96 1.21 มาก 

 
 จากตารางที่  3-15   แสดงผลการประเมินความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  
 การนําไปใช ตอการเขารวมโครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง รุนที่ 1 ถึง  รุนที่ 6  ซ่ึงมี
จํานวนผูเขารวมโครงการที่เปนชางกอสรางทั้งหมด 467   คน พบวา  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ/ 
ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนําไปใช ตอการเขารวมโครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชาง
กอสรางในระดับมาก ( X = 3.96,  S.D. = 1.21)  เมื่อพิจารณารายดานดานที่มีคามากที่สุดคือ  ดาน
วิทยากร ( X =4.18 ,  S.D. = 1.48)  รองลงมาไดแก  ดานความรูความเขาใจ  ( X = 4.08,  S.D. = 1.35) 
 
 
 
 
 
 
 



                                        
รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
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ตารางที่  3-16  ขอมูลความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนาํไปใช ตอการเขารวม
โครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง  แตละรุน 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนําไปใช  
ตอการเขารวมโครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง รายการประเด็นความคิดเห็น 

รุนที่ 1 รุนที่ 2 รนที่ 3 รุนที่ 4 รุนที่ 5 รุนที่ 6 

ดานวิทยากร 4.38 3.92 4.37 4.40 4.23 3.77 

ดานความรูความเขาใจ 4.25 3.74 4.27 4.35 4.35 3.50 

ดานการนําความรู และทักษะไปใช 3.40 4.54 4.05 3.92 3.68 3.38 

ดานสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 4.13 3.54 4.29 3.94 4.08 3.72 

ดานการใหบริการของเจาหนาที่ 4.63 3.61 4.22 3.89 4.12 3.77 

รวม โดยภาพรวม 4.16 3.54 4.24 4.10 4.09 3.62 

 
 จากตารางที่  3-16  แสดงขอมูลความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนําไปใช ตอ
การเขารวมโครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง  แตละรุน มีจํานวนผูเขาอบรมรวมทั้ง
หมด  535  คน  พบวา  ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมรุนที่  3  มีความพึงพอใจโดยรวม 
มากที่สุด มีคาเฉลี่ย เทากับ  4.24   รองลงมารุนที่  1  มีความพึงพอใจโดยรวม มีคาเฉลี่ย เทากับ  4.16   
และ  รุนที่  4  มีความพึงพอใจโดยรวม มีคาเฉลี่ย เทากับ  4.10  สวนรุนที่มีความพึงพอใจของผูเขารับ
การฝกอบรมโดยรวมนอยที่สุด  คือ  รุนที่ 2  มีคาเฉลี่ย เทากับ  3.54 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            รายงานผลการดําเนินงานการพฒันานายชาง/ชางกอสราง 
กิจกรรมการพัฒนานายชาง / ชางกอสราง ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน”    

 

 จัดทําโดย  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ 

60 

 

ภาพที่  3-63  ความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนําไปใช ตอการเขารวมโครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง แตละ ตั้งแตรุนที่ 1-6 



                                          
รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
กิจกรรมการพัฒนานายชาง / ชางกอสราง ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน”   
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ตารางที่  3-17  ขอมูลความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนาํไปใช ตอการเขารวม
โครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง  โดยภาพรวมทั้งโครงการ 

ความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนําไปใช  
ตอการเขารวมโครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง รายการประเด็นความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย ความหมาย 

ดานวิทยากร 4.18 มาก 

ดานความรูความเขาใจ 4.08 มาก 

ดานการนําความรู และทักษะไปใช 3.83 มาก 

ดานสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 3.95 มาก 

ดานการใหบริการของเจาหนาที่ 4.04 มาก 

รวม โดยภาพรวม 3.96 มาก 

 
 จากตารางที่ 3-17  แสดงขอมูลความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนําไปใช ตอ
การเขารวมโครงการฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง  โดยภาพรวมทั้งโครงการ มีจํานวนผูเขา
อบรมรวมทั้งหมด  467  คน พบวา  ผูเขารับการฝกอบรมทั้งหมด  มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน
ระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.96   
 เมื่อพิจาราณารายดานพบวา  ดานวิทยากรมีความพึงพอใจมากที่สุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18     
รองลงมา คือ  ดานความรูความเขาใจ  และดานการใหบริการของเจาหนาที่    โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  
4.08  และ  4.04     สวนดานที่นอยที่สุด คือ     ดานการนําความรู และทักษะไปใช  มีคาเฉลี่ยเทากับ  
3.83   แสดงดังภาพที่  3-64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            รายงานผลการดําเนินงานการพฒันานายชาง/ชางกอสรางกิจกรรม
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ภาพที่ 3-64    ความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /ทักษะ/  การนําไปใช ตอการเขารวมโครงการ
ฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง โดยภาพรวมทั้งโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                          
รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
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บทที่  4 
สรุปผลการดําเนินงาน และขอเสนอแนะ 

 
 ในการจัดดําเนินการพัฒนานายชาง/ชางกอสรางกิจกรรมการพัฒนานายชาง / ชางกอสราง 
ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน” (กลุมอุตสาหกรรม
กอสรางและธุรกิจตอเนื่อง)  ซ่ึงโครงการนี้จัดทํารวมกันระหวาง สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  ซ่ึงมีระยะเวลา
ดําเนินงานเปนเวลา  6  เดือน  โดยไดดําเนินการตั้งแตการประชาสัมพันธโครงการทุกภูมิภาค  และลง
พื้นที่ดําเนินการจัดฝกอบรมในแตละภูมิภาค  รวมทั้งหมด  6  แหง  ซ่ึงใชสถานศึกษาในแตละภูมิภาค
เปนศูนยกลางในการจัดฝกอบรม ไดแก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ  และวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  ซ่ึงผลที่ไดรับนั้นโดย
ภาพรวมเปนที่นาพอใจอยางยิ่ง  แตภายใตการดําเนินงาน คณะทํางานไดสรุปปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 
4.1  ปญหา และ อุปสรรค 
 ในการดําเนินงานการพัฒนานายชาง/ชางกอสรางกิจกรรมการพัฒนานายชาง / ชางกอสราง 
ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน”  คร้ังนี้  คณะทํางานได
รวบรวมปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนนิงาน พอสรุปประเด็นตางๆ ไดดังนี ้
 1)  บริษัทไมสนับสนุนผูเขารับการอบรมเทาที่ควรเพราะทําใหบริษัททํางานไมทนัตามกําหนด
จึงมีมารวมนอยมาก 
 2)   ผูที่มาอบรมโดยมากประกอบอาชีพอิสระไมมีสังกัดและบางทานเดนิทางมาไกลตองจาย
คาอาหารใหแทนคาเดินทาง 
 3)   เปนอาชีพที่ตองแขงขันมากและผูรับเหมาบางคนทิง้งานไดไมนานตองไปเก็บงาน รีบสง
งานเพื่อเก็บเงนิ 
 4)   การประชาสัมพันธในตางจังหวดัไมทัว่ถึงและผูสมัครก็ไมจริงจังหากไมวางกไ็มมาเพราะ
ไมไดเสียคาสมัครใดๆ 
 5)  การประกอบอาชีพชางกอสรางเปนงานที่ใชแรงงานสูงมากกวา ทักษะดังนั้นหากมีการ
สงเสริมจริงจังตองใหคาแรงเปนคาฝมือ ที่สูงกวาใหชัดเจน 



                                                            รายงานผลการดําเนินงานการพฒันานายชาง/ชางกอสรางกิจกรรม
การพัฒนานายชาง / ชางกอสราง ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน”   
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 6)  ผูที่ประกอบอาชีพชางกอสรางสวนมากตองทําเพราะความจําใจ  หากเลือกงานอืน่ไดกไ็ม
อยากทํางานนีเ้พราะหนักและเสี่ยงมากกวา 
 7)  ทํางานกอสรางเพราะวางงานจากการทํานาทําสวนจงึไมเนนดานฝมือ เพราะเมื่อถึงฤดูเกี่ยว
ขาวก็กลับบานเลิกงานกอสราง 
 8)  คนงานที่มารับจางโดยกนิคาแรงจํานวนมากอานหนงัสือไมออก  เขียน    หนังสือไมเปน   
ทําใหเปนปญหาตอการพัฒนามาก   
 9)  ผูประกอบการไมเนนชางฝมือ เนนคาแรงถูกๆ ทําใหไมเกิดการพัฒนา ฯลฯ 
 10)  ผูที่เขารับการอบรมไมทราบผลที่จะกระทบหากมกีารปฏิบัติงานที่ไมไดมาตรฐานจะ
สงผลอยางไร?  เชนแผนดนิไหวที่ เฮติ เทยีบกับที่ ชิลี 
 
4.2  ขอเสนอแนะ 
 4.2.1  ขอเสนอแนะจากการดําเนินงานโครงการ 
  ในการจัดการพัฒนานายชาง/ชางกอสรางกิจกรรมการพัฒนานายชาง / ชางกอสราง 
ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน”  (กลุมอุตสาหกรรม
กอสรางและธุรกิจตอเนื่อง) ไดใหประเด็นขอเสนอแนะจากการดําเนินงานโครงการดังนี้ 
  1)  การรับสมัครนายชาง / ชางกอสราง  ควรกําหนดอาย ุ และความสามารถในการอาน
ออก  และเขยีนได  เพื่อใหเกิดการพัฒนาไดอยางรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 
  2)  ควรมีการเตรียมการจัดประชาสัมพันธโครงการใหเขาถึง และทั่วถึงกัน 
  3)  ในการกําหนดเขตพืน้ที่ในการจัดฝกอบรม ควรพจิารณาถึงปริมาณผูเขารับการ
ฝกอบรมวาอยูใกลสถานที่จดัฝกอบรม  หรือแหลงพื้นทีน่ั้นเปนจังหวดัที่เนนธุรกจิกจิการดาน
กอสราง  จะไดจํานวนนายชางกอสรางเขารับการฝกอบรมมากกวานี ้
 4.2.2  ขอเสนอแนะดานหลกัสูตรฝกอบรม 
 ในการจัดหลักสูตรฝกอบรมพัฒนานายชาง/ชางกอสราง ซ่ึงเปนหลักสูตรที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาทักษะนายชาง  ใชเวลาการฝกอบรมทั้งหมด   3  วัน  ตั้งแตเวลา  8.30  ถึง  16.30  น.  โดยมี
เนื้อหาการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ   ซ่ึงในชวงเชาจะเปนเนื้อหาภาคทฤษีและในชางบาย
ของแตละวันจะเปนเนื้อหาภาคปฏิบัติ  เนื่องจากการสรางและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมานั้น  คณะ
ผูจัดทําไดวิเคราะหความตองการในการพัฒนานายชางจากความตองการของวิศวกร ผูควบคุมงาน 
และผูประกอบการรับสรางบาน และนายชางบริษัทตางๆ  ซ่ึงเปนผูเกี่ยวของงานดานการกอสราง  
เพื่อจัดทําหลักสูตรใหเหมาะสมเมื่อนําหลักสูตรที่จัดทําขึ้นไปใชสามารถพัฒนานายชางกอสรางให
เห็นผลจริง  และนอกจากนั้นเนื้อหาฝกอบรมของหลักสูตรนี้ไดจัดทําขึ้นเนนการปลูกฝงจิตสํานึกที่ดี 
จรรยาบรรณวิชาชีพชางกอสรางเพื่อสงเสริมใหชางกอสรางมีคุณธรรมจริยธรรมตออาชีพของตนซึ่ง



                                          
รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
กิจกรรมการพัฒนานายชาง / ชางกอสราง ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน”   
 

จัดทําโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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ถือไดวาเปนสิ่งที่จําเปนที่ควรสอดแทรกไวในหลักสูตร    สําหรับระยะเวลาในการจัดฝกอบรม  มี
ระยะเวลาเพียง  3  วัน มีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ    เนื้อหาในภาคปฏิบัติใหผูเขาอบรมไดลงมอื
ทําจริง  ซ่ึงแบงออกเปน  5  สถานีนั้น ระยะเวลาในการลงมือปฏิบัติมีนอย  ผูเขาฝกอบรมอาจจะยังฝก
ปฏิบัติไดไมดีพอ  แตเนื่องจากหลักสูตรภาคปฏิบัตินี้เปนหลักสูตรที่มีเนื้อหาเบื้องตนจึงอาจจะยังใช
เวลาไมเพียงพอที่จะใหผูเขาฝกอบรมเกิดทักษะมาจนนกระทั่งไปถึงความชํานาญได  ผูเขารับการ
ฝกอบรมเมื่อผานหลักสูตรนี้แลวตองนําความรูและทักษะเบื้องตนไปใชตอไปจนเกิดความชํานาญ  
แตถามีระยะเวลาการฝกปฏิบัติมากขึ้นอีก 2 วัน โดยเนนเนื้อหาปฏิบัติดานเทคนิคการกอสรางและได
ลงมือปฏิบัติกันทั้งวัน  นาจะทําใหผูเขารับการฝกอบรมไดทักษะเพิ่มขึ้น 
 4.2.3  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ในการประกอบวิชาชีพชางกอสรางรัฐบาลควรใหการสนับสนุนใหเกิดมาตรฐานวิชาชีพ
ชางกอสราง  และมีจรรยาบรรณในวิชาชพี  อาจกําหนดกฎระเบยีบใหนายชางตองมีการผานหลักสูตร
การฝกอบรมพื้นฐานการกอสรางเพื่อสงเสริม ปลูกฝงจิตสํานึกที่ด ี จรรยาบรรณวชิาชีพชางกอสราง 
กอนจึงประกอบวิชาชีพชางกอสรางไปทํางานตอไปในสถานประกอบการ  บริษทักอสรางตางๆ ได  
โดยรัฐบาลอาจจัดตั้งศนูยฝกอบรมเฉพาะทางการกอสรางในการดําเนินการจัดฝกอบรมในดานตางๆ 
เชน  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เทคนิคการกอสราง  และเทคโนโลยีการกอสราง  เปนตน  เพื่อพัฒนา
ความรู ความเขาใจ ทกัษะ  และเจตคติทีด่ใีนงานกอสราง  และสงผลตอองครวมทําใหประเทศชาติมี
แรงงานสูตลาดอาเซียนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
กําหนดการประชุมระดมสมอง 
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กําหนดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ  และระดมความคิดเห็น 
“แนวทางการพัฒนาอตุสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง” 
วันจันทรท่ี 9 พฤศจิกายน  2552  เวลา  8.30 -  13.30  น. 
ณ โรงแรมสวสิโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพมหานคร 

 

เวลา  08.30 - 09.30 น.  ลงทะเบียนเขารวมการประชุม 
เวลา  09.30 - 09.45 น.  กลาวรายงานวัตถุประสงคของการจัดประชุม 
  โดย นายภักดิ์  ทองสม   

รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เวลา 09.45 - 10.00 น.  กลาวเปดการประชุมระดมความคิดเห็น 
  โดย  นายยุทธศักดิ์  สุภสร 
  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เวลา 10.00 - 10.15 น.  พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
เวลา 10.15 - 11.15 น.  นําเสนอการดําเนินงาน “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs 

Consortium  
  สูตลาดอาเซียน (กลุมอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง)”   

• ภาพรวมของโครงการฯ 
 โดย นางสุทธิกานต  มาสําราญ 
 ผูอํานวยการฝายยุทธศาสตรสงเสริม SMEs รายพื้นที่/ราย
สาขา สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาและขนาดยอม 

• แนวทางการจัดทําฐานขอมูลกลุมอุตสาหกรรมกอสรางและ
ธุรกิจตอเนื่องโดย ผูแทนศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• แนวทางการพัฒนาผูประกอบการ  และการเสริมสราง
เครือขายในกลุมอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง   
โดย ผูแทนสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
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• แนวทางการพัฒนานายชาง/และชางกอสราง 
 โดยผูแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ 

เวลา 11.15 - 12.30 น. ระดมความคดิเห็น/รับฟงขอเสนอแนะ  
 “แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง”   
เวลา 12.30 - 13.30 น. ปดการประชุมระดมความคิดเห็น  และรับประทานอาหารกลางวนั

รวมกัน 
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กําหนดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ  และระดมความคิดเห็น 
“แนวทางการพัฒนาอตุสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง” 

วันศุกรท่ี 13 พฤศจิกายน  2552  เวลา  8.30 -  13.30  น. 
ณ โรงแรมอโมรา ทาแพ เชยีงใหม จังหวดัเชียงใหม 

 

เวลา  08.30 - 09.30 น.  ลงทะเบียนเขารวมการประชุม 
เวลา  09.30 - 09.45 น.  กลาวรายงานวัตถุประสงคของการจัดประชุม 
  โดย  นายภักดิ์  ทองสม   

รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เวลา 09.45 - 10.00 น.  กลาวเปดการประชุมระดมความคิดเห็น 
  โดย นายยุทธศักดิ์  สุภสร 
  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เวลา 10.00 - 10.15 น.  พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
เวลา 10.15 - 11.15 น.  นําเสนอการดาํเนินงาน “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs 

Consortium สูตลาดอาเซียน (กลุมอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจ
ตอเนื่อง)”   

• ภาพรวมของโครงการฯ 
โดย นางสุทธิกานต  มาสําราญ 
ผูอํานวยการฝายยุทธศาสตรสงเสริม SMEs รายพื้นที่/ราย
สาขาสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาและขนาดยอม 

• แนวทางการจัดทําฐานขอมูลกลุมอุตสาหกรรมกอสรางและ
ธุรกิจตอเนื่องโดย ผูแทนศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• แนวทางการพฒันาผูประกอบการ และการเสริมสราง
เครือขายในกลุมอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง   
โดย ผูแทนสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
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• แนวทางการพัฒนานายชาง/และชางกอสราง 
โดยผูแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

เวลา 11.15 - 12.30 น. ระดมความคิดเห็น/รับฟงขอเสนอแนะ                                                       
 “แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง”   
เวลา 12.30 - 13.30 น. ปดการประชุมระดมความคิดเห็น  และรับประทานอาหารกลางวนั

รวมกัน 
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กําหนดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ  และระดมความคิดเห็น 
“แนวทางการพัฒนาอตุสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง” 
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน  2552  เวลา  8.30 -  13.30  น. 
ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี 

 

เวลา  08.30 - 09.30 น.  ลงทะเบียนเขารวมการประชุม 
เวลา  09.30 - 09.45 น.  กลาวรายงานวัตถุประสงคของการจัดประชุม 
  โดย  นายภักดิ์  ทองสม   

รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เวลา 09.45 - 10.00 น.  กลาวเปดการประชุมระดมความคิดเห็น 
  โดย นายยุทธศักดิ์  สุภสร 
  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เวลา 10.00 - 10.15 น.  พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
เวลา 10.15 - 11.15 น.  นําเสนอการดําเนินงาน “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs 

Consortium  
  สูตลาดอาเซียน (กลุมอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง)”   

• ภาพรวมของโครงการฯ 
โดย นางสุทธิกานต  มาสําราญ 
ผูอํานวยการฝายยุทธศาสตรสงเสริม SMEs รายพื้นที่/ราย
สาขา  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาและขนาดยอม 

• แนวทางการจัดทําฐานขอมูลกลุมอุตสาหกรรมกอสรางและ
ธุรกิจตอเนื่อง  โดย ผูแทนศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

• แนวทางการพฒันาผูประกอบการ และการเสริมสราง
เครือขายในกลุมอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง   
โดยผูแทนสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
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• แนวทางการพัฒนานายชาง/และชางกอสราง 
  โดย ผูแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
เวลา 11.15 - 12.30 น. ระดมความคิดเห็น/รับฟงขอเสนอแนะ  
 “แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง”   
เวลา 12.30 - 13.30 น. ปดการประชุมระดมความคิดเห็น  และรับประทานอาหารกลางวนั

รวมกัน 
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กําหนดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ  และระดมความคิดเห็น 
“แนวทางการพัฒนาอตุสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง” 
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน  2552  เวลา  8.30 -  13.30  น. 
ณ โรงแรมพีบ ีสมิหลา บีช รีสอรท สงขลา จังหวัดสงขลา 

 

เวลา  08.30 - 09.30 น.  ลงทะเบียนเขารวมการประชุม 
เวลา  09.30 - 09.45 น.  กลาวรายงานวัตถุประสงคของการจัดประชุม 
  โดย  นายภักดิ์  ทองสม   

รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เวลา 09.45 - 10.00 น.  กลาวเปดการประชุมระดมความคิดเห็น 
  โดย นายยุทธศักดิ์  สุภสร 
  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เวลา 10.00 - 10.15 น.  พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
เวลา 10.15 - 11.15 น.  นําเสนอการดาํเนินงาน “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs 

Consortium สูตลาดอาเซียน (กลุมอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจ
ตอเนื่อง)”   

• ภาพรวมของโครงการฯ 
 โดย นางสุทธิกานต  มาสําราญ 

ผูอํานวยการฝายยุทธศาสตรสงเสริม SMEs รายพื้นที่/ราย
สาขา สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาและขนาดยอม 

• แนวทางการจัดทําฐานขอมูลกลุมอุตสาหกรรมกอสรางและ
ธุรกิจตอเนิ่องโดย ผูแทนศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• แนวทางการพฒันาผูประกอบการ และการเสริมสราง
เครือขายในกลุมอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง 
โดย ผูแทนสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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• แนวทางการพัฒนานายชาง/และชางกอสราง 
โดย ผูแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ 

เวลา 11.15 - 12.30 น. ระดมความคิดเห็น/รับฟงขอเสนอแนะ  
 “แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง”   
เวลา 12.30 - 13.30 น. ปดการประชุมระดมความคิดเห็น  และรับประทานอาหารกลางวนั

รวมกัน 
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กําหนดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ  และระดมความคิดเห็น 
“แนวทางการพัฒนาอตุสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง” 

วันศุกรท่ี 27 พฤศจิกายน  2552  เวลา  8.30 -  13.30  น. 
ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา (สุราษฎรธาน)ี จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

เวลา  08.30 - 09.30 น.  ลงทะเบียนเขารวมการประชุม 
เวลา  09.30 - 09.45 น.  กลาวรายงานวัตถุประสงคของการจัดประชุม 
  โดย  นายภักดิ์  ทองสม   

รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เวลา 09.45 - 10.00 น.  กลาวเปดการประชุมระดมความคิดเห็น 
  โดย นายยุทธศักดิ์  สุภสร 
  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เวลา 10.00 - 10.15 น.  พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
เวลา 10.15 - 11.15 น.  นําเสนอการดําเนินงาน “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs 

Consortium สูตลาดอาเซียน (กลุมอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจ
ตอเนื่อง)”   

• ภาพรวมของโครงการฯ 
 โดย นางสุทธิกานต  มาสําราญ 
 ผูอํานวยการฝายยุทธศาสตรสงเสริม SMEs รายพื้นที่/ราย   
        สาขา สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาและขนาดยอม 

• แนวทางการจัดทําฐานขอมูลกลุมอุตสาหกรรมกอสรางและ
ธุรกิจตอเนื่อง  โดย ผูแทนศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• แนวทางการพฒันาผูประกอบการ และการเสริมสราง
เครือขายในกลุมอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง   
โดย ผูแทนสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม  
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• แนวทางการพัฒนานายชาง/และชางกอสราง 
 โดย ผูแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
      พระนครเหนือ 

เวลา 11.15 - 12.30 น. ระดมความคิดเห็น/รับฟงขอเสนอแนะ  
 “แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง”   
เวลา 12.30 - 13.30 น. ปดการประชมุระดมความคดิเห็น   
                                                    และรับประทานอาหารกลางวันรวมกนั 
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กําหนดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ  และระดมความคิดเห็น 
“แนวทางการพัฒนาอตุสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง” 

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม  2552  เวลา  8.30 -  13.30  น. 
ณ โรงแรมเจริญธานี ปร้ินเซส ขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

 

เวลา  08.30 - 09.30 น.  ลงทะเบียนเขารวมการประชุม 
เวลา  09.30 - 09.45 น.  กลาวรายงานวัตถุประสงคของการจัดประชุม 
  โดย  นายภักดิ์  ทองสม   

รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เวลา 09.45 - 10.00 น.  กลาวเปดการประชุมระดมความคิดเห็น 
  โดย นายยุทธศักดิ์  สุภสร 
  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เวลา 10.00 - 10.15 น.  พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
เวลา 10.15 - 11.15 น.  นําเสนอการดาํเนินงาน “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs 

Consortium สูตลาดอาเซียน (กลุมอุตสาหกรรมกอสรางและ
ธุรกิจตอเนื่อง)”   

• ภาพรวมของโครงการฯ 
 โดย นางสุทธิกานต  มาสําราญ 
 ผูอํานวยการฝายยุทธศาสตรสงเสริม SMEs รายพื้นที่/ราย
สาขา สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาและขนาดยอม 

• แนวทางการจัดทําฐานขอมูลกลุมอุตสาหกรรมกอสรางและ
ธุรกิจตอเนื่อง  โดย ผูแทนศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• แนวทางการพัฒนาผูประกอบการ  และการเสริมสราง
เครือขายในกลุมอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง   
โดย ผูแทนสถาบันพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและ 
ขนาดยอม  
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• แนวทางการพัฒนานายชาง/และชางกอสราง 
 โดย ผูแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

เวลา 11.15 - 12.30 น. ระดมความคิดเห็น/รับฟงขอเสนอแนะ  
 “แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง”   
เวลา 12.30 - 13.30 น. ปดการประชมุระดมความคดิเห็น   
      และรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน 
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กําหนดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ  และระดมความคิดเห็น 
“แนวทางการพัฒนาอตุสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง” 

วันศุกรท่ี 4 ธันวาคม  2552  เวลา  8.30 -  13.30  น. 
ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

เวลา  08.30 - 09.30 น.  ลงทะเบียนเขารวมการประชุม 
เวลา  09.30 - 09.45 น.  กลาวรายงานวัตถุประสงคของการจัดประชุม 
  โดย  นายภักดิ์  ทองสม   

รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เวลา 09.45 - 10.00 น.  กลาวเปดการประชุมระดมความคิดเห็น 
  โดย นายยุทธศักดิ์  สุภสร 
  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เวลา 10.00 - 10.15 น.  พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
เวลา 10.15 - 11.15 น.  นําเสนอการดําเนินงาน “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs 

Consortium  สูตลาดอาเซียน (กลุมอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจ
ตอเนื่อง)”   

• ภาพรวมของโครงการฯ 
 โดย นางสุทธิกานต  มาสําราญ 
 ผูอํานวยการฝายยุทธศาสตรสงเสริม SMEs รายพื้นที่/ราย

สาขาสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาและขนาดยอม 

• แนวทางการจัดทําฐานขอมูลกลุมอุตสาหกรรมกอสรางและ
ธุรกิจตอเนื่อง  โดย ผูแทนศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• แนวทางการพฒันาผูประกอบการ และการเสริมสราง
เครือขายในกลุมอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง   
โดย ผูแทนสถาบันพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม  
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• แนวทางการพัฒนานายชาง/และชางกอสราง 
โดย ผูแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

เวลา 11.15 - 12.30 น. ระดมความคิดเห็น/รับฟงขอเสนอแนะ  
 “แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง”   
เวลา 12.30 - 13.30 น. ปดการประชมุระดมความคดิเห็น   

และรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน 
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กําหนดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ  และระดมความคิดเห็น 
“แนวทางการพัฒนาอตุสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง” 

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม  2552  เวลา  8.30 -  13.30  น. 
ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา 

 

เวลา  08.30 - 09.30 น.  ลงทะเบียนเขารวมการประชุม 
เวลา  09.30 - 09.45 น.  กลาวรายงานวัตถุประสงคของการจัดประชุม 
  โดย  นายภักดิ์  ทองสม   

รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เวลา 09.45 - 10.00 น.  กลาวเปดการประชุมระดมความคิดเห็น 
  โดย นายยุทธศักดิ์  สุภสร 
  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เวลา 10.00 - 10.15 น.  พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
เวลา 10.15 - 11.15 น.  นําเสนอการดําเนินงาน “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs 

Consortium สูตลาดอาเซียน (กลุมอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจ
ตอเนื่อง)”   

• ภาพรวมของโครงการฯ 
 โดย นางสุทธิกานต  มาสําราญ 
 ผูอํานวยการฝายยุทธศาสตรสงเสริม SMEs รายพื้นที่/ราย

สาขาสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาและขนาดยอม 

• แนวทางการจัดทําฐานขอมูลกลุมอุตสาหกรรมกอสรางและ
ธุรกิจตอเนื่อง 

 โดย   ผูแทนศนูยบริการวชิาการเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• แนวทางการพฒันาผูประกอบการ และการเสริมสราง
เครือขายในกลุมอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง   
โดย ผูแทนสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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• แนวทางการพัฒนานายชาง/และชางกอสราง 
โดย ผูแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

เวลา 11.15 - 12.30 น. ระดมความคิดเห็น/รับฟงขอเสนอแนะ  
 “แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง”   
เวลา 12.30 - 13.30 น. ปดการประชมุระดมความคดิเห็น   

                         และรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
หลกัสูตรฝกอบรมพัฒนานายชาง / ชางกอสราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

หลักสูตรฝกอบรมพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน” 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ                                                                                             1 
 

กําหนดการฝกอบรมหลักสูตร:  
การพัฒนาทักษะชาง หลักสูตร 3 วันๆละ ประมาณ 7 คาบเรียน 

วันที่ 1  

เวลา เน้ือหา ผูสอน 

8.30 – 9.30 น. หลักการปฏิบัติงานที่ดีของชาง รศ. สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร 

9.30 – 10.30 น. พ้ืนฐานการควบคุมงานกอสราง ดร. ภาณุวัฒน  ปนทอง 

10.30 – 10.50 น. พักดื่มกาแฟและอาหารวาง  

10.50 – 12.00 น. การตอเติมอาคารขนาดเล็ก ผศ.ดร. เชิดชนินทร หมดมลทิน 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-16.30 น. การฝกปฏิบัติ 5 สถานีงาน 
รศ. ดําเนินภร คงพาลา 

และคณะฯ 

วันที่ 2 

เวลา เน้ือหา ผูสอน 

8.30 – 9.50 น. การวิบัติของอาคารและแนวทางแกไข รศ.ดร. ชีวลัค พงษบูรณกิจ 

9.50 – 10.10 น. พักดื่มกาแฟและอาหารวาง  

10.10 – 12.00 น. การเปนผูรับเหมากอสรางที่ดี ผศ. ดร. กิตติชัย ธนทรัพยสิน 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-16.30 น. 
การฝกปฏิบัติ 5 สถานีงาน 

 

รศ. ดําเนินภร คงพาลา 

และคณะฯ 

วันที่ 3 

เวลา เน้ือหา ผูสอน 

8.30 – 9.50 น. การประมาณราคา ดวยการฝก Workshop ผศ.ดร. วรรณวิทย แตมทอง 

9.50 – 10.10 น. พักดื่มกาแฟและอาหารวาง  

10.10 – 12.00 น. การปฏิบัติงานอยางปลอดภัย ผศ.ดร. วรรณวิทย แตมทอง 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-16.30 น. 
การฝกปฏิบัติ 5 สถานีงาน 

 

รศ. ดําเนินภร คงพาลา 

และคณะฯ 



หลักสูตรฝกอบรมพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน” 

2          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ                                 
 

ทีมงานฝกภาคปฏิบัติ 

รายการฝกปฏิบัติ วิทยากร 

งานกออิฐ รศ.ดําเนินภร  คงพาลา 

งานฉาบปูน ดร.กีรติกานต  พิริยะกุล 

งานผนังยิปซั่ม อ.มาณัติ ภมะราภา 

งานมุงหลังคา อ.อดิสรณ  พงษสุวรรณ 

งานติดตั้งสุขภัณฑและกอกน้ํา ผศ.สมบูรณ  คงสมศักดิ์ศิริ 

 

สถานที่ดําเนินการจัดฝกอบรม 

วันที่ 23-25 ธันวาคม 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วันที่ 13-15 มกราคม 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม 

วันที่ 27-29 มกราคม 2552 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ 2552 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

วันที่ 3-5 มีนาคม 2552  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
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แผนการสอน 
เร่ือง หลักการปฏิบัติงานที่ดีของนายชาง 

คําอธิบายเนื้อหา 

 ความหมาย และความเปนมาของหลักการปฏิบัติงานที่ดีของนายชางในดานคุณธรรมและ
จริยธรรม  หลักจริยธรรมสากล วิวัฒนาการของจริยธรรมตะวันตก การเปรียบเทียบหลักปฏิบัติงานที่
ดีกับระบบของพุทธศาสตร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหชางไดตระหนักในความรับผิดชอบเพราะหากผิดพลาดอันตรายถึงชีวิต 

2) เพ่ือใหยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติสัมมาอาชีพ 

3) เพ่ือใหเกิดความเจริญกาวหนาตออาชีพของตน 

หัวขอที่สอน 

1) คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

2) ใหมีความเกรงกลัวตอการประพฤติผิดตอการทํางาน 

3) เปรียบเทียบการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมกับการไรคุณธรรม 

4) แนวทางปฏิบัติอยางมีคุณธรรม 

5) ประโยชนของการมีคุณธรรมและจริยธรรม 

วิธีการและสือ่การสอน 

วิธีการสอน แบบบรรยาย ประกอบสื่อการสอน เชน  LCD Projector ดวย Power Point 

การวัดและประเมินผล 

ประเมินผล  โดยใชแบบทดสอบกอน-หลัง การอบรมวามีความเขาใจดีมากนอยเพียงใด 

เปาหมายดานการเรียนรู 

1) เพ่ือใหชางไดเขาใจในหลักการทํางานที่มีจรรยาบรรณทางอาชีพ 

1) เพ่ือใหเกิดการทํางานที่มีมาตรฐานทางวิศวกรรม 

2) เพ่ือใหเกิดงานที่มีความปลอดภัยมากขึ้น 
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รายละเอียดเนื้อหาภาคทฤษฎี 

1. หลักปฏิบัติการที่ดีดวยคณุธรรมและจริยธรรม 

คุณธรรม เปนคําที่บัญญัติตามมาเมื่อประมาณ 20 ปกอน เน่ืองจากมีมุมมองวา คําวา 
จริยธรรม เปน เรื่อง พฤติกรรมลวนๆ เปนการแสดงออกเพียงอยางเดียวที่ประกอบดวย สัมผัส 5  
(ตา หู จมูก ลิ้น กาย) ไมมีเรื่องจิตใจ นักวิชาการไทยจึงบัญญัติ คําวา “คุณธรรม” มาใชคูกับ 
“จริยธรรม” เปนคํารวมกันวา “ คุณธรรมและจริยธรรม”  

จริยธรรม เปนคําที่บัญญัติใหมในสังคมไทยเมื่อประมาณ 40 ปกอน เพ่ือใหตรงกับศัพท
ภาษาอังกฤษ วา “Ethics” หมายถึง ขอปฏิบัติ พฤติกรรมทางสังคม การแสดงออกภายนอก การ
วางตัวในสังคม หรือ แนวทางการดําเนินชีวิต ซ่ึงเปนหลักความประพฤติทั่วไปที่ไมเกี่ยวของกับชาติ 
และหลักศาสนาใดๆ  

คําวา “จริย” มีรากศัพยจาก “จร” (กริยา) แปลวา เดิน  

ภาษาบาลีมีคําวา “ธรรมจริย” คําวา “พรหมจรรย” หมายถึง จริยที่ประเสริฐ, การเดินทางที่
ประเสริฐ, การดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ  

คุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง คุณธรรมในจิตใจและแสดงออกมาในทางปฏิบัติ พฤติกรรม
เปน จริยธรรม  

เม่ือบัญญัติคําวาคุณธรรมและจริยธรรมมาใชในสังคมไทย จึงไดกําหนดความหมายของคําวา 
“ศีลธรรม”ใหม หมายถึง หลักการประพฤติปฏิบัติของศาสนาซึ่งไมเปนสากล ตอมาจึงมีการละเลย คํา
วาศีลธรรมในสังคมจนทายที่สุดก็ตัดทิ้งไปจากการเรียนการสอนและสังคมไทย  

2. จริยธรรมสากล 

เปรียบเทียบ “สูทสากล” หมายความวา เครื่องแตงกายที่เปนของฝรั่งซ่ึงคนทั่วโลกนิยม ไมใช
สากลที่แทจริง สากลที่แทจริง ตอง หมายถึง ความจริง ความถูกตองตามธรรมชาติ วิวัฒนาการของ
จริยธรรมตะวันตก  เริ่มจากแนวคิดสายปรัชญาและสายศาสนา สายศาสนา มาจากศาสนาคริสต เปน
ลักษณะของเทวโองการ เชื่อพระเจา พระเจาสั่งมา พระเจากําหนดใหเปน ใครไมเชื่อพระเจาจะ
ลงโทษในวันสิ้นโลก Judgment day ซ่ึงเปนพ้ืนฐาน จริยธรรมของชาวตะวันตก ยุโรปมาจนถึง   สมัย 
Renaissance เปนยุคศตวรรษที่ 14-16 เริ่มนําแนวคิดกรีก โรมันโบราณ มาเจริญใหม และเริ่มโยงเขา
หาวิทยาศาสตร อิทธิพลศาสนาลดลง จนมาถึงยุควิทยาศาสตร ชาวยุโรปเริ่มปฏิเสธ หลักปฏิบัติของ
ศาสนาคริสต และใชหลักของวิทยาศาสตรเขามาแทนที่ สมัยวิทยาศาสตร มองจริยธรรมเปนเรื่อง
ผัสสะทั้ง 5 (ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย) แตไมสนใจ เร่ืองของใจ เพราะเปนเรื่องของความรูสึก ไม
สามารถวัดเปนวิทยาศาสตรดังน้ันจริยธรรมนี้ เปนเรื่องที่มนุษยบัญญัติขึ้นมาเอง โดยกลุมคนกลุม
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หน่ึงที่กําหนดกันเอง จึงเกิดเปนจริยธรรมแยกสวน จริยธรรมของกลุมคน กลุมอาชีพ หรือของ
นักปราชญในแตละคน ซ่ึง จะเห็นวาในฝรั่งยังทะเลาะกันอยูเลย 

ดังน้ันจริยธรรมตะวันตก เปนจริยธรรมแยกสวน กระจัดกระจาย ขึ้นกับบุคคลเปนเรื่อง ๆ ไม
เปนระบบ ไมสามารถโยงกันทั้งหมดได เปนเรื่อง Speculation เปนปรัชญาที่เกิดจากการเกร็งความ 
จริงดวยเหตุผล โดยสรุป ขอจํากัดของ จริยธรรมตะวันตก มีดังน้ี 

1) ไมมีระบบที่เขาถึงความจริงของธรรมชาติ (เปนการคิดคาดคะเนจากความจริงของ 
นักปราชญ นักวิทยาศาสตรเทานั้น) ไมสามารถทําใหเห็นชัดเจน จึงยอมรับเปนสากล ไมได ไมยั่งยืน  

2) เปนจริยธรรมประเภทแยกสวน แยกตามกลุม เปนสวนหนึ่งของชีวิตแตไมเปนองครวม 
ซ่ึงขัดแยงกับความปรารถนาของมนุษย ที่มีความปรารถนาของตนเอง แตหลักจริยธรรม ตะวันตกไม
อนุญาต ทําใหมนุษยถูกตีกรอบ อึดอัด ตองฝนใจปฏิบัติ ดังน้ันจริยธรรมตะวันตก จึงเปนจริยธรรม
แหงการฝนใจ จิตใจไมมีความสุข ตองปฏิบัติโดย การฝนใจ เม่ือมีโอกาสจึงมีการละเมิด สังคม
ตะวันตกจึงกําหนดกฎหมายมาเปนกรอบลงโทษ คนก็ ยิ่งละเมิด ไมยั่งยืน จะเห็นวา ในชวง 10 ปที่
ผานมา ชาวยุโรปเริ่มสนใจ แนวคิดของพุทธศาสตร มาก ขึ้น  

3. การเปรียบเทียบกับระบบของพุทธศาสตร  

จะเห็นวา คําวาจริยธรรมไมพอ ตองมีคุณธรรม ตอมาพบวา ไมมีความสุขจึงเพ่ิมเปน คุณธรรม
จริยธรรม และความสุข ตอมาตองมีเหตุผล พิจารณาโดยปญญาวา ทําไปเพราะอะไร ทําทําไม ตองมี
ปญญา รูเหตุรู ผล เม่ือมีปญญา เห็นคุณ เห็นโทษ เขาใจ จิตใจก็มีสุข รูวาควรทําอะไร ไมควรทําอะไร 
พระอาจารยเชื่อวาตอไปตองมีการจัดอบรม “คุณธรรม จริยธรรม ความสุข และมีปญญา” ซ่ึงเปนวิชา
พุทธศาสตร จะเห็นวาพุทธศาสนาเปนองครวม ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความจริงของ ธรรมชาติ เปน
ระบบของชีวิตทั้งหมด ดังน้ี 

1) ศีล  เปนเรื่อง จริยธรรม ขอปฏิบัติ 

2) สมาธิ เปนเรื่อง จิตใจ เจตนาในการปฏิบัติ, การกระทํา 

3) ปญญา  เปนเรื่อง เขาใจเหตุและผลที่แทจริง  

“สรุปวา ระบบจริยธรรมที่แทจริง ตองมีศีล สมาธิ ปญญา ตองทําทั้งหมด ในการดําเนินชีวิต”
สรุปประเด็น จาก MP 3 ของพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโต)  เร่ือง “ถาไปถึงปญญาก็ไมมัวหลง
หาจริยธรรมสากล”  (รศ.พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล ผูถอดความ) 

4. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหความหมายไววา มาตรฐาน คือ สิ่งที่
ถือเอาเปนหลักสําหรับเทียบกําหนด คุณธรรมคือสภาพคุณงามความดี จริยธรรมคือธรรมที่เปนขอ
ประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม ดังน้ัน มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของหนวยงานของ
รัฐ จึงหมายถึง สิ่งที่ถือเอาเปนหลักสําหรับเทียบกําหนดสภาพคุณงามความดีและขอประพฤติปฏิบัติ
หรือศีลธรรมที่ สอดคลองกับความถูกตองดีงามของหนวยงานนั้นๆ 
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ความเปนมาของการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เร่ิมจากรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗๗ บัญญัติใหรัฐตองจัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง จัดทํา
มาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการและพนักงาน หรือ
ลูกจางอ่ืนของรัฐ เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสรางประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติ
หนาที่ 

จากบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ .๒๕๔๐ มาตรา ๗๗ และมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ที่เห็นชอบแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ เพ่ือใชเปน
กรอบการปฏิรูปในลักษณะองครวมเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบบริหารภาครัฐใหไปสู "รูปแบบการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม" โดยในแผนดังกลาวไดมี แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม และคานิยม ซ่ึงกําหนดให
หน วยงานภาครั ฐ จัดทํ าค านิยมสร างสรรค  และจรรยาบรรณเจ าหน าที่ ของ รัฐอยู ด วย 
สํานักงาน ก.พ. จึงไดเสนอเรื่องการจักทํามาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของขาราชการ และ
เจาหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม ตอ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๓ เม่ือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๔๓ ซ่ึง ก.พ. ไดพิจารณาแลว มีมติ ๒ ขอดังน้ี 

ขอแรก มอบหมายใหกระทรวงแตละกระทรวงเปนศูนยกลางในการจัดทํามาตรฐานทาง
คุณธรรม และจริยธรรมของสวนราชการในสังกัด และรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐยึดถือปฏิบัติตาม
แนวทางมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมนั้น ๆ โดยมีระบบกลไกยกยองเชิดชูเกียรติแกผูกระทําความดี 
และลงโทษผูละเมิดไมปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาวดวย 

ขอที่สอง เห็นชอบใหนําคานิยมสรางสรรค ๕ ประการ ซ่ึงคณะอนุกรรมการปรับปรุง
วัฒนธรรมและคานิยมของเจาหนาที่ของรัฐ ไดกําหนดขึ้น ไดแก กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง 
ซ่ือสัตยและมีความรับผิดชอบ โปรงใสตรวจสอบได ไมเลือกปฏิบัติ และมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ไปเปน
แนวทางสําคัญในการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของสวนราชการตอไป  

การจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมดังกลาวนี้ นับเปนกลไกสําคัญที่ชวยใหเกิด การ
ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการจัดวางระเบียบพฤติกรรมของเจาหนาที่ใน
หนวยงาน เพ่ือเปนกรอบแหงความประพฤติปฏิบัติรวมกันดวยคุณธรรมและจริยธรรม 

พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชรไดไปบรรยายที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดเชียงใหมใน หวงเวลา
หางกัน 1 สัปดาห แตไดรับคําถามที่เหมือนกันทั้งสองแหง เปนที่นาอัศจรรยยิ่งนัก คือเร่ืองของ
คุณธรรมกับจริยธรรมนี่แหละวาทั้งสองคํานี้เหมือนกันหรือเปลา?  เน่ืองจากปจจุบันน้ีดูจะเปนเรื่องฮิต
ที่จะตองพูดถึงการปลูกฝง คุณธรรมและจริยธรรมใหกับประชาชน เยาวชน นักการเมือง และ
ขาราชการกันเปนงานมหกรรม ไมวาจะหันกันไปทางไหนก็มีแตเรื่อง 'คุณธรรมและจริยธรรม' แบบวา
อยูในแผนยุทธศาสตรของหนวยราชการไทยแทบทุกหนวยงานเลยทีเดียว แตจะมีสักกี่คนที่รูวา
คุณธรรมและจริยธรรมนั้นแปลวาอะไร?  
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ดังน้ัน การที่พูดกันเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมนั้นก็คือการพูดภาษาของมนุษยตางดาว น่ันเอง  
ถึงแมวาจะเปดดูพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานดูก็แปลวายังง้ี คุณธรรม คือ สภาพคุณงามความ
ดีจริยธรรม คือธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ  ศีลธรรม  กฎศีลธรรม  

เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2550 ไดอานบทความเรื่อง 'จริยธรรมตองเร่ิมที่ตนเอง' ของทาน 
พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร ผูเปนบุคคลที่ผูเขียนยึดถือเปนอาจารยมาตั้งแตเด็กเนื่องจากอานขอเขียน
ของทานมาโดยตลอดและไดอาศัยลอกเลียนจดจําวิธีการเขียน ตลอดจนสํานวนและอารมณขันของ
ทานเอามาใชในงานเขียนของตนเองมาตั้งแตริที่จะเขียนหนังสือกับเขาบาง ซ่ึงการเขียนแบบตั้ง
คําถามวา 'คํานี้แปลวาอะไร?' ผูเขียนเองก็ไดรับอิทธิพลจากทานอาจารยวสิษฐนั่นเอง ทานอาจารยว
สิษฐทานเขียนอธิบายคําแปลของจริยธรรมวายังง้ี "คําวา 'จริยะ' น้ันเปนคําเดียวกับ 'จรรยา' แปลวา
ความประพฤติ หรือกิริยาที่ควรประพฤติ สวน 'ธรรม' น้ันมีหลายความหมาย แปลวาคุณความดีก็ได 
แปลวากฎหรือกฎเกณฑก็ได จริยธรรมจึงแปลวากฎหรือกฎเกณฑวาดวยสิ่งที่ควรประพฤติ ผมจําได
วาสมัยเม่ือผมยังเรียนชั้นประถมฯ มัธยมฯ อยูน้ัน มีคําวา 'ธรรมจริยา' ซ่ึงแปลวา ความประพฤติที่
เปนธรรมหรือถูกตองคือประพฤติชอบ จะเรียกวาจริยธรรม ธรรมจริยา คุณธรรม หรือศีลธรรม ก็มี
ความหมายเหมือนกันทั้งนั้น คือหมายถึงการอันควรประพฤติ คือการทําความดี ซ่ึงตรงกันขามกับ
การทําความชั่ว  อยากรูวาอะไรคือความดี อะไรคือความชั่ว ตองไปศึกษาเรื่องกุศลกรรมบถ (ทาง
แหงความดี) และอกุศลกรรมบถ (ทางแหงความชั่ว) ในคําสอนของพระพุทธเจา แลวจะเห็นวาความดี
ที่ทานตรัสไวน้ัน คือการทําดีทั้งกาย วาจา และใจ ดีทางกายคือไมฆา ไมเบียดเบียน และมีเมตตา
กรุณา ดีทางวาจาคือไมโกหก ไมพูดสอเสียด ไมพูดหยาบ และไมพูดเพอเจอ สวนดีทางใจนั้น คือไม
นึกอยากไดของคนอ่ืน ไมคิดรายตอผูอ่ืน แตคิดชอบ เชน เชื่อวากรรมมีผล การบูชามีผล ทานมีผล 
เปนตน"  คําอธิบายของทานอาจารย วสิษฐชัดและกระจางแจงดีแบบวาเอาไปใชการได เลย
เหมือนกับการทําวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธน่ันแหละ เพราะจุดเริ่มตนของการทําวิจัยตองเร่ิมที่คําจํากัด
ความของคําที่สําคัญๆ ที่ใชในการวิจัยเปนอันดับแรกวาแปลวาอะไร?   คําแปลของคําศัพทน้ีเรา
เรียกวา 'นิยามปฏิบัติการ' ซ่ึงมาจากภาษาอังกฤษวา 'operational definition' คือคําศัพทที่เอาไป
ใชไดเลย ไมม่ัวเหมือนกับคําวา 'บูรณาการ' 'วัฒนธรรม' 'ยุทธศาสตร' 'กลยุทธ' 'แอบแบว' ฯลฯ  ความ
จริงการแปลคําศัพทวาอะไรนี่เปนสิทธิของผูที่จะแปลเพียงแตขอให เอาไปปฏิบัติการใชการไดก็แลว
กันหากเรื่องนี้-งานนี้เราเปนผูมีอํานาจ รับผิดชอบอยางเต็มที่ แตหากตองการความเห็นชอบหรือ
ยอมรับจากบุคคลภายนอกก็จําเปนตองใชหลักเกณฑที่เปนวิชาการมีการอางอิงที่มาที่ไปเพื่อโนมนาว
ใหบุคคลภายนอกหรือโลกยอมรับนิยามปฏิบัติการของเรา   เชน ทํางานวิจัยเปนวิทยานิพนธสงเพ่ือ
สอบการที่จะมี Operational definition ก็ตองมีการอางอิงนักวิชาการที่นาเชื่อถือมาสัก 2-3 คน แลวก็
บอกหลักของการแปลวาเอาจากไหนเชนจากพจนานุกรมฉบับใด เปนตน ไมใชคิดเอาเองเพราะการ
คิดเอาเองก็ตองคํานึงถึงตัวเองวาตัวเองมีเครดิตในสังคมวานาเชื่อถือไดขนาดไหน  ถามีขนาด
สถานภาพเทียบเทาทานปรมาจารย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (ผูลวงลับไปแลว) ก็พูดโดยไมตองอางอิง
ก็ไดเพราะวาคนพรอมที่จะเชื่อมากกวาพวกที่มีหลัก วิชาการอางอิงเยอะแยะเสียดวยซ้ําไป เร่ืองอยาง
น้ีมันเปนเรื่องของความนาเชื่อถือครับ 
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คราวนี้ลองมาดูเรื่องที่เปนทางการเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 'หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542' ที่มีอยู 6 ขอ คือ 

1) หลักนิติธรรม 

2) หลักคุณธรรม 

3) หลักความโปรงใส 

4) หลักความมีสวนรวม 

5) หลักความรับผิดชอบ 

6) หลักความคุมคา 

ที่ออกมาจัดการอบรมกันทั่วประเทศโดยลอกมาจากหลักการ 'Good Governance' ของ
ธนาคารโลก เอาแปลเปนภาษาไทยกันด้ือๆ ซ่ึงหลักของธนาคารโลกเขามีอยู 8 ขอ คือ 

1) หลักการมีสวนรวม (Participation) 

2) หลักนิติธรรม (Rule of law) 

3) หลักความโปรงใส (Transparency) 

4) หลักคุณธรรม (Responsiveness) 

5) หลักคุณธรรม (Consensus orientation) 

6) หลักคุณธรรมเหมือนกัน (Equity and inclusiveness) 

7) หลักความคุมคา (Effectiveness and efficiency) 

8) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) 

ดังน้ัน 'หลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี' ของสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2542 จึงมี 
6 ขอเทานี้โดยตั้ง 'หลักคุณธรรม' เปนแบบ 3 ใน 1 เหมือนกาแฟสําเร็จรูปเลย คือเอา 
Responsiveness และ Consensus กับ Equity and inclusiveness มารวมกันเปนหลักคุณธรรมซึ่ง
แปลรวมๆ กันก็คือ 'หลักคุณธรรม' คือการที่สถาบันตองบริการประชาชนทุกหมูเหลาอยางทั่วถึงใน
หวงเวลาที่ เหมาะสมและสรางความสมานฉันทพรอมกันไปดวย พรอมทั้งทําใหประชาชนทุกกลุมมี
ความรูสึกวาไมถูกกีดกันออกจากสังคมและ ทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันเปนยังไง 

สําหรับหลักคุณธรรมซึ่งหากใครทําไดก็ตองเลือดตากระเด็นเลยละ ดังน้ัน ทางสํานัก
นายกรัฐมนตรีทานเลยมั่วเอาเปนคําศัพทที่หามแปลกันเลยทีเดียว  ตออีกนิดเถอะ ไดยินทานผูใหญ
มากๆ ทานหนึ่งทานวา 'จริยธรรม' นะแปลมาจากคําภาษาอังกฤษวา 'Code of conduct' คือเปนเรื่อง
ของอาชีพแบบจรรยาแพทยน่ันแหละ คือทุกอาชีพตองมีจริยธรรมของแตละอาชีพซ่ึงฟงก็เขาทา
เหมือนกัน 
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แผนการสอน 
เร่ือง หลักการควบคุมงานกอสรางที่ดีของนายชาง 

คําอธิบายเนื้อหา 

เพ่ือใหผูเขารับการอบรมตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมงานกอสรางที่ดี ความหมาย
ของการควบคุมงาน อํานาจหนาที่ของผูควบคุมงานกอสราง หลักการควบคุมงานกอสราง ขั้นตอน
ของการควบคุมงานกอสราง เทคนิคการควบคุมงานกอสรางที่เนนประสิทธิผล การออกแบบเอกสาร
ประกอบการการควบคุมงานกอสราง  

วัตถุประสงค 

1) อธิบายความสําคัญของการควบคุมงานกอสราง 
2) อธิบายความหมายของการควบคุมงานกอสราง 
3) อธิบายหลักการควบคุมงานกอสราง 
4) อธิบายเอกสารขั้นตอนการควบคุมงานกอสรางที่ดี 

5) จัดทําเอกสารประกอบการควบคุมงานกอสรางไดอยางเหมาะสม 

หัวขอที่สอน 

1) ผลเสียที่เกิดจากการขาดการควบคุมงานกอสรางที่ดี 

2) ความหมายของการควบคุมงานกอสราง 
3) เทคนิคการควบคุมงานกอสรางที่ดี 

วิธีการและสือ่การสอน 

เปนการเรียนรูรวมกันจากประสบการณที่มีของผูเขารับการอบรม โดยการใชสื่อภาพงานจริงที่
เกิดขึ้น ถาม-ตอบ สลับการบรรยายของผูสอน รวมกันวิเคราะหหามูลเหตุพ้ืนฐานเพื่อหาสาเหตุของ
การวิบัติของงาน ยกตัวอยางกรณีศึกษา การจัดกลุมระดมความคิดวิเคราะหเอกสารรูปแบบการ
ควบคุมงานกอสรางที่ดี เปนตน   

สื่อการสอน เชน Power Point, LCD Projector, เอกสาร เปนตน 

การวัดและประเมินผล 

การวัดผลแบบสังเกตจากการเขารวมอบรม การมีสวนรวมในชั้นเรียน การตอบสนองของผูเขา
รับการอบรม การอธิบาย วิเคราะหเอกสารที่ไดจากการสังเคราะหของกลุม เกณฑประเมินผลเปน
แบบ ผาน หรือ ไมผาน  
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เปาหมายดานการเรียนรู 

ผูผานการอบรมจะไดทราบถึงความสําคัญของการควบคุมงานกอสราง เทคนิคการควบคุมงาน
กอสรางพื้นฐาน การใชเอกสารประกอบการควบคุมงานกอสราง สามารถวิเคราะหบอกสาเหตุ
เบื้องตนที่ทําใหงานกอสรางเกิดความเสียหาย เพ่ือกําหนดขอควรระมัดระวังในงานกอสรางลักษณะ
คลายคลึงกันได  

รายละเอียดเนื้อหาภาคทฤษฎี 

1. ทั่วไป 

ในงานกอสรางทั่วไปจะมีผูเกี่ยวของโดยตรงกับงานอยู 5 ฝายคือ เจาของโครงการ ผูบริหาร
โครงการหรือที่ปรึกษา ผูออกแบบ ผูควบคุมงาน และ ผูรับเหมากอสราง ในที่น้ีจะเนนเรื่องผูควบคุม
งานเพียงเร่ืองเดียว  ผูควบคุมงานหมายถึงผูแทนผูวาจาง โดยจะเปนชุดเดียวกับผูออกแบบ หรือคน
ละชุดก็ไดหรืออาจอยูในกลุมของผูจัดการกอสราง CM (Construction Manager) ผูบริหารโครงการ                    
PM (Project Manager) ก็ได มีหนาที่หลักคอยควบคุมดูแลการกอสรางใหเปนไปตามรูปแบบ
ขอกําหนด  และ หลักวิชา  นอกจากนั้นจะตองดูใหงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย หากพบอุปสรรค
ควรรวมมือกันหาวิธีการแกไขทันทีเพ่ือใหงานคลองตัว ไมเกิดปญหาดานมนุษยสัมพันธขึ้น ซ่ึงยอมจะ
ไมเปนผลดีแกทุก ๆ ฝาย 

2. คุณสมบัติของผูควบคุมงานกอสราง 

1) มีความรูและมีประสบการณเกี่ยวกับลักษณะงานกอสราง  วัสดุกอสราง  และขั้นตอน
การดําเนินงาน 

2) เขาใจในแบบรายละเอียด   และขอกําหนดในสัญญา   ตลอดจนเอกสารประกอบและ
แบบที่เปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติมตางๆ  มีวิจารณญาณที่ดีทันทีที่พบเห็นวางานมีความ
บกพรองหรือผิดพลาดจะตองแจงใหผู รับจางทําการแกไขทันทีพรอมทั้งรายงาน
ผูเกี่ยวของใหทราบตามระเบียบฯเพ่ือปองกันการสูญเสียวัสดุแรงงานและเวลาไปโดย
เปลาประโยชนและจะชวยไมใหเกิดปญหาที่จะตองทําการแกไขในภายหลัง 

3) ตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมาย  และสังเกตวางานไหนจะตองดูแลเอาใจใสเปนพิเศษ 
4) ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนแลวนํามาวิเคราะหถึงขอดีและขอเสีย   เพ่ือนํามาปรับปรุง

แกไขในการทํางาน 
5) ใฝหาความรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ  ในเรื่องที่เกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติอยู   เชน

หนังสือมาตรฐาน  แคตตาลอกวัสดุและเอกสารที่เปนประโยชนตางๆ  รวมทั้งปญหา
และวิธีการแกปญหาตางๆที่เคยเกิดขึ้นและไดแกไขไปแลว   สรุปเปนบันทึกชวยจํา
เพ่ือนํามาใชปฏิบัติเม่ือถึงคราวจําเปน 
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6) มีมนุษยสัมพันธที่ดี  มีความหนักแนน   ยุติธรรม   มีเหตุผล   และซื่อสัตย   มีความ
รับผิดชอบตอหนาที่   ไมใชอารมณในการปฏิบัติงาน   ใหความเปนธรรมแกผูรับจาง 

7) ไมม่ัวสุมในอบายมุขตางๆ อันจะทําใหภาพพจนเสียไป 
8) จะตองไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติ

วิชาชีพวิศวกรรม  พ.ศ. 2505   สาขาวิศวกรรมโยธา 
3. หนาที่ของผูควบคุมงานกอสราง 

1) ควบคุมการกอสรางใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
2535  และระเบียบตางๆของทางราชการที่เกี่ยวของ 

2) สั่งหามการใชวัสดุที่ไมตรงตามขอกําหนดหรือเครื่องมือผิดประเภทของงาน  ซ่ึงจะทํา
ใหงานเสียหายและคุณภาพของงานต่ํากวาที่ตองการ 

3) สั่งรื้อหรือซอมแซมกอสรางที่ทําไมถูกตอง 

4) สั่งหยุดงานใดๆที่ทําไปไมตรงตามแบบรายการและขอกําหนด 

5) รายงานตอคณะกรรมการตรวจการจาง   เม่ือสั่งหยุดงาน  พักงาน   หรือแกไขงานใดๆ  
ซ่ึงผูรับจางไดกระทําไมถูกตองตามแบบรายการขอกําหนด   หลักวิชาชาง   และ
สัญญาหรือทั้งหมดแลว  รายงานใหผูเกี่ยวของทราบ (ผูบังคับบัญชา,  คระกรรมการ
ตรวจการจาง) 

6) รายงานขอขัดแยงระหวางแบบรายการ   และขอกําหนดใหผู เกี่ยวของทราบ 
(ผูบังคับบัญชา, คณะกรรมการการตรวจการจาง,ผูออกแบบ) 

7) รายงานการลงมือทํางานของผูรับจางในวันกําหนดลงมือทํางานตามสัญญาวาไดลงมือ
ทํางานตามสัญญาหรือไม   ตอคณะกรรมการตรวจการจาง 

8) รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกๆ 7 วัน  สรุปผล
ความกาวหนาของงานเปนระยะๆและจัดทําแผนแสดงความกาวหนาของงานทุกๆ
เดือน  หรือ ทุกๆงวดงานตามสัญญา 

9) รายงานคณะกรรมการตรวจการจาง   เม่ืองานกอรางครบกําหนดสัญญาจางแลว   แต
ผูรับจางยังทํางานไมเสร็จ 

10) ตรวจสอบงานกอสรางทุกครั้งที่ผูรับจางไดทํางานแลวเสร็จ   และสงมอบงานในแตละ
งวดวาแลวเสร็จตามงวดนั้นๆหรือไม  พรอมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ  ให
คณะกรรมการตรวจการจางทราบเพื่อกําหนดนัดตรวจรับงานตอไป 

11) บันทึกเหตุการณตางๆในรายงานทุกวัน  เชน ฝนตก  จํานวนชางและคนงาน  ลักษณะ
งานที่ทําในแตละวัน  การหยุดงาน  สาเหตุของการหยุดงานหรือความลาชาของงาน
ตางๆ 

12) ใหการรับรองวัสดุตัวอยางจากหนวยงานกอสรางที่จะตองนําไปทดสอบ 
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13) เก็บรักษาวัสดุอุปกรณตัวอยางที่ผานการตรวจแลววา  ถูกตอง ณ ที่ทําการกอสราง  
เพ่ือใชเปนตัวอยางเปรียบเทียบกับวัสดุที่จะนํามาใชงานในการกอสราง 

14) ใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับแบบรายการขอกําหนดและสัญญา   ตลอดจนเสนอแนะใน
การทํางานและชวยแกปญหาเพื่อใหงานกอสรางดําเนินไปโดยถูกตอง 

15) เรงรัดการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

16) ปฏิบัติงานทุกวัน  ตั้งแตเริ่มตนจนงานแลวเสร็จ 

17) ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ   เพ่ือความสะดวกและไมใหเกิดปญหา
การทํางานหรือเพ่ือขออนุญาตใชพ้ืนที่เพ่ือทํางานกอสราง 

4. หลักปฏิบัติในการควบคมุงานกอสราง 

1) จัดเตรียมคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจาง   ผูควบคุมงาน   สําเนาสัญญาจาง  
แบบแปลนรายละเอียด  และขอกําหนดตางๆที่ใชประกอบแบบจัดสงใหคณะกรรมการ 
หัวหนางานที่สังกัด (แฟมกลาง) ผูควบคุมงาน (ตนเองและผูรวมงาน) กรรมการของ
จังหวัด  ที่โครงการกอสรางอยูในจังหวัดนั้น 

2)  จัดเตรียมเอกสารแบบฟอรมรายงานตางๆ (รายงานประจําสัปดาห  รายงาน
ประจําเดือน  รายงานปญหาอุปสรรคฯลฯ ) 

3) จัดทําแผนการดําเนินการกอสราง   เพ่ือกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติการควบคุมและการ
ตรวจสอบงานกอสราง 

4) ตรวจหาความผิดพลาดหรือในสวนที่ขาดตกหลน   หรือขอขัดแยงในแบบแปลน  
รายละเอียดประกอบแบบและขอกําหนดตางๆแลวรายงานใหผูวาจางหรือประธาน
กรรมการตรวจการจางทราบแตเน่ินๆเพ่ือหาวิธีการปองกันและแกไขตอไป 

5) ศึกษา พิจารณาแบบแปลน  รายละเอียดและขอกําหนดตางๆในสัญญา  และ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหกอนที่จะเร่ิมงานกอสราง 

6) ยอรายละเอียดที่สําคัญตางๆที่เห็นวาจําเปนของแตละขั้นตอนของงาน  โดยเฉพาะ
รายการพิเศษที่แตกตางจากรายการอื่นหรือแตกตางจากงานปกติทั่วไปลงไวใน
กระดานดําที่สํานักงานสนามหรือสมุดประจําตัว  เพ่ือเปดออกตรวจสอบกับงานนั้นๆ
ไดอยางสะดวกและรวดเรว็ไมหลงลืม 

7) ตรวจแบบกอสรางกับสถานที่กอสราง 

• สถานที่กอสราง  หมูที่  ตําบล  อําเภอ   จังหวัด  ตรงกับสถานที่กอสรางตาม
สัญญาจางหรือไมเปนที่ดินของใครหรือใครเปนผูดูแล   เจาของที่ดินมีหนังสือ
อนุญาตใหใชที่ดินเพ่ือทําการกอสรางหรือไม 
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• อาคารที่กอสรางเม่ือปกผังตามแบบลงในสถานที่กําหนด   ใหทําการกอสรางได
พอดีหรือลุกล้ําเขาไปในแผนดินขางเคียง 

• ระดับอาคาร  ระดับดินถม   และระดับถนนในบริเวณที่กําหนดไวในแบบแปลน  
ต่ํากวาระดับถนนภายนอกหรือไม  และเม่ือเกิดฝนตกจะมีนํ้าทวมขังหรือไม   
หากตรวจพบใหรีบรายงานผูวาจางหรือประธานคณะกรรมการตรวจการจาง   
และผูออกแบบเพื่อหาทางแกไขกอนทําการกอสราง 

• งานในสวนอ่ืน  เชนงานวางทอ  สะพานรับทอ ฯลฯ  ทําการกอสรางในที่ดินของ
ใครบางที่ดินชาวบานหรือสวนราชการครอบครองอยู   เชนกรมทางหลวง  กรม
ชลประทาน   กรมธนารักษ   กรมปาไม ฯลฯ 

ถาตรวจสอบสถานที่กอสรางแลวพบปญหา   อาจตองทําหนังสือขออนุญาตใชที่ดินหรือ
ตองใชสถานที่ใหมฯลฯ  ใหรายงานผูวาจางหรือประธานกรรมการตรวจการจางทราบ   เพ่ือ
ดําเนินการตอไป 

• ตรวจสอบการทํางานของผูจางเปนระยะๆ  เม่ือพบจุดบกพรองหรือทํางาน
ผิดพลาดไปจากแบบรายการละเอียดและขอกําหนดรีบแจงใหผูรับจางทําการ
แกไขทันที   ไมปลอยใหทําไปจนเสร็จแลวสั่งแกไข 

• เม่ือแบบและรายการขัดแยงกันเล็กๆนอยๆ  ที่ไมสําคัญ   เพ่ือใหงานดําเนินไป
ไดไมหยุดชะงักสั่งแกไข    โดยยึดสิ่งที่ดีกวาและหลักวิชาการชางเปนหลัก   ถา
เปนการขัดแยงหรือเปลี่ยนแปลงที่สําคัญตองแจงใหคณะกรรมการตรวจการจาง
เปนผูพิจารณา 

• หม่ันตรวจสอบดูวา  วัสดุกอสรางตางๆ  เปนของใหม  มีคุณสมบัติคุณภาพตาม
แบบรายการและขอกําหนด   หรือตรงตามตัวอยางที่ไดรับความเห็นชอบใหใช
แลวหรือไม  ถาไมถูกตองรีบแจงผูรับจางทราบทันที่เพ่ือเปลี่ยนใหม 

• เก็บตัวอยางวัสดุที่ใชในการกอสรางที่จําเปนตองทดสอบหรือตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจการจางมาตรวจสอบแลวนําเสนอ
เพ่ือพิจารณา 

5. การเตรียมการกอสราง 

ผูควบคุมงานจะตองเร่ิมปฏิบัติงานทันทีที่ผูรับเหมากอสรางเร่ิมลงมือทํางาน นับตั้งแตเร่ิมร้ัว
แสดง  เขตกอสราง ติดตั้งปาย ปลูกโรงงาน ที่พักคนงาน สถานที่เก็บวัสดุตาง ๆ ตลอดจนอุปกรณ
กอสรางและอุปกรณใหความปลอดภัยตาง ๆ สถานที่เก็บและกองวัสดุจะตองถูกหลักวิชา เชน เหล็ก
จะตองวางอยูเหนือพ้ืนดินมีหลังคาคลุมกองหิน กองทรายก็ควรมีหลังคาคลุม เพ่ือไมใหรอนจัด โดย
เฉพาะที่เก็บปูนซีเมนตจะตองปองกันความชื้นไดดีดวยมิฉะนั้น ปูนซิเมนตอาจทําปฏิกิริยากับ
ความชื้นในอากาศจับตัวกันเปนกอนเส่ือมคุณภาพอุปกรณการกอสรางที่นําเขามาใชจะตองอยูใน
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สภาพดี มีขนาดและความสามารถเหมาะสมกับงาน เชน เครื่องผสมคอนกรีตจะตองมีขนาดใหญ
พอที่จะผลิตคอนกรีตไดปริมาณเทาที่ตองการ หรือปนจ่ันตอกเสาเข็มจะตองมีตุมที่หนักพอเหมาะกับ
ขนาดของเสาเข็ม ไมหนักเกินไปจนตอกเสาเข็มไมลงเปนตน 

ในการกอสรางอาคารสูงหรือกวางมากๆ จําเปนตองใชปนจ่ันสําหรับยกของ เชน ขนเหล็ก 
หรือคอนกรีต ปนจ่ันนี้มักจะมีขนาดใหญมากตัวปนจ่ันเองก็หนักหลายตัน ถาเปนชนิดติดตั้งภายนอก
อาคาร ฐานรากที่จะรองรับปนจ่ันจะตองม่ันคงแข็งแรง ใหสามารถรับนํ้าหนักพรอมทั้งการสั่นคลอน
ของปนจ่ันนั้นไดไมวากรณีใด ผูรับเหมากอสรางจะตองทํา Shop Drawing เสนอวิศวกรผูรับผิดชอบ
เพ่ืออนุมัติ กอนทุกครั้ง  นอกจากนั้น   ยังตองตรวจสอบเกี่ยวกับกําลังคนดวย เชน ชางไม ชางปูน 
ชางเหล็ก มีจํานวนและคุณภาพเพียงพอหรือไม จะตองตรวจจํานวนกรรมกรไทยและสภาวะของ
คนงานตางชาติใหถูกตองตามกฎหมายดวย 

6. แบบหลอคอนกรีต 

 6.1  แบบหลอทั่วไป 

แบบหลอคอนกรีตมีหลายชนิด ชนิดประกอบกับที่ ชนิดที่ประกอบสําเร็จ หรือชนิดที่
เคลื่อนตัวขณะเท (Slip Form) วัสดุที่ใชก็มีตางๆ กัน Slip Form มักจะใชโครงเหล็กบุดวยแผนเหล็ก 
สําหรับชนิดที่ประกอบสําเร็จจากโรงงานมักจะใชวัสดุที่ทนทาน และเบา เชน Fiberglass , Bakelite 
แผนโลหะผสม หรือแผนเหล็กบุดวยไมอัดหรือไมอัดลวนๆ แลวแตบริษัทผูผลิตจะเห็นสมควร แบบ
หลอที่จะนํามาใชน้ัน หากเคยถูกใชมาแลวมีการชํารุดมากนอยเพียงใด ถาชํารุดเล็กนอยก็ใหซอมเสีย
ถาชํารุดมากควรใหเปลี่ยนวัสดุที่ใชเสียใหม 

ค้ํายันแบบหลอ โดยเฉพาะสําหรับพ้ืนชั้นแรกที่เท เพราะมักจะวางค้ํายั่นบนดินโดยตรง จะ
มีก็เพียงไมกระดานแผนเล็ก ๆ รองแผนเดียว หากทิ้งระยะเวลาไวนานน้ําฝนหรือนํ้าที่ไหลมาจาก
บริเวณกอสรางอาจทําใหดินบริเวณนั้นแฉะ เม่ือเทคอนกรีตนํ้าหนักคอนกรีตจะทําใหค้ํายันยุบตามดิน            
ทําใหสวนของอาคาร เชน แผนพ้ืนหรือคานโกงตามลงมาดวย ฉะน้ันกอนเทคอนกรีตที่ใชค้ํายันวาง
บนดิน ผูควบคุมงานจะตองตรวจสอบสภาพดิน ตลอดจนความแข็งแรงของค้ํายันกอนทุกครั้ง สําหรับ
การเทคอนกรีตองคอาคาร เชน เสา หรือคาน ที่มีขนาดใหญมากๆ เชน หากค้ํายันแข็งแรงไมพอที่จะ
รับนํ้าหนักคานนั้นก็อาจพังลงมาได การเทคอนกรีตคานลึกมาก ๆ อาจแบงการเทเปนชั้นๆ หรือเปน
ชวงๆ ไดเชนเดียวกับในฐานราก รอยตอจะตองตั้งไดฉากทั้งแนวตั้งและแนวนอน และเหล็กเสริม
พิเศษจะตองพอเพียงที่จะรับหนวยแรงอันเกิดจากอุณหภูมิที่ตางกันระหวางคอนกรีตที่เทไปแลวและ
คอนกรีตที่จะเทตอ สําหรับการบมโปรดดูในหัวเรื่อง “การปฏิบัติหลังจากเทคอนกรีตแลว” 

6.2  แบบหลอสําเร็จรูป  

          แบบหลอชนิดสําเร็จรูป มีชื่อเรียกตางๆ กันตามลักษณะของการใชงานของแบบหลอชนิด
น้ัน เชน Flying Form, Quick Form,Tunnl Form ฯลฯ แบบหลอสําเร็จรูปเหลานี้จะเหมาะสมกับ
โครงสรางแตละชนิด ผูรับเหมากอสรางจะเปนผูเลือกใชใหเหมาะสมกับงานของตน แตจะตองไดรับ
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อนุมัติจากวิศวกรผูรับผิดชอบกอนทุกครั้ง สิ่งที่ผูควบคุมงานตองปฏิบัติก็คือ จะตองตรวจสภาพของ
แบบหลอและค้ํายันใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ โดยเฉพาะแผนวัสดุผิว  เชน ไมอัด ซ่ึงชํารุดงาย 
นอกจากนั้น จะตองตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของระบบใหดี อยาใหมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ไมปลอดภัยโดย พลการ โดยจะตองศึกษาจากคําแนะนําของผูผลิต หรือตามแบบที่ไดรับอนุมัติแลว 
เชนระยะหางระหวางค้ํายันจะตองไมเกินกวาที่กําหนด หรือผูผลิตกําหนดไววาจะขันเกลียวเพื่อปรับ
ความสูงไดไมเกิน 300 มิลลิเมตร ก็ควรจะปฏิบัติตามอยางเครงครัด การฝาฝนโดยรูเทาไมถึงการณ
อาจจะเกิดอันตรายอยางมหันตได 

6.3  แบบหลอชนิดเลื่อนขณะเท (Slip Form) 

อาคารที่มีผนัง ค.ส.ล. สูง ๆ เชน โซโล หรือโรงแรมที่ใชผนัง ค.ส.ล. กั้นระหวางหองหรือ
ผนังปลองลิฟต หรือ Shear Wall  สูงๆ มักใชแบบหลอคอนกรีตชนิดเลื่อนขณะความเทเพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการกอสรางเนื่องจากแบบหลอชนิดนี้มีองคประกอบมากมายนับตั้งแตตัวแบบ
หลอเอง ซ่ึงปกติจะเปนแผนเหล็กมีโครงพิเศษโดยเฉพาะระบบแมแรงไฮดรอลิค ซ่ึงจะทําหนาที่เลื่อน
แบบหลอขึ้นไปในขณะเทคอนกรีตตลอดจนระบบการตรวจสอบระดับแบบหลอผูควบคุมงานจะตอง
เอาใจใสเปนพิเศษสิ่งที่ควรจะระมัดระวัง คือแบบหลอจะตองอยูในสภาพดี ไมชํารุด เพราะการผิดรูป
เพียงเล็กนอยจะทําใหการเคลื่อนตัวของแบบหลอไมสมํ่าเสมอ หรืออาจครูดเอาคอนกรีตติดขึ้นไปดวย
ทําใหไดผิวคอนกรีตที่ไมเรียบ 

แบบหลอ ผูควบคุมงานจะตองตรวจดูความเรียบรอยกอนที่จะอนุญาตใหผูกเหล็กเสริม 
วัสดุที่ใชทําแบบหลอจะตองเลือกใชชนิดที่เม่ือถูกน้ําแลวไมพองบวมหรือเปลี่ยนรูป รอยตอของแบบ
จะตองยาใหดีไมใหนํ้าปูนรั่ว อาจใชแผนสังกะสีตีตามรอยตอ หรืออุดดวยปูนทรายหรือวัสดุอ่ืนที่
เหมาะสมถาเปนคอนกรีตเปลือยและสถาปนิกไดกําหนดชนิดวัสดุ และรายละเอียดตางๆ เชน รอง
เพ่ือใหปรากฏบนผิวคอนกรีตหลังถอดแบบแลว ผูควบคุมงานจะตองดูแลใหเปนไปตามนั้นดวย การ
ชะโลมแบบหลอดวยน้ํามัน หรือสารเคมีสําหรับใชทาแบบเพื่อปองกันมิใหคอนกรีตติดแนนกับแบบ
หลอ จะตองใชในปริมาณพอสมควร ถามากเกินไปคนงานมักเหยียบย่ําและเปอนเหล็กเสริมทําใหการ
ยึดหนวงระหวางคอนกรีตกับเหล็กเสียไปไดมากและน้ํามันหรือนํ้ายาที่ใชทาแบบหลอน้ันก็จะตอง
เลือกชนิดที่ไมเปนอันตรายตอคอนกรีตหรือปูนฉาบ เชน บางอยางจะติดผิวคอนกรีตจนทาสีไมติด 
เปนตน นอกจากนั้นตองดูแลค้ํายันของแบบหลอใหแข็งแรงและการวางค้ํายันบนดินตองกระทําดวย
ความระมัดระวังดังที่เคยกลาวมาแลว 

7. เหล็กเสริมคอนกรีต 

7.1 การขจัดสนิมเหล็ก 

เม่ือผูกเหล็กเสร็จแลวควรรีบเทคอนกรีตใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดไมควรทิ้งใหเน่ินนาน
เพราะนอกจากจะทําใหเหล็กเปนสนิมขุมไดและเหล็กที่ผูกไวอยางเรียบรอยอาจ ถูกเหยียบจนคดงอ
ผิดตําแหนง หากเปนสนิมธรรมดาแตมีเปนจํานวนมากแมไมรอนเหมือนสนิมชุมก็ควรขจัดออกบาง
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โดยใชวิธีงายๆ เชน แปรงดวยแปรงลวด แตไมถึงกับตองใชกระดาษทรายเพราะการใชกระดาษทราย
กับเหล็กขอออยเพ่ือขจัดสนิมน้ัน ยากมากและไมทั่วถึง  
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7.2  การตอเหล็กเสริม 

การตอเหล็กเสริมทั่วไปที่มีขนาดเล็กกวา 25 มิลลิเมตร มักใชตอดวยวิธีทาบ ปกติระยะ
ทาบนอยที่สุดสําหรับเหล็กขอออยรับแรงดึงจะเทากับ 36 เทาของเสนผาศูนยกลางของเหล็กเสริมน้ัน 
ถาเปนเหล็กกลมผิวเรียบระยะทาบจะมีคาเปนสองเทา (ดูมาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ของ ว.ส.ท )ตามมาตรฐาน ว.ส.ท. ระบุไววา สําหรับเหล็กที่มีขนาดใหญกวา 20 มิลลิเมตร จะตองตอ
ดวยวิธีเชื่อม ระยะเชื่อมและระยะทาบวิศวกรผูออกแบบจะเปนผูกําหนด 

ในการจัดเหล็กของแผนพ้ืน ค.ส.ล. ที่มีเครื่องหมายตางกันแตตอเน่ืองกัน เชน S1 
ตอเน่ืองกับ S2 ชางเหล็กมักจะหลุดเหล็กบนทั้งสองตรงกึ่งกลางคานเสมอ ดวยเหตุผลเพียง เพราะ
เปน “แสลบคนละเบอร”เทานั้นตามปกติแผนพ้ืน ค.ส.ล. ที่หลอเปนผืนเดียวกันจะมีความตอเน่ืองกัน
โดยตลอด ฉะนั้น เหล็กเสริมดานบนจึงตองตอเน่ืองกันดวยเสมอ เม่ือผูกเหล็กเขาที่เรียบรอยแลว ตอง
ระวังอยาใหคนงานเหยียบย่ําบนเหล็กนั้น ทําใหไมมีเหล็กรับแรงดึงนั้น คอนกรีตซึ่งรับแรงดึงไดนอย
กวามากจะทําหนาที่แทน ผลคือการวิบัติ ฉะน้ันกอนจะอนุมัติใหผูรับเหมาเทคอนกรีต ผูควบคุมงาน
จะตองตรวจสอบอยางละเอียดกอนทุกครั้ง นับตั้งแต ชนิด ขนาด ระยะเรียง จํานวน การตอ ตลอดจน
ตําแหนงใหตรงตามแบบ และถูกตองตามหลักวิชาทุกประการ นอกจากนั้นขณะเทคอนกรีตก็จะตอง
คอยตรวจสอบอยูตลอดเวลาดวย 

การเชื่อมเหล็กเสาอีกวิธีหน่ึงคือ Gas Pressure Welding แมจะเปนเทคนิคที่ใชกันมานานใน
ตางประเทศ แตเพ่ิงนํามาใชในประเทศไทยเมื่อไมนานมานี้ วิธีน้ีเปนการเชื่อมโดยละลายเนื้อเหล็กที่
ปลายของทั้งสองทอนที่จะเชื่อมเขาดวยกันแลวดึงวิธีน้ีมีขอควรระมัดระวังสองประการคือ 

1) ผิวหนาของเหล็กเสนที่จะเชื่อมจะตองขัดเรียบเสร็จใหมๆไมทันเกิดสนิม และตองตั้งได
ฉากกับแกนมิฉะน้ัน รอยเชื่อมมักจะมีกําลังต่ํา และเม่ือนําไปทดสอบมักจะขาดที่รอย
เชื่อม 

2) ในกรณีที่ควบคุมการเชื่อมดวยคอมพิวเตอร ตองระวังเกี่ยวกับการปอนขอมูลเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของเหล็กที่จะเชื่อมใหถูกตองมิฉะน้ัน การปรับระยะเวลาการเชื่อมอาจ
ผิดพลาด ซ่ึงจะทําใหไดรอยเชื่อมที่ไมดีพอ 

ตามมาตรฐานของ ว.ส.ท กําหนดไววากําลังของรอยเชื่อมจะตองสูงกวาของตัวเหล็กเสนไมนอยกวา 
25 % น่ันคือ ในการทดสอบชิ้นตัวอยางจะตองขาดนอกรอยเชื่อม 

8. งานคอนกรีต 

คอนกรีตที่ใชทั่วไปมีอยูหลายเกรด ตั้งแตกําลัง 180, 210, 240, 320 และ 450 กิโลกรัม/ตาราง
เซนติเมตร (หรือ18,21,24,32 และ 45 เมกกะปาสกาล) สําหรับคอนกรีตที่ใชกันทั่วไป 

คอนกรีตสมรรถนะสูง (High-Performance Concrete)  

นอกจากเรื่องกําลังแลวยังมีคุณสมบัติอ่ืนๆ อีกดวย สุดทายจะตกหนักที่ผูควบคุมงานวาจะ
ควบคุมคุณภาพใหสมํ่าเสมอไดอยางไร ฉะน้ัน ตองอาศัยความชางสังเกตความเอาใจใสของผูควบคุม
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งาน ไมปลอยปละละเลยใหขึ้นอยูกับคนงาน เชน สังเกตสวนผสม หรือความขนเหลว (Consistency) 
สี วาผิดปกติหรือไม หากคอนกรีตสดนั้นมีความผิดปกติอยางเห็นไดชัดเชน ผิดจากสวนอ่ืนๆที่ผาน
มาดวยดีเปนอยางมากใหปรึกษาวิศวกรผูควบคุมงานอาจจะตองระงับการใชก็ไดอยางไรก็ดีจะตอง
บันทึกสิ่งผิดปกติดังกลาวไวเปนพิเศษโดยเฉพาะถาจะอนุญาตใหเทซึ่งเม่ือถอดแบบแลวใหสังเกตเนื้อ
คอนกรีตอีกครั้ง หากสงสัยตองทดสอบทันทีจะดูผลทดสอบคอนกรีตจากหองทดลองอยางเดียวไมพอ 
เพราะบางครั้งผิดพลาดไดเหมือนกัน วิธีทดสอบมีตั้งแตใชวิธี Schmidth Hammer,Ulta Sound และ 
Coring วิธีหลังจะใหผลที่แนนอนกวา หากเห็นวาคอนกรีตมีกําลังต่ําจนอาจเกิดอันตรายไดก็ควร
จะตองทุบทิ้งแลวหลอใหม ไมควรเสี่ยงเก็บไวเปนอันขาดโดยเฉพาะถาเปนเสาชั้นลางๆ ของอาคาร
หลายๆ ชั้น และเนื่องจากคอนกรีตชนิด HPC น้ี ยังเปนของใหมอยู จึงควรติดตามหาความรูเพ่ิมเติม
ตลอดเวลาเพื่อใหทันสมัยอยูเสมอ 

ดังไดกลาวมาแลววา คอนกรีตที่มีคุณภาพดี หมายถึง คอนกรีตที่มีสวนผสมพอดีๆสามารถ
นําไปเทลงแบบ และใชเครื่องเขยาทํา ใหแนนไดงาย และเม่ือแข็งตัวแลว มีคุณสมบัติตรงตามที่
กําหนด หรือดีกวา การที่จะไดคอนกรีตดีจะตองมรการเตรียมการที่ดีนับตั้งแตกอนเท ในระหวางเท 
และภายหลังเทคอนกรีตแลว 

8.1 วัสดุที่ใชผสมคอนกรีต 

กอนอ่ืนจะตองตรวจสอบวัสดุที่จะใชผสมคอนกรีตเสียกอนวามีคุณภาพดีถูกตองตาม
กําหนดหรือไม ถาไมแนใจควรจะนําวัสดุเหลานั้นไปทดสอบเสียกอน อีกทั้งการกองวัสดุก็จะตอง
ถูกตองตามหลักวิชา เชน 

8.1.1 ปูนซิเมนต 

จะตองเปนชนิดที่กําหนดไว ปกติใชประเภทที่ 1 ตามมาตรฐาน ม.อ.ก.และจะตอง
เปนปูนซิเมนตใหม ไมจับตัวเปนกอน แมเพียงกอนเล็กๆ ก็ไมได การกองถาเปนปูนซิเมนตถุงจะตอง
เรียงใหชิดกันและตองวางเหนือระดับเดินอาจใชกระดานรองก็ได ทั้งนี้ เพ่ือปองกันมิใหความชื้นทํา
ปฏิกิริยากับปูนซิเมนตเร็วเกินไป 

8.1.2 มวลรวมละเอียด  

สวนมากจะเปนทราย ทรายที่ใชผสมคอนกรีตจะตองมีความละเอียดพอดีๆ โดยมี 
Fineness Modulus ระหวาง 2.3 และ 3.1 ถานอยกวา 2.3 จะเขาลักษณะทรายละเอียดถาเกิน 3.1 ก็
จะเขาลักษณะกรวดเม็ดเล็กปกติมักจะดูกันดวยตา แตถาไมแนใจก็ควรนําตัวอยางไปทดสอบหาคา 
Fineness Modulus ออกมาจริงๆ จากหองปฏิบัติการที่เชื่อถือได นอกจากสวนขนาดคละแลวควรดูสิ่ง
แปลกปนดวย เชน ดิน และฝุนละเอียดอยางอ่ืน อาจตรวจสอบอยางงายๆ ณ ที่กอสราง โดยตักทราย
ใสแกวเติมนํ้า กวนใหทั่วแลวทิ้งไวสักพัก หากมีตะกอนมาก หรือนํ้ายังขุนมากอยูก็ไมควรใหนําทราย
เหลานั้นไปใชผสมคอนกรีต 
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8.1.3 มวลรวมหยาบ 

ธรรมดาเราใชทั้งหินยอยและกรวดเปนมวลรวมหยาบ ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับความยากงาย
ในการหาวัสดุ ปกติวิศวกรจะระบุไวในขอกําหนดวาใหใชอยางใด เน่ืองจากเรายังไมมีมาตรฐานที่
แนนอนเกี่ยวกับขนาดของมวลรวม จึงเปนการยากในการอกแบบสวนผสม ฉะน้ันควรใหทางฝาย
ผูรับเหมากอสรางจัดทําการวิเคราะหมวลรวมที่จะใชดวยตะแกรง (Sieve Analysis) โดยสถาบันที่
เชื่อถือได แลวสงผลไปยังวิศวกรเพื่อขออนุมัติใชกอน เพ่ือจะไดไมผิดพลาดในการสั่งวัสดุ  

สําหรับหินยอยนอกจากตรวจสวนขนาดคละโดยวิธีวิเคราะหดวยตะแกรงแลว หาก
ไมแนใจในความแกรงของหินก็ควรสงตัวอยางไปทดสอบทนทานตอการขัดสี (Abrasion Test) แมจะ
ผานการทดสอบในหองปฏิบัติการแลวก็ตาม ผูควบคุมงานจะตองคอยตรวจวัสดุที่สงมาอยูเสมอเปน
ประจําเพราะอาจไมใชวัสดุจากแหลงเดียวกัน และอาจมีสิ่งแปลกปนได เชน หินผุ หรือหินอ่ืนที่มี
คุณภาพดอยกวาที่กําหนด 

สําหรับกรวด  เปนการยากที่จะควบคุมสวนขนาดคละ หรือขนาดใหญสุด เพราะ
เปนวัสดุที่หาไดตามธรรมชาติ และแตละแหลงก็มีคุณภาพไมเทากัน ฉะนั้น  วิธีที่ดีที่สุดคือ ใชตะแกรง 
สาดกรวด เพ่ือรอนเอาเม็ดใหญมากๆ ออก ถาสามารถรอนกรวดเม็ดเล็กมากๆออกไดดวยก็จะดี หาก
ไมสามารถรอนเอากรวดเม็ดเล็กมากๆออก จะใชวิธีจัดปฏิภาคสวนผสมใหพอเหมาะระหวางกรวด
จากแมนํ้ากรวดจากแมนํ้ามักจะสะอาดกวากรวดบก แตก็ไมแนเสมอไป ฉะน้ันควรตรวจดูกรวดทุกรถ
ที่ขนมากอนจะเทลงกองกับพ้ืน ถาเห็นวาสกปรกมากจนไมสามารถจะลางใหสะอาดไดก็ไมควรปลอย
ใหลง ควรสงคืนทั้งคันรถ 

8.1.4 นํ้า 

นํ้าที่ใชผสมคอนกรีตก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาปูนซีเมนตและมวลรวมเลย 
ปกติในขอกําหนดมักจะระบุวา ตองเปนน้ําสะอาดสามารถใชด่ืมได ซ่ึงโดยมากมักหมายถึงน้ําประปา
ในบางกรณีที่สถานที่กอสรางอยูในเขตทุรกันดารหางไกลจากตัวเมืองมากไมอาจหาน้ําประปาไดก็อาจ
จําเปนตองใชนํ้าบาดาลหรือนํ้าบอสําหรับผสมคอนกรีต ในกรณีเชนนั้นควรนําตัวอยางน้ําที่จะใชไปทํา
การทดสอบหาปริมาณสารเจืปนที่จะเปนอันตรายตอคอนกรีตเสียกอน เชน เกลือแรตางๆ ตะไคร และ
พฤกษาธาตุอ่ืนๆ โดยวิศวกรผูรับผิดชอบจะเปนผูลงชื่ออนุมัติใหใชจึงจะนําไปผสมคอนกรีตได 

8.1.5 สารผสมเพิ่ม 

บางกรณีขอกําหนดระบุไวใหใชสารผสมเพิ่มบางชนิด เชน สารกันซึม สารกระจาย
กักฟองอากาศ สารหนวง และสารเรงการกอตัวเปนตน เชนเดียวกัน ผูควบคุมงานจะตองดูวาสาร
ผสมเพิ่มที่นํามาใชจะตองตรงกับชนิดที่ไดรับอนุมัติจากวิศวกรผูรับผิดชอบแลวเทานั้นปริมาณที่จะใช
ก็ตองพอดีๆ ไมใชยิ่งใสมากยิ่งดีเพราะบางชนิดถาใชเกินอัตราที่ผูผลิตกําหนดไวคอนกรีตอาจไม
แข็งตัว หรืออาจทําใหกําลังของคอนกรีตนั้นต่ํากวาปกติได ฉะน้ัน จงปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิต
โดยเครงครัด 
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8.2  การเตรียมการกอนเทคอนกรีต 

ปกติองคอาคารที่รับแรงดัด เชน แผนพ้ืนและคาน จะเกิดการโกงตัวขึ้นเสมอ ทางที่ดีควร
ปองกันไวกอนไมใหเกิดการโกงตัวมากเกินไป โดยยกทองพ้ืนและคานโดยเฉพาะที่บางและชวงยาว
หรือกวางมากๆ หรือองคอาคารยื่นปลาย (Cantelever) การยกทองพ้ืนและคานนี้ เรียกวา Camber 
ตองอาศัยการคํานวนและประสบการณอยางมาก เพราะหากยกมากเกินไป อาจจะไมโกงกลับก็ได ใน
กรณีที่พ้ืนชั้นลางอยูสูงกวาระดับดินไมมากนัก ผูรับเหมามักใชวิธีถมทราย แทนแบบหลอเพราะราคา
สูง ผูรับเหมาจะตองรออนุมัติจากวิศวกรผูรับผิดชอบเสียกอนเม่ือไดรับอนุมัติแลวควรปฏิบัติดังน้ี คือ 
ราดน้ําใหชุม แลวใชเครื่องตบทรายใหแนน ใชวัสดุ เชน และใชลูกปูนที่มีขนาดโตพอสมควร เชน 50 
มม. X 50 มม. รองเหล็กเสริมเพ่ือปองกันมิใหจมลงไปตามน้ําหนักคอนกรีตและปองกันมิใหจมลงไป
ตามน้ําหนักของคอนกรีตและปองกันมิใหทรายดูดน้ําจากคอนกรีตดวย ขอสําคัญอีกอยางหน่ึงคือ 
หามใชทรายลวนๆ รองแทนแบบหลอทองคานเปนอันขาด เพราะเนื้อที่เล็กเกินไป ไมควรใชดินถมทํา
เปนแบบหลอเพราะจะเกิดปญหาได  

8.3 การปฏิบัติขณะเทคอนกรีต 

 คอนกรีตที่จะนําไปเทจะตองใชสวนผสมตามที่ไดรับอนุมัติ แตก็จะตองใชความสังเกต
อยางมากวาความขนเหลวขนาดไหนจึงจะพอดี ควรควบคุมโดยใชการทดสอบหาคาการยุบตัว 
(Slump Test) เปนครั้งคราว ผูควบคุมงานควรสังเกตดูวา คอนกรีตที่มีความขนเหลวพอดีมีลักษณะ
อยางไร 

  เม่ือนําคอนกรีตไปเทลงแบบเรียบรอยแลวจะตองทําใหคอนกรีตน้ันแนนดวยเครื่องสั่น
คอนกรีต (Vibrator) สั่นแตพอสมควร ไมควรสั่นมากเกินไปจนน้ําปูนลอยขึ้นมาเยิ้มบนผิว  

 การเทคอนกรีตควรจะเทใหเสร็จเปนตอนๆ เชนเทครั้งละครึ่งคานโดยหยุดคอนกรีต ณ 
ที่ที่แรงเฉือนนอยที่สุดคือ กึ่งกลางคาน และหยุดเปนแนวตั้งฉากกับแกนคานเพื่อที่คอนกรีตรับแรงอัด
ไดเต็มที่ จากนั้นทิ้งไวหน่ึงวันแลวจึงเทตอ กอนเทจะตองทําผิวใหสะอาดแลวราดดวยน้ําปูนขนๆ หรือ
ทาดวย Bonding Agent ในกรณีที่ทิ้งไวหลายวันควรทําผิวหนาของคอนกรีตใหหยาบดวย 

8.3.1 การลําเลียงคอนกรีต 

การนําคอนกรีตไปเทในแบบ ถาเปนงานขนาดเล็กมักใชรถกระบะเข็นถาเปนอาคาร
หลายชั้นอาจใชปนจ่ันหรือใชลิฟท ใชราง(Chute) แตวิธีที่นิยมมากก็คือใชเครื่องสูบคอนกรีต                 
(Concrete Pump) โดยยึดหลักที่ระยะทางที่ลําเลียงคอนกรีตควรใหสั้นที่สุดเทาที่จะทําได 

8.3.2 การเทคอนกรีตจากระยะสูง 

ปกติมักจะกําหนดใหเทคอนกรีตจากระยะสูงไดไมเกิน 2 เมตร หมายถึงระยะที่
คอนกรีตถูกปลอยจนถึงสวนลางสุดของแบบหลอแตสําหรับเสาขนาดธรรมดาๆ อาจยอมใหเททีเดียว
เต็มหน่ึงชั้นอาคาร ซ่ึงปกติสูงประมาณ 3 เมตรเศษ แตถาเปนเสาขนาดใหญ หรือสูงกวานั้น ควรให
เจาะชองขางแบบเพื่อใหระยะเทสูงไมเกิน 2 เมตร เพราะถาสูงเกินไปอาจเกิดการแยกแยะไดงาย ถา
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เปนเสาขนาดใหญมีเหล็กเสริมมาก หรือเสาเข็มจะหลอในที่ควรใชทอเท (Tremie Pipe) หยอนลงไป
ในเสาปกติในการเทคอนกรีตเสา ควรเทมอรตาที่มีสวนผสมเดียวกับคอนกรีตที่จะเทลงไปกอนจํานวน
หน่ึงเพราะการเทคอนกรีตจากระยะสูงมวลรวมหยาบมักจะตกลงมารวมกันอยูขางลาง ถาไมเทมอรตา
เตรียมไวกอนอาจเกิดเปนโพรงไดงาย 

8.3.3 การเทคอนกรีตฐานรากและองคอาคารขนาดใหญ 

 ถามีนํ้าอยูในหลุมฐานรากจะตองสูบออกใหหมด ทําความสะอาดเหล็กเสริมแลวจึง
จะอนุญาตใหเทคอนกรีตไดและในระหวางที่คอนกรีตยังไมกอตัวควรสูบนํ้าใหแหงอยูตลอดเวลา
มิฉะนั้น ปูนทรายบางสวนที่ผิวนอกของฐานรากอาจถูกน้ําชะหลุดออกไปไดสําหรับการเทคอนกรีต
ฐานรากขนาดใหญ เชน ฐานรากรองรับอาคารสูงหรือฐานรากแบบแพ (Mat Footing) ปญหาที่สําคัญ
ก็คือ  

1) อุณหภูมิของคอนกรีต 

2) นํ้าหนักของคอนกรีต 

3) รอยตอคอนกรีต 

4) ผลกระทบจากภายนอก 

 

8.3.4 อุณหภูมิของคอนกรีต 

เน่ืองจากคอนกรีตที่มีมวลมากๆ เชน ฐานรากขนาด 10 ม. X 10 ม. X 3 ม. การ
คายความรอนเน่ืองจากปฏิกิริยาทางเคมี (Heat of Hydration) ออกจากเนื้อคอนกรีตเปนไปโดย
เชื่องชา ความรอนสวนใหญจะยังคงสะสมอยูภายในคอนกรีตน้ันเอง ทําใหเกิดรอยราวขึ้นภายในหรือ
แมแตภายนอกได วิธีการปองกันมิใหเกิดรอยราวดังกลาว กระทําไดหลายวิธี อาทิ 

1) ควบคุมอุณหภูมิของคอนกรีตสดใหต่ําที่สุดเทาที่จะทําให ปกติควรลดลงเหลือ 25-
28o ซ. อาจใชกระสอบชุบนํ้าคลุมก็ได หรือใชนํ้าเย็นหรือนํ้าแข็งผสมคอนกรีต 
และถาเปนไปไดควรเทคอนกรีตในเวลาพระอาทิตยตกดินแลวเพ่ือใหอุณหภูมิ
ของเหล็กและแบบหลอลดลงต่ําสุดดวย 

2) ฝงทอนํ้าในฐานรากคอนกรีตแลวปลอยใหนํ้าไหลผานตลอดเวลา เปนการชวย
ระบายความรอนไดเปนอยางดี 

3) ใชสารผสมเพิ่ม (Admixture) บางชนิด เชน Superplasticizer เพ่ือชวยยืดจุดที่
อุณหภูมิของคอนกรีตจะขึ้นสูงสุดใหหางออกไปเพียงพอที่กําลังคอนกรีตจะสูงขึ้น
ทันเวลาและพอที่จะตานทานหนวยแรงที่เกิดขึ้นจากอุณหภูมิน้ันได  

4) อยาใหนํ้าขังโดยรอบฐานราก เพราะจะทําใหอุณหภูมิแตกตางกันมากขึ้น 
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8.3.5  นํ้าหนักของคอนกรีต 

 คอนกรีตฐานรากที่หนา 3 เมตร จะมีนํ้าหนักถึง 7.2 ตันตอตารางเมตร อาจเกิด
ปญหาวาดินกนหลุมไมสามารถจะตานน้ําหนักเกินกวานั้นไดก็อาจยุบตัวลงมาทําใหกนฐานรากหยอน
ได การแกปญหานี้ทําไดหลายวิธี อาทิ 

1) ตอกเสาเข็มเล็กๆ ระหวางเสาเข็มใหญ หรือใชวิธีบดอัดดินใหแนนหรือวิธีอ่ืน 

2) เทแผนพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กบนหัวเสาเข็มใหสามารถรับนํ้าหนักคอนกรีตฐาน
รากได  

3) แยกเทคอนกรีตเปนชั้นๆ แตไมควรเกิน 2  ชั้น แตละชั้นเสียบ Dowel Bars ทาง
แนวตั้งใหเพียงพอ เพ่ือยึดคอนกรีตที่เทไปแลวกับที่กําลังจะเทใหม 

8.3.6  รอยตอคอนกรีต 

  หากไมสามารถจะเทคอนกรีตใหเสร็จในครั้งเดียวกันไดก็จะตองมีรอยตอทาง
แนวตั้ง (Construction Joint) ดวย ปกติผูรับเหมากอสรางจะตองสงแผนการทํางานพรอมทั้ง
รายละเอียดการเสริมเหล็กตลอดจนตําแหนงและลักษณะของรอยตออยางชัดเจนเพ่ือขออนุมัติกอน ผู
ควบคุมงานมีหนาที่ตรวจดูเรื่องตางๆ เหลานี้ใหตรงตามที่ไดรับอนุมัติทุกประการ 

8.3.7  ผลกระทบจากภายนอก 

   ในระหวางการเทคอนกรีตตองรักษาสภาวะภายนอกใหดี เชน อยาใหนํ้าขังเพราะ
จะทําใหอุณหภูมิแตกตางกันมากขึ้นดังไดกลาวมาแลว และตองระวังอยาใหมีการกระทบกระเทือน
รุนแรง เชน ความสั่นสะเทือนจากรถคอนกรีตอาจทําใหคอนกรีตที่เทไปแลวแตกราวได 

8.3.8  การเก็บตัวอยางคอนกรีต 

  ทุกครั้งที่มีการเทคอนกรีตในปริมาณมากพอจะตองมีการเก็บตัวอยางคอนกรีตตาม
ปริมาณที่ระบุไวในขอกําหนด หากไมมีระบุปริมาณไวก็อาจถือตามเกณฑที่กําหนดใน “มาตรฐาน
สําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ ได 

8.4  การปฏิบัติภายหลังจากเทคอนกรีตแลว 

8.4.1 การถอดแบบหลอ 

 โดยทั่วไปหากไมมีเกณฑกําหนดพิเศษเม่ือคอนกรีตมีอายุครบหรือมีกําลังเทากับ
คาที่ระบุในขอกาํหนดแลว ควรถอดแบบหลอทันที เม่ือพิจารณาทางดานโครงสรางแลวจะเห็นวา ไมมี
ผลกระทบตอสวนอ่ืนๆ โดยตรง 

8.4.2 การบม 

 ทันทีที่คอนกรีตเริ่มแข็งตัว จะตองรีบทําการบมโดยเร็ว เพ่ือใหคอนกรีตมีความชื้น
เพียงพอที่จะทําปฏิกิริยากับปูนซิเมนตไดอยางสมบูรณ  
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8.4.3 คอนกรีตผสมสําเร็จ (Ready Mixed Concrete) 

 สถานที่กอสรางใดทีมีถนนดีพอที่รถบรรทุกเขาถึงได ในการกอสรางก็มักจะใช
คอนกรีตผสมเสร็จ เพราะรวดเร็ว ตองการเมื่อไรสงไดทันที สามารถควบคุมคุณภาพของสวนผสมได
คงที่ แนนอน ทําใหไดคอนกรีตที่มีคุณภาพตามที่กําหนด ไมตองเสียพ้ืนที่กองวัสดุ เชน ปูนซีเมนต 
ทราย และหิน ตลอดจนแหลงน้ํา นอกจากนั้นเปอรเซ็นตการสูญเสียคอนกรีตในระหวางการผสม 
ลําเลียง และเทยอมลดนอยลงดวย ทั้งหนวยงานกอสรางก็สะอาด ไมเลอะเทอะ 

9. งานตกแตงทางสถาปตยกรรม 

 ที่จริงแลวจุดประสงคคือตองการเนนหนักในเรื่องการควบคุมงานกอสรางอาคารที่มีโครงสราง
ทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็กเทานั้นจึงไดจัดทํารายงานการตรวจสอบงานตกแตงทางสถาปตยกรรม
เปนเพียงบทสรุปยอยๆ พอเปนสังเขปดังน้ีคือ 

9.1 งานผนังกอ และผนังคอนกรีต 

9.1.1 งานอิฐและคอนกรีตบลอค 

   งานกออิฐหรือคอนกรีตบลอคโดยทั่วไปถือวาเปนงานทางสถาปตยกรรม ยกเวน
ในกรณีที่ใชเปนโครงสรางระบบ Bearing Wall คือ ใหผนังวัสดุกอรับนํ้าหนักอาคาร ไมวากรณีใดก็
ตามจะตองมีการเสริมเหล็ก ยึดกับเสาและคาน เพ่ือปองกันรอยราวที่อาจเกิดขึ้น 

เหล็กที่ยึดในคานก็ดี หรือเสาก็ดี ตองมีปริมาณมากพอและตองเสียบในคอนกรีต
ใหแนนโดยมีการงอขอ หรือหักฉาก แตสวนที่ฝงในผนังกอตองเปนเสนตรง ไมใชพับงอไปตามแผน
อิฐหรือบลอคเพราะถาพับเหล็กแลวเทากับไมชวยยืดอะไรเลยและจะเกิดรอยราวไดโดยงาย 

   ในกรณีที่ผนังกออิฐมีชวงกวางหรือสูง เหนือชองประตูหนาตาง ควรจะตองมีเอ็น 
ค.ส.ล.ทางตั้ง หรือทางนอน หรือทั้งสองทางแลวแตกรณี 

9.1.2 ผนังพนดวยมอรตา 

   ปจจุบันมีการออกแบบใหใชผนังภายนอกเปนแบบทึบ และมีชองหนาตางเปน
ระยะๆ เพ่ิมมากขึ้น การกอสรางแบบเดิมโดยสรางโครงสรางเสร็จแลวจึงกออิฐฉาบปูนเปนสิ่งที่ลาสมัย
แลว เพราะแบบเดิมเสี่ยงตอการแตกราว และลาชา สกปรก ทั้งทํางานลําบากมาก อาคารยิ่งสูงขึ้น
เทาใด การกออิฐฉาบปูนผนังภายนอกยิ่งมากขึ้นเทานั้น ผูรับเหมากอสรางจึงนิยมใชแผนคอนกรีต
สําเร็จรูป หรือไมก็ใชมอรตาพน (Shotcrete หรือ Gunite) วิธีการ คือ ทําแบบรองรับภายนอก 
โดยมากเปนเหล็กชนิดที่ไมตองเสี่ยงออกไปทํางานนอกตัวอาคาร แลวผูกเหล็กตามที่ผูอกแบบ
คํานวณไวแลว พนมอรตาหรือปูนทราย สิ่งสําคัญที่จะตองดูแลคือ แบบเหล็กตองแข็งแรง สามารถทน
แรงดันจากการพนได และสวนผสมตองเหมาะสมที่จะพนติดแนนไมราวในภายหลัง ตลอดจนความ
ประณีตและฝมือในการพนดวย 
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9.1.3 ผนังคอนกรีตหลอสําเร็จ 

   การสรางผนังภายนอกที่ดีอีกวิธีหน่ึงคือทําเปนแผนคอนกรีตหลอสําเร็จ (Precast 
Concrete Panel) ทําในโรงงาน จึงสามารถควบคุมคุณภาพได วิธีน้ีสะดวกมาก เพราะจะใชผิวเปน
อะไรก็ได เชน กระเบื้อง (FacingTiles) โมเสค หรือเกลี้ยง สําหรับทาสีก็ได กระเบื้องที่ติดในขณะหลอ
ชิ้นสวนนั้นจะติดแนน ไมหลุดงาย การติดจะเรียบรอยมาก 

   ปญหาใหญสุดสําหรับผนังแบบนี้ คือ การยารอยตอดวย Silicone หรือ 
Polysulphide มักไมทั่วถึง เพราะตองยาเม่ือติดตั้งเสร็จแลว คือยาจากภายนอก ซ่ึงตรวจตราลําบาก 
ฉะน้ัน จึงมักพบวามีการรั่วซึมของน้ําฝน ณ บริเวณรอยตอเหลานี้เปนพิเศษ และขณะฝนตกควร
สังเกตตําแหนงจากน้ําที่ร่ัวซึมเขามาดวย 

   การใสยางกันซึมกอนยา Silicone ก็ตองพิถีพิถัน อยาใหพับหรือมวนจากแนว
รอยตอเพราะจะทําใหเกิดชองวาง นํ้าซึมผานได 

   นอกจากนั้น จะตองดูแลการยกติดตั้งใหไดแนวตรงทุกทิศทาง การยึดตองม่ันคง 
แนนหนา เทคอนกรีตหุมสลักเกลียวและเหล็กยึดเพื่อกันสนิม 

9.2  งานฉาบปูน 

 งานฉาบปูนเปนงานประณีต ตองการความพิถีพิถันไมแพงานคอนกรีต ถาตองการใหงาน
ฉาบปูนเรียบรอยดีไมมีรอยราว จะตองคอยดูแลความเรียบรอยนับตั้งแตวัสดุที่จะใชจนถึงวิธีการฉาบ 

9.2.1 วัสดุที่ใชผสมปูนฉาบ 

  โดยทั่วไปวัสดุที่ใชผสมปูนฉาบประกอบดวย ปูนซีเมนต ทราย ปูนขาว และนํ้า 
ปูนซีเมนตควรใชชนิดที่ผลิตสําหรับงานปูนกอและปูนฉาบโดยเฉพาะ ไมควรใชชนิดที่มีกําลังสูง เชน 
ปอรตแลนดซีเมนต เพราะมีอัตราการยืดหดตัวสูง จะทําใหผิวปูนฉาบแตกราวไดงาย ปูนซีเมนตที่ใช
สําหรับงานปูนฉาบ มักจะมีปริมาณทรายอยูในตัวสูง ทรายที่ใชน้ีจะตองสะอาดปราศจากฝุนละเอียด
มากๆ 

   ปูนขาวเปนวัสดุที่ชวยใหการเกาะตัวระหวางเน้ือปูนฉาบเองและผนังกอใหเหนียว
แนนไมแตกราว ในปจจุบันมีผูผลิตปูนฉาบสําเร็จรูปขายเปนจํานวนมาก ฉะน้ัน ควรจะเอกยี่หอที่
เชื่อถือได แตก็ไมไดหมายความวาผนังที่ฉาบดวยปูนฉาบสําเร็จรูปจะไมราว ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกรรมวิธีใน
การฉาบดวย 

9.2.2 กรรมวิธีในการฉาบปูน 

   การฉาบปูน กอนอ่ืนจะตองทําใหผนังอิฐหรือบล็อกชุมชื้นเสียกอน การฉาบควรทํา
เปนสองชั้น ชั้นแรกเปนปูนทรายหยาบพยายามอัดใหแนนเพ่ือใหปูนฉาบแทรกเขาไปตามรองระหวาง
แผนอิฐใหเต็ม เสร็จแลวทําผิวของปูนฉาบชั้นแรกนี้ใหหยาบโดยใชไมกวาดแข็งๆ หรืออะไรทํานองนั้น
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ครูดใหทั่ว เม่ือปูนฉาบชั้นสอง อาจใชปูนทรายหยาบหรือละเอียดหรือทํา Texture อยางอ่ืนตาม
ตองการ 

9.3  งานปูกระเบื้องหองน้ํา และติดตั้งสุขภัณฑ 

 งานปูกระเบื้องพ้ืนและผนังหองนํ้าจะตองสัมพันธกับการเดินทอและการติดตั้งสุขภัณฑ
เปนอยางดี เชน ฝงทอนํ้าไวไมตรงกับตําแหนงสุขภัณฑทําใหตองสกัดกระเบื้องหรือหินขัด หรือหาก
จะติดตั้งสุขภัณฑตามตําแหนงทอที่เดินไวก็อาจทําใหใชงานไมสะดวก การทําระดับพ้ืนขณะปู
กระเบื้องก็สําคัญมาก หากความลาดเอียงไมถูกตองนํ้าอาจไมไหลลงทอระบายน้ํา แตจะไหลขัง
บริเวณอื่นซึ่งไมเปนที่ตองการ การตัดกระเบื้องตามบริเวณขอบอางจะตองใชที่ตัดหรือเครื่องตัดที่
เหมาะสม ไมใชใชคีมบิออกทีละนิดจะทําใหขอบแหวงไมเรียบรอย เกี่ยวกับตัวสุขภัณฑเอง ผูควบคุม
งานจะตองควบคุมดูแลการติดตั้งดวยเพ่ือมิใหชํารุด  

9.4 งานทาสี 

 สิ่งที่ผูควบคุมงานจะตองตรวจสอบและพิจารณาในดานงานทาสี มีดังน้ีคือ 

9.4.1 ชนิดของสี 

1) สี สีที่ใชทาอาคารมีมากมายหลายชนิด เชน สีนํ้า สีนํ้ามัน สีนํ้าปูน สีพลาสติก 
สีพน ฯลฯ สีแตละชนิดก็ยังมีชนิดทาภายนอก และทาภายใน ผูควบคุมงาน
จะตองตรวจสอบอยางละเอียดจากแบบรูป และขอกําหนดวา หองไหนสวน
ไหนใชสีอะไร (เชน ขาว เขียว เหลือง) ชนิดอะไร เปนตน ถากําหนดไวไม
ชัดเจนหรือขัดแยงกันจะตองสอบถามสถาปนิกผูออกแบบเสียกอน 

2) นํ้ามันทาไม นอกจากสีแลวยังมีวัสดุอีกหลายชนิดที่ใชทาไม นับตั้งแตวงกบ
ประตูหนาตาง บานประตู ไปจนถึงฝาประจัน เชน เชลแลค นํ้ามันวานิช แลค
เกอร และน้ํามันชนิดอ่ืนๆ อีกมาก ก็เชนเดียวกับสี ผูควบคุมงานจะตอง
ตรวจสอบใหถูกตองทั้งสีและชนิดของน้ํามัน 

9.4.2  คุณภาพของสี 

 ปญหาที่พบมากเกี่ยวกับงานสี คือ วาสีปลอม วิธีการตรวจสอบอาจกระทําไดหลาย
วิธี เชน ตักตัวอยางของสีใสขวดตั้งทิ้งไว ถาเปนสีแทจะคงสภาพอยูเชนนั้น แตถาเปนสีปลอม ภายใน 
1-2 สัปดาห มักจะเกิดราขึ้นที่ผิวหนาและมีกลิ่นบูด อีกวิธีหน่ึงก็คือ สงตัวอยางสีที่ไปยังหองทดลอง
ของสถาบันที่เชื่อถือไดเพ่ือวิเคราะหหาคุณสมบัติออกมา หรือสงไปยังบริษัทผูผลิตใหทําการทดสอบ
ใหก็ได หากบริษัทนั้นมีหองทดลองที่จะใหบริการ 

9.4.3 วิธีการทาสี 

 อุปกรณสําหรับใชทาสีมีหลายชนิด  การเลือกใชขึ้นอยูกับชนิดของสี และชนิดของ
ลายที่ตองการใหปรากฏ ซ่ึงปกติสถาปนิกจะเปนผูกําหนด ในกรณีของผิวคอนกรีตเปลือยจะตอง
ปรึกษาสถาปนิกทุกครั้งถึงเจตนารมณวาตองการผิวลักษณะอยางไรหรือยอมใหมีความขรุขระได
เพียงใด 
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9.5  งานเก็บ และความสะอาด 

 งานเก็บ ในที่น้ีหมายถึงงานกระจุกกระจิกทุกชนิดที่ยังคั่งคาง เม่ืองานหลักๆ เสร็จ
หมดแลว แตอาคารยังเปดใชงานไมได อาทิ กระเบื้องหองน้ําแตก อางลางมือบิ่น นํ้าฝนรั่ว ฝาฉาบปูน
ไมเรียบ สีกระดํากระดาง ทอประปาแตก สายไฟฟาช็อต เครื่องปรับอากาศเสียงดัง ผูควบคุมงาน
จะตองตรวจโดยละเอียดเปนหองๆ ทุกสวนของอาคารทั้งภายในและภายนอก แลวทํารายการที่
จะตองซอมแซมแกไขทุกรายการ จากนั้นตองคอยตรวจสอบวาไดมีการแกไขสิ่งบกพรองตางๆ 
เหลานี้หรือยัง เน่ืองจาก “งานเก็บ” น้ีมักจะเปนงานงวดสุดทาย ฉะน้ัน การตรวจรับงานจะตอง
พิถีพิถันเปนพิเศษ 

  ความสะอาด เปนอีกสิ่งหน่ึงที่จะตองเอาใจใส ในบางครั้งงานทุกอยางเสร็จหมดแลวแต
สภาพทั่วไปยังสกปรกมาก การกําจัดขยะควรจะกระทําตั้งแตตน ไมควรรอใหหมักหมมเปนจํานวน
มากยากที่จะขจัด หากสามารถทําความสะอาดเปนกิจวัตรประจําวันปญหาตางๆ จะหมดไป 

10. รายงานและระเบียน (Report and Records) 

ในการควบคุมงานกอสรางทุกชนิดทุกอยางจะตองบันทึกเปนลายลักษณอักษรเพื่อใชเปน
หลักฐานอางอิงในภายหลัง เชน ในการสั่งงานหรือสั่งแกไขงาน หรือตักเตือนผูรับเหมาใหปฏิบัติให
ถูกตอง จะตองสั่งในรูปของบันทึก (Memo.) สวนอาคารที่ขออนุมัติเท บันทึกการอนุมัติ หรือเหตุผลที่
ไมอนุมัติ วันที่ที่อนุมัติหมายเหตุตางๆ และลงลายมือชื่อกํากับทั้งสองฝาย 
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แผนการสอน 
เร่ือง การตอเติมอาคารขนาดเล็ก 

คําอธิบายเนื้อหา 

ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการรับนํ้าหนัก การตอเติมที่ถูกตองตามหลักวิชาการ กรณีศึกษา
ตาง ๆ การตอเติมหองครัว ที่จอดรถ การวิบัติที่เกิดขึ้นจากการตอเติม การวิเคราะหและแกไขปญหา 
การปองกันปญหาในอนาคต 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแก ผูประกอบการที่ดําเนินกิจการทางดานการตอเติมอาคาร บาน 
หรือสวนประกอบเกี่ยวกับบาน ใหทราบถึงการตอเติมที่ถูกตองตามหลักวิชาการ โดยกลาวถึง
กรณีศึกษาตาง ๆ การปองกันความผิดพลาด และแนวทางการวิเคราะหเม่ือประสบปญหาในอนาคต 

หัวขอที่สอน 

1) การตอเติมบาน การจําแนกชนิดในการตอเติม ซ่ึงรวมถึงการตอเติมที่มีผลกระทบตอนํ้าหนัก 
และการตอเติมที่ไมสงผลกระทบตอนํ้าหนัก 

2) การวิเคราะหสาเหตุในการวิบัติสวนตอเติม ซ่ึงจะกลาวถึงชนิดของแรงที่กระทํา และตําแหนง
ของแรงที่กระทํา 

3) การกําหนดแนวทางในการแกปญหา 

4) ตัวอยางกรณีศึกษาตาง ๆ การตอเติมหองครัว โรงจอดรถ การทรุดตัวของอาคาร 

วิธีการและสือ่การสอน 

วิธีการสอน สอนทฤษฎี แบบบรรยาย โดยยกกรณีศึกษาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 

สําหรับสื่อการสอน ไดแก LCD Projector  

การวัดและประเมินผล 

อธิบายเกณฑ และวิธีการวัดและประเมินผล กรณีมีแบบทดสอบกอน-หลัง อยูในภาคผนวก 

เปาหมายดานการเรียนรู 

ทําใหผูประกอบการที่ดําเนินกิจการทางดานการตอเติมอาคาร บาน หรือสวนประกอบเกี่ยวกับ
บาน ทราบถึงการตอเติมที่ถูกตองตามหลักวิชาการ โดยสามารถการปองกันความผิดพลาด และมี
แนวทางการวิเคราะหเม่ือประสบปญหาตาง ๆ ได เปนการยกระดับความสามารถของผูประกอบการ  
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รายละเอียดเนื้อหาภาคทฤษฎี 

1. ตอเติมบาน  

1.1 บทนํา 
บานในปจจุบัน รอยละ 99 ตองมีการตอเติม ไมวาจะเปนการตอเติมบานใหม หรือบานที่

ใชไปแลวระยะเวลาหนึ่ง ลักษณะในการตอเติมมีหลายแบบเชน ตอเติมโดยปรับปรุงสภาพเดิมที่เกิด
การชํารุด งานทาสี ซอมร่ัว ราว รอน หรือปรับปรุงทัศนียภาพ ติดเหล็กดัด มุงลวด กันสาด ตอเติม
ความสูงรั้ว ตอเติมสวนเพ่ิมขยาย เชน การกั้นหอง ตอเติมครัว ตอเติมชั้น 2 ตอเติมโรงจอดรถ ทํา
หองเก็บของ 

1.2 ขั้นตอนในการตอเติม 

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนในการตอเตมิ 

 

1.3 การจําแนกชนิดในการตอเติม 

1.4 การตอเติมที่มีผลกระทบตอนํ้าหนัก 

1.4.1 การวิเคราะหโครงสราง 
1.4.2 การวิเคราะหดิน 

1.5 การตอเติมที่ไมสงผลกระทบตอนํ้าหนัก- ชางฝมือ 
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รูปที่ 2 สาเหตุวบิัตทิี่เกี่ยวของกับดิน 

2. การวิเคราะหสาเหตุในการวิบัติสวนตอเติม 

2.1 ตําแหนงของแรงที่กระทํา 
2.1.1 พ้ืน คาน เสา ฐานราก แข็งแรงเพียงพอหรือไม ตองเสริมความแข็งแรงหรือไม 

2.1.2 ดิน รับนํ้าหนักไดหรือไม 

2.1.3 ระบบฐานรากเหมาะสมหรือไม ฐานรากตื้น หรือเสาเข็ม เข็มสั้นหรือเข็มยาว 

2.2 ชนิดของแรงที่กระทํา 
2.2.1 นํ้าหนักคงที่ (Dead load) 

2.2.2 นํ้าหนักจร (Live load) 

3. การกําหนดแนวทางในการแกปญหา 

 
รูปที่ 3 ตัวอยางปญหาที่เกิดจากการตอเติม 
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รูปที่ 4 ลักษณะการวิบตัิทีเ่กิดขึ้น 

4. ตัวอยางกรณีศึกษา 

4.1 การตอเติมหองครัว 
4.2 การตอเติมที่จอดรถ 

4.3 การทรุดตัวของอาคาร 
4.3.1 เสาเข็มอยูในดินออน  

4.3.2 เสาเข็มบกพรอง  
4.3.3 เสาเข็มเยื้องศูนย  
4.3.4 ปลายเสาเข็มอยูบนดินตางชนิด  

4.3.5 ดินเคลื่อนไหล  

4.3.6 กําลังรับนํ้าหนักเสาเข็มไมเพียงพอ 
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ตัวอยางขอมูลหลุมเจาะ 
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หลักสูตรฝกอบรมพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน” 

34          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ                                 
 

 

แผนการสอน 
เร่ือง การวิบัติของอาคาร และแนวทางแกไข 

คําอธิบายเนื้อหา 

งานกอสรางจําเปนตองมีความปลอดภัย คงทนตอการใชงานตามที่ออกแบบไว ตลอดอายุการ
ใชงาน  แตในปจจุบันสามารถพบเห็น การวิบัติ แตกราว ชํารุด เสียหาย เกิดขึ้นบอยๆ ทั้งๆที่อาคาร
ไดมีการเปดการใชงานไดไมนาน หร่ือแมกระทั่งขณะกําลังทําการกอสรางก็ตามก็ยังปรากฎขาวการ
วิบัติของอาคารอยูเสมอๆ ผลของการการชํารุดเสียหายนอกจากจะทําใหเกิดความไมเรียบรอย
สวยงามใหแกอาคารแลวยังอาจกระทบกับการใชสอยอาคาร ตลอดจนกอใหเกิดอันตรายตอทรัพยสิน
หรือชีวิตของผูใชอาคารอีกดวย  

ในการปองกันไมใหเกิดความวิบัติของอาคารจําตอง ตองศึกษา จําแนก และทําความเขาใจถึง
สาเหตุของการวิบัติประเภทตางๆ แลวจึงวางแนวทางปองกันหรือแกไขตอไป 

วัตถุประสงค 

ในการบรรยายวิชานี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูที่เขารับการอบรมตระหนักถึงสาเหตุ และผลของ
การวิบัติของอาคารเพื่อใชเปนแนวทางในการปองกันไมใหเกิดปญหาดังกลาวขึ้น 

หัวขอที่สอน 

สาเหตุของการวิบัติของอาคาร อันไดแกความผิดพลาดหรือบกพรองในการออกแบบ และการ
กอสราง การใชงานอาคารที่ผิดประเภท เชนการใหอาคารรับนํ้าหนักมากเกินไป การตอเติมอาคาร
โดยไมมีความรูเพียงพอ นอกจากนั้นแลวอุบัติเหตุก็เปนอีกสาเหตุหน่ึงที่กอใหเกิดการวิบัติของอาคาร
ไดเชนกัน 

วิธีการและสือ่การสอน 

เขียนวิธีการสอน แบบบรรยาย  โดยใชสื่อการสอน เปน LCD Projector  

การวัดและประเมินผล 

การวัดและประเมินผล  กําหนดใหมีการทําแบบทดสอบหลังจากการอบรม 

เปาหมายดานการเรียนรู 

อธิบายเปาหมายของผูสอนวาหลังจากที่ผูเขาอบรมไดผานหัวเรื่องน้ีแลว จะไดรับการพัฒนา
หรือเสริมสรางความรูความสามารถ ตลอดจนทักษะที่จะดําเนินการกอสรางอาคารใหใหมีความ
เรียบรอยทนทานแข็งแรง และปลอดภัย 
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รายละเอียดเนื้อหาภาคทฤษฎี 

งานสรางสรรคทางวิศวกรรมตองมีความประหยัดแตคํานึงถึงการใชงานไดอยางปลอดภัยโดย
ยอมรับหลักการทางธรรมชาติวาทั้งวัสดุฝมือแรงงาน และการใชงานมีความปรวนแปรในตัวของมัน
เอง ฉะนั้นงานทางวิศวกรรมจึงจําเปนตองมีอัตราสวนของความปลอดภัยเพ่ือใหความมั่นใจวาผลงาน
ทางวิศวกรรมมีความปลอดภัยตอการใชงาน ตลอดอายุที่ออกแบบไวของผลงานนั้นๆ การวิบัติจะ
เกิดขึ้นเม่ือกําล  ังความสามารถ (หรือความแข็งแรง) ของวัสดุทางวิศวกรรมที่ใชหรือสวนของอาคารมี
นอยกวากําลัง (หรือแรง) ที่ใชงานจริง เหตุที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากความผิดพลาดของวัสดุ หรือฝมือ
แรงงาน หรือการใชงาน หรือเหตุที่ไมคาดคิด หรือหลายๆ สาเหตุรวมกัน   

อาคารก็เปนงานสรางสรรคทางวิศวกรรมเชนเดียวกันที่ การวิบัติเปนเรื่องที่ตองหลีกเลี่ยงให
มากเพราะบอยคร้ังที่เกิดขึ้นมักจะนํามาซึ่งความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินเปนจํานวนมาก สาเหตุ
ของการวิบัติของอาคารที่พบบอยมีดังน้ี 

1) ความผิดพลาดบกพรอง 
1.1) การออกแบบ 

• ไมมีความรูความเขาใจ 
• ความผิดพลาดจากการคํานวณวิเคราะออกแบบ 

• ความบกพรองจากเขียนแบบใหรายละเอียด 

• แนวทางปองกันและแกไข 

1.2) การกอสราง 
• ไมมีความรูเพียงพอ 

• ไมใสใจเพียงพอ 

• แนวทางปองกันและแกไข 

2) การใชงานอาคาร 
2.1) รับนํ้าหนักหรือรับแรงกระทํามากเกินไป 

• ใชงานอาคารผิดประเภท 

• แนวทางปองกันและแกไข 

2.2) ตอเติมหรือแกไขดัดแปลงอาคารโดยไมมีความรูความเขาใจเพียงพอ 
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3) ภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุ 

3.1) ภัยธรรมชาติ 
• พายุ 
• Tsunami 

• แนวทางปองกันและแกไข 

3.2) อุบัติเหตุ 
• อัคคีภัย และอ่ืนๆ 

• แนวทางปองกันและแกไข 
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แผนการสอน 
เร่ือง การเปนผูรับเหมากอสราง(ชาง) ที่ดี 

คําอธิบายเนื้อหา 

เน้ือหาครอบคลุมถึงขอควรปฎิบัติในการเปนผูรับเหมาที่ดี 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจถึงขอควรปฎิบัติในการเปนผูรับเหมาที่ดี 

หัวขอที่สอน 

ขอควรปฎิบตัใินการเปนผูรับเหมาที่ดี 

วิธีการและสือ่การสอน 

แบบบรรยาย โดยใชสื่อการสอน Power point 

การวัดและประเมินผล 

การวัดผลกอนและหลังการสอน โดยผลการทดสอบหลังการสอนตองไดรอยละ 80 ขึ้นไป 

เปาหมายดานการเรียนรู 

ผูเขารับการอบรม จะไดทราบถึงขอควรปฏิบัติในการเปนผูรับเหมา หรือชางที่ดี ซ่ึงหาก
สามารถนําไปปฏิบัติ ไดจะเปนประโยชนตอผูเขารวมอบรมเองในระยะยาว 

รายละเอียดเนื้อหาภาคทฤษฎี 

สําหรับชางทุกคนแลว ยอมอยากมีความกาวหนา เชน ไปเปนผูรับเหมากอสรางรายยอย 

(ยกเวนบางคนอาจจะไมอยากเปนผูรับเหมา อยากเปนลูกนองตลอดชีวิต เพราะไมตองเสี่ยง ไมตอง

รับผิดชอบ) ซ่ึงในสภาวะปจจุบัน การแขงขันของผูรับเหมากอสรางมีสูงมาก ฉะนั้นทําอยางไรลูกคาถึง

จะเลือกวาจางทาน 

กอนอ่ืนตองมาดูวาคนที่จะจางผูรับเหมา ไมวาจะเปนงานสรางบาน ตอเติมบาน ตอเติมอาคาร 

ซอมแซมบาน น้ัน ชองที่ที่เจาของบานจะเลือกผูรับเหมาไดแก 

• จากการแนะนําของคนรูจัก หรือญาติ หรือเรียกวา ปากตอปาก ดังนั้นผลงานของทาน

หากทานทําไวไดดี หรือบุญกุศลที่ทานทําไวในอดีตก็จะชวยทานได แตหากทานทําไวไม

ดี มันก็จะชวยทานเชนกัน ชวยใหไมตองเหนื่อย (และไมไดเงิน) ซ่ึงการไดงานจาก

ชองทางนี้น้ันถือไดวามีสัดสวนมาก 
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• จากโฆษณา หรือการตลาดในปจจุบันถือไดวาสําคัญอยางยิ่ง ดังจะเห็นปายโฆษณา

รับเหมากอสรางไมวารายเล็กรายใหญ อยูเต็มไปหมด หรือแมกระทั้งทางอินเตอรเน็ต 

ปจจัยที่เจาของบานจะพิจารณาไดแก 

• ดูผลงานกอสรางของผูรับเหมา  

• ดูสเปคหรือรายละเอียดวัสดุ ที่ผูรับเหมาเสนอมา  

• ดูราคาคากอสราง  

• ดูความนาเชื่อถอื และ นิสัยใจคอของผูรับเหมา 

ความคาดหวังวา 

• ตนเองจะไดบาน ที่มีฝมือการกอสรางใกลเคียงกับผลงานกอสรางของผูรับเหมาที่ตนเอง

ไดไปดูมา 

• ไดวัสดุตามรายการวัสดุที่ผูรับเหมาเสนอไว   

• ในราคาตามใบเสนอราคาที่อยูตรงหนา  
ดังน้ันเม่ือทานซึ่งเปนผูรับเหมาเมื่อไดรับการวาจาง  สิ่งสําคัญคือทานตองมีความมุงม่ัน “สราง

บาน (อาคาร) ของลูกคาทานเสมือนเปนบาน(อาคาร)ของทานเอง” 

การเปนผูรับเหมาที่ดีจะสงผลใหทานอยูในธุรกิจน้ีไดอยางยาวนาน ซ่ึงการเปนผูรับเหมาที่ดีน้ัน 

ทานไมควรมีพฤติกรรมเหลานี้ 

1) เบิกเงินแตละงวดเกินปริมาณงานที่ทําแลวเสร็จ 

อาทิเชน ในสัญญามีแผนการเบิกเงินในแตละงวดมีจํานวนสูงกวาปริมาณงานที่ทําจริงอยู

มาก  ซ่ึงพบวาผูรับเหมาสวนมากที่ไมรับผิดชอบหรือเจตนาทุจริตสบโอกาสเบิกเงินไดจนเปนที่พอใจ

แลว ก็มักจะละทิ้งงานไปเฉยๆ  

2) เอาเศษวัสดุมาถมที่ 

สําหรับงานกอสรางบนที่ดินเปลา มักเริ่มดวยการถมดิน ดินที่เหมาะกับงานถมตองเปนดิน

เหนียว ซ่ึงจะถมในชั้นแรก ตามดวยการถมหนาดินในระดับ 1-2 เมตร เพ่ือใหปลูกตนไมหรือหญาได  

ผูรับเหมาบางรายมักจะหาเศษวัสดุอิฐหักและขี้ปูนมาถมเปนชั้นแรกแทนดินเหนียว และหากบดอัดไม

ดีพอ ผลที่ตามมาคือการทรุดตัวของผิวดินและสิ่งกอสรางที่วางบนดิน เชน พ้ืนโรงรถ ภายหลังเม่ืออยู

อาศัยไปไดประมาณ 1-2 ป 
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3) ฐานรากไมไดมาตรฐาน 

ฐานราก ถือวามีความสําคัญอันดับแรกๆ ของการกอสราง เชน เสาเข็ม เพราะเปนสวน

ของฐานรากที่หยั่งลึกลงไปในดิน หากเกิดความผิดพลาดขึ้นก็ยากที่จะซอมแซม  ผูรับเหมาที่ละเลย

ขั้นตอนนี้แลวเกิดความผิดพลาดขึ้น จะสงผลตอการทรุดตัวของอาคารในระยะยาวอยางแนนอน 

 
รูปที่ 1 การทําเสาเข็มเจาะ (ที่มา :www.selectcon.com) 

4) กอผนังโดยไมมีเสาเอ็นและทับหลัง 

สําหรับงานกออิฐที่ดี นอกจากตองใชวัสดุที่ถูกตองตามรายการวัสดุกอสรางแลววิธีการ

กอสรางก็สําคัญไมแพกัน  การกอผนังอิฐจะตองมีเสาเอ็นและทับหลังในจุดสําคัญ เชน รัดรอบวงกบ

ประตูหนาตาง หัวมุมผนังที่หักฉาก ยอดผนังตลอดแนวที่กอขึ้นไปโดยไมมีคานประคองรับไวดานบน 

หากผูรับเหมาไมทําใหถูกตอง จะทําใหการรับแรงของผนังลดนอยลง รวมถึงวงกบประตูหนาตางก็จะ

ขาดจุดยึดกับผนัง ทําใหเกิดการโยกคลอนไดงาย  

โดยปกติ ในกรณีที่กอผนังที่สูงมากกวา 2.50 เมตร จะตองเททับหลังทุกความสูงไมเกิน 

1.50-2.50  เมตร  และในกรณีที่กอผนังกวางมากกวา  2.50 เมตร  จะตองเทเสาเอ็นทุกความกวางไม

เกิน  2.50  เมตร  เสมอ 
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รูปที่ 2 การกอผนังไมถูกตอง (ไมมีเสาเอ็น) (ที่มา :www.selectcon.com) 

 
รูปที่ 3 เสาเอ็นและทบัหลัง (ที่มา :www.selectcon.com) 

5) ใชเหล็กไมไดคุณภาพ 

ในงานโครงสรางเหล็ก ผูรับเหมาที่ไมมีความรับผิดชอบ มักลดตนทุนดวยการลดคุณภาพ

ของเหล็ก เชนเหล็กเสนก็เลือกเหล็กไมเต็มขนาด เหล็กกลองสี่เหลี่ยมก็เลือกใชชนิดบางแทนชนิด

หนา การหักลดคาใชจายเชนน้ีจะสงผลถึงคุณภาพในการรับนํ้าหนักของโครงสราง 

 

 

 

เหล็กส่ีเหล่ียมตัน  
 

เหล็กตัวซี  
 

เหล็กฉาก  
 

เหล็กแปปกลมดํา  
 

เหล็กแปปน้ํา  
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เหล็กรางหนา   
 

เหล็กรางพับ  
 

เหล็กรางรถไฟ  
 

เหล็กเอชบีม  
 

เหล็กไอบีม  
 

 

เหล็กไวแฟรงค  
 

เหล็กแปป
ส่ีเหล่ียม  

 

เหล็กแปปแบน  
 

เหล็กขอออย  
 

เหล็กเสนกลม   
 

 

เหล็กแบนตัด  
 

เหล็กแบนรีด  
 

เหล็กเพลาขาว  
 

เหล็กแผนขาว  
 

เหล็กแผนดํา  
 

 

      

รูปที่ 4  เหล็กรูปแบบตางๆ 

6) ไมใชสีคุณภาพตามที่กําหนด 

ผูรับเหมาบางรายหลีกเลี่ยงไมใชยี่หอสีทาผนังตามที่ผูออกแบบระบุ แตตบตาดวยการ
เลือกใชถังสีของยี่หอน้ันๆ มาเปนภาชนะใสสีแตตัวผลิตภัณฑสีเปนของยี่หออ่ืนที่มีคุณภาพและราคา
ต่ํากวา การใชสีทาภายในมาทาภายนอก  เหลานี้เปนตัวอยางที่ผูรับเหมาที่ไมมีความรับผิดชอบ
กระทํา ซ่ึงการที่จะทําใหทานที่เปนผูรับเหมาสามารถอยูใหวงการหรือมีงานอยางตอเน่ืองนั้น สิ่งที่จะ
เปนไดแก ผลงานที่มีคุณภาพ สวนเรื่องอ่ืน เชน การโฆษณาประชาสัมพันธน้ันเปนเพียงสวนเสริม 
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แผนการสอน 
เร่ือง การประมาณราคา 

คําอธิบายเนื้อหา 

แนะนําการประมาณราคาเบื้องตน โดยการถอดปริมาณงาน การคํานวณระยะเวลาการทํางาน 
การคิดคาแรง การคิดคาวัสดุ รวมถึงการเสนอราคางาน โดยนําเสนอกรณีศึกษา งานเทคอนกรีตพ้ืน
ลานจอดรถ และใหทําการประมาณราคางานผนังเปนกรณีศึกษา 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหชางไดทราบถึงขั้นตอนการประมาณราคา การประมาณราคาเบื้องตน การคํานวณ
ระยะเวลาการทํางาน การคิดคาแรง และคาวัสดุ และการเสนอราคางาน 

หัวขอที่สอน 

ตามวัตถุประสงค 

วิธีการและสือ่การสอน 

วิธีการสอน ใชวิธีบรรยาย  โดยใชสไลดซ่ึงจัดทําโดย PowerPoint เปนสื่อสําหรับการสอน  

การวัดและประเมินผล 

มีวิธีการวัดและประเมินผล  โดยใชแบบทดสอบกอน-หลัง ซ่ึงใสไวในภาคผนวก 

เปาหมายดานการเรียนรู 

เพ่ือใหชางไดทราบถึงวิธีการที่ใชในการประมาณราคาเพื่อเสนอราคารับงาน 

รายละเอียดเนื้อหาภาคทฤษฎี 

1. การประมาณราคา 

ทําเพื่อเสนอราคางานกอสรางภายในขอบเขตที่ไดรับมอบหมายมา ราคาหมายถึงตนทุนบวก
กําไร เชน นํ้าอัดลมขวดละ 10 บาทมีทั้งตนทุนและกําไรรวมกันอยู เชนเดียวกับ ราคางานกอสราง ใน
ที่น้ีจะขอพูดถึงในสวนของตนทุนของการดําเนินกิจกรรมกอสรางเปนหลักไมพูดถึงกําไร ในสวนของ
ตนทุนของการดําเนินกิจกรรมกอสรางนั้นก็มีทั้งคาวัสดุ(ของ) คาแรง และคาเครื่องมือเครื่องจักร 
เทานั้น 

2. ข้ันตอนประมาณราคา  

1) เริ่มจากแบบกอสราง หรือรายละเอียดที่ไดรับมา เชนใหรับเหมาเทพื้นลานจอดรถ กวาง 6 
เมตรยาว 8 เมตร หนา 10 เซนติเมตร 
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2) จากนั้นใหคํานวณปริมาณงาน  ลักษณะของปริมาณงานมีหนวยหลายชนิด เชน เมตร 
ตารางเมตร ลูกบาศกเมตร ชิ้น อัน เปนตน ถาหนวยความหนาจากขอ 2.1 เปน
เซนติเมตร ใหแปลงเปนเมตรโดยการหารดวย 100 เชนพ้ืนหนา 10 เซนติเมตร จะเทากับ 
10/100 เทากับ 0.1 เมตร จากนั้นใหหาปริมาตรดวยการนํา ความกวาง ความยาว และ
ความหนามาคูณกัน จะได 6x8x0.1 เทากับ 4.8 ลูกบาศกเมตร(คิว เปนภาษาพูด ทับศัพท
มาจากภาษาอังกฤษ คําวา คิวบิกเมตร)  

3) ใหทําการคํานวณราคาวัสดุ ตองแยกยอยเปนวัสดุสําหรับงาน ปรับพ้ืนที่ ไมแบบ เหล็ก 
และคอนกรตี เปนตน 

• วัสดุสําหรับงาน ปรับพ้ืนที่ ลงทรายหยาบหนา 5 เซนติเมตรจะมีปริมาตรเทากับ 
6x8x0.05 = 2.4 ลูกบาศกเมตร(คิว) ทรายหยาบราคาคิวละ 320 บาท เผื่อทราย
จมดินหายไปประมาณหรือรถสงไมเต็มคิว ประมาณ 20% จะคิดเปนทรายที่ตอง
สั่ง = 2.4*1.2 = 2.88 คิว ดังน้ันใหสั่ง 3 คิวคิดเปน 3x320 บาท = 960 บาท 

• วัสดุสําหรับงาน ไมแบบ ใหคิดเสนรอบรูปของพื้น จะได 6 + 6 + 8 + 8 = 28 
เมตร พ้ืนหนา 0.1 เมตร จะใชไมแบบหนา 6 น้ิวยาว 3 เมตร จํานวน = 28/3 = 
9.33 ทอน หรือ สั่งจริง 10 ทอน และใชไมหนา 3 ยาว 1.00 เมตร หรือไมเมตรมา
ทําหลัก ระยะหางทุก 50 เซนติเมตร  ดังน้ันจะตองใชหลักจํานวน = (28/0.5+1) = 
57 หลัก ไม 1 ทอนทําหลักได 3 หลัก ดังน้ันสั่งไมเมตร จํานวน = 57/3 = 19 
ทอน เผื่อเสียเผื่อหาย 1 ทอนเปน 20 ทอน ไมหนา 6 น้ิวยาว 3 เมตรทอนละ 200 
บาทคิดเปน 2,000 บาท ไมเมตรทอนละ 20 บาทคิดเปน 20x20 = 400 บาท รวม
ราคางานไมแบบ เทากับ 2,400 บาท 

• วัสดุสําหรับงาน เหล็ก ใชเหล็ก 6 มิลลิเมตร ผูกเปนตะแกรงระยะหาง 20 
เซนติเมตร จะใชเหล็ก 6 มิลยาว 6 เมตร จํานวน = 8/0.2 + 1 = 41 เสนคิดเปน
ความยาว = 41x6 = 246 เมตร และจะใชเหล็ก 6 มิลยาว 8 เมตร จํานวน = 6/0.2 
+ 1 = 31 เสนคิดเปนความยาว = 31x8 = 248 เมตร รวมเปน 246 + 248 = 494 
เมตร เผื่อเหล็ก 20% คิดเปน 494x1.2 = 592 เมตร เหล็ก 1 เสนยาว 10 เมตร 
ดังน้ันสั่งเหล็กจํานวน 592/10 = 59.2 หรือปดเปน 60 เสน 

• ราคาเหล็ก 6 มิลลิเมตรเสนละ 60 บาท (คิดที่ราคาเหล็ก 6 มิลกิโลกรัมละ 27 
บาทโดยเหล็ก 6 มิลยาว 1 เมตรมีนํ้าหนัก 0.222 กิโลกรัม) ดังน้ัน 60 เสนคิดเปน 
3,600 บาท และส่ังลวดผูกเหล็ก 1 มัด 5 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 30 บาทคิด
เปนราคา 150 บาท รวมเปนวัสดุงานเหล็ก เทากับ 3,750 บาท 
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• วัสดุสําหรับงาน คอนกรีต 4.8 คิว จะสั่งคอนกรีตผสมเสร็จเต็มเที่ยวมีความจุ 5 
คิว ราคาคิวละ 1,800 บาท คิดเปน 1800x5 = 9,000 บาท 

• รวมราคาวัสดุทั้ง 4 ตัวเทากับ 16,110 บาท 

4) ใหคํานวณราคาคาแรง  

• โดยเริ่มจากประมาณระยะเวลาการทํางาน เชนในงานนี้ ประมาณวา จะใชชาง 3 
คน โดยในสองวันแรกจะชวยกันปรับพ้ืนที่ดินเดิม และปรับระดับทรายหยาบ 48 
ตารางเมตร วันที่สามจะชวยกันตั้งแบบขาง ตัดและผูกเหล็ก และ วันที่สี่จะ
ชวยกันหนุนลูกปูน พรมนํ้า เทคอนกรีต เกลี่ย ปาด และแตงผิวหนา รวมเวลา
ทํางาน 4 วัน 

• คาแรงชางวันละ 400 บาทตอคน จํานวน 3 วัน คิดเปน วันละ 400x3x4 = 4,800 
บาท 

5) คาเครื่องมือเครื่องจักร งานนี้สวนใหญเปนเครื่องมือสวนตัวของชาง เชนเลื่อย กรรไกรตัด
เหล็ก 6 มิล คีมผูกเหล็ก จอบ พลั่ว เกรียง ไมสามเหลี่ยม รถเข็น และกระปอง ชางอาจจะ
คิดคาเสื่อมราคาประมาณ 10 เปอรเซนตของราคาของอุปกรณที่ซ้ือมาใชในงานนั้นทุกชิ้น 
คือหมายความวา ใช 10 ครั้งก็คุมทุน  

ดังน้ันคิดคาเสื่อมราคาของเครื่องมือ 20,000 x 0.10 = 2,000 บาท 

• รวมราคา คาวัสดุ คาแรง และคาเครื่องจักร = 16,110 + 4,800 + 2,000 = 
22,910 บาท 

• ชางอาจจะเสนอราคางานนี้โดยคิดกําไร 10% = 2,300 บาท และเผื่อตอราคาอีก
ประมาณ10% = 2,300 บาท รวมเปน 27,510 บาทถวน 

3. ใหทดลองประมาณราคางานผนังอิฐมอญขนาด กวาง 4 เมตร สูง 3 เมตร 

1) หาปริมาณงาน 

 
2) หาปริมาณวัสดุ 

• อิฐมอญ (พ้ืนที่ผนัง 1 ตร.ม.ใชอิฐประมาณ 140 กอน) 

• ปูนเสือมอตาร กอชนิด 50 (1 ถุง 50 กิโลกรัม กอได 1.5 ตารางเมตร) 
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คําแนะนํา 

ควรใชใหหมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ําแลว ไมควรผสมน้ําเพิ่มหลังปูนเร่ิมแข็งตัวแลว  

ควรติดตั้งเหล็กเสนกลม (หนวดกุง) ทุก 50 ซ.ม. เพื่อทําใหผนังแข็งแรงยิ่งข้ึน  

ควรรดน้ําเพื่อบมผนังที่กอเสร็จแลวประมาณ 1 – 2 วัน เพื่อใหปูนกอมีแรงยึดเกาะ 

และรับกําลังอัดไดอยางเต็มที่ 

 

3) คํานวณคาแรงใชชาง 1 คน 

• ประมาณระยะเวลาการทํางาน (ชาง 1 คนกอไดประมาณ 4 ตารางเมตรตอวัน) 

• คํานวณราคาคาแรง (คาแรงวันละ 300 บาท) 

• คาอุปกรณ  

• เสนอราคา 

วิธีการใชงาน 

ผสมกับนํ้าสะอาด 7 – 8 ลิตร ตอปูนกอ 1 ถุง  

ผสมจนเปนเน้ือเดียวกันจนไดความขนเหลวที่เหมาะสม  

พ้ืนท่ีการใชงาน (ตร.ม. / ถุง) 

กออิฐมอญคร่ึงแผนไดพื้นที่ประมาณ 1.3 – 1.5 ตร.ม.  

กออิฐบล็อกไดพื้นที่ประมาณ 2.5 – 2.8 ตร.ม.  

   * ขอมูลผลการทดลองจากหองปฏิบัติการ 
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แผนการสอน 
เร่ือง การปฏิบัติงานอยางปลอดภัย 

คําอธิบายเนื้อหา 

ความหมายของอุบัติเหตุ ผลกระทบของอุบัติเหตุ พฤติกรรมของคนที่มีความเกี่ยวของกับ
อุบัติเหตุ ปญหาตอสุขภาพเนื่องจากการทํางาน และแนวทางปองกันอุบัติเหตุ 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหชางไดทราบถึงความหมายของอุบัติเหตุ ผลกระทบของอุบัติเหตุ พฤติกรรมของคนที่มี
ความเกี่ยวของกับอุบัตเิหตุ ปญหาตอสุขภาพเนื่องจากการทํางาน และแนวทางปองกันอุบัติเหตุ 

หัวขอที่สอน 

ตามวัตถุประสงค 

วิธีการและสือ่การสอน 

วิธีการสอน ใชวิธีบรรยาย  โดยใชสไลดซ่ึงจัดทําโดย PowerPoint เปนสื่อสําหรับการสอน  

การวัดและประเมินผล 

มีวิธีการวัดและประเมินผล  โดยใชแบบทดสอบกอน-หลัง ซ่ึงใสไวในภาคผนวก 

เปาหมายดานการเรียนรู 

เพ่ือใหชางไดทราบถึงความสําคัญและผลกระทบตออุบัติเหตุและอันตรายในการกอสราง เพ่ือ
ปองกันไมใหชางเองเกิดอันตราย 
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รายละเอียดเนื้อหาภาคทฤษฎี 

1. อุบัติเหตุ  

อุบัติเหตุคือ เหตุการณที่กอใหเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของคนงาน หรือกอใหเกิดความ
เสียหายตอทรัพยสินของผูรับเหมา หรือสิ่งปลูกสรางที่กําลังกอสรางอยู ซ่ึงเกิดจากการผิดพลาดจาก
การทํางานของคน เครื่องมือ เครื่องจักร โดยเหตุการณน้ันสามารถหลีกเลี่ยงได อุบัติเหตุในการ
กอสรางนั้นมีสถิติการเสียชีวิตสูงกวากิจการประเภทอื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน 

ประเภทกิจการ 
ความรายแรง 

ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางสวน 

กอสราง 106 4 123 

ผลิตเครื่องด่ืม ถนอมอาหาร 41 2 169 

หลอหลอม การกลึงโลหะ 6 - 148 

ผลิตผลิตภัณฑพลาสติก 9 - 204 

เครื่องไฟฟา ยานพาหนะ 93 2 76 

เครื่องเรือน เครื่องใชไม 11 - 327 

ปน ทอฯ โดยใชเครื่องจักร 11 - 255 

ชิ้นสวนอุปกรณของยานพาหนะ 4 - 222 

การปมโลหะ 4 - 385 

ผลิต ประกอบ ซอมรถยนต 12 - 53 

(ที่มา : สํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ป 2546) 

 

2. ผลกระทบตออุบัติเหต ุ

2.1 ผลกระทบตอคาใชจายของผูรับเหมา 
• คาใชจายในการรักษาพยาบาล 

• คาใชจายชดเชยเมื่อคนงานบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

• คาทําศพ 

• คาซอมเครื่องมือเครื่องจักร น่ังรานหลังเกิดอุบัติเหตุ 
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• คาซอมแซมงานโครงสราง สถาปตยหลังเกิดอุบัติเหตุ 
• คาเสียเวลา 
• คาใชจายดานกฎหมาย 

2.2 ผลกระทบตอชีวิตคนงาน 

• หยุดงานขาดรายไดชั่วคราว 
• ไมสามารถทํางานไดเน่ืองจากทุพลภาพ 

• เปนภาระใหครอบครัว  
• เพ่ือนทิ้ง 

3. พฤติกรรมของคนงานทีม่ีความเกี่ยวของกับอุบัติเหตุ 

3.1 คนงานใหม 
• อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมักจะมีคนงานใหมเปนสวนหนึ่งของอุบัติเหตุ จากการศึกษาของ

นักวิจัยในตางประเทศพบวา 46 เปอรเซนตของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในชีวิตคนงานคน
หน่ึง จะเกิดขึ้นในชวง 6 เดือนแรกของการทํางานของเขา 

• ดังน้ันเราควรชวยกันระมัดระวังการทํางานของคนกลุมน้ี ซ่ึงจะใหคําจํากัดความของ
คนงานใหมวา คนที่มีประสพการณทํางานกอสรางไมเกิน 6 เดือน 

3.2 คนงานบาบิ่น 

• คือคนที่ชอบทํางานแบบเสี่ยงๆ มีความประมาทคิดวาไมนาจะเปนอะไร ไมนาจะตก
ลงมาถาเดินอยูบนนั่งรานโดยไมใสเข็มขัดนิรภัย ชอบหอยโหนปนปาย หรือเดินโดย
ใชการทรงตัว โดยไมใสเข็มขัดนิรภัย 

• ทําไปเพื่อแสดงออกวาเกง เทห อวดสาว อวดเพื่อนรวมงาน เปนตน 

3.3 คนงานติดสุรายาเสพติด 

• อัลกอฮอลทําหนาที่กดประสาท ไมไดทําหนาที่กระตุนประสาทใหตื่นตัว เม่ือกด
ประสาทแลว การควบคุมทางรางกาย และจิตใจ จะลดลงต่ํากวาสภาวะปกติ เชนไม
สามารถตัดสินใจไดรวดเร็ว เหมือนคนไมไดด่ืมสุรา เบียร ซ่ึงมีสวนผสมของอัล
กอฮอล คนกลุมน้ีจะทําอะไรแบบขาดความระมัดระวัง ขาดสติ ขาดความรับผิดชอบ 

• ยาเสพติดเชน การดมสารระเหย ยาบา หรือสารอื่นๆ ก็มีการใชอยูในหมูคนงาน 
กลาวคือ มาทํางานกอสรางใชแรงงานเพื่อใหมีรายไดไปซ่ือสิ่งเสพติดมาใช ในสวน
น้ีจะพบนอยกวาการดื่มอัลกอฮอล 
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• ตองคอยสังเกตุเพ่ือนรวมงาน ลูกนอง วาใครกําลังอยูในสภาพอิดโรย เมาสุรา เมา
ยา มีกลิ่นสุรา เน่ืองจากพิษอัลกอฮอล พิษยาเสพติด และทําการแจงใหผูเกี่ยวของ
รับทราบ หรือแนะนําเพื่อนรวมงานคนนั้น เพ่ือใหหยุดงาน เปนตน 

4. ปญหาตอสุขภาพเน่ืองจากการทํางาน 

4.1 การเจ็บหลังเนื่องจากยกของหนัก  

• องคกรแรงงานนานาชาติกลาววาผูชายอายุ 20-35 ปไมควรยกของหนักเกิน 24 
กิโลกรัม สวนแรงงานหญิงไมควรยกของหนักเกิน 14.5 กิโลกรัม 

• การบาดเจ็บที่หลังอยางรุนแรง จะกอใหเกิดการออนแอยางถาวรตอคนเรา ทําใหไม
สามารถยกของที่มีนํ้าหนักมากไดอีก 

4.2 อันตรายจากสารแอสเบสทอส 

• แอสเบสทอสที่มีอยูในแผนเรียบซีเมนตใยหิน ทอซีเมนตใยหิน น้ันเปนสารที่
กอใหเกิดมะเร็ง  

• เม่ือเราหายใจเอาฝุนที่มีสวนผสมของแอสเบสทอสเขาไปในปอด มันจะฝงลงไปลึก
กวาฝุนปกติ แลวจะสรางเนื้องอกขึ้นมา ซ่ึงอาจจะเติบโตกลายมาเปนเนื้อรายซึ่งก็
คือมะเร็งได 

• ตองสวมใสหนากากเวลาตัด ร้ือ หรือติดตั้งวัสดุที่มีสวนผสมของแอสเบสทอส 

4.3 อันตรายจากฝุน 

• ฝุนมีหลายลักษณะเชน ฝุนงานดินในวันที่อากาศแหง ฝุนหิน ฝุนซีเมนต ฝุน
คอนกรีตจากการสกัด เจาะรู เปนตน 

• ฝุนที่อันตรายคือฝุนที่มีสวนผสมของซิลิกา ในหินประเภท ควอทซ แกรนิต เฟลสปา 
ฝุนดินจาก งานดินถม ดินขุด เปนตน จากการสกัดคอนกรีตซ่ึงมีหินผสมอยู เจาะรู
คอนกรีต ตัดหินแกรนิต งานขนยายดิน ทําถนนทําใหเกิดฝุน ดังน้ันชาง ควรสวมที่
ครอบปากและจมูกเพื่อปองกันฝุนเขาไปในปอดทุกครั้ง 

4.4 อันตรายจากการทํางานในสภาพอากาศรอน 

อากาศรอนทําใหเกิดอันตราย 3 ระดับคือ 

• เปนตะคริว เน่ืองจากการขาดเกลือแรไปกลับการสูญเสียเหงื่อเน่ืองจากการทํางาน
ในวันที่อากาศรอน คนงานอาจรับประทานอาหารที่มีเกลือแรตามธรรมชาตินอยไป
เลยทําใหเปนตะคริว การปฐมพยาบาลคือ นําเขาที่รม ด่ืมนํ้าเย็น หรือด่ืมนํ้าเกลือแร 
และนั่งพัก แลวใหไปทํางานเบาที่ไมหนักจนเกินไป 
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• เปนลม เน่ืองจากรางกายสูญเสียนํ้า และเกลือแรอยางหนัก เชน การทํางานหนักใน
วันที่อากาศรอนมากทําใหเหง่ือออกมากเปนพิเศษ ผูปวยยังรูสึกตัวอยูแตไมมีแรง 
การปฐมพยาบาลคือ นําเขาที่รม ด่ืมนํ้าเย็น หรือดื่มเกลือแร และนอนพักจนกวาจะ
ปกติ แลวใหไปทํางานเบาที่ไมหนักจนเกินไป 

• หมดสติ รางกายมีอุณหภูมิสูงคลายกับมีไข และไมรูสึกตัว อาจเนื่องจากมีการดื่มอัล
กอฮอล หรือทองสียรวมดวย และตองมาทํางานหนักในวันที่มีอากาศรอน ในระดับน้ี
ตองนําสงโรงพยาบาลใหแพทยชวยชีวิต 

4.5 อันตรายจากการทํางานในที่ที่มีเสียงดัง 
• การทํางานในบริเวณที่มีเสียงดังเกินกวา 90 เดซิเบลเปนเวลานานติดตอกัน จะทํา

ใหหูหนวกถาวร 

• เครื่องจักรที่มีเสียงดังเกินกวา 90 เดซิเบลไดแก เครื่องปมลมขนาดใหญ, เครน, รถ
ขุด, รถตัก เปนตน 

• สวนกิจกรรมการทํางานที่มีเสียงดังเกินกวา 90 เดซิเบล เชน การเจาะกระแทกดวย
สวาน, การสกัดดวยเครื่องแจคแฮมเมอร เปนตน 

• การสังเกตวาบริเวณที่เราอยูน้ันมีเสียงดังเกินกวา 90 เดซิเบลหรือไมคือ ถาคนสอง
คนยืนหางกันประมาณ 1.50 เมตรแลวตองตะโกนคุยกันเพ่ือใหเขาใจ แสดงวาที่น้ัน
มีเสียงดังเกินไป ใหใสอุปกรณครอบหูทั้งสองขางขณะทํางาน หรือใสที่อุดรูหูขณะ
ทํางาน 

• การทํางานในที่ที่มีเสียงดัง 95 เดซิเบลนั้น คนงานสามารถทํางานไดไมเกิน 4 
ชั่วโมงตามมาตรฐานของประเทศอเมริกา และถาเสียงดัง 100 เดซิเบลนั้นคนงาน
สามารถทํางานไดไมเกิน 2 ชั่วโมง เพ่ือปองกันหูหนวกถาวร 

5. แนวทางปองกันอุบัติเหต ุ

5.1 สวมใสอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลตลอดเวลาไดแก หมวกแข็ง รองเทาพื้นแข็ง เสื้อที่อยู
ในสภาพดี และกางเกงขายาวที่อยูในสภาพดีปลายขากางเกงไมลากพื้น 

5.2 สวมใสอุปกรณปองกันภัยเฉพาะ ไดแก แวนตาหรือหนากาก เม่ือทํางานเชื่อมงานตัดที่มี
เสก็ดกระเด็น ที่ครอบจมูกและปากเมื่อทํางานในบริเวณที่มีฝุน ที่ครอบหรือที่อุดหูเม่ือ
ทํางานในที่เสียงดัง เข็มขัดนิรภัยเม่ือตองทํางานที่เสี่ยงตอการตกจากที่สูง เปนตน 

5.3 ชวยกันดูแลคนงานใหมดวยการสอน และใหความรูเขาในดานการทํางาน การเดินใน
สถานที่กอสรางดวยความปลอดภัย 

5.4 สอดสองดูคนงานที่ด่ืมสุราหรือติดยาเสพติดไมใหเขางาน 
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รายการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องมือ - เครื่องจักร 

โครงการ : .............................................................. 

สถานที่กอสราง : ..................................................  วันที่ตรวจสอบ :...........................................  

ผูรับเหมา : ............................................................   ผูตรวจสอบ: ............................................... 

ลําดับที่ รายการ 
ผลการตรวจสอบ 

0 1 2 3 4 

1 
2 
 
3 
 
4 
5 
6 
 
 
 
 

เครื่องจักรที่ใชพลังงานไฟฟา ตองมีสายดิน 
เครื่องจักรที่ใชเพลา  สายพาน ปุลเล ไฟลวีล ตองติดตั้ง 
ตะแกรงครอบสวนที่หมุนได 
เครื่องจักรที่ใชเปนเครื่องลับ ฝน แตงผิวโลหะ ตองมีที่ปด
ประกายไฟ และเศษวัสดุ 
ใบเล่ือยวงเดือนที่ใชกับเคร่ืองจักรตองมีที่ครอบ 
ตรวจสอบสายไฟฟาชํารุดหรือไม 
ตรวจสอบสวิทซปด – เปด ชํารุดหรือไม 
 
 
 

     

   
รวม 
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รายการตรวจสอบความปลอดภัยของไฟฟา 

โครงการ : .............................................................. 

สถานที่กอสราง : ..................................................  วันที่ตรวจสอบ :...........................................  

ผูรับเหมา : ............................................................   ผูตรวจสอบ: ............................................... 

ลําดับที่ รายการ 
ผลการตรวจสอบ 

0 1 2 3 4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 

11 
 

12 
 

ตรวจสอบสายไฟฟา ตองไมชํารุด 
ตรวจสอบจุดตอสายไฟฟา ตองไมชํารุด 
หมอแปลงไฟฟาภายนอกอาคารตองเปนชนิดกันน้ําได 
แผงสวิทซไฟฟาภายนอกอาคารตองเปนชนิดกันน้ําได 
หามใชลวดทองแดงตอแทนฟวส 
ใสตะแกรงหุมโปะเพ่ือปองกันหลอดไฟแตก 
ดวงโคม  สวิทซ ปล๊ัก สะอาดปราศจากฝุน    
หามแขวนสายไฟฟาบนของมีคม เชน ใบเล่ือย 
เครื่องจักรที่เลิกใชงานใหปดสวิทซใหเรยีบรอย 
การทํางานที่ทําใหเกิดประกายไฟไดเตรียมถังดับเพลิง
ไวหรือไม 
สายไฟฟาชั่วคราวตองเดินในลักษณะที่ไมทําใหสายไฟ
เกิดการชํารุดไดงาย 
การตอสายไฟฟาใหใชกลองสวิทซหรือกลองตอสายรวม 
 

     

 รวม      

 



 

หลักสูตรฝกอบรมพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน” 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ                                                                                             53 
 

รายการตรวจสอบปลอดภัยของเขตกอสราง 

โครงการ : .............................................................. 

สถานที่กอสราง : ..................................................  วันที่ตรวจสอบ :...........................................  

ผูรับเหมา : ............................................................   ผูตรวจสอบ: ............................................... 

ลําดับที่ รายการ 
ผลการตรวจสอบ 

0 1 2 3 4 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

9 

 

จัดทํารั้วกั้นโดยรอบสถานที่กอสราง สูงไมนอยกวา 
2.00 เมตร 

รั้วโดยรอบสถานที่กอสรางมีความมั่นคงแข็งแรง 

ประตูทางเขาออกสถานที่กอสรางมีความมั่นคงแข็งแรง 

มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทางเขา - ออก
ตลอดเวลา 

ติดตั้งปายแสดงเขตกอสราง เขตอันตราย หามเขา ใหเห็น
ไดชัดเจน 

ติดตั้งปายชื่อโครงการโดยมีรายละเอียด เชน เจาของ
โครงการ ผูรับเหมา ผูควบคุมงาน ใบอนุญาตปลูกสราง
อาคาร 

ติดตั้งปายเตือน กฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยไว
ดานหนาทางเขาสถานที่กอสราง กําหนดทางเดินภายใน
สถานที่กอสรางใหชัดเจน 

หามผูปฏิบัติงานเขาพักอาศัยในอาคารที่กําลังกอสราง 

ติดตั้งสัญญาณไฟสีแดงในเวลากลางคืน 

 

     

 รวม      
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รายการตรวจสอบปลอดภัยของกวานและลิฟตชัว่คราว 

โครงการ : .............................................................. 

สถานที่กอสราง : ..................................................  วันที่ตรวจสอบ :...........................................  

ผูรับเหมา : ............................................................   ผูตรวจสอบ: ............................................... 

ลําดับที่ รายการ 
ผลการตรวจสอบ 

0 1 2 3 4 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
15 
 

ลิฟตชั่วคราว 
ฐานรองรับหอลิฟต มีความมั่นคงแข็งแรง 
 ตัวลิฟตมีความมั่นคงแข็งแรง 
โครงสรางหอลิฟต  ไมบิด งอ หรือชํารุด       
 มีการค้ํายัน ยึดโยงหอลิฟต มีความมั่นคงแข็งแรง 
พ้ืนลิฟตมั่นคงแข็งแรง 
เพดานหองลิฟตคลุมดวยตาขายหรือปูดวยไม 
ประตูลิฟตมีความมั่นคงแข็งแรง 
ติดตั้งปายบอกพิกัดน้ําหนักบรรทุก 
ติดตั้งตะแกรงเหล็กโดยรอบหอลิฟต ยกเวนประตูที่เขา - 
ออกลิฟต     
การติดตั้งลิฟตภายนอกอาคาร ใหจัดทํารั้วกั้นสูงจาก
พ้ืนดินไมนอยกวา 2.00 เมตร โดยรอบ 
ทางเดินระหวางลิฟตกับส่ิงกอสรางตองติดตั้งราวกันตกสูง
ไมนอยกวา 0.90 เมตร       
ทางเดินระหวางลิฟตกับส่ิงกอสรางตองติดตั้งขอบกันของ
ตกสูงไมนอยกวา 7 ซม. 
ชองประตูเขาลิฟตทุกทาง ตองปดกั้นดวยไมขวางหรือ
ประตูเล่ือน 
มีขอบังคับการใชลิฟตติดไวที่ลิฟต  
ผูที่ไดรับการแตงตั้งไวเทานั้นเปนผูบังคับลิฟต และอยู
ประจําตลอดเวลาที่ทํางาน 
เมื่อไมใชงานใหนําลิฟตลงมาไวขางลางและปดสวิทซให
เรียบรอย 
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                             รายการตรวจสอบปลอดภัยของกวานและลิฟตชั่วคราว (ตอ) 

 

ลําดับที่ รายการ 
ผลการตรวจสอบ 

0 1 2 3 4 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

กวาน 

เครื่องกวานที่ใชไฟฟาตองมีสายดิน 

ติดตั้งตะแกรงครอบเฟองของเครื่องกวาน 

หลังคาคลุมเครื่องกวาน มั่นคงแข็งแรง 

เบรก คันบังคับ หมูเฟอง อยูในสภาพที่ดี 

ขณะเครื่องกวานทํางานมีสัญญาณเสียงหรือไม 

 

     

 รวม      
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รายการตรวจสอบปลอดภัยของนั่งราน 

โครงการ : .............................................................. 

สถานที่กอสราง : ..................................................  วันที่ตรวจสอบ :...........................................  

ผูรับเหมา : ............................................................   ผูตรวจสอบ: ............................................... 

ลําดับที่ รายการ 
ผลการตรวจสอบ 

0 1 2 3 4 

1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
7 
8 
 
9 
 

10 
11 
12 
 

ฐานรองรับนั่งรานมีความมั่นคงแข็งแรง 
นั่งรานมีการยึดโยง ค้ํายันมั่นคงแข็งแรง 
พ้ืนนั่งรานตองสะอาดและไมล่ืน 
พ้ืนนั่งรานตองปูชิดติดกันและกวางไมนอยกวา 0.35 เมตร 
ติดตั้งราวกันตกสูงไมนอยกวา 0.90 เมตร ตลอดแนวยาว
ดานนอกของนั่งราน 
หามสรางนั่งรานยึดโยงกับหอลิฟต 
ใชผาใบปดรอบนอกของนั่งรานเพื่อปองกันวัสดุตกหลน 
ปดคลุมดวยผาใบเหนือชองที่กําหนดใหเปนทางเดินเพ่ือ
ปองกันวัสดุตกหลน 
กรณีที่มีการทํางานบนนั่งรานหลายๆชั้นพรอมกันตองจัด
ใหมีส่ิงปองกันอันตรายตอผูที่ทํางานอยูชั้นลาง 
หามนํานั่งรานที่ชํารุดมาใชงาน 
หามทํางานในขณะที่ ฝนตก ลมแรง มีพายุ 
หามใชนั่งรานเปนที่เก็บของ 
มีระบบปองกันอันตรายกรณีทํางานใกลสายไฟฟา เชนใช
ฉนวนหุมสายไฟฟา 

     

 รวม      
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รายการตรวจสอบปลอดภัยของเครื่องจักรขนยายวัสด ุ

โครงการ : .............................................................. 

สถานที่กอสราง : ..................................................  วันที่ตรวจสอบ :...........................................  

ผูรับเหมา : ............................................................   ผูตรวจสอบ: ............................................... 

ลําดับที่ รายการ 
ผลการตรวจสอบ 

0 1 2 3 4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
9 
 

10 
11 
12 
 

13 
 
 

มีเอกสารการตรวจสอบปนจั่น ( คป.1) 
มีเอกสารการตรวจสอบปนจั่น ( คป.2)  
ฐานรองรับปนจั่นมีความมั่นคงแข็งแรง 
ตรวจสอบโซ สลิง เปนสนิม แตกเกลียว หรือไม 
ติดตั้ง ตะแกรงครอบสวนที่เคล่ือนไหวไดของเครื่องจักร 
ติดตั้งปายบอกพิกัดน้ําหนักยกไวที่ปนจั่น 
พ้ืนและทางเดินบนปนจั่นเปนชนิดกันล่ืน 
การทํางานในเวลากลางคืนตองจัดใหมีแสงสวางทั่วบริเวณ
ที่ทํางาน 
กรณีทํางานใกลสายไฟฟา ตองมีระยะหางไมนอยกวา 
3.00 เมตร หรือมีการปองกัน เชนใชฉนวนหุมสายไฟ 
หามทํางานในขณะที่ ฝนตก ลมแรง มีพายุ 
ขณะปนจั่นเคล่ือนที่มีสัญญาณเสียงหรือไม 
ใชไมเนื้อออนหรือกระสอบปานรองตามมุมวัตถุที่จะยกเพื่อ
ปองกันสลิงหัก 
ผูที่ไดรับการแตงตั้งไวเทานั้นเปนผูบังคับปนจั่น และอยู
ประจําตลอดเวลาที่ทํางาน 

     

 รวม      
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รายการตรวจสอบปลอดภัยของการตกจากที่สูง วสัดุกระเด็น ตกหลนและการพังทลาย 

โครงการ : .............................................................. 

สถานที่กอสราง : ..................................................  วันที่ตรวจสอบ :...........................................  

ผูรับเหมา : ............................................................   ผูตรวจสอบ: ............................................... 

ลําดับที่ รายการ 
ผลการตรวจสอบ 

0 1 2 3 4 

1 
2 
3 
 
4 
5 
 
6 
7 
 
8 
 
9 
 
 

ทํารั้วกั้นโดยรอบชองเปดสูงไมนอยกวา 0.90 เมตร 
ปดชองเปดที่ไมไดใชงานแลวใหเรียบรอย 
ติดตั้งราวกันตกสูงไมนอยกวา 0.90 เมตร บริเวณโดยรอบ
อาคารที่ยังไมไดทําผนัง 
ติดตั้งราวกันตกชองลิฟต (กรณียังไมไดติดตั้งลิฟต) 
ติดตั้งตาขายคลุมชองเปด เพ่ือปองกันวัสดุตกหลนลง
ดานลาง 
จัดทําราง ปลอง สําหรับทิ้งเศษวัสดุจากที่สูง 
จัดทําแผงกั้น ผาใบหรือตาขายคลุมเพ่ือปองกันวัสดุตก
หลน    
หลังคาคลุมทางเดิน ( สถานที่กอสรางที่ติดกับทางสัญจร
สาธารณะ ) 
พ้ืนที่ทํางานที่สูงเกิน 2.00 เมตร ตองจัดใหมีนั่งรานสําหรับ
ทํางาน 

     

 รวม      
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รายการตรวจสอบปลอดภัยของบันไดชั่วคราว 

โครงการ : .............................................................. 

สถานที่กอสราง : ..................................................  วันที่ตรวจสอบ :...........................................  

ผูรับเหมา : ............................................................   ผูตรวจสอบ: ............................................... 

ลําดับที่ รายการ 
ผลการตรวจสอบ 

0 1 2 3 4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
8 
 
9 
10 
 

11 
12 
13 
 

14 

หามใชไมที่ผุ แตก มาทําแมบันไดและขั้นบันได 
แมบันไดตองไสใหเรียบและไมมีเหล่ียมคม 
บันไดโลหะ ชานพักและขั้นบันไดตองเปนชนิดกันล่ืน 
ขั้นบันไดที่เปนโลหะตองพับปลายลงไมนอยกวา 5 ซม. 
ชานพักบันไดกวางไมนอยกวา 0.60 เมตร 
ขั้นบันไดตองมีระยะหางเทาๆกันและไมควรหางเกิน 0.30 
เมตร 
ติดตั้งราวกันตกสูงไมนอยกวา 0.90 เมตร 
พ้ืนที่ปฏิบัติงานที่สูงเกิน 1.50 เมตรตองจัดใหมีบันได
ชั่วคราวสําหรับขึ้นไปทํางาน 
ติดตั้งบันไดชั่วคราว  ใหมีความลาดพอที่จะไตไดสะดวก 
บันไดชั่วคราว ภายนอกอาคารตองติดตั้งโกรงครอบและตา
ขายโดยรอบบันได(ยกเวนทางขึ้น- ลง) 
หามนําบันไดที่ชํารุดมาใชงาน 
หามตอบันไดสั้นเขาดวยกนัเพ่ือเพ่ิมความยาวบันได 
การใชบันไดชั่วคราว บนพ้ืนเรียบตองติดตั้งอุปกรณกันล่ืน
ที่ฐานบันได 
มีระบบปองกันอันตรายกรณีทํางานใกลสายไฟฟา เชนใช
ฉนวนหุมสายไฟฟา 

     

 รวม      
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รายการตรวจสอบปลอดภัยของ 

ความสะอาดและมีระเบียบ การเดินสายไฟและการใหแสงสวางชัว่คราว หองสุขาชั่วคราว 

โครงการ : .............................................................. 

สถานที่กอสราง : ..................................................  วันที่ตรวจสอบ :...........................................  

ผูรับเหมา : ............................................................   ผูตรวจสอบ: ............................................... 

ลําดับที่ รายการ 
ผลการตรวจสอบ 

0 1 2 3 4 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

 

บริเวณสถานที่กอสราง สะอาดและการกองเก็บวัสดุเปน
ระเบียบ 

วัสดุที่กอใหเกิดฝุนละอองตองปดคลุมใหเรียบรอย 

มีแสงสวางเพียงพอทั่วทั้งอาคาร 

กําหนดจุดทิ้งขยะภายในหนวยงาน 

หองน้ํา – สวม ถูกสุขลักษณะ 

จัดใหมีน้ําดื่มที่สะอาดและเพียงพอ 

     

 รวม      
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รายการตรวจสอบปลอดภัยของการเชื่อมและการตัด 

โครงการ : .............................................................. 

สถานที่กอสราง : ..................................................  วันที่ตรวจสอบ :...........................................  

ผูรับเหมา : ............................................................   ผูตรวจสอบ: ............................................... 

ลําดับที่ รายการ 
ผลการตรวจสอบ 

0 1 2 3 4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
8 
9 
10 
 

11 
 

ตูเชื่อมอยูในสภาพที่ดี 
สายดินอยูในสภาพที่ดี 
จุดตอสายไฟอยูในสภาพที่ดี 
สายไฟอยูในสภาพที่ดี 
หัวจับลวดเชื่อมอยูในสภาพที่ดี 
สถานที่ทํางานมีการถายเทอากาศ 
 การทํางานที่ สูง มีการใชฉนวนกั้นหรือ ส่ิงปองกันอื่นๆที่
เหมาะสมเพื่อปองกันบุคคลที่อยูดานลาง 
 สายไฟไมเกะกะทางเดินของผูปฏิบัติงานอื่น 
ใชหัวตอสําหรับตอสายไฟเพื่อเพ่ิมความยาว 
จัดสถานที่สําหรับเก็บทอแก็สและติดตั้งปายวัสดุไวไฟ หามสูบ
บุหรี่ 
การทํางานที่ทําใหเกิดประกายไฟไดเตรียมถังดับเพลิงไว
หรือไม 

     

 รวม      
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แผนการสอน 
เร่ือง งานกออิฐ 

คําอธิบายเนื้อหา 

งานการกออิฐปจจุบันมีหลายชนิด หลายวิธีการซึ่งขึ้นกับงานที่จะนําไปใชและวัสดุที่ใช  ใน
เน้ือหานี้จะไดกลาวถึงเฉพาะงานการกออิฐ ½ แผน กออิฐเต็มแผนและกออิฐโชวแนว     

ในงานกออิฐ ½ แผนเปนการเรียงอิฐตามยาวตอกันไปเรื่อยๆในชั้นที่ 1 สวนชั้นที่ 2 ก็จะเรียง
เชนเดียวกับชั้นที่ 1 แตแนวรอยตอระหวางหัวอิฐกับทายอิฐ เยื้องกันกับชั้นที่ 1 ระยะหางของกอนอิฐ 
และระยะหางระหวางชั้น 1 เซนติเมตร ผนัง ½ แผนอิฐใชกับผนังในอาคารทั่วๆไปที่ตองการกออิฐ
แลวฉาบปูนเรียบ 2 หนา (อิฐมอญมีความกวาง 6.5 เซนติเมตร หนา 3 เซนติเมตร ยาว 14.5 
เซนติเมตร) ซ่ึงจะหนาเทากับวงกบประตู วงกบหนาตาง คือ 9 เซนติเมตร  

ในงานกออิฐเต็มแผนใชสําหรับเปนผนังปองกันไฟ หรือใชเปนผนังที่ตองการความแข็งแรง การ
เรียงอิฐจะเรียงขวางกอนตอๆกันไปในชั้นที่ 1 สวนในชั้นที่ 2 จะเรียงตามยาวแบบผนัง ½ แผนอิฐ แต
เรียง 2 แถวขนานกัน เพ่ือใหแนวปูนเยื้องกันจึงเวนชองเล็กนอย อาจใชปูนกอใสแทนอิฐก็ได  
 สุดทายเปนการกลาวถึงงานผนังกออิฐโชวแนว  คือผนังที่มีการกออิฐเรียงกัน และไมมีการฉาบ
ทับ เพ่ือตองการโชวแนวของอิฐผนังชนิดนี้ จึงไมมีปูนฉาบหนา กันความชื้น ดังน้ันในการกออิฐโชว
แนวสําหรับผนัง ดานนอกอาคาร ไมควรจะกอโชวทั้งสองดาน เพราะเวลาฝนตก หรือมีความชื้น เขา
กระทบผนัง นํ้าจะซึมเขาดานในไดโดยงาย ขอควรระวัง อีกประการ ก็คือ อยากอในบริเวณที่มีรถวิ่ง
ผานหรือวิ่งเฉียด (เชนโรงรถ ขางถนน เปนตน) เพราะหากมีการกระทบใหอิฐโชวแนวมีรอย การ
แกไขทําไดยาก สวนใหญมักตองทุบผนังทั้งแผงออก และกอขึ้นใหม 

วัตถุประสงค 

ภาคทฤษฎี  

     เพ่ือใหสามารถอานแบบและคํานวณจํานวนอิฐที่นํามากอได 

ภาคปฏิบัติ 

1) เพ่ือใหมีทักษะทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติในงานการกออิฐครี่งแผน เต็มแผนและผนังกอ
อิฐโชวได   สามารถเลือกและใชเครื่องมือและอุปกรณในงานกออิฐแตละงานจนเกิด
ความชํานาญ 

2) ทําใหทราบถึงหลักในการควบคุมงานและการตรวจงาน  รูจักทําความสะอาด  การ
บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ  สุดทายเปนการฝกความอดทน  รักงาน สามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนได 
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หัวขอที่สอน 

1) ลักษณะของปูนกอแตละชนิดที่ใชในงานกออิฐมอญครึ่งแผน เต็มแผนและผนังกออิฐโชวแนว 

2) หลักการการใชและเลือกวัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสมในงานกออิฐมอญครึ่งแผน เต็มแผนและ
ผนังกออิฐโชวแนว 

3) วิธีการกออิฐมอญครึ่งแผน  เต็มแผนและผนังกออิฐโชวแนวอยางถูกตองและมีคุณภาพ 

วิธีการและสือ่การสอน 

สอนทฤษฏีควบคูกับปฏิบัติ   

สื่อการสอนไดแก 1. ใบงาน  2. แบบประเมินผลปฏิบัติงาน 

การวัดและประเมินผล 

ประเมินจากการปฏิบัติงานและแบบประเมินผลปฏิบัติงาน 

เปาหมายดานการเรียนรู 

การฝกปฏิบัติงานกออิฐ ผูฝกตองฝกใหเกิดทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณงานกออิฐ1/2 
แผน เต็มแผนและผนังกออิฐโชวแนวใหมีความชํานาญ ใชอยางถูกตองตามขั้นตอนลักษณะ
งาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน มีความปลอดภัยในขณะทํางานทั้งตอ
ตนเองและผูรวมงานอื่น ๆ โดยการรักษากฎระเบียบโดยเครงครัด ผลงานกออิฐที่ไดตองมีความ
สวยงาม แข็งแรงถูกตองตามแบบและหลักวิชาการกออิฐ  

รายละเอียดเนื้อหาภาคทฤษฎี 

 การกออิฐ คือวิธีการเรียงอิฐใหถูกตองตามหลักวชิาการ โดยมีแนวปูนกอรองรับอยูใตแผนอิฐ 
และอยูตอนหัวของแผนอิฐ ในการกออิฐตองใชเกรียงเหล็กขนาดกลางตักปูนกอเตม็ใบเกรียง นํามาเท
ลงบนพื้นคอนกรีตหรือคานคอนกรีตเสริมเหล็กตรงตําแหนงที่จะวางแผนอิฐ โดยใชใบเกรียงเหลก็และ
อิฐที่นํามากอตะแคงมุมบนเขาหากัน เพ่ือใหปูนกอเปนรูปสามเหลี่ยมหนาจ่ัว ออกแรงลากใบเกรียง
เหล็กและอิฐกอนดังกลาวเขาหาตัว  ปูนกอจะเปนรูปสมเหลี่ยมยาว  จากนั้นใชสันเกรียงเหลก็ปาด
สวนยอดที่เหลี่ยมไปขางหนา ไปกองอยูทายกอนอิฐที่กอไวแลวหรือไปกองติดกับเสาคอนกรีตเสริม
เหล็กหรือผนังเกาเปนตน  เพ่ือใหผวิหนาของปูนกอขรุขระพอประมาณ โดยใหความหนาของปูนกอ
เทาๆกัน ชางกออิฐบางคนจะใชวธิีเอาปลายเกรียงเหล็กเกลี่ยปูนกอที่กองไวน้ันกลับไปกลับมา 2-3 
ครั้ง โดยหลักการในงานกออิฐทั้ง 3  มีลักษณะคลายกันซ่ึงสามารถสรุปเปนหัวขอดังน้ี 

 1. การเตรียมงานในการกออิฐ  

  1.1 การเตรียมตัวของชาง 

  1.2  การเตรียมเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ  
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 2. วัสดุที่ใชในการกออิฐ  

  2.1) ปูนซีเมนตผสม (Mixed Cement) 

  2.2) ปูนขาว (Lime) 

  2.3) ทราย (Sand)  

  2.4 นํ้า (Water)  

  2.5 อิฐ (Brick)  

 3. เครื่องมือที่ใชในการกออิฐ  

 4. ปูนกอ  

   ปูนกอมีอยูดวยกัน 3 ชนิด คือ 

4.1 ปูนกอไลมมอรตา ใชสวนผสมของปูนขาวกับทรายในอัตราสวน 1:3 ใชกอฝกหัด  

สามารถรื้อออกได 

 4.2 ปูนกอซีเมนตมอรตา ใชสวนผสมของปูนซีเมนตผสมกับทราย ในอัตราสวน 1:3  ใช
กองานจริงที่ปองกันนํ้าซึมผาน 

 4.3 ปูนกอซีเมนตไลมมอรตา ใชสวนผสมของปูนซีเมนตผสมกับปูนขาว และทรายใน
อัตราสวน 1:1:4 ใชกองานจริงทั่วๆไป 

 5. วิธีการและขั้นตอนการกออิฐ ½ แผน  เต็มแผนและผนังกออิฐโชวแนว 

  5.1 เตรียมพ้ืนที่กออิฐ 

  5.2 เตรียมวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ 

  5.3 หาแนวระดับและแนวนอน 

  5.4 หาระยะแนวกออิฐ 

  5.5 กออิฐตามแนวจนถึงแถวสุดทาย 

  5.6 เทคนิคการกออิฐแตละชนิด 
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รายละเอียดเนื้อหาภาคปฏิบัต ิ

งานกออิฐ ½ แผน เปนการกออิฐ ½ แผน เปนการเรียงอิฐตามยาวตอกันไปเรื่อยๆในชั้นที่ 1 
สวนชั้นที่ 2 ก็จะเรียงเชนเดียวกับชั้นที่ 1 แตแนวรอยตอระหวางหัวอิฐกับทายอิฐ เยื้องกันกับชั้นที่ 1 
ระยะหางของกอนอิฐ และระยะหางระหวางชั้น 1 เซนติเมตร ผนัง ½ แผนอิฐใชกับผนังในอาคาร

ทั่วๆไป ซ่ึงจะหนาเทากับวงกบประตู วงกบหนาตาง คือ 9 เซนติเมตร ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1  การกออิฐมอญ ½  แผนแบบสลบัแนว 
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ใบงานที่  1 

เร่ือง งานกออิฐมอญ ½ แผน 

สอนโดย : รศ. ดําเนินภร    คงพาลา 

สอนครั้งที่ 1-3 

จํานวน 10.5  ชั่วโมง 

จุดประสงค  

   1. รูหลักการและขั้นตอนการกออิฐมอญ ½  แผน 

   2. กออิฐไดตามใบงาน จนเกิดทักษะ 

เครื่องมือและอุปกรณ :  

   1. เกรียงเหล็กขนาดกลาง 

   2. จอบหนาเหลี่ยมดามยาว 

   3. พลั่วตักทราย 

   4. ตะแกรงรอนทรายหยาบและทรายละเอียด 

   5. ลูกดิ่ง 

   6. ตลับเมตร 

   7. ดายหลอด 

   8. กระปองปูน 

   9. แปรงสลัดน้ํา 

 

วัสด ุ:  

   1. อิฐมอญ 

   2. ทรายกลางและทรายละเอียด 

   3. ปูนขาว 

   4. นํ้าสะอาด 

    

 

ลําดับข้ันตอนการทํางาน : 

1. เตรียมพ้ืนที่กออิฐ 

2. เตรียมวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ 

3. หาแนวระดับและแนวนอน 

4. หาระยะแนวกออิฐ 

5. กออิฐตามแนวใหเต็มชองตลอดชั้นที่ 1  

6. กออิฐหัวทายชั้นที่ 2 แลวขึงเชิงระดับกอสลับแผนอิฐ อยาใหรอยตอตรงกับชั้นที่ 1 กออิฐให 

   ตลอดชั้นที่ 2  

7. กออิฐชั้นที่ 3 จนถึงแถวสุดทายใหปฏิบัติเหมือนชั้นที่ 2 จนไดความสูงตามกําหนด 

8. ปาดปูนกอที่ทะลักออกขางแผนอิฐใสกระปองทุกครั้งหลังการวางอิฐกอ 
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 การกออิฐเต็มแผนใชสําหรับเปนผนังปองกันไฟ หรือใชเปนผนังที่ตองการความแข็งแรง การ
เรียงอิฐจะเรียงขวางกอนตอๆกันไปในชั้นที่ 1 สวนในชั้นที่ 2 จะเรียงตามยาวแบบผนัง ½ แผนอิฐ แต
เรียง 2 แถวขนานกัน เพ่ือใหแนวปูนเยื้องกันจึงเวนชองเล็กนอยอาจใชปูนกอใสแทนอิฐก็ได ดังรูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 2  การกออิฐมอญเต็มแผน 
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ใบงานที่  2 

เร่ือง งานกออิฐมอญเต็มแผน 

สอนโดย : รศ. ดําเนินภร    คงพาลา 

สอนครั้งที่ 1-3 

จํานวน 10.5  ชั่วโมง 

จุดประสงค  

   1. รูหลักการและขั้นตอนการกออิฐมอญเต็มแผน 

   2. กออิฐไดตามใบงาน จนเกิดทักษะ 

เครื่องมือและอุปกรณ :  

   1. เกรียงเหล็กขนาดกลาง 

   2. จอบหนาเหลี่ยมดามยาว 

   3. พลั่วตักทราย 

   4. ตะแกรงรอนทรายหยาบและทรายละเอียด 

   5. ลูกดิ่ง 

   6. ตลับเมตร 

   7. ดายหลอด 

   8. กระปองปูน 

   9. แปรงสลัดน้ํา 

 

วัสด ุ:  

   1. อิฐมอญ 

   2. ทรายกลางและทรายละเอียด 

   3. ปูนขาว 

   4. นํ้าสะอาด 

    

 

ลําดับข้ันตอนการทํางาน : 

1. เตรียมพ้ืนที่กออิฐ 

2. เตรียมวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ 

3. หาแนวระดับและแนวนอน 

4. หาระยะแนวกออิฐ 

5. กออิฐตามแนวใหเต็มชองตลอดแถวที่ 1 และแถวที่ 2 (ดังรูปที่ 2) 

6. กออิฐหัวทายชั้นที่ 2 แลวขึงเชิงระดับกอสลับแผนอิฐ โดยกอสลับขวางกับชั้นที่ 1  

    อยาใหรอยตอตรงกับแถวที่ 1 กออิฐใหตลอดแถวที่ 2 (ดังรูปที่ 2) 

7. กออิฐชั้นที่ 3 เหมือนชั้นที่ 1 และกออิฐชั้นที่ 4  ใหปฏิบัติเหมือนชั้นที่ 2 สลับกันไปจนไดความสูง 

   ตามกําหนด 

8. ปาดปูนกอที่ทะลักออกขางแผนอิฐใสกระปองทุกครั้ง  หลังการวางอิฐกอ 

การกออิฐโชวจะเริ่มดวยการเตรียมอิฐที่จะใชกอโดยนําอิฐแชนํ้าสะอาดหรือใชวิธีรดน้ําใหอิฐ
อ่ิมตัว อยางนอย 1 - 2 ชั่วโมง แลวทิ้งใหหมาดกอนใชงาน  การกออิฐโดยขึงเอ็นคุมแนว เวนระยะชัก
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รองประมาณ 5-10 มิลลิเมตร (ขึ้นกับขนาดของอิฐ)    เม่ือกออิฐเสร็จควรทําความสะอาดที่อิฐหลายๆ
ครั้งโดยเช็ดปูน  ที่ติดผิวอิฐขณะยังเปยกไมควรทิ้งไวจนแหง  รอใหผิวอิฐแหงแลวใชแปรงชุบนํ้ายา
ซิลิโคนทาเฉพาะผิวอิฐกอโชว  สุดทายเปนการยาแนวดวยปูนยาแนวหรือซีเมนตผสมทรายละเอียด 
แลวใชเกรียงเหล็กปาดเศษปูนสวนเกินและรีบเช็ดทําความสะอาดผิวหนาอิฐที่กอโชว จากนั้นตกแตง
แนวดวยวิธีชักรอง ดังรูปที่ 3  

 

 
รูปที่ 3  การกอผนังอิฐโชวแนว 

 

ใบงานที่  3 
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เร่ือง งานผนังกออิฐโชวแนว 

สอนโดย : รศ. ดําเนินภร    คงพาลา 

สอนครั้งที่ 1-3 

จํานวน 10.5  ชั่วโมง 

จุดประสงค  

   1. รูหลักการและขั้นตอนงานผนังกออิฐโชวแนว 

   2. กออิฐไดตามใบงาน จนเกิดทักษะ 

เครื่องมือและอุปกรณ :  

   1. เกรียงเหล็กขนาดกลาง 

   2. จอบหนาเหลี่ยมดามยาว 

   3. พลั่วตักทราย 

   4. ตะแกรงรอนทรายหยาบและทรายละเอียด 

   5. ลูกดิ่ง ดายหลอดและตลับเมตร 

   6. กระปองปูน และแปรงสลัดน้ํา 

วัสด ุ:  

   1. อิฐมอญ 

   2. ทรายกลางและทรายละเอียด 

   3. ปูนขาว 

   4. นํ้าสะอาด 

    

 

ลําดับข้ันตอนการทํางาน : 

1. เตรียมพ้ืนที่กออิฐ 

2. เตรียมวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ 

3. หาแนวระดับและแนวนอน 

4. หาระยะแนวกออิฐ 

5. กออิฐตามแนวใหเต็มชองตลอดแถวที่ 1 (ดังรูปที่ 3)  

6. กออิฐหัวทายชั้นที่ 2 แลวขึงเชิงระดับกอสลับแผนอิฐ    อยาใหรอยตอตรงกับชั้นที่ 1 กออิฐให 

   ตลอดชั้นที่ 2 (ดังรูปที่ 3) 

7. กออิฐชั้นที่ 3 จนถึงแถวสุดทายใหปฏิบัติเหมือนชั้นที่ 2 จนไดความสูงตามกําหนด 

8. ปาดปูนกอที่ทะลักออกขางแผนอิฐใสกระปองทุกครั้ง  หลังการวางอิฐกอ 

9. เม่ือกออิฐเสร็จควรทําความสะอาดที่อิฐหลายๆครั้งโดยเช็ดปูน 

10. รอใหผิวอิฐแหงแลวใชแปรงชุบนํ้ายาซิลิโคนทาเฉพาะผิวอิฐกอโชว 

11. ยาแนวดวยปูนยาแนวหรือซีเมนตผสมทรายละเอียด แลวใชเกรียงเหล็กปาดเศษปูนสวนเกินและ 

     รีบเช็ดทําความสะอาดผิวหนาอิฐที่กอโชว 

12. สุดทายตกแตงแนวดวยวิธีชักรอง 
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แผนการสอน 
เร่ือง งานฉาบปูน 

คําอธิบายเนื้อหา 

สําหรับการอบรมงานฉาบปูนน้ี แบงเนื้อหาออกเปนสามสวนดังน้ี สวนแรกเปนงานปูนฉาบ ใน
สวนนี้จะอธิบายถึงวัสดุที่ใชในงานปูนฉาบ เครื่องมือที่ใชในงานปูนฉาบ คุณสมบัติของปูนฉาบ 
ประเภทของปนูฉาบ และเทคนิคการกลบัปูนหรือการปนปูนฉาบใหมีความเหนียว สวนที่สองเปนงาน
จับเซี้ยม งานในสวนนี้จะสาธิตเทคนิคในการจับเซี้ยมและใหฝกปฏิบัติ สวนสดุทายเปนงานฉาบผนัง 
งานในสวนนี้จะแนะนําวธิกีารฉาบผนัง และใหผูเขาอบรมไดฝกฝนการฉาบผัง 

วัตถุประสงค 

ภาคทฤษฎี 

     เพ่ือใหเขาใจถึงวัสดุที่ใชในงานปูนฉาบ เครื่องมือที่ใชในงานปูนฉาบ คุณสมบัติของปูนฉาบ 
ประเภทของปูนฉาบ เทคนิคการกลับปูน เทคนิคการจับเซี้ยม และเทคนิคการฉาบผนัง   

ภาคปฏิบัติ 

1) เพ่ือใหมีทักษะในการฉาบปูนได  
2) เพ่ือใหสามารถใชเครื่องมือและอุปกรณจนเกิดความชํานาญ 

3) เพ่ือใหทราบถงึหลักในการควบคุมงานและการตรวจงาน 

4) เพ่ือใหรูจักทําความสะอาด  การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ 

5) เพ่ือใหมีความอดทน  รักงาน สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนได 

หัวขอที่สอน 

1) ลักษณะของปูนฉาบแตละชนิดที่จะใชในงานฉาบปูน  

2) หลักการ วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสมในงานฉาบปูน 

3) วิธีการฉาบปูนอยางถูกตองและมีคุณภาพ 

วิธีการและสือ่การสอน 

สอนทฤษฏีควบคูกับปฏิบัติ   

สื่อการสอนไดแก 1. ใบงาน  2. แบบประเมินผลปฏิบัติงาน 

การวัดและประเมินผล 

ประเมินจากการปฏิบัติงาน 
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เปาหมายดานการเรียนรู 

การฝกปฏิบัติงานฉาบปูน ผูฝกตองฝกใหเกิดทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณงานฉาบปูน
ใหมีความชํานาญ ใชอยางถูกตองตามขั้นตอนลักษณะงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน มีความปลอดภัยในขณะทํางานทั้งตอตนเองและผูรวมงานอื่น ๆ โดยการรักษา
กฎระเบียบโดยเครงครัด ผลงานกออิฐที่ไดตองมีความสวยงาม แข็งแรงถูกตองตามแบบและหลัก
วิชาการ 

รายละเอียดเนื้อหาภาคทฤษฎี 

 
รูปที่ 1  งานฉาบปูน  

 

 งานกออิฐและวัสดุอ่ืนๆที่มีผวิไมเรียบ ดูแลวไมเกิดความสวยงามและไมคงทนเทาทีค่วรนั้น 
จําเปนที่จะตองทําการฉาบผิวหนาและหลังของงานกอดังกลาว เพ่ือใหเกิดผิวเรยีบ ทําความสะอาด
งาย ไมเปนที่อาศัยของแมลงและสตัวตางๆ กอใหเกิดความปลอดภยัแกผูอาศัย วัสดุที่นํามาฉาบผิว
เรียกวา ปูนฉาบ ซ่ึงมีสวนผสมของปนูซีเมนต ปูนขาวและทรายละเอียด นํามาคลุกเคลาใหเขากันและ
ผสมน้ําลงไป จนไดความขนที่พอเหมาะ สามารถนําไปใชในการฉาบผนังที่กอดวยอิฐหรือวัสดูอ่ืนๆได
อยางสะดวก ซ่ึงในการฉาบปูนมีหลักการดังน้ี 

 1. การเตรียมงานในการฉาบปูน  

  1.1) การเตรียมตัวของชาง 

  1.2) การเตรียมเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ  
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 2. วัสดุที่ใชในการกออิฐ  

  2.1) ปูนฉาบสําเร็จรูป (Mixed Cement) 

  2.2) ทรายละเอียด (Fine sand) 

  2.3) ปูนขาว (Lime)  

  2.4) นํ้า (Water)   

 3. เครื่องมือที่ใชในการกออิฐ  

  3.1) ถังเปลขนาดใหญ 

  3.2) ลูกดิ่ง 

  3.3) ตลับเมตร  

  3.4) กระปองปูน 

  3.5) กระปองมีพวย 

  3.6) ระดับนํ้า 

  3.7) ฉากใหญ  

  3.8) ไมบรรทัดปาดปูนตัวสั้น 

3.9) ไมบรรทัดปาดปูนตัวยาว 

3.10) พร่ัวตักทราย 

3.11) จอบ 

3.12) รถเข็นสองลอกระบะเหล็ก 

3.13) บุงกี๋ 

3.14) ถังนํ้า 

3.15) ดินสอดําชาง 

3.16) กระบะถือปูน 

3.17) แปรงสลัดน้ํา 

3.18) สายเอ็น 

3.19) ดายหลอด 
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4. ปูนฉาบ  

   ปูนฉาบแบงออกเปน 3 ชนิด ดังน้ี 

1. ปูนฉาบไลมมอรตา เปนปูนฉาบที่ใชปูนขาวเปนตัวประสานผสมกับทราบละเอียด
ที่แหงรอนผานตะแกรงตาถี่ซ่ึงใชสวนผสมของปูนขาวกับทรายในอัตราสวน 1:2 โดยปริมาตร
ใชในการฝกหัดสามารถรื้อออกได 

2. ปูนฉาบซีเมนตมอรตา เปนปูนฉาบที่ใชปูนซีเมนตผสมเปนตัวประสานผสมกับ
ทราบละเอียดที่แหงรอนผานตะแกรงตาถี่โดยใชสวนผสมของปูนซีเมนตผสมกับทรายละเอยีด
ใสนํ้าสะอาดลงไปคลุกเคลาใหเขากันดีในอัตราสวน 1:3 โดยปริมาตร นําไปใชในงานฉาบผนัง
กออิฐ และงานฉาบอื่นๆ ตองใชใหหมดภายใน 30 นาที 

3. ปูนฉาบซีเมนตไลมมอรตาเปนปูนฉาบที่ใชปูนซีเมนตผสมปูนขาวเปนตัวประสาน
ผสมกับทราบละเอียดที่แหงรอนผานตะแกรงตาถี่โดยใชสวนผสมของปูนซีเมนตผสมกับทราย
ละเอียดใสนํ้าสะอาดลงไปคลุกเคลาใหเขากันดีในอัตราสวน 1:1:3 โดยปริมาตร นําไปใชใน
งานฉาบผนังหรือกําแพงทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตองใชใหหมดภายใน 30 นาที 

 5. เทคนิคการกลับปูน  

 นําเกรียงเหลก็และกระบะรองปูนไปชุบนํ้าใหเปยกกอน จากนั้นผูเขารับการอบรมจะตอง
ยืนอยูในทาทีถ่นัด เพ่ือใหเกิดความมั่นคงและทรงตวัดี มือซายกําดามกระบะรองปูนใหม่ัน
และหงายขึ้นในระดับบั้นเอว มือขวากาํดามเกรียงเหล็กใหม่ัน ใชเกรียงเหลก็คลุกเคลาปนู
ฉาบในกระปองใหผสมเขากัน 2-3 ครั้ง จนเห็นวาปูนฉาบเขากันดีแลว ตกัปูนฉาบจาก
กระปองปูนขึน้มาใหเต็มใบเกรียงเหล็กและเทลงบนกระปองปูน มือซายยกกระปองปูนขึ้น
พรอมทั้งกระดกปลายกระปองปูนขึ้นประมาณ 10 เซนติเมตร ในขณะที่มือขวาพลิกเกรียง
เหล็กแลวสอดหนาเกรียงเหล็กใตปูนฉาบ ดันไปขางหนาเพื่อใหปูนฉาบอยูบนเกรียงเหล็ก ยก
เกรียงเหล็กขึน้เล็กนอยเพ่ือใหปูนฉาบทีอ่ยูหนาเกรียงเหล็กพลิกและตกลงบนกระบะรองปูน 
ปฏิบัติ 3-4 ครั้งอยางตอเน่ือง จนปูนฉาบที่อยูบนกระบะรองปูนมีความเหนียวเปนกอน พรอม
ที่จะนําไปฉาบเสาหรือผนังไดตอไป  

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตรฝกอบรมพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน” 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ                                                                                             75 
 

รายละเอียดเนื้อหาภาคปฏิบัต ิ

ในสวนของงานในภาคปฏิบัติน้ี ผูเขาอบรมจะตองทําความเขาใจถึงวัสดุที่ใชในงานปูนฉาบ 
เครื่องมือที่ใชในงานปูนฉาบ คุณสมบัติของปูนฉาบ ประเภทของปูนฉาบ เทคนิคการกลับปูน เทคนิค
การจับเซี้ยมดังแสดงรูปที่ 2 และเทคนิคการฉาบผนังดังแสดงรูปที่ 3 ตามรายละเอียดในใบงาน 

 
 

รูปที่ 2  งานจับเซี้ยม 

 

 
 

รูปที่ 3  งานฉาบผนัง 
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เร่ือง งานปูนฉาบ 

สอนโดย : ดร. กีรติกานต พิริยะกุล 

สอนครั้งที ่1-3 

จํานวน 10.5 ชั่วโมง 

จุดประสงค  

   1. รูวัสดุที่ใชในการฉาบปูน 

   2. รูชนิดของปูนฉาบ 

   3. รูคุณสมบัติของปูนฉาบ 

   4. รูเครื่องมือที่ใชในการฉาบปูน 

 

เครื่องมือและอุปกรณ :  

1. ถังเปลขนาดใหญ 

2. ลูกดิ่ง 

3. ตลับเมตร  

4. กระปองปูน 

5. กระปองมีพวย 

6. ระดับนํ้า 

7. ฉากใหญ  

8. ไมบรรทัดปาดปูนตัวสั้น 

9. ไมบรรทัดปาดปูนตัวยาว 

10. พลั่วตักทราย 

11. จอบ 

12. รถเข็นสองลอกระบะเหล็ก 

13. บุงกี๋ 

14. ถังนํ้า 

15. ดินสอดําชาง 

16. กระบะถือปูน 

17. แปรงสลัดน้ํา 

18. สายเอ็น 

19. ดายหลอด 

 

 

วัสดุ :  

   1. ปูนซีเมนตผสม 

   2. ทรายละเอียด 

   3. ปูนขาว 

   4. นํ้าสะอาด 
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ใบงานที่  1 

เร่ือง งานปูนฉาบ 

สอนโดย : ดร. กีรติกานต พิริยะกุล 

สอนครั้งที่ 1 

จํานวน 3.5 ชั่วโมง 

ลําดับข้ันตอนการทํางาน : 

   1. อธิบายวัสดุที่ใชในการฉาบปูน 

   2. อธิบายชนิดของปูนฉาบ 

   3. อธิบายคุณสมบัติของปูนฉาบ 

   4. อธิบายเครื่องมือที่ใชในการฉาบปูนและสาธิตวิธีการใชเครื่องมือดังกลาว 
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ใบงานที่  2 

เร่ือง งานจับเซ้ียม 

สอนโดย : ดร. กีรติกานต พิริยะกุล 

สอนครั้งที่ 2 

จํานวน 3.5 ชั่วโมง 

จุดประสงค  

   1. รูขั้นตอนการจับเซ้ียม 

   2. รูหลักการจับเซ้ียม 

   3. จับเซี้ยมได 

   4. เกิดทักษะ 

เครื่องมือและอุปกรณ :  

1. ถังเปลขนาดใหญ 

2. ลูกดิ่ง 

3. ตลับเมตร  

4. กระปองปูน 

5. กระปองมีพวย 

6. ระดับนํ้า 

7. ฉากใหญ  

8. ไมบรรทัดปาดปูนตัวสั้น 

9. ไมบรรทัดปาดปูนตัวยาว 

10. พลั่วตักทราย 

11. จอบ 

12. รถเข็นสองลอกระบะเหล็ก 

13. บุงกี๋ 

14. ถังนํ้า 

15. ดินสอดําชาง 

16. กระบะถือปูน 

17. แปรงสลัดน้ํา 

18. สายเอ็น 

19. ดายหลอด 

 

วัสดุ :  

   1. ปูนซีเมนตผสม 

   2. ทรายละเอียด 

   3. ปูนขาว 

   4. นํ้าสะอาด 
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ใบงานที่  2 (ตอ) 

เร่ือง งานจับเซี้ยม 

สอนโดย : ดร. กีรติกานต พิริยะกุล 

สอนครั้งที่ 2 

จํานวน 3.5 ชั่วโมง 

ลําดับข้ันตอนการทํางาน : 

   1. ศึกษาจากใบงานเพื่อใหทราบความหนาของปูนฉาบที่จะจับเซี้ยม 

   2. เตรียมเครื่องมืออุปกรณใหพรอม 

   3. ตรวจสอบขนาดเสาที่จะจับเซี้ยม 

   4. เตรียมปูนฉาบไลมมอรตา 

   5. เตรียมผิวงานที่จะจับเซี้ยม 

   6. ปฏิบัติการกลับปูนเพ่ือใหเหนียวเหมาะที่จะจับเซี้ยม 

   7. ปฏิบัติการแตงปูนที่มุมเสาใหไดด่ิงและทําใหครบ 4 ดาน 

 

 
รูปงานจับเซีย้ม 
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ใบงานที่  3 

เร่ือง งานฉาบผนัง 

สอนโดย : ดร. กีรติกานต พิริยะกุล 

สอนครั้งที ่3 

จํานวน 3.5 ชั่วโมง 

จุดประสงค  

   1. รูขั้นตอนการฉาบปูน 

   2. รูหลักการฉาบปูน 

   3. ฉาบปูนได 

   4. เกิดทักษะ 

เครื่องมือและอุปกรณ :  

1. ถังเปลขนาดใหญ 

2. ลูกดิ่ง 

3. ตลับเมตร  

4. กระปองปูน 

5. กระปองมีพวย 

6. ระดับนํ้า 

7. ฉากใหญ  

8. ไมบรรทัดปาดปูนตัวสั้น 

9. ไมบรรทัดปาดปูนตัวยาว 

10. พลั่วตักทราย 

11. จอบ 

12. รถเข็นสองลอกระบะเหล็ก 

13. บุงกี๋ 

14. ถังนํ้า 

15. ดินสอดําชาง 

16. กระบะถือปูน 

17. แปรงสลัดน้ํา 

18. สายเอ็น 

19. ดายหลอด 

 

วัสดุ :  

   1. ปูนซีเมนตผสม 

   2. ทรายละเอียด 

   3. ปูนขาว 

   4. นํ้าสะอาด 
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ใบงานที่  3 (ตอ) 

เร่ือง งานฉาบผนัง 

สอนโดย : ดร. กีรติกานต พิริยะกุล 

สอนครั้งที ่3 

จํานวน 3.5 ชั่วโมง 

ลําดับข้ันตอนการทํางาน : 

   1. ศึกษาจากใบงานเพื่อใหทราบความหนาของปูนฉาบที่จะฉาบปูน 

   2. เตรียมเครื่องมืออุปกรณใหพรอม 

   3. ตรวจสอบขนาดผนังที่จะฉาบปูน 

   4. เตรียมปูนฉาบไลมมอรตา 

   5. เตรียมผิวงานที่จะฉาบปูน 

   6. ปฏิบัติการกลับปูนเพ่ือใหเหนียวเหมาะที่จะฉาบปูน 

   7. ปฏิบัติการฉาบปูนที่ผนังใหไดด่ิงและทําใหครบ 4 ดาน 

   8. ปฏิบัติการฉาบปูนที่ดานบนของผนัง 

 

 

 
 

รูปงานฉาบผนัง 
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แผนการสอน 
เร่ือง งานผนังยิปซั่ม 

คําอธิบายเนื้อหา 

สําหรับการอบรมงานผนังยิปซ่ัมน้ี แบงเนื้อหาออกเปนสามสวนไดแก 1.งานติดตั้งโครงคราว   
2. งานติดตั้งแผนผนังยิปซ่ัม และ 3. งานซอมแซมผนังยิปซ่ัม จะอธิบายถึงวัสดุและอุปกรณที่ใชใน
งานผนังยิปซ่ัม คุณสมบัติของวัสดุที่นํามาใช และเทคนิคการซอมบํารุงและรักษา และใหผูเขาอบรม
ไดฝกฝนการทําผนังยิปซ่ัมเพ่ือนําไปประยุกตใชในงานอุตสาหกรรมการกอสราง 

วัตถุประสงค 

ภาคทฤษฎี 

     เพ่ือใหเขาใจถึงวัสดุและอุปกรณที่ใชในงานผนังยิปซ่ัม คุณสมบัติของวัสดุที่นํามาใช และ
เทคนิคการซอมบํารุงและรักษา 

ภาคปฏิบัติ 

1) เพ่ือใหมีทักษะในงานผนังยิปซ่ัมได  
2) เพ่ือใหสามารถใชเครื่องมือและอุปกรณจนเกิดความชํานาญ 

3) เพ่ือนําทักษะไปประยุกตใชในงานอุตสาหกรรมการกอสราง 
4) เพ่ือใหทราบถึงหลักในการควบคุมงานและการตรวจงาน 

5) เพ่ือใหรูจักทําความสะอาด  การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ 

6) เพ่ือใหมีความอดทน  รักงาน สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนได 

หัวขอที่สอน 

1) งานติดตั้งโครงคราว 
2) งานติดตั้งแผนผนังยิปซ่ัม  

3) งานซอมแซมผนังยิปซ่ัม  

วิธีการและสือ่การสอน 

สอนทฤษฏีควบคูกับปฏิบัติ   

สื่อการสอนไดแก 1. ใบงาน 2. แบบประเมินผลปฏิบัติงาน 

การวัดและประเมินผล 

ประเมินจากการปฏิบัติงาน 
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เปาหมายดานการเรียนรู 

การฝกปฏิบัติงานผนังยิปซ่ัม ผูฝกตองฝกใหเกิดทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณงานผนังยิป
ซ่ัมใหมีความชํานาญ ใชอยางถูกตองตามขั้นตอนลักษณะงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน มีความปลอดภัยในขณะทํางานทั้งตอตนเองและผูรวมงานอ่ืนๆ โดยการ
รักษากฎระเบียบโดยเครงครัด ผลงานผนังยิปซ่ัมที่ไดตองมีความสวยงาม แข็งแรงถูกตองตามแบบ
และหลักวิชาการ 

รายละเอียดเนื้อหาภาคทฤษฎี 

1.      ระบบผนังยิปซัม อิมแพ็ค-วอลล 

ในสภาวะปจจุบัน วัสดุกอสรางที่มีนํ้าหนักเบา กอสรางไดงาย รวดเร็ว ไดเขามามีอิทธิพลอยาง
มากในการกอสรางปจจุบัน นอกจากนี้ ขอคํานึงถึงในเรื่องการทนไฟ และการรับนํ้าหนักของวัสดุ 
(การติดตั้งอุปกรณอ่ืนๆเขากับผนัง) ก็เปนเรื่องที่ขาดไมไดในการออกแบบ และการใชสอย 

 ระบบผนังยิปซัม อิมแพ็ค ไดถูกออกแบบมาเพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางคณุสมบัติตางๆ
ขางตน ไดผานการรับรองมาตรฐาน BS 5234 ระดับ Heavy Duty ทั้งน้ีเพ่ือใหระบบผนงัภายใน
อาคารทานไดใชประโยชน และทําใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงานมากที่สุด 

1.1  ระบบผนังยิปซัม อิมแพ็ค-วอลล ชนิดโครงคราวเดี่ยว 

ลักษณะของระบบ (System Features) ระบบผนังยปิซัม อิมแพ็ค-วอลล ประกอบไปดวย 
สวนประกอบหลักๆ 3 สวน คือ 

1. แผนยิปซัม อิมแพ็ค-วอลล ประกอบดวย 

• อิมแพ็ค-วอลล มาตรฐาน 

• อิมแพ็ค-วอลล มอยสบล็อค 

• อิมแพ็ค-วอลล ฮีทบล็อค 
ขนาด 1200x2700 มม. ความหนา 18 มม.  

2. โครงคราวโลหะฝาผนัง โปร-วอลล (ProWall)  ไดรับรองมาตรฐาน มอก. 863-
2532 ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีจุมรอน (Hot Dip Galvanized Steel) 

3. อุปกรณตกแตง, อุปกรณเสริม, ปูนฉาบรอยตออีซ่ีพลาส, สกรูขนาด 38 มม. 
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รูปที่ 1  ผนังยิปซัม อิมแพ็ค-วอลล ชนิดโครงคราวเดีย่ว 

ขอดีของระบบ (System Benefits) 

• นํ้าหนักเบา ทาํใหลดขนาดโครงสรางของอาคารได 

• ประหยัดคาใชจายในการกอสรางทั้งในสวนของแรงงาน และโครงสรางเนื่องจาก
ปริมาณหรือขนาดของโครงสรางลดลง 

• แข็งแรง ทนทาน ผานการทดสอบตามมาตรฐาน BS 5234 ไดเกรด Heavy Duty 

• คุณสมบัติในการทนไฟ 1 ชม. ตามมาตรฐาน BS 476 Part 22  

• ติดตั้งงาย สะดวก รวดเร็ว เพราะเปนระบบแหง 

• สามารถรับนํ้าหนักของเฟอรนิเจอรแขวนไดมาก (โดยใชอุปกรณที่กําหนด) 

• สรางความเปนสวนตวัใหกบัสถานที่ ดวยคากั้นเสียง 38-48 dB (เม่ือใชรวมกับ
ฉนวนกั้นเสียง) 

• สามารถทําการปรับเปลี่ยนโยกยายผนังยิปซัมไดโดยงาย เม่ือตองการทําการตอ
เติมพ้ืนที่หอง ซ่ึงในกรณีเปนผนังกออิฐ หรืออิฐมวลเบา จะตองพิจารณาในสวน
โครงสรางที่ตองรับผนังดวย 
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• ซอมแซมงานระบบไดงาย หมดปญหาในเรื่องความยุงยากในการซอมแซมงาน
ระบบ ภายในผนังในภายหลัง 

• ผิวหนาของผนัง เนียนเรียบไดระนาบ ไมมีรอยแตกลายงา อันเนื่องมาจากการ
หดตัวของปูนฉาบ 

สถานที่เหมาะสมในการใชงาน (Usage Area) 

• คอนโดมิเนียม, โรงแรม 

• บาน, อาคารที่พักอาศัย 

• โรงพยาบาล, หางสรรพสินคา และโรงงาน 
รายละเอียดประกอบแบบ (Specification) ระบบผนังยปิซัม อิมแพ็ค-วอลล ใชแผนยิปซัม 

อิมแพ็ค-วอลล ชนิดมาตรฐาน (มอยสบล็อค, ฮีทบล็อค) ขอบลาด ความหนา 18 มม. ขนาด 
1200x2700 มม. ติดตั้งพรอมกับโครงคราวโลหะฝาผนังโปร-วอลล ตัวซี ขนาด 64x34(32), 
74x34(32) และตวัยู ขนาด 66x30, 76x30 ความหนา 0.52 มม. (เบอร 24) ที่รับรอง ตามมาตรฐาน 
มอก. 863-2532 ซ่ึงผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม ตามมาตรฐาน มอก. 50-2538 และ JIS G 3302 
พรอมอุปกรณประกอบการติดตั้งตามมาตรฐานผูผลิต ฉาบปดรอยตอดวยปูน ฉาบรอยตอ Easy Plas 
ผานการทดสอบการทนไฟของระบบผนงั ตามมาตรฐาน BS 476 หรือ ASTM E119 ไดไมต่ํากวา 1 
ชม.  

1.2  ระบบผนังยิปซัม อิมแพ็ค-วอลล ชนิดโครงคราวคู (Security-Wall)  

เปนระบบผนังยิปซัม ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันเสียง และ
ความปลอดภัยใหกับสถานที่พักอาศัยของทาน ตัวระบบประกอบไปดวย โครงคราวโลหะที่เปน
แกนกลาง 2 แนว ปดทับดวยแผน อิมแพ็ค-วอลล 3 ชั้น ดานนอกของระบบ 2 แผน และในสวนของ
ชองวางภายในผนังระหวางโครงคราวทางฝงผนังดานนอกอีก 1 แผน ขนาดความหนารวมของระบบ
อยูที่ 20 ซม. 

ดวยชองวางภายในผนังที่เพ่ิมมากขึ้น กวาระบบโครงคราวเดี่ยว ประกอบกับการวางแนว
โครงที่แยกกัน ทําใหชวยปองกันการสงผานของเสียงไดเปนอยางดี ประกอบกับการบุฉนวนกั้นเสียง
ภายในชองวาง และการปดทับดวยแผนยิปซัมถึง 3 ชั้น ทําใหระบบนี้มีคากั้นเสียงสูงสุดที่ 58 dB อีก
ทั้งยังเพ่ิมความปลอดภัยใหกับสถานที่พักอาศัยอีกดวย 
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ลักษณะของระบบ (System Features) 

 
 

รูปที่ 2  ระบบผนังยิปซัม อิมแพ็ค-วอลล ชนิดโครงคราวคู 

ขอดีของระบบ (System Benefits) 

• สรางความแขง็แรง และปลอดภัยใหกับผนัง ดวยแผนเสริมพิเศษตรงกลางระบบ
ผนัง 

• แข็งแรง ทนทาน ผานการทดสอบตามมาตรฐาน BS 5234  

• คุณสมบัติในการทนไฟ 1 ชม. ตามมาตรฐาน BS 476 Part 22  

• สรางความเปนสวนตวัใหกบัสถานที่ ดวยคากั้นเสียงถงึ 54* dB (เม่ือใชรวมกับ
ฉนวนกั้นเสียง) 

สถานที่เหมาะสมในการใชงาน (Usage Area) 

• ผนังกั้นระหวางยูนิต ภายในอาคารสูง, โรงแรม, คอนโดมิเนียม 
รายละเอียดประกอบแบบ (Specification) ระบบผนังยปิซัม อิมแพ็ค-วอลล ใชแผนยิปซัม 

อิมแพ็ค-วอลล ชนิดมาตรฐาน (มอยสบล็อค, ฮีทบล็อค) ขอบลาด ความหนา 18 มม. ขนาด 
1200x2700 มม. จํานวน 3 แผน ติดตั้งบนโครงคราวโลหะฝาผนังโปร-วอลล 2 ชุด ประกอบไปดวย 



 

หลักสูตรฝกอบรมพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน” 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ                                                                                             87 
 

ตัวซี ขนาด 64x34(32), 74x34(32) และตัวยู ขนาด 66x30, 76x30 ความหนา 0.52 มม. (เบอร 24) 
ที่รับรอง ตามมาตรฐาน มอก. 863-2532 ซ่ึงผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีกันสนมิ ตามมาตรฐาน มอก. 
50-2538 และ JIS G 3302 พรอมอุปกรณประกอบการติดตั้งตามมาตรฐานผูผลติ ฉาบปดรอยตอดวย
ปูน ฉาบรอยตอ Easy Plas ผานการทดสอบการทนไฟของระบบผนัง ตามมาตรฐาน BS 476 หรือ 
ASTM E119 ได2 ชม.  

1.3  แบบรายละเอียดการติดตัง้ระบบผนังยิปซัม อิมแพ็ค-วอลล ชนิดโครงคราวเดี่ยว  

       (Drawing) 

 
รูปที่ 3  รายละเอียดการติดตั้งระบบผนังยิปซัม อิมแพ็ค-วอลล ชนิดโครงคราวเดีย่ว 
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รูปที่ 3 (ตอ) รายละเอียดการติดตั้งระบบผนังยิปซัม อิมแพ็ค-วอลล ชนิดโครงคราวเดี่ยว 

 

ระบบผนังยิปซัม อิมแพ็ค-วอลล ไดผานการทดสอบตามมาตรฐาน BS 5234 ตาม
มาตรฐานของประเทศอังกฤษในการกําหนด การทดสอบเพื่อแบงประเภทของผนังตามการใชงาน
สําหรับระบบผนังภายในอาคารระดับ Heavy Duty ซ่ึงเหมาะสําหรับพ้ืนที่สาธารณะที่มีการใชงาน
หนักพอสมควร 

รายละเอียดการทดสอบทั้ง 7 การทดสอบ มีดังตอไปน้ี 

• Partition Stiffness – ความแข็งแรงของผนังในการรับแรงการกดแบบ Point 
Load 

• Small Hard Body Impact – ความทนทานของผนังเม่ือถูกกระแทกโดยวัสดุแข็ง
ขนาดเล็ก 

• Large Soft Body Impact - ความทนทานของผนังเม่ือถูกกระแทกโดยวัสดุออน
นุมขนาดใหญ 

• Door Slamming – ความทนทานของผนังตอการปด-เปด ประตูซํ้าบอยๆ 

• Crowd Pressure – การทดสอบการรับแรงกดของผนังในแบบกระจาย 

• Light Weight Anchorage – ทดสอบการรับแรงของอุปกรณแขวน 

• Heavy Weight Anchorage – ทดสอบการรับแรงของชั้นวางของ 
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ระบบผนังยิปซัม อิมแพ็ค-วอลล มีขอไดเปรียบในตัวระบบเม่ือเปรียบเทียบกับระบบ
ด้ังเดิมอ่ืนๆ ดังตอไปน้ี 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระหวาง ระบบผนังยิปซัม อิมแพ็ค-วอลล และระบบผนังกออิฐฉาบปูน 
ลักษณะ/คุณสมบัติ ผนังกออิฐ ผนังกออิฐมวลเบา ผนังยิปซัม อิมแพ็ค-วอลล 

ความหนาระบบ 100 มม. 100 มม. 102 มม. (C 64 & U 66) 

112 มม. (C 74 & U 76) 
นํ้าหนัก 180 กก./ตร.ม.(รวมปูนฉาบ) 90 กก./ตร.ม.(รวมปูนฉาบ) 35 กก./ตร.ม. 
ความเร็วในการติดตั้ง 4-5 ตร.ม. ตอคนตอวัน 

(ฉาบ 2 ดาน) 

15 ตร.ม. ตอคนตอวัน 

(ฉาบ 2 ดาน) 

20-25 ตร.ม. ตอคนตอวัน 

คากั้นเสียง 35-40 dB 38 dB 38-48 dB 

ความเรียบรอยของผิวหนางาน 
รอยแตกราวบนผนัง 

ข้ึนกับทักษะของชาง ข้ึนกับทักษะของชาง เรียบไดระดับจากผิวหนา
แผนยิปซัม 

การติดตั้งรวมกับงานระบบ การติดตั้งงานระบบจะตองทํา
การเวนแนวผนังในกรณี
สรางใหม หรือจะตองสกัดผนัง
ในกรณีเพื่อเดินทองานระบบ 
ซ่ึงเปนผลใหการเก็บงานผนัง
บริเวณดังกลาวทําไดยาก 

การติดตั้งงานระบบจะตองทํา
ก า ร เ ว น แ น ว ผ นั ง ใ น ก รณี
สรางใหม หรือจะตองสกัดผนัง
ในกรณีเพื่อเดินทองานระบบ 
ซ่ึงเปนผลใหการเก็บงานผนัง
บริเวณดังกลาวทําไดยาก 

งานระบบสามารถเดิน
ภายในชองวางของผนังใน
ระหวางกอสราง ซ่ึงจะไม
กระทบตอข้ันตอนการ
ติดตั้ง สวนในกรณีที่
ตองการเพิ่มเติมใน
ภายหลงั สามารถเพิ่มเติม
ไดโดยไมตองมีการสกัด
แนวผนังดังกลาว 

การเจาะยึดแขวน ติดตั้งโดยใชพุกฝงเขาไปในตัว
ผนังซ่ึงนํ้าหนักที่รับไดข้ึนอยูกับ
ชนิดของพุก, คุณภาพของอิฐ
มอญ และปูนกอ 

ติดตั้งโดยใชพุกฝงเขาไปในตัว
ผนังซ่ึงนํ้าหนักที่รับไดข้ึนอยูกับ
ชนิดของพุก, คุณภาพของอิฐ
มวลเบา และปูนกอ แต
โดยทั่วไปในกรณีที่ จุดแขวน
ตองมีการรับแรงดึงรวมดวย 
คอนขางจะมีปญหา เน่ืองจาก
เน้ือของอิฐมวลเบาคอนขางยุย 

ติดตั้งโดยใชอุปกรณที่
ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซ่ึง
ผานการทดสอบจริงแลว 
โดยสามารถรับนํ้าหนักได
สูงสุด 30 กก./จุด เม่ือ
ติดตั้งตามมาตรฐานที่
กําหนด 

การโยกยายระบบผนัง โยกยายลําบาก ตองทําการทุบ
ผนัง 

โยกยายลําบาก ตองทําการทุบ
ผนัง 

โยกยายไดงาย สะดวก 
รวดเร็ว 

การติดกระเบ้ือง ทําได ทําได ทําได 
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2. ระบบโครงคราวโลหะฝาผนัง โปร-วอลล  (ProWall Partition) 

โครงคราวโลหะฝาผนัง โปร-วอลล เปนโครงคราวโลหะ เพ่ือการใชงานเปนโครงคราวของระบบ
ฝาผนังยิปซัมภายในบานและอาคาร โดยไดรับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.863-2532 ผลิตจาก
เหล็กชุบสังกะสีแบบจุมรอน (Hoy Dip Galvanized Steel) ตามมาตรฐาน มอก.50-2538 เพ่ือให
ทนทานตอการเกิดสนิม พับขึ้นรูปเปนรูปตัว C และ U สมํ่าเสมอตลอดทั้งเดิม 

ประเภทและขนาดหนาตัด มี 2 ความหนา คือ 

1. โครงคราวโลหะฝาผนัง โปร-วอลล หนา 0.52 มม. (เบอร 24) 
2. โครงคราวโลหะฝาผนัง พลัส-วอลล หนา 0.40 มม. (เบอร 26) 

โดยทั้งสองความหนาเหล็ก มีขนาดของหนาตัด ตัว C และ U เทากัน 

 
 

รูปที่ 4  รายละเอียดโครงคราวโลหะฝาผนัง 
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คุณสมบัติพิเศษ 

• แข็งแรง ม่ันใจความปลอดภัย ผลิตจากเหล็กที่มีคุณภาพ ความหนาสม่ําเสมอ เม่ือผาน
การขึ้นรูปตามมาตรฐาน มอก.863-2532 จึงติดตั้งโครงสรางไดอยางม่ันคง รับนํ้าหนักได
ดีกวาโครงคราวทัว่ไป ถึงแมจะมีขนาดหนาตัดเทากัน 

• ทนทานตอการเกิดสนิม ผลิตจากเหล็กชบุสังกะสีกันสนิม มาตรฐาน มอก. 50-2538 และ 
JIS G 3302 ที่มีชั้นเคลือบสังกะสีกันสนิมที่หนากวาโครงคราวทัว่ไป จึงเกิดสนิมไดชา
กวา 

• ติดตั้งงาย สะดวก รวดเรว็ ดวยการออกแบบ และการผลิตดวยเครื่องจักรที่ทันสมัย 
สวนประกอบทุกชิ้นได ขนาดมาตรฐานทําใหประกอบไดงาย และรวดเร็ว 

• นํ้าหนักเบา เบากวาโครงคราวไมแตแข็งแรงมากกวา ไมบิดงอ 

• ประหยัด ชวยลดแรง และระยะเวลาในการติดตั้ง 

• ทนทาน ใชงานยาวนาน ปลอดภัยจากปลวก มอด แมลง เหมาะสําหรบัการกอสรางใน
ทุกสภาวะอากาศ อายุการใชงานยาวนานกวาโครงคราวทัว่ไป 

 ชั้นเคลือบสังกะสีของโครงคราวเปนการเคลือบเพ่ือปองกันสนิมบนเนื้อเหล็ก โดยชั้นเคลือบ
สังกะสีที่หนากวา จะชวยปองกันไมใหเกิดสนิมบนโครงคราวเหล็กไดดีกวา โดยมีการกําหนด
มาตรฐานเปนปริมาณของเนื้อเคลือบสังกะสีตอพ้ืนผิวเหล็ก ซ่ึงปจจุบันโครงคราวใชความหนาชั้น
เคลือบเหล็กตามมาตรฐาน (มอก.) ที่ 220 กรัม/ตารางเมตร (Z22) ในขณะที่โครงคราวราคาถูกตาม
ทองตลาดทั่วไปมีความหนาชั้นเคลือบที่ 120-180 กรัม/ตารางเมตร (Z12 – Z18) เทานั้น การทดสอบ
ที่ถูกตอง ตองผานการทดสอบในหองปฏิบัติการ แตสามารถเปรียบเทียบอยางงาย โดยการนําโครง
ไปแชนํ้าเกลือแลว เปรียบเทียบระยะเวลาในการเกิดสนิม 

ทนทานตอการเกิดสนิม 

 นอกเหนือจากการออกแบบและผลิตใหการรับนํ้าหนักและความหนาเหล็ก ไดตามมาตรฐาน 
มอก. 863-2532 แลว โครงคราวโลหะฝาผนัง โปร-วอลล ยังไดเพ่ิมความมั่นใจ ดวยชั้นเคลือบสังกะสี
ที่หนาไมต่ํากวา 220 กรัมตอตารางเมตร ซ่ึงมากกวาโครงคราวโดยทั่วไปถึง 80% ชวยลดความเสี่ยง
ตอการผุกรอนของโครงคราวที่จะสงผลถึงความไมปลอดภัยของโครงสราง 

 เม่ือทดสอบความทนทานตอการเกิดสนิมดวย Salt Spray Test* ตามมาตรฐาน ASTM B117-
97 ที่ระยะเวลา 300 ชั่วโมง โดยเปรียบเทียบระหวางโครงคราวโปร-วอลล กับโครงคราวเบอร24 
ทั่วไป ผลปรากฏดังรูป 
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รูปที่ 5  การทดสอบ 

สวนประกอบของระบบโครงคราวโลหะฝาผนัง โปร-วอลล 

• โครงคราวโลหะตัว C (C-Stud) 

• โครงคราวโลหะตัว U (U-Track) 

• สกรูยึดโครงคราวโลหะ  
• แผนยิปซัม 12 มม. 15 มม. หรือ 18 มม.  
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รูปที่ 6  สวนประกอบของระบบโครงคราวโลหะฝาผนัง โปร-วอลล 

 
ความหลากหลายในการใชงานที่เพ่ิมขึ้น 

• การประยุกตใช โดยการประกอบเปนกลอง (Box Stud Combination) เพ่ือเพ่ิมความ
แข็งแรงของโครงคราว 

 

 
รูปที่ 7  การประกอบเปนกลอง (Box Stud Combination) 

 

• สามารถสั่งทําโครงคราวโลหะฝาผนังแบบพิเศษ (Tailor Made) ไดเชน สั่งผลิตตาม
ความยาวที่ตองการ หรือใชเหล็กที่มีความหนามากขึ้น เปนตน 
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รูปที่ 8  โครงคราวโลหะฝาผนังแบบพิเศษ (Tailor Made) 

 

• สามารถใชรวมกับอุปกรณเสริมอ่ืนๆ เชน Plug สําหรับแขวนรับนํ้าหนัก  
(10 กก. และ 30 กก.) 

 

 
 

รูปที่ 9 การใชรวมกับอุปกรณเสริมอ่ืนๆ 

ขั้นตอนการติดตั้ง 

1. กําหนดแนวผนังไวที่พ้ืนและฝาเพดาน 
 

 
 

รูปที่ 10  การกําหนดแนวผนังไวที่พ้ืนและฝาเพดาน 
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2. ติด
ตั้งโครงคราวตัว U ที่พ้ืนและที่ฝาเพดาน โดยยึดดวยพุกคอนกรีต ระยะหางทุกๆ 60 
ซม. โดยพุกตัวริมหางจากปลายโครงไมเกิน 5 ซม. 

 

 
 

รูปที่ 11  ติดตั้งโครงคราวตัว U ที่พ้ืนและที่ฝาเพดาน 
 

3. ติดตั้งโครงคราวตวั C เขาไปในโครงตวั U โดยเสียบแลวบิดใหตั้งฉากกับตวั U แลวยึด
ดวยสกรูยิงโครงคราว โดยมีระยะหางของโครงตัว C ทุกๆ 60 ซม. ซ่ึงไมจําเปนตองมี
โครงคราวซอยขวาง (ยกเวนกรณีการติดตั้งวงกบประตูหนาตาง หรือติดตั้งอุปกรณ 
เฟอรนิเจอร (Built – in) เพ่ือรับขอบแผนยิปซัม) 

 
 



หลักสูตรฝกอบรมพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน” 

96          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ                                 
 

รูปที่ 12  การติดตั้งโครงคราวตวั C เขาไปในโครงตวั U 
4. ติดแผนยิปซัมเขาดับโครงคราว ยึดดวยสกรูใหแนน ระยะหางทุกๆ 30 ซม. ที่กลางแผน 

และ 20 ซม. ที่ขอบแผนและควรยึดหางจากขอบแผนเขามาประมาณ 1 ซม. 

 
 

รูปที่ 13  การติดแผนยิปซัมเขาดับโครงคราว 
 
5. ฉาบปดรอยตอของแผนทุกดาน 3 เที่ยว ดวยปูนฉาบรอยตอ อีซี พลาส 120 ตราชาง 

(EasyPlas 120) และผาเทป 

 
 

รูปที่ 14  การฉาบปดรอยตอ 
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รายละเอียดทั่วไปในการติดตั้ง 

 
 

 
รูปที่ 15  รายละเอียดทัว่ไปในการติดตั้ง 
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รูปที่ 15 (ตอ)  รายละเอียดทั่วไปในการตดิตั้ง 
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รายละเอียดประกอบแบบ (Specification) ระบบฝาผนังภายใน ยิปซัมฉาบเรียบ 1 ชั้น 2 
ดาน ใชแผนยิปซัม ขอบลาด ความหนา 12 มม. 15 มม. หรือ 18 มม. ขนาดแผน 1200 X 
2400 มม. แบงออกไดเปน 

• ชนิดมาตรฐาน (Standard) สําหรับพ้ืนที่ภายในอาคารทั่วไปที่ได คุณสมบัติตาม
มาตรฐาน มอก.219-2524,  ASTM C 36, BS 1230 

• ชนิดทนไฟ ไฟรบล็อก (FireBloc) สําหรับบริเวณที่ตองการอัตราการทนไฟสูง ที่ได
คุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM E 119, BS 476 Part 22 

ใชโครงคราวโลหะฝาผนัง โปร-วอลล (ProWall) ที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.863-
2532 ซ่ึงผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม ตามมาตรฐาน มอก.50-2538 และ JIS G 3302 
ประกอบดวยโครงคราวนอนรูปตัว C ความหนา 0.52 มม. ขนาด 50x34(32), 64x34(32), 74x34(32) 
และ 92x34(32) และโครงคราวนอนรูปตัว U ความหนา 0.52 มม. ขนาด 52x30, 66x30, 76x30 และ 
94x30 ยึดติดกันดวยสกรูยิงโครงคราวขนาด 10 มม. พรอมดวยอุปกรณติดตั้งตามมาตรฐานผูผลิต 

ขอแนะนําในการติดตั้งแผนยิปซัม 

 

 
 

รูปที่ 16  ขอแนะนําในการติดตั้งแผนยิปซัม 
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รูปที่ 16 (ตอ)  ขอแนะนําในการติดตั้งแผนยิปซัม 

3.      แผนยิปซัม Gypsum Board 

แผนยิปซัมเปนวัสดุแผนเรียบที่ผลิตขึ้นจากแรยิปซัม ซ่ึงไมลามไฟนํามาประกอบเปนแกนกลาง
ของแผน ยึดประกบดวยกระดาษเหนียวชนิดพิเศษทั้ง 2 ดาน ทําใหมีผิวหนาเรียบสมํ่าเสมอและ
สวยงามเหมาะสมสําหรับงานตกแตงภายใน ทั้งงานผนัง และฝาเพดาน 

ประเภทของงานยิปซัม 

• งานฝาเพดานฉาบเรียบ ใชแผนยิปซัมหนา 9 มม. หรือ 12 มม. รวมกับโครงคราว

โลหะฝาเพดานฉาบเรียบโปร-ลายน 

- เหมาะสําหรับงานฝาเพดานที่เนนการตกแตง สวยงาม ทันสมัย สามารถทําเปน

ฝาแบบหลุม ฝงดวงไฟ หักมุมเปนขั้นบันได หรือทรงโคงได 

• งานผนังภายใน ใชแผนยิปซัมหนา 12 มม. หรือ 15 มม. รวมกับโครงคราวโลหะฝา

ผนัง หรือใชแผนยิปซัมแทนการฉาบดวยซีเมนตบนผนังกออิฐฉาบปูน โดยใชปูนกาว 

EasyBond หรือโครงคราวเหล็กชุบสังกะสี 

- เหมาะสําหรับผนังภายในที่ตองการความแข็งแรง นํ้าหนักเบา ชวยในการ

ประหยัดโครงสรางและฐานราก และลดเวลาในการติดตั้ง 
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ลักษณะของแผนยิปซัม 

• ขอบลาด เหมาะสําหรับการใชงานที่มีการฉาบรอยตอบริเวณขอบแผนยิปซัม  เชน งาน

ฝาเพดานฉาบเรียบและผนังยิปซัม 

 

 
รูปที่ 17  ขอบลาด 

 

บริเวณขอบแผนยิปซัมจะมีลักษณะเปนมุมลาดลง เม่ือนําสองแผนมาตอกัน บริเวณรอยตอจะ

เกิดเปนรองหรือแองรูปตัวV ซ่ึงเปนประโยชนในการฉาบรอยตอดวยปูนฉาบยิปซัม ใหไดงานที่

สวยงามเรียบสนิท 

• ขอบเรียบ เหมาะสําหรับนําไปตัดเปนแผนเล็กสาํหรบังานฝาเพดานทีบาร 

 

 
 

รูปที่ 18  ขอบเรียบ 
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ตารางที่ 2  ประเภทของแผนยิปซัม 

แผนยิปซัม คุณสมบัติ 
มาตรฐานและการ

ทดสอบ 
พ้ืนท่ีใชงาน 

 
 

 

 

• เปนฉนวนกันความรอน ทําให
หองเย็นสบาย ชวยประหยัดคาไฟฟา
ในการใชเครื่องปรับอากาศ 

• เปนฉนวนปองกันไฟ เพราะผลิต
ข้ึนจากแรยิปซัม ซ่ึงไมลามไฟ 

• สามารถออกแบบใหเปนระบบ
ปองกันเสียง 35 – 60 เดซิเบล 

• ผิวเรียบ สวยงาม เพียงแคฉาบ
รอยตอดวยปูนฉาบอีซ่ีพลาส แลว
สามารถตกแตงดวย วอลลเปเปอร 
หรือทาสีทับ 

• ติดตั้งงายสะดวก รวดเร็ว ไม
เลอะเทอะ เพราะเปนระบบแหง 

• สามารถนํามารีไซเคิลได จึง
ปลอดภัยตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

• แข็งแรง ทนทาน ใชงานไดนาน 

• ผานการทดสอบตาม
มาตรฐาน มอก. 219-
2524, 

• ASTM C 1396 

• ผานการทดสอบตาม
มาตรฐาน BS1230 Part 
1:1985 

• ฝาเพดาน 

• ฝาผนัง 

 
 

• เพิ่มคุณสมบัติการปองกันการ
สงผานความรอน โดยการบุแผน
สะทอนรังสีความรอนดานหลัง 

• สามารถสะทอนรังสีความรอนได
ถึง 86% 

• ผานการทดสอบตาม
มาตรฐาน มอก. 219-
2524 

• ผานการทดสอบการ
สะทอนรังสีความรอนตาม
มาตรฐาน JIS R 3106 

• ฝาเพดานสวนที่
ติดหลังคา 

• หองใตชั้น
ดาดฟา 

• ผนังดานที่โดน
แดดโดยตรง 

 

• เพิ่มคุณสมบัติการทนความชื้น 
โดยภายในเนื้อยิปซัมมีการผสมสาร
ปองกันการดูดซึมความชื้น ประกบ
ดวยกระดาษเหนียวอัดแนนชนิด
พิเศษสีเขียว 

ผ า นก า รทดสอบต าม
มาตรฐาน  มอก .  219-
2524 

ทดสอบการดูดซึมนํ้าไม
เกิน 5% ตามมาตรฐาน 
BS1230, Part 1:1985 

• ฝาเพดาน
หองนํ้า หองครัว 
และโรงรถ 

• ฝาเพดาน
ภายนอกตัวอาคาร 

• ผนังหองนํ้า
บริเวณแหง โดยบุ
กระเบ้ืองทับบนผิว
แผนยิปซัมทนชื้น
รวมกับระบบกันซึม 
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แผนยิปซัม คุณสมบัติ 
มาตรฐานและการ

ทดสอบ 
พ้ืนท่ีใชงาน 

 

• เพิ่มคุณสมบัติการทนไฟ 

• เสริมความแข็งแรง โดยเพิ่ม
สวนผสมของใยชนิดพิเศษ ทําใหเน้ือ
ยิปซัมเกาะตัวกันแนนโดยประกบ
ดวยกระดาษเหนียวอัดแนนชนิด
พิเศษสีชมพู 

• สามารถออกแบบใหเปนระบบ
ปองกันไฟไดตั้งแต 1-4ชั่วโมง 

ผ า นก า รทดสอบต าม
มาตรฐาน มอก.219-2524 
และสามารถออกแบบให
ทนไฟไดตามมาตรฐาน 
ASTM E119, BS476, 
Part 22 

• ผนังภายใน
อาคารสูง อาคาร
สํานักงาน โรงแรม 
ทางหนีไฟ ชอง
ลิฟท 

• หุมโครงสราง
เหล็กและบริเวณที่
ตองการอัตราการ
ทนไฟสูง 

 

•  

• เพิ่มคุณสมบัติการดูดซับเสียง 
ดวยระดับคา NRC 0.65 – 0.8 
(ติดตั้งรวมกับฉนวนใยแกว 

• เปนแผนยิปซัมที่มีการฉลุ
ลวดลายตางๆทั้งรูวงกลม รูส่ีเหลี่ยม 
และลายเสนกรุแผนดูดซับเสียงกลาซ
แมท (Glass Matt) แนบสนิทที่หลัง
แผน 

• ผานการทดสอบการ
ดูดซับเสียงตามมาตรฐาน 
NF EN20354 รวมกับ 
ม า ต ร ฐ า น  ISO/DIS 
11654 

• พื้นที่ที่เนนการ
ลด เ สี ย ง ส ะท อ น 
และความสวยงาม
ทันสมัย เชน 

• โฮมเธียเตอร 
• โถงทางเดิน 

• หอง
ประชุมสัมมนา 

• หางสรรพสินคา 
• สนามบิน 

 

การกองเก็บผลิตภัณฑแผนยิปซัมใหปลอดภัยน้ัน จะตองวางและซอนทับกันใหไดแนว/ระนาบ
เสมอกันทั้ง 4 ดาน       (หัว-ทาย, ซาย-ขวา) และไมควรจัดเรียงแผนยิปซัมใหเอียงหรือถายน้ําหนัก
ไปดานใดดานหนึ่ง เพราะการจัดเรียงดังกลาว จะทําใหกองแผนยิปซัมไมม่ันคง อันตรายที่รายแรง
อาจเกิดขึ้นในสถานที่ปฏบิตัิงาน หากเกิดอุบัติเหตุแผนยิปซัมหลน หรือโคนลมลงมา 
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ตารางที่ 3  ชนิดและขนาดของแผนยิปซัม 

แผนยิปซัม ขอบเรียบ ขอบลาด ขนาด-ความหนา นํ้าหนัก/แผน(กก.) 

แ ผ น ยิ ป ซั ม ม า ต ร ฐ า น 
(Standard) 

  1200x2400x9mm 18.0 

  1200x2400x12mm 24.0 

  1200x2400x15mm 30.0 

แผนยิปซัมปองกันความรอน ฮี
ทบล็อก (HeatBloc) 

  1200x2400x9mm 18.0 

  1200x2400x12mm 24.0 

แผนยิปซัมทนชื้น มอยสบล็อก 
(MoistBloc) 

  1200x2400x9mm 22.0 

  1200x2400x12mm 29.2 

แผนยิปซัมทนไฟ  ไฟรบล็อก 
(FireBloc) 

  1200x2400x12mm 28.5 

  1200x2400x15mm 36.6 

แผนยิปซัมลดเสียงสะทอน เอค
โคบล็อก (EchoBloc) 

  1200x2400x12.5mm* 

1200x2400x12mm 
22.0 

*เฉพาะ EchoBloc รุน L-8 

รายละเอียดประกอบแบบ (SPECIFICATION) 

ฝาเพดานยิปซัมฉาบเรียบมาตรฐานใชแผนยิปซัมมาตรฐาน หรือใชแผนยิปซัมชนิดปองกัน
ความรอนฮีทบล็อกในสวนที่ติดกับหลังคา หรือแผนยิปซัมชนิดทนชื้นมอยสบล็อกในสวนหองนํ้า ได
คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.219-2524, ASTM C 36, BS 1230 ขอบลาด ความหนา 9 มม. ขนาด
แผน 1200x2400 มม. ติดตั้งประกอบกับโครงคราวฝาเพดานฉาบเรียบโปรลายน ขนาดหนาตัด 
37x15 มม. ความหนาเหล็ก 0.52 มม. (เบอร 24) ผลิตและไดคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.863-
2532 และ JIS G3302-198 พรอมอุปกรณยึดแขวนและชุดปรับระดับตางๆ ซ่ึงมีความแข็งแรง
เพียงพอในการรับนํ้าหนักฝาเพดานตามมาตรฐานผูผลิต 

ผนังภายในกั้นหอง 1 ชั้น 2 ดาน ใชแผนยิปซัมชนิดมาตรฐาน ไดคุณสมบัติตามมาตรฐาน 
มอก.219-2524, ASTM C 36, BS 1230 หรือเลือกใชแผนยิปซัมทนไฟไฟรบล็อก ในบริเวณที่
ตองการอัตราการปองกันไฟสูง ไดคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM E 119, BS 476 Part 22 ขอบลาด 
ความหนา 12 มม. หรือ 15 มม. ขนาดแผน 1200x2400 มม. ติดตั้งประกอบกับ โครงคราวโลหะฝา
ผนังโปร-วอลล (ProWall) ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมตามมาตรฐาน มอก.50-2538 และ JIS 
G3302 ประกอบดวยโครงคราวรูปตัว C ความหนา 0.52 มม.ขนาด 50x34(32), 64x34(32), 
74x34(32) และ 92x34(32) และโครงคราวรูปตัว U ความหนา 0.52มม. ขนาด 52x30, 66x30, 
76x30 และ 94x30 ยึดติดกันดวยสกรูยิงโครงคราว ขนาด 10 มม. พรอมอุปกรณติดตั้งตามมาตรฐาน
ผูผลิต 
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รายละเอียดเนื้อหาภาคปฏิบัต ิ

ผนัง โดยทั่วไปผนังนอกจากจะทําหนาที่ในการแบงกั้นพ้ืนที่ ในอาคารตามประโยชนการใช

สอยแลว ยังสามารถออกแบบใหทําหนาที่รับนํ้าหนักทีเ่กิดขึ้นในอาคารที่ถายน้ําหนักมาจากโครงสราง
พ้ืนหรือหลังคา โดยจะเรียกผนังแบบน้ีวา ผนังรับนํ้าหนัก (Bearing Wall) นอกจากการแบงประเภท
ของผนังตามลักษณะโครงสราง แบงได 2 ประเภท 

• ผนังภายนอก (Exterior Wall) ทําหนาที่หลักในการปองกันพ้ืนที่ วัสดุสิ่งของ และผูที่
อาศัยอยูภายในอาคาร จากสภาพอากาศภายนอก เชน อากาศรอน หนาว ลมพายุ ฝน 
แสงแดด และความชื้น  

• ผนังภายใน (Interior Wall) ทําหนาที่หลักในการแบงกั้นพ้ืนที่ภายในอาคารใหเหมาะสม
กับประโยชนการใชสอยของอาคารประเภทนั้นๆ 

ชนิดของผนัง 

1.   ผนังโครงเคราไม (Wood Stud Walls) 

• โดยทั่วไปขนาดของโครงเคราไมจะมีขนาด 1½”x3” หรือ 2”x4” หรือมีขนาดใหญ
กวานี ้

• ระยะหางของเคราไมจะอยูที่ประมาณ 60 เซนติเมตร 

• โครงเคราไมจะทําหนาที่รับนํ้าหนักในแนวดิ่ง ในขณะที่แผนวัสดุปดผนัง หรือค้ํา
ยันแนวทแยงมุม จะชวยยึดใหโครงเครามีความแข็งแรงยิ่งขึ้น 

• พ้ืนที่วางภายในผนังจะเปนพ้ืนที่สําหรับฉนวนกั้นความรอน แผนวัสดุกันซึม 
และทอ/สายไฟของงานระบบ 

• สามารถปรับเปลี่ยนขนาดไดงายกวา 
2.   ผนังโครงเคราเหล็ก (Metal Stud Walls) 

• ผนังโครงเคราเหล็กจะมีลักษณะโครงสรางเหมือนผนังโครงเคราไม 

• รอยตอจะยึดติดกันดวยตะปูเกลียว หรือเชื่อมติดกัน 
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รูปที่ 1  ตัวอยางงานผนังยิปซ่ัม 



 
โครงการใหคําปรึกษาการพัฒนานายชาง/ ชางกอสราง ภายใตโครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs สูตลาดอาเซียน 

กลุมอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเน่ือง 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ                                                                                             107 
 

 
เร่ือง งานผนังยิปซ่ัม 

สอนโดย : อ.มาณัติ ภมะราภา 

 

สอนครั้งที่ 1-3 

จํานวน 10.5 ชั่วโมง 

จุดประสงค  

   1. รูวัสดุที่ใชในงานผนังยิปซ่ัม 

   3. รูคุณสมบัติของผนังยิปซ่ัม 

   4. รูเครื่องมือที่ใชในงานผนังยิปซ่ัม 

 

เครื่องมือและอุปกรณ :  

1. เลื่อยลันดา,เลือ่ยตัดเหล็กหรือเลื่อยตัดไฟฟา 
2. คอน 
3. ตลบัเมตร 
4. ปากเตา 
5. ฉาก 
6. ดินสอ หรือปากกาเมจิก 
7. สายเอ็น 
8. สายยางถายระดับนํ้า 
9. สวานไฟฟา 
10. ลูกดิ่ง 
11. ระดับนํ้าอลูมิเนียม 
12. เกรียงฉาบ 
13. กระบะใสปูนฉาบ 
14. มีดคัตเตอร 
15. ไขควงขนัสกร ู
16. ไมบรรทัดไม 
 

 

 

 

 

วัสด ุ:  

1. แผนยิปซัมบอรด 
2. ไมไส 1½”x3”x4.00 เมตร  
3. ตะปู 1”, 2½”, 3” 
4. พุกยึดโครงเคราไม 
5. ปูนฉาบรอยตอยิปซัมผสมเสร็จ 
6. ผาเทป 
7. กระดาษทราย 
8. สกรูหัวดํา 
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ใบงานที่  1 

เร่ือง งานติดตั้งโครงคราว 

สอนโดย : อ.มาณัติ ภมะราภา 

 

สอนครั้งที่ 1 

จํานวน 3.5 ชั่วโมง 

ลําดับข้ันตอนการทํางาน : 

1. ใหเตรียมวัสดุและอุปกรณ 

2. นําตัวอยางวัสดุที่ใชทําผนังยิปซัม มาใหดูวาแตละชนิดมีคุณสมบัติอยางไร เหมาะกับงานประเภท
ใด เชน ไม, โลหะ  

3. อธิบายการใชอุปกรณที่ใชในการฝกงานจริง หรือสาธิตใหดู 
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ใบงานที่  2 

เร่ือง งานติดตั้งแผนผนังยิปซ่ัม 

สอนโดย : อ.มาณัติ ภมะราภา 

 

สอนครั้งที่ 2 

จํานวน 3.5 ชั่วโมง 

จุดประสงค  

   1. รูขั้นตอนการติดตั้งแผนผนังยิปซ่ัม 

   2. รูหลักการติดตั้งแผนยปิซัมบอรดกับโครงไม 

 

เครื่องมือและอุปกรณ :  

1. เลื่อยลันดา,เลือ่ยตัดเหล็กหรือเลื่อยตัดไฟฟา 
2. คอน 
3. ตลบัเมตร 
4. ปากเตา 
5. ฉาก 
6. ดินสอ หรือปากกาเมจิก 
7. สายเอ็น 
8. สายยางถายระดับนํ้า 
9. สวานไฟฟา 
10. ลูกดิ่ง 
11. ระดับนํ้าอลูมิเนียม 
12. เกรียงฉาบ 
13. กระบะใสปูนฉาบ 
14. มีดคัตเตอร 
15. ไขควงขนัสกร ู
16. ไมบรรทัดไม 
 

 

 

 

 

 

วัสด ุ:  

1. แผนยิปซัมบอรด 
2. ไมไส 1½”x3”x4.00 เมตร  
3. ตะปู 1”, 2½”, 3” 
4. พุกยึดโครงเคราไม 
5. ปูนฉาบรอยตอยิปซัมผสมเสร็จ 
6. ผาเทป 
7. กระดาษทราย 
8. สกรูหัวดํา 
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ใบงานที่  2 (ตอ) 

เร่ือง งานติดตั้งแผนผนังยิปซ่ัม 

สอนโดย : อ.มาณัติ ภมะราภา 

 

สอนครั้งที่ 2 

จํานวน 3.5 ชั่วโมง 

ลําดับข้ันตอนการทํางาน : 

1. กําหนดระยะของชองวางภายในหองตามตองการ ทาแนวขีดเสนที่พ้ืน และฝาเพดาน ตาม
ระยะที่กําหนด โดยใชด่ิงเพ่ือใหผนังตรงไดแนว 

2. ติดตั้งคราวตัวนอนกับพ้ืน และฝาเพดาน ติดตัวตั้งกับผนังใหไดกอนโดยใชพุกยึด 
3. กําหนดแนวโครงคราวตั้งระยะหางกันไมเกิน 60 เซนติเมตร (ศูนยกลางถึงศูนยกลาง) 
4. กําหนดแนวโครงคราวตัวนอน ถามีวงหนาตางระยะหางไมเกิน 40 เซนติเมตร (ศูนยกลาง

ถึงศูนยกลาง) 
5. เม่ือติดตั้งโครงคราวเรียบรอยแลว ตอจากนั้น ติดแผนยิปซัมบอรดเขากับโครงคราวใน

แนวดิ่ง และแนวระดับ 
6. ฉาบรอยตอระหวางแผน ดวยเทปผาฉาบหนาดวยปูนฉาบ Easy Plas (ปูนฉาบยิปซัม

บอรด) 
7. ทิ้งไวใหปูนฉาบผิวแหงสนิทแลว จึงขัดดวยกระดาษทรายตอไป 
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ใบงานที่  3 

เร่ือง งานซอมแซมผนังยิปซ่ัม 

สอนโดย : อ.มาณัติ ภมะราภา 

 

สอนครั้งที่ 3 

จํานวน 3.5 ชั่วโมง 

จุดประสงค  

   1. รูขั้นตอนงานซอมแซมผนังยิปซ่ัม 

   2. รูหลักการการเตรียมวัสดุและอุปกรณซอมผนัง 

 

เครื่องมือและอุปกรณ :  

1. มีดคัตเตอร 
2. สวานไฟฟา 
3. ไขควงขันสกร ู
4. ตลบัเมตร 
5. คอน 
6. ปากเตา 
7. ฉาก 
8. ไมบรรทัดไม 
9. ดินสอ หรือปากกาเมจิก 
10. เกรียงฉาบ 
11. กระบะใสปูนฉาบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัสด ุ:  

1. แผนยิปซัมบอรด 
2. สกรูหัวดํา 
3. ตะปู 1” 
4. ปูนฉาบรอยตอยิปซัมผสมเสร็จ 
5. ผาเทป 
6. กระดาษทราย 
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ใบงานที่  3 (ตอ) 

เร่ือง งานซอมแซมผนังยิปซ่ัม 

สอนโดย : อ.มาณัติ ภมะราภา 

 

สอนครั้งที่ 3 

จํานวน 3.5 ชั่วโมง 

ลําดับข้ันตอนการทํางาน : 

1. ใหเตรียมวัสดุและอุปกรณ 

2. อธิบายการใชวัสดุและอุปกรณซอมผนังที่ใชในงานซอมผนังยิปซัมบอรด 

3. การฝกงานจริง หรือสาธิตใหดู 
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แผนการสอน 
เร่ือง งานมุงหลังคา 

คําอธิบายเนื้อหา 

สําหรับการอบรมงานมุงหลังคานี้ จะเนนในสวนของการติดตั้งและซอมแซม จะอธิบายถึงวสัดุ
และอุปกรณทีใ่ชในงานมุงหลังคา คุณสมบัติของวัสดทุี่นํามาใช ประเภทของการมุงหลังคา และ
เทคนิคการซอมบํารุงและรักษา และใหผูเขาอบรมไดฝกฝนการมุงหลังคาเพื่อนําไปประยุกตใชในงาน
อุตสาหกรรมการกอสราง 

วัตถุประสงค 

ภาคทฤษฎี 

     เพ่ือใหเขาใจถึงวัสดุและอุปกรณที่ใชในงานมุงหลังคา คุณสมบัติของวัสดุที่นํามาใช 
ประเภทของการมุงหลังคา และเทคนิคการซอมบํารุงและรักษา 

ภาคปฏิบัติ 

1) เพ่ือใหมีทักษะในการมุงหลังคาได  
2) เพ่ือใหสามารถใชเครื่องมือและอุปกรณจนเกิดความชํานาญ 

3) เพ่ือนําทักษะไปประยุกตใชในงานอุตสาหกรรมการกอสราง 
4) เพ่ือใหทราบถึงหลักในการควบคุมงานและการตรวจงาน 

5) เพ่ือใหรูจักทําความสะอาด  การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ 

6) เพ่ือใหมีความอดทน  รักงาน สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนได 

หัวขอที่สอน 

1) งานมุงหลังคาลอนคู 
2) งานมุงหลังคาโมเนียร 
3) งานซอมแซมงานมุงหลังคา 

วิธีการและสือ่การสอน 

สอนทฤษฏีควบคูกับปฏิบัติ   

สื่อการสอนไดแก 1. ใบงาน 2. แบบประเมินผลปฏิบัติงาน 

การวัดและประเมินผล 

ประเมินจากการปฏิบัติงาน 
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เปาหมายดานการเรียนรู 

การฝกปฏิบัติงานมุงหลังคา ผูฝกตองฝกใหเกิดทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณงานมุง
หลังคาใหมีความชํานาญ ใชอยางถูกตองตามขั้นตอนลักษณะงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน มีความปลอดภัยในขณะทํางานทั้งตอตนเองและผูรวมงานอ่ืน ๆ โดย
การรักษากฎระเบียบโดยเครงครัด ผลงานมุงหลังคาที่ไดตองมีความสวยงาม แข็งแรงถูกตองตาม
แบบและหลักวิชาการ 

รายละเอียดเนื้อหาภาคทฤษฎี 

1. โครงสรางของหลังคา 

โครงสรางของหลังคานับวาเปนโครงสรางสวนที่สําคัญของบานอีกสวนหนึ่งเชนกัน เพราะ
หลังคาจะทําหนาที่คุมแดดคุมฝนใหแกตัวบานรวมทั้งผูอยูอาศัยดวย เพราะเหตุวาดวยโครงสราง
หลังคาและตัวหลังคาเปนสวนที่อยูสูงสุดของตัวบาน ดังน้ันปญหาเรื่องการรับนํ้าหนักของตัวหลังคาจึง
ไมคอยพบแตที่พบบอยจะเปนปญหาเรื่องการเกาะยึดของตัวหลังคาและโครงหลังคามากกวา เชน 
เม่ือมีลมพายุพัดแรง ๆ หลังคา ที่สรางไวไมม่ันคงหรือมีการเกาะยึดไมดี ก็มีโอกาสจะปลิวหลุด หรือ
เกิดความเสียหายไดมากกวา นอกจากนี้ปญหาที่ไดบอยอีกอยางหนึ่งคือการแตกหรือร่ัวของหลังคา
ปญหาเหลานี้มักมีสาเหตุมา จากวัสดุที่ใชทําหลังคาหรือการขาดความประณีตในการทําหลังคา เหตุ
เพราะวาหลังคาเปนสวนที่อยูสูงที่สุดของตัวบาน เม่ือมีปญหาเกิดขึ้นมักมองไมเห็น และทําการแกไข
ไดยาก ฉะนั้นขั้นตอนการทําที่ประณีตและการควบคุมดูแลอยางถูกตองจะชวยลดปญหาตาง ๆ ได
อยางมากหากจะกลาวถึงโครงสรางของหลังคาอาจแบงออกไดเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ โครงหลังคา 
และวัสดุมุงหลังคา 

โครงหลังคาเปนโครงสรางที่ทําหนาที่รับนํ้าหนักของวัสดุมุงหลังคา โดยทําหนาที่ยึดมุงหลังคา
อยาง เชน กระเบื้องมุงหลังคา ใหอยูในลักษณะที่ม่ันคงแข็งแรงและเปนระเบียบ ในขณะเดียวกันก็จะ
ทําหนาที่ยึดตัวหลังคาทั้งหมด ใหเชื่อมตอกับ โครงสรางของเสาและคาน ของตัวบานอยางแข็งแรง
โครงหลังคาที่ดีนอกจากจะตองมีการเชื่อมตอหรือเกาะยึดอยางแข็งแรงแลว ยังมีความคงทนตอดินฟา
อากาศ และสภาพกาลเวลาที่ผานไป อีกทั้งการสรางจะตองกระทําอยางประณีตและถูกตองในแงของ
ขนาดและระยะตาง ๆเพ่ือใหแนวหลังคาที่มุงเสร็จอยูในลักษณะเขาที่เรียบรอยโครงหลังคาที่ใชใน
บานเรือนทั่วไปอาจแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ตามวัสดุที่ใช กลาวคือ 

1.1 โครงหลังคาไม 
โครงหลังคาที่ทําดวยไมนิยมใชกันมากในสมัยกอน เพราะตนทุนของวัสดุต่ําขั้นตอนการ

ปลูกสราง ก็ไมยุงยาก ไมตองใชเครื่องมือมาก อีกประการหนึ่งบานในสมัยกอนยังนิยมปลูกเปนบาน
ไมการเชื่อมตอระหวางโครงหลังคา กับโครงสรางของ เสาและคาน ที่ทําดวยไมเหมือนกันสามารถทํา
ไดโดยสะดวกแตในปจจุบันบานเรือนสวนใหญจะปลูกเปนตึก ประกอบกับไมเปนวัสดุที่หายากและมี
ราคาแพงขึ้น โดยเฉพาะไมคุณภาพดีที่ใหความแข็งแรงทนทานและคงรูปก็ยิ่งหายากและมีราคาแพง
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นอกจากนี้ โครงหลัง คาไมยังอาจมีปญหาของปลวกเกิดขึ้นไดในภายหลังฉะน้ันโครงหลังคาไมจึงไม
เปนที่นิยมทํากันในปจจุบัน สําหรับอาคารบานเรือนทั่วไปที่เปนตึก แตยังมีใชกันอยูสําหรับบานไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ตัวอยางผังโครงหลังคาไม 

 

1.2 โครงหลังคาเหล็ก 

โครงหลังคาที่ทําดวยเหล็กเปนโครงหลังคาที่นิยมใชกันทั่วไปสําหรับอาคารบานเรือนใน 
ปจจุบัน เพราะเหล็กเปนวัสดุที่หางายในทองตลาด อีกทั้งมีรูปแบบและขนาดตาง ๆ ใหเลือกมากมาย
เพ่ือใหเหมาะสมกับการรับนํ้าหนักและรูปทรงที่แตกตางกันของบานเรือนแตละหลัง นอกจากนี้ เหล็ก
ยังเปนวัสดุ ที่ใหความแข็งแรงและความคงรูปเปนอยางดี ปราศจากปญหาเรื่องปลวก ในแงของความ
คงทนและอายุการ ใชงานนั้นเหล็กที่ผานกรรมวิธีปองกันสนิมเชน การชุบสังกะสีหรือการเคลือบสี
อยางดีจะมีอายุการใชงาน ยาวนานหลายสิบปในสภาพใชงานปกติ 
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รูปที่ 2 ตัวอยางผังโครงหลังคาเหล็ก 

 

2. การเลือกใชหลังคา  

ในภูมิอากาศเขตรอนชื้นอยางในเมืองไทยมีหลักตองคํานึงถึงอยูหลายประการดังตอไปน้ี 

1) หลังคาตองมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในบานเรา คือสภาพอากาศแบบรอนชื้น 
ซ่ึงมีทั้งความรอนจากแสงอาทิตย และความชื้นในอากาศ ดังน้ันการเลือกใชหลังคา จึงตองคํานึงถึง
ความสามารถในการปองกันความรอน รวมถึงการออกแบบ ระบบการระบายความรอนใตหลังคา และ
การปองกันความรอนโดยใชวัสดุประเภท ฉนวน ที่สามารถปองกันความรอนไดดี สวนกรณี การ
ระบาย ความรอนใตหลังคาควรมีการเจาะชองลมใหลมพัดมาเอาความรอนใตหลังคาออกจากตัวบาน
ออกไปไดสะดวก ไมเก็บความรอน จนระบายผาน ฝาเพดาน สูหองดานลาง รูปทรงหลังคาที่เปนที่
ยอมรับกันวาเหมาะกับสภาพภูมิอากาศบานเราคือหลังคาทรงจั่ว และหลังคาทรงปนหยา เพราะ
สามารถ กันแดดกันฝน ทั้งยังระบายความรอนใตหลังคาไดดี หลังคาประเภทอื่นก็ใชได หากมีการ
แกปญหา เร่ืองกันแดดกันฝน และเรื่องการระบายความรอนใตหลังคากันอยางถี่ถวน ตลอดจน
คํานึงถึง ปจจัยตางๆในขอถัดไป 

2) หลังคาตองมีความสวยงามกลมกลืนกับรูปทรงของบาน หลังคาแตละประเภทควรมี
ลักษณะเฉพาะ สะทอนภาพลักษณของเจาของบาน ออกมาแตกตางกันออกไป ดังนั้นการเลือกใช
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หลังคาประเภทใดก็ควรดูจาก ลักษณะรูปทรงของบาน ตลอดจนสภาพแวดลอม ภายนอกของบาน
ดวย 

3) หลังคาตองเหมาะสมกับงบประมาณ หลังคาแตละชนิดถึงแมวาในเนื้อที่เทากัน แตราคา
คากอสรางนั้นแตกตางกัน เน่ืองจากความยากงายในการกอสรางที่แตกตางกันรวมถึงวัสดุที่ใชมาก
นอยตางกัน โดยจําแนกหลังคาบานที่นิยมกันอยูทั่วไปจากแบบที่ถูกไปสูแบบที่แพงที่สุดคือ 

• หลังคาแบน (Slab) 

• หลังคาเพิงหมาแหงน (Lean To) 

• หลังคาทรงจั่วหรือทรงมนิลา(Gable) 

• หลังคาทรงปนหยา(Hip) 

• หลังคาแบบไรทิศทาง(Modern Style) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ตัวอยางทรงหลังคา 

4) ความแข็งแรงทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟาอากาศ 

5) เปนวัสดุที่มีความสามารถในการทนไฟเพื่อปองกันเหตุเพลิงไหม 

6) เปนวัสดุที่ไมเก็บความรอนและปองกันเสียงรบกวนจากภายนอกได เปนตน 
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3. รายละเอียดของหลังคาทรงตางๆ 

ประเภทของหลังคารูปแบบตางๆ ที่นิยมใชอยูทั่วไป ซ่ึงหลังคาแตละประเภทก็มีขอดีขอเสีย
แตกตางกันออกไปใหทานพิจารณาเลือกใช ตามความเหมาะสม รูปแบบของหลังคาสามารถแบง
ออกเปนรูปแบบตางๆ กันไดดังน้ี 

3.1 หลังคาแบน (Flat Slab)  

มีลักษณะแบนราบคลายกับเปนพ้ืนจึงมักถูกใชเปนพ้ืนดาดฟา แตเน่ืองจากรับความรอน
มาก และกันแดดกันฝน ไมคอยได จึงไมใครเหมาะกับบานเราสักเทาไร แตที่เห็นนํามาใชกันไดก็เห็น
จะเปนอาคารตึกแถวหรืออาคารพานิชยสูงหลายชั้น และอาคารที่ไมเนนความสวยงามของรูปทรง
หลังคา การกอสรางหลังคาประเภทนี้คลายๆ กับการกอสรางพื้น แตมีขอควรทําคือ ควรจะผสมน้ํายา
กันซึม หรือควรมีวัสดุกันซึมปูทับอีกชั้นหนึ่ง ซ่ึงทําใหบนพ้ืนที่หลังคาประเภทนี้ขึ้นไปใชประโยชนได 

3.2 หลังคาเพิงหมาแหงน (Lean To)  

เปนหลังคาที่ยกใหอีกดานสูงกวาอีกดานหนึ่ง เพ่ือใหสามารถระบายน้ําฝนได เหมาะสม
สําหรับบานขนาดเล็ก เน่ืองจากกอสรางงาย รวดเร็ว ราคาประหยัด แตตองระวังควรใหหลังคามีองศา
ความลาดเอียงมากพอ ที่จะระบายน้ําฝนออกไดทันไมไหลยอนซึมกลับเขามาไดโดยอาจพิจารณา
รวมกับปจจัยอ่ืน เชน ความชันจากขนาดของหลังคา วัสดุมุงหลังคา และระยะซอนของหลังคา เปน
ตน ในกรณีที่มีโอกาสหรือความเสี่ยงที่นํ้าฝนจะไหลยอนซึมเขามาได ก็ควรใชความลาดชันมากขึ้น
ตามลําดับ เพ่ือใหสามารถระบายน้ําฝนไดรวดเร็วขึ้น 

3.3 หลังคาแบบผีเสื้อ (Butterfly)  

หลังคาชนิดนี้ประกอบดวยหลังคาเพิงหมาแหงน 2 หลังหันดานที่ต่ํากวามาชนกัน ไมคอย
เหมาะกับ สภาพภูมิอากาศ ที่ฝนตกชุกแบบเมืองไทยสักเทาไร เน่ืองจากตองมีรางน้ําที่รองรับนํ้าฝน
จากหลังคาทั้ง 2 ดาน ทําใหรางน้ํามีโอกาศรั่วซึมไดสูงจึงไมเปนที่นิยมสรางกันมากนักยกเวนอาคารที่
ตองการลักษณะเฉพาะพิเศษที่แปลกตาออกไป 

3.4 หลังคาทรงหนาจั่ว (Gable Roof)  

เปนหลังคาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศรอนชื้นแบบเมืองไทยเรา มีลักษณะเปนหลังคา
เพิงหมาแหงน2 หลังมาชนกัน มีสันสูงตรงกลาง เปนหลังคาที่มีความสะดวกในการกอสราง สามารถ
กันแดดกันฝนไดดี และสามารถระบายความรอน ใตหลังคาไดดีอีกดวย  

3.5 หลังคาทรงปนหยา (Hip Roof)  

เปนหลังคาที่กันแดดกันฝนไดดีทุกๆดาน มีความโออาสงางามแตหลังคาชนิดนี้มีราคาแพง 
เน่ืองจากเปลืองวัสดุมากกวาหลังคาชนิดอ่ืนๆ ตลอดจนตองใชชางที่มีฝมือพอสมควรในการกอสราง
เพราะมีรายละเอียดเยอะกวาหลังคาชนิดอ่ืนๆ 
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3.6 หลังคาแบบรวมสมัย (Modern& Contemporary)  

เปนหลังคาที่มีรูปทรงทันสมัย แตกตางจาก 5 แบบขางตนและใชวัสดุที่ทันสมัย กอใหเกิด
รูปทรงแปลกตาแตตองระวังเรื่องความรอนและการรั่วซึม 

4. วัสดุโครงหลังคา 

รูปแบบของหลังคาชนิดตางๆและวัสดุที่ใชทําโครงหลังคา ที่เปนที่นิยมใชกันมากในบานเรา ซึ่ง
สามารถแบงไดเปน 2 ประเภทหลัก ๆ คือ  

4.1 วัสดุโครงหลังคาเหล็ก  

โครงหลังคาที่เปนเหล็กนั้นยังสามารถแยกเปน โครงหลังคาเหล็กกลม ซ่ึงนิยมใชใน
หลังคาที่ตองการรูปทรงที่แปลกตา ตลอดจนมี ระยะชวงกวางของเสามากๆ สวนโครงสรางหลังคา
เหล็กอีกประเภทคือ โครงหลังคาที่เปนเหล็กตัว C ซ่ึงมัก จะเปนเหล็กที่มี ความหนาราวๆ 2.3 มม.
เหมาะสําหรับใชกับกระเบื้องลอนคู และความหนาขึ้นมาหนอยขนาด 3.2 มม. ใชกับ กระเบื้องโมเนีย 
นอกจากนี้เหล็กที่ใชตองเปนเหล็กที่ไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม และจําเปนตอง ทาดวยสีกันสนิมที่
ไดรับมาตรฐานไมนอยกวา 2 ครั้ง การเวนระยะโครงเหล็ก สําหรับการวางแปเหล็กเพื่อรับกระเบื้อง 
หรือภาษาชางเรียกวา “จันทัน” น้ันควร จะตองเวนระยะชวง หางประมาณ 1 - 1.5 เมตร ขึ้นอยูกับ
ขนาดกระเบื้องที่เราใช หากใชกระเบื้องลอนคูจันทันใหมีระยะหาง เพราะมีนํ้าหนักเบาแตหากเปน
กระเบื้องโมเนียรจันทัน ใหชิดกัน 

4.2 โครงหลังคาไมเน้ือแข็ง  

โครงหลังคาไมเน้ือแข็งตองเปนไมที่ไดรับการอบ หรือผ่ึงจนแหง จะตองไมมีรอยแตกราว
บิดหรืองอ ตองเปนไมที่ไดมาตรฐานของกรมปาไม นอกจากนี้ควรทาน้ํายากันปลวกอยางนอย 2 ครั้ง 
การขึ้นโครงหลังคาที่เปนไม ควรใชไมเน้ือแข็งขนาดหนา 2” x 6” หรือ 2” x 8” ขึ้นอยูกับการรับ
นํ้าหนัก และความกวางของอาคารตาม ความเหมาะสม หากอาคารมีชวงกวางมาก ควรใชไมค้ํายัน
เสริมความแข็งแรงเปนโครงถัก ที่ภาษาชางมักเรียกวา โครงทรัส (Truss) สวนระยะการวางจันทัน
ตองเวนระยะประมาณ 1 เมตร เน่ืองจากการวางจันทัน ระยะที่ถี่จะชวยลด ความเสี่ยงที่ทําให หลังคา
แอนไดหลักสําคัญ  

ในการที่จะเลือกใชโครงหลังคาไมวาจะเปนเหล็กหรือไมน้ัน ตองคํานึงถึงอายุการใชงาน
และวัสดุที่ใชมุงหลังคาเพื่อใหไดโครงหลังคาที่เหมาะกับบาน สวนประกอบตางๆของหลังคามีดังน้ี 
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รูปที่ 4  ตัวอยางโครงสรางหลังคา 
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รูปที่ 5  ตัวอยางแบบขยายโครงสรางหลังคา 

 

4.3 รายละเอียดสวนประกอบของโครงสรางหลังคา 

• อะเส คือสวนของโครงหลังคาที่วางพาดอยูบนหัวเสา ลักษณะคลายๆคาน ทําหนาที่
ยึดและรัดหัวเสา และยังทําหนาที่ รับแรงจากโครงหลังคาถายลงสูเสาอีกดวย 
โดยทั่วไปแลวในการวางอะแส มักจะวางทางดานริมนอกของเสา และวางเฉพาะ
ดานที่มีความลาดเอียงของหลังคา ดังนั้นหลังคามะนิลา (Gable Roof) จะมีอะเส
หลักเพียง 2 ดานในขณะที่หลังคาปนหยา (Hip Roof) จะมีอะเสหลัก 4 ดาน 

• ข่ือ คื่อสวนของโครงสรางที่วาอยูบนหัวเสาในทิศทางเดียวกัน กับจันทันทําหนาที่
รับทั้งแรงดึงและยึดหัวเสา ในแนวคานสกัด และชวยยึดโครงผนัง 

• ด้ังเอก คือสวนของโครงสรางที่อยูในแนวสันหลังคา โดยวางอยูบนขื่อตัวฉากตรง
ขึ้นไปโดยมีอกไกวางพาดตามแนวสันหลังคาเปนตัวยึด  

• อกไก คือสวนของโครงสรางที่วางพาดอยูบนด้ังบริเวณสันหลังคา ทําหนาที่รับ
จันทัน 

• จันทัน คือสวนของโครงสรางที่วางอยูบนหัวเสา โดยวางพาดอยูบนอะเสและอกไก
รองรับแป หรือระแนงที่รับกระเบื้องมุงหลังคา จันทันยังแบงเปนจันทันเอกคือ 
จันทันที่วางอยูบนหัวเสาและจันทันที่มิไดวางพาดอยูบนหัวเสา โดยทั่วไปจันทันจะ
วางทุกระยรประมาณ 1.00 ม. โดยระยะหางของจันทันขึ้นอยูกับนํ้าหนักของวัสดุมุง 
หลังคาและระยะแปดวย 
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• แปหรือระแนง คือสวนของโครงสรางที่วางอยูบนจันทัน รองรับวัสดุมุงหลังคา
ประเภทตางๆ โดยวางขนานกับแนวอกไก เริ่มจากสวนที่ต่ําสุดไปสูสวนที่สูงสุดของ
หลังคา  

• เชิงชาย คือสวนของโครงสรางที่ปดอยูบริเวณปลายจันทัน เพ่ือปกปดความไม
เรียบรอยของปลายจันทัน อีกทั้งยังเปนสวนที่ใชยึดเหล็กรับรางน้ําและยังทําหนาที่
เปนแผนปดดานสกัดของจันทันที่ชวยกันมิใหฝนสาดยอนกลับดวย 

• ปนลม คือสวนของโครงสรางที่ปดไมใหเห็นสันกระเบื้องทางดานหนาจ่ัว และปดหัว
แป จะใชกับอาคารประเภทมีหนาจ่ัวเทานั้น 

• ไมปดลอน หรือไมเซาะตามลอนกระเบื้อง เปนไมที่มีลักษณะโคงตามขนาดลอน
ของวัสดุมุงหลังคา เพ่ือปดชองวางระหวางปลายกระเบื้องกับเชิงชายกันนกและ
แมลงเล็ดลอดเขาไปกอความรําคาญในบานของทาน 

• ตะเฆสัน จะอยูบริเวณครอบมุมหลังคา ที่ความลาดเอียง 2 ดานมาบรรจบกัน โดย
หันหนาออกจากกัน โดยมีครอบกระเบื้องและวัสดุมุงอีกที 

• ตะเฆราง เปนสวนที่ความลาดเอียงของหลังคาสองดานมาชนกันเปนราง ซ่ึง
บริเวณสวนนี้จําเปนจะตองมีรางน้ํา เพ่ือระบายน้ําออกจาก หลังคา 

5. วัสดุมุงหลังคา 

วัสดุที่นิยมนํามามุงหลังคากันในปจจุบันมีใหเลือกอยูหลากสีหลายชนิดเลยทีเดียว ที่พบเห็นกัน
ทั่วไปในก็มีดังน้ี 

5.1 วัสดุมุงหลังคาชนิดแผนกระเบื้อง สามารถแบงออกไดเปน 

• กระเบื้องดินเผา เปนวัสดุธรรมชาติใชเปนวัสดุมุงหลังคากันมาแตโบราณปจจุบันใช
มุงหลังคาที่ตองการโชวหลังคาเชน บานทรงไทยโบสถ วิหารกระเบื้องชนิดนี้ใชมุง
หลังคาที่มีความลาดเอียงมากๆ มิฉะนั้นหลังคามีโอกาสจะรั่วได 

• กระเบื้องคอนกรีตหรือกระเบื้องซีเมนต วัสดุมุงหลังคาชนิดนี้มีความแข็งแรงและ
สวยงามแตมีราคาคอนคางแพง และมีนํ้าหนักมาก ทําใหโครงหลังคาที่จะมุงดวย
กระเบื้องชนิดนี้ตองแข็งแรงขึ้นเพ่ือรับนํ้าหนักวัสดุมุงหลังคา กระเบื้องซีเมนตมีอยู 
2 ชนิดดวยกันคือ กระเบื้องสี่เหลียมขนมเปยกปูน ขนาดเล็กที่ใชมุงกับหลังคาที่มี
ความลาดเอียงตั้งแต 30-45 องศา สวนอีกชนิดนั้นเปนกระเบื้องที่เรียกกันวา 
กระเบื้องโมเนียรซ่ึงสามารถมุงหลังคาในความชันตั้งแต 17 องศา 

• กระเบื้องคอนกรีตแผนเรียบ กระเบื้องคอนกรีตแผนเรียบมีความสวยงามเพราะผิว
ของกระเบื้องมีความเนียนเรียบ 
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• กระเบื้องซีเมนตใยหินหรือกระเบื้องเอสเบสทอสซีเมนต กระเบื้องชนิดนี้มีคุณสมบัติ
กันไฟ และเปนฉนวนปองกันความรอน มีราคาไมแพงและมุงหลังคาที่มีความลาด
ชันตั้งแต 10 องศากระเบื้องซีเมนตใยหินสามารถแบงเปนประเภทตางๆตามที่พบ
ในทองตลาดมี 2 ชนิด คือ กระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก ใชกับบานพักอาศัยสวนลูกฟูก
ลอนใหญใชกับอาคารขนาดใหญตามสัดสวนที่รับกันพอดี 

• กระเบื้องลอนคู กระเบื้องลอนคูระบายน้ําไดดีกวากระเบื้องลูกฟูกเนื่องจากมีลอนที่
ลึกและกวางกวาจึงนิยมใชมุงหลังคามากกวา 

5.2 วัสดุมุงหลังคาโลหะ  

หรือเรียกกันภาษาชางวาหลังคาเหล็กรีด ทําจากแผนเหล็กอาบสังกะสีดัดเปนลอน นิยมใช
ในการมุงหลังคา ขนาดใหญเพ่ิมสีสันใหกับอาคารสมัยใหม แตวัสดุชนิดนี้มีปญหาเรื่อง
ความรอน เน่ืองจากหลังคาโลหะกันความรอนไดนอยมาก และมีปญหาเรื่องเสียงในเวลา
ฝนตก 

5.3 วัสดุประเภทพลาสติกหรือไพเบอร  
เปนแผนโปรงใสทําเปนรูปรางเหมือนกระเบื้องชนิดตางๆ เพ่ือใชมุงกับกระเบื้องเหลานั้น 
ในบริเวณที่ตองการแสงสวางจากหลังคาเชนหองนํ้า เปนตน ก็ทราบวัสดุมุงหลังคา
ประเภทตางๆที่นิยมใชกันไปเรียบรอยแลว สวนการเลือกใชน้ันตองคํานึงถึงลักษณะของ
หลังคาความลาดเอียงรูปแบบของอาคารบานเรือนของทานตลอดจน ราคาวัสดุคาโครง
หลังคาจะรักจะชอบแบบไหนก็เลือกใชกันตามความเหมาะสม 

5.4 วัสดุประเภทแผนชิงเก้ิล  

เปนประเภทวัสดุสังเคราะห เริ่มเปนที่นิยมใชในบานเราโดยเฉพาะอาคารประเภทรีสอร
ทตากอากาศเพราะเลนรูปทรงไดหลายรูปแบบ 

5.5 วัสดุมุงประเภทอื่นๆ เชนวัสดุประเภททองแดงหรือแผนตะกั่ว เปนตน 

เน่ืองจากบานนั้นจุดเดนที่สะดุดตาที่สุดก็คือ หลังคา งานหลังคาเปนเรื่องที่ละเอียดออนถาทํา
ไมดีก็มีปญหารั่วซึม ซ่ึงจะลามไป ถึงปญหาตาง ๆ อีก แกไขกันลําบาก เพ่ือปองกันปญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้น ควรจะเริ่มจากการเลือกวัสดุมุงหลังคา กันกอน ก็คงตองแลว แตรสนิยมของทาน เม่ือเลือก
แลวก็มาดูความลาดเอียงของหลังคา เน่ืองจากวัสดุหลังคา แตละประเภทนั้น มีความลาดชันในการมุง 
ไดไมเทากันคือ 

• กระเบื้องซีเมนตใยหินใชมุงความลาดชันตั้งแต 10 องศา 

• กระเบื้องคอนกรีตรูปสี่เหลียมขนมเปยกปูน ใชมุงหลังคาความลาดเอียง 30-45องศา  

• กระเบื้องโมเนียร ใชมุงหลังคาความลาดชันตั้งแต 17 องศา 
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• กระเบื้องดินเผา ใชมุงหลังคา ความลาดชันตั้งแต 20 องศา 

• สวนหลังคาประเภทอื่นๆ ก็ใชมุงกันที่ประมาณ 30-45 องศา ในบานเมืองรอนเชนบาน
เราน้ัน การเลือกใชหลังคา ทีมีความชันมากจะสงผลดีตอการระบายน้ํา และการระบาย
ความรอนใตหลังคา 

การเลือกวัสดุมุงหลังคาคือโครงหลังคา เพราะวัสดุมุงหลังคาที่มีนํ้าหนักมากก็จะเพ่ิมราคาโครง
หลังคา ที่จะมารับนํ้าหนักวัสดุมุง เม่ือไดวัสดุมุงหลังคา และความลาดชันแลวมาดู ระยะลักษณะของ
การทับซอน ระยะและมุมลาดเอียงของหลังคากัน 

• ความลาดชันของหลังคา 10-20 องศาระยะทับซอน 20 ซม. 

• ความลาดชันของหลังคา 21-40 องศาระยะทับซอน 15 ซม. 

• ความลาดชันของหลังคา 41-60 องศาระยะทับซอน10 ซม. 

• ความลาดชันของหลังคา 60 องศาขึ้นไประยะทับซอน 5 ซม. 

ระยะทับซอนดังกลาวเปนระยะอยางนอย หากมากกวานี้ก็ไมวากัน แตจะทําใหเปลืองวัสดุมุง
ขึ้นอีก วัสดุที่ใชสําหรับงานหลังคา อีกชิ้น ก็คือ ครอบหลังคา ก็ควรเลือกงาย ๆ คือ เลือกครอบหลังคา
ชนิดเดียวกัน กับกระเบื้องมุงหลังคาสวนใหญเขาจะผลิตมาคูกันตามองศา ที่นิยมใช เปนสวนใหญ 
เชน ครอบหลังคา 30, 35, 40 องศา หากเปนมุงลาดชันอ่ืน ๆก็ใชครอบหลังคาปูนปน ซ่ึงตองทําตาม
แบบอยางเครงครัด และก็ไมลืมที่จะผสมน้ํายากันซึมดวย 

รายละเอียดเนื้อหาภาคปฏิบัต ิ

ในสวนของงานในภาคปฏิบัติน้ี ผูเขาอบรมจะตองทําความเขาใจถึงวัสดุที่ใชในงานมุงหลังคา 
เครื่องมือที่ใช คุณสมบัติและประเภทของวัสดุมุงหลังคา เทคนิคการมุงหลังคา และการซอมแซม
บํารุงรักษา ซ่ึงผูอบรมตองศึกษาและฝกฝนตามใบงานใน 3 หัวขอ คือ 1. งานมุงหลังคาลอนคู 2.งาน
มุงหลังคาโมเนียร และ 3.งานซอมแซมงานมุงหลังคา 

 

  
รูปที่ 6  ตัวอยางงานมุงหลังคาโมเนียร 
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รูปที่ 7  ตัวอยางงานมุงหลังคาลอนคู 

 

 
 

รูปที่ 8  ตัวอยางการซอมแซมหลังคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรฝกอบรมพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน” 

126          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ                                 
 

เร่ือง งานมุงหลังคา 

สอนโดย : อ.อดิสรณ พงษสุวรรณ 

สอนครั้งที่ 1-3 

จํานวน 10.5 ชั่วโมง 

จุดประสงค  

   1. รูวัสดุที่ใชในงานมุงหลังคา 

   2. รูชนิดและประเภทของงานมุงหลังคา 

   3. รูคุณสมบัติของหลังคาแตละประเภท 

   4. รูเครื่องมือที่ใชในงานมุงหลังคา 

 

เครื่องมือและอุปกรณ :  

1. ระดับนํ้า  

2. เลื่อยลันดา 

3. สวานมือ 

4. คอน 

5. กุญแจเลื่อนหรือกุญแจปากตาย 

6. บุง 

7. รอกตาเดียว 

8. เชือกมะนิลา 

9. เชือกหรือสายเอนปลาสติก 

10. กระดานและบันได 

11. คีม 

12. เกรียง 

13. แปรงทาสี 

 

 

 

 

 

วัสดุ :  

1. กระเบื้องหลังคาลอนคู 

2. กระเบื้องหลังคาโมเนียร 

3. ขอยึด 

4. ตะปู 

5. ตะปูเกลียว 

6. สลักเกลียว 

7. ลวดยึด 

8. ครอบมุม 

9. ครอบปรับมุม บน/ลาง 

10. ครอบเพิงแหงน 

11. กระเบื้องชนฝา 

12. ครอบสามทาง 

13. ปูนซีเมนตกันซึมสําเร็จรูป 

14. สีนํ้าพลาสติก 

 

 

    

 

 

 

ใบงานที่  1 
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เร่ือง งานมุงหลังคาลอนคู 
สอนโดย : อ.อดิสรณ พงษสุวรรณ 

 

สอนครั้งที่ 1 

จํานวน 3.5 ชั่วโมง 

จุดประสงค  

   1. รูขั้นตอนงานมุงหลังคาลอนคู 

   2. รูหลักการงานมุงหลังคาลอนคู 

 

เครื่องมือและอุปกรณ :  

1. ระดับนํ้า  

2. เลื่อยลันดา 

3. สวานมือ 

4. คอน 

5. กุญแจเลื่อนหรือกุญแจปากตาย 

6. บุง 

7. รอกตาเดียว 

8. เชือกมะนิลา 

9. เชือกหรือสายเอนปลาสติก 

10. กระดานและบันได 

 

วัสดุ :  

1. กระเบื้องหลังคาลอนคู 

2. ขอยึด 

3. ตะปู 

4. ตะปูเกลียว 

5. สลักเกลียว 

6. ครอบมุม 

7. ครอบปรับมุม บน/ลาง 

8. ครอบเพิงแหงน 

9. กระเบื้องชนฝา 

10. ครอบสามทาง 

 

ลําดับข้ันตอนการทํางาน : 

   1. อธิบายวัสดุที่ใชในงานมุงหลังคาลอนคู 

   2. อธิบายคุณสมบัติของหลังคาลอนคู 

   3. อธิบายเครื่องมือที่ใชในงานมุงหลังคาลอนคูและสาธิตวิธีการใชเครื่องมือดังกลาว 
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ใบงานที่  2 

เร่ือง งานมุงหลังคาโมเนียร 
สอนโดย : อ.อดิสรณ พงษสุวรรณ 

 

สอนครั้งที่ 2 

จํานวน 3.5 ชั่วโมง 

จุดประสงค  

   1. รูขั้นตอนงานมุงหลังคาโมเนียร 

   2. รูหลักการงานมุงหลังคาโมเนียร 

 

เครื่องมือและอุปกรณ :  

1. ระดับนํ้า  

2. เลื่อยลันดา 

3. สวานมือ 

4. คอน 

5. บุง 

6. รอกตาเดียว 

7. เชือกมะนิลา 

8. เชือกหรือสายเอนปลาสติก 

9. กระดานและบันได 

10. คีม 

 

วัสดุ :  

1. กระเบื้องหลังคาโมเนียร 

2. ตะปู 

3. ลวดยึด 

4. ครอบมุม 

5. ครอบปรับมุม บน/ลาง 

6. ครอบเพิงแหงน 

7. กระเบื้องชนฝา 

8. ครอบสามทาง 

    

 

 

ลําดับข้ันตอนการทํางาน : 

   1. อธิบายวัสดุที่ใชในงานมุงหลังคาโมเนียร 

   2. อธิบายคุณสมบัติของหลังคาโมเนียร 

   3. อธิบายเครื่องมือที่ใชในงานมุงหลังคาโมเนียรและสาธิตวิธีการใชเครื่องมือดังกลาว 
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ใบงานที่  3 

เร่ือง งานซอมแซมงานมุงหลังคา 
สอนโดย : อ.อดิสรณ พงษสุวรรณ 

 

สอนครั้งที่ 3 

จํานวน 3.5 ชั่วโมง 

จุดประสงค  

   1. รูขั้นตอนงานซอมแซมงานมุงหลังคา 

   2. รูหลักการงานซอมแซมงานมุงหลังคา 

 

เครื่องมือและอุปกรณ :  

1. ระดับนํ้า  

2. เลื่อยลันดา 

3. สวานมือ 

4. คอน 

5. กุญแจเลื่อนหรือกุญแจปากตาย 

6. บุง 

7. รอกตาเดียว 

8. เชือกมะนิลา 

9. เชือกหรือสายเอนปลาสติก 

10. กระดานและบันได 

11. คีม 

12. เกรียง 

13. แปรงทาสี 

วัสดุ :  

1. ปูนซีเมนตกันซึมสําเร็จรูป 

2. สีนํ้าพลาสติก 

    

    

 

 

ลําดับข้ันตอนการทํางาน : 

   1. อธิบายวัสดุที่ใชในงานซอมแซมงานมุงหลังคา 

   2. อธิบายเครื่องมือที่ใชในงานซอมแซมงานมุงหลังคาและสาธิตวิธีการใชเครื่องมือดังกลาว 
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แผนการสอน 
เร่ือง งานติดตั้งสุขภัณฑและกอกน้ํา 

คําอธิบายเนื้อหา 

สําหรับงานสุขภัณฑและงานทอน้ันนับวามีความสําคัญไมนอยกวางานชนิดอ่ืนในสายงาน
กอสราง ฉะน้ันชางกอสรางที่ดีจะตองศึกษาและมีความรูที่ดีในหลักการและวิธีการใชงานวัสดุและ
เครื่องมือในงานสุขภัณฑและงานทอน้ันอยางถูกตอง  ในเน้ือหาการอบรมนี้จะไดกลาวถึง   โดย
สามารถเลือกใชขนาดของวัสดุและเครื่องมือในงานทอ P.V.C. งานทอเหล็กและงานสุขภัณฑให
เหมาะสมกับขนาดของงานดวย ประการสุดทายควรตองรูวิธีรักษาเครื่องมือ และมีการซอมแซมให
เครื่องมืออยูในสภาพใชงานไดอยูเสมอ 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหสามารถอานแบบ  เลือกใชชนิดงานทอ P.V.C. งานทอเหล็กและงานสุขภัณฑ เพ่ือใหมี
ทักษะในการตอทอP.V.C  งานทอเหล็กและงานสุขภัณฑได   สามารถเลือกใชเครื่องมือและอุปกรณ
ในงานทอ P.V.C. งานทอเหล็กและงานสุขภัณฑจนเกิดความชํานาญ   และเพ่ือใหรูจักทําความ
สะอาด  การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณในงานทอ P.V.C. งานทอเหล็กและงานสุขภัณฑ 

หัวขอที่สอน 

 ในภาคทฤษฎีจะกลาวถึงหลักการและทฤษฎีเบื้องในงานทอ P.V.C. งานทอเหล็กและงาน 
สุขภัณฑรวมถึงวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณที่ใชในงานทอ P.V.C.  งานทอเหล็กและงานสุขภัณฑ        
 ในภาคปฏิบัติจะมีการสาธิตการติดตั้งและการบํารุงรักษางานทอ P.V.C. งานทอเหล็กและงาน
ทอสุขภัณฑที่ถูกตองตามหลักสากลและปจจุบัน 

วิธีการและสือ่การสอน 

สอนทฤษฏีแบบบรรยายควบคูกับการปฏิบัติโดยสาธิตจริง  

โดยใชสื่อการสอน  LCD Projector  

การวัดและประเมินผล 

การวัดและประเมินผล  จะประเมินจากการปฏิบัติงานและมีการทดสอบหลังการอบรม 

เปาหมายดานการเรียนรู 

เม่ือผูปฏิบัติไดเขารับการอบรมแลวสามารถเขาใจในระบบงานทอ P.V.C.งานทอ P.V.C. งาน
ทอเหล็กตางๆ รวมถึงอุปกรณและวัสดุที่ใชในงานทอ P.V.C. งานทอ P.V.C. งานทอเหล็กนั้นไดเปน
อยางดี สามารถเลือกชนิด ขนาดและอุปกรณเสริมในงานงานทอ P.V.C. งานทอเหล็กและงาน
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สุขภัณฑไดอยางเหมาะสมและถูกตอง   สามารถนําไปประยุกตใชไดจริงอยางมีหลักการตามวิทยา
สมัยใหม 

รายละเอียดเนื้อหาภาคทฤษฎี 

ทอพีวีซี (PVC = Polyvinyl-Chloride) ใชเปนทอที่ตานแรงดัน เม่ือนําไปใชกับการเดินทอนํ้า
จายเขาอาคาร งานระบายน้ําดานชลประทานและการสงแกสธรรมชาติ แตสวนใหญมักนิยมนํามาใช
ในการเดินทอระบาย, ทอนํ้าเสีย และทออากาศ ทอพีวีซีสามารถตานแรงกระทบกระแทกไดสูง รับแรง
ดึงไดสูงและดวยลักษณะที่ยอดเยี่ยมคือตานทานอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงได ทั้งสามารถตานทานการ
สึกกรอน อันเนื่องมาจากวัตถุเคมีที่เปนกรดและดางไวอยางสูง ดังน้ันเพ่ือใหการใชงานสามารถ
นําไปใชไดตามวัตถุประสงคของงานแตละชนิด จึงสามารถแบงขั้นตอนในการศึกษางานทอพีวีวีได
ดังน้ี 

1. ชนิดของทอ P.V.C. 

2. ลักษณะของขอตอพลาสติก 

3. การเลือกใชทอ P.V.C. 

4. วิธีการตอทอ P.V.C. 

 ทอเหล็กเปนที่รูจักกันทั่วไปอยางแพรหลาย มีวิธีการผลิตที่แตกตางกัน 3 ชนิด ชนิดแรกทํา
การผลิตโดยการตอชนและเชื่อม(butt-weld pipe)   ซ่ึงปลายแผนเหล็กจะตัดริมตั้งไดฉาก แลวนําไป
โคงใหกลมคลายปลอกทอ หลังจากนั้นจะทําการเชื่อมรอยตอยาวตลอดความยาวของทอ การตอเชื่อม
ชนิดนี้จะมีความแข็งแรงนอยกวาความแข็งแรงของทอที่ผลติดวย 2 วิธีที่จะกลาวถงึ วิธีที่ 2 ทําการ
ผลิตดวยการซอนปลายแผนกันแลวเชื่อม(Lab-weld pipe)  วิธีที่ 3 คือมีความแตกตางกวา 2 วิธีแรก 
คือขณะที่ทําใหเหล็กรอนและแดงอยูโดยสงเขาในแบบของเครื่องจักร ทอจะถูกปลอยออกมาจาก
เครื่องในสภาพทอที่ไมมีตะเข็บ ซ่ึงพบวาทฤษฎีงานทอเหล็ก 

1. ชนิดทอเหล็ก 

  1.1 ทอโลหะบาง (Electrical Metallic Tubing)  

1.2 ทอ EMT  

1.3 ทอโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit) 

1.4 ทอ IMC  

1.5 ทอโลหะหนา (Rigid Steel Conduit) 

1.6 ทอ RSC  

1.7 ทอโลหะออน (Flexible Metal Conduit)  

1.8 ทอโลหะออนกันนํ้า  
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2. ขนาดของทอเหล็ก  

  2.1 ทอเหล็กมาตรฐาน(Standard pipe) 

  2.2 ทอแข็งมาก(Extra heavy pipe) 

  2.3 ทอแข็งมากที่สุด(Double extra heavy pipe) 

3. เกลียวทอ  

4. อุปกรณตอทอ และการนําไปใช 

  4.1  ของอ (Elbows)  

  4.2 สามทาง (T Fitting)  

  4.3 ขอตอตรง และขอตอตรงลด (Coupling and Reducing coupling) 

  4.4 ยูเน่ียน (Unions)  

  4.5 นิปเปล (Nipples)  

  4.6 อุปกรณที่หมุนเกลียวเขาชนิดอ่ืน (Other malleable iron fitting)  

5. วิธีการตอทอเหล็ก 

  5.1 การตัดทอ  

  5.2 การทําเกลียว 

  5.3 การขันขอตอ   

 การจัดการงานสุขาภิบาลในอาคารที่อยูอาศัยเพ่ือกอใหเกิดสุขภาพอนามัยที่ดี ตองจัดใหมี
ระบบการใชนํ้าและระบายน้ําออกจากอาคารอยางเหมาะสม จึงตองอาศัยเคร่ืองสุขภัณฑเพ่ือ
จุดประสงคดังกลาว เครื่องสุขภัณฑที่ ใชกับอาคารมีมากหลายชนิด การเลือกควรพิจารณา
องคประกอบหลายอยางรวมกัน เชน ชนิดอาคาร การอยูอาศัย ลักษณะการใชงาน รูปราง คุณภาพ  
วัสดุและจํานวนเครื่องสุขภัณฑทั้งหมดที่ตองใช    

 ดังนั้น ตามความหมายของเครื่องสุขภัณฑ หมายถึง ภาชนะ อุปกรณหรือเครื่องใชที่ทําหนาที่
รองรับนํ้า รองรับของเหลว และจายของเหลว นํ้าเสีย หรือนํ้าโสโครกที่เกิดจากการใชงานชําระลาง
ขับถายออกจากรางกายมนุษยเพ่ืออํานวยความสะดวก ความสบาย ความผาสุก และสุขภาพอนามัย
ผูใชแลว สงถายโดยตรงหรือโดยออม เปนตน ซ่ึงสามารถจัดแบงเนื้อหาในงานสุขภัณฑดังน้ี 

1. จุดประสงคการใชเครื่องสุขภัณฑ 

2. มาตรฐานและคุณภาพของเครื่องสุขภัณฑ 

3. ประเภทและชนิดของเครื่องสุขภัณฑ 

  3.1 เครื่องสุขภัณฑที่ใชรองรับนํ้าเสีย 

  3.2 เครื่องสุขภัณฑที่ใชรองรับนํ้าโสโครก 

4. วัสดุเครื่องสุขภัณฑ 
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  4.1 ประเภทดินเผาเคลือบ 

  4.2 ประเภทโลหะ 

  4.3 ประเภทวัสดุสังเคราะห 

5. งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ 

  5.1 อางลางหนาชนิดติดแขวนผนัง 

  5.2 อางลางหนาชนิดมีขาตั้ง 

  5.4 โถสวมแบบน่ังราบ 

  5.5 โถปสสาวะชาย 

  5.6 โถปสสาวะหญิง 

รายละเอียดเนื้อหาภาคปฏิบัต ิ

 ทอพีวีซี แตละผูผลิตจะทําขอตอขึ้นมาใชและมีเอกสารแนะนําคุณสมบัติ เชน เปนทอสามารถ
ทนตอสารเคมี ไมเปนสนิม และไมผุกกรอน มีนํ้าหนักเบากวาโลหะ 5 เทา ทนตอสภาพดินฟาอากาศ 
ผิวทอเรียบ ทําใหของเหลวไหลไดสะดวก ไมติดไฟและเปนฉนวนไฟฟา สะดวกในการติดตั้ง บาง
ชนิดใชนํ้ายาซิเมนต (Solvent cement) ใชแหวนยางตอ และการใชเกลียวกับขอตอบางตัว ดังน้ันใน
การบรรยายครั้งน้ีจะไดอธิบายการตอทอพีวีซีในภาพรวม ที่ใชนํ้ายาซีเมนตและการใชแหวนยาง พอ
เปนแนวทางใหสามารถเดินทอไดอยางถูกตองกับการตอทอชนิดตางได 

 
รูปที่ 1  ตัวอยางการติดตั้ง ทอ PVC 
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ใบงานที่  1 

เร่ือง งานทอ P.V.C. 

สอนโดย : ผศ. สมบูรณ   คงสมศักดิ์ศิริ 

สอนครั้งที่ 1 

จํานวน 3.5 ชั่วโมง 

จุดประสงค  

   1. รูหลักการงานทอ P.V.C. 

   2. รูขั้นตอนการปฏิบัติงานทอ P.V.C.ที่ถูกตอง 

   3. สามารถปฏิบัติการงานทอ P.V.C.ไดอยางถูกตอง 

   4. เกิดทักษะในการทํางาน 

เครื่องมือและอุปกรณ :  

   1. ตลับเมตร 

   2. ฉากเหล็ก 

   3. เครื่องมือทําระดับ 

   4. บรรทัดเหล็ก 

   5. เลื่อยตัดเหล็ก 

   6. ตะไบ และคอนและไขควง 

   7. สวานมือไฟฟา 

   8. ประแจ 

 

วัสดุ :  

   1. ทอ P.V.C. 

   2. ของอและขอตอชนิดตางๆ 

   3. อุปกรณขอตอทอ 

   4. นํ้ายาซิเมนต 

   5. สก็อตเทปพันทอ 

   6. แหวนยางตอ 

ลําดับข้ันตอนการทํางาน : 

1. การตัดทอ 

2. การตอทอ 

 

  

 

 

 

 

 



 
โครงการใหคําปรึกษาการพัฒนานายชาง/ ชางกอสราง ภายใตโครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs สูตลาดอาเซียน 

กลุมอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเน่ือง 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ                                                                                             135 
 

การตอทอเหล็ก หรือทอเหล็กอาบสังกะสีอาจตอดวยการเชื่อม หรือตอดวยอุปกรณที่เปนขอ
ตอชนิดตางๆ สําหรับการเดินทอนํ้าโดยปรกติแลว นิยมใชการตอดวยการเชื่อม ที่มีเกลียวที่หัวตอ 
เสนทอจึงตองทําเกลียวไวใหพอดีกับเกลียวของขอตอชนิดตางๆ  ดังน้ัน การที่มีความเขาใจชนิดและ
หนาที่ของขอตอ ทําใหเลือกใชกับการเดินทอได 

 

 
รูปที่ 2  ตัวอยางการติดตั้ง ทอเหล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรฝกอบรมพัฒนานายชาง/ชางกอสราง 
ภายใต “โครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs Consortium สูตลาดอาเซียน” 

136          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ                                 
 

 

ใบงานที่  2 

เร่ือง งานทอเหล็ก 

สอนโดย : ผศ. สมบูรณ   คงสมศักดิ์ศิริ 

สอนครั้งที่ 2 

จํานวน 3.5 ชั่วโมง 

จุดประสงค  

   1. รูหลักการและทฤษฎีงานทอเหล็ก 

   2. รูขั้นตอนการตัด ตอ และทําเกลียวทอเหล็กแตละชนิด 

   3. สามารถเดินทอเหล็กตางๆพรอมของอไดโดยใชหลักการและขั้นตอนดังกลาวได 

   4. เกิดทักษะในการทํางานงานทอเหล็ก 

เครื่องมือและอุปกรณ :  

   1. ตลับเมตร 

   2. ฉากเหล็ก 

   3. เครื่องมือทําระดับ 

   4. วงเวียนหรือดิไวเดอร(Dividers) 

   5. เลื่อยตัดเหล็ก 

   6. ตะไบ และแมแรงจับทอ 

   7. สวานมือไฟฟา 

   8. คอนและไขควง 

   9. ประแจ  ประแจจับทอและประแจโซ 

  10. เครื่องตัดทอขนาดใหญและขนาดเล็ก 

  11. เครื่องทําเกลียว 

วัสด ุ:  

   1. ทอเหล็ก 

   2. ของอและขอตอชนิดตางๆ 

   3. อุปกรณขอตอทอ 

   4. นํ้ายาประสาน 

   5. สก็อตเทปพันทอ 

ลําดับข้ันตอนการทํางาน : 

1. การตัดทอ 

2. การทําเกลียว 

3. การขันขอตอ 
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งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑและอุปกรณ จะเปนขั้นตอนสุดทาย  สําหรับการทําหองสุขาหรือ
หองน้ํา หลังจากงานวางทอจายน้ํา ระบายน้ํา อากาศ ปูกระเบื้องพ้ืนและผนัง ทาสี ติดฝาเพดาน ไฟ
แสงสวาง ประตูหองนํ้าและชองลมชองแสงเสร็จเรียบรอยแลว การติดตั้งเครื่องสุขภัณฑจะไดผลดีมี
มาตรฐาน ใหความสะดวกสบายนาใชน้ัน หองนํ้าตองไดรับการออกแบบแปลนมากอนเปนอยาดี 
ระบบทอที่วางตองไดสัดสวนทั้งความสูง ระยะหางจากผนังและชองหางระหวางเครื่องสุขภัณฑตอง
ตรงกับมาตรฐานกําหนดตามชนิดเครื่องสุขภัณฑ 

 

 
 

รูปที่ 3  ตัวอยางการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑและอุปกรณ 
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1. งานติดตั้งอางลางหนาชนิดติดแขวนผนัง 

ใบงานที่  3  

เร่ือง งานติดตั้งอางลางหนาชนิดติดแขวนผนัง 

สอนโดย : ผศ. สมบูรณ   คงสมศักดิ์ศิริ 

สอนครั้งที่ 3 

จํานวน 3.5 ชั่วโมง 

จุดประสงค  

   1. รูหลักการติดตั้งอางลางหนาชนิดติดแขวนผนัง 

   2. รูขั้นตอนการติดตั้งอางลางหนาชนิดติดแขวนผนัง 

   3. สามารถทําการติดตั้งอางลางหนาชนิดติดแขวนผนัง 

   4. เกิดทักษะในการทํางาน 

 

เครื่องมือและอุปกรณ :  

   1. ชองระบายน้ํา 

   2. กอกน้ํา 

   3. ทอดักกลิ่น 

   4. สวาน 

   5. ไขควง 

   6. ประแจ 

 

วัสด ุ:  

   1. อางลางหนาชนิดติดแขวนผนัง  

   2. สกรู 

   3. สมอที่ทําจากพลาสติก 

   4. ซีเมนตขาวหรือซิลิโคน 

 

   ลําดับข้ันตอนการทํางาน : 

1. เดินทอนํ้าทิ้ง และทอนํ้าดี ตามระยะที่กําหนด 

2. ติดตั้งขาเหล็กยึดอางเขากับผนัง โดยขันกรูยึดขาเหล็กเฉพาะรูตางระยะ เพ่ือทําการปรับระดับ 

3. ทดลองแขวนอาง และทําเครื่องหมาย 

4. เจาะรูเพ่ือยึดสกรูตามตําแหนงที่ทําเครื่องหมาย โดยขันกรูยึดขาเหล็กดานบนใหแนน 

5. แขวนอางลางหนา และขันกรูยึดอางใหแนน 

6. ยาแนวดวยซีเมนตขาวหรือซิลิโคน พรอมติดตั้งอุปกรณทอนํ้าตางๆ 
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2. งานติดตั้งอางลางหนาชนิดมีขาตั้ง 

ใบงานที่  3 (ตอ) 

เร่ือง งานติดตั้งอางลางหนาชนิดมีขาตั้ง 

สอนโดย : ผศ. สมบูรณ   คงสมศักดิ์ศิริ 

สอนครั้งที่ 3 

จํานวน 3.5 ชั่วโมง 

จุดประสงค  

   1. รูหลักการติดตั้งอางลางชนิดมีขาตั้ง 

   2. รูขั้นตอนการติดตั้งอางลางชนิดมีขาตั้ง 

   3. สามารถทําการติดตั้งอางลางชนิดมีขาตั้ง 

   4. เกิดทักษะในการทํางาน 

 

เครื่องมือและอุปกรณ :  

   1. ชองระบายน้ํา 

   2. กอกน้ํา 

   3. ทอดักกลิ่น 

   4. สวาน 

   5. ไขควง 

   6. ประแจ 

วัสด ุ:  

   1. อางลางหนาชนิดมีขาตั้ง  

   2. สกรู 

   3. สมอที่ทําจากพลาสติก 

   4. ซีเมนตขาวหรือซิลิโคน 

 

 

ลําดับข้ันตอนการทํางาน : 

1. เดินทอนํ้าทิ้ง และทอนํ้าดี ตามระยะที่กําหนด 

2. ติดตั้งขาเหล็กยึดอางเขากับผนัง โดยขันกรูยึดขาเหล็กเฉพาะรูตางระยะ เพ่ือทําการปรับระดับ 

3. ทดลองแขวนอางพรอมขาตั้ง และทําเครื่องหมาย 

4. เจาะรูเพ่ือยึดสกรูตามตําแหนงที่ทําเครื่องหมาย โดยขันกรูยึดขาเหล็กดานบนใหแนน 

5. แขวนอางลางหนา และขันกรูยึดอางใหแนน  โดยในการติดตั้งขาตั้งแบบครึ้ง ควรยึดใหหัวสกรูโผล 

   ออกจากผนัง 20 มม. เพ่ือแขวนขาตั้ง 

6. ยาแนวดวยซีเมนตขาวหรือซิลิโคน พรอมติดตั้งอุปกรณทอนํ้าตางๆ 
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3. งานติดตั้งโถสวมแบบน่ังราบ 

ใบงานที่  3 (ตอ) 

เร่ือง งานติดตั้งโถสวมแบบน่ังราบ 

สอนโดย : ผศ. สมบูรณ   คงสมศักดิ์ศิริ 

สอนครั้งที่ 3 

จํานวน 3.5 ชั่วโมง 

จุดประสงค  

   1. รูหลักการติดตั้งโถสวมแบบน่ังราบ 

   2. รูขั้นตอนการติดตั้งโถสวมแบบน่ังราบ 

   3. สามารถทําการติดตั้งโถสวมแบบน่ังราบ 

   4. เกิดทักษะในการทํางาน 

เครื่องมือและอุปกรณ :  

   1. ชองระบายน้ํา 

   2. กอกน้ํา 

   3. ทอดักกลิ่น 

   4. สวาน 

   5. ไขควง 

   6. ประแจ 

 

วัสด ุ:  

   1. โถสวมนั่งราบ 

   2. อุปกรณลางโถสวม 

   3. ฝารองนั่งโถสวม 

   4. สกรู 

   5. ปะเก็นขี้ผึ้ง(Wax gasket) 

   6. พุดตี้(Putty) 

   7. ซีเมนตขาวหรือซิลิโคน 

   8. สายยางออนหรือทอทองแดงออน 

ลําดับข้ันตอนการทํางาน : 

1. เดินทอนํ้าทิ้ง และทอนํ้าดีใหไดระยะที่กําหนด โดยระยะ 305 มม. เปนระยะที่วัดออกมาจากผนังที่ 

   ตกแตงเสร็จแลวเทานั้น 

2. ติดตั้งอุปกรณลางโถสวมหรือหมอนํ้าและฝารองนั่งเขากับตัวโถ 

3. ติดตั้งหนาแปลน P.V.C.  และปะเก็นขี้ผึ้งกันซึม ซ่ึงหนาแปลน P.V.C. เปนอุปกรณสําคัญที่บริษัท   

   แนะนํา สําหรับการติดตั้งและปองกันกลิ่น 

4. ติดตั้งโถสุขภัณฑกับชุดหนาแปลน P.V.C.  

5. ขันน็อตยึดโถ และหมวกครอบสกรู 

6. ตรวจสอบโถใหไดระดับและยาแนวรอบฐานสุขภัณฑ 
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4. งานติดตั้งโถปสสาวะชาย 

ใบงานที่  3 (ตอ) 

เร่ือง งานติดตั้งโถปสสาวะชาย 

สอนโดย : ผศ. สมบูรณ   คงสมศักดิ์ศิริ 

สอนครั้งที่ 3 

จํานวน 3.5 ชั่วโมง 

จุดประสงค  

   1. รูหลักการติดตั้งโถปสสาวะชาย 

   2. รูขั้นตอนการติดตั้งโถปสสาวะชาย 

   3. สามารถทําการติดตั้งโถปสสาวะชาย 

   4. เกิดทักษะในการทํางาน 

 

เครื่องมือและอุปกรณ :  

   1. ชองระบายน้ํา 

   2. กอกน้ํา 

   3. ทอดักกลิ่น 

   4. สวาน 

   5. ไขควง 

   6. ประแจ 

 

วัสด ุ:  

   1. ตัวโถปสสาวะชาย 

   2. อุปกรณลางโถปสสาวะ 

   3. ตะแกรงกรอง 

   4. อุปกรณดักกลิ่น 

   5. สกรู 

   6. ซีเมนตขาวหรือซิลิโคน 

   7. หนาแปลนทองเหลือง 

ลําดับข้ันตอนการทํางาน : 

1. เดินทอนํ้าทิ้ง และทอนํ้าดีใหไดระยะที่กําหนด โดยขันกรูยึดขาเหล็กเฉพาะรูลาง เพ่ือทําการปรับ
ระดับ เม่ือไดระดับจึงขันสกรูตัวบน 

2. ติดตั้งขาเหล็กยึดโถเขากับผนัง และทดลองแขวน โดยขันสกรูยึดขาเหล็กเฉพาะรูลาง เพ่ือทําการ
ปรับระดับ เม่ือไดระดับจึงขันสกรูตัวบน 

3. ติดตั้งหนาแปลนทองเหลืองและปะเก็นกันซึม เขากับทอนํ้าทิ้ง 

4. ติดตั้งโถปสสาวะเขากับหนาแปลนทองเหลืองและขาเหล็กยึดโถ 

5. ขันน็อตยึดโถและติดตั้งอุปกรณฟลัชวาลว 

6. ยาแนวดวยซีเมนตขาวหรือซิลิโคน 
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5. งานติดตั้งโถปสสาวะหญิง 

ใบงานที่  3 (ตอ) 

เร่ือง งานติดตั้งโถปสสาวะหญิง 

สอนโดย : ผศ. สมบูรณ   คงสมศักดิ์ศิริ 

สอนครั้งที่ 3 

จํานวน 3.5 ชั่วโมง 

จุดประสงค  

   1. รูหลักการติดตั้งโถปสสาวะหญิง 

   2. รูขั้นตอนการติดตั้งโถปสสาวะหญิง 

   3. สามารถทําการติดตั้งโถปสสาวะหญิง 

   4. เกิดทักษะในการทํางาน 

 

เครื่องมือและอุปกรณ :  

   1. ชองระบายน้ํา 

   2. กอกน้ํา 

   3. ทอดักกลิ่น 

   4. สวาน 

   5. ไขควง 

   6. ประแจ 

 

วัสด ุ:  

   1. ตัวโถปสสาวะหญิง 

   2. อุปกรณลางโถปสสาวะ 

   3. ตะแกรงกรอง 

   4. อุปกรณดักกลิ่น 

   5. สกรู 

   6. ซีเมนตขาวหรือซิลิโคน  

   7. ยางกันซึม 

ลําดับข้ันตอนการทํางาน : 

1. เดินทอนํ้าทิ้งและทอนํ้าดีใหไดระยะที่กําหนด    โดยทอนํ้าทิ้งเยื้องศูนยกลางของ                      

   โถเอนกประสงค  45 มม. 

2. เจาะรูฝงพุกเพื่อติดตั้งอุปกรณยึดพื้น 

3. ติดตั้งอุปกรณยึดพื้น 

4. ติดตั้งก็อกน้ําและทอนํ้าทิ้งเขากับโถชําระอเนกประสงค 

5. สวมยางกันซึมเขากับทอนํ้าทิ้งโถชําระและทอนํ้าที่ผนัง 

6. ขันน็อตยึด ตรวจสอบโถใหไดระดับและยาแนวรอบฐานสุขภัณฑ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
รายชื่อผูเขาอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 

รายชื่อผูเขาอบรม โครงการพัฒนานายชาง/ ชางกอสราง  รุนที ่1 
ต้ังแต วันที่  23 - 25 ธันวาคม 2552    

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
มีจํานวนทั้งหมด   34   คน 

ประเภท  :  ชางกอสรางมีสังกัด  จํานวน  34  คน 
ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

1 นายกิตติชัย ศรีแสง   BUILT RIGHT 
CO.LTD 

2 ถนนสีลม 
แขวงบางรัก 
เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 11120 

081-8282951 

2 นายจักรพงษ  ตันศิริ ผูชวย
กรรมการ 

บ. คิว เอส 
คอนส จํากัด 

5/9 ซ.ศรีนครินทร 53 
ถ.ศรีนครินทร 
แขวงหนองบอน 
เขต ประเวศ 
กรุงเทพ 10250 

081-9227765 

3 นายศราวุฒิ สุวรรณคดี วิศวกร บ. คิว เอส 
คอนส จํากัด 

5/9 ซ.ศรีนครินทร 53 
ถ.ศรีนครินทร 
แขวง หนองบอน 
เขต ประเวศ 
กรุงเทพ 10250 

084-0233147 

4 นายวิเชียร ประดับดี Foreman บ. คิว เอส 
คอนส จํากัด 

5/9 ซ.ศรีนครินทร 53 
ถ.ศรีนครินทร 
แขวง หนองบอน 
เขต ประเวศ 
กรุงเทพ 10250 

081-4664472 

5 นายคํามูล คําดี Foreman บ. คิว เอส 
คอนส จํากัด 

5/9 ซ.ศรีนครินทร53 
ถ.ศรีนครินทร 
แขวง หนองบอน 
เขต ประเวศ 
กรุงเทพ 10250 
 
 

02-7636333 



 

2 

ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

6 นายทองสุข ลีคันธมาต ชางอาวุโส บ. คิว เอส 
คอนส จํากัด 

5/9 ซ.ศรีนครินทร53 
ถ.ศรีนครินทร 
แขวง หนองบอน 
เขต ประเวศ 
กรุงเทพ 10250 

081-8749828 

7 นายเสริม เชาวะวนิชย Foreman บ.G house 27/1 ซ.สุขุมวิท53 แขวง 
บางจาก เขต พระโขนง 
กรุงเทพ  10260 

085-1628567 

8 นายสุริยา ดาวเรือง Estimats บ.ทิพพิคัล เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด 

34/12 ม.10 คลองกุม 
บึงกุม  กรุงเทพ 10240 

085-1439310 

9 นายนที ศรีจันทร วิศวกร บ.ทิพพิคัล เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด 

34/12 ม.10 คลองกุม 
บึงกุม  กรุงเทพ 10240 

086-3247192 

10 นายศิวรุติ รักษา วิศวกร บ.ไทยชิมิสึ 
จํากัด 

139 อาคารเศรษฐีวรรณ  
ถ.ปน แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพ 
10500 

089-2049519 

11 นายภูเทพ พาฤทธิ์ Foreman บ.ไทยชิมิสึ 
จํากัด 

139 อาคารเศรษฐีวรรณ  
ถ.ปน แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพ 
10500 

081-9315341 

12 นายนิคม ศิริมาลา Quality 
Control 

บ.ไทยโพลี
คอนส จํากัด 
มหาชน 

5/340 ซ.รามอินทรา14  
ถ.รามอินทรา  
แขวงจรเขบัว  
เขต ลาดพราว 
กรุงเทพ 10230 

089-1479698 

13 นายอรรถสิทธ เพิ่มวงศ Supervisor บ.ไทยโพลี
คอนส จํากัด 
มหาชน 

5/340 ซ.รามอินทรา14 
 ถ.รามอินทรา  
แขวงจรเขบัว  
เขต ลาดพราว 
กรุงเทพ 10230 
 
 

082-2126894 



 

3 

ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

14 นายชินพัฒน พงษพิมาย Supervisor บ.ไทยโพลี
คอนส จํากัด 
มหาชน 

5/340 ซ.รามอินทรา14 
ถ.รามอินทรา แขวง
จรเขบัว  
เขต ลาดพราว 
กรุงเทพ 10230 

089-8117094 

15 นายบัวพันธ คําจันทร Head man บ.ไทยโพลี
คอนส จํากัด 
มหาชน 

5/340 ซ.รามอินทรา14 
ถ.รามอินทรา แขวง
จรเขบัว  
เขต ลาดพราว 
กรุงเทพ 10230 

087-0464135 

16 นายประคอง โพธิ์ชัย Head man บ.ไทยโพลี
คอนส จํากัด 
มหาชน 

5/340 ซ.รามอินทรา14 
ถ.รามอินทรา แขวง
จรเขบัว  
เขต ลาดพราว 
กรุงเทพ 10230 

02-8071675 

17 นายเมธีพิพัฒน วัชรานุรักษ เจาของ
กิจการ 

บ.ธรณินทร  
โฮมเด็คคอเรชั่น 

90/426 ม.5 ซ.ทาอิฐ 
ถ.รัตนาธิเบศ  แขวงทา
อิฐ  แขวง ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120 

081-6118889 

18 นายอัครพล มาตเจริญ เจาหนาที่
อาคาร 

บ.นูทริกซ จํากัด 
มหาชน 

1147/6 อาคารศิริมั่นคง/ 
ช้ัน1 ซ.เทพคุณากร 13 
ถนน เทพคุณากร แขวง 
หนาเมือง เขต เมือง 
จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
24000 

086-5597474 

19 นายบุญธรรม สุขอนันต ควบคุม
งาน
กอสราง 

บ.ประดับวงศ 
จํากัด 

36 ซอยรามอินทรา 81 
ถนนรามอินทรา แขวง
คันนายาว เขต คันนา
ยาว จังหวัด กรุงเทพ 
10230 
 
 

089-0060554 



 

4 

ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

20 นายครรชิต ตุยตะคุ ควบคุม
งาน
กอสราง 

บ.ประดับวงศ 
จํากัด 
 
 

36 ซอยรามอินทรา 81 
ถนนรามอินทรา แขวง
คันนายาว เขต คันนา
ยาว จังหวัด กรุงเทพ 
10230 

089-5013202 

21 นายสุรเชษฐ คลายจินดา Foreman บ.พรีบิลท จํากัด 
มหาชน 
 

503 ถนนบอนดสตรีท 
แขวงบางพูด  เขตปาก
เกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 
11120 

081-2537035 

22 นายวิทูรย  อนุวงศพินิจ  เจาของ
กิจการ 

บ.มิตรสยามเท
คโฟม จํากัด 

181 หมู 7 ตําบลบาน
โพธิ์ 
อําเภอ เมือง จังหวัด 
นครราชสีมา 
30310 

087-2448877 

23 นางสาวสุมาลี กันหาปอง หัวหนา บ.เอส.เอ็นวิษณุ
อลูมิเนียม จํากัด 

101/8 หมูที่ 11 ซอย ติ
วานนท3 ถนน ติวา
นนท 
ตําบลตลาดขวัญ  
อําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

089-0675308 

24 นายสินชัย ศรีวัลทา ชางฝา บ.เอส.เอ็นวิษณุ
อลูมิเนียม จํากัด 

101/8 หมูที่ 11 ซอย ติ
วานนท3 ถนน ติวา
นนท 
ตําบลตลาดขวัญ  
อําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

089-0675308 

25 นายโชคชัย ภนคร ชางฝา บ.เอส.เอ็นวิษณุ
อลูมิเนียม จํากัด 

101/8 หมูที่ 11 ซอย ติ
วานนท3 ถนน ติวา
นนท 
ตําบลตลาดขวัญ  
อําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

089-0675308 



 

5 

ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

26 นายไพสาน โครตแสง ชางฝา บ.เอส.เอ็นวิษณุ
อลูมิเนียม จํากัด 

101/8 หมูที่ 11 ซอย ติ
วานนท3 ถนน ติวา
นนท 
ตําบลตลาดขวัญ  
อําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

089-0675308 

27 นายธีรศักดิ์ ผุยพัฒน ชาง
บํารุงรักษา
อาคาร 

บจก. ทริปเปลเจ 
พรอพเพอรต้ี 

135 หมูที่ 5 อาคารดรีม
เฮาส  ซอยนวมินทร85 
ถนนนวมินทร แขวง
คลองกุม เขตบึงกุม 
กรุงเทพ 10240 
 
 
 
 

085-7795122 

28 นายธนาพันธ  ประเสริฐภักดีกุล ผูจัดการ
ฝาย
กอสราง 

บจก. สรินาถ  
เอ็นจิเนียริ่ง 

331 ซอยรังสิต-
นครนายก 21  ถนน
รังสิต-นครนายก 
ตําบลประชาธิปตย 
ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 

087-9277766 

29 นายณัฐพันธ กานทอง วิศวกร บริษัท ช.การ
ชาง จํากัด 
มหาชน 

587 ถนนสุทธิสาร  
แขวงดินแดง  เขตดิน
แดง กรุงเทพฯ 10400 

081-9756374 

30 นายอดิศักดิ์ ไชยรักษ วิศวกร บริษัท ช.การ
ชาง จํากัด 
มหาชน 

587 ถนนสุทธิสาร  
แขวงดินแดง  เขตดิน
แดง กรุงเทพฯ 10400 

086-7336993 

31 นางสาวปานชีวัน ฤกษสมบูรณ Office 
Engineer 

บริษัท ช.การ
ชาง จํากัด 
มหาชน 

587 ถนนสุทธิสาร  
แขวงดินแดง  เขตดิน
แดง กรุงเทพฯ 10400 
 
 
 

085-3676927 



 

6 

ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

32 นายวุฒิพงศ  ศรีรักษ Foreman หางหุนสวน
จํากัด ชนะชัย
การโยธา 

ข 2/1  ถนนวิไลเสนา 
ตําบลเสนา อําเภอเสนา 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 
13110 

086-3190410 

33 นายวสันต อินคํานอย ผูควบคุม
งาน 

หางหุนสวน
จํากัด ชนะชัย
การโยธา 

ข 2/1  ถนนวิไลเสนา 
ตําบลเสนา อําเภอเสนา 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 
13110 

086-3004383 

34 นายธีรพงษ อนันทรังสรรค ผูควบคุม
งาน 

หางหุนสวน
จํากัด ชนะชัย
การโยธา 

ข 2/1  ถนนวิไลเสนา 
ตําบลเสนา อําเภอเสนา 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 
13110 

086-3140827 
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รายชื่อผูเขาอบรม โครงการพัฒนานายชาง/ ชางกอสราง  รุนที ่2 
ต้ังแต วันที่  13-15 มกราคม 2553   

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  จังหวดัเชียงใหม 
มีจํานวนทั้งหมด   106   คน 

ประเภท  :  ชางกอสรางมีสังกัด  จํานวน  23  คน 
ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

1 วาที่ ร.ต.สุพจน  ศรีวิชัย หน.
บริการ
เทคนิค 

บจก.พิบูลย
คอนกรีต 

21 หมูที่ 9 ถนน ศรีวิชัย  
ตําบลสุเทพ  อําเภอ
เมือง  จังหวัดเชียงใหม 
50200 

086-6570152 

2 นายเอกชัย  ลามคํา ควบคุม
งาน
กอสราง 

มรท.ลานนา 44 หมูที่ 4 ถนนหางดง-
สะเมิง ตําบลหนอง
ควาย อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม 50230 

081-7461463 

3 นายอานันท  แกลวกลาหาญ พนักงาน
ฝกงาน 

หจก.พิลลา คอน
สตรัคช่ัน 

98 หมูที่ 8 ซอย สุภาพ 
ตําบลหนองแกว อําเภอ 
หางดง จังหวัด 
เชียงใหม  50231 

 

4 นายอภิชาติ  รักษรงค วิศวกร บจก.pcc ดี
เวลล็อปเมนท 

292/1 ถนนเชียงใหม-
ลําปาง ตําบลปาตัน  
อําเภอเมือง 
จังหวัด เชียงใหม 50000 

085-1555264 

5 นายสุพจน  แกวมณี หน.
บริการ
เทคนิค 

บจก.พิบูลย
คอนกรีต 

263/1 หมูที่ 10 ตําบลแม
แฝก  
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม 
50290 

 

6 นายสมหวัง  ล้ิมเฮงสิมธุ ประมาณ
ราคา 

บจก.เชียงใหม
ริมดอย 

9 หอง507 ซอยวัด
อุโมงค ถนนสุเทพ  
ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 50300 
 

086-7305909 



 

8 

ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

7 นายศรันย  เลาหธนาคม วิศวกร บจก.อาร เอ 
คอน  

204/1 ถนนราชภาคินัย 
ตําบลศรีภูมิ อําเภอ 
เมือง จังหวัด เชียงใหม
50200 

053-214283 

8 นายวุฒิไกร  ไครแสง โฟรแมน บจก.pcc ดี
เวลล็อปเมนท 

329 หมูที่ 4  ถนนสัน
ทราย-แมโจตําบล
หนองจอม อําเภอ สัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม 
50210 

 

9 นายวิฑูรย  ธรรมานุวงศ ควบคุม
งาน
กอสราง 

มรท.ลานนา 37 หมูที่ 1 ถนนลําพูน-
ปาซาง ตําบลตันธง อําเภอ

เมือง จังหวัดลําพูน 51000 

089-6324390 

10 นายสินทร  จิกแหลม โฟรแมน บจก.pcc ดี
เวลล็อปเมนท 

71หอง111 ซอยใจแกว 
ถนนใจแกว ตําบล
หนองหอย อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 50000 

085-9114776 

11 นายภานุวิชญ  แรกชํานาญ พนักงาน
ฝกงาน 

หจก.พิลลา คอน
สตรัคช่ัน 

321 หมู 7 ซอย ใจแกว 
ถนนเชียงใหม-พราว 
ตําบลหนองจอม อําเภอ 
สันทราย จังหวัด
เชียงใหม 50209 

084-8094070 

12 นายปยะ  สาริบุตรื วิศวกร
โยธา 

บจก.เชียงใหม
ริมดอย 

2/2 ถนนสวนดอก ตําบลสุ
เทพ  อําเภอเมือง จงัหวัด
เชียงใหม 50200 

053-272429 

13 นายประพันธ  ซาวศักดิ์ พนง.บริ
การ
เทคนิค 

บจก.พิบูลย
คอนกรีต 

263/9 หมูที่ 10 ตําบล 
แมแฝก อําเภอ สันทราย  
จังหวัดเชียงใหม 50290 

081-0221033 

14 นายธนรัตน  เรืองรัตนกุล วิศวกร
โยธา 

บจก.เชียงใหม
ริมดอย 

108/1 หมูที่ 2 ตําบลสัน
มหาพน อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม 50150 

087-1898616 

15 นายธนภัทร  สมศรี พนง.บริ
การ
เทคนิค 

บจก.พิบูลย
คอนกรีต 

263/1 หมูที่ 10 ตําบลแม
แฝก อําเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม 50290 

085-1555345 
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ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

16 นายทีปกร  เทพประสิทธิ์ โฟรแมน บจก.เค เค 
พร็อพเพอรต้ี 

146 หมูที่ 4  ถนน
เชียงใหม-ฮอด  
ตําบลบานแหวน อําเภอ 
หางดง จังหวัดเชียงใหม 
52300 

053-283896 

17 นายณรงค นุตตะละ พนง.บริ
การ
เทคนิค 

บจก.พิบูลย
คอนกรีต 
 
 

119 หมูที่ 4 ตําบลแม
แฝก อําเภอ สันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 50290 

087-1147022 

18 นายฐิติพงศ แกวคุน   หจก.เชียงใหม 
สหพรรค
กอสราง 

8/2 หมูที่ 2 ตําบลทุงรวง
ทอง อําเภอแมวาง 
จังหวัดเชียงใหม 

083-3243899 

19 นายคุณะพุฒิ  นุชหมอน จนท.บริ
หารงาน
ทั่วไป 

มรท.ลานนา 37 หมูที่ 5 ตําบลทราย
มูล อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม50130 

089-4343702 

20 นางสาวอัจฉรา  ปนนะสุ วิศวกร
สํานักงาน 

บจก.pcc ดี
เวลล็อปเมนท 

2/24 ถนนศรีปงเมือง 
ตําบลชางคลาน อําเภอ 
เมือง จังหวัดเชียงใหม 
50100 

085-9112319 

21 นางสาวมยุรี  เครือวงค วิศวกร
โยธา 

บจก.เชียงใหม
ริมดอย 

33 หมูที่ 2 ถนนเดนหา-
ดงมะดะ ตําบลโปงแพร 
อําเภอแมลาว จังหวัด
เชียงราย 57000 

086-2626679 

22 นางสาวประภัสสร  สุวรรณ
มาโจ 

วิศวกร
โยธา 

บจก.เชียงใหม
ริมดอย 

131 หมูที่ 3 ตําบลศรี
สงคราม อําเภอศรี
สงคราม จังหวัด
นครพนม48150 

082-1240577 

23 นายกะเศียร ศรีวิเชียร หัวหนา
ชาง 

หจก.เชียงใหม 
สหพรรค
กอสราง 

256 หมูที่ 5 ตําบลวังพา 
อําเภอเวียงหนองลอง 
จังหวัดลําพูน 

081-7645992 
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ประเภท  :  ชางกอสรางไมมีสังกัด  จาํนวน  83  คน 

ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

1 นายอนุพล  แดนกาไสย ชาง
กอสราง 

- 27 ตําบลบานเวียง อําเภอ
รองกวาง  จังหวัดแพร 

 

2 นายอดิศร  กุณะแสงคํา ชาง
กอสราง 

- 19 หมูที่ 11 ตําบลยุหวา 
อําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม 50120 

 

3 นายสุรชัย  อุตมะติง ชาง
กอสราง 

- 45 หมูที่ 10 ตําบลบานปง
อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม 50230 

 

4 นายสุทธิพงษ  เหมลักษะ ชาง
กอสราง 

- 75 หมูที่ 13 ตําบลงิม 

อําเภอปง จังหวัดพะเยา
16640 
 

 

5 นายสิทธิชัย  ดุมคํา ชาง
กอสราง 

- หมูที่ 7 ถนนชมดอย  
ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 50300 

083-7645747 

6 นายสิขรินทร  คําประวัติ ชาง
กอสราง 

- 127 หมูที่ 17 ตําบลบอแฮว
อําเภอลําปาง จังหวัด
ลําปาง 50120 

 

7 นายสวาง  นิลวิเศษ ชาง
กอสราง 

- 79/20 หมูที่ 1 ถนนหวย
แกว ตําบลชางเผือก อําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม 
50300 

 

8 นายสมิง  คุณพรม ชาง
กอสราง 

- 44/8 หมูที่ 7 ตําบลแมตืน
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
51110 

 

9 นายศุภพงค  จินตาภิชัย ชาง
กอสราง 

- 96/2 ถนนสนามกีฬา 
ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50200 
 
 

086-7012110 



 

11 

ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

10 นายศุภชัย  คะติ ชาง
กอสราง 

- 99/40  หมูที่ 12 ถนน
เชียงใหม-ดอยสะเก็ด 
ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม 
50210 

087-7868325 

11 นายศุภชัย  เกษมพิริยะกุล โฟรแมน - 16 หมูที่ 9 อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม 50140 

 

12 นายศักดิ์ชัย  คําเพียว ชาง
กอสราง 

- 120/1 หมูที่ 9 ตําบลสะเมิง
ใต  อําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม 50250 

053-487261 

13 นายศราวุธ  เหมยสุวรรณ ชาง
กอสราง 

- 26 หมูที่ 4  ตําบลแมพุง
อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร 
54160 

 

14 นายวิชัย  โตยะบุตร ชาง
กอสราง 

- 202/23  หมูที่ 6 ตําบลฟา
ฮาม อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50000 

 

15 นายรุงโรจน  ตุงใย ชาง
กอสราง 

- 162 หมูที่ 6 ตําบลฟาฮาม 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50000 

089-4307136 

16 นายยาย  เตจะ ชาง
กอสราง 

- 45 หมูที่ 10 อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม 50230 

 

17 นายมีนนวัฒน  ปลัดจํา ชาง
กอสราง 

- 81/6 หมูที่ 1 ถนนแมขัวมุง 
ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 50300 

080-5461245 

18 นายมนัส  สมศร ี ชาง
กอสราง 

- 78/4 หมูที่ 1 ตําบล
ชางเผือก อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 50300 

087-1786856 

19 นายภาณุวัฒน  บุญตา ชาง
กอสราง 

- 199 หมูที่ 8 ตําบลชมพู
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 52100 
 
 

083-7631925 
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ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

20 นายพิสิษฐ  รอดประเสริฐ ชาง
กอสราง 

- หมูที่ 1 ถนนชมดอย ตําบล
ชางเผือก อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 50300 

083-7645747 

21 นายพิสิทธิ์  แสนกลางเมือง ชาง
กอสราง 

- 38/1 หมูที่ 2 ซอย1 ตําบล
หนองหอย อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 50300 

084-6130730 

22 นายเผาพีรณัฐ  ธรีะแนว ชาง
กอสราง 

- 99/13 หมูที่ 5 ตําบลสัน
ทรายนอย อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 50290 

084-1740097 

23 นายบุญเลิศ  ยาระนะ ผูรับเหมา - 97 หมูที่ 5 ซอย 9 ถนนสัน
พระเนตร ตําบลสันทราย 
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม 50290 

 

24 นายบุญธรรม  อุนชาย  ชาง
กอสราง 

- 42 หมูที่ 11 ตําบลปาไผ
อําเภอสันทราย  จังหวัด
เชียงใหม 50210 

 

25 นายบุญเชิด  เรือนหลา ชาง
กอสราง 

- 182/2 หมูที่ 6 ตําบลฟาฮาม
อําเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม 
50000 

 

26 นายนิคม  กรรณิกา ชาง
กอสราง 

- 210/4 หมูที่ 1 ถนนชาง
เคื่อน ตําบลชางเผือก
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300 

 

27 นายธนากร  อูเงิน ชาง
กอสราง 

- 56 หมูที่ 1 ตําบลวังใต
อําเภอวังเหนือ จังหวัด
ลําปาง 52140 

 

28 นายทองหมวก  ทรงคํา ชาง
กอสราง 

- 10 หมูที่ 6 ตําบลฟาฮาม
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50000 

 

29 นายตวงสิทธิ์  ประกัน ชาง
กอสราง 

- 94 หมูที่ 14  ตําบลเถินบุรี
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
52160 
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ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

30 นายดวงฤทธิ์  บุญก้ํา ชาง
กอสราง 

- 15 หมูที่ 6 ตําบลปาไผ
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม 50210 

086-1887896 

31 นายดวงจันทร  ทรงคํา ชาง
กอสราง 

- 182/2 หมูที่ 6 ตําบลฟาฮาม
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50000 

 

32 นายเชิญ เจียงมิน  ตัน ชาง
กอสราง 

- 99/40 หมูที่ 12 ถนน
เชียงใหม-ดอยสะเก็ด 
ตําบลสันนาเม็ง  
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม 50210 

053-398245 

33 นายจุมพล  แสนพิลุม ชาง
กอสราง 

- 99/113 หมูที่ 5 ตําบลสัน
ทรายนอย  อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม 50210 

 

34 นายจิรศักดิ์  อุยจันตา ชาง
กอสราง 

- 238 หมูที่ 2 ตําบลดอนเปา
อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม 50360 

083-9428115 

35 นายจันทรแรม  คงสุวรรณ ชาง
กอสราง 

- 81/15 หมูที่ 1 ตําบล
ชางเผือก อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 50320 

 

36 นายจันทรแรม  กลิ่นดอกแกว ชาง
กอสราง 

- 543/286 ตําบลหนองหอย
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50320 

 

37 นายจันทร  ชมศิลป ชาง
กอสราง 

- 82 หมูที่ 10 อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม 50320 

084-6090837 

38 นายจตุรงค คําหงษา ชาง
กอสราง 

- 183/3 หมูที่ 6 ตําบลฟาฮาม
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50320 

 

39 นายคุณากร  พรหมมา ชาง
กอสราง 

- 111 หมูที่ 5 อําเภอทุงเสลี่ม
จังหวัดสุโขทัย 64150 

 

40 นายคําปน  เสารแกว ชาง
กอสราง 

- 11 อําเภอสายยา จังหวัด
เชียงใหม  
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ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

41 นายครรชิต  เงินคําคง ชาง
กอสราง 

- 53 หมูที่ 12 ตําบลปาไผ
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม  

 

42 นายไกรสร  โตยะบุตร ชาง
กอสราง 

- 202/36 หมูที่ 6 ตําบลฟา
ฮามอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50000 

 

43 นายเกษม  รักไทย ชาง
กอสราง 

- 251/1 หมูที่ 1 ถนนชวง
เคื่อน ตําบลชางเผือก
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300 

 

44 นายกําพล  ทรงคํา ชาง
กอสราง 

- 144/2  หมูที่ 6 ตําบลฟา
ฮามอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300 

053-852262 

45 นายมยุรี  เครือวงค ชาง
กอสราง 

-   

46 นางศรีนวล  จันทรแดง - - 240  หมูที่ 6 อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 5021 

 

47 นางศรี  รังคํา ชาง
กอสราง 

- 67/7 หมูที่ 1 ซอยพระนาง 
ถนนหวยแกว ตําบล
ชางเผือก อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 50300 

084-6126201 

48 นางรุงกาญจน  เหลารอด             - - 122  หมูที่ 4 ซอย 10 ถนน
สุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม 
50300 

053-810967 

49 นางยุพิน  วรรธนะพินทุ             - - 25  หมูที่ 1 ตําบลชางเผือก  
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300 

086-9141217 

50 นางพิมพา  ปญญา - - 157/1  หมูที่ 6 ตําบลฟา
ฮาม อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300 
 

 



 

15 

ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

51 นางบาล  ตาวงศ - - 81/6  หมูที่ 1  ถนนแมขัว
มุง  ตําบลชางเผือก อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม 
50300 

 

52 นางนิตยา  วงศลังกา - - 94/1 หมูที่ 10  ถนนหางดง  
ตําบลบานปง อําเภอหาง
ดง จังหวัดเชียงใหม 50230 

080-6766376 

53 นางทัศนีย  แสงมณี - - 97 หมูที่ 2 ซอย 2  ถนนฟา
ฮาม  ตําบลฟาฮาม อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม 
50300 

082-6172854 

54 นางชูชาติ เคาเจริญ ชาง
กอสราง 

- 159/2  หมูที่ ถนนฟาฮาม  
ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 50300 

 

55 นางจันทรเพ็ญ  แสงสุวรรณ ชาง
กอสราง 

- 78/4  หมูที่ 1 ตําบล
ชางเผือก อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 50300 

082-9022217 

56 นางศรี  รังคํา  - 67/1 หมูที่ 1 ซอยพระนาง  
ถนนหวยแกว  ตําบล
ชางเผือก อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 50300 

084-6126201 

57 นางแสงดาว  ปนตะสา - - 59/7 หมูที่ 1 ซอย 3  ถนน
ชมดอย  ตําบลชางเผือก
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300 

083-7645747 

58 นางสาวอนงค  สุรินทรเซ็ง - - 81/12 หมูที่ 1 ถนนชมดอย  
ตําบลชางเผือก  อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม 
50300 

087-1758684 

59 นางสาวหัสยา  สุริยะมโน - - 76/2 หมูที่ 1 ตําบล
ชางเผือก  อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 50300 

083-3244855 
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ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

60 นางสาวสุดารัตน  ต๊ิบปะละ - - 26 หมูที่ 4  ตําบลแมพุง
อําเภอวังช้ินจังหวัดแพร 
54160 

086-1948340 

61 นางสาวสุข  วงควรรณ - - 208 หมูที่  ตําบลชางเผือก
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300 

086-9233530 

62 นางสาวสุกัญญา  มะโนการ - - 137 หมูที่ 5 ตําบลสะเมิง
ใต  อําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม 50250 

 

63 นางสาวสาวิตรี  สุนารินทร - - 97 หมูที่ 2 ซอย 2  ถนนฟา
ฮาม  ตําบลฟาฮาม อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม 
50300 

 

64 นางสาวศิริพร  มหาวรรณ             - - 67/3 หมูที่ 1 ถนนหวยแกว  
ตําบลชางเผือก  อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม 
50300 

086-6727964 

65 นางสาววิภาพร  ตาวงค - - 86/1 หมูที่ 1 ถนนแมขัวมุง
ตําบลชางเผือก  อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม 
50300 

083-5703138 

66 นางสาววันทนีย  เมฆะวิภาต - - 76/7 หมูที่ 1 ตําบลชาง
เคื่อน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300 

086-9164563 

67 นางสาววรรณภา  จันตะวงคทา - - 1/1 หมูที่ 5 ตําบลกลางดง  

อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัด
สุโขทัย 64150 

086-0493499 

68 นางสาวแพรวพรรณ  ยาวิราช - - 4 หมูที่ 10 ตําบลสันทราย 

อําเภอพราว  จังหวัด
เชียงใหม 50190 
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ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

69 นางสาวแพรวพรรณ  คําชัยลึก - - 4 หมูที่ 10 ตําบลสันทราย 

อําเภอพราว  จังหวัด
เชียงใหม 50190 

 

70 นางสาวพัชรี  เช้ือปุย - - 28/18 ซอยอยูเย็น ถนนเจ็ด
ยอด  ตําบลชางเผือก  

อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300 

 

71 นางสาวพัชนีกร  พันชัยศรี - - 17 หมูที่ 2 ตําบลฟาฮาม  

อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300 

085-0326104 

72 นางสาวพริ้ง  ใจมัน - - 45 หมูที่ 10 ถนนหางดง-
สะเมิง  ตําบลบานปง  

อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม 50230 

086-1930860 

73 นางสาวปมปา  ตาวงค - - 81/15 หมูที่ 1 ถนนคาย
ลูกเสือ  ตําบลชางเผือก  

อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300 

085-7081855 

74 นางสาวบัวผัด  มหาวัน - - 81/15 หมูที่ 1 ถนนคาย
ลูกเสือ  ตําบลชางเผือก  

อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300 

085-7081855 

75 นางสาวนันทวัน  แสงคํา - - 76/7 หมูที่ 1  ตําบล
ชางเผือก  อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 50300 

083-8655107 

76 นางสาวณัฐภรณ  อัมพุธ - - 42/7  หมูที่ 11 ถนนสนาม
กีฬา  ตําบลตอม  อําเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา 56000 

054-410173 

77 นางสาวชุดาภา  สุยะใหม - - 81/15 หมูที่ 1 ถนนคาย
ลูกเสือ  ตําบลชางเผือก  

อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300 
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ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

78 นางสาวชลธิชา  วงควรรณ - - 95 หมูที่ 14  ตําบลเถินบุรี  
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
52160 

085-7137662 

79 นางสาวชมภูนุช  สามใจ - - 17/1 หมูที่ 5  ตําบลบวก
คาง อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม 50130 

053-446305 

80 นางสาวจุฬาลักษณ ประสิทธิ์ศิลป - - 81/15 หมูที่ 1 ถนนคาย
ลูกเสือ  ตําบลชางเผือก  

อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50300 

 

81 นางสาวจริยาลักษณ  ใจปญญา - - 159 หมูที่ 6 ถนนฟาฮาม  
ตําบลฟาฮาม  อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 50300 

086-7307116 

82 นางสาวเกตุแกว  พรหมเสน - - 94/4 หมูที่ 1 ตําบลบวกคาง 

อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม 50130 

 

83 นางสาวกรกนก  เหล็กกลา - - 137 หมูที่  ตําบลสะเมิงใต  
อําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม 50250 

084-8102803 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 

รายชื่อผูเขาอบรม โครงการพัฒนานายชาง/ ชางกอสราง  รุนที ่3 
ต้ังแต วันที่  27-29 มกราคม 2553   

ณ  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
มีจํานวนทั้งหมด   80   คน 

 

ประเภท  :  ชางกอสรางมีสังกัด  จํานวน  32  คน 
ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

1 นายวินัย   พลเรือง โฟรแมน บจก.เปรม
สุดา 

คอนสตัสช่ัน 

91/19 หมูที่ 9 ตําบลสัตหีบ 
อําเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
20180 

081-4104521 

2 นายนพพร   อําพล พนักงาน
ขาย 

เทศบาล
เมืองสัตหีบ 

29/96 หมูที่ 3 ซอย  
เขาเพชร ตําบล สัตหีบ 
อําเภอ สัตหีบ  
จังหวัด ชลบุรี 20180 

086-8191915 

3 นายสนาม  กลอยเดช โฟรแมน บจก.
รัตนากร
แอสเซท 

57/25 หมูที่ 5 ตําบล หนอง
ปรือ อําเภอ  บางละมุง 
จังหวัด ชลบุรี 20150 

 

4 นายวัชระ  ประภาสอิสริยะ โฟรแมน c.p.m 626/5 หมูที่ 2 ตําบล 
สัตหีบ อําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 20180 

086-3226429 

5 นายสหณัฐ   จรสัจําเริญ โฟรแมน บจก.เปรม
สุดา 
คอนสตัสช่ัน 

115/5 หมูที่ 2 ตําบล พลูตา
หลวง อําเภอ สัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 

 

6 นายอนุสรณ   ขันแข็ง เขียนแบบ บจก.เปรม
สุดา 
คอนสตัสช่ัน 

6 หมูที่ 2 ถนน  เจริญวิทยา 
ตําบลบางพระ อําเภอเมือง
ตราด จังหวัดตราด 

 

7 นายวันชัย  ใจฉ่ํา โฟรแมน บจก.
รัตนากร
แอสเซท 

407/17 หมูที่ 5  
ตําบลทางิ้ว อําเภอบรรพต
พิสัย จังหวัดนคสวรรค 

 

8 นายโกวิต    แสงขาว ชางกอสราง บจก.
รัตนากร
แอสเซท 

79/4 หมูที่ 3 ตําบล หาด
ทรายขาว อําเภอเชียงคาน 
จังหวัด เลย 
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ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

9 นายสุนทรา   ที่บานบอ ชางกอสราง บจก.
รัตนากร
แอสเซท 

399/39 หมูที่ 11 ตําบล
หนองขาม อําเภอ ศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 

087-0696680 

10 
 
 

นายณัฐพล    มหาพราหมณ 
 
 

โฟรแมน 
 
 
 

ไทยโพลี
คอนส 
 

98 หมูที่ 1 ตําบล ทาปลา 
อําเภอ  ทาปลา จังหวัด 
อุตรดิตถ 

 

11 นายธีระ   ล้ิมวัฒนกุล วิศวกร
สนาม 

บจก.เค.เค 
คอน
สตร็คช่ัน 

273 หมูที่ 5 ตําบล โพรงอา
กากาศ อําเภอบางนาเปรี้ยว 
จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24150 

087-9000101 

12 นายปกรณ     มาศวรรณา ชางกอสราง บจก.เค.เค 
คอน
สตร็คช่ัน 

12 หมูที่ 15 ตําบล  คุมเกา 
อําเภอ เขาวง จังหวัด 
กาฬสินธุ  

 

13 นายนิกร  บํารุงเอื้อ ผูรับเหมา บจก.
รัตนากร
แอสเซท 

55/93 หมูที่ 5 ตําบล หนอง
ปรือ อําเภอ บางละมุง 
จังหวัด ชลบุรี 20150 

089-
05800713 

14 นายถาวร   บํารุงเอื้อ ผูรับเหมา บจก.
รัตนากร
แอสเซท 

55/94 หมูที่ 5 ตําบล หนอง
ปรือ อําเภอ บางละมุง 
จังหวัด ชลบุรี 20150 

 

15 นายบุญเลิศ    เต็มสกุลวงศ    ชางกอสราง บจก.
รัตนากร
แอสเซท 

208/40 หมูที่ 6 ตําบล นา
เกลือ อําเภอ บางละมุง 
จังหวัด ชลบุรี 
 

 

16 นายสมเพชร  มะหาโพ surveyor บานพัก
สวัสดิการ
ทหารเรือ 

166 หมูที่ 11 ตําบลบาน
แทน อําเภอ บานแทน 
จังหวัด ชัยภูมิ 

 

17 นายอนุวัติ    คุยสมใจ ชางกอสราง บจก.เค.เค 
คอน
สตร็คช่ัน 

51/442 หมูที่ 9 ตําบล คลอง
กุม อําเภอบึงกุม จังหวัด 
กทม. 

 

18 นายปญยา  ศรีหามาตร ชางกอสราง บจก.เค.เค 
คอน
สตร็คช่ัน 

76 หมูที่ 4 ตําบลกมลาไสย 
อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬาสินธุ 
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ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

19 นายสมพงษ   พงษกระสินธุ โฟรแมน หจก.เมธา
สิร ิ

70/3 หมูที่ 10 ตําบลบาน
สวน อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 

 

20 นายอนุสรณ  เฉลิมชวง เขียนแบบ บจก.ทิพพิ
คัล เอ็นจิ
เนียริ่ง 

775 หมูที่ 5  ถนน เทพ
คุณากร ตําบล 
หนาเมือง อําเภอ เมือง 
จังหวัด ฉะเชิงเทรา  24000 

 

21 นายอนุชา      เฉลิมชวง วิศวกร
สนาม 

บจก.ทิพพิ
คัล เอ็นจิ
เนียริ่ง 

775 หมูที่ 5  ถนน เทพ
คุณากร ตําบล 
หนาเมือง อําเภอ เมือง 
จังหวัด ฉะเชิงเทรา  24000 

 

22 นายประสิทธ ภักดีผล โฟรแมน บจก.เค.เค 
คอน
สตร็คช่ัน 

399/39 หมูที่ 11 ตําบล
หนองขาม อําเภอ ศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 

 

23 นายสุนทรา ที่บานบอ โฟรแมน บจก.เค.เค 
คอน
สตร็คช่ัน 

399/39 หมูที่ 11 ตําบล
หนองขาม อําเภอ ศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 

087-0696680 

24 นายนอย  อัคราช โฟรแมน บจก.
รัตนากร
แอสเซท 

82/32 หมูที่ 6 ตําบล หนอง
ปรือ อําเภอ บางละมุง 
จังหวัด ชลบุรี 20150 

083-7188111 

25 นายปยะ อัคราช โฟรแมน บจก.
รัตนากร
แอสเซท 

82/32 หมูที่ 6 ตําบล หนอง
ปรือ อําเภอ บางละมุง 
จังหวัด ชลบุรี 20150 

083-7188112 

26 นายสัมฤทธิ์  กัณฑะพันธ โฟรแมน หจก.เมธา
สิร ิ

54/40 หมูที่ 5 ตําบลหนอง
ปรือ  อําเภอ บางละมุง 
จังหวัด ชลบุรี 20150 

089-4010756 

27 นายสัญญา  ปะไพร โฟรแมน หจก.เมธา
สิร ิ

54/40 หมูที่ 5 ตําบลหนอง
ปรือ  อําเภอ บางละมุง 
จังหวัด ชลบุรี 20150 

 

28 นายคัมภีร  หลอดหลง ชางกอสราง หจก.เมธา
สิร ิ

35/7 หมูที่ 3 ตําบล นาจอม
เทียน อําเภอ สัตหีบ จังหวัด 
ชลบุรี  20250 

081-4354953 
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ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

29 นายพุฒิพงศ กัณฑะพันธ โฟรแมน หจก.เมธา
สิร ิ

54/40 หมูที่ 5 ตําบล หนอง
ปรือ อําเภอ บางละมุง 
จังหวัด ชลบุรี 20150 

089-4010756 

30 นายธีรศักดิ์    จักรสาร โฟรแมน หจก.เมธา
สิร ิ

162 หมูที่ 6 ซ.เนินพลับ
หวาน ถ.มาบยายเลียหนอง
ปรือ ต. หนองปรือ อ.บาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี 20260 

088-2092958 

31 นายศราวุธ     จันทรกระจาง โฟรแมน หจก.เมธา
สิร ิ

36 หมูที่ 1 ตําบล บางเสร 
อําเภอ สัตหีบ จังหวัด 
ชลบุรี 20250  

082-7103750 

32 นายอนงค  วรรณชัย โฟรแมน บ.ไทยจีน 
เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด 

127/50 ซอยสุขมุวิท44  
ถนนสุขุมวิท ตําบลมาบตา
พุด อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง 21150 

038-609347 

 
ประเภท  :  ชางกอสรางไมมีสังกัด  จาํนวน  4  คน 
ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนงงาน สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

1 นายสุริยา  นาคพันธุ ชางอิสระ - 106/4 หมที่ 9 ซอย
อาริยราษฏ ตําบลตา
วัน อําเภอบานคาย 
จังหวัดระยอง 21120 

080-5733459 

2 นางสาวจุฑามาศ  พูลพนัส เขียนแบบ - 115/22 หมที่ 7 ตําบล
หวยใหญ อําเภอบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี 
20260 

080-0913039 

3 นางสาวเกสกนก  สูขหล่ํา พนักงานขาย - 195 หมูที่ 10 ถนน
สุขุมวิท  ตําบลบาง
เสร  อําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 20250 

 

089-8575673 
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ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนงงาน สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

4 นายจักรพันธ   สงวนหงษ นายชาง - 3/30 ตําบลบาน
อําเภอ อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี 20250 

086-0572236 

 
ประเภท  :  นักศึกษา  จํานวน 44  คน 
ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนงงาน สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

1 นางสาวพรหมพร  เล็งเอี้ยง - - 134 หมูที่ 1 ตําบล
หวยใหญ  อําเภอ 
บางละมุง จังหวัด
ชลบุรี 20260 

080-5698058 

2 นางสาวมาริสา  จันทรจารุ - - 177/48 หมูที่10 ถนน
เทศบาล26 ตําบล
บางเสร  อําเภอ สัต
หีบ จังหวัดชลบุรี 
20205 

085-2787848 

3 นางสาวอมรรัตร  กรรณสูตร - - 121/4 หมูที่ 9 ซอย
เนินสามัคคี ตําบล
บางเสร  อําเภอ สัต
หีบ จังหวัดชลบุรี 
20205 

080-0178864 

4 นายทนงศักดิ์  ออกผล - - 130/1หมูที่ 4 ถนน
สุขุมวิท  ตําบลบาง
ละมุง อําเภอ บางละ
มุง จังหวัดชลบุรี 
20260 

082-4687934 

5 นายกัมพล  มาลาอบ - - 32/1 หมูที่ 9 ตําบล
หนองขาม  อําเภอ 
ศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี 20230 
 
 

087-3610731 
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ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนงงาน สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

6 นายสุทธิพร  แสงเลิศล้ํา - - 239 หมูที่ 2 ตําบล
ปลวกแดง อําเภอ 
ปลวกแดง จังหวัด
ระยอง 21440 

080-5742109 

7 นางสาวนิรมล จันทไทย - - 39/128 หมูที่ 3 
ตําบลนาจอมเทียน
อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี 20250 

085-4391139 

8 นางสาวทัศนียา  ยอดมณี - - 10/1 หมูที่ 7 ตําบล
สัตหีบ  อําเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี 20260 

087-4809882 

9 นายเกียรติวงศ  ตีรณานนต - - 29/13 หมูที่ 15 ซอย
อยูสุข ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุรี 20260 

084-1317351 

10 นายอนุวัฒน  สบืสวน - - 68/93  ตําบลสุรศักดิ์ 
อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110 

085-0833886 

11 นายภูเบศร  รัชตอดุลย - - 57/12 หมูที่ 3 ซอย
เขาพชร ถนน
สุขุมวิท ตําบลสัต
หีบ อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี 20180 

089-5025696 

12 นายพิเชษฐ  จันทรโสภา - - 132/26 หมูที่  ถนน
สุขุมวิท ตําบลนา
เกลือ อําเภอ บางละ
มุง จังหวัดชลบุรี 
20260 

084-7121329 

13 นายสุชาติ  แถวถึก - - 51/4 หมูที่ 1ถนนชัย
พรวีถี ตําบลหนอง
ปรือ  อําเภอบางละ
มุง จังหวัดชลบุรี  

089-0913833 



 

25 

ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนงงาน สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

14 นายโสภณ  ศรีสุข - - 122/59 หมูที่ 6 ซอย
เสรี ตําบลบางพระ
อําเภอ ศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110 

086-5383682 

15 นายชัยวัฒน  รอดฟก - - 15/1 หมูที่ 10  ตําบล
แมเลย  อําเภอแม
วงก  จังหวัด 
นคสวรรค 60150 

084-8119431 

16 นายนวฉัตร  พูนหิรัญ - - 8/161 หมูที่ 7  ตําบล
พลูตาหลวง  อําเภอ 
สัตหีบ  จังหวัด
ชลบุรี 20180 

082-4844595 

17 นายยิรันดร  จันทรเจริญ - - 80 หมูที่ 5 ตําบล
สํานักทอน อําเภอ 
บานฉาง จังหวัด
ระยอง  21130 

081-5904626 

18 นายพรเทพ  อ่ําแห - - 52 หมูที่ 9 ตําบล
หนองตาอุน อําเภอ 
บางละมุง  จังหวัด
ชลบุรี 20150 

081-6378749 

19 นายมาพิชิต  ศิรไิพบูลย - - 810/795 หมูที่ 1 
ตําบลสัตหีบ  อําเภอ 
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
20180 

 

085-2837501 

20 นายปยะณัฐ  เมตตาพล - - 103/3 หมูที่ 3 ตําบล
แสมสาร  อําเภอสัต
หีบ  จังหวัดชลบุรี 
20180 

 
 
 

087-7803840 
 
 
 
 
 
 



 

26 

ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนงงาน สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

21 นายวิทวัส  ปานจิตร - - 229 หมูที่ 3 ซอยนา
เกลือ 3ถนนพิทยานา
เกลือ ตําบลนาเกลือ
อําเภอ บางละมุง 

จังหวัดชลบุรี 20260 

080-0179588 

22 นายทัตพงษ  ทัตประคอง - - 154 หมูที่ 10 ถนน
พระตําหนัก  ตําบล
หนองปรือ อําเภอ 
บางละมุง จังหวัด
ชลบุรี 20260 

084-5670797 

23 นายวรวัตร  แกวเขียว - - 622 หมูที่ 6 ตําบล
โปง  อําเภอ บางละ
มุง จังหวัดชลบุรี 
20260 

089-6083053 

24 นางสาวชมภู  ออนวิมล - - 71/16 หมูที่ 10ซอย 
16  ตําบลหนองปรือ
อําเภอ บางละมุง 

จังหวัดชลบุรี 20260 
 

087-5385619 

25 นายธนพล  ณ นคร - - 70/2 ตําบลพลา
อําเภอบานฉาง
จังหวัดระยอง  
21130 

089-9308567 

26 นายวีระวัตร   เพ็งจางค - - 324/20 หมูที่ 13 ซอย
สุขุมวิท 71 ตําบล
หนองปรือ อําเภอ 
บางละมุง จังหวัด
ชลบุรี 20260 

089-7535475 

27 นายธนวัยช   ศิวิไลวัระนาวิน - - 16/1 หมูที่ 8  ถนน 
สุขุมวิท ตําบล สัต
หีบ  อําเภอ สัตหีบม
จังหวัดชลบุรี 20180 

089-5430209 



 

27 

ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนงงาน สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

28 นายอดิศักด   ราชวังเมือง - - 3/3  หมูที่ 11 ตําบล
หนองปรือ อําเภอ 
บางละมุง จังหวัด
ชลบุรี 20260 

084-8643257 

29 นายพุฒพงศ   กัฌฆะพันธ    - - 54/40 หมูที่ 5 ซอย
เนินพลับหวาน 
ตําบลหนองปรือ
อําเภอ บางละมุง 

จังหวัดชลบุรี 20260 

 

30 นางสาวกายใจ  คุมครองทรัพย - - 10 หมูที่ 2 ตําบล
แสมสาร อําเภอสัต
หีบ  จังหวัดชลบุรี 
29180 

088-6150245 

31 นาวสาวพลอยไพลิน  ดัดงาม - - 120/11 หมูที่ 4  
ตําบลพลูตาหลวง
อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี 20180 

089-9356039 

32 นายสิทธิกร  กสิวุฒิ - - 59/2 หมูที่ 4  ตําบล
ทาเรือ อําเภอ โคก
โพธ  จังหวัดปตตานี
94120 

085-2813687 

33 นายยุทธการ   จันตาแวน   - - 147/37 หมูที่ 8 ถนน
สุขุมวิท  ตําบลสัต
หีบ  อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี 20180 

 

34 นายธนากร  ธนสารอนุสรณ - - 222/6  ตําบลนาเกลือ
อําเภอ บางละมุง 

จังหวัดชลบุรี 20260 

086-3226266 

35 นายคสามิน  สุขวิพัฒน    - - 99/308 หมูที่ 10 ซ.เขา
ตาโล ถ.สุขุมวิท  ตาํบล
หนอลปรือ  อําเภอ บาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี 
20260 

084-5614395 



 

28 

ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนงงาน สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

36 นาวสาวยลดา    กมล - - 21 หมูที่ 1 ซอย
เทศบาล5 ถนน
หนองปรือ ตําบลบา
ทอง อําเภอ บอทอง
จังหวัดชลบุรี 20270 

085-0851853 

37 นายนรินท   ทรายทอง - - 15/32 หมูที่ 7 ซอย
สุขุมวิท55 ถนน
สุขุมวิท  ตําบลสัต
หีบ อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี 20180 

086-8248066 

38 นางสาวเจนจิรา    ทองฟก - - 115/20 หมูที่ 3 
ตําบลพลุตาหลวง
อําเภอสุตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 20180 

087-9232127 

39 นางงสาวประกาย    เจริญศิร
สํารญกุล 

- - 74 หมูที่ 8 ตําบล
โนนทอง อําเภอ 
เกษตรสมบูรณ
จังหวัดชัยภูมิ 36120 

084-3323635 

40 นางสาวศิริรัตน     มวงโต - - 39 หมูที่ 3 ตําบลนา
จอมเทียน อําเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี 
20250 

 

41 นางสาวสุนิดา  ชาญเดช - - 263/89 หมูที่ 12
ตําบลหนองปรือ
อําเภอ บางละมุง 

จังหวัดชลบุรี 20260 

 

42 นางสาวธัคศนัยภร   ธีระ
หิรัญโรญ 

- - 101/72 หมูที่ 5 
ตําบลหนองปรือ
อําเภอ บางละมุง 

จังหวัดชลบุรี 20260 
 
 

 



 

29 

ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนงงาน สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

43 นายนิรมล   จันทรทอง - - 39/128 หมูที่ 3ตําบล
นาจอมเทียน อําเภอ 
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
20250 

 

44 นางสาวอุศณีย   เกตุงามขํา - - 20/3 หมูที่ 7 ตําบล
หวยใหญ  อําเภอ 
บางละมุง จังหวัด
ชลบุรี 20260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

รายชื่อผูเขาอบรม โครงการพัฒนานายชาง/ ชางกอสราง  รุนที ่4 
ต้ังแต วันที่  17-19  กุมภาพันธ  2553   
ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
มีจํานวนทั้งหมด   124   คน 

 

ประเภท  :  ชางกอสรางมีสังกัด  จํานวน  124  คน 
ลําดั
บที่ 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

1 นายวีระพัฒน   ยาทองไชย ผูชวยชาง บ.อ.วิศวกรรม จาํกัด 206 หมูที่ 2 ตําบล 
เมืองบัว อําเภอ 
เกษตรวิสัย จังหวัด
รอยเอ็ด 45150 

083-2875876 

2 นายภานุวัฒน  อินชู ผูชวยชาง หจก.อุบลแหลงทอง
กอสราง 

12/2 หมูที่ 3 ตําบล 
คําเนียม อําเภอ 
กันทรารมย  จังหวัด
ศรีสะเกษ  33130 

085-4148250 

3 นายสถาพร  พันธวิไล ผูชวยชาง บ.กําจรกิจกอสราง 
จํากัด 

49/2 หมูที่ 4 ตําบล 
คําเนียม อําเภอ 
กันทรารมย จังหวัด 
ศรีสะเกษ 33131 

082-1260103 

4 นายกฤษณะ  กุลพรม ผูชวยชาง หจก.สวัสดิไชย
รุงเรือง 

13 หมูที่ 6 ตําบล  
กอเอ อําเภอ เขื่อง
ใน จังหวัด
อุบลราชธานี 34150 

083-7237703 

5 นายสันติรักษ  บุญหวาน ผูชวยชาง หจก.ปยะนุชพิบูล
กอสราง 

3/2 หมูที่ 1 ตําบล 
คอนกาม อําเภอ ยาง
ชุมนอย จังหวัด  
ศรีสะเกษ 33190 

082-4820335 

6 นายเกียรติศักดิ์  ทองสุ ผูชวยชาง บ.อ.วิศวกรรม จาํกัด 78/3 หมูที่ 4 ตําบล
คําเนียม อําเภอ 
กันทรารมย จังหวัด 
ศรีสะเกษ 33130   
 

084-8884001 



 

31 

ลําดั
บที่ 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

7 นายปญญา  บุญครอง ผูชวยชาง หจก.อุบลแหลงทอง
กอสราง 

53 หมูที่ 6 ตําบล 
คอแลน อําเภอ 
บุณฑริก จังหวัด 
อุบลราชธานี  
34230 

080-4423288 

8 นายชุนิพนธ  ขันตีสาย ผูชวยชาง บ.กําจรกิจกอสราง 
จํากัด 

18 หมูที่ 12 ตําบล คู
เมือง อําเภอ  วาริน
ชําราบ จังหวัด 
อุบลราชธานี  
34190 

080-7477874 

9 นายจําลอง  ผสมวงศ ผูชวยชาง หจก.สวัสดิไชย
รุงเรือง 

25 หมูที่ 6 ถนน 
พิชิตพงษ ตําบล 
หวยขะยุง อําเภอ  
วารินชําราบ จังหวัด 
อุบลราชธานี  
34310 

081-4439734 

10 นายอนุวัตร  แกวมุก ผูชวยชาง หจก.ปยะนุชพิบูล
กอสราง 

33 หมูที่ 4 ตําบล 
หนองกุง อําเภอ  
ตาลสุม จังหวัด 
อุบลราชธานี  
34330 

080-4661328 

11 นายคารมณรัตน  ปรางจันทร ผูชวยชาง บ.อ.วิศวกรรม จาํกัด 24 หมูที่ 1 ตําบล 
ถนนหัก อําเภอ 
นางรอง จังหวัด 
บุรีรัมย  

081-5478505 

12 นายวันชัย  วรรณโท ผูชวยชาง หจก.อุบลแหลงทอง
กอสราง 

90 หมูที่ 9 ตําบล กอ
เอ อําเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี  
34150 
 
 
 

086-8690533 



 

32 

ลําดั
บที่ 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

13 นายภูวไนย  สุภโกศล ผูชวยชาง บ.กําจรกิจกอสราง 
จํากัด 

140 หมูที 2 ตําบล 
คําหวา อําเภอ  
ตาลสุม จังหวัด 
อุบลราชธานี 34330 

082-3796936 

14 นายเกษม  อนันทอง ผูชวยชาง หจก.หจก.ล พานิช 22 หมูที่ 5 ตําบล 
สรางถอ อําเภอ 
เขื่องใน จังหวัด 
อุบลราชธานี 34150 

084-6057442 

15 นางสาวสุภัทรา  บุดดี ผูชวยชาง อบต.บก 89 หมู 8 ตําบลบก 
อําเภอ โนนคูณ 
จังหวัด ศรีสะเกษ 
33250 

083-7400147 

16 นางสาวรัตนาภรณ  นักผูก ผูชวยชาง หจก.ล พานิช 22 หมูที่ 1 ตําบล 
ขามใหญ อําเภอ 
เมือง จังหวัด 
อุบลราชธานี 34000  

086-2431917 

17 นายชนะชัย  พลคํา ผูชวยชาง อบต.นิคมพัฒนา 47 หมูที่ 4 ตําบล
นิคมพัฒนา อําเภอ  
ขุขันธ  จังหวัดศรี
สะเกษ 38140 

080-1759626 

18 นายบุญโฮม  ชวยจํา ผูชวยชาง อบต.บัวงาม 7 หมูที่ 1 ตําบล บัว
งาม อําเภอ เดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี  
34160 

083-1303657 

19 นายสินธุวัฒน  ฟองชล ผูชวยชาง หจก.ล พานิช 66 หมูที่ 4 ตําบล 
สหธาตุ อําเภอ  
เขื่องใน จังหวัด 
อุบลราชธานี 34150 

 

20 นางสาวเสานีย  หมายมั่น ผูชวยชาง อบต.นาคําไหญ 21 หมูที 6 ตําบล นา
คําใหญ อําเภอ  
เขื่องใน จังหวัด 
อุบลราชธานี 34151 

085-3075707 



 

33 

ลําดั
บที่ 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

21 นานยพีรวัฒน  ราชเมืองขวาง ผูชวยชาง อบจ.ศรีสะเกษ 55/3 หมูที่ 5ตําบล
ดูน อําเภอ  
กันทรารมย จังหวัด 
ศรีสะเกษ 33130 

087-2573998 

22 นายอนุชา  ดวงทอง ผูชวยชาง หจก.ล พานิช 184 หมูที่ 11 ตําบล 
กุดเสลา อําเภอ  
กันทรลักษ จังหวัด 
ศรีสะเกษ 33110  

083-7492919 

23 นายอาทิตย  ทองอุน ผูชวยชาง อบต.เหลาแดง 35/20 ตําบล ใน
เมือง อําเภอ เมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34000 

080-1513217 

24 นายโยธิน  คตวงษ ผูชวยชาง อบต.เหลาแดง 35/20 ตําบล ใน
เมือง อําเภอ เมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34000 

080-1513217 

25 นางสาวรจิต  กอมณี ผูชวยชาง อบต.นาจะหลาย 185 หมูที่ 8 ตําบล 
คําขวาง อําเภอ  
วารินชําราบ จังหวัด 
อุบลราชธานี 34310 

089-6266257 

26 นางสาวปวีตรา  หิรัญพันธ ผูชวยชาง หจก.อุบลแหลงทอง
กอสราง 

7 หมูที่ 10 ตําบล 
เหลาแดง อําเภอ  
ดอนมดแดง จังหวัด 
อุบลราชธานี 34000 

080-1696553 

27 นายวรพล  ขวัญทาลี ผูชวยชาง อบต.จานลาน 5 หมูที่ 10 ตําบล 
จานลาน อําเภอ 
พนา จังหวัด 
อํานาจเจริญ 37180 

 

28 นายอภิสิทธิ์  ไชยดี ผูชวยชาง อบต.ดงมะยาง 14 หมูที่ 3 ตําบล ดง
มะยาง อําเภอ  
ลืออํานาจ จังหวัด 
อํานาจเจริญ  37000  

08-53069649 



 

34 

ลําดั
บที่ 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

29 นางสาวสุมินตา  นามปญญา ผูชวยชาง อบต.กุดแห 20 หมูที่ 8 ตําบลกุด
แห อําเภอเลิงนกทา 
จังหวัดยโสธร
35120 

080-0014788 

30 นางสาวจีระภัฏ  นามบุตรดี ผูชวยชาง หจก.สวัสดิไชย
รุงเรือง 

240/5 หมูที่ 15 
ตําบล ในเมือง 
อําเภอ เมือง จังหวัด 
อุบลราชธานี 34000 

083-0780117 

31 นายวิษณุ  ทองที ผูชวยชาง อบต.บานแขม 13 หมูที่ 1 ตําบล 
บานแขม อําเภอ 
พิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี  
34110 

083-7386343 

32 นายวาที  ใสนาม ผูชวยชาง อบต.สระเยาว 73 หมูที่ 11 ตําบล
สระเยาว อําเภอ ศรี
รัตนะ จังหวัด ศรีสะ
เกษ 33240  

082-1536811 

33 นายอดิศักดิ์  บุญทอง ผูชวยชาง อบต.ขามใหญ 33  ถนน แจงสนิท
ตําบล ในเมือง 
อําเภอ เมือง จังหวัด 
อุบลราชธานี 34000 

088-0714101 

34 นายวีรยุทธ  บุญใหญ ผูชวยชาง หจก.อุบลแหลงทอง
กอสราง 

66/2 หมูที่ 2  ถนน
เมือง ตําบล ปทุม 
อําเภอ เมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 34000 

081-2828588 

35 นายเฉลิมพล  เขียวมนต ผูชวยชาง อบต.ชานุมาน 83 หมูที่ 6 ต.คํา
เขื่อนแกว  จังหวัด
อํานาจเจริญ 37210 

087-2482256 

36 นายยุทธพงษ  ศิริราช ผูชวยชาง อบต.มวงใหญ 32 หมูที่ 14 ตําบล 
มวงใหญ อําเภอ
โพธิ์ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี 34340 

083-5886381 



 

35 

ลําดั
บที่ 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

38 นายแสงอุทัย  ศรีสุวะ ผูชวยชาง อบต.กลาง 59 หมูที่ 18 ตําบล
กลาง อําเภอเดช
อุดม จังหวัด
อุบลราชธานี 34160 

084-4797642 

39 นายคณิต  มารมย ผูชวยชาง อบต.ธาตุนอย 67 หมูที่ 8 ตําบล
ธาตุนอย อําเภอ
เขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี 34150 

083-7407248 

40 นายธนยศ  พิมพบุตร ผูชวยชาง อบต.โพธิ์ไทร 199 หมูที่ 14 ตําบล
โพธิ์ไทร อําเภอ
พิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34110 

085-3006909 

41 นายศุภสิทธิ์  บุญพา ผูชวยชาง อบจ.อุบล 18/1  ถนน สุริยาทร
ตําบล ในเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 34000 

 

42 นางสาววริศรา  โททอง ผูชวยชาง อบต.หนองไฮ 69/1 หมูที่ 1 ตําบล
หนองไฮ อําเภอ
สําโรง จังหวัด
อุบลราชธานี 34360 

 

43 นายประจวบ  บุญสถิตย ผูชวยชาง อบต.หนองหวา 53/134 ซอย ราม
อินทรา55/8 แขวง
ทาแรง เขตบางเขน 
จังหวัดกรุงเทพ
10230 

 

44 นายเอกภาพ  คําดี ผูชวยชาง อบต.สงยาง 33 หมูที่ 5 ตําบลสง
ยาง อําเภอศรีเมือง
ใหม จังหวัด
อุบลราชธานี 34250 
 
 

088-0792273 



 

36 

ลํา 
ดับที่ 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

45 นายสุรศักดิ์  พิมพกรรณ ผูชวยชาง อบต.วาริณ 164 หมูที่ 7 ตําบลวา
ริน อําเภอศรีเมือง
ใหม จังหวัด
อุบลราชธานี 34250 

 

46 นายขวัญ  ประสานคํา ผูชวยชาง อบต.ธาตุนอย 95 หมูที่ 2 ตําบล
ธาตุนอย อําเภอ
เขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี 34150 

 

47 นายธีรภพ  เข็มเพชร ผูชวยชาง อบต.น้ําออม 100 หมูที่ 9 ตําบล
เมือง อําเภอกันทร
ลักษ จังหวัดศรีสะ
เกษ 33110 

 

48 นายดลพร  เกษศรีรัตน ผูชวยชาง อบต.อีปาด 3 หมูที่ 5 ตําบลอี
ปาด อําเภอกันทรา
รมย จังหวัดศรีสะ
เกษ 33130 

082-1477543 

49 นายประกิต  กาสิทธิ ์ ผูชวยชาง อบต.ตบหู 247 หมูที่1 ตําบล
ตบหู อําเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34160 

080-1594798 

50 นางสาวอุไรพร  เคาทอง ผูชวยชาง อบต.โนนกาหลง 224 หมูที่3 ตําบล
โนนกาหลง อําเภอ
พิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34110  

085-4105930 

51 นายจตุพล  ยิ่งยง ผูชวยชาง อบต.บานแดง 62 หมูที่ 9 ตําบล
บานแดง อําเภอ
ตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34130 
 
 

087-4416201 



 

37 

ลํา 
ดับที่ 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

52 นายเรวัต  โกทา ผูชวยชาง อบต.น้ําออม 67 หมูที่ 3 ตําบลน้ํา
ออม อําเภอกันทร
ลักษ จังหวัดศรีสะ
เกษ 33110 

082-7812051 

53 นายศรายุทธ  จันทรเพชร ผูชวยชาง อบต.หนองฮาง 41 หมูที่ 5 ตําบล
หนองฮาง อําเภอ
มวงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี 34140 

083-1253518 

54 นายเฉลิมพล  ภูมลี ผูชวยชาง อบต.ทาม 198/1 หมูที่ 2 ตําบล
ทาม อําเภอกันทรา
รมย จังหวัดศรีสะ
เกษ 33130  

 

55 นายณรงคศักดิ์  คําทอง ผูชวยชาง อบต.บานแขม 21 หมูที่ 5 ตําบล
บานแขม อําเภอ
พิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34110 

083-7417105 

56 นายคําภีรย  ทลุมศิลป ผูชวยชาง อบต.นาคาย 162 หมูที่ 1 ตําบล
นาคาย อําเภอตาล
สุม จังหวัด
อุบลราชธานี 34330 

084-606819 

57 นายพุชฌงค  ลีลา ผูชวยชาง อบต.คําเจริญ 54 หมูที่ 5 ตําบลคํา
เจริญ อําเภอตระการ
พืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี 34130 

 

58 นายคําสอน  บุญหาญ ผูชวยชาง อบต.นาจะหลวย 215 หมูที่ 10 ตําบล
นาจะหลวย อําเภอ
นาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี 34280 
 
 
 

083-1251799 



 

38 

ลํา 
ดับที่ 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

59 นายอดิศักดิ์  จันทะดวง ผูชวยชาง อบต.นาคําใหญ 113 หมูที่ 1 ตําบล
นาคําใหญ อําเภอ
เขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี 34150 

088-1215996 

60 นายสมศักดิ์  สมาทอง ผูชวยชาง อบต.เหลาบก 119 หมูที่ 9 ตําบล
เหลาบก อําเภอมวง
สามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี  
34140 

085-7683191 

61 นายธานุวัฒน  ก่ิงจันทร ผูชวยชาง หจก.อุบลแหลงทอง
กอสราง 

35 หมูที่ 12 ตําบล
นาคํา อําเภอศรีเมือง
ใหม จังหวัด
อุบลราชธานี 34250 

080-4802983 

62 นายโยธิน  วงศศรีชา ผูชวยชาง หจก.อุบลแหลงทอง
กอสราง 

298 หมูที่ 15 ตําบล
นาคํา 
อําเภอศรีเมืองใหม 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34250 

080-4802984 

63 นายจีรนันท  ใจเย็น ผูชวยชาง บ.กําจรกิจกอสราง 
จํากัด 

97 หมูที่ 8 ตําบล
เหลาเสือโกก อําเภอ
เหลาเสือโกก 
จังหวัดอุบลราชธานี
34000 

 

64 นายจักรพงษ  บุญสนิท ผูชวยชาง หจก.สวัสดิไชย
รุงเรือง 

523/8 หมูที่ 2 ถนน 
แจงสนิท ตําบลใน
เมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี
34000 

 

65 นายอภิวัฒน  สมพจันทร ผูชวยชาง หจก.ปยะนุชพิบูล
กอสราง 

3 ซอย ซ.ยางกูร24 
ถ.ซยางกูร ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี34000 
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ลํา 
ดับที่ 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

66 นายโยชัย  สาแดง ผูชวยชาง บ.อ.วิศวกรรม จาํกัด 122 หมูที่ 6 ตําบล
สะพือ อําเภอ
ตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34130 

 

67 นายภานุวัชร  เรือนแกว ผูชวยชาง หจก.อุบลแหลงทอง
กอสราง 

64/3 ตําบลพิบูลมัง
สาหาร อําเภอ
พิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี
34110 

085-4117425 

68 นายพิษณุ  สุขเกษม ผูชวยชาง บ.กําจรกิจกอสราง 
จํากัด 

28/1 หมูที่ 14 ตําบล
คําอาฮวน อําเภอ
เมือง จังหวัด
มุกดาหาร 49000 

085-6139763 

69 นายจิรวัฒน  ธนดุลกีรติ ผูชวยชาง หจก.สวัสดิไชย
รุงเรือง 

20 หมูที่ 10 ตําบล
แกงโดม อําเภอ
สวางวีระวงศ 
จังหวัดอุบลราชธานี
34000 

089-0570278 

70 นายปรเมษฐ  คําแดงใส ผูชวยชาง หจก.สวัสดิไชย
รุงเรือง 

215 หมูที่ 4 ตําบล
เขื่องใน อําเภอเขื่อง
ใน จังหวัด
อุบลราชธานี 34150 

087-4432696 

71 นายสิทธิเดช  ชาวกระเดียน ผูชวยชาง หจก.ปยะนุชพิบูล
กอสราง 

53/1 ถนน สรรพ
สิทธิ์ ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 34000 

 

72 นางสาวทิพานันท  บรรใดทอง ผูชวยชาง บ.อ.วิศวกรรม จาํกัด 94 หมูที ่1 ตําบล
หนองฮาง อําเภอ
เบญจลักษ จังหวัด
ศรีสะเกษ 33110 
 

080-4662685 



 

40 

ลํา 
ดับที่ 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

73 นายอภินันท  ปญญาที ผูชวยชาง หจก.อุบลแหลงทอง
กอสราง 

670 หมูที่ 1 ตําบล
โขงเจียม อําเภอโขง
เจียม จังหวัด
อุบลราชธานี 34220 

082-3806045 

74 นายฐิติพงษ  สายงาม ผูชวยชาง บ.กําจรกิจกอสราง 
จํากัด 

375 หมูที่ 2 ตําบล
แสนสุข อําเภอวา
รินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 34190 

 

75 นายอิสระพงษ  บุญแสนแกว ผูชวยชาง หจก.สวัสดิไชย
รุงเรือง 

9/2 หมูที่ 11 ตําบล
ไรนอย อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34000 

087-4559798 

76 นายประพันธ  เช้ือชัย ผูชวยชาง หจก.ปยะนุชพิบูล
กอสราง 

144 หมูที่ 3 ตําบล
ขี้เหล็ก อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34000 

089-6199311 

77 นายสุชากร  ไกยพันธ ผูชวยชาง บ.อ.วิศวกรรม จาํกัด 186/1 หมูที่ 2 ถนน
แจงสนิท ตําบลใน
เมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34000 

 

78 นายพุทธรักษ  ไชยมูล ผูชวยชาง หจก.อุบลแหลงทอง
กอสราง 

119 หมูที่ 5 ตําบล
ยาง อําเภอน้ํายืน
จังหวัดอุบลราชธานี
34200 

 

79 นายมงคล  สังขะวรรณ ผูชวยชาง อบต.โพธิ์ไทร 188 หมูที่ 2 ตําบล
โพธิ์ไทร อําเภอโพธิ์
ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี 34340 

082-1536790 

80 นางสาววริต  กอมณี ผูชวยชาง หจก.สวัสดิไชย
รุงเรือง 

253 หมูที่21 ต.เมือง
เดช อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี 34160 

089-6266257 
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ลําดั
บที่ 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

81 นายชวิศผอง  โสภณสิริ ผูชวยชาง หจก.ปยะนุชพิบูล
กอสราง 

144 หมูที่ 6 ตําบล
เหลาเสือโกก อําเภอ
เหลาเสือโกก 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34000 

080-4654539 

82 นายอิสรา  ไภยพันธ ผูชวยชาง หจก.ปยะนุชพิบูล
กอสราง 

9 หมูที่ 3 ตําบล
เปอย อําเภอลือ
อํานาจ จังหวัด
อํานาจเจริญ 37000 

088-0763012 

83 นายธเนศ  อาการ ผูชวยชาง อบต.สระเยาว 102 หมูที่ 2 ตําบล
สระเยาว อําเภอศรี
รัตนะ จังหวัด
ศรีษะเกษ 33240 

045-677213 

84 นายครองสุข  สาระพันธ ผูชวยชาง อบต.คอนอย 71 หมูที่ 1 ตําบลคอ
นอย อําเภอสําโรง 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34360 

083-3657480 

85 นายอรรถสิทธิ์  ฉัตรทันต ผูชวยชาง อบต.สิ 52 หมูที่ 13 ตําบลสิ 
อําเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีษะเกษ 
33150 

089-9179647 

86 นายจักรพันธ  บํารุงพงศ ผูชวยชาง หจก.ปยะนุชพิบูล
กอสราง 

621 หมูที่ 1 ตําบล ลุ
มพุก อําเภอคําเขื่อน
แกว จังหวัดยโสธร 
35110 

 

87 นายปฐพี  แพงศรี ผูชวยชาง บ.อ.วิศวกรรม จาํกัด 14 หมูที่ 10 ตําบลวา
ริน อําเภอศรีเมือง
ใหม จังหวัด
อุบลราชธานี 34250 

082-3702576 

88 นางสาวชนัสถนันท  สมศิริ ผูชวยชาง หจก.อุบลแหลงทอง
กอสราง 
 

3 หมู 4 ต.โพธิ์ อ.
โนนคูณ จังหวัด 
ศรีสะเกษ  33250 

083-1290199 
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ลําดั
บที่ 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

89 นายธงชัย  พรเจริญ ผูชวยชาง บ.กําจรกิจกอสราง 
จํากัด 

206 หมูที่ 3 ตําบล
กุดลาด อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34000 

087-0184490 

90 นายปตพงษ  บุญอินทร ผูชวยชาง หจก.สวัสดิไชย
รุงเรือง 

22 หมูที่ 12 ตําบล
โพธิ์ไทร อําเภอ
พิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34110 

อุบลราชธานี 

 

91 นายยุทธภูมิ  หงสไชยคํา ผูชวยชาง หจก.ปยะนุชพิบูล
กอสราง 

4/1 หมูที่ 2 ตําบล
คอแลน อําเภอ
บุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานี 34230 

088-1109750 

92 นายอนุสิทธิ์  คําหวาย ผูชวยชาง อบต.ชีทวน หมูที่ 8 ตําบลชีทวน 
อําเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี
34150 

087-9268857 

93 นายสินติสุข  เขียนออน ผูชวยชาง สนง.ทางหลวงที่7 347/2 หมูที่ 6 ตําบล
ดูน อําเภอกันทรา
รมย จังหวัดศรีสะ
เกษ 33130 

 

94 นายฉัตรยา  ทีอทุิศ ผูชวยชาง บ.กําจรกิจกอสราง 
จํากัด 

103 หมูที่ 3 ตําบล
เปา อําเภอตระการ
พืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี 34130 

083-7392027 

95 นายอนุรักษ  ตาทิตย ผูชวยชาง หจก.สวัสดิไชย
รุงเรือง 

117 หมูที่ 9 ตําบล
โดมประดิษฐ 
อําเภอน้ํายืน จังหวัด
อุบลราชธานี 34260 

080-1659437 

96 นายนิติพัฒน  ชาญทุม ผูชวยชาง หจก.ปยะนุชพิบูล
กอสราง 

213 หมูที่ 3 ต.โดม
ประดิษฐ อ.น้ํายืน จ.
อุบลราชธานี 3426 

089-4434320 
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ลําดั
บที่ 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

97 นายรัชฎา  บุญจลุ ผูชวยชาง บ.อ.วิศวกรรม จาํกัด 17 หมูที่ 7 ตําบล
โสกแสง อําเภอนา
จะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี 34280 

085-3128470 

98 นายอนุกูล  ใจธรรม ผูชวยชาง หจก.อุบลแหลงทอง
กอสราง 

207 หมูที่ 10 ตําบล
ขี้เหล็ก อําเภอน้ําขุน 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34260 

083-1245663 

99 นายธีรวัฒน  บุญจันทร ผูชวยชาง บ.กําจรกิจกอสราง 
จํากัด 

99/1 หมูที่ 2 ตําบล
แดงหมอ อําเภอ
เขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี 34150 

080-4766350 

100 นายทรงพล  พลเขตต ผูชวยชาง หจก.สวัสดิไชย
รุงเรือง 

199/3 หมูที่ 3 ถนน
แจงสนิท ตําบลปะ
อาว อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34000 

 

101 นายชูชาติ  ภิลาคุณ ผูชวยชาง หจก.ปยะนุชพิบูล
กอสราง 

99/1 หมูที่ 2 ถนน
เสด็จ ตําบลปทุม 
อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 34000 

080-4640015 

102 นายถนอมศักดิ์  สายสี ผูชวยชาง บ.อ.วิศวกรรม จาํกัด 125 หมูที่ 6 อําเภอ
พิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34110 

089-4900275 

103 นายนิพันธุ  เคนทาว ผูชวยชาง หจก.อุบลแหลงทอง
กอสราง 

245 หมูที่ 3 ตําบล
ไรนอย อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี
34000 

045-316640 

104 นายพรชัย  วงศหายโกฏ โฟรแมน บจก.ขอนแกนยูนิต้ี
คอนสตรั๊คช่ัน 

6 หมูที่ 4 ต.พิมาน 
อ.นาแก จังหวัด
นครพนม 48130 
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ลําดั
บที่ 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

105 นายประทิน  ศรีมูล โฟรแมน บจก.หาญวิศวกรรม 75 หมูที่ 9 ตําบล
บานไผ  อําเภอบาน
ไผ จังหวัดขอนแกน 
40110 

087-2133940 

106 นายสุภวัตร  ภักดี โฟรแมน บจก.หาญวิศวกรรม 68 หมูที่ 2 ตําบล
หนองบัว อําเภอ
บานฝาง จังหวัด
ขอนแกน 40270 

088-3130245 

107 นายลิขิต  มางจันดีอุดม โฟรแมน บจก.หาญวิศวกรรม 25 หมูที่ 4 ตําบล
หนองตูม อําเภอ
เมือง จังหวัด
ขอนแกน 40000 

080-1949322 

108 นายพัฒนพงษ  โยแกว โฟรแมน บจก.หาญวิศวกรรม 105 หมูที่ 4 ตําบล
หนองตูม อําเภอ
เมือง จังหวัด
ขอนแกน 40001 

089-4167270 

109 นายวิบูล  สิมนชัย โฟรแมน บจก.ขอนแกนยูนิต้ี
คอนสตรั๊คช่ัน 

98 หมูที่ 3 ตําบล
บานฝาง อําเภอ
กระนวน จังหวัด
ขอนแกน 40170 

081-9742859 

110 นายกัมปนาท  ศรีมะณี ชาง
กอสราง 

หจก.อุบลแหลงทอง
กอสราง 

98 หมูที่ 3 ตําบล
บานฝาง อําเภอ
กระนวน จังหวัด
ขอนแกน 40170 

081-9742859 

111 นายวิทยา  แสนทวีสุข ชาง
กอสราง 

บ.กําจรกิจกอสราง 
จํากัด 

47 หมูที่ 5 ตําบล
สําโรง อําเภอตาล
สุม จังหวัด
อุบลราชธานี 34330 

081-4706571 

112 นายทรงพล  หอมพันธ ชาง
กอสราง 

หจก.สวัสดิไชย
รุงเรือง 

90 หมูที่ 4 ถ.สมเด็จ 
ต.ดอนมดแดง อ.
ดอนมดแดง จ.
อุบลราชธานี 34000 

082-3796286 
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ลํา 
ดับที่ 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

113 นางสาวนฤมล  ผุสิงห ชาง
กอสราง 

หจก.ปยะนุชพิบูล
กอสราง 

88 ซอยซยางกูร21 
ถนน ซยางกูร ตําบล
ในเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34000  

082-1406441 

114 นายพิรุณ   เบาระคน ชาง
กอสราง 

หจก.อุบลแหลงทอง
กอสราง 

97 หมูที่ 1 ตําบล
หลักเขต อําเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย 

 

115 นายประสพ  ทาวแกว ชาง
กอสราง 

หจก.อุบลแหลงทอง
กอสราง 

2 หมูที่ 8 ตําบลนาดี 
อําเภอนาเยีย จังหวัด
อุบลราชธานี 34160 

 

116 นางยุพาพิณ      คําลุน ชาง
กอสราง 

หจก.อุบลแหลงทอง
กอสราง 

27 หมูที่ 3 ตําบลนา
ดี อําเภอนาเยีย 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34160 

 

117  นางสาวปรียากร   เชียรบุญมา     ชาง
กอสราง 

หจก.อุบลแหลงทอง
กอสราง 

115 หมูที่ 4 ตําบล
นาดี อําเภอนาเยีย 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34160 

 

118 นายสุทธิพงศ     โพธิ์ชัย ชาง
กอสราง 

หจก.อุบลแหลงทอง
กอสราง 

54 หมูที่ 3 ตําบลนา
ดี อําเภอนาเยีย 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34160 

 

119 นางจําป      โปรสิา ชาง
กอสราง 

หจก.อุบลแหลงทอง
กอสราง 

63 หมูที่ 3 ตําบลนา
ดี อําเภอนาเยีย 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34160 

 

120 นายสังเวียน    เชียรบุญมา ชาง
กอสราง 

หจก.อุบลแหลงทอง
กอสราง 

152 หมูที่ 3 ตําบล
นาดี อําเภอนาเยีย 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34160 
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ลํา 
ดับที่ 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

121 นางหนึ่งฤทัย     โพธิ์ชัย ชาง
กอสราง 

หจก.อุบลแหลงทอง
กอสราง 

54 หมูที่ 3 ตําบลนา
ดี อําเภอนาเยีย 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34160 

 

122 นางสาวหทัยรัตน     มูลแกว ชาง
กอสราง 

หจก.อุบลแหลงทอง
กอสราง 

34 หมูที่ 3 ตําบลนา
ดี อําเภอนาเยีย 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34160 

 

123 นายลิ    บุญมาทน ชาง
กอสราง 

หจก.อุบลแหลงทอง
กอสราง 

92 หมูที่ 3 ตําบล 
นาดี อําเภอนาเยีย 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34160 

 

124 นายชาตรี  ประวิง ชาง
กอสราง 

หจก.อุบลแหลงทอง
กอสราง 

136 หมูที่ 6 ตําบล
นาดี อําเภอนาเยีย 
จังหวัดอุบลราชธานี 
34160 
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รายชื่อผูเขาอบรม โครงการพัฒนานายชาง/ ชางกอสราง  รุนที ่5 
ต้ังแต วันที่  3-5 มีนาคม  2553   
ณ  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
มีจํานวนทั้งหมด   84   คน 

 

ประเภท  :  ชางกอสรางมีสังกัด  จํานวน  84  คน 
ลํา 
ดับที่ 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

1 นายสุวิทย  เกศสุวรรณ ผูควบคุม
งาน 

เอสไลนเพาเวอร 323 หมูที่ 11 ถนน
เพชรเกษม ตําบล
โคกทราย อําเภอปา
บอน จังหวัดพัทลุง 
93170 

 

2 นายขวัญชัย  สุรนิทรบาง วิศวกร ชัยธนาพัฒนเอ็นจิ
เนียริ่ง(2002) 

65 ถนนกาญจน 
วนิช ตําบลบานพรุ 
อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา
90350 

089-8770739 

3 นายสมศักดิ์  มงคลบุตร ผูควบคุม
งาน 

หาดใหญนิยม
กอสราง 

654 หมูที่ 1 ถนน
เลี่ยงเมืองสายเอเชีย 
ตําบลควนลัง อําเภอ
หาดใหญ จังหวัด
สงขลา 90110 

074-501675 

4 นายโชคชัย  บุญกิจ โฟรแมน หาดใหญปญจวิศ 90/40 หมูที่ 4 ตําบล
คอหงส อําเภอ
หาดใหญ จังหวัด
สงขลา 90110 

074-445082 

5 นายธวัช  นวลแกว โฟรแมน หาดใหญปญจวิศ 90/41 หมูที่ 5 ตําบล
คอหงส อําเภอ
หาดใหญ จังหวัด
สงขลา 90110 
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ลํา 
ดับที่ 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

6 นายวิทยา  สุขขวด โฟรแมน หาดใหญสามชัย
กอสราง 

20 หมูที่ 1 ตําบลทุง
ลาน อําเภอคลอง
หอยโขง จังหวัด
สงขลา 90110 

083-4802677 

7 นายภิรมย  ขวัญปาน ลูกจาง 
ประจํา 

วท.หาดใหญ 20 หมูที่ 1  ถนน
สงขลา-ระโนด 
ตําบลกระดังงา 
อําเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา 
90110 

080-3967870 

8 นายอาสือมี  แวอูเซ็ง ชางเขียน
แบบ 

อบต.ทาสาป 3/8 ถนนตรีรัตน 
ตําบลบางนาค 
อําเภอเมือง  จังหวัด
นราธิวาส 96000 

086-2916044 

9 นายสมชาย  วัฒนานันทวงค ลูกจาง
ช่ัวคราว 

วท.หาดใหญ 48 หมูที่ 3 ถนน สัจ
จกุล ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 
90110 

 

10 นายมูฮัมมัดฮิลมี  เจะเละ ผช.ชาง สนง.ชลประทาน
1/17 

56 หมูที่ 1 ตําบลกะ
ลุวอ อําเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 
96000 

084-1186054 

11 นายวีรยุทธ  เปาะซา ผช.ชาง อบต.กะลุวอเหนือ 57 หมูที่ 1 ตําบลกะ
ลุวอเหนือ อําเภอ
เมือง จังหวัด
นราธิวาส 96000 

084-6310881 

12 นายวันซาการียา  มุซายี ผช.ชาง อบต.ทาน้ํา 11/3 หมูที่  1 ตําบล
ปะนาเระ อําเภอปะ
นาเระ จังหวัด
นราธิวาส 96000 
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ลํา 
ดับที่ 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

13 นายอาหะมะ  สาแม ชาง อบต.ผดุงมาตร 61 หมูที่ 10 ตําบล
จะแนะ อําเภอ 
จะแนะ จังหวัด
นราธิวาส 96000 

 

14 นายแวอาเลง  แวอาแซ ชาง อบต.ฆอเลาะ 526 ซอย 11 ถนน
ประชาวิวัฒน ตําบล
สุไหงโก-ลก อําเภอ
สุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส  
96000 

 

15 นายพัฒนา  ดารามั่น ชาง เทศบาลเมือง
นราธิวาส 

15/5 ถนนกําปง 
ปายง ตําบลบางนาค 
อําเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 96000 

 

16 นายอาพันดี   ยูโซะ ชาง สนง.ชลประทานที่
17 

4 ซอย โรงพยาบาล
หมอโอ ถนนโคก
เคียน ตําบลบางนาค 
อําเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 96000 

 

17 นายศักดิ์ดา  ชุมดี ชาง อบต.ปะลุรู 105/1 หมูที่ 4 ตําบล
สุไหงปาดี อําเภอสุ
ไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส 96000 

 

18 นายรุสลาม  สุหลง ชาง อบต.ปะลุรู 16 ซอยอาทิตยา 2  
ถนนอาทิยยา ตําบล
ปะลุรู อําเภอสุไหง
ปาดี จังหวัด
นราธิวาส 96000 

 

19 นายแวซอรี  ดาเลาะ ชาง อบต.ยี่งอ 38 หมูที่ 4 ตําบล 
ยี่งอ  อําเภอยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส 
96000 

 



 

50 

ลํา 
ดับที่ 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

20 นายอาหะมะ  บือซา ชาง อบต.จะแนะ 92 หมูที่ 2 ตําบลจะ
แนะ อําเภอจะแนะ 
จังหวัดนราธิวาส 
96000 

 

21 นายเอกรัตน   สกุลประดิษฐ ชาง เทศบาลเมืองยี่งอ 102 ซอย บุญมี  
ถนนสุริยะประดิษฐ 
ตําบลบางนาค 
อําเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 96000 

 

22 นายมารูวัน  ดือเระ ชาง อบต.จะแนะ 46 หมูท่ี 1 ตําบลจะ
แนะ อําเภอจะแนะ
จังหวัดนราธิวาส 
96000 

 

23 นายวิชัย  คณานุรักษ ชาง เทศบาลเมือง
นราธิวาส 

156 ถนน ณ นคร 
ตําบลบางนาค
อําเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 96000 

 

24 นายซุลกิฟลี  หะยีแวนาแว ชาง อบต.กะลุวอเหนือ 69 หมูที่ 4  ถนนณ 
นคร ตําบลกะลุวอ
เหนือ อําเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 
96000 

 

25 นางศศิวิมล  ทองนิลภักดิ์ ครู วท.หาดใหญ 185/16 หมูท่ี 5 ถนน
สงขลา-นาทวี ตําบล
เขารูปชาง  อําเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา 
90000 

081-9592414 

26 นายสุวัฒน  ทองสุข ครู วท.หาดใหญ 7/63 ซอย 3 ถนน 
กาญจนวนิช  ตําบล
หาดใหญ  อําเภอ
หาดใหญ จังหวัด
สงขลา 90110 

086-9640794 



 

51 

ลํา 
ดับที่ 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

27 นางรัชนา  เกียรติธิวัฒน ครู วท.หาดใหญ 165/35  หมูที่ 2
ตําบลคอหงส อําเภอ
หาดใหญ จังหวัด
สงขลา 90110 

081-2753427 

28 นางสุดารัตน  คณะนา ครู วท.หาดใหญ 82/3 หมูที่ 4 ซอย 4 
ถนนกาญจนวนิช
ตําบลคอหงส อําเภอ
หาดใหญ จังหวัด
สงขลา 90110 

089-5985945 

29 นายศราวุฒิ  มีจันทร ครู วท.หาดใหญ 7/28 ถนนกาญจนว
นิช ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 
90110 

089-6550809 

30 นส.วรรณา  ศักดิ์สงค ครู วท.หาดใหญ 71/13 หมูที่ 1 ซอย 
8สะพานดํา ถนน 
รัถการ ตําบล 
คลองแห  อําเภอ
หาดใหญ  
จังหวัดสงขลา
90110 

084-1026091 

31 นางยินดี  สมาธิ ครู วท.หาดใหญ 7/23 ถนนกาญจนว
นิช  ตําบลหาดใหญ  
อําเภอหาดใหญ  
จังหวัดสงขลา
90110 

074-446342 

32 นายสุเทพ  เกียรติธิวัฒน ครู วท.หาดใหญ 165/35 หมูที่ 2 ถนน 
กาญจนวนิช ตําบล 
คอหงส  อําเภอ
หาดใหญ  จังหวัด
สงขลา 90110 
 

086-2903233 



 

52 

ลํา 
ดับที่ 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

33 นายมนูญ  แกวนุย ครู วท.หาดใหญ 165/42 หมูที่ 2 ถนน 
กาญจนวนิช ตําบล 
คอหงส  อําเภอ
หาดใหญ  จังหวัด
สงขลา 90110 

086-9638882 

34 นายพีรวุธ  พันธยานุกูล ครู วท.หาดใหญ 4 หมูที่ 2  ซอย
ประชานุรักษ  
ถนนกาญจนวนิช 
ตําบลบางนาค 
คอหงส  อําเภอเมือง  
จังหวัดนราธิวาส 
96000 

 

35 นายอนุรักษ  เปลงจํารัส ผูชวยชาง อบต.คลองกวาง 27 หมูที่ 5 ตําบล 
คลองกวาง  อําเภอ
นาทวี  จังหวัด
สงขลา 90160 

087-3987168 

36 นายวิทยา  สุนิมิตร ผูชวยชาง อบต.ควนลัง 1392/103 หมูที่ 5 
ถนน 
เพชรเกษม ตําบล 
ควนลัง อําเภอ
หาดใหญ  จังหวัด
สงขลา 90110 

 

37 นายเจษฎา  สุนทะโก ผูชวยชาง อบต.เกาะยอ 49 หมูที่ 9 ตําบล
เกาะยอ 
อําเภอเมือง จังหวัด
สงขลา 90100 

 

38 นายณัฐพงศ  บุญเกื้อ ผูชวยชาง อบต.หาดใหญ 46 ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ  
จังหวัดสงขลา 
90110 
 
 

 



 

53 

ลํา 
ดับที่ 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

39 นายภาณุวัฒน  หลิกแกว ผูชวยชาง อบต.ปาบอน 178 หมูที่ 8  
ตําบลปาบอน 
อําเภอปาบอน 
จังหวัดพัทลุง 
93170 

 

40 นายสมนึก  อิสสะโร ผูชวยชาง อบต.ทุงหวัง 41 หมูที่ 5 ตําบลทุง
หวัง  อําเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา 
90000 

 

41 นายณัฐพงศ  สุกยิ้ม ผูชวยชาง อบต.คูขาใต 57/1 หมูที่ 3 ตําบลคู
ขาใต  อําเภอรัตภมิ  
จังหวัดสงขลา 
90180 

 

42 นายอําพน  โชติศิริ ผูชวยชาง อบต.ควนลัง 108 หมูที่ 3 ถนน
ชลประทาน  
ตําบลควนลัง 
อําเภอหาดใหญ  
จังหวัดสงขลา 
90110 

 

43 นายพิทยาธร  ธรรมชาติ ผูชวยชาง อบต.บางกล่ํา 76 หมูที่ 5 ตําบล
บางกล่ํา 
อําเภอบางกล่ํา 
จังหวัดสงขลา 
90110 

 

44 นายธนชัย  ณ รังษี ผูชวยชาง อบต.ทุงหลัง 76 หมูที่ 3 ตําบลทุง
หลัง  อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 
90000 

 

45 นายธวัชชัย  สุวรรณรัตน ผูชวยชาง อบต.ทาบอน 177 หมูที่ 4 ตําบล
ทาบอน  อําเภอระ
โนด จังหวัดสงขลา 
90140 

 



 

54 

ลํา 
ดับที่ 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

46 นายณัฐวุฒิ  นคราวงศ ผูชวยชาง อบต.ควนลัง 1320/230 หมูที่ 5 
ถนนเพชรเกษม 
ตําบลควนลัง 
อําเภอหาดใหญ  
จังหวัดสงขลา
90110 

 

47 นายธีรยุทธ  คงชวย ผูชวยชาง อบต.ปนแต 19 ตําบลปนแต
อําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง 93102 

 

48 นายอมรรัตน  ณ บริบูรณ ผูชวยชาง อบต.เขาพระ 124 หมูที่ 5 ตําบล
เขาพระ  อําเภอ 
รัตภมิ  จังหวัด
สงขลา 90180 

 

49 นายวรัญู  วุฒิวรวนิชย ผูชวยชาง อบต.บอยาง 1/4 ถนนราชวิถี 
ตําบลบอยาง 
อําเภอเมือง   
จังหวัดสงขลา 
90000 

 

50 นายมาณพ  หนูทรง ผูชวยชาง อบต.นาหมอศรี 20 ตําบลนาหมอศรี 
อําเภอนาทวี จังหวัด
สงขลา 90160 

 

51 นายณัฐวุฒิ  มากมณี ผูชวยชาง อบต.ทุงทาเสาร 434 หมูที่ 1 ตําบล
ทุงทาเสาร 
อําเภอหาดใหญ  
จังหวัดสงขลา 
90110 

 

52 นายปริญา  แสงกูล ผูชวยชาง อบต.บานพรุ 10 หมูที่ 3 ตําบล
บานพรุ 
อําเภอหาดใหญ  
จังหวัดสงขลา 
90110 
 

 



 

55 

ลํา 
ดับที่ 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

53 นายพงศกร  ยี่โป ผูชวยชาง อบต.คอหงส 131 หมูที่ 1 ตําบล
คอหงส 
อําเภอหาดใหญ  
จังหวัดสงขลา 
90110 

 

54 นายฮาลีม  มั่นอารีย ผูชวยชาง อบต.ฉลุง 79/7 หมูที่ 1 ตําบล
ฉลุง  อําเภอ
หาดใหญ  จังหวัด
สงขลา 90110 

 

55 นายกิตติศักดิ์  บัวสม ผูชวยชาง อบต.ควนรู 62 หมูที่ 4  ตําบล
ควนรู  อําเภอรัตภมิ 
จังหวัดสงขลา 
90180 

 

56 นายฤทธิรงค  ชําบริ ผูชวยชาง อบต.หาดใหญ 36 ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ  
จังหวัดสงขลา 
90110 

 

57 นายภรญทิพย  พรหมแดง ผูชวยชาง อบต.ดอนทราย 43 หมูที่ 3 ตําบล
ดอนทราย 
อําเภอปากพะยูน  
จังหวัดพัทลุง 93120 

 

58 นายธีรวัฒน  จันทรรัตน ผูชวยชาง อบต.บานใหม 253 หมูที่ 8 ตําบล
บานใหม 
อําเภอระโนด  
จังหวัดสงขลา 
90140 

 

59 นายวัชระ  ศิริวัฒโน ผูชวยชาง อบต.หวยลึก 1/3 หมูที่ 6 ตําบล
หวยลึก อําเภอควน
เนียงจังหวัดสงขลา 
90220 
 
 

 



 

56 

ลํา 
ดับที่ 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

60 นายสมเกียรติ เกื้อเสง ผูชวยชาง อบต.ควนลัง 1/4 ถนนเพชรเกษม 
ตําบลควนลัง 
อําเภอหาดใหญ  
จังหวัดสงขลา 
90110 

 

61 นายไพศาล  วันวิน ผูชวยชาง อบต.ระวะ 8/1 หมูที่ 1 ตําบลระ
วะ  อําเภอระโนด  
จังหวัดสงขลา 
90140 

087-9674173 

62 นายสุธน  สุนทรนนท ผูชวยชาง อบต.โรง 45/2 หมูที่ 4  
ตําบลโรง   
อําเภอกระแสสินธ   
จังหวัดสงขลา 
90270 

 

63 นายเผาซี  บาวเบ็ญหมัด ผูชวยชาง อบต.ทาชาง 51 หมูที่ 11 ตําบล
ทาชาง  อําเภอบาง
กล่ํา  จังหวัดสงขลา 
90110 

 

64 นายนฤวร  วิเชียรรัตน ผูชวยชาง อบต.ควนลัง 80 ถนนสนามบิน  
ตําบลควนลัง 
อําเภอหาดใหญ  
จังหวัดสงขลา 
90110 

 

65 นายวีระพล  หงษมณี ผูชวยชาง อบต.หาดใหญ 17 ซอยโสภณฯ 2 
ถนนกาญจนวนิช 
ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ  
จังหวัดสงขลา 
90110 

080-5435651 

66 นส.ปานัดดา  ผอมนะ ผูชวยชาง อบต.ระโนด 
 
 

60/2 หมูที่ 7 ต.ระ
โนด อ.ระโนด จ.
สงขลา  9014 

087-5199910 



 

57 

ลํา 
ดับที่ 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

67 นายภูเบศ  ขุนบุญจันทร ผูชวยชาง อบต.บอยาง 
 
 

1/316 ถนนริมทะเล 
ตําบลบอยาง  
อําเภอเมือง จังหวัด
สงขลา 90000 

080-5474461 

68 นส.สุภาพร  จินนะรัตน ผูชวยชาง อบต.ทุงลาน 47 หมูที่ 7 ตําบลทุง
ลาน อําเภอคลอง
หอยโขง  จังหวัด
สงขลา 90230 

074-250315 

69 นายโชคชัย  สวัสดิ์รักษา ผูชวยชาง อบต.บอควน 65 หมูที่ 3 ตําบลบอ
ควน อําเภอ 
สทิงพระ  จังหวัด
สงขลา 90190 

089-4729785 

70 นายอิทธิ  สุระคําแหง 
 

ผูชวยชาง อบต.คูขุด 103 ตําบลคูขุด
อําเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา 
90190 

080-5479568 

71 นายธวัชชัย  ชูสุวรรณ ผูชวยชาง อบต.คูขุด 24 หมูที่ 1 ซอยทา
นางใจ ถนนพะ
โตะ-ทาหิน  
ตําบลคูขุด   
อําเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา 
90190 

089-4677943 

72 นายศรัญู  พรหมทัตโต ผูชวยชาง อบต.สะเดา 31 ซอยเอี่ยมใจ 
ถนน กาญจนวนิช  
ตําบลสะเดา อําเภอ
สะเดา จังหวัด
สงขลา 90120 

083-6542469 

73 นายซารูวี  จําปาขัน 
 

 

ผูชวยชาง อบต.บางนาค 73 ซอยทิพยกาญจนา 
ถนนโคกเคียน ตําบล
บางนาค อําเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 
96000 

082-2643187 



 

58 

ลํา 
ดับที่ 

รายชื่อ ตําแหนง
งาน 

สังกัดสถาน
ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

74 นายเชิงชาย  สองศรี ผูชวยชาง อบต.บานพุร 374 ตําบล ถนน
กาญจนวนิช ตําบล
บานพุร  อําเภอ
หาดใหญ จังหวัด
สงขลา 90110 

074-210185 

75 นายพุธภณ  ขวัญนุย ผูชวยชาง อบต.ควนลัง 
 

1392/103 หมูที่ 5
ถนนเพชรเกษม 

ตําบลควนลัง อําเภอ
หาดใหญ จังหวัด
สงขลา 90110 

084-3978570 

76 นายประเสริฐ  จันทรนอย ผูชวยชาง อบต.ควนลัง 1392/191 หมูที่ 5 
ถนนเพชรเกษม 

ตําบลควนลัง อําเภอ
หาดใหญ จังหวัด
สงขลา 90110 

085-0785643 

77 นส.เสาวลักษณ  ณ บริบูรณ ผูชวยชาง อบต.รัตภูมิ 
 
 
 
 

715/1 หมูที่ 2 ถนน
เทศบาล ตําบลรัต
ภูมิ อําเภอควนเนียง
จังหวัดสงขลา 
90140 

089-4669323 

78 นายสิทธิกร  จอมสุริยะ ผูชวยชาง อบต.เขาพระ 
 
 

108 หมูที่ 7 ตําบล
เขาพระ  อําเภอรัตภ
มิ จังหวัดสงขลา  
90180 

089-7385685 

79 นายชยากร  เสงรอด ผูชวยชาง อบต.ปริก 145/2 ม.5  ถ.กาญ
จนวนิช ต.ปริก อ.
สะเดา จังหวัด
สงขลา 90120 

087-3960405 

80 นายเอกวิทย  อยูพรอม ผูชวยชาง อบต.โคกทราย 305 หมูที่ 3 ถ.เพชร
เกษม ต.โคกทราย  
อ.ปาบอน จังหวัด
พัทลุง 93170 

088-3880321 
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ลํา 
ดับที่ 

 
รายชื่อ 

 
ตําแหนง
งาน 

 
สังกัดสถาน
ประกอบการ 

 
ท่ีอยู 

 
เบอรโทร 

81 นายรัถวีร  อยูเจริญ ผูชวยชาง อบต.บอยาง 19/23 ถนนริมทะเล
ตําบลบอยาง อําเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา 
90000 

081-6784137 

82 นายพงศธร  แสนแกว  
 
 
 
  

ผูชวยชาง อบต.เขารูปชาง 179/95 หมูที่ 5 ถนน
สงขลา-นาทวี ตําบล
เขารูปชาง อําเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา 
90000 

 
 

83 นายอรรถวิทย  เดชภักดี ผูชวยชาง อบต.พะวง 46/1 หมูที่ 2 ตําบล
พะวง อําเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 
90110 

084-2580785 

84 นายธํารงชัย  สิงหมนู ผูชวยชาง อบต.นาหมอศรี 60 หมูที่ 5 ตําบลนา
หมอศรี อําเภอนา
ทวี จังหวัดสงขลา 
90160 

082-2631373 
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รายชื่อผูเขาอบรม โครงการพัฒนานายชาง/ ชางกอสราง  รุนที ่6 
ต้ังแต วันที่  10-12 มีนาคม  2553   
ณ  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
มีจํานวนทั้งหมด   107   คน 

 

ประเภท  :  ชางกอสรางมีสังกัด  จํานวน  14  คน 
ลําดับ

ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนงงาน สังกัดสถาน

ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

1 น.ส.อังคณา   อางชัย ผูจัดการ บ.มิตรสยาม 181 หมูที่ 7 ตําบลบาน
โพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30310 

 

2 น.ส.นริศรา  สายทิพย สถาปนิก หจก.ชางศิลป 614 ถนนสืบศิริ  ตําบล

ในเมือง อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา 

30310 

 

3 นายบุญเรือง  นอยเกษม หัวหนาชาง หจก.ชางศิลป 335-337 ถนนมิตรภาพ 

ตําบลในเมือง อําเภอ

เมือง จังหวัด

นครราชสีมา 30310 

 

4 น.ส.พัชรินทร  คมสมบูรณ ผูจัดการ บจก.เอื้ออาทร 

พร็อบเพอรต้ี 

420 หมูที่ 5 ตําบลจอหอ 

อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา 30310 

 

5 นายศิณพ  บุตรเนียร ผูจัดการ หจก.จีโฮม 434 หมูที่ 9 ตําบลหมื่น

ไวย อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา 30310 

 

 

6 นายศุภณัฐ  วัฒนสินศักดิ์ ชางปูน หจก.โครราชวิล

เลจ 

241 หมูที่ 9 ตําบลดาน

เกวียน อําเภอโชคชัย  

จังหวัดนครราชสีมา 
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ลําดับ

ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนงงาน สังกัดสถาน

ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

7 นายพิชัย  สังฆะรัตน โฟรแมน โครงการ

หมูบานอยู

สบาย 

41 หมูที่ 2  อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา 

30310 

 

8 นายพลสัญ  แสงแรม  โครงการ

หมูบานอยู

สบาย 

698 ตําบลในเมือง

อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา 30310 

 

9 นายทนงค  น้ําใส รับสรางบาน โครงการ

หมูบานอยู

สบาย 

111/333 หมูที่ 11 ตําบล

หัวทะเลอําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา 

30310 

 

10 นายประเสริฐ  ศิริวัฒน รับเหมา

กอสราง 

โครงการ

หมูบานอยู

สบาย 

40200 หมูที่ 6 ตําบล

ดานจาก อําเภอโนนไทย  

จังหวัดนครราชสีมา 

30220 

 

11 นายสมคิด  ทองทา ชางปูน โครงการ

หมูบานอยู

สบาย 

111 หมูที่ 11 ตําบลหัว

ทะเล อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา 

30310 

 

12 นายอดิศร  คมสมบูรณ  บจก.เอื้ออาทร 
พร็อบเพอรต้ี 

420 หมูที่ 5 ตําบลหจอ
หอ อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30310 

 

13 นายประจักษ  ทอนพลกรัง ผช.ชาง โรงแรม ดิ แอร
พอต 

14 หมูที่ 8 ตําบลพุดซา  
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30310 
 
 

 

14 นายจรัญ  เสงี่ยมพันธ  

 

หจก.โครราชวิล

เลจ 

399 หมูที่ 9 ตําบลวังนก

แอน อําเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลก 30310 
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ประเภท  :  ชางกอสรางไมมีสังกัด  จาํนวน  69  คน 
ลําดับ

ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนง

งาน 

สังกัดสถาน

ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

1 นายเกรียงศักดิ์  ชมภู ชางกอสราง - 25 หมูที่ 5 ตําบลหินดาด 

อําเภอหวยแถลง จังหวัด

นครราชสีมา   

 

2 นายภูวดล  โอภานุมาศ ชางกอสราง 

- 

6/1 หมูที่ 11 ตําบลหัวทะเล 

อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา 30310 

 

3 นางนริศรา  สายทิพย ชางกอสราง - 6/1 หมูที่ 11 ตําบลหัวทะเล 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30310 

 

4 นายพรชัย  นาคขํา ชางกอสราง - 6/1 หมูที่ 11 ตําบลหัวทะเล 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30310 

 

5 นายศิวะ  กมลรัตน ชางกอสราง - 91 หมูที่ 1 ตําบลตะกั่วปา  
อําเภอหนองสองหอง 
จังหวัดขอนแกน40190 

 

6 นายทินวัฒน  อรรถโยโค ชางกอสราง - 119 หมูที่ 11 ตําบลวังไทร 
อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา 30130 

 

7 นายเอกพจน  ฉันกระโทก ชางกอสราง - 40 หมูที่ 1 ตําบล 
ครบุร ีอําเภอครบุรีจังหวัด
นครราชสีมา 30250 

 

8 นายกมลภพ รูยิ่ง ชางกอสราง - 50 หมูที่ 3 ตําบลศรีณรงค  
อําเภอชุมพลบุรี จังหวัด 
สุรินทร 32190 

 

9 น.ส.ไทย  จงขวัญ ชางกอสราง - 66 ตําบลในเมือง  อําเภอ
เมือง จังหวัด นครราชสีมา 
30000 

 

10 น.ส.ศิริวรรณ  ทาวนอก ชางกอสราง - 2389 ถนนมิตรภาพ ตําบล
ในเมือง  อําเภอเมือง 
จังหวัด นครราชสีมา 30000 
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ลําดับ

ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนง

งาน 

สังกัดสถาน

ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

11 นางพิไลวรรณ  อัครโชติลักษมี ชางกอสราง - 2390 ถนนมิตรภาพ ตําบล
ในเมือง  อําเภอเมือง 
จังหวัด นครราชสีมา 30000 

 

12 นายประสิทธิ์  หินจะบก ชางกอสราง - 286 ถนนมิตรภาพ 4 ตําบล
ในเมือง  อําเภอเมือง 
จังหวัด นครราชสีมา 30000 

 

13 นายบรรจง  ดอกพุทรา ชางกอสราง - 102 หมูที่ 8 ตําบลลําดวน 
อําเภอกระสัง จังหวัด 
บุรีรัมย  

 

14 นางบัวไข  รัตนรักษ ชางกอสราง - 2511/9 ถนนสืบศิริ ตําบล
ในเมือง  อําเภอเมือง 
จังหวัด นครราชสีมา 30000 

 

15 นายปรีชา  รัตนรักษ ชางกอสราง - 2511/9 ถนนสืบศิริ ตําบล
ในเมือง  อําเภอเมือง 
จังหวัด นครราชสีมา 30000 

 

17 นางสาคร  พิณสระนอย ชางกอสราง - 142 ถนนตรอกโรงมัน 
ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง 
จังหวัด นครราชสีมา 30000 

 

18 นายบุญชู  เอกวุธ ชางกอสราง - 59/41 ตําบลหนองไผลอม 
อําเภอเมือง จังหวัด 
นครราชสีมา 30000 

 

19 นายธนภัทร  ประภาพิมล ชางกอสราง - 6/234 หมูที่ 6 ตําบลคลอง
สามอําเภอคลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี 

 

20 นางอรุณรัตน  ดอบการ ชางกอสราง - 1338/1 ถนนราชนิกูล ตําบล
ในเมือง  อําเภอเมือง 
จังหวัด นครราชสีมา 30000 

 

21 นายจําป  พิมลนอก ชางกอสราง - 249/30 ตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000 
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ลําดับ

ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนง

งาน 

สังกัดสถาน

ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

22 นายชอย  เทียงกระโทก ชางกอสราง - 2410 ถนนมิตรภาพตําบล
ในเมือง  อําเภอเมือง 
จังหวัด นครราชสีมา 30000 

 

23 นายสอง  เข็มศรี ชางกอสราง - 252 ตําบลในเมือง  อําเภอเมอืง 
จังหวัด นครราชสีมา 30000 
 

 

24 นายมั่งมี  เสริมกลาง ชางกอสราง - 464 ตําบลในเมือง  อําเภอ
เมือง จังหวัด นครราชสีมา 
30000 

 

25 นางยุพิน  ชัยวงค ชางกอสราง - 358 ถนนเบญจรงค ตําบล
ในเมือง  อําเภอเมือง 
จังหวัด นครราชสีมา 30000 

 

26 นายคําพอง  ไชยโคตร ชางกอสราง - 23 ตําบลในเมือง  อําเภอ
เมือง จังหวัด นครราชสีมา 
30000 

 

27 นายดาวเรือง  ไชยสุริยวิรัตน ชางกอสราง - 11/1 ตําบลในเมือง  อําเภอ
เมือง จังหวัด นครราชสีมา 
30000 

 

28 นายเวียน  พินเกาะ ชางกอสราง - 66 ตําบลในเมือง  อําเภอ
เมือง จังหวัด นครราชสีมา 
30000 

 

29 น.ส.ยุพิน  ขุนนอก ชางกอสราง - 95 ถนนมิตรภาพตําบลใน
เมือง  อําเภอเมือง จังหวัด 
นครราชสีมา 30000 

 

30 น.ส.สุนีย  บุญเมือง ชางกอสราง - 1126 ถนนราชนิกูล ตําบล
ในเมือง  อําเภอเมือง 
จังหวัด นครราชสีมา 30000 

 

31 นายณัฐพงษ  อาจปรุ ชางกอสราง - 2632 ถนนมิตรภาพ ตําบล
ในเมือง  อําเภอเมือง 
จังหวัด นครราชสีมา 30000 

 

32 จ.ส.อ.สัมฤทธิ์  แกวอาษา ชางกอสราง - 188 ตําบลในเมือง  อําเภอเมอืง 
จังหวัด นครราชสีมา 30000 
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ลําดับ

ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนง

งาน 

สังกัดสถาน

ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

33 นายวิญู  ทองเงิน ชางกอสราง - 95 หมูที่ 7 ซอยเดชณรงค 
ถนนราชสีมา-ปกธงชัย 
ตําบลปรุใหญอําเภอเมือง 
จังหวัด นครราชสีมา 30000 

 

34 นางตุม  โคนสังเนา ชางกอสราง - 160 ซอยมิตรภาพ 8 ถนน
มิตรภาพ  ตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง จังหวัด 
นครราชสีมา 30000 

 

35 นายสหาย  สุขเกษม ชางกอสราง - 160 ซอยมิตรภาพ 8 ถนน
มิตรภาพ  ตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง จังหวัด 
นครราชสีมา 30000 

 

36 นางสมหมาย  สุขเกษม ชางกอสราง - 160 ซ.มิตรภาพ 8 ถ.
มิตรภาพ  ตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง จังหวัด 
นครราชสีมา30000 

 

37 นายวิศณุ  ชิดนอก ชางกอสราง - 1122 ถนนราชนิกูลตําบล
ในเมือง  อําเภอเมือง 
จังหวัด นครราชสีมา 30000 

 

38 นางวนิดา  สุขแสงดาว ชางกอสราง - 2640 ซอย 18 ถนนมิตรภาพ 
ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง 
จังหวัด นครราชสีมา 30000 

 

39 นางรุงอรุณ   พราวศรี ชางกอสราง - 232/158 หมูที่ 1 ตําบลให
นองไผลอม อําเภอเมือง 
จังหวัด นครราชสีมา 30000 

 

40 นางจันทกานต  คําทอง ชางกอสราง - 164 ถนนยมราชตําบลใน
เมือง  อําเภอเมือง จังหวัด 
นครราชสีมา 30000 

 

41 นายสมพงษ มูลกระโทก ชางกอสราง - 68 หมูที่ 9 ตําบลพลับพลา  
อําเภอโชคชัย จังหวัด 
นครราชสีมา 30190 
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ลําดับ

ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนง

งาน 

สังกัดสถาน

ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

42 นางอุบล  บรรหาร ชางกอสราง - 181 ซอย 20 ถนนมิตรภาพ  
ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง 
จ. นครราชสีมา 30000 

 

43 นายประเสริฐ  ยมรัตน ชางกอสราง - 274 ซอยเบญจรงค ถนน
เบญจรงค ตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง จังหวัด 
นครราชสีมา 30000 

 

44 นางหวัง  จามจุรีย ชางกอสราง -  383 ตําบลหนองบัวศาลา
อําเภอเมือง จังหวัด 
นครราชสีมา 30000 

 

45 นายกฤษณะ  ดีเมือง ชางกอสราง - 376/103 หมูที่ 2 ตําบลสุร
นารี อําเภอเมือง จังหวัด 
นครราชสีมา 30000 

 

46 นางงามตา  ดีนอย ชางกอสราง - 334 ตําบลในเมือง  อําเภอ
เมือง จังหวัด นครราชสีมา 
30000 

 

47 นายมนตรี  แกวกระโทก ชางกอสราง - 326 ถนนสืบสิร3ิ ตําบลใน
เมือง  อําเภอเมือง จังหวัด 
นครราชสีมา 30000 

 

48 นางบรรจง  แกวกระโทก ชางกอสราง - 326 ถนนสืบสิร3ิ ตําบลใน
เมือง  อําเภอเมือง จังหวัด 
นครราชสีมา 30000 

 

49 น.ส.เบญจมาศ  ปจฉิมา ชางกอสราง - 232/158  ตําบลหนองไผ
ลอม  อําเภอเมือง จังหวัด 
นครราชสีมา 30000 

 

50 นายหงี่สี  แซจ ู ชางกอสราง - 2420 ถนนมิตรภาพ ตําบล
ในเมือง  อําเภอเมือง 
จังหวัด นครราชสีมา 30000 

 

51 นายสายันต  กลีบกลาง ชางกอสราง - 266 ซอย 4ถนนมิตรภาพ  
ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง 
จังหวัด นครราชสีมา 30000 
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ลําดับ

ท่ี 

รายชื่อ ตําแหนง

งาน 

สังกัดสถาน

ประกอบการ 

ท่ีอยู เบอรโทร 

52 นายประเสริฐ  แกวกระโทก ชางกอสราง - 328 ถนนสืบสิร3ิตําบลใน
เมือง  อําเภอเมือง จังหวัด 
นครราชสีมา 30000 

 

53 นางดวงเดือน  พีระรัตนเสถียร ชางกอสราง - 3/2 หมูที่ 9 ถนนสุรนารี  
ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง 
จังหวัด นครราชสีมา 30000 

 

54 นายพิษณุ  ชัยพันธ ชางกอสราง - 2542 ตําบลในเมือง  อําเภอ
เมือง จังหวัด นครราชสีมา 
30000 

 

55 นางรัตนา  โลเดชศักดา ชางกอสราง - 106 ถนนราชดําเนิน ตําบล
ในเมือง  อําเภอเมือง 
จังหวัด นครราชสีมา 30000 

 

56 นางธัญสญา  แกวกระโทก ชางกอสราง - 326 ถนนสืบสิร3ิตําบลใน
เมือง  อําเภอเมือง จังหวัด 
นครราชสีมา 30000 

 

57 นายกมลชัย  ปราชญศรีภูมิ ชางกอสราง - 2436 ถนนมิตรภาพตําบล
ในเมือง  อําเภอเมือง 
จังหวัด นครราชสีมา 30000 

 

58 นายเรือนทอง  ดอนประทุม ชางกอสราง - 2640 ซอย 18 ถนนมิตรภาพ 
ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง 
จังหวัด นครราชสีมา 30000 

 

59 นายจรัส  พิมวรรณ ชางกอสราง - 340/8 หมูที่ 1ตําบลหมื่น
ไวย อําเภอเมือง จังหวัด 
นครราชสีมา 30000 

 

60 นายอดิศักดิ์  ชัยวงค ชางกอสราง - 358 ถนนเบญจรงค ตําบล
ในเมือง  อําเภอเมือง 
จังหวัด นครราชสีมา 30000 

 

61 นางแสงจันทร  ชิดนอก ชางกอสราง - 1122 ถนนราชนิกูลตําบล
ในเมือง  อําเภอเมือง 
จังหวัด นครราชสีมา 30000 
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รายชื่อ ตําแหนง
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62 นายตุน  ทอมจันทึก ชางกอสราง - 112/18 หมูที่ 18 ถนน
มิตรภาพ ตําบลนาขนุน
อําเภอสีเทพ จังหวัด 
เพชรบูรณ 

 

63 นางหนู  สุขพงค ชางกอสราง - 1262 ตําบลในเมือง  อําเภอ
เมือง จังหวัด นครราชสีมา 
30000 

 

64 นางสคราญ  แพงผม ชางกอสราง - 140 หมูที่ 5 ถนนราชดําเนิน  
ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง 
จังหวัด นครราชสีมา 30000 

 

65 นายเขียน  โสดา ชางกอสราง - 366/28 ถนนมิตรภาพ 
ตําบลบานใหม  อําเภอเมือง 
จังหวัด นครราชสีมา 30000 

 

66 น.ส.ปราณี  ชิดนอก ชางกอสราง - 1122 ถนนราชนิกูลตําบล
ในเมือง  อําเภอเมือง 
จังหวัด นครราชสีมา 30000 

 

67 นางยุภา  สงทะเล ชางกอสราง - 125 ซอยราชนิกูล22 ตําบล
ในเมือง  อําเภอเมือง 
จังหวัด นครราชสีมา 30000 

 

68 นายพิธาน  พีระรัตนเสถียร ชางกอสราง - 3/2 หมูที่ 9 ถนน 
สุรนารี  ตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง จังหวัด 
นครราชสีมา 30000 

 

69 นายสงาพงษ  จันทะบุตร ชางกอสราง - 673/38 หมูที่ 13 ตําบลจอ

หอ อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา 30310 
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ประเภท  :  นักศึกษา  จํานวน 24  คน 
ลําดับท่ี รายชื่อ 

1 น.ส.บุษบา  ปาทสวด 
2 น.ส.ศิริพร  สมบุญ 
3 นายสุรกิตต  ชอนนางรอง 
4 นายธนสาวคน  คําทองด ี
5 นายสุดคนึง  ผินสูงเนิน 
6 นายอรุสร  แพะขุนทด   
7 นายสิทธิโชค  ธูปกลาง 
8 นายธีระพงษ  แฝงดานกลาง 
9 นายอุดรศักดิ์ ธูปเจริญ 
10 นายทศพร  ทาวงศ 
11 นายภาณุพงศ  พรมสูตร   
12 นายทวีสิน  มุงขอบกลาง 
13 นายอรรถพล  ฝากกลาง 
14 นายณัฐวัช  หลังมวนกลาง 
15 นายชัยวัฒน  โพธ์ิสุวรรณ 
16 นายณัฐวุฒ ิ ดานวิไล 
17 นายสุรศักดิ ์ เพลิดศิริ 
18 บุญญาณี  ประเชฐถา 
19 นายวีระยุทธ  ยอดสงา 
20 นายฉัตรชัย  นอมกลาง 
21 นายคมสันต  กฎมัจฉา 
22 นายสุเมธ  มาตรโคง 
23 นายไพรัช  สงาศรี 
24 นายจีรวัฒน  ศิลปชัย 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
ประวัติ ผลงานและประสบการณ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
มุงเนนการใหบริการวิชาการอยางมีมาตรฐานเพื่อเสริมสรางศักยภาพทางวิชาการของสถาบัน

ดวยการถายทอดองคความรู ความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานสากลแก
สังคมใหเปนที่ยอมรับและเกิดความพึงพอใจสูงสุดแกผูรับบริการในภาคอุตสาหกรรมและสังคม ใน
รอบปที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดใหบริการวิชาการแกสังคม ในดานตางๆ เปนจํานวนหลายโครงการ 
ซ่ึงนับไดวาภาคอุตสาหกรรมและชุมชนใหการยอมรับการใหบริการวิชาการของสถาบันเปนอยางดี 
โดยมีการบริการวิชาการประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

1.  การจัดประชุม  ฝกอบรม  สัมมนา  และบรรยายพิ เศษ  สถาบันได เผยแพรความรู 
ความกาวหนาทางวิชาการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการบริหารอุตสาหกรรม โดยไดจัด
ประชุม ฝกอบรม สัมมนา และบรรยายพิเศษใหแกหนวยงานภายนอก อาทิเชน คายอบรมและสอบ
เพื่อนักพัฒนาซอฟแวร (MCPD Boot Camp) คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับนักสถิติ เทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับดานยานยนตและการผลิตยานยนต เปนตน โดยในป พ.ศ. 2550 ไดใหบริการวิชาการดาน
นี้ จํานวน 210 โครงการ ใหบริการ 318 คร้ัง และมีผูรับบริการ 6,491 คน 

2. การเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ สถาบันไดสงเสริมใหบุคลากรของสถาบันไดรับเชิญจาก
หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อไปบรรยายพิเศษเผยแพรความรูทางวิชาการแกสังคม 
โดยมีบุคลากรที่ไดรับเชิญไปเปนวิทยากรบรรยายพิเศษใหแกหนวยงานภายนอกสถาบันในป พ.ศ. 
2550 จํานวน 215 คน ใหบริการ 606 คร้ัง 

3. การเปนกรรมการ/ที่ปรึกษา สถาบันมีบุคลากรที่ไดรบเชิญไปเปนกรรมการ/ที่ปรึกษา
ใหแกหนวยงานตางๆ ในป พ.ศ. 2550 จํานวน 138 คน ใหบริการ 319 คร้ัง 

4. การศึกษาดูงานกิจการของสถาบัน ในป พ.ศ. 2550 มีบุคลากรและหนวยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่สนใจเขามาศึกษา ดูงาน ความกาวหนาทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และผลงานที่เปนที่ยอมรับของสังคมของสถาบัน จํานวน 88 คร้ัง ผูเขาเยี่ยมชม 
จํานวน 1,600 คน 

5. การผลิต การตรวจสอบ และการทดสอบผลิตภัณฑ สถาบันมีการใหบริการวิชาการแก
สังคมในรปูแบบของการออกแบบ การผลผลิต การตรวจสอบ และการทดสอบผลิตภัณฑและชิ้นงาน 
เชน การทดสอบวัสดุ การเตรียมชิ้นงาน การผลิตชิ้นงาน และการทดสอบกําลังอัดคอนกรีต เปนตน 
โดยในป พ.ศ. 2550 สถาบันไดใหบริการดานนี้ จํานวน 15,612 คร้ัง มีผูรับบริการ 1,668 หนวยงาน 

6. การใหคําปรึกษา สถาบันมีบริการใหคําปรึกษาแกหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
อาทิเชน การใหคําปรึกษาการประเมินศักยภาพและตนทุนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการสํารวจ
การใชพลังงาน ใหคําปรึกษาการวิจัยตลาดและการจัดทําแผนธุรกิจ โครงการชุมชนทองเที่ยวยั่งยืน
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เขตหนองจอก เปนตน โดยในป พ.ศ. 2550 สถาบันไดใหบริการวิชาการดานนี้ จํานวน 564 คร้ัง มี
ผูรับบริการ 56 หนวยงาน ผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือที่เกี่ยวของ
กับการจัดฝกอบรม และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน มีปริมาณเปนจํานวนมาก ครอบคุลมทุก
สาขาวิชาทางดานวิศวกรรมศาสตร  วิทยาศาสตร  อุตสาหกรรมศาสตร สําหรับโครงการจัดฝกอบรม
ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกอสรางซึ่งจัดขึ้นประจําทุกป สามารถสรุปไดดังนี้ 

• การวางแผนและการควบคุมการผลิต 
• จิตสํานึกดานคุณภาพ 
• การบริหารเชิงกลยุทธ 
• การบํารุงรักษาเชิงปองกัน 
• เทคนิคการเปนหัวหนางานที่ดี 
• เคล็ดลับการทํา TPM ใหประสบความสําเร็จ 
• การพัฒนาผูสอนในโรงงาน 
• การบริหารความขัดแยงในองคกร 
• การบริหารอารมณ (EQ) 
• ผูนําทีมงานอัจฉริยะ 
• เทคนิคการพฒันาความคิดเชิงบวก 
• การบํารุงรักษาเครื่องจักรเพือ่เพิ่มมูลคาความนาเชื่อถือ 
• อุปกรณควบคมุไฟฟา 
• การบํารุงรักษาดวยตนเอง (Autonomous Maintenance) 
• Kaizen 
• การปรับปรุงสํานักงาน (Office Improvement) 
• การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Focus Improvement) 
• การควบคุมดวยการมองเหน็ (Visual Control) 
• Logistic and supply Chain 
• เทคนิคการวิเคราะหอยางถึงแกนเพื่อปรับปรุงสถานประกอบการ (Why – Why Analysis) 
• ความปลอดภยังายนดิเดยีว 
• การวางแผนและการควบคมุการผลิตสําหรับผูบริหาร 
• การวางแผนและควบคุมการผลิต 
• เทคนิคการทํางานเปนทีม 
• การใชเครื่องมอื QC อยางเชีย่วชาญ 
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• IE เทคนิค เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในโรงงาน 
• เทคนิคการปองกันความผิดพลาดในงาน (POKA - YOKE) 
• การบริหารงานผลิตสําหรับหัวหนางาน 
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ท่ีปรึกษาโครงการ 
ศาสตราจารย ดร.ธีรวุฒิ  บณุยโสภณ 
• รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี หนวยงานราชการดีเดนระดับกรมในดานการบริหารและจัดการ 
เพื่อพัฒนาวิชาการ ประจําป 2544 
• รางวัลเกยีรตคิุณ “ครุฑทองคํา” ผูบริหารขาราชการพลเรือนดีเดน สายอธิการบดี ประจําป  
2544-2545 
• รางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ชนะเลิศหนวยงานดีเดนของชาติ     
สาขาวิทยาศาสตร   และเทคโนโลยี ประจําป 2550 
1. ประวัติสวนตัว 
     1.1 วัน เดือน ปเกิด :   1  สิงหาคม  2491  

ตําแหนงทางวชิาการ:    ศาสตราจารย ระดบั 10 (พ.ศ. 2537 ถึงปจจุบัน) 
      ตําแหนงทางบริหาร :    อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
     1.2 การศึกษา 
 วุฒิ    สถานศึกษา                           ปท่ีจบ 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ        
สาขา ชางทอและประสาน     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ      2511 
-ปริญญาตร ี B.S. in General Technology                    
สาขาหลัก : เทคโนโลยเีครื่องทําความเยน็ และการปรับอากาศ   
American Technological University, Texas, USA   ประเทศสหรัฐอเมริกา              2517

 สาขารอง  :  การจัดการอุตสาหกรรม  
Major :   Air Conditioning and              

                Refrigeration Technology  
Minor :   Industrial Management 
- ปริญญาโท                       
สาขา การบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา        2520 
Southwest Texas State University, Texas, USA     
Major : Management  of  Vocational and Technical  Education ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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-ปริญญาเอก*                        
สาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย     Oklahoma State University, Oklahoma, USA        2525            
Major : Human   Resources  Development     ประเทศสหรัฐอเมริกา  
**โดยไดรับทนุการศึกษาของรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันใหไปศึกษาตอระดบั
ปริญญาเอก  ณ  มหาวิทยาลัยแหงรัฐโอกลาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนกรณีพิเศษ 
-วุฒิบัตร : วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร วปอ. รุน 40 (วปรอ.4010)  

1.3 สมาชิกสมาคม/ชมรม 
        1.3.1 สมาชิกองคการโคลัมโบซึ่งเปนองคการระหวางประเทศ (ประเภทผูเชีย่วชาญ) 
        1.3.2 สมาชิกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
                 (ประเภทตลอดชพี) 
        1.3.3 สมาชิกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยแหงรัฐโอกลาโฮมา 
 
2. ประวัติการทํางานเอกชน/รับราชการ 
2512    ชางเทคนิค (เครื่องปรับอากาศไดกิ้น)  บริษัทสยามกลการ จํากัด 
2515 – 2517 หัวหนากลุมงานบํารุงรักษาเครื่องจักรกล   Production Process 

Department (โรงงานผลิตอาหารกระปองสําเร็จรูป)  บริษัทแพลน
เทชั่น ฟูดส จํากัด  (ประเทศ สหรัฐอเมริกา)  

2518                 วิศวกร เครื่องทําความเย็น (แครเรีย)  หางบี. กริมแอนดโก 
2521 รับราชการตําแหนงอาจารย ระดับ 4   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

มจพ. 
2526 ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

มจพ. 
2528-2531 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหไปปฏิบัติงาน ณ องคการระหวาง

ประเทศ  (องคการโคลัมโบ  มีสมาชิก  18  ประเทศ)    ในตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญ ดานเทคนิคศึกษา (ใหคําปรึกษาดานเทคนิค   ฝกอบรม   
และวิจัยแกประเทศสมาชิก  โดยไมตองออกจากราชการ  โดยให
ไปประจําการ  ณ ประเทศสิงคโปรเปนเวลา 1  ½  ป และประเทศ
ฟลิปปนส  1 ½ ป รวม 3 ป ตามคําขอขององคการโคลัมโบ จนถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2531 
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2531              บรรจุกลับเขารับราชการในตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2533 ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และคณบดคีณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

2535 – 2537   ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรม และรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการศูนย
นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝร่ังเศส  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี          
พระจอมเกลาพระนครเหนอื (โครงการความรวมมือระหวาง
รัฐบาลไทย และรัฐบาลประเทศฝรั่งเศส) 

27 พ.ค. 2537  ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา ฯ ใหดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย 

20 ก.ค. 2538 – 19 ก.ค. 2541  ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา และ
ศาสตราจารย   ระดับ 10 

20 ก.ค. 2541 – 19 ก.ค. 2544  ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร และศาสตราจารย   
ระดับ 10  

20 ก.ค. 2544 – 19 ก.ค. 2550 ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนอื 

20 ก.ย. 2548 ถึงปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

22 ต.ค. 2550 ถึงปจจุบัน      กรรมการผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการสภาการศึกษา 
กระทรวงศกึษาธิการ 

20 ก.ค. 2550 – 10 ก.ย. 2551 ที่ปรึกษาดานการบริหารงานวิชาการและกิจการตางประเทศ  สภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

25 มี.ค. 2551 ถึงปจจุบัน     ประธานบอรด บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนหนวยงาน
รัฐวิสาหกจิของรัฐบาลโดย  ถึงปจจุบัน กระทรวงการคลงัถือหุน 
100% 

10 ก.ย. 2551 ถึงปจจุบัน  ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนอื 
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2 ธ.ค. 2551 ถึงปจจุบัน ประธานกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศกึษาธิการ 

 
3. ผลงานที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรต ิ
พ.ศ. 2531       ไดรับโลประกาศเกียรติคณุ “บุคคลผูทรงคุณคา” จากการ

ปฏิบัติงานเปนผูเชี่ยวชาญในองคการโคลัมโบ (Colombo Plan 
Staff College for Technician Education : CPSC)     ซ่ึงเปน
องคการระหวางประเทศ มีสมาชิก 18 ประเทศ  โดยประจาํการ ณ 
ประเทศสิงคโปร และประเทศฟลิปปนส เปนเวลา 3 ป  

29 เม.ย. 2545 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดรับ
ประกาศเกยีรติคุณ รางวัล ฯพณฯ  นายกรัฐมนตรี (Prime 
Minister’s Award) สวนราชการดีเดนระดบักรม ในดานการ
บริหารและจดัการเพื่อพัฒนาวิชาการประจาํป  2544 

5 มิ.ย. 2546       ไดรับการคัดเลือกใหเปน“ผูบริหารขาราชการพลเรือนดีเดน
ประจําป 2544 - 2545” สายอธิการบดี  เหรียญสดุดีเกยีรตคิุณ 
“ครุฑทองคํา” และ “เงินรางวัลหนึ่งแสนบาท” จากสมาคม
ขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย  

8 ก.ค. 2546 ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณดานการสงเสริมความสัมพันธระหวาง                
ประเทศจากรฐับาลฝรั่งเศส “ Officer in the French Ordre National 
du Mérite”  by declare of the     President of the Republic of 
France dated 8th of July 2003 

พ.ศ. 2547 ไดรับเหรียญรางวัลเกียรตยิศ Honor Society for International 
Scholars 

    จาก “PHI BETA DELTA” ประเทศสหรัฐอเมริกา 
14 ส.ค. 2548   ไดรับรางวัลเชดิชูเกยีรติ “บุคคลแหงปศรีอาชีวะ” ประจําป 2548  
                         จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2550    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือไดรับรางวัล 

พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั รางวัลชนะเลิศ
“หนวยงานดีเดนของชาติ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ประจําป พ.ศ. 2550 ”  
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พ.ศ. 2550 ไดรับรางวัลโลเกียรติยศ “ศิษยเกาดีเดนประจําป 2550” ของ
มหาวิทยาลัยแหงรัฐโอกลาโฮมา (2007 – Distinguished Alumni 
Award of Oklahoma State University, USA.)  

พ.ศ. 2549, 2550, 2552 ในขณะที่ดํารงตําแหนงอธิการบดี นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดแชมปโลกหุนยนตกูภยั 
3 สมัย ซ่ึงแขงขัน ณ ประเทศเยอรมัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศออสเตรีย 
 

4.  ผลงานดานวิชาการ 
ก.  ตําแหนงทางวิชาการ 

                   -  ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาฯ แตงตั้งให   
                       ดํารงตําแหนง “ศาสตราจารย” เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2537    
                   -  กรรมการวิชาการประจําองคการระหวางประเทศ (องคการโคลัมโบ) 2528-2531 

     -  กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
        2537-20 กรกฎาคม    2550 

                  -  ประธานกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานวิทยาศาสตร   เทคโนโลยี พลังงาน   
                     และสิ่งแวดลอมของวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  (วปอ.  รุน  4010) 
    

ข.  หนังสือ/ตาํราที่แตงและเรียบเรียง 
       1. ตําราและหนังสือภาษาไทย 

                     พ.ศ. 2526 พื้นฐานบริหารงานอุตสาหกรรม (เขียนรวม) 
                     พ.ศ. 2527 พื้นฐานเครื่องทําความเยน็ (เขียนรวม) 
                     พ.ศ. 2527 พื้นฐานการเปนผูนํา (เขียนรวม) 
                     พ.ศ. 2529 เทคนิคงานซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 
                     พ.ศ. 2534 จิตวิทยาอุตสาหกรรมประยกุต 
                     พ.ศ. 2535 การฝกอบรมบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรม 
                     พ.ศ. 2536 ความปลอดภยัในโรงฝกงานชางอุตสาหกรรม 
                     พ.ศ. 2539 การบริหารอาชีวะและเทคนคิศึกษาเพื่อพฒันาอุตสาหกรรม 
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                     พ.ศ. 2548 การจัดองคการและการบริหารอุตสาหกรรม (เขียนรวม) 
                     พ.ศ. 2549 การแกปญหาการบริหารงานอุตสาหกรรมโดยใชความคิดเชิงระบบ  

 (เขียนรวม) 
                      
                     2. บทความทางวชิาการภาษาองักฤษ  (งานเขยีนคนเดยีว) เผยแพรในที่ประชุม  
                           วิชาการนานาชาต ิ
                            1.  Technicians : Who They Are and What They Do (1986) 

2.  Using Instructional Materials in Technician Education (1986) 
3.  Basic Guideline for Developing a Curriculum in Technician Education (1986) 
4.  Guideline for Developing an In-Service Training Program for Vocational   

                                 and Technical Education (1986)  
5.  Developing a Lesson Plan for Vocational and Technical Subjects (1986) 
6.  Strategies for Training Technical Teachers in Environmental Education  (1986) 
7.  Writing Behavioral Objectives to Improve Instruction in Technician   

                                Education   (1986) 
8.  Accreditation and Certification in Technician Education System (1987) 
9.  Guideline for Developing Leadership Training Program for 

            Women Technical Teachers (1987)   
10.  Characteristics and Curriculum in Technician Education (1987) 
11.  Methods of Teaching Technical Subjects (1987) 
12.  Laboratory and Workshop Planning (1987) 
13.  Conditions of Learning (1987) 
14.  Writing Instructional Objectives in Industrial Training (1987) 
15.  Understanding Task Analysis in Vocational and Technical Education  (1988) 
16.  Guideline for Developing Leadership Training Program (1988) 
17.  Principle of Constructing Achievement Tests in Modular Instruction (1988) 
18.  Training Technical Teachers (1993) 
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ค.  ผลงานวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการระหวางประเทศ 
1.  Boonyasopon, Teravuti. A Study on Work Status and Training Needs as Perceived by 

Women Technical Teachers, Colombo Plan  Staff College for Technician Education 1989. เปน
งานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากองคการโคลัมโบและไดรับการคัดเลือกใหเผยแพรในที่ประชุม
วิชาการระหวางประเทศ  2  คร้ัง (1989 & 1992)  และใชเปนงานวิจัยอางอิงในที่ประชุมงานวิจัย
ระดับชาติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติประจําป 2534 

2.  Boonyasopon, Teravuti. Robert McCaig and C.R.K.Sastri UNESCO/UNEP  Guidelines 
for the Incorporation of Environmental Education into Curriculum and Teacher Training in 
Technical and Vocational Education, Paris 1988   

3.  Boonyasopon, Teravuti ; Robert Mc Caig and C.R.K. Sastri. UNESCO/UNEP  
Strategies for the Incorporation of Environmental Education into  Curriculum and  Teacher 
Training in Industrial Schools, Paris 1988. 

4.  Boonyasopon, Teravuti UNESCO/UNEP Strategies for the Incorporation of  
Environmental Education into Curriculum and Teacher Training in Agricultural  School.  Paris 
1988     (เขียนรวมกับ Dr. Robert McCaig,  Director of CPSC  (1988) ใชอบรม/สัมมนาประเทศ
สมาชิกขององคการยูเนสโก) 

5.  Boonyasopon, Teravuti, UNESCO/UNEP Final Report (1986) Consultation Meeting on 
the Incorporation of Environmental Education into  Technical and Vocational Education, Paris 
1986 (เขียนรวมกับ Dr. Robert McCaig, and Professor C.R.K Sastri) 
 

ง.  งานวิจัยดานอุตสาหกรรมที่เผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติและท่ีประชุมวิชาการ 
พ.ศ. 2540 ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  
พ.ศ. 2540 

พ.ศ. 2544 ประกันคณุภาพหองสมุด 
พ.ศ. 2547 นโยบายเสนทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี (นักวิจยัรวม)  

ทุนสนับสนุนจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2548 ความตองการกําลังคนระดับอุดมศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมยาน

ยนตไทย (หัวหนาโครงการวิจัย) ทุนสนับสนุนจากสํานกังานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  
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พ.ศ. 2550 การเสริมสรางความเขมแข็งและยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพดานบริการ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในตลาดโลก (หัวหนาโครงการวิจัย)  
ทุนสนับสนุนจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

 
พ.ศ. 2550 การศึกษาเพื่อวางแผนกลยุทธการพัฒนาอตุสาหกรรมซอฟทแวรและเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส (หัวหนาโครงการวิจยั) ทุนสนับสนุนจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ          
 

จ.  หัวหนาโครงการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนา New Project ของหนวยงาน GTZ  
เยอรมันประจํากรมพัฒนาและสงเสริมพลงังาน 

1. หัวหนาโครงการศึกษาความเปนไปไดของ GTZ เยอรมันประจําประเทศไทย  การศึกษา
ความเปนไดของการพัฒนาอุตสาหกรรมพัดลมและเครือ่งเปาอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมไทย  
พ.ศ. 2538  (สัญญาวาจาง Contract No. 04/1995) 

2. หัวหนาโครงการศึกษาความเปนไปไดของสํานักงาน GTZ เยอรมันประจําประเทศไทย    
การศึกษาความเปนไดในการจดทะเบยีนบริษัทที่ปรึกษาดานการอนุรักษพลังงานของประเทศไทย  
พ.ศ.   2539  (สัญญาวาจาง  Contract No. 06/1995) 

 
ฉ. งานสอนในปจจุบัน 

      สอนนักศึกษาระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนอื ภาคการศึกษาละ  6  หนวยกิต และทําหนาที่อาจารยทีป่รึกษา
วิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
 
5.  ประสบการณดานผูนําและผูบริหารองคกร 

1. ประธานดําเนนิการทําโครงการจัดตั้งบณัฑิตวิทยาลัย มจพ. (พ.ศ. 2527) 
2. รักษาการผูอํานวยการองคการโคลัมโบ (Colombo  Plan  Staff  College) พ.ศ. 2529-2531   

บริหารงานบุคคล  การเงิน  และวิชาการ ในกรณีที่ผูอํานวยการติดภารกิจไปตางประเทศ  
(องคการโคลัมโบเปนองคการระหวางประเทศสมาชิกรวม 18 ประเทศ) 

3. คณบดีคณะครศุาสตรอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2531-2535) 
4.  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
      พระจอมเกลาพระนครเหนอื (พ.ศ. 2535-2537) 
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5. รักษาการตําแหนงผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝร่ังเศส  
(พ.ศ. 2535 – 2537) 

6.   ประธานกรรมการรางหลักสูตรปริญญาเอก  สาขา “การวจิัยและพัฒนาหลักสูตร” ของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (พ.ศ. 2537)               

7.   รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ( 20 กรกฎาคม 2538 - 19 กรกฎาคม 2541) 
8. รองอธิการบดีฝายบริหาร (20 กรกฎาคม 2541 -  19 กรกฎาคม 2544) 
9. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (20 กรกฎาคม 2544 -19 

กรกฎาคม 2550) 
10.  ประธานกรรมการบริหารศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝร่ังเศส มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน 
11.   ประธานกรรมการรางหลักสูตรปริญญาเอก สาขา “การบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา” 

(พ.ศ.  2537) 
12.  หัวหนาโครงการฝกอบรมดาน Installation, Operation and Maintenance of Water 

Supply Equipment ใหกับ ESCAP, UNITED NATIONS (พ.ศ. 2538)   
13.  ประธานจดัตั้งศูนยเครื่องมือวัดและควบคุม ศูนยระบบอัตโนมัติ และศูนยอุลตราโซนิค 

ของสํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมรวมกับภาคเอกชนโดยขอบริจาคเครื่องมือ
และอุปกรณการศึกษาจากบริษัทเยอรมัน  อังกฤษ  ญ่ีปุน และฝรั่งเศส  เปน มูลคา
ประมาณ8,500,000 บาท  (แปดลานหาแสนบาทถวน)  (พ.ศ. 2535-2537) 

14.   ประธานจัดทําโครงการขอความชวยเหลือดานอุปกรณการศึกษาและทุนการศึกษา และ
ทําหนาที่ประธานกอตั้งศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝร่ังเศส   เพื่อประหยัด
งบประมาณแผนดินโดยไดรับบริจาคเครื่องมือและเครื่องจักร  พรอมทั้งทุนการศึกษา
และผูเชี่ยวชาญจากรัฐบาลประเทศฝรั่งเศสอยางตอเนื่อง   ปจจุบันไดรับความชวยเหลือ
จากรัฐบาลฝรั่งเศสและภาคเอกชนของฝรั่งเศสเปนมูลคากวา 400 ลานบาท (พ.ศ. 2532 – 
ปจจุบัน) 

15.   อ.ก.ม. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (พ.ศ. 2537-19 ก.ค. 2550) 
17.   กรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 

 (พ.ศ. 2537-19 ก.ค. 2550) 
18.   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันวิชาการ 

ทหารบกชั้นสูง  (พ.ศ. 2542) 
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19.  ประธานอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีพลังงาน และ
ส่ิงแวดลอมของวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2540    

20.   กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (พ.ศ. 2532-2533,  
และ พ.ศ. 2540-2550) 

21.   ประธานอนกุรรมการจัดวางระบบเครือขายการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2546         
22.  ประธานบอรด บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล 

(เมษายน 2551 ถึงปจจุบัน)   
6.  ประสบการณดานมนุษยสัมพันธและการยอมรับขององคกร 
 1.  ที่ปรึกษาชมรมกีฬาแบดมินตันบุคลากร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา   

พระนครเหนอื 
2.  สมาชิกชมรมสันทนาการ   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
3.  ที่ปรึกษาสโมสรขาราชการ   มจพ.   
4.  ที่ปรึกษาสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
5.  สมาชิกองคการโคลัมโบซ่ึงเปนองคการระหวางประเทศ (CPSC) ประเภทผูเชีย่วชาญ 
6.  สมาชิกประเภทตลอดชพีและที่ปรึกษาสมาคมศษิยเกามหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา พระนครเหนอื 
7.  ศิษยเกาดีเดนของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอกลาโฮมา (Oklahoma State University, 
Oklahoma, USA.)      

7.  ประสบการณตางประเทศและดานความสัมพันธกับตางประเทศ 
- ผูเชี่ยวชาญในองคการระหวางประเทศดานเทคนิคศึกษา และรักษาการผูอํานวยการ

องคการโคลัมโบ   ซ่ึงเปนองคการระหวางประเทศ  (Colombo  Plan  Staff  College)   
ซ่ึงมีประเทศสมาชิก  18 ประเทศ(พ.ศ. 2528 -  2531)  โดยทําหนาทีเ่ปนวิทยากรและ
ผูเชี่ยวชาญดานการฝกอบรมและวจิัยใหประเทศสมาชิก 

- ไดรับการวาจางใหเปนผูประสานงานโครงการฝกอบรมครูใหกับ Oklahoma State 
University  USA. ตามโครงการเงินกูของ World Bank (พ.ศ. 2524-2525) 

- กรรมการวิชาการประจําองคการระหวางประเทศ (องคการโคลัมโบ) (พ.ศ. 2528-2531) 
- ศึกษา/ดูงาน ดานการศึกษาและอุตสาหกรรม  ณ  ประเทศอังกฤษ   อเมริกา   เยอรมัน    

ฝร่ังเศส  ญ่ีปุน   ออสเตรเลีย   เกาหลีใต   ไตหวนั   อิสราเอล   เดนมารค   สวีเดน  นอรเวย  
สเปน ฯลฯ   



 

15 

- หัวหนาโครงการความรวมมอืเพื่อพัฒนาปริญญาเอกรวมกับประเทศออสเตรเลีย โดย  
การหาทุนการศึกษาใหนกัศกึษาปริญญาเอก สาขาการวิจยัและพฒันาหลักสูตร รุนแรก  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื จํานวน 13 คน ไปอบรม
ประเทศออสเตรเลีย (พ.ศ. 2535) 

- ที่ปรึกษาโครงการขอความชวยเหลือดานเครื่องมือเครื่องจักร  อุปกรณการศึกษา และ     
ทุนการฝกอบรมจากประเทศฝรั่งเศส เพื่อประหยดังบประมาณแผนดนิ โดยปจจุบันไดรับ
ความชวยเหลือเปนมูลคา กวา 400 ลานบาท โดยอุปกรณดังกลาวตดิตั้ง  ณ ศูนยนวตักรรม
เทคโนโลยีไทย-ฝร่ังเศส   สําหรับฝกนักศกึษาของสถาบันซึ่งเปนโครงการแรกที่รัฐบาล
ฝร่ังเศสใหความชวยเหลือดานอุปกรณเทคโนโลยีแกมหาวิทยาลัยในเอเชียและแปซิฟก
เปนเวลามากกวา 15 ป  (พ.ศ. 2533 – ปจจุบนั) 

- ผูประสานงานโครงการความรวมมือทางวชิาการเพื่อผลิตวิศวกรระดับปริญญาโท-เอก       
8 สาขา วิชา ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือกับรัฐบาล
เยอรมันและกลุมอุตสาหกรรมของประเทศเยอรมัน มูลคาโครงการ 600 ลานบาท             
(หกรอยลานบาทถวน)  ณ บณัฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธรไทย-
เยอรมันมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน) 

8.  ประสบการณดานการใหบริการทางวิชาการ 
1. อนุกรรมการการพิจารณาโครงการเงินกูจากประเทศญี่ปุนเพื่อพัฒนาชางเทคนิคของ   

กระทรวงศกึษาธิการ (เปนผูแทนของสํานกันายกรัฐมนตรี) 
2. หวัหนาโครงการพัฒนาขาราชการประเทศกัมพูชาดาน Installation, Operation and  

Maintenance of Water Supply Equipment ใหกับ Environment and Natural   Resources 
Management Division โครงการความชวยเหลือดานสังคมประเทศดอยพัฒนาของ 
ESCAP, UNITED NATION 2538 

3. กรรมการจัดทาํหนังสือแปล สาขาชางอุตสาหกรรมของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2536 
4. ประธานอนุกรรมการวางระบบเครือขายการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศกึษาธิการ  

พ.ศ. 2546 
5. ที่ปรึกษาดานนโยบายและยทุธศาสตรการสงเสริมการลงทุน BOI กระทรวงอุตสาหกรรม  

พ.ศ. 2547 
6. กรรมการผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการบรหิารการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. 2548 – ปจจุบนั 
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7. กรรมการผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการบรหิารสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน 

8. กรรมการผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน 

9. กรรมการผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการสภาการศึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา
แหงชาติ (พ.ศ. 2552 - 2559) 

 
9.  ประสบการณความสามารถพิเศษดานชาง 

สามารถเชื่อมประสานโลหะตางชนิดประเภทสแตนเลส   อลูมิเนียม   เหล็กหลอ  ทองเหลือง  
และทองแดง ใหหลอมเปนเนื้อเดียวกนัได ดวยเครื่องเชือ่มแกสและเครื่องเชื่อมไฟฟา 
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ผูจัดการโครงการ 
              รองศาสตราจารย  สมเกียรติ  จงประสิทธิ์พร 
 
คุณวุฒ ิ   วศ.ม.อุตสาหการ 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ตําแหนงทางวชิาการ รองศาสตราจารย (Associate Professor Somkiat Jongprasithporn) 
                                       อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร 
                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
                                      โทร. 081-335-9296    E-Mail: sjp_j@yahoo.com 
ประวัติการทํางาน 

2510 – 2514  บริษัท  ไทยแอม  จํากัด 
2514 – 2519  บริษัท  ผลิตภัณฑและวัสดกุอสราง  จาํกัด 
2519 – 2520  บริษัท  ไทยซมัมิทออโตพารท  จํากัด 
2520 – 2529  วิทยาลัยเทคนคิสมุทรปราการ 
2530 – ปจจุบนั              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ตําแหนงงานทีผ่านมา 
 -   อาจารยฝายวางแผนและพฒันาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
 -   หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  มจพ. 
 -   รองคณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร  ฝายกิจการนกัศึกษา  มจพ. 
 -   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  มจพ. 
            -   อธิการบดีสถาบนัเทคโนโลยีปทุมวัน 
ผลงานที่ผานมา 
 -   ตําราดานการเขียนแบบทอระบายอากาศ 
 -   ตําราดานโลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม 
 -   วิจยัดานองคประกอบของการกลึงที่เหมาะสม 
 -   วิจยัดานการออกแบบมุมมีดกลึงที่เหมาะสม 
 -   บทความทางวิชาการกวา 90 เร่ือง 
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งานวิจัยท่ีตีพมิพในวารสารนานาชาต ิ
JONGPRASITHPORN.  The Suitable Factors Study for Polyester powder coating on Lap Seam 
welding of a Can Production, Journal of the Philippine Institute of Industrial Engineers (JPIIE) 
VOL.4 NO.1, 2007, ISSN 1656-2798 

ประสบการณในการใหคําปรึกษาของ รองศาสตราจารย สมเกียรติ จงประสิทธ์ิพร 
 
� ช่ือบริษัทที่ไดรับคําปรึกษา.....บริษัทศรีสําอางค  ซัพพลายเออร จํากดั 
ที่ตั้ง..20/1  หมูที่ 2  ถนนกิ่งแกว   ต. ราชาเทวะ    อ. บางพลี  สมุทรปราการ   10540 
หมายเลขโทรศัพท..0-2312-4368-70  ,  0-2750-3087-8  โทรสาร 0-2312-4596 
ใหคําปรึกษาเรื่อง...การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและลดความสูญเสียในการผลิต 
ระยะเวลาการใหคําปรึกษา....6 ..(เดือน)    ปที่ใหคําปรึกษา  พ.ศ. ..2545 
ความสําเร็จ..สามารถปรับปรุงกระบวนการผสมวัตถุดิบและกําหนดคาควบคุมการผลิตโดยลดความ
สูญเสียจาก 45%  ลงเหลือประมาณ  20% 
 
� ช่ือบริษัทที่ไดรับคําปรึกษา..MBP Leather Industries Co. Ltd. 
ที่ตั้ง.174 หมู 1 ถนน แพรกษา  ตําบลแพรกษา  อําเภอ เมือง สมุทรปราการ  10280  
หมายเลขโทรศัพท  0-2388-0176-9  โทรสาร  0-2388-0180 
ใหคําปรึกษาเรื่อง.....การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการวางแผนการผลิต................ 
ระยะเวลาการใหคําปรึกษา......6 ......(เดือน)    ปที่ใหคําปรึกษา  พ.ศ. ..2545 
ความสําเร็จ...สามารถพัฒนาแผนการผลิตที่ตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากกวา 90% 
 
� ช่ือบริษัทที่ไดรับคําปรึกษา...บริษัท ไทย ท ีจี เค จํากดั ........... 
ที่ตั้ง...88/1 หมู 1  ถนน สุพรรณบุรี - บางบัวทอง   ต. ลาดหลุมแกว   ปทุมธานี   12140   
หมายเลขโทรศัพท.... 0-2979-3600  โทรสาร  0-2979-3609 
ใหคําปรึกษาเรื่อง...การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการวางแผนการผลิต................ 
ระยะเวลาการใหคําปรึกษา....15 ...(เดือน)    ปที่ใหคําปรกึษา  พ.ศ..2545-2546.... 
ความสําเร็จ.............สามารถพัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจาก ประมาณ  65% เปน 85% 
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� ช่ือบริษัทที่ไดรับคําปรึกษา   L.T. WORKS CO.,LTD. 
99 ซอยอุดมสุข ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพ 10260 โทรศัพท..0-2749-5525,โทรสาร.  0-2398-7342 
ใหคําปรึกษาเรื่อง  การวางแผนการผลิตและการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต 
ความสําเร็จ สามารถวางแผนการผลิตที่ใชในการควบคุมฝายตางๆจนสามารถลดเวลาทํางานลง 50% 
 
� ช่ือบริษัทที่ไดรับคําปรึกษา.  บริษัท  ออพเท็ค  จํากัด 
ที่ตั้ง.134  หมู 7  ถนนเลียบคลองภาษีเจริญ  สวนหลวง  กระทุมแบน  สมุทรสาคร 74110 
หมายเลขโทรศัพท..0-2420-3068, 0-2420-4700-2   โทรสาร.  0-2420-9813 
ใหคําปรึกษาเรื่อง.            การวางแผนการผลิต 
ความสําเร็จ  ทาํใหการสงมอบสินคาตอลูกคาไดถึงประมาณ  95% 
 
� ช่ือบริษัทที่ไดรับคําปรึกษา  บริษัท นูบูน จาํกัด 
ที่ตั้ง 75  หมู 5 ถนนสายลาดกระบัง-วัดกิ่งแกว  ต.ราชาเทวะ  อ. บางพลี  จ.สมุทรปราการ 10540 
หมายเลขโทรศัพท..0-2312-4984-5,  0-2312-4183  โทรสาร. 0-2312-4986 
ใหคําปรึกษาเรื่อง. การวางแผนการผลิตและแผนงานบํารุงรักษาเครื่องจกัร 
ความสําเร็จ  สามารถลดการคางสงสินคาไปใหลูกคาไดประมาณ 25% คือจาก 40% เหลือเพียง 15% 
 
� ช่ือบริษัทที่ไดรับคําปรึกษา  บริษัท บางกอกคารบิเน็ท จํากัด 
ที่ตั้ง 18/2 หมูที่ 4 ถนนพระรามที่2 ต. นาดี  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร 74000 
หมายเลขโทรศัพท.  (034) 833-413 (10 Line) โทรสาร. (034) 423-862, 425-720  
ใหคําปรึกษาเรื่อง. การวางแผนการผลิตและลดการแกไขงานซ้ํา 
ความสําเร็จ  สามารถลดงานเสียหายและการแกไขงานจาก 38% เหลือเพียง ประมาณ 10% 
 
� ช่ือบริษัทที่ไดรับคําปรึกษา  บริษัท อินเตอรโปรไฟล จํากัด 
ที่ตั้ง 101/93 หมูที่ 20 ซอยนวนคร 7 ถ.พหลโยธิน  ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 
หมายเลขโทรศัพท. 0-2909-7177-80  โทรสาร. 0-2909-7170 
ใหคําปรึกษาเรื่อง. การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานและแผนงานบํารุงรักษาเครื่องจกัร 
ความสําเร็จ  สามารถลดของเสียและการใชวัตถุดิบเกนิความจําเปนลงจาก 20% เหลือเพียง 8% 
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� ช่ือบริษัทที่ไดรับคําปรึกษา  บริษัท สาฮะแอนดซันส พร้ินติ้ง จํากดั 
ที่อยูบริษัท  72/3 ซอยอุทัยฟารม  ถนนบางนาตราด  ต. บางโฉลง  อ. บางพลี  สมุทรปราการ  10540            
หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร  0-2740-6511-20/ 0-2337-0807 
ความสําเร็จของโครงการ  สามารถพัฒนาบุคลากรใหสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง  มีมาตรฐานการ
ผลิตและการทํางานมีระบบมากขึ้น   
 
� ช่ือบริษัทที่ไดรับคําปรึกษา  บริษัท ศิลปสยามบรรจุภณัฑและการพิมพ จํากัด 
 ที่อยูบริษัท  49 หมูที่ 1 ถ. เลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือ  ซ. เพชรเกษม 69 แขวงหนองแขม เขตหนอง 
แขม  กทม. 10160     หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร 0-2444-3351-9 / 0-2444-0078      
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและมาตรฐานการผลิต โดยการพัฒนาผูปฏิบัติงานใหสามารถแกปญหา ใน
แผนกดวยทีมงานในแตละสวนการผลิตเอง 
 
� ช่ือบริษัทที่ไดรับคําปรึกษา  บริษัท ซี.ไอ.กรุป จํากัด 
ที่อยูบริษัท   1/1 ม. 7  ถ.บางคูวัด  ต.บางควูัด  อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000 
โทรศัพท/โทรสาร    0-2976-5290-9/0-2976-5023 
 พัฒนาประสทิธิภาพการผลิตและมาตรฐานการผลิต ดวยการอบรมผูที่เกี่ยวของใหสามารถรวมกัน 
 วางแผนการผลิต   แกปญหาดานเครื่องจักรใหมีความพรอมใชงานใหมากขึ้น 
 
� บริษัท คิว.ที.ซี. ทรานสฟอรเมอร จํากัด 
ที่อยูบริษัท      785  อาคารฐมศร ถ.พระราม 9   แขวง บางกะป  เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310     
โทรศัพท           0-2314-4230-1     โทรสาร            0-2314-4232    
พัฒนาระบบการวางแผนการผลิตใหทันสมัย  ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีความสูญเปลานอยที่สุด 
อบรมการวางแผนและการจดัซื้อใหมีความสอดคลองกับแผนการผลิต 
 
� บริษัท ยูเนีย่นไมครอนคลีน จํากัด 
 ที่อยูบริษัท      1828 ถ.สุขุมวิท  พระโขนง  บางจาก   กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท           0-2741-6984     โทรสาร          0-2741-6145  
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและมาตรฐานการผลิต โดยการพัฒนาผูปฏิบตัิงานใหสามารถ   
แกปญหา ในแผนกดวยทีมงานในแตละสวนการผลิตเอง 
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� บริษัท อัลฟาเวท จํากดั 
ที่อยูบริษัท      2 ซ.พัฒนาการ 65 แขวงประเวศ  เขต ประเวศ กรุงเทพฯ  10250   
โทรศัพท           0-2722-1071-5     โทรสาร             0-2722-1070       
ความสําเร็จของโครงการ  สามารถพัฒนาระบบการจัดการการขายของพนักงานขายและสั่งเขา 
เพื่อการเตรียมการผลิตใหเหมาะสมกับกําลังการผลิตและความตองการของลูกคา       
  
ผลงานทางวชิาการและงานวจัิย 

1.  สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร, “PERT/CPM กับการวางแผนและควบคุมงาน”,วารสารวิชาการ
พระจอมเกลาพระนครเหนือ, ปที่ 2, ฉบับที่ 2, หนา  113 – 139, 2534. 

2.  สมเกียรติ   จงประสิทธิ์พร, “อิทธิพลของอุณหภูมิที่ใชในการเชื่อมและวิธีการเชื่อมมี
ผลกระทบตองานเชื่อมอยางไร”, วารสารวิชาการพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ปที่ 2,  ฉบับที่ 2, หนา 
140 – 145, 2534. 

3. สมเกียรติ  จงประสิทธิ์พร, “ตอเหล็กเสนเสริมคอนกรีตอยางไรจึงจะแข็งแรง”,
วารสารวิชาการพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ปที่ 2, ฉบับที่ 2, หนา 146 – 153, 2534. 

4.  สมเกียรติ   จงประสิทธิ์พร, “วิธีการคํานวณความแข็งแรงของเหล็กโดยใชสัดสวนของ
โครงสรางจุลภาคจากภาพถาย”, วารสารวิชาการพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ปที่ 3,      ฉบับที่ 1, 
หนา 33 – 45, 2535. 

5.  สมเกียรติ  จงประสิทธิ์พร,  “การบริหารการบํารุงรักษา”, วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา, 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ปที่ 6, ฉบับที่ 11, หนา 34 – 40, 2537. 

6.  สมเกียรติ  จงประสิทธิ์พร, “การนําเสนอขอมูลดวยสถิติ”, วารสารวิชาการพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, ปที่ 4, ฉบับที่ 1, หนา 10 – 25, 2537. 

7.  สมเกียรติ    จงประสิทธิ์พร, “การลดความสูญเสียในการกลึงดวยการออกแบบมุมมีดกลึง
ใหเหมาะสม”, เปนการเสนอผลงานในการประชุมใหญ วิชาการทางวิศวกรรม ประจําป 2540 สมาคม
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  พระบรมราชูปถัมภ, หนา 576 – 596, 2540. 

8.  สมเกียรติ  จงประสิทธิ์พร,  “องคประกอบของการกลึงที่มีผลตอการเพิ่มความรอนใน
ช้ินงาน”, เสนอในการประชุมทางวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการครั้งที่ 4,  หนา  163 – 177, 
2541. 

9.  สมเกียรติ   จงประสิทธิ์พร, พิพัฒน   ไพศาลภาณุมาศ, ยุทธนา ชางทองคลองสี่, 
“การศึกษาระบบการวางแผนการบริหารผลิตภัณฑคงคลงั : กรณีศึกษาการปโตรเลียมแหงประเทศ
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ไทย”, เสนอในที่ประชุม IE Network National Conference, Khon Kaen, Thailand, หนา 849 – 862, 
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                       ที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โรงเรียนหลายแหลงในกรุงเทพฯ 
2546-ปจจุบัน อาจารยประจํา  ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
                     อาจารยพิเศษ  โรงเรียนพงษสวัสดิ์พาณิชยการ นนทบุรี 
                    วิทยากรฝกอบรม ดานคอมพิวเตอร  บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด(มหาชน) 
  วิทยากรฝกอบรม ดานคอมพิวเตอร  โรงเรียนประถมสังกัดกรุงเทพมหานคร 
  ที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โรงเรียนหลายแหลงในกรุงเทพฯ 
  หัวหนาโครงการวิจัย และนักวิจัย 
2550-ปจจุบัน รองหัวหนาภาควิชา ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
   อาจารยพิเศษ  โรงเรียนจิตรลดา(สายอาชีพ) 
  วิทยากรฝกอบรม  ดานงานวิจัย  กระทรวงยุติธรรม 
  ที่ปรึกษาโครงการ VCIC  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ประวัติการอบรม / สัมมนา 
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1. เทคนิคการวิเคราะหขอมูลขั้นสูงทางสถิติ โดยใชโปรแกรม LISREL 
2. เทคนิคการทําเหมืองขอมูล (Data Mining) 
3.     การจัดทํามาตรฐานสมรรถนะดานอาชีพ (Standard Competency) นักวิจัยทีด่ีสูสังคมไทย 

สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ
4. หัวหนาโครงการวิจัย  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

ประวัติการเปนท่ีปรึกษา 
1. ที่ปรึกษาโครงการ VCIC   สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
2. คณะทํางานทีป่รึกษาโครงการจัดทําแผนแมบทโครงการจัดทําแผนแมบท 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2552 – 2556 
3. ที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โรงเรียนหลายแหลงในกรุงเทพฯ 
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