หลักสู ตการวางแผน-ขั้นตอน-เทคนิคและการบริหารโครงการก่ อสร้ าง (2D)

Course Outline
หลักสู ตร การวางแผน-ขั้นตอน-เทคนิคและการบริหารโครงการก่ อสร้ าง
(หลักสู ตร 2 วัน)
อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์

หลักการ/แนวความคิด
 ในโครงการก่อสร้างต่างๆไม่วา่ จะเป็ น อาคาร โรงงาน ที่พกั อาศัย หรื อโครงการสาธารณูปโภคต่างๆ มีความ
แตกต่างกันในรายละเอียดทั้ง รู ปแบบการออกแบบ วิธีและขั้นตอนการก่อสร้าง ซึ่ งในแต่รายละเอียด แต่ละ
รู ปแบบต้องอาศัยความเข้าใจ การวิเคราะห์เจาะลึกถึงขั้นตอนและวิธีการที่ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อที่สามารถ
วางแผนงาน และควบคุมการทางานได้อย่างเหมาะสม เพื่อสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการทั้ง
ทางด้าน คุณภาพ ต้นทุน และเวลา
 โครงการๆหนึ่งจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ผูจ้ ดั การโครงการและผูเ้ กี่ยวข้องต้องมีความรู ้และ
ความเข้าใจรวมทั้งทักษะเพื่อเข้าใจในคุณสมบัติของทรัพยากรสาหรับงานก่อสร้าง รวมทั้งสามารถวาง
แผนการใช้งาน ติดตามและวัดผลการใช้งาน และปรับปรุ งกระบวนการหรื อวิธีใช้งานให้ดีข้ ึนกรณี ที่ผลการ
ใช้งานนั้นไม่เป็ นไปตามที่วางแผนไว้ เนื่องจากผลของการใช้ทรัพยากรไม่ถูกวิธียอ่ มส่ งผลกระทบถึง
“ต้ นทุน”ซึ่งอาจทาให้ ผลกาไรลดลงหรื อบางโครงการอาจถึงขั้นขาดทุน ส่ งผลกระทบถึง ”ระยะเวลา”ซึ่งอาจ
ทาให้ โครงการแล้ วเสร็จล่ าช้ า จากการวางแผนไม่ละเอียด หรื อใช้ทรัพยากรเกินกว่ากาหนดทาให้ตอ้ งใช้เวลา
ในการหาทรัพยากรนั้นมาเพิ่ม รวมทั้งส่ งผลถึง”คุณภาพของงาน” ถ้าใช้วสั ดุผดิ ประเภท ใช้คนไม่ถูกกับงาน
หรื อวิธีข้ นั ตอนไม่ถูกต้อง ซึ่ งความรู ้และความเข้าใจดังกล่าวจะช่วยให้กระบวนการวางแผนและการบริ หาร
จัดการมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
 โลกของการแข่งขันในยุคปั จจุบนั มีการแข่งขันกันค่อนข้างสู งเนื่องจากอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตเร็ ว หรื อมี
เม็ดเงินลงทุนที่สูง ย่อมต้องมีผเู ้ ล่นใหม่ๆเข้าสู่ สนามแข่งขันตลอดเวลา ดังนั้น “ขีดความสามารถทางการ
แข่ งขัน”หนึ่งทีส่ าคัญคือการบริ หารต้ นทุนให้ ต่า ทีส่ ุ ดใช้ เวลาให้ น้อยทีส่ ุ ดแต่ ยงั ตอบสนองความต้ องการลูกค้ า
ทางด้ านคุณภาพได้ ดีเช่ นเดิม ดังนั้นความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้าง รวมถึง
วิธีการบริ หารอย่างถูกต้องจะช่วยให้ องค์กรสามารถเสนอความได้เปรี ยบนี้ในการแข่งขันได้มากขึ้น
 โครงการทุกโครงการต่างมีขอ้ จากัดในเรื่ องงบประมาณ ทรัพยากร ระยะเวลารวมถึงมาตรฐาน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
ผูบ้ ริ หารแต่ละองค์กรตั้งเป้ าหมายไว้ แต่ในความเป็ นจริ ง การดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของโครงการย่อมมี
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โอกาสเจออุปสรรคและปัญหาทั้งที่คาดการณ์ไว้และที่ไม่ได้คาดการณ์ ดังนั้นถ้าผูค้ วบคุมงานในโครงการไม่
มีทกั ษะและเครื่ องมือเตรี ยมพร้อมไว้สาหรับรับมือ โครงการนั้น ก็มีโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวหรื อแม้
จะดาเนินโครงการจนแล้วเสร็ จแต่ก็อาจจะไม่อยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดด้านต่างๆที่ผบู ้ ริ หารองค์กรตั้งเป้ าหมายไว้

วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ ผ้ ูเข้ ารับการอบรม
 เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนได้แนวทาง,หลักการและความรู ้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการโครงการที่กาลัง

ดาเนินการอยู่ รวมทั้งเป็ นการเตรี ยมตัวให้พร้อมสาหรับผูท้ ี่กาลังจะก้าวขึ้น สู่ ระดับสู งในอนาคต
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีเครื่ องมือ และเทคนิคในการวิเคราะห์และวางแผนงานก่อสร้าง และประยุกต์ปรับใช้เพื่อ
พัฒนาสถานการณ์ให้ดียงิ่ ขึ้น
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเทคนิคและขั้นตอนรวมถึงวิธีการตรวจสอบและควบคุมงานในทุกขั้นตอนของงาน
ก่อสร้างเพื่อส่ งมอบงานที่มีคุณภาพตามมาตราฐาน
 เพื่อเป็ นการเพิ่มเติมประสบการณ์ที่ได้จากการสอนและการแลกเปลี่ยนและสามารถนาไปเป็ นกรณี ศึกษา
สาหรับการควบคุมงานและบริ หารงานในนาคต

เนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
หลักสู ตรวันที่ 1 : เข้ าใจภาพรวมของงานก่ อสร้ างและงานโครงการ
 PART 1 : สารวจแนวความคิดเกีย่ วกับงานก่อสร้ างทัว่ ไป


เข้าใจประเภทและรู ปแบบของโครงการก่อสร้างแบบต่างๆเช่น High & Low rise Building -

Plant/Industrial – Housing - Infrastructure บริ หารและจัดการแตกต่างกันอย่างไรในทางทฤษฎี
และการปฏิบตั ิจริ ง
 ผูค
้ วบคุมงานก่อสร้างควรมีทกั ษะใดบ้าง
 การเป็ นผูบ
้ ริ หารโครงการที่ดีเป็ นอย่างไร
 ผลลัพธ์ที่องค์กรและฝ่ ายต่างๆจะได้รับจากการบริ หารโครงการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 ทาความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรสาหรับงานก่อสร้าง (4M : Man/Machine Money Material
Method/Management)
 สาเหตุที่โครงการไม่ประสบผลสาเร็ จทั้งด้านคุณภาพ เวลา และต้นทุน
 Workshop : อธิบายลักษณะโครงการทีค
่ ุณดาเนินการอยู่และหลักการบริ หารทรั พยากรในปัจจุบัน
 PART 2 : การวางแผนงานสาหรับโครงการก่อสร้ างทัว่ ไป
 M:Method of Construction จุดเริ่ มต้นของการวางแผนงานก่อสร้าง
 WBS: Work Breakdown Structure ให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อแผนงานที่ละเอียดและจัดเตรี ยมทรัพยากร
สาหรับการก่อสร้างได้อย่างครอบคลุม
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เทคนิคและเครื่ องมือสาหรับการจัดทาแผนงานและการประมาณเวลาก่อสร้างที่มีประสิ ทธิ ภาพ
 M:Money หลักการจัดเตรี ยมงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิด Smooth Cash flow ตลอดโครงการ
 M:Man การจัดProject Organization and Responsibility เพื่อจัดสรรกาลังพล(Staffทีมงาน แรงงาน SubContractor และ Outsource ) และกาลังเครื่ องจักร(Machine) อย่างเหมาะสม
 M:Materials วางแผนและจัดการอย่างไรเพื่อให้มีปริ มาณที่เหมาะสมและทันเวลาที่ตอ
้ งใช้งานและเกิด
ความสู ญเสี ยน้อยที่สุด
 Risk Management หลักการวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่ อาจจะเกิดขึ้นในโครงการเพื่อจัดเตรี ยมแผนรองรับ
 Workshop: นาหลักการทีไ่ ด้ รับไปประยุกต์ ในโครงการของท่ าน


 PART 3 : หลักการบริหารภาพรวมโครงการ
 การดูแลและบริ หารภาพ Overview เพื่อสร้างจุดขายให้โครงการ
่ าศัย
 การบริ หารจัดการโครงการหลังจากลูกค้าเข้าอยูอ

หลักสู ตรวันที่ 2 : เจาะลึกรายละเอียดของงานก่อสร้ างแต่ ละส่ วน
 PART 4 : ข้ อควรรู้ สาหรับงานEarth workและงานโครงสร้ าง
 งาน Site Mobilization
 งานดิน(Earth Work) และงานที่เกี่ยวข้องเช่น งานขุดดิน,งานSheet Pile,งานPlatform
 งานเข็มตอกและเข็มเจาะ
 งานฐานรากทัว
่ ไปและฐานรากแผ่ (Mat Foundation)
 งานคอนกรี ต ( Concrete Work )
 งานเหล็กเสริ มคอนกรี ต ( Steel Reinforcement )
 งานเหล็กโครงสร้าง ( Steel Structure )
 งานTemporary Support เช่น นัง่ ร้านทัว
่ ไป และ Table Form
 งานSPECIAL WORK เช่น งานModifyโครงสร้าง,งานตัดชิ้นส่ วนคอนกรี ต ,งานCoring,งานซ่ อมแซม
โครงสร้างเช่นเสาเข็มทรุ ด โครงสร้างแตกร้าว
 PART 5 : ข้ อควรรู้ สาหรั บงานสถาปัตย์ และงานตกแต่ ง
 การตรวจรับงานโครงสร้างก่อนเริ่ มงานสถาปั ตย์ (Handover Trade to Trade)
 งานWall ประเภทต่างๆเช่น ก่อฉาบ,ผนังสาเร็ จ,ผนังDry Wall
 งานRoofing
 งานWall & Floor Tiling
 งานCeiling
 งานFlooring ประเภทต่างเช่น ลามิเนต, Epoxy, Hardener
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งานระบบกันซึ ม
 งานวงกบ ประตู-หน้าต่าง
 งานติดตั้งสุ ขภัณฑ์
 งานระบบแสงสว่าง
 งานสุ ขาภิบาล
 งานระบบประปา


 PART 6 : ข้ อควรรู้ สาหรับงานภายนอกอาคาร
 งานถนนและระบบสาธารณู ปโภค
 งานรั้วบริ เวณ
 งานHard Scape และ Soft Scape

รูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักสู ตร






การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยผูเ้ รี ยนเป็ นบุคคลสาคัญที่ตอ้ งเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง และนาความรู้
ที่ได้เรี ยนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึ กอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทางานของตัวเอง
- การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตวั เพื่อให้ง่ายต่อการเรี ยนรู ้
- Work Shop : กระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน
- การนาเสนอ : เกิดการฝึ กฝนการแสดงออกและทางานเป็ นทีม
- กรณี ศึกษา : ตัวอย่างเหตุการณ์ / ประสบการณ์จริ งของทางวิทยากร
- การตอบคาถาม : จูงใจให้ผฝู้ ึ กอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
- การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทาหน้าที่เพียงผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ (Facilitator) ทาให้การพัฒนาเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนรู ้น้ นั ๆ โดยการเรี ยนรู ้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตั วเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 ผูจ้ ดั การโครงการ
 ผูค้ วบคุมงาน
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 วิศวกรโครงการ
 หัวหน้างานทุกระดับ
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