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โครงการใหคําปรึกษาการพัฒนานายชาง/ ชางกอสราง
ภายใตโครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs สูตลาดอาเซียน
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โดย
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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โครงการใหคําปรึกษาการพัฒนานายชาง/ ชางกอสราง
ภายใตโครงการเสริมสรางเครือขาย SMEs สูตลาดอาเซียน
กลุมอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง
1 หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทยมีผูประกอบการจํานวนมากทั้งขนาดใหญและเล็ก แรงงานที่
ทํางานในบริษทั ตางๆสวนใหญเปนแรงงานที่ขาดทักษะและการพัฒนาฝมือ และมักมีวุฒิการศึกษาที่นอยกวา
แรงงานในอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากสภาพการทํางานที่มีความเสี่ยงอันตราย และความไมแนนอนของที่
ทํางานและถิ่นพํานักซึ่งตองยายตามสถานที่กอสรางอยูตลอดเวลา ดวยเหตุนี้แรงงานในอุตสาหกรรมกอสราง
จึงมักเปนแรงงานจากภาคการเกษตร เมื่ออยูในชวงระหวางนอกฤดูกาล แรงงานเหลานี้ก็จะหลั่งไหลเขามาสู
เมืองที่มีขนาดใหญกวาเพื่อหางานทํา หลังจากนั้นเมื่อถึงฤดูกาลทํานา แรงงานเหลานีก้ ็จะกลับสูทองถิ่น เขาสู
แรงงานภาคเกษตรตอไป
โอกาสที่แรงงานเหลานี้จะไดรับการพัฒนา เพื่อยกระดับตัวเองจากสภาพแรงงานไรฝมือ ไปสูชางที่
มีความเชี่ยวชาญจึงมีโอกาสที่นอยกวาแรงงานในอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ เพื่อจะทําใหธุรกิจอุตสาหกรรม
กอสรางขนาดใหญของประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันไดในตลาดตางประเทศจําเปนที่จะตองมีการ
พัฒนาอบรมทั้งดานความรูและทักษะใหมากขึ้น มีอุตสาหกรรมการกอสรางของไทยหลายบริษัทที่สามารถ
รับงานในตางประเทศแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการรับการถายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง แตการพัฒนา
ชางฝมือยังไมไดรับการฝกอบรมใหมีความกาวหนาไปอยางเทาเทียมกันจะเห็นไดวาในขณะที่แรงงาน
ตางชาติราคาถูกไดเขามาอาศัยอยูในประเทศไทยมากขึ้น ทําใหแรงงานไทยไรฝมือถูกแยงงาน แตแรงงาน
ประเภทมีฝมือยังคงขาดแคลน เพราะแรงงานไทยยังไมสามารถพัฒนาฝมือได ปญหาเหลานี้จะเปนอุปสรรค
ในการแขงขันของอุตสาหกรรมกอสรางไทยในเวทีอาเซียนตอไป ดังนั้นจําเปนที่จะตองมีการจัดอบรมและ
พัฒนาทักษะในดานที่จําเปนเพื่อการแขงขันในระดับอาเซียนตอไป
ผูรับผิดชอบโครงการ
คณาจารยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือทั้ง 3 คณะคือ
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาโครงการ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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รองศาสตราจารย สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร
ผูชวยผูจัดการโครงการ
1. ดร. ภาณุวัฒน
ปนทอง
ฝายพัฒนาและจัดทําหลักสูตร
2. ผศ. ดร. สมิตร

สงพิริยะกิจ

3. อาจารย ดวงกมล บุญธิมา

ฝายฝกอบรมและจัดทําเอกสาร
ฝายประเมินผลโครงการ

คณะดําเนินงาน
1. รองศาสตราจารย ดร. วิทยา วิภาวิวัฒน

วิทยากรบรรยายภาคทฤษฏี

2. ผศ. ดร. กิตติชัย ธนทรัพยสนิ

วิทยากรบรรยายภาคทฤษฏี

3. รศ. ดร. ชีวลัค พงษบูรณกิจ

วิทยากรบรรยายภาคทฤษฏี

4. ผศ. ดร. วรรณวิทย แตมทอง

วิทยากรบรรยายภาคทฤษฏี

5. ผศ. ดร. เชิดชนินทร หมดมลทิน

วิทยากรบรรยายภาคทฤษฏี

6. รศ. ดําเนินภร คงพาลา

วิทยากรบรรยายภาคปฏิบัติ

7. อาจารย อดิสรณ พงษสวุ รรณ

วิทยากรบรรยายภาคปฏิบัติ

8. อาจารย มาณัติ ภมะราภา

วิทยากรบรรยายภาคปฏิบัติ

9. ผศ.สมบูรณ คงสมศักดิ์ศิริ

วิทยากรบรรยายภาคปฏิบัติ

10. ดร.กีรติกานต พิริยะกุล

วิทยากรบรรยายภาคปฏิบัติ

11. นางนงลักษณ เลิศคชสีห

เจาหนาที่โครงการ

12. นายมีชัย แซองึ้

ผูประสานงานโครงการ

2 วัตถุประสงคของโครงการ
2.1 เพื่อพัฒนานายชางและชางกอสราง ใหเกิดความรู ทักษะ ทัศนคติ และการเรียนรูทางดาน
วิชาการและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานดานการกอสรางที่เกี่ยวของ
2.2 เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการประกอบอาชีพดานชางและชางกอสราง

-33 แผนการดําเนินการ
กิจกรรม
เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6
จัดประชุมระดมความคิด เพือ่ ชี้แจงทํา
ความเขาใจกับนายชาง/ชางกอสรางและ
แนวทางการรับสมัครเขาอบรม
จัดทํารางคูมือหลักสูตรสําหรับการพัฒนา
นายชาง/ชางกอสราง
จัดทําคูมือหลักสูตรสําหรับการพัฒนานาย
ชาง/ชางกอสราง
กําหนดเกณฑ ผูเขารวมโครงการ
จัดทําเอกสารอบรม
คัดเลือกผูเขาอบรมรวมกับ สสว
จัดการอบรมที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
จัดการอบรมที่ ภาคตะวันออก
จัดการอบรมที่ ภาคอีสาน
จัดการอบรมที่ ภาคเหนือ
จัดการอบรมที่ ภาคใต
ประเมินโครงการและรายงานผล
4 ขอบเขตการดําเนินงาน
1. จัดการประชุมระดมความคิดเพื่อกําหนดกรอบหลักสูตรการอบรม 1 ครั้ง โดยเชิญวิศวกร ผูควบคุม
งาน และผูประกอบการรับสรางบาน ในกรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 30 คน ใหขอมูล
2. จัดการฝกอบรมแบงออกเปน 5 ภูมิภาคๆละ 1 รุนๆละประมาณ 90 คน รวมเปน 450 คน
3. การจัดแบงภูมิภาคโดยแบงเปน ภาคกลาง(กรุงเทพและปริมณฑล) ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 5 ภูมิภาครวมทั้งสิ้น 450 คน
4. การอบรมจัดแบงออกเปนสาขาวิชาชีพที่สังคมตองการ คือ ชางฉาบปูน ชางกออิฐ ชางผนังยิปซั่ม
ชางมุงหลังคา และ ชางติดตั้งสุขภัณฑและกอกน้ําหรือสาขาอื่นตามที่ภูมิภาคนั้นๆสนใจ
5. ระยะเวลาดําเนินการ

รวม 5 รุน ภายในเวลา 180 วัน

-46. ระยะเวลาอบรม ในแตละภูมิภาครุนละ 3 วัน
7. สถานที่ฝกอบรม
1. ภาคกลางจัดที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (23-25 ธันวาคม 2552)
2. ภาคเหนือจัดที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (13-15 มกราคม 2553)
3. ภาคตะวันออกจัดที่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (27-29 มกราคม 2553)
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (17-19 กุมภาพันธ 2553)
5. ภาคใตจดั ที่ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ (3-5 มีนาคม 2553)
8. เกณฑการคัดเลือกผูเขารับการอบรม
1.
2.
3.
4.

เปนผูที่อยูในบริษัทหรือผูประกอบการที่มกี ารดําเนินงานมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป
เปนบริษัทหรือผูประกอบการที่มีพนักงานรวมกันไมนอ ยกวา 20 คน
ผูที่จะเขารับการอบรมตองมีประสบการณทํางานมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน
ผูเขาอบรมในแตละสาขาวิชาชีพตองมีประสบการณในสาขานั้นๆมาไมนอยกวา 3 เดือน เปนผูที่
บริษัทสงเขารับการอบรมและยินดีทจี่ ะสนับสนุนการเดินทางและบริษัทสามารถสงเขารับการอบรม
ไดรวม 5 สาขาไมเกิน 5 คน

-5กําหนดการฝกอบรม
หลักสูตร: การพัฒนาทักษะชาง หลักสูตร 3 วันๆ ละ ประมาณ 7 คาบเรียน
วันที่ 1
เวลา

9.30 – 10.30 น.
10.30 – 10.50 น.

เนื้อหา
หลักการปฏิบัติงานที่ดีของชาง
(การมีทัศนคติ มีคุณธรรมและจริยธรรม)
พื้นฐานการควบคุมงานกอสราง
พักดื่มกาแฟและอาหารวาง

10.50 – 12.00 น.

การตอเติมอาคารขนาดเล็ก

ผศ.ดร. เชิดชนินทร หมดมลทิน

12.00-13.00 น.
13.00-16.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
การฝกปฏิบัติ 5 สถานีงาน

รศ. ดําเนินภร คงพาลา และคณะฯ

8.30 – 9.30 น.

ผูสอน
รศ. สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร
ดร. ภาณุวัฒน ปนทอง

วันที่ 2
เวลา
8.30 – 9.50 น.
9.50 – 10.10 น.
10.10 – 12.00 น.

เนื้อหา
การวิบัติของอาคารและแนวทางแกไข
พักดื่มกาแฟและอาหารวาง
เทคนิคการหางาน รับเหมากอสราง

12.00-13.00 น.
13.00-16.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
การฝกปฏิบัติ 5 สถานีงาน

ผูสอน
รศ.ดร. ชีวลัค พงษบูรณกิจ
ผศ. ดร. กิตติชัย ธนทรัพยสนิ
รศ. ดําเนินภร คงพาลา และคณะฯ

วันที่ 3
เวลา

ผศ.ดร. วรรณวิทย แตมทอง

9.50 – 10.10 น.

เนื้อหา
การประมาณราคา (วัสดุ และคาแรง)
ดวยการฝก Workshop
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

8.30 – 9.50 น.

ผูสอน

รศ. ดําเนินภร คงพาลา และคณะฯ

-6ทีมงานฝกภาคปฏิบตั ิ 5 สถานีงาน
รายการฝกปฏิบัติ
งานกออิฐ
งานฉาบปูน
งานผนังยิปซัม่
งานมุงหลังคา
งานติดตั้งสุขภัณฑและกอกน้าํ

วิทยากร
รศ.ดําเนินภร คงพาลา
ดร.กีรติกานต พิริยะกุล
อ.มาณัติ ภมะราภา
อ.อดิสรณ พงษสุวรรณ
ผศ.สมบูรณ คงสมศักดิ์ศิริ
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งานกออิฐ (ภาคปฏิบัติ)
วันที่ 1
13.00 – 13.30 น. ทักษะเกีย่ วกับงานกออิฐ
13.30 – 16.30 น. งานกออิฐ ภาคปฏิบัติ
 การเตรียมวัสดุและอุปกรณ
 งานปูนกอ
 งานกออิฐ 1 แผน
2

วันที่ 2
13.00 – 13.30 น. ทักษะเกีย่ วกับงานกออิฐ
13.30 – 16.30 น. งานกออิฐ ภาคปฏิบัติ
 การเตรียมวัสดุและอุปกรณ
 งานกออิฐเต็มแผน
วันที่ 3
13.00 – 13.30 น. ทักษะเกีย่ วกับงานกออิฐ
13.30 – 16.30 น. งานกออิฐ ภาคปฏิบัติ
 การเตรียมวัสดุและอุปกรณ
 งานกออิฐโชวแนว

-8-

งานฉาบปูน (ภาคปฏิบัติ)

วันที่ 1
13.00 – 13.30 น. ทักษะเกีย่ วกับงานฉาบปูน
13.30 – 16.30 น. งานฉาบปูน ภาคปฏิบัติ
 การเตรียมวัสดุและอุปกรณ
 งานปูนฉาบ
วันที่ 2
13.00 – 13.30 น. ทักษะเกีย่ วกับงานฉาบปูน
13.30 – 16.30 น. งานฉาบปูน ภาคปฏิบัติ
 การเตรียมวัสดุและอุปกรณ
 งานจับเซี้ยม
วันที่ 3
13.00 – 13.30 น. ทักษะเกีย่ วกับงานฉาบปูน
13.30 – 16.30 น. งานฉาบปูน ภาคปฏิบัติ
 การเตรียมวัสดุและอุปกรณ
 งานฉาบผนัง

-9-

งานผนังยิปซั่ม (ภาคปฏิบัติ)

วันที่ 1
13.00 – 13.30 น. ทักษะเกีย่ วกับงานผนังยิปซั่ม
13.30 – 16.30 น. งานผนังยิปซั่ม ภาคปฏิบัติ
 การเตรียมวัสดุและอุปกรณ
 งานติดตั้งโครงคราว
วันที่ 2
13.00 – 13.30 น. ทักษะเกีย่ วกับงานผนังยิปซั่ม
13.30 – 16.30 น. งานผนังยิปซั่ม ภาคปฏิบัติ
 การเตรียมวัสดุและอุปกรณ
 งานติดตั้งแผนผนังยิปซั่ม
วันที่ 3
13.00 – 13.30 น. ทักษะเกีย่ วกับงานผนังยิปซั่ม
13.30 – 16.30 น. งานผนังยิปซั่ม ภาคปฏิบัติ
 การเตรียมวัสดุและอุปกรณ
 งานซอมแซมผนังยิปซั่ม
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งานมุงหลังคา(ภาคปฏิบัติ)

วันที่ 1
13.00 – 13.30 น. ทักษะเกีย่ วกับงานมุงหลังคา
13.30 – 16.30 น. งานมุงหลังคา ภาคปฏิบัติ
 การเตรียมวัสดุและอุปกรณ
 งานมุงหลังคาลอนคู
วันที่ 2
13.00 – 13.30 น. ทักษะเกีย่ วกับงานมุงหลังคา
13.30 – 16.30 น. งานมุงหลังคา ภาคปฏิบัติ
 การเตรียมวัสดุและอุปกรณ
 งานมุงหลังคาโมเนีย
วันที่ 3
13.00 – 13.30 น. ทักษะเกีย่ วกับงานมุงหลังคา
13.30 – 16.30 น. งานมุงหลังคา ภาคปฏิบัติ
 การเตรียมวัสดุและอุปกรณ
 งานซอมแซมงานมุงหลังคา
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งานติดตั้งสุขภัณฑและกอกน้ํา (ภาคปฏิบัติ)

วันที่ 1
13.00 – 13.30 น. ทักษะเกีย่ วกับงานติดตั้งสุขภัณฑและกอกน้ํา
13.30 – 16.30 น. งานติดตั้งสุขภัณฑและกอกน้ํา ภาคปฏิบตั ิ
 การเตรียมวัสดุและอุปกรณ
 งานติดตั้งทอ PVC
วันที่ 2
13.00 – 13.30 น. ทักษะเกีย่ วกับงานติดตั้งสุขภัณฑและกอกน้ํา
13.30 – 16.30 น. งานติดตั้งสุขภัณฑและกอกน้ํา ภาคปฏิบตั ิ
 การเตรียมวัสดุและอุปกรณ
 งานติดตั้งทอเหล็ก
วันที่ 3
13.00 – 13.30 น. ทักษะเกีย่ วกับงานติดตั้งสุขภัณฑและกอกน้ํา
13.30 – 16.30 น. งานติดตั้งสุขภัณฑและกอกน้ํา ภาคปฏิบตั ิ
 การเตรียมวัสดุและอุปกรณ
 งานติดตั้งสุขภัณฑ

