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แผนการจัดการเรียนรู้ 
วิชา     เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง              รหัสวิชา  3106-2203 
หน่วยที่ 1    เร่ือง การจัดการงานก่อสร้างและหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน           เวลา     2      ช่ัวโมง 

 
หัวเร่ือง-หัวข้อย่อย 
 1.1   บทน า 

1.2   หลกัการการควบคุมและการตรวจงาน 
1.3   การเตรียมงานก่อนการควบคุมและการตรวจงาน 
1.4   การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง 
1.5   ความหมายของผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 
1.6   คุณสมบติัของผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 

1.7   การด าเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง 

1.8   ขอบเขตและหนา้ที่ของผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 
1.9   ขอ้ควรปฏิบติัของผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 
1.10 จรรยาบรรณส าหรับผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 

 
สาระส าคญั 
 1.  การควบคุมงาน  หมายถึง  การควบคุมดูแลการก่อสร้างใหถู้กตอ้งตามแบบรูปและ
รายการขอ้ก าหนด  รวมทั้งตามเง่ือนไขทางวชิาการที่ดี  การควบคุมงานแบ่งไดเ้ป็น 2 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนก่อนท าการก่อสร้าง  และขั้นตอนระหวา่งการก่อสร้าง 
             2.  ผูค้วบคุมงานควรมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี คือ มีคุณวฒิุหรือพื้นฐานการศึกษา มี
ประสบการณ์ในการท างาน  มีความประพฤติดีและปฏิบติัตามจรรยาบรรณ  รวมทั้งมีความสมบูรณ์
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
            3. หนา้ที่หลกัของผูค้วบคุมงาน ไดแ้ก่ การควบคุมการก่อสร้างใหด้ าเนินไปตามแบบรูป
และรายการขอ้ก าหนดและถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ  ควบคุมการใชว้สัดุทุกประเภทที่เก่ียวขอ้งกบั
การควบคุมงาน  รวบรวมผลการทดสอบคุณภาพวสัดุทางวศิวกรรม  ตรวจสอบผลงานก่อนจะมีการ
ตรวจรับงานตามงวดงานที่ก  าหนดในสญัญา  รวมทั้งการรวบรวมปัญหา  และอุปสรรคต่างๆที่
เกิดขึ้นเพือ่เสนอต่อผูเ้ก่ียวขอ้งและผูมี้อ  านาจสัง่การ 
               



2 

จุดประสงค์การเรียน การสอน 
 จุดประสงค์ทั่วไป 
 เม่ือศึกษาจบหน่วยการเรียนน้ีแลว้  นกัศึกษาจะสามารถ 

1. รู้และเขา้ใจความหมายและลกัษณะของการจดัการงานก่อสร้างและหนา้ที่ของผูค้วบคุม 
2. เห็นความส าคญัในการจดัการงานก่อสร้างและหนา้ที่ของผูค้วบคุมงาน    

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เม่ือศึกษาจบหน่วยการเรียนน้ีแลว้  นกัศึกษาจะสามารถ 
1.อธิบายกระบวนการงานก่อสร้างได ้    
2.อธิบายกลุ่มบุคคลที่เก่ียวขอ้งในงานก่อสร้างได ้  
3. บอกความหมายของการควบคุมงานก่อสร้างได ้
4. บอกความหมายของผูค้วบคุมงานก่อสร้างไดอ้ยา่งถูกตอ้ง    
5. บอกคุณสมบติัของผูค้วบคุมงานก่อสร้างได ้
6. อธิบายความรู้พื้นฐานของผูค้วบคุมงานก่อสร้างได ้    
7. อธิบาย ขอบเขตและหนา้ที่ของผูค้วบคุมงานก่อสร้างไดถู้กตอ้ง  
8. อธิบายขอ้ควรปฏิบติัของผูค้วบคุมงานก่อสร้างได ้
9. มีเจตคติที่ดีและปฏิบติัตามจรรยาบรรณส าหรับผูค้วบคุมงานก่อสร้างได ้

 
กิจกรรมการเรียน- การสอน 

กิจกรรมครู  กิจกรรม การสอน 
ขั้นน า    
อธิบายความความหมาย ความส าคญั   ประโยชน์  ของวชิาเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง  
เพือ่น าเขา้สู่บทเรียน    
ข้ันให้ข้อมูล    
1.อธิบาย ความหมาย   ความส าคญั เน้ือหาสาระ เร่ืองการจดัการงานก่อสร้างและหนา้ที่
ของผูค้วบคุมงานตาม    หวัขอ้ต่างๆในเอกสารประกอบการสอน 
2. อธิบายกระบวนการงานก่อสร้าง ความรู้พื้นฐาน หนา้ที่ และขอ้ควรปฏิบติัขอ งผูค้วบคุม
งานก่อสร้าง 
3. มอบหมายงานใหน้กัศึกษาปฏิบตัิงาน  ตามใบงาน    และควบคุม  ดูแลการปฏิบตัิงาน
ของนกัศึกษา 
4. ตรวจผลงานการปฏิบตัิงาน   และรายงานการปฏิบตัิงานของนกัศึกษา 
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ข้ันสรุป 
สรุปสาระส าคญัเร่ืองการจดัการงานก่อสร้างและหนา้ที่ของผูค้วบคุมงานและสรุปผลจาก
การปฏิบตัิงานตามใบงาน    
กิจกรรมนักศึกษา  กิจกรรม การเรียน 

 1. บอกจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 2. ครูบรรยายสาระส าคญั 
 3. นกัเรียนท าการอภิปรายกลุ่มยอ่ย 
 4. นกัเรียนท ากิจกรรมตามที่ครูมอบหมาย 

5. ครุและนกัเรียนช่วยกนัสรุป 
6.นกัเรียนท ากิจกรรมตามที่ครุมอบหมาย 
7.นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

 
ส่ือการเรียนรู้ 
 1. เอกสารประกอบการสอนวชิา เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
 2. ส่ือแผน่ใส  และส่ือน าเสนอ (Presentation)  
 3. ส่ือ power point 
 4.ใบงาน 
 5.แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
 
ประเมินผล 
 1. แบบประเมินผลหลงัการเรียน 
 2. ประเมินผลจากใบงาน 
 3. การท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
สุปรีชา  หิรัญโร “บทบาทและคุณสมบตัิของผูต้รวจงาน” ในเอกสารการสอนชุดวชิาการตรวจงาน 
เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1 พมิพค์ร้ังที่ 7  นนทบุรี มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2538 
 
โสภณ  แสงไพโรจน์  แนวปฏิบตัิการตรวจการจา้งงานก่อสร้าง  กรุงเทพมหานคร   
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 2538 
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บันทึกหลังการสอน 
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หน่วยที่ 1 
การจัดการงานก่อสร้างและหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน  

 

1.  บทน า 
 โดยทัว่ไป งานก่อสร้างไม่ไดเ้ร่ิมตน้เม่ือท าการปรับปรุงพื้นที่หรือส่องกลอ้งปักผงัโครงการ
หากแต่เกิดขึ้นก่อนหนา้นั้นแลว้ โดยเร่ิมตั้งแต่เม่ือเจา้ของโครงการตกลงใหผู้อ้อกแบบท าการ
ออกแบบและเม่ือผูป้ระกอบการธุรกิจก่อสร้างไดซ้ื้อแบบหรือรับแบบมามาคิดเพือ่เสนอราคา 
จนกระทัง่ไดรั้บการมอบหมายใหเ้ป็นผูท้  าการก่อสร้างนั้นจริง การท างานก่อสร้างนั้นมีผูเ้ก่ียวขอ้ง
ในการท างานหลายกลุ่ม และทุกกลุ่มที่ท  างานจะตอ้งมีการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนัทั้งส้ิน 
ผูอ้อกแบบจะท าการตรวจสอบเพือ่ความถูกตอ้งตรงกนัของส่ิงที่ระบุไวใ้นแบบรูปรายการ เงื่อนไข 
และเอกสารสญัญา เพราะเป็นที่ยอมรับกนัวา่ความขดัแยง้หรือความไม่เหมาะสมในแบบรูปและ
รายการละเอียด จะปรากฏอยูเ่สมอเน่ืองจากเอกสารดงักล่าวจดัท าโดยกลุ่มที่มีความรู้ และความ
ช านาญในดา้นวชิาชีพหลายกลุ่มในช่วงระยะเวลานาน และตลอดระยะเวลาดงักล่าวไดมี้การแกไ้ข
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ถึงแมว้า่การท างานของคณะผูอ้อกแบบจะเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
เพยีงใด ก็อาจจะมีการผดิพลาดอยูบ่า้งไม่มากก็นอ้ย ดงันั้นการควบคุมและการตรวจสอบจึงนบัเป็น
เร่ืองจ าเป็นที่หลีกเล่ียงไม่ได ้ ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจก่อสร้างก็จะตอ้งท าการตรวจสอบอยา่ง
พถีิพถินัในการด าเนินงานทุกขั้นตอน เพือ่ป้องกนัความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ส่วนเจา้ของโครงการก็
จะตอ้งควบคุมและตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดง้านก่อสร้างที่มีคุณค่าเหมาะกบัเงินที่ลงทุน รวมทั้งให้
เป็นไปตามสญัญาที่ตกลงกนั 

 
2.  หลกัการการควบคุมและการตรวจงาน 
               ก่อนที่งานก่อสร้างในหน่วยงานก่อสร้างจะเร่ิมขึ้นนั้น ผูต้รวจงานจะตอ้งท าการเตรียมการ 
ก่อนการควบคุมและการตรวจงาน โดยจะตอ้งมีการตรวจสอบงานดา้นเอกสาร ซ่ึงประกอบดว้ย
แบบรูป รายการละเอียด และเอกสารหลกัฐานประกอบสญัญา รวมทั้งจะตอ้งท าการตรวจสอบ
สถานที่ก่อสร้างก่อนเร่ิมด าเนินการจริงดว้ย 
               การตรวจสอบงานดา้นเทคนิคและหลกัการก่อสร้างนั้น จะตอ้งด าเนินการตรวจสอบใน 
ดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การตรวจสอบต าแหน่งผงัอาคารและหมุดอา้งอิงต่าง ๆ การตรวจสอบขนาดระยะ
ระดบั และแนวต่างๆ การตรวจสอบวสัดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการตรวจสอบผลการกา้วหนา้
ของงานดว้ยการตรวจงานดา้นฝีมือแรงงาน เป็นการตรวจสอบดา้นมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมทั้ง
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การใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ในหน่วยงานก่อสร้าง อนัจะส่งผลต่อเน่ืองถึงคุณค่าและคุณภาพของ
ผลงานก่อสร้างนั้น ๆ ส่วนการตรวจสอบในดา้นความปลอดภยัจะเป็นการตรวจสอบการจดัระบบ
ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัใหแ้ก่ช่าง และคนงานในสถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งความปลอดภยัที่มี
ต่อบุคคลภายนอกสถานที่ก่อสร้างดว้ย 
 

3.  การเตรียมงานก่อนการควบคุมและการตรวจงาน 
                หลงัจากที่ท  าการยืน่ซองประกวดราคา จนกระทัง่คดัเลือกไดผู้ท้ี่จะท าการก่อสร้างแลว้นั้น
ก่อนที่จะเร่ิมด าเนินการก่อสร้างทั้งฝ่ายเจา้ของงานและผูท้  าการก่อสร้างตอ้งเตรียมการก่อนท าการ
ก่อสร้างจริง งานที่จ  าเป็นตอ้งเตรียมการก่อนท าการก่อสร้าง หรืออาจกล่าวไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่การ
เตรียมการก่อนการควบคุมและการตรวจงานนั้น จะประกอบดว้ยการเตรียมงานดา้นเอกสารและ
การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง 
1. การตรวจสอบงานด้านเอกสาร 
งานดา้นเอกสารนบัเป็นงานที่จ  าเป็นตอ้งตรวจสอบในล าดบัแรกก่อนที่จะด าเนินการก่อสร้าง 
โดยทัว่ไปงานเอกสารที่จะตอ้งตรวจสอบประกอบดว้ย แบบรูปและรายการละเอียดรวมทั้งเอกสาร
หลกัฐานประกอบสญัญา 
 1.1 แบบรูปและรายการละเอียด  (Drawing and specification) แบบรูปและรายการละเอียด
นบัเป็นเอกสารส าคญัในการด าเนินการก่อสร้าง  แบบรูปจะประกอบดว้ยรายละเอียดของแบบที่จะ
ใชท้  าการก่อสร้างซ่ึงโดยทัว่ไปจะแบ่งงานออกเป็นหมวดๆ  นบัตั้งแต่งานโครงสร้าง  งาน
สถาปัตยกรรมและงานระบบต่าง ๆ ประกอบอาคาร ทั้งน้ีความละเอียดของแบบรูปงานระบบต่าง  ๆ
จะขึ้นอยูก่บัประเภทของโครงการนั้น ๆ วา่จะเนน้ในส่วนใด ของงานระบบใดเป็นพเิศษหรือไม่ 
 
 การก่อสร้างนั้นแบบรูปเพยีงอยา่งเดียวไม่สามารถอธิบายรายละเอียดของงานทั้งหมดได ้
จึงจ าเป็นตอ้งมีรายการละเอียดประกอบแบบดว้ย รายการละเอียดดงักล่าวจะเป็นเอกสารที่ใชอ้ธิบาย
ความตอ้งการของผูอ้อกแบบต่อบุคคลที่เก่ียวขอ้ง  เพือ่ก าหนด  ชนิด ขนาด  มาตรฐานการท างาน
รายละเอียดของฝีมือและวสัดุอุปกรณ์  รวมทั้งรายละเอียดของงานที่จะก่อสร้างใหช้ดัเจนยิง่ขึ้น
ตวัอยา่งของขอ้มูลที่ปรากฏในรายการละเอียดประกอบแบบก่อสร้างนั้น ไดแ้ก่ ขนาดหรือเบอร์ของ
หินหรือกรวดที่ใชง้านนั้น ส่วนผสมของคอนกรีตที่ใช้  วธีิการทดสอบคุณภาพขอ งคอนกรีตวธีิการ
ปฏิบติัในการท างานต่างๆ  นบัตั้งแต่การติดตั้งแบบหล่อ  การล าเลียงคอนกรีต  การเทคอนกรีต  
รวมทั้งการก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนที่ยอมให ้
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 ดงันั้น เพือ่ใหก้ารด าเนินการก่อสร้างไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและถูกตอ้งเป็นที่พอใจของทุก
ฝ่าย ที่เก่ียวขอ้ง ผูต้รวจงานจะตอ้งมีความเขา้ใจในเร่ืองแบบรูปและรายการละเอียดอยา่งชดัเจน
อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบตัิ การขดัแยง้ระหวา่งแบบรูปทั้งดา้นสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมทุก
สาขาจะเกิดขึ้นอยูเ่สมอ นบัตั้งแต่การขาดส่วนส าคญัของแบบที่ควรจะระบุ หรือขยายใหช้ดัเจนการ
ระบุเงื่อนไขหรือรายการที่สบัสน และขาดในสาระส าคญัที่จะใชค้วบคุมการท างาน รวมทั้งความไม่
ชดัเจนของแบบรูป ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและแกไ้ขประกอบกบัการลงนาม
ท าสญัญา การตรวจสอบดงักล่าวนอกจากจะเป็นความพยายามขจดัขอ้ขดัแยง้ระหวา่งแบบรูป 
รายการละเอียด และเอกสาร อนัจะเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาในภายหลงัแลว้ ยงัเป็นการท าความ
เขา้ใจในวตัถุประสงคท์ี่แสดงโดยแบบรูป รายการละเอียดและเอกสารใหเ้ขา้ใจชดัเจน  ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ในการตรวจงานทัว่ไป 

1.2 เอกสารหลกัฐานประกอบสัญญา ในการท าสญัญาวา่จา้งก่อสร้างของโครงการทั้ง
ภาครัฐบาลและภาคเอกชนนอกจากแบบรูปและรายการละเอียดแลว้ ยงัตอ้งใชเ้อกสารแสดง
สถานภาพต่าง ๆ ของคู่สญัญาหรือผูท้  าการก่อสร้างประกอบเป็นหลกัฐานดว้ย โดยเฉพาะงาน
ภาครัฐบาล เอกสารเหล่าน้ีจะตอ้งมีอยา่งครบถว้น จะขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงไม่ได ้เอกสารดงักล่าว 
แยกออกตามประเภทไดด้งัน้ี 
 1.2.1 เอกสารท่ีแสดงสถานภาพของผู้ประกอบการ ตามกฎหมายประกอบด้วยหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือหนังสือบริคณห์สนธิในกรณีท่ีเป็นบริษทัจ ากัด หนงัสือ
รับรองการจดทะเบียนของส านกังาน ทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัที่แสดงทุนจดทะเบียนวตัถุประสงคใ์น
การด าเนินงาน กรรมการ หรือหุน้ส่วนและอ านาจของกรรมการ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่รวมทั้ง
ตรายางประทบัของนิติบุคคล ( ถา้มี ) 
 1.2.2 เอกสารประกอบท่ีส าคัญ ไดแ้ก่ ส าเนาของสญัญาร่วมคา้ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู ้
ร่วมคา้หรือส าเนาของหนงัสือเดินทาง ในกรณีที่ผูร่้วมคา้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สญัชาติไทย หรือเสาน าหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เขา้ร่วมคา้ ในกรณีที่ผูร่้วมคา้ฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึงเป็นนิติบุคคล โดยหลกัฐานต่าง ๆ ทุกฉบบัจะตอ้งมีการลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 1.2.3 หลกัฐานแสดงฐานะทางการเงิน และความรับผดิชอบต่อสญัญา ที่เรียกวา่ 
หนงัสือค ้าประกนัสญัญาหรือหลกัประกนัสญัญา ซ่ึงอาจเป็นหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารที่
เจา้ของงานเช่ือถือ หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทั
เงินทุนหลกัทรัพย ์ หรือเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสัง่จ่ายในนามเจา้ของงาน หรือพนัธบตัรรัฐบาล
ไทย ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิโดยชอบดว้ยกฎหมายของผูท้  าการก่อสร้าง โดยปกติผูป้ระกอบการจะใช้
หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารพาณิชยม์ากกวา่อยา่งอ่ืน จึงจะตอ้งตรวจสอบเง่ือนไขใหล้ะเอียดวา่
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เจา้ของตอ้งการใหป้ฏิบติัอยา่งไรในเร่ืองขอ้ความที่ปรากฏในหนงัสือนั้น นอกจากน้ีในการท า
สญัญาบางโครงการอาจจะตอ้งมีการท าหลกัประกนัการรับเงินล่วงหนา้ดว้ย 
 1.2.4 ใบเสนอราคา และบัญชีรายละเอียดแสดงปริมาณงาน ( Bill of quantities ) ซ่ึงจะตอ้ง
แสดงรายละเอียดค่าวสัดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไวด้ว้ย 
 1.2.5 อากรแสตมป์หรือตราสารในการท าสัญญาจ้าง ทุกคร้ังจะตอ้งมีการติดอากร 
แสตมป์ตามอตัราที่บญัญตัิไวท้า้ยประมวลรัษฎากรในอตัรา 1,000 ละ 1 บาท ส าหรับสญัญาที่มี
วงเงินค่าจา้งไม่เกิน 200,000 บาท ทุก 1,000 บาท จะตอ้งติดอากรแสตมป์ 1 บาท ส่วนงานที่มีวงเงิน
เกิน 200,000 บาท เป็นตน้ไป จะตอ้งใชต้ราสารในอตัราเดียวกนั 
 1.2.6 หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทน ซ่ึงเป็นเอกสารมอบอ านาจใหผู้ท้ี่ไม่มีอ านาจ
ด าเนินการลงนามในสญัญาทนผูท้ี่มีอ  านาจ ทั้งน้ีควรตรวจสอบขอ้ความใหค้รอบคลุมอ านาจที่จะท า
การใหห้มด โดยหนงัสือมอบอ านาจดงักล่าวจะตอ้งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมแนบส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนทั้งของผูม้อบอ านาจ และผูรั้บมอบอ านาจไวด้ว้ยอยา่งไรก็ตาม เอกสาร
หลกัฐานประกอบสญัญาขา้งตน้ จะท าการตรวจสอบในเวลาที่ต่างกนั เช่น ในการท าสญัญาก่อสร้าง
กบัส่วนราชการ เอกสารขอ้ 1-3 นั้นจะตรวจสอบก่อนที่หน่วยราชการนั้นจะรับราคาจากผูท้  าการ
ก่อสร้างนั้น ส่วนเอกสาร ขอ้ 5-6 จะตรวจก่อนที่จะท าสญัญา ส าหรับเอกสารในขอ้ 4 หรือใบเสนอ
ราคานั้น นบัเป็นเอกสารส าคญัที่ใชป้ระกอบกบัแบบรูปและรายการละเอียด เพือ่ประโยชน์ในการ
ควบคุมและตรวจงานก่อสร้างต่อไป 
 

4.  การตรวจสอบสถานทีก่่อสร้าง 
 เม่ือลงนามในสญัญาเรียบร้อยแลว้ ก่อนที่จะเร่ิมด าเนินการก่อสร้าง จ าเป็น อยา่งยิง่ที่
จะตอ้งท าการตรวจสอบสภาพและส่ิงแวดลอ้มของสถานที่ที่จะท าการก่อสร้าง โดยผูท้  าการ
ก่อสร้างควรที่จะท าการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างก่อนด าเนินการก่อสร้าง ทั้งน้ีเพือ่เก็บรวบรวม
ขอ้มูลที่จ  าเป็นส าหรับใชใ้นการด าเนินงานก่อสร้าง เช่น การก าหนดต าแหน่งของส านกังาน สนาม 
โรงเก็บวสัดุ ลานกองวสัดุ ที่พกัช่างและคนงาน ฯลฯ อยา่งไรก่อตามการเขา้ไปส ารวจสถานที่
ก่อสร้างนั้นก็ขึ้นอยูก่บัประสบการณ์ในการท างานของแต่ละคนดว้ย ส่วนใหญ่ผูท้ี่มีประสบการณ์
มากกวา่จะท าการส ารวจไดล้ะเอียดรอบคอบกวา่ โดยทัว่ไปขอ้มูลที่ไดจ้ากการส ารวจสถานที่ของ
ผูท้  าการก่อสร้างประกอบดว้ยขอ้มูลเบื้องตน้ ดงัต่อไปน้ี 
1. ภูมิประเทศ เก่ียวกบัระดบัความสูง ต ่า ของพื้นที่ ซ่ึงจะมีผลต่อการตดัดิน หรือถมดินหรือการขดุ
ถม ปรับระดบั 
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2. ชนิดของดิน เป็นดินเหนียว หรือดินเหลว ซ่ึงจะมีผลต่อการค านวณเพือ่เลือกใชโ้ครงสร้าง
ชัว่คราวในการป้องกนัดินพงัเม่ือมีการขดุดิน รวมทั้งเลือกใชช้นิด และลกัษณะของเคร่ืองมือได้
อยา่งเหมาะสม 
3. ระดบัน ้ าใตดิ้น ซ่ึงมีผลต่อการท าฐานราก และหอ้งใตดิ้น และการสูบน ้ าออก 
4. ส่ิงก่อสร้างที่มีอยูข่า้งเคียง เก่ียวกบัการป้องกนัส่ิงนั้นไม่ใหเ้สียหาย หรือพงัขณะก่อสร้าง 
5. ขนาดของพื้นที ่ เป็นส่ิงจ าเป็นมากที่จะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่นอน เพราะถา้หากพื้นที่ไม่ตรงกบัที่
ก  าหนดไวใ้นแบบรูป ก็อาจจะมีผลกระทบต่อขนาดของอาคารที่จะก่อสร้าง โดยอาจจะตอ้งมีการ
ปรับแบบก่อนก็ได ้
6. ความแน่นของดินในระดบัใตฐ้านราก ถา้ฐานรากนั้นไม่ใชเ้ขม็รองรับ และถา้เป็นฐานรากที่
จะตอ้งใชเ้ขม็การเจาะแลว้วเิคราะห์ผล ( Boringtest ) ก็เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ที่จะตอ้งท า 
7. สภาพดินฟ้าอากาศปริมาณน ้ าฝนและระยะเวลาที่ฝนตกรวมทั้งอุณหภูมิสูง ต ่า ในรอบปี 
8. ทางเขา้-ออก ซ่ึงจะเป็นทางขนส่งทรัพยากรเขา้ไปด าเนินการก่อสร้างวา่สะดวกหรือไม่ 
9. สาธารณูปโภคในทอ้งถ่ินเก่ียวกบัไฟฟ้า น ้ าประปา หรือน ้ าใช ้รวมทั้งงานสาธารณูปการเก่ียวกบั
การส่ือสารติดต่อกบัภายนอก 
10. กฎระเบียบขอ้บงัคบัในทอ้งถ่ิน รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพรีทอ้งถ่ิน 
11. ทรัพยากรในทอ้งถ่ินคือ แรงงาน ช่างฝีมือ วสัดุและเคร่ืองมือ เคร่ืองทุ่นแรง และผูช้  านาญพเิศษ 
รวมทั้งผูรั้บเหมาช่วงในทอ้งถ่ิน 
 

5.  ความหมายของผู้ควบคุมงาน 
ค าวา่ “ผูค้วบคุมงาน” น้ี มีความหมายในหลายระดบั  แลว้แต่ความตอ้งการของเจา้ของงาน

ที่จะใหท้  า  ทั้งน้ี  ทีมผูค้วบคุมงานอาจจะมาจากผูอ้อกแบบ  หรือเป็นวศิวกรที่เจา้ของโครงการจา้ง
ไวเ้พือ่เป็นพนกังานของฝ่ายเจา้ของโครงการก็ได ้

ผูค้วบคุมงาน  หมายถึง  ผูท้ี่เป็นผูแ้ทนของผูว้า่จา้งซ่ึงอาจเป็นบุคคลคนเดียวส าหรับงาน
ขนาดเล็ก  หรือเป็นกลุ่มบุคคล  หรือบริษทัที่ปรึกษาส าหรับงานขนาดใหญ่   โดยจะเป็นชุดเดียวกบั
ชุดออกแบบก็ได ้
 
ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจและควบคุมงาน  ณ  สถานที่ที่ก  าหนดไวใ้นสญัญา  หรือที่ตกลงใหท้  างานจา้งนั้น ๆ  ทุก
วนั  ใหเ้ป็นไปตามแบบรูป  รายการละเอียดและขอ้ก าหนดในสญัญาทุกประการ โดยสัง่
เปล่ียนแปลงแกไ้ขเพิม่เติมหรือตดัทอนงานจา้งไดต้ามที่เห็นสมควร  และตามหลกัวชิาช่างเพือ่ให้
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เป็นไปตามแบบรูป  รายการละเอียด  และขอ้ก าหนดในสญัญา  ถา้ผูรั้บจา้งขดัขืนไม่ปฏิบติัตามก็ให้
สัง่หยดุงานนั้นเฉพาะส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดแลว้แต่กรณีไวก่้อน    จนกวา่ผูรั้บจา้งจะยอม
ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามค าสัง่    และใหร้ายงานคณะกรรมการตรวจการจา้งทนัที 
(๒) ในกรณีที่ปรากฏวา่แบบรูปรายการละเอียดหรือขอ้ก าหนดในสญัญามีขอ้ความขดักนั หรือเป็น
ที่คาดหมายไดว้า่ถึงแมง้านนั้นจะไดเ้ป็นไปตามแบบรูป  รายละเอียดและขอ้ก าหนดในสญัญา    แต่
เม่ือส าเร็จแลว้ไม่มัน่คงแขง็แรง  หรือไม่เป็นไปตามหลกัวชิาช่างที่ดี  หรือไม่ปลอดภยั  ใหส้ัง่พกั
งานนั้นไวก่้อน  แลว้รายงานคณะกรรมการตรวจการจา้งโดยเร็ว 
(๓) จดบนัทึกสภาพการปฏิบติังานของผูรั้บจา้งและเหตุการณ์แวดลอ้มเป็นรายวนั  พร้อมทั้งผลการ
ปฏิบติังานหรือการหยดุงานและสาเหตุที่มีการหยดุงาน  อยา่งนอ้ย  ๒  ฉบบั        เพือ่รายงานให้
คณะกรรมการตรวจการจา้งทราบทุกสปัดา ห์และเก็บรักษาไวเ้พือ่มอบใหเ้จา้หนา้ที่พสัดุเม่ือเสร็จ
งานแต่ละงวด  โดยถือวา่เป็นเอกสารส าคญัของทางราชการเพือ่ประกอบการตรวจของผูมี้หนา้ที่
การบนัทึกการปฏิบติังานของผูรั้บจา้งใหร้ะบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติังานและวสัดุที่ใชด้ว้ย 
 (๔) ในวนัก าหนดลงมือท าการของผู ้ รับจา้งตามสญัญา     และในวนัถึงก าหนดส่งมอบงานแต่ละ
งวดใหร้ายงานผลการปฏิบติังานของผูรั้บจา้งวา่เป็นไปตามสญัญาหรือไม่  ใหค้ณะกรรมการตรวจ
การจา้งทราบภายใน  ๓  วนัท าการ    นบัแต่วนัถึงก าหนดนั้น ๆ 
สรุปหน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
1.  ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ ที่ก  าหนดไวใ้นสญัญา หรือที่ตกลงใหท้  างานจา้งนั้น ๆ ทุกวนั
ใหเ้ป็นไปตามสญัญา แบบรูปรายการ รายละเอียดหรือขอ้ก าหนด 
2.  สัง่เปล่ียนแปลง แกไ้ข เพิม่เติม หรือตดัทอนงานจา้ง ตามที่เห็นสมควรและตามหลกัวชิาช่างที่ดี 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามสญัญา หากผูรั้บจา้งขดัขืน ใหส้ัง่หยุ ดงานทั้งหมดหรือบางส่วน แลว้แต่กรณี
จนกวา่ผูรั้บจา้งจะยอมปฏิบติัถูกตอ้งตามค าสัง่ และรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจการจา้งทราบ 
3.  หากรูปแบบรายการ รายละเอียดประกอบแบบ หรือขอ้ก าหนดในสญัญาขดักนัใหส้ัง่พกังานแลว้
รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจการจา้งพจิารณา 
4.  หากเป็นที่คาดหมายวา่ แมจ้ะก่อสร้างตามสญัญา แต่งานก่อสร้างจะไม่มัง่คงหรือไม่เป็นไปตาม
หลกัวชิาช่างที่ดี ใหส้ัง่พกังาน แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจการจา้งพจิารณา 
5.  จดัท าสมุดบนัทึกการปฏิบติังานของผูรั้บจา้ง และเหตุการณ์แวดลอ้มเป็นรายวนั พร้อมทั้ง
ขั้นตอนวธีิปฏิบติังาน ผลการปฏิบตัิงาน วสัดุที่ใช ้ 
6.  จดัท ารายงานประจ าสปัดาห์เสนอใหค้ณะกรรมการตรวจการจา้งพจิารณา      ทุกสปัดาห์ โดย
บนัทึกอยา่งนอ้ย  2  ฉบบั 
7.  รวบรวมเก็บรักษารายงานประจ าสปัดาห์ เพือ่มอบใหเ้จา้หนา้ที่พสัดุ เม่ือเสร็จงานแต่ละงวด 



11 

8.  มอบสมุดบนัทึกคุมงานใหก้บัเจา้หนา้ที่พสัดุ เม่ือส่งงานงวดสุดทา้ยเสร็จเรียบร้อย โดยใหมี้การ
ลงบนัทึกรับสุมดใหเ้รียบร้อย 
9.  วนัก าหนดลงมือท าการ วนัก าหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ผลการปฏิบติังานเป็นอยา่งไร ให้
รายงานคณะกรรการตรวจการจา้งทราบภายใน 3 วนั นบัแต่พน้ก าหนดนั้น ๆ 

 
6.  คุณสมบัติของผู้ควบคุมงาน  
     ประกอบ  บ ารุงผล(2546: 57-58) ไดก้ล่าววา่คุณสมบติัของผูค้วบคุมงานก่อสร้างมีดงัน้ี 
         1.  มีมนุษยส์มัพนัธ ์ คือ 
                    1.1  ไม่ถือตวั  ทกัทายปราศรัยกบัคนทุกระดบั 
                    1.2  รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นได ้
                    1.3  ช่วยเหลือผูอ่ื้น ยามทุกขย์ากตามสมควร 
                    1.4  รู้จกัเป็นผูรั้บและผูใ้ห ้
         2.  มีบุคลิกภาพ คือ 
                    2.1  มีกาย คือ รักษาความสะอาดและมีกิริยาอาการ การแต่งกายถูกตอ้งตามกาลเทศะ 
                    2.2  มีจิตใจดี มีคุณธรรม โดยยดึหลกัพรหมวหิาร4 
                    2.3  มีวาจาดี สุภาพ อ่อนโยน การพดูจาถูกตอ้งตามกาลเทศะ 

3.  มีความประพฤติส่วนตวัดี ไม่เสพสุรา ยาเสพติด หรือเล่นการพนนัเป็นกิจ ท าตวัเป็น
ตวัอยา่ง เช่นประพฤติตนตามระเบียบวนิยัของสงัคม 
4.  มีความยตุิธรรม ใหค้วามเ ป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ไม่ล าเอียงเขา้กบัฝ่ายใดมากเกินไปจนเสีย
ผลประโยชน์กบัอีกฝ่ายอ่ืน 
5.  มีประสบการณ์ในงานวชิาชีพ นอกจากประสบการณ์ที่ไดเ้รียนมาในสถานศึกษาแลว้ ควร
หาประสบการณ์ใหม่ๆเสมอ 
6.  มีนิสยัตรงต่อเวลา เป็นความส าคลัอยา่งยิง่ที่ผูค้วบคุมงานจะตอ้งรักษาคุณสมบั ติขอ้น้ีไว ้
การนดัผูรั้บเหมาเทคอนกรีต การนดัตรวจรับงาน เป็นตน้ หากผดินดัแลว้จะท าใหผู้รั้บเหมา
เสียผลประโยชน์ นอกจากนั้นผูค้วบคุมงานควรอยูดู่แลงานตลอดเวลาที่ผูรั้บเหมาท างานดว้ย 
7.  มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  ปราศจากโรคภยัอนัจะเป็นปัญหาต่อการปฏิบติังา น  
เพราะงานก่อสร้างเป็นงานที่ด าเนินไปตลอดทั้งวนัภายใตล้มฟ้าอากาศที่ปรวนแปรอยูเ่สมอ  
บางคร้ังอาจตอ้งท างานนอกเวลาปกติดว้ย  (Over  time) 

          8.  มีวฒิุการศึกษาตามกฎหมายระบุ  วฒิุการศึกษาส าหรับผูค้วบคุมงานอาจก าหนดโดย 
          กฎหมายตามขนาดโครงการ 
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         9.  มีไหวพริบปฏิภาณดี  สามารถแนะน าวธีิแกไ้ขปัญหาไดดี้และฉบัไว 
         10.  มีฉนัทะและรับผดิชอบในงาน  คือมีทศันคติที่ดีต่ออาชีพของตน 
กล่าวโดยสรุปผู้ควบคุมงานควรมีคุณสมบัติดังนี ้

(๑) มีความเที่ยงธรรม  และยตุิธรรม 
(๒) มีประสบการณ์ทั้งภาคปฏิบติัและทฤษฎีเก่ียวกบังานก่อสร้าง 
(๓) รู้เร่ืองรายละเอียดเก่ียวกบังานที่จะท าอยูเ่ป็นอยา่งดี 
(๔) สามารถปฏิบตัิงานภายใตก้ารควบคุมของผูช้  านาญการได ้
(๕) อุปนิสยั ใจคอ บุคลิกลกัษณะเป็นที่เคารพรักนบัถือของคนทัว่ไป 
(๖) ใจคอหนกัแน่น และยติุธรรม มีลกัษณะผูน้ าที่ดี 
(๗) ซ่ือสตัยแ์ละรับผดิชอบต่อตนเองและงานที่รับผดิชอบ 
(๘) มีมนุษยส์มัพนัธดี์ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดโ้ดยไม่มีปัญหา 
(๙) สามารถรับค าสัง่จากการตกลงใจของผูบ้งัคบับญัชาโดยไม่ขดัเคืองและปฏิบติัตามโดย 

 เคร่งครัด 
(๑๐) ตอ้งเป็นคนช่างสงัเกต จดจ าแม่นย  ารู้วา่ที่ใดควรเอาใจใส่เป็นกรณีพเิศษ 
(๑๑) ปฏิบติัใหง้านก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการ  ขอ้ก าหนดต่าง ๆ เวน้แต่มีการสัง่

 การใหเ้ปล่ียนแปลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(๑๒) ตอ้งไม่ละเลยต่อหนา้ที่  ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความบกพร่องและเสียหาย  เป็นอนัตรายต่อ

 ชีวติและทรัพยสิ์นได ้ 
(๑๓) มีวจิารณญาณที่ดี 
(๑๔) สัง่หยดุงานต่อเม่ือไม่มีทางเลือกอ่ืนเท่านั้น 
(๑๕) การก่อสร้างกระท าไดห้ลายวธีิ  ผูค้วบคุมงานแนะน าผูรั้บจา้งได ้ แต่ไม่สมควรสัง่ให้

 ผูรั้บจา้งท าวธีิใดวธีิหน่ึงตามใจที่ตนเองที่คิดวา่ดี 
 (๑๖) ไม่ถือตวั  ปรองดอง  ช่วยเหลือเก้ือกูลผูรั้บจา้งและคนงาน 
 (๑๗) พงึหลีกเล่ียงความสนิทสนมกบัผูรั้บจา้งมากจนเกินไป  และไม่ควรรับการเอาอกเอา
 ใจจากผูรั้บจา้งเป็นการส่วนตวัจนเสียงานควบคุม 
 (๑๘) การเปล่ียนแปลงใด ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่องานนั้นสามารถท าได ้ แต่มิใช่กระท าเพือ่
  เป็นการแสดงอ านาจของผูค้วบคุมงานเอง 
 (๑๙) ไม่เที่ยวโจมตีการจดัระบบงานของผูรั้บจา้งหรือเที่ยวโฆษณาขอ้บกพร่องใด ๆ ที่ตน
 ตรวจพบ  ควรเจรจาตกลงใหเ้ป็นเร่ืองเป็นราวกบัผูรั้บจา้ง 
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 (๒๐) ควรแจง้ขอ้เสนอแนะแก่ผูมี้อ  านาจเตม็ของผูรั้บจา้งเท่านั้น  ปกติคือผูค้วบคุมงานของ
 ผูรั้บจา้งที่ผูรั้บจา้งแต่งตั้งมาควบคุมงานนั้นอยา่งเป็นทางการ 
 (๒๑) อยา่ละเมิดสิทธ์ิของผูรั้บจา้ง  โดยการสัง่ใหท้  าอยา่งนั้นอยา่งน้ีซ่ึงพน้จากขอ้ตกลง
 หรือสญัญา 
 (๒๒) ผูค้วบคุมงานควรเฝ้าดูการปฏิบตัิงานของผูรั้บจา้งดว้ยความระมดัระวงั  ขอ้แนะน า
 ส าคญัควรท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจง้แก่ผูรั้บจา้งทราบ 
 (๒๓) ปกติผูค้วบคุมงานสัง่งานโดยตรงต่อผูรั้บจา้งช่วง  แต่หากผูรั้บจา้งช่วงไม่ปฏิบติัตาม  
 ใหผู้ค้วบคุมงานแจง้แก่ผูรั้บจา้ง  ซ่ึงรับผดิชอบตามที่ไดล้งนามในสญัญา 

(๒๔) ก่อนสัง่การใด ๆ  ผูค้วบคุมงานตอ้งแน่ใจวา่ไดผ้า่นขบวนการวนิิจฉยัอยา่งดีแลว้  
 อยา่ใชอ้ารมณ์สัง่งาน 

(๒๕) หลีกเล่ียงการ โตแ้ยง้ดว้ยวาจา  หากมีปัญหาใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาของผูค้วบคุม
 งานนั้น ๆ  หรือคณะกรรมการตรวจการจา้ง 

(๒๖) การแกไ้ขงานที่จ  าเป็นตอ้งท า  โดยไม่ท าใหเ้จตนาที่แทจ้ริงเปล่ียนไปสามารถรับไว้
 ก่อนไดแ้ลว้รายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 

(๒๗) ถือคติวา่การเร่ิมงานแต่ตน้ดว้ยดี  เท่ากบังานส าเร็จไปแลว้คร่ึงหน่ึง 
(๒๘) อยา่ตรวจงานเป็นเวลาในลกัษณะที่  ผูรั้บจา้งคาดคะเนได ้ แต่ในขณะเดียวกนัก็อยา่

 ท าตนเป็นแบบนกัสืบที่คอยจบัทุจริตผูรั้บจา้งตลอดเวลา 
(๒๙) การปฏิบติัตนในแต่ละวนั  ตอ้งไปถึงที่ตั้งแหล่งงานก่อนผูรั้บจา้งและกลบัหลงัเวลา

 เลิกงาน ( จะไดมี้เวลาตรวจตราใหม้ากและเพยีงพอ ) 
(๓๐) ขณะที่ผูรั้บจา้งเทคอนกรีต  ตอ้งเฝ้าดูตลอดเวลาเพือ่ใหเ้ป็นตามขอ้ก าหนด 
(๓๑) ควบคุมงานใหเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการและสญัญา  ส่ิงใดไม่ถูกตอ้งตามแบบตอ้ง

 แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัวชิาการ 
(๓๒) ซ่ือสตัยต่์อวชิาชีพ  ไม่ใชค้วามรู้ในทางที่ผดิกลัน่แกลง้ผูรั้บจา้ง 
(๓๓) ปฏิบติัตามจรรยาบรรณการควบคุมงานก่อสร้างโดยเคร่งครัด 
(๓๔) ไม่ใชอ้ารมณ์ในการปฏิบติังาน 
(๓๕) ใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
(๓๖) มีความรับผดิชอบต่องาน  ท างานดว้ยใจจดจ่อ  อยา่ท างานแบบส่งเดช 
(๓๗) ท าหนา้ที่ประสานงานระหวา่ง  ผูว้า่จา้ง  และ  ผูรั้บจา้ง  เพือ่ใหก้ารก่อสร้างด าเนินไป

 โดยมีอุปสรรคนอ้ยที่สุด 
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(๓๘) มีมนุษยส์มัพนัธ ์ และพยายามสร้างบรรยากาศที่ดี  ในการปฏิบติังานร่วมกนักบัผู ้
 รับจา้ง  และคนงานของผูรั้บจา้ง 

(๓๙) จงอุทิศตน  เพือ่งานที่ควบคุมอยู ่ อยา่ท างานแบบขอไปที 
(๔๐) จงระมดัระวงั  ในการด าเนินการควบคุมงาน  เพราะเป็นเร่ืองที่เก่ียวขอ้งทางดา้นขอ้

 กฎหมาย  การสัง่การ โดยไม่ชอบมาพากลบางคร้ังอาจท าให ้ ทบ . ผกูพนั  และตอ้งรับผดิ
 ทางขอ้กฎหมายได ้

 

7. การด าเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง 
การควบคุมงานจะตอ้งมีขั้นตอน เพือ่ใหก้ารด าเนินเป็นไปตา มระบบของงานที่มีคุณภาพ

การปล่อยใหผู้รั้บจา้งท างานขา้มขั้นตอน อาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างท าใหข้าดความมัน่คง
แขง็แรงและคุณภาพของงานอาจลดลงไป ไม่สมบูรณ์ตามที่สถาปนิกหรือวศิวกรคาดหวงัเอาไว ้
ขั้นตอนที่จัดเป็นล าดับได้ดังต่อไปนี้ 
1.  ขั้นเตรียมการ 
ก่อนที่ผูรั้บจา้งจะล งมือก่อสร้าง ผูบ้ริหารจะแต่งตั้งครูคนใดคนหน่ึงหรือ 2 คน เป็นผูค้วบคุมงาน 
ซ่ึงผูไ้ดรั้บมอบหมาย ควรตอ้งเตรียมการดงัต่อไปน้ี 
1.1  เตรียมแบบรูปรายการส าเนาสญัญารายการประกอบสญัญาใหค้รบถว้นพร้อมทั้งสุมดบนัทึก
การท างาน แฟ้มเก็บเอกสาร เป็นตน้ 
1.2  ผูค้วบคุมงานควรจะตอ้งศึกษาแบบรูปรายการ ตลอดจนเง่ือนไขก าหนด และสญัญาอยา่ง
ละเอียด ท าเคร่ืองหมายและเขียนขอ้ควรปฏิบติัหรือเตือนใจไวใ้หเ้ห็นชดัเจนไว ้เป็นขอ้สงัเกตอ่าน
แบบล่วงหนา้ก่อนออกไปคุมงานแต่ละวนั จุดไหนเห็นวา่ส าคญัที่สุดตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ
ในขณะที่ไปท าการตรวจสอบ การที่จะน าแบบรูปมว้นใหญ่ ๆ ไปทั้งหมด    จะไม่สะดวก ควรท า
แบบยอ่ใหเ้ล็กลง พบัและพกติดตวัไปไดส้ะดวก  ถา้พบแบบรูปขดัแยง้กนั เองรีบปรึกษา   
คณะกรรมการตรวจการจา้ง เพือ่พจิารณาช้ีใหช้ดัลงไปวา่จะเห็นควรปฏิบติัอยา่งไร ไม่ควรตดัสินใจ
เอง 
1.3  ศึกษาความคลาดเคล่ือนที่ยอมใหอ้ยา่งละเอียด รวมทั้งท  ารายการยอ่ส่วนส าคญั ๆ 
1.4  เตรียมเคร่ืองมือส าหรับวดัตรวจสอบ เช่น ตลบัเมตร 
2.  ขั้นด าเนินการ 
เม่ือผูรั้บจา้งจะลงมือท างาน จะตอ้งท าการช้ีแจงวธีิก ารด าเนินงานใหเ้ป็นที่เขา้ใจ ตรงกนัและให้
เป็นไปตามขั้นตอนดงัน้ี 
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2.1 ก าหนดเขตบริเวณการท างาน 
 2.1.1 ที่กองวสัดุ 
 2.1.2  ที่พกัคนงาน 
 2.1.3  ทางเขา้ – ออก 

2.1.4  การใชน้ ้ าและไฟฟ้า 
 2.1.5  การกั้นเขตบริเวณก่อสร้าง 
 2.1.6  แนวปักผงั 
 2.1.7  ที่เก็บวสัดุที่ตอ้งป้องกนัฝนและความช้ืน 
2.2  การปักผงัอาคารที่จะก่อสร้างและเตรียมพื้น ที่ การปักหมุด หรือแนวอาคารจุด ที่ตอกเขม็ศูนย์
เสา และตรวจสอบเม่ือปักผงัเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
2.3  ถ่ายระดบัและก าหนดระดบัใหเ้ป็นหมุดถาวร และท าระดบั + 0.00 กบัระดบั พื้นอาคารที่
ก  าหนดใหใ้นวนัช้ีสถานที่มาไวท้ี่ผงัและบนัทึกไวว้า่ระดบัที่ตอ้งการจริง +  เท่าไร   กบัหลงัผงั 
2.4  การตอกเขม็ เม่ือมีการตอกเสาเขม็จะตอ้งมีคนงานชุดตอกเขม็เขา้มาด าเนินการจะตอ้ ตรวจสอบ
ป้ันจัน่เสาเขม็ ตอ้งท าความเขา้ใจก่อนลงมือตอกเขม็ เช่น การยกลูกตุม้ ความลึกของเสาเขม็ การส่ง
เสาเขม็ การตดัหวัเขม็ 
2.5  การขดุหลุม เตรียมที่กองดิน การกนัดินพงัทลาย 
2.6  ดบัเหล็กตะแกรงฐานราก เหล็กปลอก เหล็กเสา คาน 
2.7  หล่อลูกปูนหนุนเหล็ก 
2.8  ตดัหวัเขม็ที่แตก หรือลงไม่ไดร้ะดบั 
2.9  เทคอนกรีตหยาบ 
2.10 วางตะแกรงฐานรากและเหล็กตอม่อ 
2.11  ประกอบแบบฐานราก 
2.12  เทคอนกรีตฐานราก 
2.13  ประกอบแบบตอม่อเสา เสา และเทคอนกรีตตอม่อเสา เสา 
2.14  การปรับระดบัทอ้งคานคอดิน หรือคานรับพื้นติดดิน 
2.15  ผกูเหล็กคานคอดิน หรือคานรับพื้นชั้นล่าง 
2.16  ประกอบแบบคานคอดิน หรือคานรับพื้นชั้นล่าง 
2.17  เทคอนกรีตคานคอดิน หรือคานรับพื้นชั้นล่าง 
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การด าเนินงานที่กล่าวมา จ  าเป็นจะตอ้งตรวจสอบทุกขั้นตอน ใหเ้ป็นไปตามแบบรู ปและ
รายการ จุดส าคญั ๆ ในช่วงน้ีก็คือจุดที่เป็นหอ้งน ้ า ระเบียง บนัได จะตอ้งเร่ิมท าไปพร้อมกบัการท า
คานรับพื้นชั้นล่าง การลดระดบัต่าง ๆ มกัจะผดิพลาดในช่วงน้ีเสมอ พื้นชั้นล่างจะเป็นลกัษณะใด 
ตอ้งท าพร้อมคานหรือท าภายหลงัดูในรายการที่ก  าหนด ต าแหน่งเสาเอ็น เสาลอย จะตอ้งผกูเหล็กไว้
ใหต้รงจุดก่อนเทคอนกรีต การท าบ่อเกรอะ-บ่อซึมก็เช่นเดียวกนั ถา้อยูใ่ตพ้ื้นอาคาร จะตอ้งท าก่อน
เทคอนกรีตพื้นและต่อท่อไวใ้หเ้รียบร้อย  การถอดแบบ การซ่อมและการรักษาคอนกรีต ผูค้วบคุม
งานจะตอ้งปฏิบติัตามรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้างโดยเคร่งครัด 
 เม่ืองานโครงสร้างชั้นลา้งผา่นพน้ไป จะเป็นงานท าเสารับพื้นชั้นที่  ถา้มีชานพกับนัไดเสาที่
รับชานพกัจะตอ้งท าแค่ทอ้งคานรับชานพกั และท าคานพื้นชานพกัพร้อมทั้งบนัได ้  ค.ส.ล. ใหเ้สร็จ
เรียบร้อยก่อน จึงท าเสาต่อขึ้นไปรับทอ้งคานชั้น  หา้มเสียบเหล็กเอาไวท้  าภายหลงั การผกูเหล็กและ
ประกอบแบบเสาระดบัความสูงตอ้งตรวจสอบใหเ้รียบร้อย ระดบัคานซอย คานทบัหลงั จุดยดึผนงั
หรือจุดเช่ือมส่วนประกอบที่เป็นเหล็กตอ้งเตรียมเหล็กไวใ้หค้รบถว้น ตลอดจนท่อน ้ า ถา้ตอ้งฝังใน
เสาก็ตอ้งท าใหเ้รียบร้อยไปพร้อมกนั ระดบัประตู – หนา้ต่าง – ช่องแสง ตอ้งตรวจสอบใหเ้รี ยบร้อย
ก่อนเทคอนกรีตเสาและเสียบเหล็กไวใ้หต้รงต าแหน่ง 
2.18  การเทพื้นชั้นล่าง 
2.19  การผกูเหล็กเสารับชั้น 2  
2.20  การประกอบแบบเสา 
2.21  การประกอบแบบชานพกัและบนัได 
2.22  การประกอบแบบชานพกับนัได และขั้นบนัได 
2.23  การผกูเหล็กบนัได 
2.24  การเทคอนกรีตเสารับคานรับพื้นชานพกั และรับคานรับพื้นชั้น 2 
2.25  การเทคอนกรีตเสารับคานรับพื้นชานพกัและรับคานรับพื้นชั้น 2 การผกูเหล็กการเทคอนกรีต
พื้น คาน กนัสาด ครีบนอน ตอ้งเทไปพร้อมกนั ถา้พื้นไทจะวางตรงรับพื้นก่อนท าเสาชั้น 3 ก็ได ้ 
เพือ่ใชร้องรับวสัดุและสะดวกในการท างานหรือจะปล่ อยไวก่้อนก็ได ้ถา้พื้นส าเร็จรูป จะตอ้งท า
ก่อนหรือหลงัก็ขึ้นอยูก่บัการแบ่งงวด หรือความสมคัรใจของผูรั้บจา้ง เพยีงแต่ถา้วางพื้นส าเร็จรูป 
ตอ้งเทคอนกรีตทบัหนา้ใหเ้สร็จก่อนจึงจะด าเนินการต่อไปได ้อยา่ปูพื้นทิ้งไวเ้พราะอาจท าใหช้ ารุด
เสียหาย หรือสกปรก ท าความสะอาดใหเ้ รียบร้อยไดย้าก และบ่มคอนกรีตทนัทีจากวนัถดัไป
หลกัการเทคอนกรีตจนกวา่ครบก าหนดตามรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง 
2.26  เม่ือพน้ชั้น 2 เรียบร้อย แบบอ้งคานหรือทอ้งพื้นครบอาย ุถอดแบบไดก้็ใหด้ าเนินงาน
ส่วนประกอบของชั้น 2 ไดเ้ลย เช่น การตั้งวงกบ ก่ออิฐ ท าผนงักั้นหอ้ง ฉาบปูน 
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2.27  ด าเนินการการส่วนที่เป็นขั้นต่อไปจนถึงโครงหลงัคา เม่ือจะเทคอกรีตโครงสร้างชั้นต่อไปใน
ขณะที่ตอ้งถ่ายน ้ าหนกัลงสู่ชั้นต ่ากวา่ จ  า เป็นจะตอ้งมีไมค้  ้า ยนัโครงสร้างที่รองรับใหแ้ขง็แรงดว้ย 
จนกวา่โครงสร้างส่วนบนจะรับน ้ าหนกัตวัเองได ้
2.28  ตกแต่งฉาบปูน ติดตั้งอุปกรณ์ประตู-หนา้ต่าง 
2.29  เดินท่อต่าง ๆ บางคร้ังตอ้งท าควบคู่กนัไปกบัการเทคอนกรีตโครงสร้าง 
2.30  การเดินสายไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ติดสายล่อฟ้า 
2.31  ท าครุภณัฑ ์ติดตั้งป๊ัมน ้ า และสุขภณัฑ ์
2.32  ทาสี 
2.33  ติดตั้งเคร่ืองดบัเพลิง 
2.34  ท าความสะอาดทัว่ไปรวมทั้งบริเวณและร้ือส่ิงปลูกสร้างชัว่คราว แลว้ส่งงานงวดสุดทา้ยทั้ง 34 
ขอ้ เป็นตวัอยา่งล าดบัขั้นตอนของการท างานและการตรวจสอบ ซ่ึงบางกรณีอาจสลบัขั้นตอนกนัไป
ตามความจ าเป็นหรือความเหมาะสม แต่ตอ้งไม่ขา้มขั้นตอนจนท าใหข้าดความมัน่คงแขง็แรง หรือ
เกิดความเสียหายแก่อาคารทีก่่อสร้าง 

 
8.  ขอบเขตและหน้าทีข่องผู้ควบคุมงาน 
งานของผูค้วบคุมงานอาจจะจดัแบ่งประเภทตามลกัษณะงานที่ท  า  ได้ แก่ งาน ตรวจสอบ  งาน
ควบคุมงานและงานจดัการงานก่อสร้าง  โดยผูค้วบคุมงานมีหนา้ ที่เป็น ตวัแทนในการควบคุมงาน
ก่อสร้าง  และเป็นผูใ้กลชิ้ดกบังานซ่ึงกระท าโดยผูรั้บเหมามากที่สุด  ดงันั้น  ผูค้วบคุมงานจะเป็นผูรู้้
ผูเ้ห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและจะตอ้งแกไ้ขปัญหาตาม ขอบเขตหนา้ที่ความรับผดิชอบดงัน้ี  

 
1. เป็นตวัแทนของเจา้ของโครงการในการตรวจสอบและดูแลการท างานของผูรั้บเหมาให ้  
2. เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้างและขอ้ก าหนดอยา่งถูกตอ้ง 
3. เป็นผูป้ระสานงานเพือ่ขจดัความขดัแยง้ของกลุ่มต่างๆ ในงานก่อสร้าง  เช่นระหวา่งเจา้ของ

โครงการและผูรั้บเหมา  ผูรั้บเหมากบัผูอ้อกแบบ  ผูรั้บเหมารายใหญ่กบัผูรั้บเหมารายยอ่ย  
เป็นตน้ 

4. ตรวจสอบแผนการท างานของผูรั้บเหมาเป็นระยะๆ  เพือ่ตรวจสอบความกา้วหนา้หรือลา้ชา้
ของงาน 

5. การใชเ้ทป  กลอ้งระดบั  กลอ้งวดัมุม  กลอ้งวดัระยะ  และกลอ้งอตัโนมติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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6. เสนอแนะการท างานและช่วยแกปั้ญหาภาคสนามเพือ่ใหง้านก่อสร้างด าเนินไปไดต้าม
วธีิการที่ถูกตอ้ง  สัง่ใหผู้รั้บเหมาหยดุงานหรือแกไ้ขเม่ือพจิารณาแลว้เห็นวา่ถา้ท างานต่อไป
แลว้เกิดความเสียหายต่อโครงการ 

7. รายงานความกา้วหนา้ของงานเป็นระยะๆ  หากมีการเปล่ียนแปลงการก่อสร้างใด ซ่ึงหาก
ผดิจากแบบและขอ้ก าหนดตอ้งรายงานใหว้ศิวกรทราบทนัที 

8. ท ารายงานประจ าวนั  ประจ าสปัดาห์  ประจ าเดือน  และรายงานประจ างวด 
9. ตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งคุณภาพและความถูกตอ้ง  การตรวจตราการเก็บตวัอยา่ง

วสัดุเพือ่ทดสอบคุณภาพ 
10. ดูแลความปลอดภยัในการท างาน  หากพบจุดบกพร่องอนัจะน าความเสียหายแก่งานตอ้ง

แนะน าใหผู้รั้บเหมาแกไ้ข รวมทั้งใหผู้รั้บเหมาก่อสร้างจดัมาตรการป้องกนัอนัตรายต่างๆ 
มิใหเ้กิดชีวติและทรัพยสิ์น  ทั้งในเขตก่อสร้างและบริเวณขา้งเคียง  อีกทั้งดูแลความสะอาด
เรียบร้อย ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

11. ตรวจสอบผลงาน การเบิกงวดการช าระเงิน เพือ่เสนอขอ้คิดเห็นในการอนุมติัการจ่ายเงิน  
โดยตอ้งตรวจสอบวา่ผลงานมีปริมาณงาน  และคุณภาพตรงตามงวดงานหรือไม่ 

12. ประสานงานการก่อสร้าง  เตรียมการติดตั้งอุ ปกรณ์ฝังในคอนกรีตส าหรับงานระบบอ่ืนๆ 
เช่น ระบบเคร่ืองกลและระบบไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมกบัล าดบัขั้นตอนการ
ก่อสร้าง 

 
ทั้งน้ี  การท างานของผูค้วบคุมงานร่วมกบัผูรั้บเหมานั้น  ควรเป็นการใหค้วามร่วมมือและมี

ทศันคติที่ดีต่อกนั  คือผูรั้บเหมาท าหนา้ที่ก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่ก  าหนด  ในขณะที่ผูค้วบเพือ่
วตัถุประสงคเ์ดียวกนั  คือความส าเร็จของงานนัน่เอง 
 

9.  ข้อควรปฏบิัติของผู้ควบคุมงาน 
     ส่ิงที่ผูค้วบคุมงานจะตอ้งยดึถือและปฏิบติัตาม มีดงัน้ีคือ 

1) จะตอ้งมีความยนิดีและใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ที่ในการที่จะท าใหง้านส าเร็จไ ป
อยา่งถูกตอ้งตามรูปแบบและรายการรวมทั้งภายในระยะเวลาที่ก  าหนดไว ้ โดย
ยดึถือหลกัที่วา่ใหเ้จา้ของโครงการใหไ้ดง้านที่มีคุณภาพมากที่สุดในขณะเดียวกนั
กบัผูรั้บเหมาใชว้ธีิการที่ถูกตอ้งและไดผ้ลดีที่สุด 

2) ตอ้งไม่มีขอ้ผกูมดั หรือไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบัผูผ้ลิตสินคา้ส าหรั บงานที่ควบคุม
อยูแ่ละยดึถือความถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดเป็นหลกั  
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3) ตรวจสอบการท างานของผูรั้บเหมาเป็นระยะๆ  หากตรวจสอบขอ้บกพร่อง  หรือมี
ขอ้ผดิพลาดจะไดแ้จง้ใหผู้รั้บจา้งทราบเพือ่ท  าการแกไ้ขไดท้นัเวลา 

4) ควรหลีกเล่ียงการท าความสนิทสนมจนเกินไปและไม่ควรรับการเอาอกเอาใจหรือ
ของก านลัจากผูรั้บเหมาอนัจะท าใหเ้กิด ความร าบากใจ กนัไม่วา่จะทางตรงและ
ทางออ้มก็ตาม 

5) ไม่กล่าววพิากษว์จิารณ์ผูอ่ื้น  ซ่ึงอาจเกิดความไม่ยติุธรรมต่อผูท้ี่ถูกวจิารณ์ อนัท า
ใหเ้กิดความบาดหมางได ้

6) จะตอ้งไม่ออกแสดงความเห็นหรือความขดัแยง้กนัเองต่อหนา้ผูรั้บเหมา ซ่ึงท าให้
ลดความศรัทธาจากผูรั้บเหมาได ้

7) ตอ้งไม่หน่วงเหน่ียวการตรวจสอบงานก่อสร้างหรือการตรวจสอบวสัดุ ใหก้ระท า
ทนัทีที่มีการขอร้องดว้ยความเตม็ใจ  ผลตวัอยา่งวสัดุที่ใชไ้ม่ได ้ ใหรี้บแจง้ให้
ผูรั้บเหมาทราบโดยไม่ชกัชา้ เพือ่ใหด้ าเนินเปล่ียนและแกไ้ขโดยไม่ท าใหง้าน
หยดุชะงกั 

8) ตอ้งไม่เป็นคนคุยโมโ้ออ้วดหรือแสดงอ านาจของตน การสัง่การเปล่ียนแปลงใดๆ  
ตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ไดก้ระท าไปเพือ่ประโยชน์ของงานโดยบริสุทธ์ิใจเท่านั้น 

9) ยอมรับถึงการตดัสินใจที่ผดิพลาดเน่ืองจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

 
10.  จรรยาบรรณส าหรับผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

ประกอบ  บ ารุงผล (2546:56-57)  ไดก้ล่าววา่ จรรยาบรรณส าหรับผูค้วบคุมงาน ก่อสร้างมี
ดงัต่อไปน้ี 

 1.  ยนิดีเสนอแนะวธีิการท างานที่ถูกตอ้งและดูแลการท างานที่ถูกตอ้งและดูแลการท างาน ของ 
 ผูรั้บเหมาอยา่งใกลชิ้ดเพือ่หลีกเล่ียงการท างานที่ผดิพลาดจากสญัญา เสนอแนะวธีิการท างาน 
 โดยไดผ้ลดีทั้งเจา้ของโครงการและผูรั้บเหมา คือใหค้วามยติุธรรมทั้งสองฝ่าย 
 2. ไม่สร้างเง่ือนไขกบัผูรั้บเหมา  หรือผูค้า้วสัดุก่อสร้างเพือ่ผลประโยชน์ของตน 
 3. ไม่รับส่ิงของหรือผลประโยชน์อ่ืนใด  อนัจะก่อใหเ้กิดความไม่ 
 4. ไม่ยยุงใหผู้รั้บเหมาเรียกร้องเงินเพิม่จากเจา้ของโครงการ  โดยไม่สมควรกบัเหตุ 
 5. ไม่เก่ียวขอ้งกบักิจการภายในของผูรั้บเหมา 
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สรุป 
การด าเนินกิจการใดๆ  ในปัจจุบนัจะตอ้งมีงานก่อสร้างเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินการทาง
ธุรกิจดว้ยเสมอ  ในกระบวนการของงานก่อสร้างจะมีกลุ่มบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบังาน ก่อสร้างไดแ้ก่  
เจา้ของโคร งการที่ปรึกษาโครงกา ร  ผูอ้อกแบบ  และผูก่้อสร้างหรื อผูรั้บเหมาก่อสร้างนัน่เอง  
จุดประสงคห์ลกัของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายคือ  ตอ้งการด าเนินงานที่ตนเองรับผดิชอบใหเ้ป็นไปอยา่ง
ราบร่ืนและส าเร็จตามเป้าหมาย  โดยในการท างานร่วมกนัของทุกฝ่ายนั้น  อาจเกิดปัญหาขอ้ขดัแยง้
ทั้งในทางดา้นเทคนิคและวธีิการก่อสร้าง  ดงันั้น  ผูค้วบคุมงานจึงมีความส าคลัอยา่งยิง่ในการที่จะ
เป็นผูค้วบคุมงานก่อสร้างและตดัสินปัญหาต่างๆ  ผูค้วบคุมงานจึงควรมีความรู้ทั้งในทางดา้นทฤษฎี
และปฏิบตัิ มีมนุษยส์ั มพนัธท์ี่ดีมีความบริสุทธ์ิใจ และปฏิบตัิตามจร รยาบรรณของผู ้ ควบคุมงาน
ก่อสร้างเพือ่ใหง้านในโครงการก่อสร้างต่างๆบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว ้
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ใบงานที่ 1 
วิชา  เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง        รหัสวิชา  3106-2203                         หน่วยที่  1 
ช่ือหน่วย    การจัดการงานก่อสร้างและหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน                    สอนคร้ังที่ 1 
ช่ืองาน     หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน                                เวลา   2  ช่ัวโมง                                                                        
 
 จุดประสงค์ 
 เม่ือฝึกการปฏิบติังานตามใบงานน้ีแลว้  นกัศึกษาจะสามารถ 
              1. บอกความหมาย  และขั้นตอนของการควบคุมงานได ้    

2. บอกคุณสมบตัิของผูค้วบคุมงานได ้
3. บอกหนา้ที่ของผูค้วบคุมงานได ้

 
 เคร่ืองมือ - อุปกรณ์ 

1.เอกสารใบงาน 
 
 ล าดับขั้นการปฏิบัติงาน 

  1. ครูอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัหนา้ที่ของผูค้วบคุม 
              2. ครูแจกใบงานใหน้กัศึกษาปฏิบตัิตามใบงาน 

  3. ครูสรุปในรายละเอียดหวัขอ้ต่างๆของแบบฝึกหดั   
  

การประเมินผล 
 1. นกัศึกษาสามารถอธิบายการควบคุมงานและตรวจสอบงานก่อสร้างได ้
 2.ประเมินผลจากผลการปฏิบตัิใบงาน 
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แบบประเมินผลก่อนเรียนหน่วยที่ 1    เร่ือง หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน            

ค าส่ัง จงเติมค าใหส้มบูรณ์ในแต่ล่ะขอ้ดงัต่อไปน้ี  
1. กลุ่มบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้างแบ่งออกเป็น........กลุ่ม 
2.กลุ่มเจา้ของโครงการคือ............................................................................... ......ประกอบดว้ย
เจา้ของโครงการ.......ประเภทคือ........................................................................................................ 
3.กลุ่มที่ปรึกษาโครงการหรือกลุ่มจดัการงานก่อสร้างคือ .......................................... ........................ 
............................................................................................................................. ...............................  
4.กลุ่มผูอ้อกแบบ คือ................................................................ ...........................................................  
5.กลุ่มผูก่้อสร้าง คือ กลุ่มผูรั้บเหมาก่อสร้างแยกออกเป็น..............ประเภท คือ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
6.ประกอบ บ ารุงผล(2546:55) ไดใ้หค้วามหมายของการควบคุมงานก่อสร้างไวว้า่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
7.งานก่อสร้างมีการแบ่งแยกออกเป็นหลายระดบั ซ้ึงขึ้นอยูก่บัระดบัของงาน เช่น 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
8.จงอธิบายความหมายของผูค้วบคุมงานก่อสร้างวา่มีหมายความวา่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
9.จงบอกคุณสมบติัของผูค้วบคุมงานก่อสร้างวา่มีดา้นใดบา้ง ยกตวัอยา่ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
10.จงบอกความรู้พื้นฐานของผูค้วบคุมงานก่อสร้างวา่มีดา้นใดบา้ง ยกตวัอยา่ง 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินผลหลังเรียนหน่วยที่ 1    เร่ือง หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน            

ค าส่ัง จงอธิบายรายละเอียดในแต่ล่ะหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
1. จงอธิบายเก่ียวกบักระบวนการของงานก่อสร้างมาอยา่งละเอียด (ไม่นอ้ยกวา่ 3 บรรทดั) 
............................................................................................................................. ................................
................................................ .............................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................. ................................  
 
2.จงบอกคุณสมบติัของผูค้วบคุมงานก่อสร้างมาอยา่งนอ้ย 5 หวัขอ้ 
2.1มีมนุษยส์มัพนัธ ์คือ  
 2.1.1........................................................................................... ............................................ 
 2.1.2........................................................................................... ............................................ 
 2.1.3........................................................................................... ............................................ 
 2.1.4.................................................................................. ..................................................... 
2.2 มีบุคลิกภาพ คือ  

2.1.1………………………………………………………………………………………. 
2.2.2………………………………………………………………………………………. 
2.3.3………………………………………………………………………………………. 
2.4.4………………………………………………………………………………………. 
2.5.5………………………………………………………………………………………. 

 
3.จงอธิบายขอบเขตและหนา้ที่ของผูค้วบคุมงานก่อสร้างมาอยา่งละเอียด 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
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4.จงบอกขอ้ควรปฏิบติัของผูค้วบคุมงานก่อสร้างมาอยา่งนอ้ย 5 หวัขอ้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 
5.จงบอกจรรยาบรรณส าหรับผูค้วบคุมงานก่อสร้างมาอยา่งละเอียด  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
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เฉลยแบบประเมินผลก่อนเรียน หน่วยที่ 1 เร่ือง หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน            

ค าส่ัง   จงเติมค าใหส้มบูรณ์ในแต่ล่ะขอ้ดงัต่อไปน้ี  
1. กลุ่มบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้างแบ่งออกเป็น 2  กลุ่ม 
2.กลุ่มเจา้ของโครงการ  คือ    กลุ่มผูล้งทุน เพือ่ใหไ้ดเ้ป็นเจา้ของส่ิงก่อสร้างนั้นๆ  ประกอบดว้ย
เจา้ของโครงการ 2 ประเภท คือ  เจา้ของโครงการภาคราชการ  และ เจา้ของโครงการภาคเอกชน   
 

3.กลุ่มที่ปรึกษาโครงการหรือกลุ่มจดัการงานก่อสร้าง คือ กลุ่มที่ช่วยใหค้  าปรึกษาและรับภาระงาน
จากกลุ่มเจา้ของโครงการ  ท  าหนา้ที่ประสานงาน  ก าหนดนโยบายและวตัถุประสงคข์องโครงการ 
4.กลุ่มผูอ้อกแบบ คือ  กลุ่มคนที่ปฏิบติังานตามความตอ้งการของเจา้ของโครงการในดา้นการ
ออกแบบ  ส่ิงก่อสร้างทั้งดา้นรูปทรง  ประโยชน์ใชส้อยและความปลอดภยั มัน่คงแขง็แรงเม่ือถึง
ขั้นตอนลงมือท าจริง 
5.กลุ่มผูก่้อสร้าง คือ กลุ่มผูรั้บเหมาก่อสร้างแยกออกเป็น 3 ประเภท คือ 
ตอบ       1  ผูรั้บเหมาใหญ่ (General  Constractor) คือ ผูรั้บเหมาซ่ึงรับท างานส่วนใหญ่ หรืองาน  
            ทั้งหมดของโครงการ   

2  ผูรั้บเหมาช่วง  (Sub  Constractor)  คือ ผูรั้บเหมาซ่ึงรั บงานบางส่วนมาจากผูรั้บเหมา
ใหญ่ และท า สญัญากบัผูรั้บเหมาใหญ่ภายใตค้วามเห็นชอบของเจา้ของโครงการ 

 3  ผูรั้บเหมายอ่ย  (Sub  Nominated  Constractor)  คือผูรั้บเหมาซ่ึงรับงานบางส่วนโดยตรง
จากเจา้ของโครงการ 

6.ประกอบ บ ารุงผล(2546:55) ไดใ้หค้วามหมายของการควบคุมงานก่อสร้างไวว้า่อยา่งไร 
ตอบ  การควบคุมดูแลใหง้านก่อสร้างไดๆ  ด าเนินไปตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไวโ้ดย
 ถูกตอ้งตามสญัญาและเง่ือนไขที่ตกลงกนัไวร้ะหวา่งผูว้า่จา้งคือเจา้ของโครงการและผู ้
 รับจา้งซ่ึงคือผูรั้บเหมานัน่เอง 
7.งานก่อสร้างมีการแบ่งแยกออกเป็นหลายระดบั ซ้ึงขึ้นอยูก่บัระดบัของงาน เช่น 
ตอบ   งานขนาดเลก็  เช่น  บา้นพกัอาศยั  เจา้ของโครงการอาจควบคุมเอง  หรือจดัหาช่างเทคนิค    
                                      หรือช่างช านาญมาควบคุมงานแทนก็ได ้
    งานขนาดกลาง  เช่น  ตึกแถวหอ้งแถว หรืออาคารไม่เกิน4ชั้น  เจา้ของโครงการอาจจดัหา 
                                  วศิวกรที่  ปรึกษามาช่วยควบคุมงานก็ได ้
    งานขนาดใหญ่  เช่น  งานอาคารสูง  ซ่ึงเป็นงานสลบัซบัซอ้น เจา้ของโครงการอาจมอบหมาย   
                                       ใหบ้ริษทั ที่ปรึกษา(Consultant  group)  มาช่วยดูแลงานแทนก็ได ้
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8.จงอธิบายความหมายของผูค้วบคุมงานก่อสร้างวา่มีหมายความวา่อยา่งไร 
ตอบ   ผูท้ี่เป็นผูแ้ทนของผูว้า่จา้งซ่ึงอาจเป็นบุคคลคนเดียวส าหรับงานขนาดเล็กหรือเป็นกลุ่ม
 บุคคล  หรือบริษทัที่ปรึกษาส าหรับงานขนาดใหญ่ โดยจะเป็นชุดเดียวกบัชุดออกแบบก็
 ได ้
9.จงบอกคุณสมบติัของผูค้วบคุมงานก่อสร้างวา่มีดา้นใดบา้ง ยกตวัอยา่ง  
ตอบ   1.มีมนุษยส์มัพนัธ ์ เช่น ไม่ถือตวั  ทกัทายปราศรัยกบัคนทุกระดบั 
 2.  มีบุคลิกภาพ เช่น มีกาย คือ รักษาความสะอาดและมีกิริยาอาการ  
 3.  มีความประพฤติส่วนตวัดี ไม่เสพสุรา ยาเสพติด 
 4.  มีความยติุธรรม ใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
 5.  มีประสบการณ์ในงานวชิาชีพ 
 6.  มีนิสยัตรงต่อเวลา 
 7.  มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ   
 8.  มีวฒิุการศึกษาตามกฎหมายระบุ 
 9.  มีไหวพริบปฏิญาณดี 
10.จงบอกความรู้พื้นฐานของผูค้วบคุมงานก่อสร้างวา่มีดา้นใดบา้ง ยกตวัอยา่ง 
ตอบ  ศึกษาและเขา้ใจในการตีความสญัญา  รายการก่อสร้างและขอ้ก าหนดต่างๆโดยละเอียด 
  สามารถอ่านตีความแบบและเขียนแบบก่อสร้าง รวมทั้งเขา้ใจสญัลกัษณ์ต่างๆไดอ้ยา่ง 
  ถูกตอ้งสามารถคิดราคางานแยกปริมาณงาน และประมาณราคาค่าก่อสร้างไดใ้กลเ้คียงกบั
  ราคาจริง 
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เฉลยแบบประเมินผลหลังเรียน หน่วยที่ 1 เร่ือง หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน            

ค าส่ัง   จงอธิบายรายละเอียดในแต่ล่ะหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 
1. จงอธิบายเก่ียวกบักระบวนการของงานก่อสร้างมาอยา่งละเอียด (ไม่นอ้ยกวา่ 3 บรรทดั) 
ตอบ     การด าเนินการก่อสร้างนั้น  จะเร่ิมตน้จาก เจา้ของโครงการเกิดแนวความคิดที่จะลงทุน
 ก่อสร้างในโครงการนั้นๆ  พร้อมกบัตั้งงบประมาณที่เป็นไปได ้  เจา้ของโครงการจะจดัหา
 ผูอ้อกแบบ  ผูซ่ึ้งมีความช านาญและประมีประสบการณ์เป็นที่เช่ือมัน่ของเจา้ของโครงการ  
 ผูอ้อกแบบจะเป็นผูจ้บัประเด็นแนวความคิดของเจา้ของโครงก ารแลว้ถ่ายทอดลงในแบบ
 แปลน  โดยมีการปรับแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของเจา้ของโครงการ   ขั้นตอนต่อไปก็
 จะท าการประมาณราคาก่อสร้างและจึงหาผูรั้บเหมาก่อสร้างต่อไป 
 

2.จงบอกคุณสมบติัของผูค้วบคุมงานก่อสร้างมาอยา่งนอ้ย 5 หวัขอ้ 
ตอบ 2.1มีมนุษยส์มัพนัธ ์คือ  
 2.1.1 ไม่ถือตวั  ทกัทายปราศรัยกบัคนทุกระดบั 
  2.1.2 รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นได ้
  2.1.3 ช่วยเหลือผูอ่ื้น ยามทุกขย์ากตามสมควร 
  2.1.4 รู้จกัเป็นผูรั้บและผูใ้ห้ 

2.2 มีบุคลิกภาพ คือ  
2.1.1 มีกาย คือ รักษาความสะอาดและมีกิริยาอาการ 
2.2.2 จิตใจดี มีคุณธรรม โดยยดึหลกัพรหมวหิาร4 

2.3 มีความประพฤติส่วนตวัดี ไม่เสพสุรา ยาเสพติด 
2.4 มีความยติุธรรม ใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ไม่ล าเอียงเขา้กบัฝ่ายใดมากเกินไป 
2.5 มีนิสยัตรงต่อเวลา 

3.จงอธิบายขอบเขตและหนา้ที่ของผูค้วบคุมงานก่อสร้างมาอยา่งละเอียด 
ตอบ   งานของผูค้วบคุมงานอาจจะจดัแบ่ งประเภทตามลกัษณะงานที่ท  า  ไดแ้ก่ งานตรวจสอบ  
 งานควบคุมงานและงานจดัการงานก่อสร้าง  โดยผูค้วบคุมงานมีหนา้ม่ีเป็นตวัแทนในการ
 ควบคุมงานก่อสร้าง  และเป็นผูใ้กลชิ้ดกบังานซ่ึงกระท าโดยผูรั้บเหมามากที่สุด  ดงันั้น  ผู ้
 ควบคุมงานจะเป็นผูรู้้ผูเ้ห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นและจะตอ้งแกไ้ขปัญหาตามขอบเขต
 หนา้ที่ความรับผดิชอบ 
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4.จงบอกขอ้ควรปฏิบติัของผูค้วบคุมงานก่อสร้างมาอยา่งนอ้ย 5 หวัขอ้ 
ตอบ   - ตอ้งมีความยนิดีและใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ที่ในการที่จะท าใหง้านส าเร็จไปอยา่งถูกตอ้ง   
              ตาม รูปแบบและรายการรวมทั้งภายในระยะเวลาที่ก  าหนดไว ้  

- ตอ้งไม่มีขอ้ผกูมดั หรือไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบัผูผ้ลิตสินคา้ส าหรับงานที่ควบคุม 

- ตรวจสอบการท างานของผูรั้บเหมาเป็นระยะๆ 

- ไม่นินทาวพิากษว์จิารณ์ผูอ่ื้น  ซ่ึงอาจเกิดความไม่ยติุธรรมต่อผูท้ี่ถูกวจิารณ์ 

- จะตอ้งไม่ออกแสดงความเห็นหรือความขดัแยง้กนัเองต่อหนา้ผูรั้บเหมา 
 

5.จงบอกจรรยาบรรณส าหรับผูค้วบคุมงานก่อสร้างมาอยา่งละเอียด  
ตอบ   ยนิดีเสนอแนะวธีิการท างานที่ถูกตอ้งและดูแลการท างานที่ถูกตอ้งและดูแลการท างานของ
 ผูรั้บเหมาอยา่งใกลชิ้ดเพือ่หลีกเล่ียงการท างานที่ผดิพลาดจากสญัญา เสนอแนะวธีิการ
 ท างานโดยไดผ้ลดีทั้งเจา้ของโครงการและผูรั้บเหมา 
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