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ลักษณะรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิ ชา

20114703 ( การบริหารงานก่อสร้าง )
20114703 ( Construction Management )
2. สภาพรายวิ ชา
วิชาชีพเลือกเสรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
3. ระดับรายวิ ชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ชัน้ ปีท่ี 2
4. รายวิ ชาพื้นฐาน .......................................
5. เวลาศึกษา
ทฤษฎี 2 ชัวโมง
่
ปฏิบตั ิ 0 ชัวโมง
่ รวมทัง้ สิ้ น 32 ชัวโมง
่
และนักศึกษา
จะต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้านอกเวลา 4 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ ตลอด 16 สัปดาห์
( ไม่รวมการสอบกลางภาค-ปลายภาค)
6. จานวนหน่ วยกิ ต 2
หน่วยกิต
7. จุดมุ่งหมายรายวิ ชา
1. รูห้ ลักการบริหารงานก่อสร้าง
2. เข้าใจหลักการบริหารงานก่อสร้าง
3.
นาความรูเ้ กีย่ วกับหลักการบริหารงานก่อสร้างไปประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างได้
4. วิเคราะห์หลักการบริหารงานก่อสร้างได้
5. สังเคราะห์ลกั การบริหารงานก่อสร้างได้
6. ประเมินหลักการบริหารงานก่อสร้างได้
7. ปฏิบตั กิ ารค้นคว้า การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานก่อสร้างได้
8. ปฏิบตั …
ิ …(ถ้ามีหน่วยกิตปฏิบตั )ิ ………
9. จิตพิสยั ในการเรียนมีเจตคติและกิจนิสยั ทีด่ ี
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานก่อสร้าง
ศึกษาเกีย่ วกับหลักการจัดการ การจัดองค์กร
8. คาอธิ บายรายวิ ชา
การประสานงานระหว่างผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในงานก่อสร้าง
การวางแผนงานก่อสร้างด้วยระบบสายงานวิกฤต (CPM) แผนงาน (BAR
CHART) การดาเนินการก่อสร้าง การควบคุมติดตามความก้าวหน้าของงาน
การควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการ การจัดหาวัสดุ เครือ่ งมือ
เครือ่ งจักรกลและแรงงาน
หมายเหตุ

1. การเขียนจุดมุง่ หมายรายวิชา ต้อง
1.1 เป็นจุดประส่งค์ทวไป
ั่
1.2 ต้องครอบคลุมทัง้ รายวิชาโดยดูจากคาอธิบายรายวิชาเป็ นหลัก
1.3 เรียงตามลาดับการเรียนรู้ ต่าไปสูง (ขึน้ อยูก่ บั ต้องการให้ผเู้ รียนบรรลุถงึ ระดับใด)
1.4 จานวนข้อควรไม่ควรเกิน10 ข้อ
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2. การแบ่งบท-หัวข้อ
ในทางปฏิบตั ทิ าได้โดยนาเนื้อหาในคาอธิบายรายวิชามาจัดกลุ่มให้เป็นบท
โดยเรียงลาดับเนื้อหาให้มคี วามต่อเนื่องของเนื้อหาและแต่ ละบทเรียนจะต้องมี หัวข้อย่อยบทละไม่ต่ากว่า 2
หัวข้อ

การแบ่งบทเรียน/หัวข้อ
บทเรียนที่
1

2

3

4

รายการ
1. โครงการก่อสร้าง
1.1 ประเภทของงานก่อสร้าง
1.2 ลักษณะของโครงการ
1.3 วงจรชีวติ ของโครงการ
1.4 งานของทีมบริหารโครงการก่อสร้าง
2. การวางแผนโครงการ
2.1 ประโยชน์ของการวางแผนโครงการ
2.2 ระบบวางแผน และ ควบคุมโครงการ
2.3 ขัน้ ตอนและวิธกี ารในการจัดทาแผนงานก่อสร้าง
2.4 โครงสร้างรายการงาน
2.5 รหัสกิจกรรม
3. การจัดองค์การโครงการ และ ผังแจกแจงความรับผิดชอบ
3.1 การจัดองค์การโครงการ
3.2 การจัดองค์การแบบประสาน
3.3 การติดต่อประสานงานแบบประสาน
3.4 ผังแจกแจงความรับผิดชอบ
3.5 อานาจและความรับผิดชอบ
4. การประมาณเวลาของงานก่อสร้าง
4.1 ข้อมูลในการประมาณเวลาของกิจกรรมก่อสร้าง
4.2 การประมาณเวลาของงานก่อสร้าง

เวลา(ชัวโมง)
่
ท
ป
2

2

2

2

3
5
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5. แผนกาหนดเวลา (Gantt Chart)
5.1 รายละเอียดแผนกาหนดเวลา Gantt Chart
5.2 ขัน้ ตอนการสร้างแผนงานกาหนดเวลา Gantt Chart
5.3 การประเมินผลการดาเนินงานโดยแผนกาหนดเวลา Gantt
Chart
5.4 การวิเคราะห์การเงินหมุนเวียนจากแผนกาหนดเวลา Gantt
Chart
6. แผนกาหนดเวลาวิ ธีสายงานวกฤตแบบกิ จกรรมบนลูกศร
6.1 แผนกาหนดเวลาวิธสี ายงานวิกฤต
6.2 แผนกาหนดเวลา CPM แบบกิจกรรมบนลูกศร

2

2

การแบ่งบทเรียน/หัวข้อ
บทเรียนที่
7

รายการ
7. แผนกาหนดเวลาวิ ธีสายงานวิ กฤตแบบกิ จกรรมบนปม

เวลา(ชัวโมง)
่
ท
ป
2

7.1 ลักษณะแผนกาหนดเวลา CPM แบบ AON
7.2 การสร้างแผนกาหนดเวลา CPM แบบ AON
7.3 ข้อควรระวังในการสร้างแผนกาหนดเวลา CPM แบบ AON
7.4 การคานวณกาหนดเวลาต่างๆ ในแผนกาหนดเวลา CPM แบบ AON

8

9

8.แผนกาหนดเวลาผังข่ายานนาหน้ า
8.1 ลักษณะสาคัญของแผนกาหนดเวลา PDM
8.2 การคานวณค่าเวลาต่างๆ ในแผนกาหนดเวลา PDM
8.3 สายงานวิกฤต และเวลาลอยตัวในแผนกาหนดเวลา PDM
9. แผนกาหนดเวลาทรัพยากร
9.1 การใช้ทรัพยากรในงานก่อสร้าง
9.2
การแก้ปญั หาความต้องการทรัพยากรไม่สม่าเสมอโดยการปรับระดับทรัพ
ยากร
9.3 การแก้ปญั หาทรัพยากรมีจานวนจากัด
9.4 การแก้ปญั หาทรัพยากรไม่ทนั ตามต้องการ
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10. เวลา และต้นทุนโครงการ
10.1 ผลของการทางานก่อสร้างล้าช้า หรือเร็วกว่าแผน
10.2 การลดเวลาของโครงการก่อสร้าง
10.3 ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนช่าง เวลา
และต้นทุนกิจกรรมก่อสร้าง
10.4 เวลาเหมาะสมทีส่ ุดของโครงการ
10.5 ขัน้ ตอนการวิเคราะห์หาเวลาเหมาะสมทีส่ ุดของโครงการก่อสร้าง
11. แผนกาหนดเวลา PERT และ การทาเลียนแบบ
11.1 การวิเคราะห์วงรอบเวลา
11.2 การนาค่าวงรอบเวลาไปใช้ในแผนกาหนดเวลา PERT
11.3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในแผนกาหนดเวลาโครงการ PERT
11.4 ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของเวลาโครงการ
11.5 ตัวอย่างการวิเคราะห์แผนกาหนดเวลา PERT
11.6 การทาเลียนแบบ
11.7 การใช้ Monte Carlo Technique ในการทาเลียนแบบ
11.8 ตัวอย่างการทาเลียนแบบในโครงการก่อสร้าง
12. การควบคุมโครงการโดยการวิ เคราะห์ผงงานที่ ทาได้
12.1 กระบวนการาควบคุมโครงการ
12.2 แผนกาหนดเวลา
12.3 การวิเคราะห์ผลงานทีท่ าได้
12.4การรายงานการวิเคราะห์ผลงานทีท่ าได้

2

2
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จุดประสงค์การสอน
บทเรียนที่
1

2

รายการ
1. โครงการก่อสร้าง
1.1 สามารถอธิบายประเภทของงานก่อสร้าง
1.2 สามารถอธิบายลักษณะของโครงการ
1.3 สามารถอธิบายวงจรชีวติ ของโครงการ
1.4 สามารถอธิบายงานของทีมบริหารโครงการก่อสร้าง
2. การวางแผนโครงการ
2.1 สามารถอธิบายประโยชน์ของการวางแผนโครงการ
2.2 สามารถอธิบายระบบวางแผน และ ควบคุมโครงการ
2.3
สามารถอธิบายขัน้ ตอนและวิธกี ารในการจัดทาแผนงานก่อสร้าง

เวลา(ชัวโมง)
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ท
ป
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2.4 สามารถอธิบายโครงสร้างรายการงาน
2.5 สามารถอธิบายรหัสกิจกรรม
3. การจัดองค์การโครงการ และ ผังแจกแจงความรับผิดชอบ
3.1 สามารถอธิบายการจัดองค์การโครงการ
3.2 สามารถอธิบายการจัดองค์การแบบประสาน
3.3 สามารถอธิบายการติดต่อประสานงานแบบประสาน
3.4 สามารถอธิบายผังแจกแจงความรับผิดชอบ
3.5 สามารถอธิบายอานาจและความรับผิดชอบ
4. การประมาณเวลาของงานก่อสร้าง
4.1
สามารถอธิบายข้อมูลในการประมาณเวลาของกิจกรรมก่อสร้าง
4.2 สามารถอธิบายการประมาณเวลาของงานก่อสร้าง
5. แผนกาหนดเวลา (Gantt Chart)
5.1 สามารถอธิบายรายละเอียดแผนกาหนดเวลา Gantt Chart
5.2 สามารถอธิบายขัน้ ตอนการสร้างแผนงานกาหนดเวลา Gantt
Chart
5.3
สามารถอธิบายการประเมินผลการดาเนินงานโดยแผนกาหนดเวลา
Gantt Chart
5.4สามารถอธิบายการวิเคราะห์การเงินหมุนเวียนจากแผนกาหนดเวลา
Gantt Chart
6. แผนกาหนดเวลาวิ ธีสายงานวกฤตแบบกิ จกรรมบนลูกศร
6.1 สามารถอธิบายแผนกาหนดเวลาวิธสี ายงานวิกฤต
6.2 สามารถอธิบายแผนกาหนดเวลา CPM แบบกิจกรรมบนลูกศร
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2
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จุดประสงค์การสอน
บทเรียนที่
7

รายการ
7. แผนกาหนดเวลาวิ ธีสายงานวิ กฤตแบบกิ จกรรมบนปม
7.1 สามารถอธิบายลักษณะแผนกาหนดเวลา CPM แบบ AON

เวลา(ชัวโมง)
่
ท
ป
2
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7.2 สามารถอธิบายการสร้างแผนกาหนดเวลา CPM แบบ AON
7.3 สามารถอธิบายข้อควรระวังในการสร้างแผนกาหนดเวลา CPM แบบ
AON
7.4 สามารถอธิบายการคานวณกาหนดเวลาต่างๆ ในแผนกาหนดเวลา CPM
แบบ AON

8

9

10
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8. แผนกาหนดเวลาผังข่ายานนาหน้ า
8.1 สามารถอธิบายลักษณะสาคัญของแผนกาหนดเวลา PDM
8.2 สามารถอธิบายการคานวณค่าเวลาต่างๆ ในแผนกาหนดเวลา
PDM
8.3สามารถอธิบายสายงานวิกฤต
และเวลาลอยตัวในแผนกาหนดเวลา PDM
9. แผนกาหนดเวลาทรัพยากร
9.1 สามารถอธิบายการใช้ทรัพยากรในงานก่อสร้าง
9.2
สามารถอธิบายการแก้ปญั หาความต้องการทรัพยากรไม่สม่าเสมอโดยกา
รปรับระดับทรัพยากร
9.3 สามารถอธิบายการแก้ปญั หาทรัพยากรมีจานวนจากัด
9.4 สามารถอธิบายการแก้ปญั หาทรัพยากรไม่ทนั ตามต้องการ
10. เวลา และต้นทุนโครงการ
10.1 สามารถอธิบายผลของการทางานก่อสร้างล้าช้า หรือเร็วกว่าแผน
10.2 สามารถอธิบายการลดเวลาของโครงการก่อสร้าง
10.3 สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจานวนช่าง เวลา
และต้นทุนกิจกรรมก่อสร้าง
10.4 สามารถอธิบายเวลาเหมาะสมทีส่ ุดของโครงการ
10.5
สามารถอธิบายขัน้ ตอนการวิเคราะห์หาเวลาเหมาะสมทีส่ ุดของโครงการก่
อสร้าง
11. แผนกาหนดเวลา PERT และ การทาเลียนแบบ
11.1 สามารถอธิบายการวิเคราะห์วงรอบเวลา
11.2 สามารถอธิบายการนาค่าวงรอบเวลาไปใช้ในแผนกาหนดเวลา
PERT
11.3
สามารถอธิบายการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในแผนกาหนดเวลาโครงการ
PERT
11.4
สามารถอธิบายขัน้ ตอนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของเวลาโครงการ
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11.5 สามารถอธิบายตัวอย่างการวิเคราะห์แผนกาหนดเวลา PERT
11.6 สามารถอธิบายการทาเลียนแบบ
11.7 สามารถอธิบายการใช้ Monte Carlo Technique
ในการทาเลียนแบบ

จุดประสงค์การสอน
บทเรียนที่
12

รายการ
12. การควบคุมโครงการโดยการวิ เคราะห์ผงงานที่ ทาได้
12.1 สามารถอธิบายกระบวนการาควบคุมโครงการ
12.2 สามารถอธิบายแผนกาหนดเวลา
12.3 สามารถอธิบายการวิเคราะห์ผลงานทีท่ าได้
12.4 สามารถอธิบายการรายงานการวิเคราะห์ผลงานทีท่ าได้

เวลา(ชัวโมง)
่
ท
ป
2

หมายเหตุ การเขียนจุดสงค์การสอน
1. นาชื่อบทเรียนมาเขียนเป็ นจุดประสงค์ทวไป
ั ่ โดย ใช้กริยานา รู้ เข้าใจ นา...........ไปใช้ วิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมิน เป็นต้น ให้ครอบคลุมหัวข้อทัง้ หมดในบทเรียนนี้
หรือไม่ถา้ เขียนยากก็ให้ทาเป็นชื่อบทก็ได้
2. นาหัวข้อในแต่ละบทมาเขียนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และต้องสอดคล้องวัตถุประสงค์ทวไปของบท
ั่
ในข้อ 1 ดูจากตารางกริยาใช้นา
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ตารางคากริยาที่ใช้ในการเขียนจุดประสงค์การสอน
1) วิชาที่เป็ นทฤษฎี (ด้านพุทธิพิสยั )
จุดประสงค์ทวไป
ั่
1. อธิบายหลักการบริหารงานก่อสร้าง การวางแผนงาน
2. เข้าใจหลักการบริหารงานก่อสร้าง การวางแผนงาน
3.
สามารถนาหลักการบริหารงานก่อสร้างไปใช้ในงานก่อสร้างได้
4. การวิเคราะห์การวางแผนงานก่อสร้างได้
5. สังเคราะห์การวางแผนงานก่อสร้างได้
6. ประยุกต์แผนงานการบริหารงานก่อสร้างได้

จุดประสงค์เชิ งพฤติ กรรม
สามารถอธิบายขัน้ ตอนการวางแผนงานก่อสร้างได้
สามารถยกตัวอย่างแผนงานบริหารงานก่อสร้างได้
สามารถวางแผนงานบริหารงานก่อสร้างได้
สามารถวางแผนงานก่อสร้างได้
สามารถเสนอแนะแผนงานการก่อสร้างได้
สามารถวินิจฉัย แก้ไข แผนงานก่อสร้างได้

2) วิชาที่มีปฏิบตั ิ (ด้านทักษะพิสยั )
จุดประสงค์ทวไป
ั่
ปฏิบตั .ิ ...........................
ทดลอง..................................

จุดประสงค์เชิ งพฤติ กรรม
สร้าง....... ต่อ....... แก้....... ประกอบ....
ออกแบบทาตาม.... ซ่อม.. ผสม....... วาด....
เลื่อย....... ระบาย
ชัง...
่ ตวง..... วัด.....

3) ทุกรายวิชาต้องมีด้านจิตใจ (ด้านจิตพิสยั )
จุดประสงค์ทวไป
ั่
จุดประสงค์เชิ งพฤติ กรรม
มีเจตคติและกิจนิสยั ทีด่ ี
ใช้คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานก่อสร้าง
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานก่อสร้าง
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
จดบันทึกข้อมูลเป็ นประโยชน์ในการเรียนรู้
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เห็นคุณค่าในการทาแผนการบริหารงาน
การจัดระบบการบริหารงานก่อสร้าง

สามารถแสดงความคิดเห็นในแผนงานก่อสร้างได้
สามารถแสดงความสาคัญ
จัดระเบียบแผนงานก่อสร้างได้

การประเมินผลรายวิชา
รายวิชานี้แบ่งเป็ น 12 หน่วย แยกได้

12 บทเรียน การวัดและประเมินผลรายวิชาจะดาเนินการ ดังนี้

1. วิธกี าร

ดาเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลแยกเป็ น 4 ส่วนโดย
แบ่งแยกคะแนนแต่ละส่วนจากคะแนนเต็ม ทัง้ รายวิชา 100 คะแนนดังนี้
1.1 ผลงานทีม่ อบหมาย 40 คะแนน หรือร้อยละ 40
1.2 ทดสอบกลางภาค 20 คะแนน หรือร้อยละ 20
1.3 ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน หรือร้อยละ 20
1.4 จิตพิสยั 20 คะแนน หรือร้อยละ 20

2. เกณฑ์ผ่านรายวิชา

ผูท้ จ่ี ะผ่านรายวิชานี้จะต้อง
2.1 คะแนนสอบรวมต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
2.2 มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
2.3 ต้องผ่านการสอบกลางภาค และปลายภาค

3. เกณฑ์ค่าระดับคะแนน
3.1 พิจารณาเกณฑ์ผ่านรายวิชาตามข้อ 2 ผูท้ ไ่ี ม่ผ่านเกณฑ์ขอ้ 2
จะได้รบั ค่า
ระดับคะแนน F
3.2 ผูท้ ผ่ี ่านเกณฑ์ขอ้ 2 จะได้รบั ค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนร้อยละ 80 ขึน้ ไป
ได้ระดับคะแนน A
คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 75
ได้ระดับคะแนน B+
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คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ
คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ
คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ
คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ
คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ
คะแนนต่ากว่าร้อยละ 50

70
65
60
55
50

ได้ระดับคะแนน
ได้ระดับคะแนน
ได้ระดับคะแนน
ได้ระดับคะแนน
ได้ระดับคะแนน
ได้ระดับคะแนน

B
C+
C
D+
D
F

ตารางกาหนดน้าหนักคะแนน

โครงการก่อสร้าง
การวางแผนโครงการ
การจัดองค์การโครงการ และ ผังแจกแจงความรับผิดชอบ
การประมาณเวลาของงานก่อสร้าง
แผนกาหนดเวลา (Gantt Chart)
แผนกาหนดเวลาวิธสี ายงานวกฤตแบบกิจกรรมบนลูกศร
แผนกาหนดเวลาวิธสี ายงานวิกฤตแบบกิจกรรมบนปม
แผนกาหนดเวลาผังข่ายานนาหน้า
แผนกาหนดเวลาทรัพยากร

2
2
2
5
5
2
2
2
4

ทักษะพิ สยั

สูงกว่า

คะแนนรายหน่ วย
ความรู้ความจา
ความเข้าใจ

เลขที่บทเรียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อบทเรียน

การนาไปใช้

น้าหนักคะแนน
พุทธิ พิสยั

คะแนนรายบทเรียนและน้าหนักคะแนน

11
10 เวลา และต้นทุนโครงการ
11 แผนกาหนดเวลา PERT และ การทาเลียนแบบ
12 การควบคุมโครงการโดยการวิเคราะห์แผนงานทีท่ าได้

4
5
5

ก คะแนนภาควิ ชาการ (พุทธิ พิสยั และทักษะพิ สยั )
คะแนนภาคผลงาน (รายงาน, ชิ้ นงาน
ข
เป็ นการบูรณาการทุกหน่ วย)
ค คะแนนจิ ตพิ สยั
รวมทัง้ สิ้ น

40
40
20
100

หมายเหตุ
1. การกาหนดคะแนนในรายบท ให้ใช้เวลาทีใ่ ช้ในการสอนมาเป็นตัวแบ่งโดยเทียบเป็น สัดส่วนในการ
กาหนดก็ได้
2. การกาหนดคะแนนย่อย ๆ ในแต่ละระดับของพุทธพิสยั (ความรูค้ วามจา ความเข้าใจ การนาไปใข้ และ
สูงกว่า) ให้ใช้วธิ รี วมจานวนข้อของจุดประสงค์การสอนในแต่ละระดับเข้าด้วยกัน แล้วเทียบเป็นสัดส่วน
ในการกาหนดคะแนนก็ได้ เช่นหน่วยทีห่ นึ่ง 10 คะแนน เมือ่ นับจุดประสงค์ มีระดับความรูค้ วามจา 3
ข้อ
ความเข้าใจ 9 ข้อ การนาไปใข้ 18 ข้อ เมือ่ เทียบสัดส่วนจะได้ความรูค้ วามจา 1 คะแนน ความเข้าใจ 3
คะแนน และการนาไปใข้ 6 คะแนน(ถ้าเป็ นทศนิยมให้ปดั เป็ นจานวนเต็ม)

กาหนดการสอน
สัปดาห์ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

วัน / เดือน คาบที่
รายการสอน
5 / พ.ย.
1-2 โครงการก่อสร้าง
12 / พ.ย.
1-2 การวางแผนโครงการ
19 / พ.ย.
1-2 การจัดองค์การโครงการ และ ผังแจกแจงความรับผิดชอบ
26 / พ.ย.
1-2 การประมาณเวลาของงานก่อสร้าง
3 / ธ.ค.
1-2 แผนกาหนดเวลา (Gantt Chart)
10 / ธ.ค.
1-2 แผนกาหนดเวลา (Gantt Chart)
17 / ธ.ค.
1-2 แผนกาหนดเวลาวิธสี ายงานวกฤตแบบกิจกรรมบนลูกศร
24 / ธ.ค.
1-2 แผนกาหนดเวลาวิธสี ายงานวกฤตแบบกิจกรรมบนลูกศร
31 / ธ.ค.
1-2
สอบกลางภาค

หมายเหตุ

12
10
11
12
13
14
15
16
17
18

7 / ม.ค.
14 / ธ.ค.
21 / ธ.ค.
28 / ธ.ค.
21 / ธ.ค.
28 / ธ.ค.
4 / ก.พ.
11 / ก.พ.
18 / ก.พ.

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2

แผนกาหนดเวลาวิธสี ายงานวิกฤตแบบกิจกรรมบนปม
แผนกาหนดเวลาผังข่ายงานนาหน้า
แผนกาหนดเวลาทรัพยากร
เวลา และต้นทุนโครงการ
แผนกาหนดเวลา PERT และ การทาเลียนแบบ
แผนกาหนดเวลา PERT และ การทาเลียนแบบ
การควบคุมโครงการโดยการวิเคราะห์แผนงานทีท่ าได้
การควบคุมโครงการโดยการวิเคราะห์แผนงานทีท่ าได้
สอบปลายภาค

บรรณานุกรม
วิสตู ร จิระดาเกิง./(2544)การวางแผนงานและแผนกาหนดเวลาก่อสร้าง/พิมพ์ครัง้ ที่ 1 /กรุงเทพฯ : วรรณกวี
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(ได้แก่หนังสือ ตารา
หรือเอกสารอื่นๆที่ใช้ประกอบในการเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอนจะวางไว้ที่จดุ
นี้ หรือที่ท้ายเล่มก็ได้ การเขียนก็ให้เป็ นไปตามหลักสากล เช่น ชื่อผูแ้ ต่ง./ (ปี่ ที่ พิมพ์)./
ชื่อเรื่อง/ครัง้ ที่พิมพ์./จังหวัดที่พิมพ์:/สานักพิ มพ์ เป็ นต้น)

