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ลกัษณะรายวิชา 
  

1.  รหสัและช่ือวิชา 20114703   ( การบรหิารงานก่อสรา้ง ) 
                                20114703   ( Construction Management )  
2.  สภาพรายวิชา       วชิาชพีเลอืกเสร ี
                               หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู 
3.  ระดบัรายวิชา        ภาคการศกึษาที ่2  ชัน้ปีที ่2 
4.  รายวิชาพื้นฐาน      .......................................   
5.  เวลาศึกษา             ทฤษฎ ี 2  ชัว่โมง    ปฏบิตั ิ0  ชัว่โมง รวมทัง้ส้ิน 32  ชัว่โมง  และนกัศกึษา 
                               จะตอ้งใชเ้วลาศกึษาคน้ควา้นอกเวลา 4  ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ตลอด 16  สปัดาห ์   
                             ( ไมร่วมการสอบกลางภาค-ปลายภาค) 
6. จ านวนหน่วยกิต      2 หน่วยกติ 

    7. จดุมุ่งหมายรายวิชา    1. รูห้ลกัการบรหิารงานก่อสรา้ง  
                               2. เขา้ใจหลกัการบรหิารงานก่อสรา้ง 

                                       3. 
น าความรูเ้กีย่วกบัหลกัการบรหิารงานก่อสรา้งไปประยุกตใ์ชใ้นงานก่อสรา้งได้ 

                                           4. วเิคราะหห์ลกัการบรหิารงานก่อสรา้งได้ 
                                           5. สงัเคราะหล์กัการบรหิารงานก่อสรา้งได้ 

                                       6. ประเมนิหลกัการบรหิารงานก่อสรา้งได้ 
                                       7. ปฏบิตักิารคน้ควา้ การใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานก่อสรา้งได้ 
                                       8. ปฏบิตั…ิ…(ถา้มหีน่วยกติปฏบิตั)ิ……… 
                                       9. จติพสิยัในการเรยีนมเีจตคตแิละกจินิสยัทีด่ ี
มคีุณธรรมและจรยิธรรมในการบรหิารงานก่อสรา้ง 

  8. ค าอธิบายรายวิชา ศกึษาเกีย่วกบัหลกัการจดัการ การจดัองคก์ร 
การประสานงานระหว่างผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในงานก่อสรา้ง 
การวางแผนงานก่อสรา้งดว้ยระบบสายงานวกิฤต (CPM) แผนงาน (BAR 
CHART) การด าเนินการก่อสรา้ง การควบคุมตดิตามความก้าวหน้าของงาน 
การควบคุมค่าใชจ้่ายของโครงการ การจดัหาวสัดุ เครือ่งมอื 
เครือ่งจกัรกลและแรงงาน 

หมายเหต ุ       1. การเขยีนจดุมุง่หมายรายวชิา ตอ้ง    
                        1.1 เป็นจดุประส่งคท์ัว่ไป  

                                             1.2  ตอ้งครอบคลุมทัง้รายวชิาโดยดจูากค าอธบิายรายวชิาเป็นหลกั                                                                                                                                                                    
                                             1.3  เรยีงตามล าดบัการเรยีนรู ้ ต ่าไปสงู (ขึน้อยูก่บัตอ้งการใหผู้เ้รยีนบรรลุถงึระดบัใด)  
                                             1.4  จ านวนขอ้ควรไมค่วรเกนิ10 ขอ้                                                                                                                      
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                    2. การแบ่งบท-หวัขอ้  
ในทางปฏบิตัทิ าไดโ้ดยน าเนื้อหาในค าอธบิายรายวชิามาจดักลุ่มใหเ้ป็นบท  
โดยเรยีงล าดบัเนื้อหาใหม้คีวามต่อเนื่องของเนื้อหาและแต่ ละบทเรยีนจะตอ้งม ีหวัขอ้ยอ่ยบทละไมต่ ่ากว่า 2 
หวัขอ้     
 
 
 
 
 

 

การแบง่บทเรียน/หวัข้อ 
 

  บทเรียนท่ี 
 

รายการ 
เวลา(ชัว่โมง) 

ท ป 

1 1.  โครงการก่อสร้าง 
          1.1 ประเภทของงานก่อสรา้ง 
          1.2 ลกัษณะของโครงการ 
          1.3 วงจรชวีติของโครงการ 
          1.4 งานของทมีบรหิารโครงการก่อสรา้ง 

2  

2 2.  การวางแผนโครงการ 
           2.1 ประโยชน์ของการวางแผนโครงการ 
           2.2 ระบบวางแผน และ ควบคุมโครงการ 
           2.3 ขัน้ตอนและวธิกีารในการจดัท าแผนงานก่อสรา้ง 
           2.4 โครงสรา้งรายการงาน 
           2.5 รหสักจิกรรม 

2  

3 3.  การจดัองคก์ารโครงการ และ ผงัแจกแจงความรบัผิดชอบ 
           3.1 การจดัองคก์ารโครงการ 

        3.2 การจดัองคก์ารแบบประสาน 
       3.3 การตดิต่อประสานงานแบบประสาน 
       3.4 ผงัแจกแจงความรบัผดิชอบ 
       3.5 อ านาจและความรบัผดิชอบ 

2  

4 4.  การประมาณเวลาของงานก่อสร้าง 
           4.1 ขอ้มลูในการประมาณเวลาของกจิกรรมก่อสรา้ง 

        4.2 การประมาณเวลาของงานก่อสรา้ง 

2 
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5 5.  แผนก าหนดเวลา (Gantt Chart) 
           5.1 รายละเอยีดแผนก าหนดเวลา Gantt Chart 

        5.2 ขัน้ตอนการสรา้งแผนงานก าหนดเวลา Gantt Chart 
       5.3 การประเมนิผลการด าเนินงานโดยแผนก าหนดเวลา Gantt 
Chart 
      5.4 การวเิคราะหก์ารเงนิหมุนเวยีนจากแผนก าหนดเวลา Gantt 
Chart 

2  

6 6.  แผนก าหนดเวลาวิธีสายงานวกฤตแบบกิจกรรมบนลูกศร 
           6.1 แผนก าหนดเวลาวธิสีายงานวกิฤต 

        6.2 แผนก าหนดเวลา CPM  แบบกจิกรรมบนลกูศร 

2  

 

 
 
 

การแบง่บทเรียน/หวัข้อ 
 

  บทเรียนท่ี 
 

รายการ 
เวลา(ชัว่โมง) 

ท ป 

7 7. แผนก าหนดเวลาวิธีสายงานวิกฤตแบบกิจกรรมบนปม 
       7.1 ลกัษณะแผนก าหนดเวลา CPM แบบ AON  
       7.2 การสรา้งแผนก าหนดเวลา CPM แบบ AON 
       7.3 ขอ้ควรระวงัในการสรา้งแผนก าหนดเวลา CPM แบบ  AON 
       7.4 การค านวณก าหนดเวลาต่างๆ ในแผนก าหนดเวลา CPM  แบบ  AON 

2  

8 8.แผนก าหนดเวลาผงัข่ายานน าหน้า 
     8.1 ลกัษณะส าคญัของแผนก าหนดเวลา PDM 
     8.2 การค านวณค่าเวลาต่างๆ ในแผนก าหนดเวลา PDM  
     8.3 สายงานวกิฤต และเวลาลอยตวัในแผนก าหนดเวลา PDM 

2  

9 9. แผนก าหนดเวลาทรพัยากร 
   9.1 การใชท้รพัยากรในงานก่อสรา้ง 
   9.2 
การแกป้ญัหาความตอ้งการทรพัยากรไมส่ม ่าเสมอโดยการปรบัระดบัทรพั
ยากร 
   9.3 การแกป้ญัหาทรพัยากรมจี านวนจ ากดั 
   9.4 การแกป้ญัหาทรพัยากรไมท่นัตามตอ้งการ 

2  
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10 10. เวลา และต้นทุนโครงการ 
   10.1 ผลของการท างานก่อสรา้งลา้ชา้ หรอืเรว็กว่าแผน 
   10.2 การลดเวลาของโครงการก่อสรา้ง 
   10.3 ความสมัพนัธร์ะหว่างจ านวนช่าง เวลา 
และตน้ทุนกจิกรรมก่อสรา้ง 
   10.4 เวลาเหมาะสมทีสุ่ดของโครงการ 
   10.5 ขัน้ตอนการวเิคราะหห์าเวลาเหมาะสมทีสุ่ดของโครงการก่อสรา้ง 

2 
 

 

11 11. แผนก าหนดเวลา PERT  และ การท าเลียนแบบ 
  11.1 การวเิคราะหว์งรอบเวลา 
  11.2 การน าค่าวงรอบเวลาไปใชใ้นแผนก าหนดเวลา PERT  
  11.3 การวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นแผนก าหนดเวลาโครงการ  PERT 
  11.4 ขัน้ตอนการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องเวลาโครงการ 
  11.5 ตวัอยา่งการวเิคราะหแ์ผนก าหนดเวลา PERT  
  11.6 การท าเลยีนแบบ 
  11.7 การใช ้Monte Carlo Technique ในการท าเลยีนแบบ 
  11.8 ตวัอยา่งการท าเลยีนแบบในโครงการก่อสรา้ง 

2  

12 12. การควบคมุโครงการโดยการวิเคราะหผ์งงานท่ีท าได้ 
   12.1 กระบวนการาควบคุมโครงการ 
   12.2 แผนก าหนดเวลา 
   12.3 การวเิคราะหผ์ลงานทีท่ าได้ 
   12.4การรายงานการวเิคราะหผ์ลงานทีท่ าได้ 

2  

จดุประสงคก์ารสอน 
 

  บทเรียนท่ี 
 

รายการ 
เวลา(ชัว่โมง) 

ท ป 

1 1.  โครงการก่อสร้าง 
          1.1 สามารถอธบิายประเภทของงานก่อสรา้ง 
          1.2 สามารถอธบิายลกัษณะของโครงการ 
          1.3 สามารถอธบิายวงจรชวีติของโครงการ 
          1.4 สามารถอธบิายงานของทมีบรหิารโครงการก่อสรา้ง 

2  

2 2.  การวางแผนโครงการ 
           2.1 สามารถอธบิายประโยชน์ของการวางแผนโครงการ 
           2.2 สามารถอธบิายระบบวางแผน และ ควบคุมโครงการ 
           2.3 
สามารถอธบิายขัน้ตอนและวธิกีารในการจดัท าแผนงานก่อสรา้ง 

2  
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           2.4 สามารถอธบิายโครงสรา้งรายการงาน 
           2.5 สามารถอธบิายรหสักจิกรรม 

3 3.  การจดัองคก์ารโครงการ และ ผงัแจกแจงความรบัผิดชอบ 
          3.1 สามารถอธบิายการจดัองคก์ารโครงการ 

        3.2 สามารถอธบิายการจดัองคก์ารแบบประสาน 
      3.3 สามารถอธบิายการตดิต่อประสานงานแบบประสาน 
      3.4 สามารถอธบิายผงัแจกแจงความรบัผดิชอบ 

          3.5 สามารถอธบิายอ านาจและความรบัผดิชอบ 

2  

4 4.  การประมาณเวลาของงานก่อสร้าง 
         4.1 
สามารถอธบิายขอ้มลูในการประมาณเวลาของกจิกรรมก่อสรา้ง 
         4.2 สามารถอธบิายการประมาณเวลาของงานก่อสรา้ง 

2 
 

 

5 5.  แผนก าหนดเวลา (Gantt Chart) 
         5.1 สามารถอธบิายรายละเอยีดแผนก าหนดเวลา Gantt Chart 

       5.2 สามารถอธบิายขัน้ตอนการสรา้งแผนงานก าหนดเวลา Gantt 
Chart 
      5.3 
สามารถอธบิายการประเมนิผลการด าเนินงานโดยแผนก าหนดเวลา 
Gantt Chart 

          
5.4สามารถอธบิายการวเิคราะหก์ารเงนิหมุนเวยีนจากแผนก าหนดเวลา 
Gantt Chart 

2  

6 6.  แผนก าหนดเวลาวิธีสายงานวกฤตแบบกิจกรรมบนลูกศร 
        6.1 สามารถอธบิายแผนก าหนดเวลาวธิสีายงานวกิฤต 
        6.2 สามารถอธบิายแผนก าหนดเวลา CPM  แบบกจิกรรมบนลกูศร 

2  

 
 
 
 

จดุประสงคก์ารสอน 
 

  บทเรียนท่ี 
 

รายการ 
เวลา(ชัว่โมง) 

ท ป 

7 7. แผนก าหนดเวลาวิธีสายงานวิกฤตแบบกิจกรรมบนปม 
       7.1 สามารถอธบิายลกัษณะแผนก าหนดเวลา CPM แบบ AON  

2  
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       7.2 สามารถอธบิายการสรา้งแผนก าหนดเวลา CPM แบบ AON 
       7.3 สามารถอธบิายขอ้ควรระวงัในการสรา้งแผนก าหนดเวลา CPM แบบ  
AON 
       7.4 สามารถอธบิายการค านวณก าหนดเวลาต่างๆ ในแผนก าหนดเวลา CPM  
แบบ  AON 

8 8. แผนก าหนดเวลาผงัข่ายานน าหน้า 
     8.1 สามารถอธบิายลกัษณะส าคญัของแผนก าหนดเวลา PDM 
     8.2 สามารถอธบิายการค านวณค่าเวลาต่างๆ ในแผนก าหนดเวลา 
PDM  
     8.3สามารถอธบิายสายงานวกิฤต 
และเวลาลอยตวัในแผนก าหนดเวลา PDM 

2  

9 9. แผนก าหนดเวลาทรพัยากร 
   9.1 สามารถอธบิายการใชท้รพัยากรในงานก่อสรา้ง 
   9.2 
สามารถอธบิายการแกป้ญัหาความตอ้งการทรพัยากรไม่สม ่าเสมอโดยกา
รปรบัระดบัทรพัยากร 
   9.3 สามารถอธบิายการแกป้ญัหาทรพัยากรมจี านวนจ ากดั 
   9.4 สามารถอธบิายการแกป้ญัหาทรพัยากรไมท่นัตามตอ้งการ 

2  

10 10. เวลา และต้นทุนโครงการ 
   10.1 สามารถอธบิายผลของการท างานก่อสรา้งลา้ชา้ หรอืเรว็กว่าแผน 
   10.2 สามารถอธบิายการลดเวลาของโครงการก่อสรา้ง 
   10.3 สามารถอธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างจ านวนช่าง เวลา 
และตน้ทุนกจิกรรมก่อสรา้ง 
   10.4 สามารถอธบิายเวลาเหมาะสมทีสุ่ดของโครงการ 
   10.5 
สามารถอธบิายขัน้ตอนการวเิคราะหห์าเวลาเหมาะสมทีสุ่ดของโครงการก่
อสรา้ง 

2 
 

 

11 11. แผนก าหนดเวลา PERT  และ การท าเลียนแบบ 
  11.1 สามารถอธบิายการวเิคราะหว์งรอบเวลา 
  11.2 สามารถอธบิายการน าค่าวงรอบเวลาไปใชใ้นแผนก าหนดเวลา 
PERT  
  11.3 
สามารถอธบิายการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นแผนก าหนดเวลาโครงการ  
PERT 
  11.4 
สามารถอธบิายขัน้ตอนการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องเวลาโครงการ 

2  
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  11.5 สามารถอธบิายตวัอยา่งการวเิคราะหแ์ผนก าหนดเวลา PERT  
  11.6 สามารถอธบิายการท าเลยีนแบบ 
  11.7 สามารถอธบิายการใช ้Monte Carlo Technique 
ในการท าเลยีนแบบ 

จดุประสงคก์ารสอน 
 

  บทเรียนท่ี 
 

รายการ 
เวลา(ชัว่โมง) 

ท ป 

12 12. การควบคมุโครงการโดยการวิเคราะหผ์งงานท่ีท าได้ 
   12.1 สามารถอธบิายกระบวนการาควบคุมโครงการ 
   12.2 สามารถอธบิายแผนก าหนดเวลา 
   12.3 สามารถอธบิายการวเิคราะหผ์ลงานทีท่ าได้ 
   12.4 สามารถอธบิายการรายงานการวเิคราะหผ์ลงานทีท่ าได้ 

2  

 
 
 
 
หมายเหต ุ การเขียนจดุสงคก์ารสอน 
1. น าชื่อบทเรยีนมาเขยีนเป็นจุดประสงคท์ัว่ไป  โดย ใชก้รยิาน า   รู ้   เขา้ใจ    น า...........ไปใช ้   วเิคราะห ์    

สงัเคราะห ์ ประเมนิ เป็นตน้ ใหค้รอบคลุมหวัขอ้ทัง้หมดในบทเรยีนนี้  
หรอืไมถ่า้เขยีนยากกใ็หท้ าเป็นชื่อบทกไ็ด้ 

2. น าหวัขอ้ในแต่ละบทมาเขยีนเป็นจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม และตอ้งสอดคลอ้งวตัถุประสงคท์ัว่ไปของบท  
ในขอ้ 1 ดจูากตารางกรยิาใชน้ า 
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ตารางค ากริยาท่ีใช้ในการเขียนจดุประสงคก์ารสอน 

1) วิชาท่ีเป็นทฤษฎี (ด้านพทุธิพิสยั) 

จดุประสงคท์ัว่ไป จดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
 1. อธบิายหลกัการบรหิารงานก่อสรา้ง การวางแผนงาน สามารถอธบิายขัน้ตอนการวางแผนงานก่อสรา้งได้ 
2. เขา้ใจหลกัการบรหิารงานก่อสรา้ง การวางแผนงาน สามารถยกตวัอยา่งแผนงานบรหิารงานก่อสรา้งได ้

 3. 
สามารถน าหลกัการบรหิารงานก่อสรา้งไปใชใ้นงานก่อสรา้งได้ 

สามารถวางแผนงานบรหิารงานก่อสรา้งได ้ 

4. การวเิคราะหก์ารวางแผนงานก่อสรา้งได ้ สามารถวางแผนงานก่อสรา้งได ้
5. สงัเคราะหก์ารวางแผนงานก่อสรา้งได้ สามารถเสนอแนะแผนงานการก่อสรา้งได ้
6. ประยกุตแ์ผนงานการบรหิารงานก่อสรา้งได้ สามารถวนิิจฉยั แกไ้ข แผนงานก่อสรา้งได้ 

2) วิชาท่ีมีปฏิบติั (ด้านทกัษะพิสยั) 

จดุประสงคท์ัว่ไป จดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
ปฏบิตั.ิ........................... 
ทดลอง.................................. 

สรา้ง.......    ต่อ.......  แก.้......   ประกอบ....   
ออกแบบท าตาม....  ซ่อม..  ผสม....... วาด....  
เลื่อย.......  ระบาย  
ชัง่... ตวง.....   วดั.....  

3) ทุกรายวิชาต้องมีด้านจิตใจ (ด้านจิตพิสยั) 

จดุประสงคท์ัว่ไป จดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
มเีจตคตแิละกจินิสยัทีด่ ี
มคีุณธรรมและจรยิธรรมในการบรหิารงานก่อสรา้ง 

ใชคุ้ณธรรมและจรยิธรรมในการบรหิารงานก่อสรา้ง 

มสี่วนรว่มในการเรยีนรู ้ จดบนัทกึขอ้มลูเป็นประโยชน์ในการเรยีนรู้ 



9 
 

เหน็คุณค่าในการท าแผนการบรหิารงาน สามารถแสดงความคดิเหน็ในแผนงานก่อสรา้งได ้
การจดัระบบการบรหิารงานก่อสรา้ง สามารถแสดงความส าคญั  

จดัระเบยีบแผนงานก่อสรา้งได ้

 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลรายวิชา 
รายวชิานี้แบ่งเป็น 12 หน่วย   แยกได ้    12   บทเรยีน    การวดัและประเมนิผลรายวชิาจะด าเนินการ  ดงันี้ 
 
1. วธิกีาร   ด าเนินการรวบรวมขอ้มลูเพื่อการประเมนิผลแยกเป็น 4  ส่วนโดย 

แบ่งแยกคะแนนแต่ละส่วนจากคะแนนเตม็  ทัง้รายวชิา 100 คะแนนดงันี้ 
  1.1 ผลงานทีม่อบหมาย 40 คะแนน  หรอืรอ้ยละ 40 
  1.2 ทดสอบกลางภาค 20 คะแนน  หรอืรอ้ยละ 20 
  1.3 ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน  หรอืรอ้ยละ 20 
  1.4 จติพสิยั  20 คะแนน  หรอืรอ้ยละ 20 

 
2. เกณฑผ์่านรายวชิา  ผูท้ีจ่ะผ่านรายวชิานี้จะตอ้ง 

  2.1  คะแนนสอบรวมตอ้งไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 50 
  2.2  มเีวลาเรยีนไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 80 
  2.3  ตอ้งผ่านการสอบกลางภาค และปลายภาค 

 
3.  เกณฑค์่าระดบัคะแนน 
    3.1  พจิารณาเกณฑผ์่านรายวชิาตามขอ้ 2  ผูท้ีไ่มผ่่านเกณฑข์อ้ 2 
จะไดร้บัค่า 

      ระดบัคะแนน F 
3.2  ผูท้ีผ่่านเกณฑข์อ้ 2  จะไดร้บัค่าระดบัคะแนนตามเกณฑ ์ ดงันี้ 
     คะแนนรอ้ยละ  80  ขึน้ไป               ไดร้ะดบัคะแนน   A 
 คะแนนอยู่ระหว่างรอ้ยละ 75 ไดร้ะดบัคะแนน  B+ 
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 คะแนนอยู่ระหว่างรอ้ยละ  70 ไดร้ะดบัคะแนน  B 
 คะแนนอยู่ระหว่างรอ้ยละ  65 ไดร้ะดบัคะแนน  C+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างรอ้ยละ  60 ไดร้ะดบัคะแนน  C 
 คะแนนอยู่ระหว่างรอ้ยละ  55 ไดร้ะดบัคะแนน  D+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างรอ้ยละ  50 ไดร้ะดบัคะแนน  D 
 คะแนนต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้ะดบัคะแนน  F 

 
 

 
 
 
 
 
 

ตารางก าหนดน ้าหนักคะแนน 

เล
ขที่

บท
เรี
ยน

   คะแนนรายบทเรียนและน ้าหนักคะแนน 
 
 
 

ช่ือบทเรียน 

คะ
แน

นร
าย

หน่
วย

 

น ้าหนักคะแนน 

พทุธิพิสยั 

ทกั
ษะ

พิส
ยั 

คว
าม

รู้-
คว

าม
จ า

 
คว

าม
เข้
าใ
จ 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช้ 

สงู
กว่

า 

1 โครงการก่อสรา้ง 2      

2 การวางแผนโครงการ 2      
3 การจดัองคก์ารโครงการ และ ผงัแจกแจงความรบัผดิชอบ 2      
4 การประมาณเวลาของงานก่อสรา้ง 5      
5 แผนก าหนดเวลา (Gantt Chart) 5      
6 แผนก าหนดเวลาวธิสีายงานวกฤตแบบกจิกรรมบนลกูศร 2      
7 แผนก าหนดเวลาวธิสีายงานวกิฤตแบบกจิกรรมบนปม 2      
8 แผนก าหนดเวลาผงัขา่ยานน าหน้า 2      
9 แผนก าหนดเวลาทรพัยากร 4      
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10 เวลา และตน้ทุนโครงการ 4      
11 แผนก าหนดเวลา PERT  และ การท าเลยีนแบบ 5      
12 การควบคุมโครงการโดยการวเิคราะหแ์ผนงานทีท่ าได ้ 5      

        
ก คะแนนภาควิชาการ (พทุธิพิสยัและทกัษะพิสยั) 40      

ข 
คะแนนภาคผลงาน (รายงาน, ช้ินงาน 
เป็นการบูรณาการทุกหน่วย) 

40 

 

ค คะแนนจิตพิสยั 20 
 รวมทัง้ส้ิน 100 

 
หมายเหตุ   

1. การก าหนดคะแนนในรายบท ใหใ้ชเ้วลาทีใ่ชใ้นการสอนมาเป็นตวัแบ่งโดยเทยีบเป็น สดัส่วนในการ  
   ก าหนดกไ็ด ้

      2. การก าหนดคะแนนยอ่ย ๆ ในแต่ละระดบัของพุทธพสิยั(ความรูค้วามจ า ความเขา้ใจ การน าไปใข ้และ 
       สงูกว่า)  ใหใ้ชว้ธิรีวมจ านวนขอ้ของจดุประสงคก์ารสอนในแต่ละระดบัเขา้ดว้ยกนั  แลว้เทยีบเป็นสดัส่วน 
         ในการก าหนดคะแนนกไ็ด ้ เช่นหน่วยทีห่นึ่ง 10 คะแนน   เมือ่นบัจุดประสงค ์มรีะดบัความรูค้วามจ า 3 
ขอ้  
         ความเขา้ใจ 9 ขอ้ การน าไปใข ้18 ขอ้ เมือ่เทยีบสดัส่วนจะไดค้วามรูค้วามจ า 1 คะแนน  ความเขา้ใจ 3  
         คะแนน   และการน าไปใข ้6  คะแนน(ถา้เป็นทศนิยมใหป้ดัเป็นจ านวนเตม็)   

 

ก าหนดการสอน 
สปัดาหท่ี์ วนั / เดือน คาบท่ี รายการสอน หมายเหตุ 

1 5 / พ.ย. 1-2 โครงการก่อสรา้ง  

2 12 / พ.ย. 1-2 การวางแผนโครงการ  
3  19 / พ.ย. 1-2 การจดัองคก์ารโครงการ และ ผงัแจกแจงความรบัผดิชอบ  
4 26 / พ.ย. 1-2 การประมาณเวลาของงานก่อสรา้ง  
5 3 / ธ.ค. 1-2 แผนก าหนดเวลา (Gantt Chart)  
6 10 / ธ.ค. 1-2 แผนก าหนดเวลา (Gantt Chart)  
7 17 / ธ.ค. 1-2 แผนก าหนดเวลาวธิสีายงานวกฤตแบบกจิกรรมบนลกูศร  
8 24 / ธ.ค. 1-2 แผนก าหนดเวลาวธิสีายงานวกฤตแบบกจิกรรมบนลกูศร  
9 31 / ธ.ค. 1-2                                สอบกลางภาค  
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10 7 / ม.ค. 1-2 แผนก าหนดเวลาวธิสีายงานวกิฤตแบบกจิกรรมบนปม  
11 14 / ธ.ค. 1-2 แผนก าหนดเวลาผงัขา่ยงานน าหน้า  
12 21 / ธ.ค. 1-2 แผนก าหนดเวลาทรพัยากร  
13 28 / ธ.ค. 1-2 เวลา และตน้ทุนโครงการ  
14 21 / ธ.ค. 1-2 แผนก าหนดเวลา PERT  และ การท าเลยีนแบบ  
15 28 / ธ.ค. 1-2 แผนก าหนดเวลา PERT  และ การท าเลยีนแบบ  
16 4 / ก.พ. 1-2 การควบคุมโครงการโดยการวเิคราะหแ์ผนงานทีท่ าได ้  
17 11 / ก.พ. 1-2 การควบคุมโครงการโดยการวเิคราะหแ์ผนงานทีท่ าได ้  
18 18 / ก.พ.  สอบปลายภาค  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 

 

 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 

วสิตูร จริะด าเกงิ./(2544)การวางแผนงานและแผนก าหนดเวลาก่อสรา้ง/พมิพค์รัง้ที ่1 /กรงุเทพฯ : วรรณกว ี
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(ได้แก่หนังสือ ต ารา 
หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีใช้ประกอบในการเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนจะวางไว้ท่ีจดุ
น้ีหรือท่ีท้ายเล่มกไ็ด้ การเขียนกใ็ห้เป็นไปตามหลกัสากล เช่น ช่ือผูแ้ต่ง./ (ป่ีท่ีพิมพ)์./ 
ช่ือเร่ือง/ครัง้ท่ีพิมพ.์/จงัหวดัท่ีพิมพ:์/ส านักพิมพ ์เป็นต้น) 

 


