
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

การวางแผนงานและบริหารโครงการด้วย Bar Chart และ S-Curve    
ระหว่างวันที่  3 – 4 มีนาคม  2564   

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์        รุ่นที่ 3 
 

 

ผู้เข้าร่วมอบรม จะต้องน า Notebook มาในวันอบรม 

รับจ านวนจ ากัด 30 ท่านเท่านั้น 

  

เน้ือหา เป็นการอบรมประกอบการปฏบิตัจิรงิใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่ะสามารถวางแผนงานดว้ยวธิ ีBar Chart  
และ S-Curve ดว้ยโปรแกรม Excel 

 

วตัถปุระสงค ์ เป็นการอบรมเพือ่พฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่ะสามารถวางแผนงานดว้ยวธิ ีBar Chart  
และ S-Curve และสามารถน าไปใชในการวางแผนและควบคมุโครงการได้ 

 

คณุสมบติัผู้อบรม        วศิวกรทกุสาขา ทีต่อ้งการวางแผนงานโครงการขัน้พืน้ฐาน  
 

วิทยากรโดย 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ยทุธนา  เกาะก่ิง 

อาจารยป์ระจ าภาควชิาเทคโนโลยกีารออกแบบและบรหิารงานกอ่สรา้ง 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

 

หวัข้อและก าหนดการอบรม 
วนัพธุท่ี 3 มีนาคม 2564 PART 1 การวางแผนโครงการ (Project Planning)  
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบยีน 

 การทดสอบวดัความรูเ้บือ้งตน้  
 ประเภทของการวางแผนแบบต่างๆ 
 ความรูเ้บือ้งตน้การวางแผนงานแบบ Bar Chart  
 การน า BOQ วางแผน Bar Chart 

 การจดัท า WBS และจดัท าตารางเวลา  
 การจดัท า Activities List และ Bar Chart   
 การกระจายปรมิาณงานใน Bar Chart   
 การคดิรอ้ยละปรมิาณงานตามชว่งเวลาโครงการ 

 
วนัพฤหสับดีท่ี 4 มีนาคม 2564 PART 2 การควบคมุโครงการ(Project Controlling)  
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบยีน 

 ความรูเ้บือ้งตน้การตดิตามโครงการ 
 การสรา้งเสน้ S-Curve แผนงาน 
 การสรา้งจุดวดัต่างๆ ทีส่ าคญั หรอื Milestone 
 การระบุความกา้วหน้าลง Bar Chart   

 การสรา้งเสน้ S-Curve ความกา้วหน้า 
 การวเิคราะหปั์ญหาดว้ย S-Curve 
 การจดัท าแผนเรง่รดัหรอืปรบัแผน 
 การทดสอบความรูห้ลงัอบรม 

 
หมายเหตุ    
พกัรบัประทานอาหารวา่ง  เวลา 10.30 – 10.45 น.  และ  14.45 – 15.00 น. 
พกัรบัประทานอาหารกลางวนัเวลา  12.00 – 13.00 น. 

 

ติดตอ่สอบถามรายละเอียดอบรมได้ที ่
คุณสุพรรณีย์ แสนภกัด ี

Tel: (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, 
FAX:(02)184-4662 

E-mail : supannee@eit.or.th 



 
 
 

ใบสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การวางแผนงานและบริหารโครงการด้วย Bar Chart และ S-Curve รุ่นที่ 3 

ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2564   ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษทั) ................................................................................   

เลขที ่.......... หมูท่ี ่................ อาคาร  ........................  ซอย   ..........................  

ถนน ..................... ต าบล/แขวง ........................ อ าเภอ/เขต ..............................  

จังหวดั ......................  รหัสไปรษณีย ์...................... โทรศพัท ์...............................  

โทรสาร .......................................... E-mail :..........................................  

ผู้ประสานงานโดย .................................  โทรศัพท์   ..........................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ ี ..............................   ส านักงานใหญ ่   สาขา ........................  

ขอส ารองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปน้ี    (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกลุ   ........................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ........................  

2)  ชื่อ – นามสกลุ   ........................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ........................  

อัตราค่าลงทะเบียน 
 ช าระก่อน 

วันที่ 23 กมุภาพนัธ ์2564 
ช าระหลงั 

วันที่ 23 กมุภาพนัธ ์2564 
สมาชกิ วสท./นศ.ป.ตร ี 5,000 บาท/ท่าน 5,500 บาท/ท่าน 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6,000 บาท/ท่าน 6,500 บาท/ท่าน 
บุคคลทั่วไป 7,000 บาท/ท่าน 7,500 บาท/ท่าน 

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) 
 

การช าระเงิน 
เชค็        สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เขา้บญัชเีงนิฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขาสี่แยกศรวีรา เลขที ่140-2-30221-6  
 ธนาคารกรงุเทพ  สาขาสุรวงศ ์  เลขที ่147-4-32388-6 
 ธนาคารกรงุไทย   สาขาจามจรุีสแควส ์ เลขที ่162-0-09914-4 

หมายเหต:ุกรณีโอนเงนิเงนิเข้าบญัชธีนาคาร กรุณาแฟกซห์ลกัฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบชุื่อผู้เข้าอบรมทีอ่ยูใ่นการออกใบเสรจ็สง่มาที่
แฟกซ ์0-2184-4662 หรอืถา่ยรปูใบโอนแลว้สง่ Email มาที ่supannee@eit.or.th  
 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือต้องการขอ้มลูเพิ่มเตมิตดิตอ่ คณุสพุรรณีย ์แสนภักด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662 

E-mail : supannee@eit.or.th , Website : www.eit.or.th 

PDU 18 หน่วย 
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