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Advanced Microsoft Project 2016/2019 ขั้นสูง 
Microsoft Project 2016 เป็นโปรแกรมส ำเร็จรูปท่ีใชใ้นกำรบริหำรโครงกำรต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปอยำ่งท่ีผูท้  ำ
โครงกำรนั้นตอ้งกำร สำมำรถวำงแผนควบคุม ติดตำมควำมคืบหนำ้ กำรก ำหนดระยะเวลำ ทั้งแบบ
โครงกำรเดียวและหลำยๆ โครงกำรพร้อมๆ กนั เรำสำมำรถรู้และตรวจสอบไดท้นัท่ีว่ำแผนงำนต่ำงๆ นั้น
จะเสร็จเม่ือใด หรือตอ้งกำรเทียบระหว่ำงแผนงำนท่ีวำงแผนไวก้บัท่ีเกิดข้ึนจริงว่ำแตกต่ำงกนัเพียงใด และ
สำมำรถท่ีจะดูรำยงำนของค่ำใชจ่้ำยเท่ำใดท่ีเกิดข้ึนได ้เพื่อดูว่ำเกินไปจำกงบประมำณท่ีวำงแผนไวห้รือไม่ 
กำรท ำ Report ในหลำยๆ รูปแบบ เป็นตน้ โปรแกรมน้ีจะช่วยในกำรบริกำรโครงสร้ำง ผูใ้ชง้ำนทุกท่ำน
สำมำรถบริหำรงำน ตลอดจนกำรจดักำรกบัโครงกำรต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ด ำเนินกำรสอนโดย 
อำจำรยผ์ูมี้ประสบกำรณ์ดำ้นน้ีโดยตรง 

ในหลกัสูตรน้ีเป็นกำรต่อยอดจำกพื้นฐำนกำรใชง้ำน Microsoft Project 2016 เพื่อใหผู้เ้ขำ้อบรมสำมำรถ
เขำ้ใจฟีเจอร์เฉพำะทำงท่ีลึกข้ึนในกำรท ำงำนจริง ทั้งส่วนของ Task, Resources , Tracking, Cost และ 
Report โดยจะมีเทคนิคท่ีส ำคญัๆ ต่อกำรท ำงำนผำ่น Workshop มำกมำยท่ีทำงผูส้อนเตรียมมำฝึกฝนใน
คลำสน้ี 

วตัถุประสงค์: 

 เรียนรู้กำรจดักำรกิจกรรม (Task) ในโครงกำรขั้นสูง 
 เรียนรู้กำรจดักำรกบัทรัพยำกร (Resources) ขั้นสูง 
 เขำ้ใจกำรติดตำมงำนและฟีเจอร์ท่ีเจำะลึก 
 เรียนรู้กำรใชง้ำนเคร่ืองมือใน Microsoft Project 2016 ขั้นสูง 
 เขำ้ใจกำรออกรำยงำนแบบเจำะลึก ทั้งใน MS Project และใน MS Excel 
 เขำ้ใจกำรแกไ้ขส่วนต่ำงๆ ในโครงกำรขั้นสูง เช่น ตำรำง , time scale , report table เป็นตน้ 
 เขำ้ใจกำรแสดงค่ำใชจ่้ำยในโครงกำรแบบเจำะลึกข้ึน 
 เขำ้ใจกำรแสดงรำยงำนดว้ยเส้น S-Curve 
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 เขำ้ใจกำรวิเครำะห์ค่ำใชจ่้ำยผำ่น S-Curve ในโครงกำร 

กลุ่มเป้าหมาย: 

 นกัเรียนนกัศึกษำ 
 ครู อำจำรย ์วิทยำกรท่ีสนใจ 
 นกัวิชำกำร นกัไอที หรือผูดู้และระบบ 
 ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไปท่ีสนใจกำรใชง้ำนโปรแกรม Microsoft Project 2016 ขั้นสูง 

ความรู้พื้นฐาน: 

 ใชง้ำนคอมพิวเตอร์พื้นฐำนบนระบบปฎิบติักำรวินโดวไ์ด ้ 
 เคยใชง้ำนชุด Office ของ Microsoft Office เวอร์ชัน่ก่อนมำก่อน  
 เคยผำ่นกำรใชง้ำน Microsoft Project 2016 ขั้นพื้นฐำนมำก่อน 
 ใชง้ำนอินเตอร์เน็ตและเวบ็ไซตพ์ื้นฐำนได ้ 
 ติดตั้ง / ลบโปรแกรมพื้นฐำนบนระบบปฎิบติักำรวินโดวไ์ด ้ 

ระยะเวลาในการอบรม: 

 12 ชัว่โมง 

ราคาคอร์สอบรม: 

 7,900 บำท / คน (รำคำน้ียงัไม่ไดร้วมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

วทิยากรผู้สอน: 

 อำจำรยส์ำมิตร โกยม 

คอร์สที่ควรอบรมก่อนหน้า: 

 Basic Microsoft Project 2016/2019 พื้นฐำน 
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เน้ือหาการอบรม: 

บทที ่1 การจดัการกบักจิกรรม (Task) ขั้นสูง 

 กำรตั้งค่ำ Lead และ Lag time เพื่อเป็นปรับลด/เร่ง งำนในกิจกรรมท่ีตอ้งกำร 
 กำรท ำงำนกบั Task Contstrains เพื่อก ำหนดเง่ือนไขแบบต่ำง ๆ เช่น เร่ิมเร็วสุด/ชำ้สุด 
 กำรก ำหนดรูปแบบกิจกรรม และเปล่ียนแปลง เช่น fix cost เป็น fix duration เป็นตน้ 
 กำรก ำหนดและเปล่ียนแปลง Deadline ใหก้บัโครงกำร 
 กำรยำ้ยกิจกรรมและกำรท ำซ ้ ำในบำงกิจกรรม 
 กำรป้อนค่ำแรงคงท่ีลงในกิจกรรมเพิ่มเติม 
 เทคนิคกำรเชค็ Critical Paths ขั้นสูง 
 กำรใชง้ำน WBS Codes ในกิจกรรมของโครงกำร 
 Workshop กำรท ำงำนกบั Task ขั้นสูง 

บทที ่2 การจดัการกบัทรัพยากร (Resources) ขั้นสูง 

 เทคนิคกำรก ำหนด Resource rates หลำยรำยกำรพร้อมกนั 
 กำรดูรำยกำร Resource ท่ีว่ำงใชง้ำนไดแ้บบเจำะลึก 
 กำรใชง้ำน Work Contours 
 กำรเรียกดูกำรใชง้ำน Resources แยกรำยตวั 
 แสดงควำมล่ำชำ้ท่ีเกิดจำก Resource ท่ีใชแ้ต่ละรำยกำร 
 Workshop กำรใช ้Resource ขั้นสูง 

บทที ่3 การติดตามงานขั้นสูง 

 กำรเฝ้ำดู (Monitoring) กำรจดัสรรทรัพยำกร 
 กำรปรับ Resource ท่ีใชง้ำนเกินใหส้มดุล 
 กำรเฝ้ำติดตำมค่ำใชจ่้ำยในโครงกำร 
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 เทคนิคกำรดูสถำนะภำพรวมของโครงกำรทั้งหมด 
 กำรก ำหนดสัญลกัษณ์เป็นภำพไอคอน หรือสีของกิจกรรมท่ี Resources เกิน 
 เจำะลึกกำรติดตำมงำนผำ่น %Complete, %Work Complete 
 กำรตั้งค่ำ Baseline และ Status Date ขั้นสูง 
 Workshop กำรติดตำมงำนขั้นสูง 

บทที ่4 การออกรายงาน (Report) ขั้นสูง 

 กำรดูค่ำใชจ่้ำยผำ่น Earned Value Analysis 
 กำรออกแบบรำยงำนค่ำใชจ่้ำยโครงกำรแบบเจำะลึกข้ึน 
 กำรเลือกออกแบบรำยงำนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 กำรเปล่ียนมุมมองกำรแสดงผลรำยงำน 
 กำรปรับแต่งรูปแบบกำรแสดงผลของรำยงำนใหถู้กตอ้งสวยงำมยิง่ข้ึน 
 กำรแทรกวตัถุอ่ืน ๆ ร่วมในรำยงำน 
 กำรจดักำรรำยงำนในเชิงลึก 
 กำรตั้งค่ำหนำ้กระดำษในกำรแสดงผลรำยงำนใหเ้หมำะสม 
 กำรปรับแต่งหนำ้กระดำษขั้นสูง 

บทที ่5 การปรับแต่งรายงาน (Report) ขั้นสูง 

 กำรเลือก ยำ้ย ปรับขนำด ของกรำฟในรำยงำน 
 กำรเลือกฟิลดเ์พื่อเพิ่มลดขอ้มูลในกำรแสดงผลรำยงำน 
 กำรออกแบบนหนำ้ตำของรำยงำนเพื่อน ำกลบัมำใชซ้ ้ ำได ้
 กำรใชต้ำรำงรำยงำน 
 กำรออกแบบตำรำงรำยงำนใหมี้ควำมสวยงำมยิง่ข้ึน 
 กำรปรับแต่งโครงสร้ำง (Layout) ของรำยงำน 
 กำรปรับแต่งขนำดรูปภำพ ขอ้ควำม กล่อง และรูปทรำงต่ำง ๆ ในรำยงำน 
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 กำรจดัรูปแบบภำพประกอบรำยงำนต่ำง ๆ ใหมี้ควำมสวยงำม 
 Workshop กำรออกแบบรำยงำนขั้นสูง 

บทที ่6 การสร้างรายงานแบบ Visual Reporting 

 รู้จกัรำยงำนแบบ Visual Reporting 
 น ำขอ้มูลจำก MS Project ไปใชง้ำนใน MS Excel 
 เตรียมขอ้มูลท่ีจ ำเป็นส ำหรับออกรำยงำนทำงกำรเงิน 
 รู้จกัตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยงำนกำรเงิน 
 น ำขอ้มูลท่ีไดม้ำสร้ำงรกรำฟแบบ S-Curve ใน Excel 
 ปรับแต่ง S-Curve ใหถู้กตอ้งสวยงำม 
 น ำรำยงำน S-Curve ท่ีไดจ้ำก MS Excel มำแสดงผลใน MS Project ร่วมกนั Gantt Chart 
 Workshop กำรท ำ S-Curve Chart Diagram แบบเจำะลึก  


