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Advanced Microsoft Project 2016/2019 ข้ันสูง 

Microsoft Project 2016 เป็นโปรแกรมส ำเรจ็รปูทีใ่ชใ้นกำรบรหิำรโครงกำร
ต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปอยำ่งทีผู่ท้ ำโครงกำรนัน้ตอ้งกำร สำมำรถวำงแผนควบคุม 
ตดิตำมควำมคบืหน้ำ กำรก ำหนดระยะเวลำ ทัง้แบบโครงกำรเดยีวและหลำยๆ 
โครงกำรพรอ้มๆ กนั เรำสำมำรถรูแ้ละตรวจสอบไดท้นัทีว่ำ่แผนงำนต่ำงๆ นัน้

จะเสรจ็เมือ่ใด หรอืตอ้งกำรเทยีบระหวำ่งแผนงำนทีว่ำงแผนไวก้บัทีเ่กดิขึน้จรงิวำ่แตกต่ำงกนัเพยีงใด และสำมำรถ
ทีจ่ะดูรำยงำนของคำ่ใชจ้่ำยเท่ำใดทีเ่กดิขึน้ได ้เพื่อดูวำ่เกนิไปจำกงบประมำณทีว่ำงแผนไวห้รอืไม่ กำรท ำ Report 
ในหลำยๆ รูปแบบ เป็นตน้ โปรแกรมนี้จะชว่ยในกำรบรกิำรโครงสรำ้ง ผูใ้ชง้ำนทุกท่ำนสำมำรถบรหิำรงำน 
ตลอดจนกำรจดักำรกบัโครงกำรต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ ด ำเนินกำรสอนโดย อำจำรยผ์ูม้ปีระสบกำรณ์ดำ้นนี้
โดยตรง 

ในหลกัสูตรนี้เป็นกำรตอ่ยอดจำกพืน้ฐำนกำรใชง้ำน Microsoft Project 2016 เพื่อใหผู้เ้ขำ้อบรมสำมำรถเขำ้ใจ
ฟีเจอรเ์ฉพำะทำงทีล่กึขึน้ในกำรท ำงำนจรงิ ทัง้ส่วนของ Task, Resources , Tracking, Cost และ Report โดยจะมี
เทคนคิทีส่ ำคญัๆ ตอ่กำรท ำงำนผำ่น Workshop มำกมำยทีท่ำงผูส้อนเตรยีมมำฝึกฝนในคลำสนี้ 

วัตถุประสงค์: 

o เรยีนรูก้ำรจดักำรกจิกรรม (Task) ในโครงกำรขัน้สูง 
o เรยีนรูก้ำรจดักำรกบัทรพัยำกร (Resources) ขัน้สูง 
o เขำ้ใจกำรตดิตำมงำนและฟีเจอรท์ีเ่จำะลกึ 
o เรยีนรูก้ำรใชง้ำนเครือ่งมอืใน Microsoft Project 2016 ข ัน้สูง 
o เขำ้ใจกำรออกรำยงำนแบบเจำะลกึ ทัง้ใน MS Project และใน MS Excel 
o เขำ้ใจกำรแกไ้ขส่วนต่ำงๆ ในโครงกำรขัน้สูง เชน่ ตำรำง , time scale , report table เป็นตน้ 
o เขำ้ใจกำรแสดงค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรแบบเจำะลกึขึน้ 
o เขำ้ใจกำรแสดงรำยงำนดว้ยเสน้ S-Curve 
o เขำ้ใจกำรวเิครำะหค์่ำใชจ้ำ่ยผำ่น S-Curve ในโครงกำร 
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กลุ่มเปา้หมาย: 

o นกัเรยีนนกัศกึษำ 
o ครู อำจำรย ์วทิยำกรทีส่นใจ 
o นกัวชิำกำร นกัไอท ีหรอืผูดู้และระบบ 
o ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไปทีส่นใจกำรใชง้ำนโปรแกรม Microsoft Project 2016 ข ัน้สูง 

ความรู้พืน้ฐาน: 

o ใชง้ำนคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐำนบนระบบปฎบิตักิำรวนิโดวไ์ด ้ 
o เคยใชง้ำนชดุ Office ของ Microsoft Office เวอรช์ ัน่ก่อนมำก่อน  
o เคยผำ่นกำรใชง้ำน Microsoft Project 2016 ข ัน้พืน้ฐำนมำกอ่น 
o ใชง้ำนอนิเตอรเ์น็ตและเวบ็ไซตพ์ืน้ฐำนได ้ 
o ตดิตัง้ / ลบโปรแกรมพืน้ฐำนบนระบบปฎบิตักิำรวนิโดวไ์ด ้ 

ระยะเวลาในการอบรม: 

o 12 ชัว่โมง (2 วนั) 

ราคาคอร์สอบรม: 

o 7,900 บำท / คน (รำคำนี้ยงัไม่ไดร้วมภำษมีูลคำ่เพิม่) 

วิทยากรผูส้อน: 

o อำจำรยส์ำมติร โกยม และทมีงำน 

คอรส์ทีค่วรอบรมก่อนหน้า: 

o Basic Microsoft Project 2016/2019 พืน้ฐำน 
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เนื้อหาการอบรม: 

บทท่ี 1 การจดัการกบักิจกรรม (Task) ขัน้สูง 

o กำรตัง้ค่ำ Lead และ Lag time เพื่อเป็นปรบัลด/เร่ง งำนในกจิกรรมทีต่อ้งกำร 
o กำรท ำงำนกบั Task Contstrains เพื่อก ำหนดเงื่อนไขแบบต่ำง ๆ เชน่ เริม่เรว็สุด/ชำ้สดุ 
o กำรก ำหนดรูปแบบกจิกรรม และเปลีย่นแปลง เชน่ fix cost เป็น fix duration เป็นตน้ 
o กำรก ำหนดและเปลีย่นแปลง Deadline ใหก้บัโครงกำร 
o กำรยำ้ยกจิกรรมและกำรท ำซ ้ำในบำงกจิกรรม 
o กำรป้อนค่ำแรงคงทีล่งในกจิกรรมเพิม่เตมิ 
o เทคนคิกำรเชค็ Critical Paths ขัน้สูง 
o กำรใชง้ำน WBS Codes ในกจิกรรมของโครงกำร 
o Workshop กำรท ำงำนกบั Task ขัน้สงู 

บทท่ี 2 การจดัการกบัทรพัยากร (Resources) ขัน้สงู 

o เทคนคิกำรก ำหนด Resource rates หลำยรำยกำรพรอ้มกนั 
o กำรดูรำยกำร Resource ทีว่ำ่งใชง้ำนไดแ้บบเจำะลกึ 
o กำรใชง้ำน Work Contours 
o กำรเรยีกดูกำรใชง้ำน Resources แยกรำยตวั 
o แสดงควำมลำ่ชำ้ทีเ่กดิจำก Resource ทีใ่ชแ้ต่ละรำยกำร 
o Workshop กำรใช ้Resource ขัน้สูง 

บทท่ี 3 การติดตามงานขัน้สงู 

o กำรเฝ้ำดู (Monitoring) กำรจดัสรรทรพัยำกร 
o กำรปรบั Resource ทีใ่ชง้ำนเกนิใหส้มดุล 
o กำรเฝ้ำตดิตำมคำ่ใชจ้่ำยในโครงกำร 
o เทคนคิกำรดสูถำนะภำพรวมของโครงกำรทัง้หมด 
o กำรก ำหนดสญัลกัษณ์เป็นภำพไอคอน หรอืสขีองกจิกรรมที ่Resources เกนิ 
o เจำะลกึกำรตดิตำมงำนผำ่น %Complete, %Work Complete 
o กำรตัง้ค่ำ Baseline และ Status Date ขัน้สูง 
o Workshop กำรตดิตำมงำนขัน้สงู 
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บทท่ี 4 การออกรายงาน (Report) ขัน้สงู 

o กำรดูคำ่ใชจ้่ำยผำ่น Earned Value Analysis 
o กำรออกแบบรำยงำนค่ำใชจ้ำ่ยโครงกำรแบบเจำะลกึขึน้ 
o กำรเลอืกออกแบบรำยงำนในส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง 
o กำรเปลีย่นมมุมองกำรแสดงผลรำยงำน 
o กำรปรบัแต่งรูปแบบกำรแสดงผลของรำยงำนใหถู้กตอ้งสวยงำมยิง่ขึน้ 
o กำรแทรกวตัถุอื่น ๆ ร่วมในรำยงำน 
o กำรจดักำรรำยงำนในเชงิลกึ 
o กำรตัง้ค่ำหน้ำกระดำษในกำรแสดงผลรำยงำนใหเ้หมำะสม 
o กำรปรบัแต่งหน้ำกระดำษขัน้สูง 

บทท่ี 5 การปรบัแต่งรายงาน (Report) ขัน้สูง 

o กำรเลอืก ยำ้ย ปรบัขนำด ของกรำฟในรำยงำน 
o กำรเลอืกฟิลดเ์พื่อเพิม่ลดขอ้มูลในกำรแสดงผลรำยงำน 
o กำรออกแบบนหน้ำตำของรำยงำนเพือ่น ำกลบัมำใชซ้ ้ำได้ 
o กำรใชต้ำรำงรำยงำน 
o กำรออกแบบตำรำงรำยงำนใหม้คีวำมสวยงำมยิง่ขึน้ 
o กำรปรบัแต่งโครงสรำ้ง (Layout) ของรำยงำน 
o กำรปรบัแต่งขนำดรูปภำพ ขอ้ควำม กล่อง และรูปทรำงต่ำง ๆ ในรำยงำน 
o กำรจดัรูปแบบภำพประกอบรำยงำนต่ำง ๆ ใหม้คีวำมสวยงำม 
o Workshop กำรออกแบบรำยงำนขัน้สูง 

บทท่ี 6 การสร้างรายงานแบบ Visual Reporting 

o รูจ้กัรำยงำนแบบ Visual Reporting 
o น ำขอ้มูลจำก MS Project ไปใชง้ำนใน MS Excel 
o เตรยีมขอ้มูลทีจ่ ำเป็นส ำหรบัออกรำยงำนทำงกำรเงนิ 
o รูจ้กัตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยงำนกำรเงนิ 
o น ำขอ้มูลทีไ่ดม้ำสรำ้งรกรำฟแบบ S-Curve ใน Excel 
o ปรบัแต่ง S-Curve ใหถู้กตอ้งสวยงำม 
o น ำรำยงำน S-Curve ทีไ่ดจ้ำก MS Excel มำแสดงผลใน MS Project ร่วมกนั Gantt Chart 
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o Workshop กำรท ำ S-Curve Chart Diagram แบบเจำะลกึ  

 


