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Basic Microsoft Project 2016/2019 พื้นฐาน
Microsoft Project 2016 เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทีใ่ ช้ในกำรบริหำรโครงกำรต่ำงๆ
ให้เป็นไปอย่ำงทีผ่ ทู้ ำโครงกำรนัน้ ต้องกำร สำมำรถวำงแผนควบคุม ติดตำมควำม
คืบหน้ำ กำรกำหนดระยะเวลำ ทังแบบโครงกำรเดี
้
ยวและหลำยๆ โครงกำร
พร้อมๆ กัน เรำสำมำรถรูแ้ ละตรวจสอบได้ทนั ทีว่ ำ่ แผนงำนต่ำงๆ นัน้ จะเสร็จ
เมื่อใด หรือต้องกำรเทียบระหว่ำงแผนงำนทีว่ ำงแผนไว้กบั ทีเ่ กิดขึน้ จริงว่ำแตกต่ำงกันเพียงใด และสำมำรถทีจ่ ะดู
รำยงำนของค่ำใช้จ่ำยเท่ำใดทีเ่ กิดขึน้ ได้ เพื่อดูวำ่ เกินไปจำกงบประมำณทีว่ ำงแผนไว้หรือไม่ กำรทำ Report ใน
หลำยๆ รูปแบบ เป็นต้น โปรแกรมนี้จะช่วยในกำรบริกำรโครงสร้ำง ผูใ้ ช้งำนทุกท่ำนสำมำรถบริหำรงำน ตลอดจน
กำรจัดกำรกับโครงกำรต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดำเนินกำรสอนโดย อำจำรย์ผมู้ ปี ระสบกำรณ์ดำ้ นนี้โดยตรง
ในหลักสูตรนี้จะแนะนำฟี เจอร์และควำมสำมำรถใหม่ๆ ใน Microsoft Project 2016 เวอร์ชนล่
ั ่ ำสุดทีไ่ ด้รบั ควำม
นิยมในปจั จุบนั ผูเ้ ข้ำอบรมจะได้เรียนรูผ้ ำ่ น Workshop มำกมำยทีต่ ่ำงผูส้ อนเตรียมมำถ่ำยทอด เพื่อให้ผเู้ รียน
สำมำรถนำควำมรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปต่อยอดเรียนรูใ้ นขันสู
้ ง หรือนำไปสร้ำงผลงำนของตนเองได้อย่ำงมันใจยิ
่ ง่ ขึน้
วัตถุประสงค์:
o
o
o
o
o
o
o
o

รูจ้ กั องค์ประกอบพืน้ ฐำนของ Microsoft Project 2016 และควำมสำมำรถใหม่ๆ
เรียนรูแ้ ละเข้ำใจกำรสร้ำงโปรเจ็กต์และกำหนดค่ำพืน้ ฐำนเบือ้ งต้นได้
เข้ำใจกำรสร้ำง Task หรือกิจกรรมต่ำงๆ ในโครงกำร
เรียนรูแ้ ละเข้ำใจกำรใส่ทรัพยำกร (Resoucres) ลงในโครงกำรเพื่อคำนวณค่ำใช้จ่ำนโครงกำรได้
เรียนรูก้ ำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรได้
เรียนรูก้ ำรดูสำยงำนวิกฤติ (Critical path, task) ของโครงกำรและเข้ำใจแนวทำงกำรแก้ปญั หำได้
เรียนรูก้ ำรออกรำยงำนพืน้ ฐำนแบบต่ำงๆ ในโครงกำรได้
เรียนรูผ้ ำ่ น Workshop จริงอีกมำกมำย

กลุ่มเป้าหมาย:
o
o
o
o

นักเรียนนักศึกษำ
ครู อำจำรย์ วิทยำกรทีส่ นใจ
นักวิชำกำร นักไอที หรือผูด้ ูและระบบ
ตลอดจนผูส้ นใจทัวไปที
่ ส่ นใจกำรใช้งำนโปรแกรม Microsoft Project 2016
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ความรู้พน
ื้ ฐาน:
o
o
o
o

ใช้งำนคอมพิวเตอร์พน้ื ฐำนบนระบบปฎิบตั กิ ำรวินโดว์ได้
เคยใช้งำนชุด Office ของ Microsoft Office เวอร์ชนก่
ั ่ อนมำก่อน
ใช้งำนอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์พน้ื ฐำนได้
ติดตัง้ / ลบโปรแกรมพืน้ ฐำนบนระบบปฎิบตั กิ ำรวินโดว์ได้

ระยะเวลาในการอบรม:
o

12 ชัวโมง
่ (2 วัน)

ราคาคอร์สอบรม:
o

6,500 บำท / คน (รำคำนี้ยงั ไม่ได้รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )

วิทยากรผูส
้ อน:
o

อำจำรย์สำมิตร โกยม และทีมงำน

เนื้อหาการอบรม:

บทที่ 1 เริ่ มต้นกับ Microsoft Project 2016
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

รูจ้ กั ควำมสำมำรถใหม่ๆ ของ Microsoft Project 2016
เริม่ ต้นสร้ำงโครงกำรอย่ำงถูกต้อง
แนวคิดกำรวำงแผนโครงกำรด้วย Microsoft Project 2016
สภำพแวดล้อมและเครือ่ งมือต่ำง ๆ ใน Microsoft Project 2016
กำรกำหนดเครื่องมือบน Ribbon
กำรตัง้ ค่ำต่ำงใน File Tab และ Backstage View
กำรทำงำนกับมุมมองและสกอร์บำร์
กำรทำงำนกับเมนูลดั (Quick Access Toolbar)
กำรทำงำนกับ Entry bar
กำรทำงำนกับ Status bar
กำรใช้งำน Touch Mode บนอุปกรณ์พกพำเช่น มือถือและ Tablet
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บทที่ 2 พืน้ ฐานการสร้างโครงการ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

กำรเปิดใช้งำนโปรเจ็กต์ทส่ี ร้ำงไว้
กำรปิดโปรเจ็กต์เมือ่ เลิกใช้
กำรเริม่ ต้นสร้ำงโปรเจ็กต์ใหม่
กำรบันทึกโปรเจ็กต์ทส่ี ร้ำง
เปลีย่ นมุมมองในโปรเจ็กต์แบบต่ำงๆ
วำงแผนกำรทำงำนในโปรเจ็กต์
กำรสร้ำงปฎิทนิ โครงกำรและนำไปใช้
กำรแชร์ปฎิทนิ โครงกำรไว้สำหรับโครงกำรอืน่ ๆ
กำรกำหนดข้อมูลบน Time Scale แบบต่ำงๆ
กำรกำหนดกำรแสดงผลของ Gantt Chart บน Time Scale
กำรแสดงผลบน Time line

บทที่ 3 การทางานกับกิ จกรรมในโครงการ (Task)
o
o
o
o
o
o
o
o

กำรสร้ำงกิจกรรมใหม่
กำรแก้ไขและลบกิจกรรมทีส่ ร้ำงไว้
กำรแทรกกิจกรรมใหม่เข้ำไปในกิจกรรมเดิม
ป้อนระยะเวลำของกิจกรรม (Duration)
กำหนด Task หลัก (Summary Task) และ Task ย่อย (Sub task) ในโครงกำรได้
กำรลิงก์กจิ กรรมแบบต่ำง ๆ
กำรกำหนด Milestones ในกิจกรรม
กำรใส่ขอ้ ควำม Notes ในกิจกรรมไว้เพือ่ เตือนรำยละเอียดเพิม่ เติม

บทที่ 4 การจัดการทรัพยากร (Resources) ในโครงการ
o
o
o
o
o

รูจ้ กั ทรัพยำกร และกำรแบ่งประเภททรัพยำกรในโครงกำร
สร้ำงตำรำงเก็บข้อมูลทรัพยำกร (Resources sheet)
สร้ำงข้อมูลทรัพยำกรแบบวัสดุ แรงงำน และค่ำใช้จ่ำยคงที่ (fixed cost)
กำหนดปฎิทนิ ให้กบั ทรัพยำกรทีส่ ร้ำง
กำหนดค่ำแรง และค่ำใช้จ่ำยในทรัพยำกรแต่ละประเภท
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บทที่ 5 การกาหนดทรัพยากร (Resources) ให้กบั กิ จกรรม (Task) ในโครงการ
o
o
o
o
o
o

รูจ้ กั ประเภทของงำนแบบ fixed cost , fixed duration และ fixed unit
กำรตัง้ ค่ำประเภทของงำนให้สอดคล้องกับโครงกำรทีท่ ำ
กำรกำหนดทรัพยำกรให้กบั กิจกรรมย่อยแต่ละตัว
กำหนดค่ำใช้จ่ำยให้กบั ทรัพยำกรทีเ่ ป็นค่ำใช้จ่ำยคงที่
แสดงตำรำงคำนวนค่ำใช้จ่ำย (Cost) ทีเ่ กิดขึน้ ในโครงกำร
กำรงำนกับมุมมอง Team Planner เพื่อแสดงผลข้อมูลทรัพยำกรให้ทมี งำนได้เห็นพร้อมกัน

บทที่ 6 การติ ดตามงานและอัพเดทความก้าวหน้ าโครงการ (Tracking Project)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

กำหนด Baselines อย่ำงถูกต้องในโครงกำร
อัพเดทกิจกรรมหลำยๆ กิจกรรมพร้อมกันในโครงกำร
อัพเดทกิจกรรมแยกเฉพำะกิจกรรมทีเ่ ลือก
กำหนด Status date ของโครงกำร
เริม่ ติดตำมโครงกำรด้วยกำรกำหนดควำมก้ำวหน้ำแบบ %Complete
แสดงข้อมูล %Complete และ %Work Complete
แสดงค่ำใช้จำ่ ยทีว่ ำงแผน และค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรกำหนดควำมก้ำวหน้ำ
เปลีย่ นมุมมองแสดงควำมก้ำวหน้ำโครงกำร (Tracking gantt)
อัพเดท Baseline ใหม่และกำหนดควำมก้ำวหน้ำรอบถัดไป
ดูควำมสำเร็จภำพรวม และควำมล่ำช้ำต่ำง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในโครงกำร

บทที่ 7 การจัดการสายงานวิ กฤติ ของโครงการ (Critical task in project)
o
o
o
o
o
o

รูจ้ กั กับสำยงำนวิกฤติ
กำรตัง้ ค่ำ Gantt Chart view เพื่อแสดงสำยงำนวิกฤติ
ตัง้ ค่ำกำรแสดงผลข้อมูลบน Gantt Chart
ปรับรูปแบบกำรแสดงผล Gantt Chart ให้เหมำะสมกับกำรทำงำน
แนวทำงกำรแก้ปญั หำเพือ่ ไม่ให้กระทบกับสำยงำนวิกฤติ
กำรตัง้ ค่ำแสดงผลกิจกรรมทีเ่ ป็นสำยงำนวิกฤติ ให้เป็นสีแดง เพื่อง่ำยต่อกำรติดตำม
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บทที่ 8 การจัดการค่าใช้จ่าย (Cost) ในโครงการ
o
o
o
o
o
o
o
o

กำรแสดงมุมมองค่ำใช้จ่ำย (Cost) ในโครงกำรทัง้ หมด
วิเครำะห์คำ่ ใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ ว่ำเหมำะสมตำมแผนงำนหรือไม่
ดูค่ำใช้จำ่ ยแยกตำมประเภท Resource
ดูค่ำใช้จำ่ ยผ่ำนกรำฟแยกตำมประเภท Resource
กำรแสดงค่ำใช้จ่ำยผ่ำนเครื่องมือ Earn Value
กำรนำข้อมูลค่ำใช้จำ่ ยไปใช้ใน Microsoft Excel
กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จำ่ ยผ่ำน Excel ด้วย Pivot Table
กำรแก้ปญั หำค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ ในโครงกำรทัง้ หมด

บทที่ 9 การแสดงรายงาน
o
o
o
o
o

รูจ้ กั รำยงำนแบบต่ำง ๆ ในโครงกำร
กำรแสดงรำยงำนภำพรวมโครงกำร
กำรแสดงรำยงำนค่ำใช้จำ่ ยโครงกำร
กำรแสดงรำยกำรเวลำและควำมก้ำวหน้ำโครงกำร
กำรปรับแต่งรำยงำนให้เหมำะสมกับกำรพิมพ์ออกมำใช้งำน

บทที่ 10 ทิ ปและทริ คการใช้งาน (Tips and Tricks)
o
o
o
o

กำรใช้งำนคียล์ ดั (Shortcut Keyboard)
กำรตัง้ ค่ำ Template เพื่อนำมำใช้งำนซ้ำ
กำรตัง้ ค่ำแชร์ปฎิทนิ และทรัพยำกรโครงกำรเพือ่ ใช้กบั โครงกำรอื่น
เทคนิคอื่น ๆ เพิม่ เติมทีช่ ว่ ยเพิม่ ประสิทธิภำพกำรทำงำน
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