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Mastering Microsoft Project 2010/2013 
MS Project เป็นโปรแกรมส ำเร็จรูปที่ใช้ในกำรบริหำรโครงกำรต่ำงๆ ให้เป็นไปอย่ำงที่ผู้ท ำโครงกำรนั้นต้องกำรสำมำรถ 
วำงแผนควบคุม ติดตำมควำมคืบหน้ำ กำรก ำหนดระยะเวลำ ทั้งแบบโครงกำรเดียวและหลำยๆ โครงกำรพร้อมๆ กัน 
 เรำสำมำรถรู้และตรวจสอบได้ทันที่ว่ำแผนงำนต่ำงๆ นั้นจะเสร็จเมื่อใด หรือต้องกำรเทียบระหว่ำงแผนงำนที่วำงแผน 
ไว้กับที่เกิดขึ้นจริงว่ำแตกต่ำงกันเพียงใด และสำมำรถที่จะดูรำยงำนของค่ำใช้จ่ำยเท่ำใดที่เกิดขึ้นได้ เพื่อดูว่ำเกินไปจำก 
งบประมำณที่วำงแผนไว้หรือไม่ กำรท ำ Report ในหลำยๆ รูปแบบ เป็นตน้ โปรแกรมนี้จะช่วยในกำรบริกำรโครงสร้ำง 
ผู้ใช้งำนทุกท่ำนสำมำรถบริหำรงำน ตลอดจนกำรจัดกำรกับโครงกำรต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพด ำเนินกำรสอนโดย 
อำจำรย์ผู้มีประสบกำรณ์ด้ำนนี้โดยตรง 
 
หลักสูตรนี้เหมำะส ำหรับ 

 ผู้เริ่มต้นใช้งำน Microsoft Project  
 นักศึกษำที่ต้องกำรเรียนรู้เพิ่มเติม  
 เจ้ ำหน้ำที่และผู้ดูแลโครงกำรต่ำงๆ ที่ต้องกำรประยุกต์ใช้งำน Microsoft Project ในกำรควบคุมงำน 
 บุคคลทั่วไปที่มีควำมสนใจกำรใช้ Microsoft Project ประยุกต์กับงำนของตนเอง 

 

พื้นฐำนของผู้อบรม 

 ใช้งำนคอมพิวเตอร์พื้นฐำนบนระบบปฎบิัติกำรวินโดว์ได้  
 เคยใช้งำนชุด Office ของ Microsoft Office เวอร์ชั่น 2007-2013 มำก่อน  
 ใช้งำนอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์พื้นฐำนได้  
 ติดตั้ง / ลบโปรแกรมพื้นฐำนบนระบบปฎิบัติกำรวินโดว์ได้ 

 
ควำมต้องกำรของระบบ 

 ระบบปฏิบัติกำร Windows XP/ Windows Vista /Windows 7 / Windows 8 
 Microsoft office Project 2010 or 2013 

 
ระยะเวลำในกำรอบรม 

 12 ชม. (2 วัน) 
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รำคำคอร์สอบรม 

 6,500  บำท (รำคำนี้ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%) 
 

วิทยำกรผู้สอน 

 อำจำรย์สำมิตร โกยม   
 

เนื้อหำกำรอบรม 

 กำรสร้ำง Project และกำรก ำหนดวันเริ่มต้นของโครงกำร และวันหยุดต่ำงๆ ของโครงกำร  
 กำรป้อน Task และข้อมูลต่ำงๆ ของ Task  
 กำรสร้ำง Outline และ Relationship ของ Task และกำรแสดงในรูปแบบหัวข้อ เช่น 1, 1.1 ... 
 ก ำรสร้ำง Relationship ระหว่ำง Task เช่น Start to Start, Finish to Start ฯลฯ  
 กำรก ำหนดบ้ำง Task แบบตอ้งรอคอยแล้วจึงท ำได้ หรือท ำล่วงหน้ำก่อนได้  
 กำรป้อนและก ำหนดค่ำต่ำงๆ ของทรัพยำกร เช่น ก ำลังคน ค่ำใช้จ่ำย วันหยุด ฯลฯ  
 กำรก ำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำง Resource กับ Task  
 กำรวิเครำะห์โครงกำร เพื่อดูว่ำงำนใดวิกฤต หรืองำนใดถูกจัดสรรให้ทรัพยำกรมำกเกินไป  
 กำรหำจ ำนวนวันที่เหลือของ Task ที่จะเกิดวิกฤต ในกรณีบำง Task เกิดกำรล่ำช้ำ ซึ่งจะรู้ได้ว่ำช้ำได้สูงสุดกี่วัน   
 กำรตรวจสอบวันสิ้นสุดของโครงกำร  
 กำรปรับเปลี่ยน Schedule ของ Project  
 กำรก ำหนดวัน Start หรือ Finish ของ Task แบบเฉพำะเจำะจง เช่น ห้ำมเริ่มท ำก่อนวันที่... หรือห้ำมเริ่มช้ ำกว่ำ

วันที่...  
 กำรใช้งำน Fields และ Table ใน Microsoft Project  
 ประเภท Table ต่ำง ๆ ใน Microsoft Project  
 กำรใช้งำน Table ที่เกี่ยวข้องกับ Task และ Resoure  
 กำรค้นหำข้อมูลต่ำงๆ ในโครงกำร  
 กำรค้นหำและแสดง Task หรือ Resource ที่ต้องกำรเท่ำนั้น  
 กำรแสดงผลของ Project ในมุมมองต่ำงๆ   
 กำรปรับแต่งและสร้ำงมุมอง Project ขึ้นเอง  
 กำรออกรำยงำนต่ำงๆ ของ Project  
 กำร Format Report ให้ตรงกับควำมต้องกำร 
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 กำรสร้ำง Report เอง  
 กำรพิมพ์ Report  
 กำร Update ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร  
 กำรเปรียบเทียบค่ำของแผนงำนต้นฉบับกับที่เกิดขึ้นจริง เพื่อตรวจดูค่ำใช้จ่ำยและจ ำนวนวันที่แตกต่ำง  
 กำร Update Task ด้วยวิธีต่ำง ๆ เช่น %Complete, วันเริ่มจริง หรือวันเสร็จ หรือ Update ทุก Task จำก

วันที่ก ำหนด หรือ Update ทัง้โครงกำร  
 กำรน ำเสนอโครงกำรผ่ำนทำง PowerPoint  
 กำรน ำเสนอโครงกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์  
 Workshop 

 
 


