
 

 หลกัสตูร Developing Project Dashboard with Excel 

 

ระยะเวลาอบรม 

1 วัน (อบรมเวลา 9:00 – 16:00 น.)  

แนะน าหลกัสตูร 

ในการวางแผนงานของโครงการโดยปกตจิะมโีปรแกรมชือ่วา่ Microsoft Project ซึง่เป็นโปรแกรมเฉพาะทางส าหรับ
การสรา้ง Project โดยเฉพาะ แตโ่ปรแกรม Microsoft Project นัน้ใชง้านคอ่ยขา้งยุง่ยากพอสมควร และราคา
โปรแกรมก็แพงเชน่กนั หากลกัษณะงานของคณุไมไ่ดม้คีวามซบัซอ้น การใชง้าน Excel ดจูะเป็นสิง่ทีง่า่ยและท าไดด้ี
ไมแ่พก้นักบัการใช ้Microsoft Project เพยีงแตว่า่คณุจะตอ้งมคีวามเขา้ใจในการออกแบบ Excel ใหส้ามารถใชง้าน
ไดใ้หเ้หมอืน Gantt Chart ใน Microsoft Project เทา่นัน้เอง 

ปกตหิลายคนจะใช ้Excel สรา้ง Gantt Chart โดยท าแบบงา่ยๆ คอื ป้อนงานและก็ระบายสขีองวันเริม่และวันเสร็จ
ของงานตามชอ่งเซลตา่งๆ เพือ่ใหอ้อกมาเป็นลักษณะของ Gantt Chart แตว่ธินีีจ้ะมปัีญหาเมือ่คณุไดท้ าการแกไ้ข
วันทีใ่หม ่สทีีร่ะบายไวจ้ะไมเ่ปลีย่นอัตโนมัต ิคณุจะตอ้งมาคอยระบายสใีหมท่กุครัง้เมือ่วันทีเ่ปลีย่นไป  

หลักสตูร Developing Project Dashboard with Excel นีจ้ะเนน้การประยกุตก์ารใช ้Excel กบัการสรา้ง Project 
โดยเฉพาะ โดยเรยีนรูค้ าสัง่และสตูรตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการออกแบบ Project เริม่ตัง้แตก่ารออกแบบ Gantt Chart ให ้
เป็นแบบ Dynamic คอืการท าให ้Gantt Chart ระบายสขีองวันทีเ่ร ิม่ท าและวันเสร็จอัตโนมัต ิและระบายวนัหยดุตา่งๆ 
พรอ้มทัง้กบัการระบายสแีตกตา่งกนัระหวา่งงานทีย่ังไมไ่ดเ้ริม่ท า งานทีก่ าลงัท าอยู ่และงานทีเ่สร็จแลว้ ท าใหก้ารด ู
Gantt Chart สามารถเขา้ใจไดง้า่ย  

นอกจากนีจ้ะไดเ้รยีนรูก้ารสรปุผลของโครงการออกมาเป็นลักษณะของ Dashboard เพือ่ดคูา่ทีส่ าคญัตา่งๆ ของ
โครงการในรปูแบบของ Visualize ทีเ่ป็น Chart ตา่งๆ โดย Dashboard จะแสดงขอ้มลูตา่งๆ จบในหนา้เดยีว และ
เรยีนรูว้ธิกีารน าเอา Dashboard ไปแสดงใน PowerPoint ตอ่ไดอ้กีดว้ย 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

• เรยีนรูห้ลักการสรา้ง Project Dashboard ใน Excel วา่มอีงคป์ระกอบอะไรบา้ง  

• เรยีนรูก้ารสรา้ง Gantt Chart ใหเ้ป็นแบบ Dynamic  

• เรยีนรูก้ารใชค้ าสัง่ขัน้สงูและสตูรตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของการสรา้ง Project โดยเฉพาะ 

• เรยีนรูก้ารสรา้งกราฟและเทคนคิตา่งๆ เพือ่น าเสนอในรปูแบบของ Dashboard ใหส้วยงาม 

• เรยีนรูก้ารรวมไฟลจ์ากหลายๆ Project เพือ่ใชน้ าเสนอ Dashboard ของทกุ Project  

http://www.ntinfonet.com/


 

เนือ้หาการอบรม 

การออกแบบ Gantt Chart แบบ Dynamic 

• แนวคดิของการออกแบบ Gantt Chart แบบ Dynamic 

• การค านวณหาวันเสร็จของงาน โดยใหข้า้มวนัหยดุไป 

• การก าหนดให ้Gantt Chart ระบายสขีองวันหยดุ (วันเสารแ์ละอาทติย)์  

• การก าหนดวันหยดุตา่งๆ เพิม่เตมิ เชน่ วันมาฆะบชูา วันเขา้พรรษา ฯลฯ 

• การก าหนดใหว้นัปัจจบุันถกูระบายสใีน Gantt Chart อัตโนมตั ิ

• การก าหนดให ้Gantt Chart ระบายสขีองงานทีย่ังไมเ่ริม่ท า (Not Start) 

• การก าหนดให ้Gantt Chart ระบายสขีองงานทีก่ าลังท าอยู ่(In Progress) 

• การก าหนดให ้Gantt Chart ระบายสขีองงานทีท่ าเสร็จแลว้ (Finish) 

• การแสดง Data Bar ของ % Progress วา่เสร็จไปแลว้เทา่ไหร ่และใหม้สีแีตกแตง่ระหวา่งงานที ่In 
Progress และ Complete 

• การแสดงเครือ่งหมายถกูหนา้ Task Name เมือ่งานเสร็จแลว้ (Complete) 

• การสรา้ง Scrollbar ใชเ้ลือ่นวนัของ Gantt Chart แบบอัตโนมัต ิท าใหไ้มจ่ าเป็นจะตอ้งสรา้งวันทีใ่น Gantt 
Chart ใหม้ากเกนิไป 

การสรา้ง Project Dashboard 

• การสรา้งสตูรสรปุตัวเลขทีส่ าคัญตา่งๆ ของโครงการ เพือ่น าไปสรา้ง Chart เชน่ วันเริม่ วันเสร็จ จ านวนวัน
ท างานทัง้หมดของโครงการ (ไมนั่บวันหยดุ)  

• การสรา้ง Chart แสดง % Complete ของจ านวนวันทีท่ าเสร็จของโครงการ 

• การสรา้ง Chart แสดง % Change เปรยีบเทยีบระหวา่ง Budget กบั Actual  

• การสรา้ง Chart แสดงจ านวนเงนิเปรยีบเทยีบระหวา่ง Budget กบั Actual  

• การสรา้ง Chart แสดงจ านวนงานที ่Not Start, Progress และ Complete 

• เทคนคิการเลอืกรปูแบบ Chart ทีเ่หมาะสมและการตบแตง่ Chart ใหส้วยงาม 

• การน าเสนอขอ้มลูจาก Project Dashboard ไปแสดงใน PowerPoint ใหฟิ้ตพอดกีบัสไลด ์และให ้Update 

อัตโนมัตใิน PowerPoint เมือ่ขอ้มลูใน Excel เปลีย่นแปลง 

การสรา้ง Consolidate Project 

• การรวมขอ้มลูจากหลาย Project หรอืหลายไฟลม์ารวมกนั 

• การสรา้ง Dashboard จาก Consolidate Project 

• การสรา้ง Filter เพือ่ใชก้รองดขูอ้มลูของแตล่ะ Project 

หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั 

• ผูท้ีเ่ป็น Project Manager  
• ผูท้ีห่รอืตอ้งการเรยีนรูก้ารใชง้าน Excel ในขัน้สงู   
• ผูท้ีต่อ้งการเรยีนรูก้ารสรา้ง Dashboard ใน Excel 

 


