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หลกัสตูร Inside Microsoft Project 

ระยะเวลาอบรม 

2 วนั (อบรมเวลา 9:00 – 16:00 น.) 

แนะน าหลกัสตูร 

หากคณุเป็นผูท้ีม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกับการวางแผนงานหรอืเป็นผูจ้ัดการโครงการ และตอ้งการทีจ่ะให ้

แผนงานทีว่างไวนั้น้บรรลเุป้าหมายในเวลาทีต่อ้งการ พรอ้มทัง้สามารถทีจ่ะตดิตามความคบืหนา้ได ้
ตลอดเวลา คณุควรทีจ่ะตอ้งเรยีนรูก้ารใชโ้ปรแกรม Microsoft Project เป็นอยา่งยิง่ เพราะโปรแกรม 

Microsoft Project นัน้เป็นเครือ่งมอืทีถ่กูออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับการวางแผนงาน บรหิาร และ

ตดิตามงาน  

โปรแกรม Microsoft Project นีเ้ป็นโปรแกรมทีม่ปีระสทิธภิาพสงูมาก สามารถจัดการโครงการไดต้ัง้แต่
ระดบัธรรมดาจนถงึขัน้หลายโครงการพรอ้มกนั คณุสามารถสามารถรูไ้ดท้นัทวีา่แผนงานตา่งๆ นัน้จะเสร็จ

เมือ่ใด หรอืตอ้งการเทยีบระหวา่งแผนงานทีว่างแผนไวก้บัทีเ่กดิขัน้จรงิวา่แตกตา่งกนัอยา่งไร และสามารถ

ทีจ่ะดรูายงานของคา่ใชจ้่ายเทา่ใดทีเ่กดิขึน้ไดเ้พือ่ดวูา่เกนิกบังบประมาณทีว่างแผนไวห้รอืไม ่อกีทัง้ยัง
สามารถรูไ้ดอ้ย่างทนัทวีา่งานใดเป็นงานทีว่กิฤตทีจ่ะมผีลกระทบตอ่วนัเสร็จของโครงการ ฯลฯ 

หลายคนอาจจะเคยใช ้Microsoft Project แคเ่พยีงการสรา้ง Gantt chart เพือ่ใหโ้ปรแกรมแสดงวา่งาน

นัน้จะเสร็จแคว่นัไหนเทา่นัน้ ซึง่ถอืวา่เป็นการใชค้วามสามารถของโปรแกรมแบบพืน้ฐานเทา่นัน้เอง ในการ

ใชโ้ปรแกรม Microsoft Project นัน้หากคณุไมม่คีวามเขา้ใจการท างานของโปรแกรมอย่างถกูตอ้งแลว้ 
คณุจะรูส้กึวา่โปรแกรมนีใ้ชง้านยากแตใ่นความเป็นจรงิแลว้ใชไ้มย่ากอยา่งทีค่ดิ 

ดงันัน้ในหลกัสตูร Inside Microsoft Project นีจ้ะอธบิายใหค้ณุไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใช ้

โปรแกรม Microsoft Project นีไ้ดถ้กูตอ้งแบบ Step by Step โดยเริม่สอนตัง้แตร่ะดบัพืน้ฐานจนถงึ

ระดบัสงูเป็นเวลา 2 วนั พรอ้มกับตวัอยา่งตา่งๆ ทีส่ามารถจะมองเห็นภาพไดอ้ยา่งชดัเจน 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

 เขา้ใจการท างานของโปแรกรม Microsoft Project อยา่งถูกตอ้ง  

 สามารถทีจ่ะวางแผนงานเริม่ตัง้แต่ การก าหนดวนัเริม่ตน้ของโครงการ การก าหนดวนัหยุดตา่งๆ 

เพือ่ใหว้นัเสร็จค านวณไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

 เขา้ใจในการป้อน Task, Resource ตา่งๆ และก าหนดความสมัพันธร์ะหวา่ง Task และ 

Resource ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  
 สามารถตดิตามและ Update ความคบืหนา้ของโครงการในลกัษณะตา่งๆ  

 สามารถเปรยีบเทีย่บกับแผนงานตน้ฉบับและแผนงานจรงิ  

 สามารถทีจ่ะออกรายงานตา่งๆ ของโครงการไดต้ามความตอ้งการ  

 สามารถทีจ่ะปรับแตง่ หรอืคน้หาขอ้มลูตา่งๆ ในโครงการไดอ้ย่างรวดเร็ว  

เนือ้หาการอบรม 

 องคป์ระกอบของสว่นตา่งๆ ทีส่ าคญัของ Microsoft Project  

 การสรา้ง Project และการก าหนดวนัเริม่ตน้ของโครงการ และวนัหยดุตา่งๆ ของโครงการ  

 การป้อน Task และขอ้มลูตา่งๆ ของ Task  

 การสรา้ง Outline และ Relationship ของ Task และการแสดงในรูปแบบหัวขอ้ เชน่ 1, 1.1 ....  

 การสรา้ง Relationship ระหวา่ง Task เชน่ Start to Start, Finish to Start ฯลฯ  

 การก าหนดบาง Task แบบตอ้งรอคอยแลว้จงึท าได ้หรอืท าลว่งหนา้กอ่นได ้ 
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 การป้อนและก าหนดคา่ตา่งๆ ของทรัพยากร เชน่ ก าลงัคน คา่ใชจ้า่ย วนัหยดุ ฯลฯ  

 การก าหนดความสมัพันธร์ะหวา่ง Resource กบั Task  

 การวเิคราะหโ์ครงการ เพือ่ดวูา่งานใดวกิฤต หรอืงานใดถกูจัดสรรใหท้รัพยากรมากเกนิไป  

 การหาจ านวนวนัทีเ่หลอืของ Task ทีจ่ะเกดิวกิฤต ในกรณีบาง Task เกดิการลา่ชา้ ซึง่จะรูไ้ดว้า่

ชา้ไดส้งูสดุกีว่นั   

 การตรวจสอบวนัสิน้สดุของโครงการ  

 การปรับเปลีย่น Schedule ของ Project  

 การก าหนดวนั Start หรอื Finish ของ Task แบบเฉพาะเจาะจง เชน่ หา้มเริม่ท ากอ่นวนัที.่.. หรอื

หา้มเริม่ชา้กวา่วนัที.่..  

 การก าหนดคา่ใชจ้า่ยใหก้บั Task ตา่งๆ ไดแ้ก ่คา่ใชจ้า่ยแบบเหมา คา่ใชจ้่ายแบบแปรผันตาม

จ านวนวนั และการป้อนคา่ใชจ้่ายตา่งๆ เชน่ คา่รถ คา่อาหาร คา่ทีพั่ก ฯลฯ 

 การป้อน Overtime ใหก้บั Task ทีต่อ้งการ 

 การบรหิารคา่ใชจ้่ายใหพ้อดกีบั Budget ทีไ่ดรั้บมา 

 การ Update ความกา้วหนา้ของโครงการ  

 การเปรยีบเทยีบคา่ของแผนงานตน้ฉบับกบัทีเ่กดิขึน้จรงิ เพือ่ตรวจดคูา่ใชจ้่ายและจ านวนวนัที่

แตกตา่ง  

 การ Update Task ดว้ยวธิตีา่ง ๆ เชน่ %Complete, วนัเริม่จรงิ หรอืวนัเสร็จ หรอื Update ทกุ 

Task จากวนัทีก่ าหนด หรอื Update ทัง้โครงการ  

 การ Reschedule ของ Task หรอืทัง้ Project เชน่ หากคนทีรั่บผดิชอบ Task นัน้ลาออก หรอืใน

กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีต่อ้งท าใหโ้ครงการตอ้งลา่ชา้ เชน่ เกดิน ้าทว่ม ฯลฯ  

 การใชง้าน Fields และ Table ใน Microsoft Project  

 ประเภท Table ตา่ง ๆ ใน Microsoft Project  

 การใชง้าน Table ทีเ่กีย่วขอ้งกับ Task และ Resource  

 การคน้หาขอ้มลูตา่งๆ ในโครงการ  

 การคน้หาและแสดง Task หรอื Resource ทีต่อ้งการเทา่นัน้ 

 การใชง้าน Filter เพือ่คน้หา Task หรอื Resource ตา่งๆ ในโครงการอยา่งรวดเร็ว 

 การแสดงผลของ Project ในมมุมองตา่งๆ   

 การปรับแตง่และสรา้งมมุอง Project ขึน้เอง  

 การออกรายงานตา่งๆ ของ Project  

 การ Format Report ใหต้รงกบัความตอ้งการ  

 การสรา้ง Report เอง  

 การพมิพ ์Report  

 การสรา้ง Multiple Project ส าหรับท าหลายโครงการ 

 การสรา้ง Resource Sharing เพือ่แชร ์Resource ร่วมกนัหลาย Project 

 การสรา้ง Project Template เพือ่ตัง้คา่ของ Project แบบอตัโนมัต ิพรอ้มใชง้านไดท้นัท ี 

หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั 

 ผูท้ีรั่บผดิโครงในการวางแผนโครงการตา่งๆ เชน่ Project Manager, Engineer ฯลฯ  

 ผูบ้รหิารทกุระดบั  

 ...หรอืผูท้ีอ่ยากจะเขา้ใจการใชง้านโปรแกรม Microsoft Project อย่างถกูตอ้ง  


