MSP: บริหารโครงการด้วย Microsoft Project
ว ัตถุประสงค์ :

โครงการในปั จจุบัน มีความซับซ ้อนและมีผู ้ทีเกียวข ้อง หลายฝ่ าย การวางแผน และการ
ติด ตามความก ้าวหน า้ โครงการ รวมถึงการสือสารเพือรายงานสถานะโครงการ จึงเป็ น
ปั จจัยความสํา เร็จสําคัญในโครงการ การเลือกใช ้เครืองมือในการบริหารโครงการ จึงเป็ น
ทั ก ษะพืนฐานสํ า คั ญ สํ า หรั บ Project Manager ทุ ก คน เพื อใช ้ในการวางแผน และ
บริหารโครงการ รวมถึงวิเคราะห์สถานะโครงการ และสือสารให ้ผู ้ทีเกียวข ้องทราบอย่าง
มีประสิทธิภาพ.
หลั กสูต รนี ออแบบมาเพือให ้ผู ้เข ้าร่วมอบรม เรีย นรู ้วิธ ีการนํ า Microsoft Project มาใช ้
ในการวางแผนตารางเวลาและต ้นทุน ของโครงการ มอบหมายงานให ้ทีม งาน กําหนด
ความสั ม พั นธ์ข องงานในแต่ ล ะกิจ กรรม ติด ตามสถานะโครงการ วิเ คราะห์ส ถานะ
โครงการ และรายงานสถานะโครงการ เพือให ้โครงการประสบความสําเร็จ.

หล ักสูตรนี เหมาะสําหร ับ :





ผู ้บริหารโครงการ
เจ ้าหน ้าที PMO
ทีมงานในโครงการ
ผู ้ประสานงานโครงการ

ระยะเวลา :

2 days (12 hours), 09:00 – 16:00

PMI Skills:

Technical Project Management 12 PDUs

สถานที :

โรงแรมจัสมินซิต ี สุขม
ุ วิท 23 กทม.

ว ันอบรม:

กรุณ าตรวจสอบจาก www.knowledgertraining.com

การสอน :

บรรยาย 30% , Workshops 70%

ภาษา :

เอกสารประกอบการอบรมเป็ นภาษาอังกฤษ บรรยายเป็ นภาษาไทย

วิทยากร :

อาจารย์ อรินทรา ปั ญญายุทธการ

Project Management Professional (PMP)
Microsoft Certified Technical Specialist (MS Project) (MCTS)
PMI-Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)
Certified ScrumMaster (CSM)
Certified Scrum Product Owner (CSPO)
Large-Scale Scrum Practitioner (LeSS)
Certified Software Quality Analyst (CSQA)
Certified Software Tester (CSTE)
Certified Software Project Manager (CSPM)
อาจารย์ เพ็ญนภา พุมมา
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ลงทะเบียน :

Download เอกสารลงทะเบียนได ้ที www.knowledgertraining.com และ ส่งมาที
info@knowledgertraining.com หรือติดต่อ 081-583-8805 , 099-283-5200

เนือหาหล ักสูตร :

บริหารโครงการ ด้วย Microsoft Project
ว ันที 1
วางแผนตารางเวลาโครงการ
 แนะนํ าการใช ้งาน Microsoft Project
 เริมต ้นการใช ้งาน
o การกําหนดวันเริมโครงการ
o การกําหนดวันหยุดและวันทํางานในโครงการ ตามปฏิทน
ิ
o การกําหนดหน่วยเงินในโครงการ
 การวางแผนโครงการ
o การกําหนดกิจกรรมในโครงการ ตาม Work Breakdown Structure
o การกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่างๆในโครงการ
o รูปแบบความสัมพันธ์ตา่ งๆของกิจกรรมในโครงการ
o การกําหนด Lead/Lag
o การกําหนดทรัพยากร และทีมงานในโครงการ
o การมอบหมายงานในโครงการ
o การกําหนด Milestones
o การวิเคราะห์เส ้นวิกฤติของโครงการ
o การกําหนดต ้นทุนของงาน
ว ันที 2
 การติดตามและควบคุมโครงการ
o การ Baselining โครงการ
o การบันทึก %Complete ของงาน
o การติด ตามสถานะความก ้าวหน ้าของโครงการ
o การกําหนด Status Date และ การวิเคราะห์สถานะของแต่ละกิจกรรม
o การวิเคราะห์สถานะโครงการ
o การวิเคราะห์ Earned Value โครงการ
Advanced Project Scheduling
 การปรับปรุงตารางเวลาโครงการ
 การ Re-baselining โครงการ
 การรายงานสถานะโครงการ
o การรายงานกิจกรรมทีล่าช ้า
o การจัดรูปแบบการพิมพ์รายงานโครงการเป็ นภาพ
o การกรองข ้อมูลตามวันเวลาทีสนใจ
o การรายงานกิจกรรมทีวิกฤติ
o การเลือกรายงานในมุมมองต่างๆ
o การสร ้างรายงานเองด ้วยสูตร Formula
o การสร ้าง Traffic Light แสดงสถานะของงานในโครงการ
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การวางมาตรฐานบริหารโครงการ ขององค์กร
(Enterprise Project Management)
 การสร ้าง Project Template สําหรับทุกโครงการในองค์กร
o การสร ้าง Template มาตรฐาน สําหรับทุกโครงการ
o การติด ตัง Template มาตรฐาน สําหรับทุกโครงการ
o การบังคับใช ้ Template มาตรฐาน สําหรับทุกโครงการ
 การบริหารทรัพยากร และทีมงาน สําหรับทุกโครงการ
o การสร ้าง Resource Pool สําหรับทุกโครงการ
o การบริหาร Resource Pool สําหรับทุกโครงการ
o การรายงานสถานะ การใช ้ Resource Pool สําหรับทุกโครงการ

Course Fee:

6,900 Baht
Early Bird 6,500 Baht - to be paid 2 weeks prior to training
Course
Fee

VAT 7%

Total (No
Withholding Tax)

Withholding
Tax (3%)

Total with
Withholding Tax

Normal Rate

6,900

483

7,383

207

7,176

Early Bird Rate

6,500

455

6,955

195

6,760

(Baht)



Payment:

Transfer thru bank or pay cheque

1. By Cash – Please pay to the account name “บริษัท โนวเลดเจอร์ จํากัด”
Bank

Branch

Account Type

Account No.

สุขาภิบาล 1 (บางบอน)

ออมทรัพย์

716-2-50476-7

เซ็นทรัล พระราม 2

ออมทรัพย์

436-1-49772-2

2. By Cheque – Please pay A/C Payee Cheque to “Knowledger Co., Ltd.” (“บริษัท โนวเลดเจอร์ จํากัด”)
To complete the registration process, please scan and email the pay-in slip and withholding tax slip
(if any) to info@knowledgertraining.com. Knowledger will acknowledge the registration to the registrant
and the HR/coordinator emails provided.
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หน่วยงานราชการและนิตบ
ิ ค
ุ คล สามารถหักภาษี ณ ทีจ่ายได ้ตามหลักเกณฑ์
ทีอยูใ่ นการออกเอกสารใบหักภาษี ณ ทีจ่าย
บริษัท โนวเลดเจอร์ จํากัด สํานั กงานใหญ่ เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0105555106113
728 ซ. บางบอน 4 ซอย 7 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กทม. 10150
*PMI and PMP are registered marks of the Project Management Institute.
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