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“บริหารจัดการโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีคุณภาพ  

MS Project พร้อมด้วย Workshop เน้นการเขียนและบริหารโครงการได้จริง” 

หลักสูตรบริหารโครงการมืออาชีพด้วย MS Project  

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
กำรบรหิำรโครงกำร (Project Management) ในปจัจุบนัไดม้บีทบำทและควำมส ำคญัในกำรท ำงำนในองคก์รเป็นอย่ำงมำก ทัง้น้ี

กำรบรหิำรโครงกำรโดยทัว่ไปแลว้เป็นควำมรูแ้ละขัน้ตอนด ำเนินงำนในสว่น ของกำรวำงแผน กำรจดักำร กำรบรหิำรทรพัยำกร เพื่อท ำให้
โครงกำรแลว้เสรจ็ตำมเป้ำหมำยไดถู้กตอ้งตำมทีว่ำงแผนไว ้โดยมหีวัใจส ำคญัคอืกำรบรหิำรควำมสมัพนัธร์ะหว่ำง เวลำ รำคำ และคุณภำพ 
ในทรพัยำกรทีก่ ำหนดเพื่อใหไ้ดเ้ป้ำหมำยตำมตอ้งกำร 

ในหลกัสตูรนี้จงึน ำ Microsoft Project ซึง่เป็นโปรแกรมใชใ้นกำรบรหิำรโครงกำรโดยตวัโปรแกรมสำมำรถจดักำรงำน เวลำทรพัยำกร
ทีใ่ชใ้นโครงกำร และสำมำรถออกรำยงำนและเชื่อมโยงกำรท ำงำนกบัโปรแกรม Office สว่นอื่น ๆ อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับ 

  บุคลากรในองคก์รต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนของสายการผลิต สายบริการและสายก่อสรา้งหรอืในต าแหน่งการ

บริหารโครงการ เช่น นักวิเครำะหน์โยบำย นักวิเครำะหแ์ผนงำน ผ ูจ้ดักำรโครงกำร วิศวกร เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภยั นักวิชำกำร

เนื้อหาหลักสูตร / Course Outline | อบรม 2 วัน 12 ช่ัวโมง 

วันที่ 1 
 แนะน ำกำรบรหิำรโครงกำรพรอ้มตวัอย่ำง เช่น ก่อสรำ้ง 

วศิวกรรม สขุภำพ Shut Down ฝึกอบรมและควำมปลอดภยั  
 สรำ้งไฟลง์ำน Project และตัง้ค่ำโปรแกรม  
 เริม่จดักำรลงระบบงำน (Task) ประกอบดว้ย  

กำรเชื่อมงำน (Link), WBS , Milestone, Outline,  
Project Summary  

 จดักำรกำรคดิวนัท ำงำนบนปฏทินิวนัท ำงำน (Calendar)  
 กำรจดักำรทรพัยำกร (Resource) และกำรจดัสรรทรพัยำกร 

 ค ำนวณทรพัยำกรและก ำหนดปรมิำณทรพัยำกรทีเ่น้ืองำนบน 
Task Usage View 

วันที่ 2 
 กำรจดักำรดำ้นมุมมอง (Table Views) 
 กำรจดักำรงบประมำณ ค่ำใชจ้่ำย (Cost) ของโครงกำร 
 กำรวเิครำะห ์Master Plan หรอื Baseline โครงกำร 
 ตดิตำมโครงกำรและแสดงรำยงำนปญัหำ (Tracking) 
 กำรวเิครำะหค์วำมเสีย่งโครงกำร ดว้ยงำนวกิฤต (CPM) 
 กำรก ำหนดมลูค่ำงำนพรอ้มออกรำยงำน S-Curve และ Earn 

Valued Report 
 ออกรำยงำนสรุปโครงกำรแต่ละประเภท (Project Report) 
 กำรบรหิำรหลำยโครงกำร (Sub/Multiple Project) พรอ้มกำร

ก ำหนดกำรเชื่อมโยงทรพัยำกร (Resource Pools) 

ตารางอบรม / สถานท่ีอบรม 
รุน่ท่ี 39: วนัองัคารท่ี 15 - พธุท่ี 16 ส.ค. 2560 | รุน่ท่ี 40: วนัพธุท่ี 27 - พฤหสัท่ี 28 ก.ย. 2560  
สถานท่ีอบรม: CMYK Seminar Center | ตดิสถำนี MRT หว้ยขวำง | กรุงเทพฯ  (รำยละเอยีดแผนทีแ่ละกำรเดนิทำงอยู่ในทำ้ยเอกสำร) 

ค่าลงทะเบียน 5,885 บาท / ท่าน (รวม VAT) 
(รำคำก่อน VAT 5,500 บำท + VAT 385 บำท) 

รำคำรวมสวสัดกิำร เอกสำรประกอบอบรม | อำหำรว่ำง | อำหำรกลำงวนั | ใบประกำศผ่ำนหลกัสตูร (ผูเ้ขำ้อบรมน ำคอมพวิเตอรม์ำเอง) 
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ค่าลงทะเบียน 5,885 บาท / ท่าน (รวม VAT) 
(รำคำก่อน VAT 5,500 บำท + VAT 385 บำท) 

รำคำรวมสวสัดกิำร เอกสำรประกอบอบรม | อำหำรว่ำง | อำหำรกลำงวนั | ใบประกำศผ่ำนหลกัสตูร (ผูเ้ขำ้อบรมน ำคอมพวิเตอรม์ำเอง) 

“หลักสูตรที่จะต่อยอดความรูด้้าน MS Excel ของคณุด้วย Advance Workshop ในโลกการ
ท างานจริง ครบเครื่องทกุการประยุกต์ใช้งานร่วมกับสายงานในองคก์ร ทัง้ด้านการขาย 
การตลาด งานบุคคล งานบญัชีการเงนิ ด้วยการวิเคราะหข์้อมูลอยา่งมีประสทิธิภาพ”  

หลักสูตร Professional Excel Advance Essential Workshop 
| มืออาชีพด้าน Excel พร้อม Workshop ใช้งานจริง 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งำนในองคก์ร ส ำนกังำนเป็นงำนทีใ่ชก้ำรค ำนวณขอ้มลูและวเิครำะหข์อ้มลูมำกมำย สตูรกำรค ำนวณคดิค่ำต่ำง ๆ มคีวำม

สลบัซบัซอ้นมขีอ้มลูในองคก์รในหลำยสว่นประกอบกนั ทัง้นี้ประสทิธภิำพของงำนขึน้อยู่กบัควำมรวดเรว็ ถูกตอ้ง และกำรตรวจสอบอย่ำง
มปีระสทิธภิำพ  

หลกัสตูรนี้ไดน้ ำ Microsoft Excel มำใชง้ำนในดำ้นกำรจดักำรขอ้มลูดว้ยฟงักช์นักำรท ำงำนต่ำง ๆ ในงำนระดบัองคก์ร ในทุก
สำยงำน เพื่อกำรท ำงำนทีส่ะดวกและมปีระสทิธภิำพ โดยเน้น Workshop ประกอบกำรเน้นกำรท ำงำนจรงิในระดบัขัน้สงูหรอืขัน้ต่อยอด
กำรท ำงำนทีซ่บัซอ้นในองคก์ร 

หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับ 

  บุคลำกรในองคก์รต่ำง ๆ ผูส้นใจในงำนดำ้นกำรขำย กำรตลำด งำนบรหิำรบุคคล งำนดำ้นบญัชกีำรเงนิ พนกังำนค ำนวณ/

วเิครำะหง์บประมำณ เป็นตน้ โดยผูเ้ขำ้อบรมจะตอ้งมพีืน้ฐำนกำรใชง้ำน Microsoft Excel ในระดบัทัว่ไปมำก่อน 

เน้ือหาหลักสูตร / Course Outline | อบรม 2 วัน 12 ช่ัวโมง 

วันที่ 1 
 จดักำรระบบเงื่อนไขในตำรำงทีซ่บัซอ้นหลำยเงื่อนไขดว้ย  

Nested-IF / AND / OR 
 เงื่อนไขกำรกรอกขอ้มลู (Data Validation) พรอ้มกำรตัง้ค่ำ 

Input ขอ้มลูผ่ำน Dropdown List 
 จดักำรฟงักช์นักำรอำ้งองิขัน้สงู VLOOKUP (APPROXIMATE/

EXACT)  / INDEX / MATCH และกำรแกป้ญัหำกำร LOOKUP 
ขอ้มลูไมพ่บ 

 กำรจดักำร Error จำกกำรท ำงำนของสตูรค ำนวณและกำรแทน
ค่ำ Error ทีเ่กดิขึน้ 

 ค ำนวณและใชง้ำนระบบนิพจน์ Criteria ส ำหรบังำนต่ำง ๆ เช่น 
Conditional Formatting พรอ้มกำรประยุกต ์Conditional For-
matting Formula 

 สรำ้งและควบคมุ PIVOT Table / Chart ในรปูแบบฐำนขอ้มลู
เชงิสมัพนัธส์ ำหรบัในองคก์รพรอ้มสรุปผลขอ้มลู Advance Filter 

 ควบคุมกำรแสดงผลผ่ำนกำรสรุปของ PIVOT Table 
ประกอบดว้ย Calculation Field/Item | Summarized Value 

วันที่ 2 
 อำ้งองิขอ้มลูรปูแบบ Dynamic Range ดว้ย OFFSET 
 Workshop: สรุปกำรใชง้ำนแผนภูม ิ(Chart) ดว้ยกำรท ำ 

Workshop Dashboard สรุปตำรำงทีม่ขีอ้มลูซบัซอ้น 
 สรุปผลกำรจดัอนัดบัดว้ย SMALL / LARGE 
 ระบบกำร Review / Tracking  เอกสำรในองคก์ร ควบคมุ

ระดบักำรเขำ้ถงึขอ้มลูและกำรป้องกนั Sheet 
(Protect  Sheet) 

 กำรจดักำรกำรท ำงำนดำ้นเวลำ อำยุ กำรค ำนวณเวลำ
โครงกำร และฟงักช์นักลุ่ม Date Time (เช่น ฟงักช์นั NET-
WORKDAYS / DATE / EOMONTH / DATEDIF) 

 กำรจดักำรฟงักช์นักำรท ำงำนดำ้นขอ้ควำม (TEXT) กำร
ปรบัเปลีย่นและแปลงขอ้มลูกลุ่มขอ้ควำม (เช่น ฟงักช์นั 
TEXT / MID / LEFT / RIGHT / TEXT ) 

 กำรสรุปผลขอ้มลูดว้ยฟงักช์นักลุ่มสรุปผลขอ้มลูตำมเงื่อนไข 
(เช่น ฟงักช์นั SUMIF / COUNTIF / AVERAGEIF / 
SUMPRODUCT) พรอ้มกำรใช ้Widcards ก ำหนดเงื่อนไข 

ตารางอบรม / สถานท่ีอบรม CMYK Training Center 
รุน่ท่ี 21: วนัพฤหสัท่ี 31 ส.ค. - ศกุรท่ี์ 1 ก.ย. 2560  
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“ครบเครื่องหลักสูตรการสร้าง InfoGraphic ส าหรับงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลในโลก 
Online Content อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Workshop เทคนิคต่าง ๆ ที่จะพัฒนา 
InfoGraphic พร้อมน าไปใช้งานได้จริงด้วยโปรแกรม Office ช้ันยอด PowerPoint” 

อบรมครบเครื่องสรา้ง InfoGraphic ด้วย PowerPoint มอือาชีพ 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
ปจัจบุนั InfoGraphic มบีทบำทในงำนประชำสมัพนัธห์รอืสือ่ออนไลน์ตำมแหล่งต่ำง ๆ มำกมำยดว้ยหลกักำรทีด่งึดดูผูเ้ขำ้ชม

ดว้ยกำรสือ่ควำมหมำยดว้ยภำพทีไ่ด ้ ประสทิธภิำพมำกกว่ำกำรแสดงผลขอ้ควำม ท ำให ้ InfoGraphic ตอบโจทยก์ำรน ำเสนอขอ้มลูว่ำท ำ
อย่ำงไรทีจ่ะน ำเสนอขอ้มลูอย่ำงไรจงึจะม ี ประสทิธภิำพภำยใตก้ระแสขอ้มลูในโลกออนไลน์ทีม่มีำกมำย ผูอ้่ำนมเีวลำจ ำกดั และสำมำรถ
เขำ้ใจขอ้มลูไดง้่ำย 

ดงันัน้หลกัสตูรนี้จงึพฒันำออกแบบใหผู้เ้ขำ้อบรมไดร้บัเทคนิค แนวทำงกำรพฒันำ InfoGraphic อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพื่อไป
พฒันำงำนประชำสมัพนัธอ์งคก์ร โดยกำรอบรมจะเน้นเทคนิคและ Workshop กำรพฒันำทีเ่น้นน ำไปใชง้ำนไดจ้รงิ 

หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับ 

                      บุคลำกรในองคก์รต่ำงๆ  ในกำรท ำงำนด้านการพฒันาส่ือ ประชาสัมพนัธ์ส่ิงพมิพใ์นองค์กร 

 เจ้าหน้าท่ี ประชาสมัพนัธ ์, การตลาด , ธรุการ และอ่ืนๆ  |  ระดบัหลกัสูตร: ขัน้พืน้ฐานถงึปานกลาง  

เน้ือหาหลักสูตร / Course Outline | อบรม 2 วัน 12 ช่ัวโมง 

วันที่ 1 
 แนะน ำโปรแกรมเขำ้ใจ Graphic บน InfoGraphic  

 เครื่องมอืพฒันำ กำรตัง้ค่ำโปรแกรม MS PowerPoint ให้
รองรบักำรออกแบบ InfoGraphics 

 ประเภท InfoGraphic 
 Info Objects ประเภทวตัถุต่ำง ๆ ทีน่ ำมำประกอบ Info-

Graphic 
 วธิกีำรลงสสีนั Color Pallettes ของชิน้งำน 
 จดักำรระบบ Styles | Flat vs Skeuomorphism 
 จดักำร Group และ Layers 

 InfoGraphic Anatomy 
 ก ำหนดเป้ำหมำยและ Content ของ InfoGraphic 

วันที่ 2 
 เทคนิคกำรเลอืกองคป์ระกอบลงในสือ่ 
 กำรจดั Layout และวตัถุลงในตวัชิน้งำน 
 ควบคุม Page Layout / Design 
 เทคนิคกำรลงองคป์ระกอบเพิม่เตมิ เช่น 
 Typography / Picture Tools 
 Modern InfoGraphic Guidelines 
 กำรท ำงำนกรำฟิก Vector จำกไฟล ์EPS 
 กำรจดักำร Icon Fonts และ Icon Files ส ำหรบัน ำมำตกแต่ง

ชิน้งำน 

ตารางอบรม / สถานท่ีอบรม 
(รุน่ท่ี 14) | จนัทรท่ี์ 21 - องัคารท่ี 22 ส.ค. 60 | (รุน่ท่ี 15) | จนัทรท่ี์ 25 - องัคารท่ี 26 ก.ย. 60  
(รุน่ 16): วนัพธุท่ี 18 - พฤหสัท่ี 19 ต.ค. 2560  

ค่าลงทะเบียน 5,885 บาท / ท่าน (รวม VAT) 
(รำคำก่อน VAT 5,500 บำท + VAT 385 บำท) 

รำคำรวมสวสัดกิำร เอกสำรประกอบอบรม | อำหำรว่ำง | อำหำรกลำงวนั | ใบประกำศผ่ำนหลกัสตูร (ผูเ้ขำ้อบรมน ำคอมพวิเตอรม์ำเอง) 
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โปรโมชันพิเศษ!!! - ส าหรับหลักสูตรอบรมทุกหลักสูตรที่ City Hubs วันนี้  

เมื่อคุณช าระเงินค่าลงทะเบียนหรือส่งหลักฐานยืนยันการอบรมก่อนการอบรม 1 สัปดาห์  

รับส่วนลดทันที 10% ทุกหลักสูตร 

เอกสารประกอบอบรม และใบประกาศผ่านหลักสูตรโดย Cityhubs Corporation Co.,Ltd. 

(ผู้เข้าอบรมน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาเอง) 

สถานที่อบรม ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ CMYK 

ติดสถานีรถไฟใต้ดินห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

 พร้อมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน ที่จอดรถส าหรับผู้เข้าอบรมฟรี  



© ด ำเนินกำรจดัอบรมโดยบรษิทัซติีฮ้บัส ์คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั | เลขทีผู่เ้สยีภำษ:ี 0105556074657  
รำยละเอยีดเพิม่เตมิที ่http://www.cityhubs.net | โทร. 093-5608885, 087-6710148 

รายละเอียดการด าเนนิการเบิกจ่าย 

 ขำ้รำชกำรและเจำ้หน้ำทีร่ฐั วสิำหกจิ สำมำรถเขำ้รว่มอบรมไดโ้ดยไมถ่อืเป็นวนัลำและมสีทิธิเ์บกิ
ค่ำลงทะเบยีนและค่ำใชจ้่ำยไดต้ำม ระเบยีบกระทรวงกำรคลงัว่ำดว้ยค่ำใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม กำรจดังำน 
และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ พ.ศ.2555 

 หลกัสตูรอบรมทุกหลกัสตูร ทำงบรษิทัตน้สงักดัสำมำรถน ำไปลดหยอ่นภำษไีด ้200% ตำมพระรำชบญัญตัิ
ส่งเสรมิกำรพฒันำฝีมอืแรงงำน พ.ศ. 2545 

ช่องทางการสมัคร  

 สมคัรผ่านเวบ็ไซต ์    http://www.cityhubs.net  

 ส่งข้อมลูการสมคัรได้ท่ี    E-Mail: info@cityhubs.net  

 โทรศพัทแ์จ้งช่ือผูส้มคัรได้ท่ี    093-5608885, 087-6710148 

ทางเราได้เปิดอบรมหลักสูตรทัง้หมดในระดับ In-House ด้วย พร้อมทัง้สามารถ 

จัดวิทยากรและทีมงานจัดอบรมนอกสถานท่ีท่ีหน่วยงานลูกค้าได้  

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 093-5608885, 087-6710148 

การช าระเงินค่าลงทะเบียน 

 โอนเงินเข้าบญัชี 
ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์(บางเขน) 
ช่ือบญัชี “บริษทั ซิต้ีฮบัส ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั” 
เลขท่ีบญัชี 235-231297-7 ประเภทบญัชีออมทรพัย ์ 

ทางเราสามารถออกหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม ใบเสนอราคาหรือเอกสารประกอบการเบิกจ่ายหน่วยงานของ
แต่ละหลกัสูตรได้เม่ือผูส้มคัรได้มีการสมคัรเข้าระบบทนัที 

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ สายด่วนฝ่ายประสานงาน  

โทร. 093-5608885, 087-6710148 ค่ะ 


