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บทที่ 1
มารูจัก Microsoft Project กันเถอะ
Microsoft Project เปนซอฟตแวรจัดการโปรเจ็กตหรือโครงการตางๆ คือเหตุ
การณที่มีลําดับขั้นตอนที่ไดรับการกําหนดไวเปนอยางดีโดยมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด โดยมุงสู
การบรรลุถึงเปาหมายที่ชัดเจน และลงมือปฏิบัติโดยบุคคลที่อยูภายใตตัวแปรกําหนดที่แนนอน
แลว
เปนเครื่องมือที่มีประโยชนอยางมากในการวางแผนโปรเจ็กตตั้งแตตนใหบรรลุวัตถุ
ประสงค

ทําไมถึงตองใชคอมพิวเตอรในการวางแผนงาน
ดวยซอฟตแวรที่ชื่อ ไมโครซอฟตโปรเจ็กต (Microsoft Project) ที่ใชกับ
เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลนี้ เราจะสามารถ
• สรางและวางแผนโปรเจ็กต
• แกไขสวนตางๆ ไดอยางรวดเร็ว
• สามารถทํานายเหตุการณที่ไมคาดฝน และประเมินลําดับขั้นตอนได
ซอฟตแวรจัดการโปรเจ็กต
เปนเครื่องมือที่มีประโยชนอยางมากในการวาง
แผนโปรเจ็กตตั้งแตตน นอกจากนี้ยังสามารถคํานวณตารางเวลาซํ้าไดอยางรวดเร็ว ทําใหเห็น
การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแผน สวนงานที่ไมใชแลวและวันที่ที่กําหนดไว มี
ผลตองานอื่นๆ ดวย หรือความไมสมดุลยของรีซอรสบางตัว ทําใหตารางเวลาเลื่อนไป โดยที่
เราไมทันสังเกต เหตุการณเหลานี้ไมโครซอฟตโปรเจ็กตจะชวยจัดการให
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การใชเครื่องมือในการจัดการโปรเจ็กต
ในการจัดการโปรเจ็กตมีอุปกรณดวยกันอยู 2 ชนิด คือ แกนตชารต
(Gantt chart) ซึ่งจะบอกเราเกี่ยวกับตารางเวลา และเพิรตชารต (Pert chart) ซึ่งจะชวยให
เราทราบถึงความสัมพันธระหวางงาน
แกนตชารต
เปนเครื่องมือหนึ่งทีน่ ิยมใชกันมากในการแสดงผลความกาวหนาของโปรเจ็กต
นั้นๆ จากรูปจะมีการแสดงแกนตชารตในแนวนอนของแตละงาน

ความยาวของแกนตบารนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาของงาน และระยะเวลาสามารถ
ขามคาบเวลาหนึ่งๆ ที่เราเรียกวา ไทมเสเกล (timescale) ไดดวย

เพิรตชารต
เมื่อเราตองการทราบความสัมพันธระหวางทาสกในโปรเจ็กต
ชารต สามารถใหขอมูลไดดีกวาแกนตชารต ซึ่งมีลักษณะดังรูป

เราจะใชเพิรต
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แตละงานจะแทนสัญลักษณดวยกลอง ซึ่งเราจะเรียกกลองนี้วา โหนดทาสก
และแตละงานที่มีความสัมพันธกันจะมีเสนตรงเชื่อมกันอยู

พัฒนาสวนตางๆของโครงการ
โครงการจะประกอบไปดวยสวนตางๆ หรือรากฐานตางๆ คือ ทาสก (Tasks)
ไมลสโตน (Milestones) และรีซอรส (Resources) (งาน หลักไมล และทรัพยากร) แตละ
โครงการที่มีขนาดพอสมควรขึ้นไป สามารถที่จะแตกออกไดเปนทาสกที่ไดรับการนิยามไวเปน
อยางดีแลวชุดหนึ่ง แตละทาสกนั้นตองใชเวลาขณะหนึ่งเพื่อทําใหเสร็จ บางทาสกนั้นสามารถ
ทําไปพรอมๆกันได ในขณะที่ทาสกอื่นๆ นั้น จะตองทําตามลําดับขั้น เรียงกันไปทีละทาสก

คําจํากัดความของทาสกของโครงการ
ขัน้ ตอนตางๆ ที่จําเปนในการทําโครงการใหเสร็จเรียบรอยนั้น
“ทาสก” (Tasks) ยกตัวอยาง เชน
ประเภทโครงการ
อบรมคอมพิวเตอรเบื้องตนตามมติ ครม.

เรียกวา

ตัวอยางของทาสก
Windows 95
Microsoft Word 7
Microsoft Excel 7

ตัวอยางขางบนนี้ จะกําหนดระยะเวลาของงานที่ตองทําใหสําเร็จนั้น เรียกวา
หมายกําหนดการของโครงการ คือ จะตองบอกระยะเวลาวาทาสกแตละชิ้นที่ตองใชในการทํา
ทาสกหนึ่งใหเสร็จนั้น เรียกวา “ดูเรชั่น” (Duration)
หมายเหตุ ดูเรชั่น (Duration) จะกําหนดขึ้นมาเปนสัปดาห วัน ชั่วโมง หรือแมแต
นาที ก็ได

การชี้ใหเห็นถึงหลักไมลของโครงการ
หลักไมล (Mitestones) คือ กําหนดจุดเสร็จของกลุมของทาสกที่มีความเกี่ยว
ของกัน หลักไมลจะชวยในการจัดระบบทาสกใหเปนกลุมตัวอยางเปนลําดับขั้นตอน และแสดง
ใหเห็นถึงความกาวหนาของโครงการ
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การประเมินถึงรีซอรสของโครงการ
การทํางานจะสําเร็จคุณตองมีทรัพยากร (resources)
อุปกรณตางๆ และสถานที่ ซึ่งจําเปนตองมีเพื่อใหทํางานได

ซึ่งก็รวมไปถึง คน

การกําหนดรีซอรสในโครงการ
เมื่อทําโครงการใหพิจารณาถึงรีซอรสที่จําเปนในการทําใหทาสกของคุณสําเร็จ
ลงได เชน
1. กําหนดคนหรือกลุมคนที่คุณตองมีเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะอยางที่ตั้งไว ควร
กําหนดเปนสายงานแทนที่จะกําหนดเปนชื่อของคนโดยเฉพาะ
2. กําหนดเครื่องมือ เครื่องจักรใดที่คุณตองมีเพื่อใหงานเสร็จลงได
3. กําหนดวาหองใด หรือสถานที่ใด ที่คุณจําเปนตองใชเพื่องานนี้

การกลั่นกรองแผนงานโครงการ
◊ อะไรคือเปาหมายของโครงการ
◊ มีขนั้ ตอนไหนบางที่จําเปนเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมาย
◊ ใครหรืออะไรบางที่จําเปนตองปฏิบัติ
◊ งานนี้มีคาใชจายเทาใด
◊ จะตองปรับปรุงอะไรบางเพื่อใหบรรลุตามแผนงานได
◊ จะนําเสนอความคืบหนาของโครงการใหคนอื่นไดอยางไร
◊ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบกับแผนงานอยางไรบาง
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บทที่ 2
เรียนรู Microsoft Project เบื้องตน

การเขาสูโปรแกรม Microsoft Project
เรียกโปรแกรม Microsoft Project โดย Click mouse ปุม
แลวเลือก Program Microsoft Project หรือการสราง Shotcut ขึ้นมา ดังปรากฎในรูป

เมื่อเปด Project ออกมาคุณจะไดพับกับหนาจอที่มีสวนประกอบหลักดังภาพดานลาง
แถบหัวเรื่อง

แถบเครื่องมือมาตรฐาน
แถบเครื่องมือจัดรูป
แบบ

แถบเลื่อน
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ปุมบนทูลบารและหนาที่
ทูลบารมาตรฐาน (Standard Toolbar) คือ แถวแรกใตเมนูบาร
ปุม

ชื่อปุม
New

หนาที่
สรางเอกสารใหม

คําสั่งในเมนู
เมนู File เลือก New

File Open

การเปดเอกสารใหม

เมนู File เลือก Open

File Save

จัดเก็บเอกสาร

เมนู File เลือก Save

Print

การสั่งพิมพเอกสาร

เมนู File เลือก Print

Print Preview

ภาพกอนพิมพ

เมนู File เลือก Print Preview

Tools Spelling

การตรวจเช็คคําถูกผิด

เมนู Tools เลือก Spelling

Cut

ตัด

เมนู Edit เลือก Cut (Cell)

Copy

คัดลอก

เมนู Edit เลือก Copy (Cell)

Paste

วาง

เมนู Edit เลือก Paste

Link Tasks

เชื่อมขอมูล

เมนู Edit เลือก Link Tasks

Unlink Tasks

ยกเลือกการเชื่อมขอมูล

เมนู Edit เลือก Unlink Tasks

Information

สอบถามขอมูล

Attach Note

บันทึกงาน

เมนู Insert เลือก Task
Information
เมนู Insert เลือก Task Notes

Resource

แหลงขอมูล

Sort By Date

จัดเรียงลําดับตามวัน

เมนู Insert เลือก Resource
Assignment
เมนู Edit เลือก Cut (Cell)
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ปุม

ชื่อปุม
Zoom In

หนาที่
ขยาย

คําสั่งในเมนู
เมนู View เลือก Zoom

Zoom Out

ยอ

เมนู View เลือก Zoom

File Open

การเปดเอกสารใหม

เมนู File เลือก Open

Drawing

วาดรูป

เมนู Insert เลือก Drawing

Gantt Chart Wizard

ขัน้ ตอนการทํา

Help Topics

อธิบาย

Help

ชวยเหลือ

เมนู Format เลือก Gantt Chart
Wizard
เมนู Help เลือก Answer
Wizard
เมนู Help เลือก

Copy Picture

ทูลบารรูปแบบ (Formatting Toolbar) คือ แถวที่สองซึ่งเปนคําสั่งทั้งหลายที่มีตอหนาตาของ
โครงการ
ปุม

ชื่อปุม
Outdent

หนาที่
ยกระดับทาสก

Indent

ลดระดับทาสก

Show Subtasks

ขยายซัมมารีทาสก

Hide Subtasks

ยุบซัมมารี

Showall Subtasks

แสดงทาสกทั้งหมด

Outline Subtasks

วิวสัญลักษณโครงราง

คําสั่งในเมนู
เมนู Tools เลือก Outlining
เลือก Outdent
เมนู Tools เลือก Outlining
เลือก Indent
เมนู Tools เลือก Outlining
เลือก Show Subtasks
เมนู Tools เลือก Outlining
เลือก Hide Subtasks
เมนู Tools เลือก Outlining
เลือก Showall Subtasks
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ปุม

ชื่อปุม

หนาที่

คําสั่งในเมนู

Filter
Font

กําหนดแบบอักษร

เมนู Format เลือก Font

Size

กําหนดขนาดอักษร

เมนู Format เลือก Font

Bold

เมนู Format เลือก Font

Align Left

ทํ าตั ว อั ก ษรให เ ป น ตั ว
หนา
ทํ าตั ว อั ก ษรให เ ป น ตั ว
เอียง
ทํ าตัวอักษรใหเปนตัวขีด
เสนใต
จัดขอความชิดซาย

เมนู Format เลือก Font

Center

จัดขอความใหอยูกลาง

เมนู Format เลือก Font

Align Right

จัดขอความใหชิดขวา

เมนู Format เลือก Font

Italic
Underline

เมนู Format เลือก Font
เมนู Format เลือก Font

การวางกําหนดการใหโครงการ
คือ เมื่อเปดโปรแกรม Microsoft Project ขึ้นมา กอนเริ่มทํางานโปรแกรมก็
จะเริ่ม วันที่ ณ วันนั้น ดังนั้นโครงการของคุณอาจจะเริ่มตน ณ วันที่ 1 มกราคม 2000
คุณก็ตองจัดการติดตั้งวันที่ใหตรงกับโครงการของคุณ ไดดังนี้
☞ เมนู File เลือก Project Info ไดอะล็อกบ็อกซ Project Info จะปรากฏ
ดังรูปขางลางนี้
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☞ คลิกลูกศรชี้ลงในบ็อกซ Schedule From แลวเลือก Project Start Date
☞ ในบ็อกซ Start Date พิมพวันที่โครงการเริ่มตน
☞ คลิก OK

วิธีปอนขอมูลเกี่ยวกับโครงการ
คือ ชื่อของโครงการ ชื่อบริษัท และชื่อผูจัดการโครงการ
" เมนู File เลือก Properties คลิกแท็บเลือก Summary ดังรูปขางลางนี้

" ในบ็อกซ Title พิมพชื่อโครงการ
" ในบ็อกซ Company พิมพชื่อบริษัท
" เลือกปุม OK

ปอนทาสกตางๆ เขาไปในแกนตชารต มีขั้นตอนการทําดังนี้
☺ คลิกเซลลแรกในคอลัมน Task Name เพื่อปอนทาสกแรกในโครงการ
☺ คลิกคอลัมน Duration ในทาสกที่ 1 เพื่อกรอกจํานวนวันในการทํางาน
ลงไป อาจใชเปน สัปดาห , วัน , ชั่วโมง , นาที ก็ได
หนวย
ตัวยอ
สัปดาห
w
วัน
d
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☺
☺

ชั่วโมง
h
นาที
m
คลิกคอลัมน Start ในทาสกที่ 1 เพื่อกรอกจํานวนในการเริ่มทํางาน
พิมพทาสกตอไป โดยกดคีย Enter หลังจากพิมพแตละทาสกเสร็จ

เรียบรอยแลว

การเซฟไฟล
มีขนั้ ตอนในการทําดังนี้
• จากเมนู File เลือก Save As ไดอะล็อกบ็อกซ Planning Wizard ก็
จะปรากฎขึ้น
• คลิกปุมออปชันที่สองเพื่อเซฟโครงการโดยไมมีเบสไลน
• เลือกปุม OK
• ในบ็อกซ File Name พิมพชื่อไฟลใสลงไป จุดและนามสกุล (.MPP) นั้น
ไมบังคับ
แตถาไมไดพิมพนามสกุลลงไปนามสกุลจะไดั้บการเติมโดย
อัตโนมัติ
• เลือกปุม OK

การเชื่อมตอทาสก
แมวาคุณจะไดพิมพดูเรชันของแตละทาสกแลว ก็ยังไมไดบอกวาแตละทาสกจะ
เริ่มตนเมื่อใด การเชื่อมตอทาสกทําใหเกิดความสัมพันธแบบ finish - to - start เมื่อทาสก
หนึ่งจบสิ้นลง อีกทาสกก็จะเริ่มตนขึ้น มีขั้นตอนการทําดังนี้
☺
☺

เลือกชื่อทาสกของทาสกที่ 1 แลวแดรกเมาสไปจนถึงทาสกสุดทาย
บนทูลบาร standard คลิกปุม Link Tasks หรือเลือกคําสั่ง Link Task

จากเมนู Edit

การตรวจแกรายการทาสก
การเปลี่ยนแปลงการตรวจแก ตองเลือกคําสั่ง Undo บนเมนู Edit หรือคลิกปุม
Undo ในทูลบาร standard ก็ได
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การแทรกทาสกใหม
ทําโดยการเลือกบริเวณของทาสกตางๆ ที่ตองการใหทาสกใหมไปอยู มีขั้นตอน
การทํา ดังนี้

⇒
⇒
การยายทาสก
⇒
⇒

เลือกทาสกที่ตองการจะแทรก
จากเมนู Insert เลือก Insert Task

เลือกทาสกที่ตองการจะยาย
กดเมาสซายคางใหเปนรูปลูกศร แลวเลื่อนเมาสมายังทาสกที่ตองการ
จะวาง แลวจึงปลอยเมาส

การลบทาสก
⇒
⇒

เลือกทาสกที่ตองการจะลบ
จากเมนู Edit เลือก Delete Task

การออกจากโปรแกรม
มีขนั้ ตอนในการทําดังนี้
• จากเมนู File เลือก Exit
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บทที่ 3
การจัดทําความสัมพันธของทาสก
สามารถใช Microsoft Project เพื่อสรางความสัมพันธระหวางทาสก ชื่อวา
ความสัมพันธ (precedence) คุณสามารถทําใหการเริ่มตนหรือสิ้นสุดลงของทาสกหนึ่งขึ้นอยู
กับการเริ่มตนหรือสิ้นสุดลงของอีกทาสกหนึ่งได ทาสกที่จะตองเริ่มตนหรือสิ้นสุดลงกอนที่อีก
ทาสกหนึ่งจะเริ่มขึ้นไดนั้นเรียกวา ทาสก predecessor ทาสกที่ขึ้นอยูกับการเริ่มตนหรือสิ้น
สุดของอีกทาสกหนึ่งเรียกวา ทาสก successor
ความสัมพันธแบบ finish - to - start (FS) เปนความสัมพันธที่ทาสกแรกสิ้น
สุดลง อีกทาสกหนึ่งจึงจะเริ่มตน
ความสัมพันธแบบ start - to - start (SS) เปนความสัมพันธแบบทาสกทั้ง
สองจะเริ่มตนขึ้นพรอมกัน
ความสัมพันธแบบ start - to - finish (SF) เปนความสัมพันธเมื่อทําทาสก
ชิ้นหนึ่งใหเสร็จขึ้นอยูกับการเริ่มตนของทาสกถัดไป

การปอน Predecessor มีขนั้ ตอนการทําดังนี้
$
standard เลือก
ลางนี้

ดับเบิลคลิกเมาสที่ Tasks นั้น ที่ตองการปอนขอมูล หรือไปที่เมนู
(ปุม Information) หรือเมนู Insert เลือก Task Information ดังรูปขาง
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$

คลิกแท็บ Predecessor จะปรากฎดังรูป

$
$
$
$
$

บนแท็บ Predecessor คลิกหมายเลข ID ที่ตองการปอนขอมูล
กด Delete เพื่อจะลบ แลวพิมพตัวเลขเปลี่ยน
คลิกเซลล Type ตรงลูกศรที่อยูดานขวา
เลือกความสัมพันธที่คุณจะกําหนด
เลือกปุม OK

การสรางโครงราง
การแสดงซัมมารีทาสก คุณสามารถใชปุม Outline อยูบนทูลบาร Formatting
หรือใชคําสั่ง Outlining บนเมนู Tools เพื่อยกระดับทาสก ลดระดับทาสก ขยายทาสก ยุบ
ทาสก ขยายทาสกทั้งหมด มีขั้นตอนการทําดังนี้
การลดระดับทาสก
• เลือกทาสกที่ตองการ
• ใชแถบเครื่องมือ
Indent
การเพิ่มระดับทาสก
• เลือกทาสกที่ตองการ
• ใชแถบเครื่องมือ
Outdent
การยุบทาสก
• เลือกทาสกที่ตองการ
• ใชแถบเครื่องมือ
Hide Subtasks
การขยายทาสก
• เลือกทาสกที่ตองการ
• ใชแถบเครื่องมือ
ShowAll Tasks

! 16

การปรับไทมสเกล
เมือ่ ทําการกําหนดคาตางๆครบเรียบรอยแลว คุณก็ทําการเปลี่ยนชวงของไทม
สเกลเพื่อปรับหนวยของไทมสเกลแสดงรายละเอียดใหมากขึ้นหรือนอยลง มีขั้นตอนการทําดังนี้
% เมนู format เลือก timescal ปรากฎดังรูป

%
%
%

บทที่ 4

คลิ๊กแท็บ Timescale เลือกไทมสเกลหลัก (Major Scale) ตรง Unit
คลิ๊กปุมลูกศรลงเลือกหนวยเวลา เชน ป , เดือน , สัปดาห
เลือกไทมสเกลยอย (Minor Scale) ตรง Unit คลิ๊กปุมลูกศรลงเลือก
หนวยเวลาที่เล็กกวาไทมสเกลหลัก เชน วัน
คลิ๊ก OK

! 17

การจัดการกับรีซอรสของโครงการ
การจัดการรีซอรส คือ คน เครื่องมือ เครื่องจักร สถานที่ และเครื่องใชตางๆ
ทีจ่ าเป
ํ นเพื่อใหงานสําเร็จ

การกําหนดรีซอรส
เริม่ ตนดวยการกําหนดผูจัดการโครงการ ใหรับทาสกของการเขียนขอเสนอ ซึ่ง
มีขั้นตอนในการจัดการดังนี้
& บนทูลบาร Standard คลิกปุม
Resource Accignment ไดอะ
ล็อกบ็อกซจะปรากฎขึ้นดังรูปขางลางนี้

& คลิ๊กเซลล Name แลวพิมพรีซอรสที่ตองการ หลังจากกําหนดรีซอรสที่
กําหนดไดแลวสามารถกําหนดรีซอรสใหกับทาสกใดโดยเฉพาะ หรือหลายๆ ทาสกได
& ไดอะล็อกบ็อกซ Resource Assignment คลิ๊กปุม Assign
& ชื่อของรีซอรสก็จะปรากฎขึ้นขางๆ แกนตบารสําหรับทาสกที่ไดกําหนด
ไว

การเพิ่มรีซอรส
&
&
&
&

พิมพชื่อในเซลลวางๆ ถัดจากคอลัมน Name
กด Enter
ปฏิบัติขั้นที่ 1 และ 2 กับรีซอรสที่จะเพิ่มเขามาในโครงการดังไปนี้ซํ้า
ผลที่ไดจะปรากฎดังรูปขางลางนี้
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การลบรีซอรส
& บนทูลบาร Standard คลิ๊กปุมResource Assignment จะปรากฎดังรูป

& ในไดอะล็อกบ็อกซ
ตองการ แลวคลิ๊กปุม Remove

Resource Assignment เลือก Resource

ที่
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บทที่ 5
การเปลี่ยนแปลงเวลาการทํางาน
ไมโครซอฟตโปรเจ็กตคํานวณกําหนดการนั้น จะคํานวณโดยใชวันมาตรฐานที่
มี 8 ชั่วโมง และสัปดาหที่มี 40 ชั่วโมงทํางาน แตคุณสามารถจะแกไขปฏิทินเพื่อจะปรับเวลา
การทํางานของโครงการทั้งโครงการหรือจะแคกลุมรีซอรสใดโดยเฉพาะก็ได ในบทเรียนนี้คุณจะ
ไดเรียนรูเกี่ยวกับเรื่อง
• การตั้งวันหยุดพักผอน
• การสรางปฏิทินฐานใหม
• การเปลี่ยนวันทํางานมาตรฐาน
• การเปลี่ยนชั่วโมงทํางานมาตรฐาน
• การกําหนดรีซอรสใหปฏิทินฐานใหม
• การแกไขปฏิทินรีซอรส

การเปลี่ยนแปลงปฏิทิน
ไมโครซอฟตโปรเจ็กตนั้นมีปฏิทิน 2 ประเภท คือ เบส และรีซอรส
ปฏิทนิ เบส หมายถึง การกําหนดวันทํางานและวันหยุดตามปกติ โดยในวัน
จันทรถึงวันศุกรนับเปนหนึ่งสัปดาห จากเวลา 8.00 น. ไปจนถึง 17.00 น. โดยมีเวลาพัก
หนึ่งชั่วโมงในตอนเที่ยง
ปฎิทินรีซอรส หมายถึง การกําหนดวันทํางนและวันหยุดเอง

ตั้งวันหยุดทํางาน
' เมนู View เลือก Calendar จะปรากฎดังรูป

! 20
' จากเมนู Tools เลือก Change Working Time ไดอะล็อกบ็อกซ Change
Working จะปรากฎดังรูป

สกรอลลไปที่
เดือนและป

'
'
จะหายไปจากบ็อกซ
'

เลื่อนสกรอลลไปยังเดือน ป ที่ตองการ
เลือกวันที่ตองการ คลิ๊กปุมออปชั่น Nonworking ชั่วโมงทํางานของวัน
Working Time ชองที่เลือกจะเปนสีเทาเพื่อระบุวาเปนวันหยุด
เลือกปุม OK

การสรางปฏิทินเบสขึ้นใหม
กันหมด
เวลาทํางาน

คือ คุณอาจมีรีซอรสซึ่งทํางานในเวลากลางคืน หรือทํางานและหยุดงานตรง
แตชั่วโมงทํางานจะตางกันออกไป คุณตองเตรียมปฏิทินเบสใหมเพื่อใหสะทอนถึง

การคัดลอกปฏิทินเบส
เพื่อใหปฏิทินใหมมีวันหยุดเหมือนกับปฏิทินมาตรฐานชุดปจจุบัน คุณสามารถ
คัดลอกปฏิทินมาตรฐานได คือ
( จากเมนู Tools เลือก Change Working Time
( คลิ๊กปุม New ไดอะล็อกบ็อกซ Create New Base จะปรากฎขึ้นมา ดัง
รูปขางลางนี้
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( ในบ็อกซ Name พิมพ Night Shift ซึ่งใชเปนชื่อปฏิทินของคนงานกะ
กลางคืน
( คลิ๊กปุม Make copy of เลือก Standard
( คลิก๊ ปุม OK

การกําหนดรีซอรสใหกับปฏิทินใหม
ไมโครซอฟตโปรเจ็กตจะกําหนดรีซอรสทั้งหมดในโครงการนี้ใหกับปฏิทิน
มาตรฐาน ใชไดอะล็อกบ็อกซ Resource Information เพื่อกําหนดรีซอรสใหกับปฏิทินเบสอัน
ใหม
ระบุปฏิทินใหมใหกับรีซอรส
คุ ณอยากให พ นั กงานกะกลางคื นได รับการวางกํ าหนดการให ตรงกั บ
ปฏิทินเบสอันใหม “Night Shift” จากวิว Resource Sheet ใหเลือกรีซอรสที่ตองการจะกําหนด
ใหม แลวคลิกปุม Information บนทูลบาร Standard เพื่อจะแสดงไดอะบ็อกซ Resource
Information มีขั้นตอนการทําดังนี้
• จากเมนู View เลือก Resource Sheet

