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บทที่ 1 
เร่ืองทัว่ไปเกีย่วกับ ไมโครซอฟตโปรเจ็กต 

 
       เปนโปรแกรมที่ชวยวางแผนงาน จัดการและปรับปรุงขอมูลตางๆ ในการบริหารโครงการ โดยที่ผูใชงานทําการใสขอมูล
ตางๆใหกับโปรแกรม จากนั้น ไมโครซอฟตโปรเจ็กต จะทําการคํานวณเกี่ยวกับเวลาทํางาน ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใชใน
การทํางาน (Resource) ตลอดรวมถึงคาใชจาย ซึ่งไมโครซอฟตโปรเจ็กต สามารถคํานวณคาตางๆนั้นใหเราได ส่ิงที่จําเปนตอง
รูคือ เร่ืองของมุมมอง เร่ืองของฟลดในไมโครซอรฟโปรเจ็กต และเรื่องของทูลบารตางๆ  
 
ความสามารถของ Project 2003 
      มีความสามารถในการจัดการบริหารโครงการตางๆ ตั้งแตการจัดการขั้นตอนลําดับการทํางาน เวลาทํางาน ทรัพยากรที่
เกี่ยวของกับงาน รวมไปถึงการเงินตางๆ ทําใหการจัดการบริหารโครงการขนาดเล็กไปจนถึงโครงการใหญโดยพิจารณาในดาน
ตางๆดังตอไปนี้ 

• ความสามารถในการจัดการเวลาในโครงการ  สามารถคํานวณระยะเวลาที่สัมพันธกันทั้งโครงการตั้งแตเร่ิมตน
โครงการจนถึงวันส้ินสุดโครงการ 

• ความสามารถในการจัดการทรัพยากร  อาจเปนทรัพยากรแรงงาน (คน) หรือ ส่ิงของ โดยที่เราสามารถทราบวา
ทรัพยากรมีผลกับเวลา หรือคาใชจายอยางไร เพ่ือเราสามารถบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

• สามารถจัดการคาใชจาย    การจัดทําโครงการขึ้นมานั้นยอมตองมีคาใชจายมาเกี่ยวของ และถาเปนโครงการขนาด
ใหญ ยอมตองเกิดความซับซอนมาก ไมโครซอฟตโปรเจ็กต ก็สามารถชวยคํานวณคาใชจายในโครงการได โดยเรา
สามารถรูถึงคาใชจายในเวลานั้น หรือ คาใชจายรวม ซึ่งทําใหเรารูวาในขั้นตอนนั้นๆ ใชเงินไปเทาไหรแลว และควร
บริหารการเงินตอไปอยางไร 

• การติดตาม และการตรวจสอบความกาวหนาของงาน  ในการบริหารโครงการนั้น ตองมีการกําหนดเวลาวาโครงการ
จะเสร็จเมื่อไหร เราสามารถเปรียบเทียบ (Milestone) เพ่ือใชวัดความคืบหนาของโครงการได 

• การทํางานรวมกันของโครงการ   บางครั้งเราตองบริหารโครงการพรอมกัน และมีการใชทรัพยากรรวมกันในโปรแกรม  
ไมโครซอฟตโปรเจ็กต ก็สามารถรองรับการทํางานได 

• การพิมพรายงานโครงการ  ขอมูลตางๆที่เราไดมานั้น เราสามารถนําเสนอใหกับสมาชิกโครงการ หรือ ผูที่เกี่ยวของ
ตางๆ โดยทําออกมาในลักษณะสิ่งพิมพ เลือกไดวารูปแบบใด ลักษณะใด 

 
หลักการออกแบบโครงการ 
  โครงการที่จะประสบความสําเร็จนั้น จะเริ่มตนตั้งแตการออกแบบโครงการถาโครงการออกแบบอยางดี การบริหาร
โครงการก็สําเร็จได    
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 องคประกอบของโครงการ 
   กอนการบริหารโครงการจําเปนตองวางแผนสิ่งเหลานี้ 

1. งานในโครงการมีทั้งงานหนัก และงานยอย ซึ่งเราตองวางรายละเอียดของงาน เหลานี้ใหถูกตอง  
2. ทรัพยากร คือส่ิงที่มีผลกับการปฎิบัติงาน เชน แรงงาน ส่ิงของ 
3. คาใชจาย คือ คาใชจายตางๆในการดําเนินงาน เชน คาใชจายที่มาจากการสั่งซื้อวัสดุ หรือ คาใชจายที่เปนสวน

คาจางพนักงาน 
4. เวลา คือระยะเวลาในสวนตางๆของโครงการ ซึ่งแตละขั้นตอนอาจมีระยะเวลาในการทํางานไมเทากัน  

 
ขั้นตอนการออกแบบโครงการ 
  ในการเริ่มตนบริหารจัดการโครงการ เราตองมีการวางแผนโครงการมาอยางดี ซึ่งเปนขั้นตอนที่ใชเวลาและความคิด
ไมนอย เราตองลงรายละเอียดใหรอบคอบกอนนําไปใชในโปรแกรม  ไมโครซอฟตโปรเจ็กต แบงการออกแบบและขั้นตอนจาก
เร่ิมตนจนถึงขั้นบริหารได 7 ขั้นตอน 

1. กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายโครงการ 
2. หาผูสนับสนุนโครงการ และมีสัญญาที่ชัดเจน 
3. ศึกษาขั้นตอนและทําเปนเอกสาร 
4. เขียนแผนงานที่ปฏิบัติไดจริง 
5. กําหนดทีมงาน 
6. ประเมินปจจัยเส่ียง 
7. ลงมือปฎิบัติ 

 
สวนประกอบสําคัญในการจัดการโครงการ  
ในการบริหารโครงการดวย Project 2003 มีสวนตางๆที่ตองพิจารณาดังนี้ 
  งาน (Task) 
    ในโปรแกรม  Project 2003 ใหเราระบุงานและกําหนดรายละเอียดของงานที่ทําในโครงการ นอกจากนั้นยังจัดลําดับ
ของงาน กําหนดระยะเวลาของแตละงาน รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรและคาใชจายใหกับงานได 
  ทรัพยากร (Resource)  

   เราสามารถกําหนดทรัพยากรที่เราตองการไดโดย Project 2003 จะเก็บขอมูลของทรัพยากรแยกออกจากงาน และ
สามารถเชื่อมโยงเพ่ือทํางานรวมกันได  
 คาใชจาย (Cost) 

ในโปรแกรม Project 2003 สามารถจัดการคาใชจายโดยใหเรากําหนดรายละเอียดตางๆและชวยคํานวณคาใชจายแต
ละสวนได 
 เวลา (Time) 
     เน่ืองจากงานตางๆ ในโครงการนั้น มีความสัมพันธกัน ดังนั้นการควบคุมเวลาในแตละงานจึงเปนเรื่องสําคัญ เพ่ือให
โครงการเสร็จในเวลาที่กําหนด ซึ่งโปรแกรม Project 2003 สามารถชวยคํานวณเวลา และใหความมสะดวกในการจัดการ
เกี่ยวกับเวลาในรางการไดเปนอยางดี 
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บทที่ 2 
เร่ิมตนสรางโครงการดวย Project 2003 

สวนประกอบของเครื่องมือใน  Project 2003 

Standard Toolbar 

 

 
สําหรับส่ังเปดไฟลใหม 

  
สําหรับส่ังเปดไฟลที่เคยบันทึกไว 

 
สําหรับส่ังบันทึกไฟล 

 
สําหรับส่ังคนหาไฟล 

 
สําหรับพิมพงานออกทางเครื่องพิมพ 

 
สําหรับส่ังขอดูงานกอนพิมพ 

 
สําหรับตัดขอมูล 

 
สําหรับส่ังทําสําเนาเฉพาะรูปภาพ 

 
สําหรับวางสําเนาขอมูล 

 
สําหรับส่ังทําสําเนาเฉพาะรูปแบบ 

 
สําหรับส่ังยกเลิกคําสั่งลาสุด 

 
สําหรับส่ังใหทําซ้ําคําสั่งที่ไดยกเลิกไปดวยคําสั่ง Undo 

 
สําหรับสรางความสัมพันธแบบ Finish to Start 

 
สําหรับยกเลิกความสัมพันธ 

 
สําหรับแบงงานออกเปนสวนๆ 

 
สําหรับเปดไดอะล็อกบอกซ รายละเอียดของงาน 

 
สําหรับเปดไดอะล็อกบอกซ รายละเอียดของงานเพื่อเขียนบันทึก 

 
สําหรับเปดไดอะล็อกบอกซ Assign Resource 

 สําหรับจัดกลุมขอมูล 

 
สําหรับเปล่ียนหนวยของเวลาในมุมมองละเอียดยิ่งขึ้น 

 
สําหรับเปล่ียนหนวยของเวลาในมุมมองหยาบยิ่งขึ้น 
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สําหรับเปล่ียนชวงเวลาใน Gantt Chart ดานขวาใหพอดีกับงานที่เลือกไว 

 

Formatting Toolbar 

 

 
สําหรับยกเลิกการยอชื่องาน 

 
สําหรับยอชื่องาน 

 
สําหรับแสดงงานยอย 

 
สําหรับซอนงานยอย 

 
สําหรับซอนรายช่ือของ Assignment 

 
สําหรับใหแสดงขอมูลกี่ระดับแรก 

 
สําหรับเลือกชื่อฟอนตอักษร 

 
สําหรับกําหนดขนาดฟอนตอักษร 

 
สําหรับทําตัวอักษรเปนตัวเขมหรือตัวหนา 

 
สําหรับทําอักษรเปนตัวเอน 

 
สําหรับทําตัวอักษรใหมีขีดเสนใต 

 
สําหรับกําหนดขอมูลใหชิดซายของเซลล 

 
สําหรับกําหนดขอมูลใหอยูตรงกลางเซลล 

 
สําหรับกําหนดขอมูลใหชิดขวาของเซลล 

 
สําหรับเลือกชื่อฟลเตอรเพ่ือคัดกลองขอมูล 

 
สําหรับเรียกการคัดกรองขอมูลอัตโนมัติ 

 
สําหรับเยกคําส่ัง Gantt Chart Wizard 

 

Tracking Toolbar 

 

 
สําหรับแสดงคาขอมูลสถิติทั่วไปของโครงการ 

 
สําหรับอัปเดตงานตามแผน 

 
สําหรับส่ังใหวางแผนใหม 

 
สําหรับใสเสนบอกความกาวหนาของงาน 
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สําหรับอัพเดตความกาวหนาของงานเปน0% 

 
สําหรับอัพเดตความกาวหนาของงานเปน25% 

 
สําหรับอัพเดตความกาวหนาของงานเปน50% 

 
สําหรับอัพเดตความกาวหนาของงานเปน75% 

 
สําหรับอัพเดตความกาวหนาของงานเปน100% 

 
สําหรับแสดงไดอะลอกบอกซการอัพเดตขอมูลของงาน 

 

PERT Analysis Toolbar 

 

 
สําหรับแสดง Gantt Chart ของระยะเวลาที่เร็วที่สุด 

 
สําหรับแสดง Gantt Chart ของระยะเวลาปานกลาง 

 
สําหรับแสดง Gantt Chart ของระยะเวลาที่ชาที่สุด 

 
สําหรับคําสั่งใหมีการคํานวนระยะเวลาที่เหมาะสม 

 
สําหรับแสดงฟอรมเพ่ือปอนขอมูล 

 
สําหรับเปล่ียนน้ําหนักการคํานวณ 

 
สําหรับแสดงมุมมอง PA_PERT Entry Sheet 

 
เริ่มตนโปรแกรมดวยการเลือก คําส่ัง File->New  
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รูปแบบการสรางโครงการใหม 
สามารถกําหนดได 2 รูปแบบ คือ 

1.  การกําหนดโดยดูจากวันที่เริ่มตนโครงการ 
2.  การกําหนดโดยดูจากวันที่ส้ินสุดโครงการ 

 

 
 
 

 
 
 
การเลือกปฏิทิน (Calendar) การทํางานของโครงการ 
    ตองมีการกําหนดวาโครงการของเรามีปฏิทินการทํางานแบบไหน โดยกําหนดชั่วโมงในการทํางานของแตละวัน ซึ่งมีใหเลือก 
3 แบบ 

1. แบบมาตรฐาน (standard) โดยเริ่มตนแลวโปรแกรมจะตั้งคาให ซึ่งหมายถึงการทํางานตามมาตรฐานสากล 
คือ ทํางานตั้งแตวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 08.00-12.00 และ 13.00-17.00 
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2. แบบ 24 ชั่วโมง คือ การกําหนดใหทํางานวันละ 24 ช.ม. ทุกวันจันทร ถึง วันอาทิตย  โดยไมมีการหยุดพัก 
3. แบบการทํางานกลางคืน คือการทํางานเปนกะเวลาโดยอยูบนพ้ืนฐานของการทํางานแบบ 40 ช.ม. /อาทิตย 
 

 
 

 
รูจักมุมมองของใน Project 2003 
 

มุมมอง (View) 
   ชวยใหผูบริหารสามารถมองเห็นโครงการจากดานหรือมุมมองตางๆ ที่หลากหลาย  
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ตารางตอไปนี้อธิบายถึงมมุมองตางๆตามลักษณะที่ปรากฏ 
 

ประเภทมุมมอง คําอธิบาย 

มุมมองประเภท Gantt 
Chart          
 

มุมมองทางดานซายจะเปนตารางงสําหรับปอนขอมูล สวนทางดานขวาจะเปน 
Gantt Chart  
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ประเภทมุมมอง คําอธิบาย 

มุมมองประเภท 
Calendar 
 

มุมมองที่แสดงในรูปปฏิทิน และแสดงงานที่ตองทําในแตละวันในรูปของแทง
กราฟบนปฏิทิน  

 
มุมมองประเภท Diagram  มุมมองที่แสดงงานตางๆในรูปของกรอบสี่เหล่ียมและมีเสนโยงใหเห็น

ความสัมพันธของงาน ตางๆ มุมมอง 

 
 

มุมมองประเภท Usage มุมมองที่ดานซายแสดงรายการชื่องาน หรือ ทรัพยากร พรอมทั้ง Assignment 
สวนทางขวาเปนตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับงาน หรือ คาใชจาย 
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ประเภทมุมมอง คําอธิบาย 

มุมมองประเภท Sheet  มุมมองที่มีแตตารางสําหรับปอนขอมูล 

 
มุมมองประเภท Form  มุมมองที่มีลักษณะเปนแบบฟอรมสําหรับปอนขอมูล 

 
มุมมองประเภท Graph  มุมมองที่เปนกราฟ มุมมองประเภทนี้ไดแก Resource Graph 
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นอกจากนี้เราสามารถพิจารณามุมมองตางๆจากคุณสมบัติตอๆไปนี ้
 Task แสดงขอมูลของงานสําคัญ สวนใหญมักไดแก มุมมองที่มีคําวา Task ประกอบในชื่อของมุมมอง เชน     Task 

Details Form เปนตน มุมมองเหลานี้จึงเหมาะกับการปอนหรือแกไขขอมูลเกี่ยวกับงาน 
 
 Resource แสดงขอมูลของทรัพยากรเปนสําคัญ สวนใหญมักไดแก มุมมองที่มีคําวา Resource ประกอบในชื่อของ

มุมมอง เชน Resource Form เปนตน มุมมองเหลานี้เหมาะกับการปอนหรือ แกไขขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร 
 
 Usage แสดงขอมูลของ Assignment เปนสําคัญ มีใหใชอยูสองแบบนั่นคือ Task  Usage และ Resource Usage 

เหมาะสําหรับการปอน หรือแกไขขอมูลเกี่ยวกับ Assignment 
 
ฟลดขอมูล 
ฟลดในไมโครซอรฟโปรเจกตนี้มี 3 ประเภท คือ 
1. Calculated คือฟลดที่คํานวณขอมูลในฟลดนี้เองโดยอัตโนมัติ ผูใชไมตองปอนขอมูล เชน  ฟลด Critical  ซึ่งเก็บขอมูล

วางงานเปนงานวิกฤตหรือไม ถางานเปนงานวิกฤต เก็บคําวา Yes ถางานไมเปน เก็บคําวา No ฟลดนี้เราไมสามารถ
ปอนขอมูลลงไปเองได  

2. Entry หมายถึง ฟลดที่ผูใชตองปอนขอมูลลงไปเองเทานั้น  ไมโครซอรฟโปรเจกตจะไมปอนให เชนฟลด Predecessor ที่
ผูใชตองปอนหมายเลขของงานที่เปน Predecessor ลงไปเอง ไมโครซอรฟโปรเจกต ไมสามารถปอนใหได 

3. Calculate &  Entry หมายถึง ฟลดที่ไมโครซอรฟโปรเจกต จะคํานวณขอมูลใหกอน แตหากผูใชเห็นวาไมเหมาะสมก็ยัง
สามารถปอนขอมูลใหมลงไปไดเอง เชน ฟลด Start หรือ  ฟลด Finish จะเห็นวา ทันทีที่เราปอนชื่องานลงในไมโครซอรฟ
โปรเจกต เราจะไดขอมูลที่เปนวันเริ่มงานและเสร็จงานมาเองโดยอัตโนมัติ หากตองการปอนขอมูลวันเริ่มและวันเสร็จงาน
ดวยตนเอง ก็ยังสามารถทําไดทันที 

 
การแสดงฟลดเพ่ิมในตารางและการซอนฟลดที่ไมตองการ 
 ตามปกติ ฟลดขอมูลที่ไมโครซอรฟโปรเจกตจัดเตรียมไว มีมากวาที่เรามองเห็น วิธีการแสดงฟลดเพ่ิมในตารางใดๆ
ทําไดดังตอไปนี้ 

1. ทํางานอยูบนตารางที่ตองการจะแสดงฟลดเพ่ิม 
2. เลือกคอลัมนซึ่งอยูบนตําแหนงที่ตองการจะแสดงฟลดเพ่ิม 
3. คลิกขวาเลือกคําสั่ง Insert Column 
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บทที่ 3 
การปอนขอมูลเก่ียวกับโครงการ 

 
กอนที่จะเริ่มตนให ไมโครซอฟตโปรเจ็กตวางแผนโครงการให เราตองจัดเตรียมความพรอมของโปรแกรมให

สอดคลองกับความเปนจริงเสียกอน เพ่ือไมใหการวางแผนของไมโครซอฟตโปรเจ็กต ดังนั้น เน้ือหาของบทนี้จะอธิบายถึง การ
กําหนดรายละเอียดของโครงการ (Project Information) และการกําหนดปฏทิินการทํางาน (Change working time) ซึ่งรวมถึง
เร่ืองของการกําหนดจํานวนชั่วโมงใหกับหนวยของเวลาที่เปนวัน (day) และสัปดาห (week) 
    งานคือกิจกรรมที่จะตองถูกกระทํา เพ่ือใหโครงการบรรลุประสงค สําหรับเนื้อหาจะแนะนําการปอนขอมูลเกี่ยวกับ
งาน เปนประเภทๆไป ตามคอลัมนที่ปรากฎอยูในตาราง Entry ของมุมมอง Gantt Chart ดังตอไปนี้ 
 
การปอนชื่องาน (Task Name) 
สามารถแบงเปนประเภทตางๆ อันไดแก 
 ขอมูลเกี่ยวกับงานที่เราสามารถปอนลงในไมโครซอฟตโปรเจกต ก็คือ ชื่อของงานโดยปอนลงไปในคอลัมน Task 
Name ในตาราง Entry ของมุมมอง Gantt Chart 

1. Task งานในระดับปกติ (Normal) 
2. Summary Task งานใหญที่ประกอบไปดวยงานยอยๆ ความสําเร็จของงานประเภทนี้ไดมาจากความสําเร็จของงาน

ยอยๆที่ประกอบกันขึ้นมา 
3. Sub Task  งานยอยหรืองานซึ่งเปนองคประกอบของงานใหญ ความสําเร็จของงานเหลานี้ คือความสําเร็จของงาน

ใหญ 
4. Milestone งานที่ใชเปนจุดสังเกตุบอกความกาวหนาของโครงการ 
    

การปอนขอมูลเกี่ยวกับโครงการ 
      การวางแผนโครงการจะวางแผนจากวันที่เริ่มโครงการไปหาวันที่เสร็จโครงการ หรือ จะใหวางแผนจากวันส้ินสุดโครงการ
ยอนกลับมาหาวันที่เริ่มตนโครงการ นอกจากนั้น ยังบอกไดวา ทํางานวันไหน และไมทํางานวันไหน ไมโครซอฟตโปรเจ็กต  จะ
วางแผนให กลาวคือ จําทําการกําหนดเวลา ที่งานแตละงานจะตองทํา ดังนั้น ไมโครซอฟตโปรเจ็กต จึงตองทราบขอมูลตางๆ
เหลานี้ เพ่ือจะไดวางแผนไดอยางถูกตอง  
1. คลิกที่คําส่ัง Project Project Information 
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2.ในไดอะล็อกบอก ของ Project Information ใหปอนขอมูลตางๆ  
ขอมูลเกี่ยวกับการวางแผน     

 ใหเลือกที่ Schedule from โดยหากตองการใหไมโครซอฟตโปรเจ็กต วางแผนงานจากวันเริ่มตนโครงการเปนตนไป 
ใหเลือกเปน Project Start Date  แตหากตองการให ไมโครซอฟตโปรเจ็กต วางแผนจากวันส้ินสุดโครงการยอนกลับเขามา ให
เลือกเปน Project Finish Date  
 การกําหนดวิธีการวางแผนงานเปน Project Finish Date ใชในการวางแผนที่ไมทราบวันเริ่มโครงการที่แนนอน แต
ทราบวันที่ส้ินสุดโครงการ ซึ่งการกําหนดการวางแผนดวยวิธีนี้จะชวยใหทราบไดวาโครงการควรจะเริ่มตนอยางชาที่สุดในวันใด 
 
การเชื่อมตองาน (Link) 
     ในโครงการสวนใหญนั้นงานบางงานสามารถเสร็จไดดวยตัวของมันเองแตก็มีงานอีกมากมายที่จําเปนตองอาศัยการ
เกิดตามลําดับขั้นตอนหรือตามลําดับเวลา นั่นคืองานหนึ่งๆ ไมสามารถเกิดไดเมื่องานกอนหนานี้ยังไมส้ินสุด เชน ในการ
ทํางานโดยทั่วไปนั้นจําเปนตองอาศัยการวางแผนงานกอน ลวงหนาจึงจะสามารถทํางานในขั้นตอนตางๆ ที่ถัดมาได เปนตน 
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ลูกศรแสดงงานที่

เชื่อมตอกัน 

 
 
การเชื่อมตองานนั้น เปนการกําหนดใหงานมีความสัมพันธ กันคือ เมื่อส้ินสุดงานแรกแลว จึงสามารถทํางานถัดมาได เหมาะ
สําหรับงานที่ตองการทําตอเนื่องกันไป โดย ที่ลักษณะของที่เชื่อมตองานนั้นสามารถแบง 
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ประเภทความสัมพันธของงาน  มี 4 ชนิดดวยกัน คือ  
1. งานที่มีการเชื่อมตอจากจุดสิ้นสุดไปท่ีจุดเร่ิมตน (Finish-to-Start) หรือ FS  การเชื่อมตอแบบนี้ เปน

ความสัมพันธที่เมื่องานแรกสิ้นสุดลง งานถัดมาจึงจะสามารถทําได ซึ่งการเชื่อมตอแบบนี้เปนวิธีการที่
คอนขางใชบอย อีกทั้งยังเปนการเชื่อมตอแบบมาตรฐาน (Default) ของ Project 2003 อีกดวย      

 
2. งานที่มีการเชื่อมตอจากจุดสิ้นสุดไปยังจุดสิ้นสุด (Finish-to-Finish) หรือ FF การเชื่อมตองานแบบนี้

โดยทั่วไปจะหมายถึงงานที่แตกตางกัน 2 งาน แตจะเสร็จในเวลาเดียวกัน เชนเรากําลังอกกแบบวารสาร
กี่ยวกับคอมพิวเตอร เมื่อ Layout ของงาน (Predecessor) มีการออกแบบเสร็จแลว นั่นหมายถึงการสิ้นสุด
การขายโฆษณา (Successor) เน่ืองจากในขณะนั้นรูปแบบของวารสารไดมีการออกแบบไวเสร็จแลว ดังนั้น

จึงไมมีการเพิ่มเติมสวนที่เปนโฆษณาอีกแตอยางใด  
3. งานที่มีการเชื่อมตอจากจุดเร่ิมตนไปยังจุดเร่ิมตน (Start-to-Start) หรือ SS การเชื่อมตอแบบนี้จะเปน

การเชื่อมตองาน 2 งานที่มีวันเริ่มเปนวันเดียวกัน โดย จะมีการเรียกใชการเชื่อมตอแบบนี้เมื่อเราเห็นวา 

ทรัพยากรที่ทํางานทั้ง 2 นี้มีความสัมพันธกันสามารถทํางานควบคูกันไปได  
4. งานที่มีการเชื่อมตอจากจุดเร่ิมตนไปยังจุดสิ้นสุด (Start-to-Finish) หรือ SF การเชื่อมตองานแบบนี้

จะมีความซับซอนมากกวาในแบบอื่นๆ ซึ่งจะเปนวิธีที่มีการใชนอยที่สุดอีกดวย โดยที่วิธีนี้งานที่เปน 

Predecessor จะไมสามารถเสร็จไดจนกระทั่งงานที่เปน Successor เร่ิมตน   
 
การสรางความสัมพันธดวยการ Link Task   

1. เลือกงานคูที่ตองการสรางความสัมพันธ  

2. คลิกที่ปุม    Link Task  บนสแตนดารดทูลบาร Project 2003 จะสรางความสัมพันธแบบ FS ให โดย
สามารถแกไขความสัมพันธไดดวยการดับเบ้ิลคลิกที่เสนแสดงความสัมพันธใน Gantt Chart ดังกลาว  
Project 2003 จะแสดงไดอะลอกบ็อกของ Task Dependency ใหแกไขรายละเอียดของความสัมพันธดังรูป 
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การยกเลิกความสัมพันธ  
การยกเลิกความสัมพันธสามารถทําไดหลายวิธี  ดังตอไปนี้ 

1. เลือกงานท้ังหมดที่ตองการจะยกเลิกความสัมพันธ คลิกที่ปุม   Unlink Task หรือ 
2. ดับเบ้ิลคลิกที่เสนความสัมพันธคูที่ตองการลบ คลิกปุม Delete ในไดอะลอกบ็อกซของ Task Dependency 

 
งานหลัก (Summary Task) และ งานยอย (Subtask) 
    ในการวางแผนโครงการของเรานั้น เราตองระบุวาแผนของเรานั้นมีงานอะไรบาง และใครเปนผูดูรับผิดชอบงานแตละ
ชิ้น ถาเราแจงงานหลัก (Summary Task) ออกมาเปนงานยอย (Subtask) เพราะจะชวยใหเราติดตามงานไดงายขึ้น  

  
 

หากตองการทําใหงานมีงานยอยสามารถทําไดดังนี้ 
1. เลือกชื่องานที่เปนงานยอยของงานใหญๆ 

2. คลิกปุม  เพ่ือขยับชื่องานใหเย้ืองเขาไปขางใน 
3. งานที่อยูเหนือกวาดานบนจะกลายเปนงานใหญทันที 

4. การยกเลิก คลิกปุม    
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การออกแบบและการพิมพงาน 
 เลือกรายการ View / Reports  เลือกรายงานยอย ตามปกติจะมีรูปแบบสําเร็จรูปใหเลือกแคดับเบ้ิลคลิกหัวขอของ

งานที่ตองการ 
 

 

 
 

การส่ังพิมงพงาน  
   วิธีการสั่งพิมพงานและการตั้งคากอนพิมพ ทําไดดังนี้ 

1. เลือกคําสุง File Print  
2. เลือกเครื่องพิมพระบุหนาที่พิมพในหัวขอ Print Range  
3. ระบุหนาที่ตองการพิมพ 
4. ใสจํานวนชุดเอกสาร 
5. ดูตัวอยางกอนพิมพ 
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