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ภาคผนวก
คู่มอื การใช้ งานโปรแกรม Pro_Design
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USER GUIDE AND MAIUser Guide and Maintenance
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การเริ่มต้ นใช้ งาน
Icon สำหรับเข้ำโปรแกรม ทำกำร Double click เข้ำโปรแกรม

ทำกำรกรอก User และ Password

หลังจำกเข้ำสู่ โปรแกรมแล้วจะเจอแถบคำสั่งเมนูหลักดังรู ป

คาอธิบายคาสั่ งใน แถบเมนูหลัก
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อคาสั่ ง
Main
Setup
Report
Admin
Window
Tool
Exit

คาอธิบาย
เป็ นคำสัง่ หลักในกำรเข้ำโปรแกรม
แก้ไขค่ำต่ำงๆของโปรแกรม
แสดงรำยงำนกำรออกแบบมำตรฐำนกำรผลิต
ใช้ในกำรสร้ำง ID ผูใ้ ช้งำนและกำหนดสิ ทธิ์ กำรเข้ำถึงข้อมูล
ย้อนดูหน้ำต่ำงที่เคยเข้ำใช้งำน
ใช้ในกำรเปลี่ยน Password ของผูใ้ ช้งำน
ออกจำกโปรแกรม

1. Main หน้ำหลักในกำรออกแบบ Spec. Design ซึ่งประกอบด้วย
- Production Design Specification Standard ใช้ออกแบบ Spec. Design
- Approve ใช้ในกำรตรวจสอบ Spec. Design
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1.1 Production Design Specification Standard (หน้ าต่ างออกแบบมาตรฐานการผลิต)

1) คาอธิบายการใช้ งาน ส่ วนที่ 1

เป็ นส่ วนของชื่อสำยไฟฟ้ ำและมำตรฐำนอ้ำงอิงโดยในส่ วนนี้ จะไม่มีผลในกำรคำนวณใดๆ
เป็ นเพียงกำรอธิ บำยรำยละเอียดเท่ำนั้นโดยสำมำรถอธิ บำยได้ดงั นี้
1) มำตรฐำนกำรผลิตฉบับมำตรฐำน (Standard) จะทำกำรออกแบบสำยไฟฟ้ ำชนิด
ใดๆที่สำมำรถทำกำรผลิ ตได้ทุกจำนวนแกน และทุ กขนำดพื้นที่หน้ำตัดตำมที่เครื่ องจักรสำมำรถ
ผลิตได้
2) มำตรฐำนกำรผลิตฉบับชัว่ ครำว (Temporary) มำตรฐำนชนิ ดนี้ จะใช้ในกรณี ที่มี
กำรออกแบบสำยไฟฟ้ ำที่มำจำกลูกค้ำร้องขอพิเศษโดยออกแบบตำมจำนวนแกน และ พื้นที่หน้ำตัด
ที่ทำกำรร้องขอเท่ำนั้น
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Cable Name
ช่องนี้ จะเป็ นกำรระบุชื่อของสำยไฟฟ้ ำโดยเป็ นชื่ อที่ใช้ในกำรผลิ ตจริ ง ซึ่ งในแต่ละบริ ษทั
จะไม่เหมือนกันโดยสำมำรถตั้งตำมวิธีกำรของแต่ละบริ ษทั
TYS Code
ส่ วนนี้จะเป็ นกำรระบุหมำยเลขมำตรฐำนกำรผลิตภำยในบริ ษทั แห่ งนี้ เพื่อใช้ในกำรค้นหำ
เพื่อป้ องกันข้อมูลซ้ ำซ้อนกัน
Ref. Standard
ในส่ วนนี้ เป็ นกำรมำตรฐำนที่ใช้อำ้ งอิง ซึ่ งไม่มีผลต่อกำรคำนวณเนื่ องจำกในส่ วนไม่ได้มี
ผลในกำรเชื่อมต่อกับข้อมูลส่ วนอื่น เป็ นกำรระบุไว้เพียงข้อควำมเพื่อให้ฝ่ำยผลิตทรำบว่ำสำยไฟฟ้ ำ
ที่ผลิตใช้มำตรฐำนใดในกำรออกแบบมำตรฐำนกำรผลิต
Characteristic
คื อ กำรอธิ บ ำยคุ ณลัก ษณะของสำยไฟฟ้ ำทำงโครงสร้ ำง โดยอธิ บำยถึ งแรงดันใช้งำน
คุณลักษณะของฉนวนและเปลือก รวมถึงโครงสร้ำงอื่นๆ โดยในส่ วนนี้ จะสำมำรถพิมพ์ขอ้ ควำมได้
ในกรณี ที่เป็ นมำตรฐำนกำรผลิตฉบับมำตรฐำนเท่ำนั้น
Customer
ส่ วนนี้ จะเป็ นกำรระบุชื่อลูกค้ำในกรณี ที่มีลูกค้ำร้ องขอสำยไฟฟ้ ำที่ไม่เคยมีกำรผลิ ต โดย
มักจะใส่ ในกรณี ที่เป็ นมำตรฐำนกำรผลิตฉบับชัว่ ครำว
2) คาอธิบายการใช้ งาน ส่ วนที่ 2
ส่ วนนี้ จะเป็ นส่ วนที่มีผลทำงกำรคำนวณและกำรเลื อกข้อมูลของโปรแกรม ซึ่ งจะถูกแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนที่บงั คับ และส่ วนที่ไม่บงั คับกำรเลือก โดยควำมแตกต่ำงขอสองส่ วนนี้ คือ
ส่ วนที่บงั คับกำรเลือกจะเป็ นส่ วนที่เป็ น Factor ที่ใช้ในกำรควบคุมค่ำในกำรผลิตหลักๆ ซึ่ งต้องทำ
กำรเลื อ กทุ ก ครั้ งในกำรออกแบบ อี ก ส่ ว นนึ ง คื อ ส่ วนที่ ไ ม่ บ งั คับ กำรเลื อก ส่ ว นนี้ จ ะเป็ นอยู่ใ น
Process ที่ทำกำรเลือกตำมโครงสร้ำงของสำยไฟฟ้ ำ ซึ่ งสำมำรถเพิ่มลดได้ข้ ึนอยูก่ บั กำรออกแบบ ทำ
ให้ในส่ วนนี้กำรเลือกค่ำควบคุมต่ำงๆในแต่ละ Processก็จะไม่เท่ำกันในสำยไฟฟ้ ำแต่ละชนิด
Rated Voltage
ในส่ วนนี้ จะเป็ นกำรเลื อกแรงดัน ซึ่ งแรงดันจะเป็ นตัวแปรที่ส ำคัญในกำรค ำนวณของ
โปรแกรม เนื่ องจำกโปรแกรมจะทำกำรเช็ คเงื่ อนไขจำกแรงดันในบำงโครงสร้ ำงเช่ น ขั้นตอน
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Coductor screen, Insualtion, Insulation screen เป็ นต้นซึ่ งมีขอ้ กำหนดควำมหนำในกำรหุ ้มตำม
แรงดันของสำยไฟฟ้ ำทำให้ในส่ วนนี้จึงอยูใ่ นส่ วนที่เป็ นกำรบังคับในกำรเลือกเป็ นอันดับแรก

Kind of Cable Group
หัวข้อนี้ จะเป็ นกำรเลือกกลุ่มสำยและวัตถุดิบที่ใช้ โดยจะมีผลต่อ Factor ที่ใช้ในกำรคูณกำร
ตีเกลียวแกนและกำรคำนวณน้ ำหนักของสำยหลำยแกน

Fictitious
หัวข้อนี้ จะเป็ นกำรเลื อกควำมหนำเปลื อกพิเศษ ซึ่ งไม่ได้มำจำกสู ตรคำนวณแต่มำจำกกำร
เพิ่มตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำหรื อกำรเพิ่มควำมหนำที่ไม่ได้เป็ นไปตำมมำตรฐำน โดยโปรแกรม
ทำกำรตั้งฟังก์ชนั่ นี้เป็ น Default เพื่อให้ทำกำรเช็คควำมหนำจำกในตำรำง Fictitios
Flame Cable (Without Armor)
ในส่ วนนี้จะเป็ นฟังก์ชนั่ ที้สำหรับเงื่อนไขกำรพันเทป ในกรณี กำรผลิตสำยไฟฟ้ ำที่มีกำรพัน
เทปทนไฟ (Flame Retardant Tape) ชนิ ดที่ไม่มี Armor โดยเป็ นเงื่อนไขพิเศษของกำรผลิตใน
โรงงำนแห่งนี้
3) คาอธิบายการใช้ งาน ส่ วนที่ 3
ในส่ วนแสดงรำยละเอียดและโครงสร้ ำงคือ ส่ วนที่บ่งบอกถึ งลักษณะของโครงสร้ ำงและ
Process ต่ำงๆ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
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3.1) Header
ในส่ ว นนี้ จะเป็ นในส่ วนของ Process ที่ ท ำกำรเลื อกมำเพื่ อใช้เป็ นองค์ป ระกอบของ
สำยไฟฟ้ ำชนิดนั้นๆ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนได้แก่
1.ชื่อโครงสร้ าง เป็ นกำรบ่งบอกถึงชื่ อของ Process ที่นำมำออกแบบมำตรฐำนกำร
ผลิตโดยในสำยไฟฟ้ ำแต่ละชนิ ดนั้นจะมีจำนวนโครงสร้ำงแตกต่ำงกันไป โดยเมื่อทำกำรคลิ๊กไปที่
ชื่อของ Process นั้นๆก็จะมีลกั ษณะของโครงสร้ำงเพื่อให้ผอู ้ อกแบบกำหนดรู ปแบบของกำรผลิต
2.ลักษณะของโครงสร้ าง ลักษณะของโครงสร้ ำงส่ วนนี้ เป็ นกำรอธิ บำยถึ ง กำร
กำหนดรู ปแบบและวิธีกำรในกำรผลิตใน Process นั้นๆ ซึ่ งสำมำรถกำหนดรู ปแบบและลักษณะตำม
กำรผลิตได้ เช่น ลักษณะกำรพันเทป, ชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ในกำรทำฉนวนและเปลือก เป็ นต้น
3.2 ) ส่ วนของการคานวณ
ส่ วนนี้ เป็ นกำรอธิ บ ำยรำยละเอี ยดที่ ม ำจำกค ำนวณของโปรแกรมโดย ส่ วนนี้ จะทำกำร
ค ำนวณโดยโปรแกรมทั้ง หมด แต่ จำเป็ นต้อ งมี ก ำร Input ข้อ มู ล บำงส่ วนได้แก่ จำนวนแกน
(Number of Core), ขนำดของพื้นที่ หน้ำตัด (Size) และส่ วนแกนที่ ไม่ใช่ แกนเฟสอันได้แก่
Protection earth (PE), Nutral (N), Ground (G) โดยโปรแกรมจะทำกำรแยกโดยช่องของชนิ ดแกน
(Type) เพื่อให้โปรแกรมสำมำรถแยกระหว่ำงแกนว่ำเป็ นแกนชนิดใดได้อย่ำงถูกต้อง
4) คาอธิบายการใช้ งาน ส่ วนที่ 4
แถบเครื่ องมือ 1 คือ คำสั่งที่ใช้ในกำรแก้ไขข้อมูลของ Process หรื อข้อมูลของส่ วนกำร
คำนวณ
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คาอธิบายคาสั่ งในแถบเครื่องมือ 1
ลาดับ
ชื่อคาสั่ ง
1 Add Process
2 Insert Process
3

Clear Process
Header

4

Clear Detail

5
6

Del-Delete Row
Calculate Weight

คาอธิบาย
คือ คำสั่งที่ใช้ในกำรเพิ่ม Process ในกำรเริ่ มต้นโปรแกรม
คือ คำสั่งที่ใช้สำหรับกำรเพิ่ม/ลด Process ในกรณี ที่มีกำรแก้ไข
ข้อมูลหรื อกำรนำข้อมุลเก่ำมำแก้ไขเพื่อนำมำใช้ใหม่
คือ คำสั่งที่ใช้สำหรับ Clear ข้อมูลของลักษณะของโครงสร้ำงที่ได้
ตั้ง ค่ ำ ไว้ใ นแต่ ล ะ Process โดยเมื่ อ กดค ำสั่ ง จะท ำกำรลบข้อ มู ล
ทั้งหมดในทุก Process
คื อ คำสั่ ง ที่ ใ ช้ส ำหรั บ Clear ข้อมู ล ค่ ำที่ ค ำนวณของโปรแกรม
ทั้งหมด
คือ คำสัง่ ที่ใช้ในกำรลบแถวข้อมูลโดยลบทีละแถว
คื อ ค ำสั่ ง ที่ ใ ช้ ใ นกำรสั่ ง ให้ โ ปรแกรมท ำกำรค ำนวณน้ ำหนั ก
โครงสร้ำง

5) คาอธิบายการใช้ งาน ส่ วนที่ 5
แถบเครื่ องมือ 2 คือ เครื่ องมือที่ใช้ในกำรจัดกำรข้อมูล

คาอธิบายคาสั่ งในแถบเครื่องมือ 2
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อคาสั่ ง
INS-NEW
EDIT
Del-Delete
Print
Cancel
Save
ESC-Close

คาอธิบาย
เริ่ มต้นกำรออกแบบใหม่
แก้ไขค่ำต่ำงๆหลังจำกทำกำร Save
ลบข้อมูลทั้งหมดของรำยกำรนั้น
แสดงค่ำในโปรแกรม MS EXCEL
ยกเลิกรำยกำร
บันทึกค่ำ
ออกจำกหน้ำต่ำงข้อมูล
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1.2 Approve เป็ นหน้ำที่ไว้ใช้ตรวจมำตรฐำน ควำมถูกต้องซึ่ งจะมีหวั ข้อดังนี้
1

2
3

4

1. ช่องค้นหำ สำมำรถค้นหำได้จำก Month, Year, Doc No. โดยสำมำรถเลือกดูกำร
Approve ได้โดย All, Check Approve, Sale Approve, Master Approve
2.ช่องแสดงรำยกำร จะระบุ วัน/เดือน/ปี , Cable Name, Approve Checker, Writer
3.ช่องแสดงค่ำคำนวณ จะเป็ นหน้ำต่ำงเดียวกับตอนทำ Design
4.ช่องแสดงรำยละเอียด จะบอกถึง มำตรฐำน, รำยละเอียดสำย, ข้อมูลลูกค้ำ, TYS CODE

2. Setup (การตั้งค่ า)
คือ ส่ วนที่แก้ไขเงื่อนไขต่ำง รวมถึงค่ำต่ำงๆที่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้โดยแบ่งออกเป็ นกำร
แก้ไขข้อมูลและเงื่อนไขในกำรผลิตของโปรแกรม Pro_Design สำมำรถทำได้โดยกำรเข้ำไปที่คำสั่ง
Setup โดยกำรแก้ไขข้อมูลนั้นจะมีเงื่อนไขของผูท้ ี่ใช้งำนตำมกำรกำหนดสิ ทธิ์ กำรเข้ำถึงข้อมูล โดย
ต้องเป็ น Admin Group เท่ำนั้นเนื่ องจำกส่ วนนี้ มีควำมสำคัญเป็ นอย่ำงมำกจึงอนุ ญำติให้มีกำรเข้ำถึง
เป็ นรำยบุคคล โดยเมื่อเข้ำไปที่คำสั่ง Setup โปรแกรมก็จะแสดงหมวดย่อยของข้อมูล ซึ่ งกำรแก้ไข
ในแต่ละครั้งผูด้ ำเนินกำรจะนำข้อมูลจำกกำรปรับเปลี่ยนมำตรฐำนภำยในมำอ้ำงอิงในกำรแก้ไขนั้น
ด้วย เนื่องจำกโปแกรมนี้เป็ นกำรนำมำตรฐำนกำรออกแบบสำยไฟฟ้ ำภำยในและมำตรฐำนสำกลมำ
รวมเข้ำไว้ดว้ ยกัน จึงจำเป็ นต้องใช้เงื่อนไขเพื่อให้สำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้
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3. Report (รายงานการออกแบบมาตรฐานการผลิต)

จะเป็ นกำรย้อนดู Spec Design ที่เคยทำไว้โดยสำมำรถกำหนดช่วงเวลำ Date From
…/…../.…. To…/…../.…. ได้โดยสำมำรถเลือกหำได้จำก Standard , Temporary , หรื อ All เลือก
เสร็ จแล้วกด Show Detail

4. Admin (การตั้งค่ ากลุ่มผู้ใช้ งานของระบบโปรแกรม)
- Wirter สำมำรถใช้งำนโปรแกรมได้เพียงอย่ำงเดียวไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้
- Admin group สำมำรถใช้งำนโปรแกรมและแก้ไขข้อมูลได้
- Checker ไม่สำมำรถใช้โปรแกมได้ เพียงแต่ตรวจสอบข้อมูลเท่ำนั้น
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ทั้ง 3 ลักษณะกำรใช้งำนนี้จะทำให้กำรใช้งำนของโปปรแกรมถูกแบ่งหน้ำที่ออกโดยชัดเจน
ทำให้ไม่เกิ ดควำมผิดพลำดจำกกำรแก้ไขโดยผูท้ ี่ ไม่เกี่ ยวข้องได้และทำให้รู้ว่ำ User ใดที่ทำกำร
แก้ไขข้อมูลเพรำะจะมี กำรบันทึกไว้ในช่ อง Edit user ของหน้ำต่ำงข้อมูลทุ ก Process อนำคต
โปรแกรมสำมำรถทำกำรเพิ่ม/ลด จำนวน User ID ของโปรแกรมได้ทำให้ลดควำมเสี ยงจำกควำม
ผิดพลำดได้

5. Window (ย้ อนดูหน้ าต่ างทีเ่ คยเข้ าใช้ งาน)

6. Tool (การเปลีย่ น Password)

7. Exit (ออกจากโปรแกรม)
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การออกแบบมาตรฐานการผลิต
กำร Input ข้อมูลสำหรับกำรออกแบบสำมำรถทำได้ดงั นี้
1. ทำกำร Input รำยละเอียด ในส่ วนที่ 1 ตำมหัวข้อ 1.1
2. ทำกำร Input รำยละเอียด ในส่ วนที่ 2 ตำมหัวข้อ 1.1 ซึ่ งในส่ วนนี้จะต้องดูแรงดันที่ใช้ใน
กำรอ้ำงอิงกำรผลิตโดยทำกำรคลิ๊กเลือกที่ช่อง Rate Voltage
3. ทำกำรเลือกประเภทของสำยไฟฟ้ ำโดยทำกำรคลิ๊กเลือกที่ช่อง Kind of Cable Group จะมี
ข้อมูลในแต่ละชนิดของสำยไฟฟ้ ำแยกตำมประเภทและฉนวน
4. เลือกคำสั่ง Add Process โปรแกรมจะแสดงตำรำงข้อมูล

กำรเลือก Process ของกำรออกแบบมำตรฐำนกำรผลิต
เมื่อหน้ำต่ำง Process แสดงขึ้นมำแล้วให้ทำกำรเลือก Process ทำงช่อง Group Table เมื่อ
เลื อกแล้วจะแสดงตัวอย่ำงด้ำนล่ำง ส่ วนในกรณี ที่มี Process ย่อยจะแสดง Process ย่อยในช่ อง
Table_Desc ในช่ องกลำงของหน้ำต่ำง จำกนั้นทำกำรกด ปุ่ ม ADD ถ้ำไม่ตอ้ งกำรให้กด Remove
ออกจำกนั้นกดปุ่ ม OK
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5. ทำกำรกรอกรำยละเอียดในแต่ละ Process โดยกำรคลิ๊กที่ Header แล้วทำกำรเลือกข้อมูล
ในแต่ละ Process ทำจนครบทุก Process

กรอกรำยละเอียดในแต่ละ
Process

แสดงกำรกรอกข้อมูลในส่ วนของแต่ละ Process
6. ทำกำร Input ค่ำในส่ วนของจำนวนแกนในช่อง Core No. และ ขนำดพื้นที่หน้ำตัดตัวนำ
(Size) ในกรณี เป็ นแกนแบบปกติ ถ้ำมีแกนพิเศษเช่น Protection Earth (PE), Ground (G), Neutral
(N) ที่มีจำนวนแกนไม่เท่ำกับแกนหลัก (Phase) ให้ทำกำรใส่ ค่ำในบรรทัดที่ 2 พร้อมกับกำรใส่ ชนิด
ลงในช่อง Tye เช่น PE กรณี แกนที่เพิ่มเป็ น Protection Earth

แสดงกำร Input ข้อมูลในส่ วนกำรระบุแกนและ Size
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7. หลังจำกที่ทำกำร Input ข้อมูลครบแล้ว จำกนั้นจะเป็ นส่ วนของกำรคำนวณโดยทำกำร
คลิ๊กขวำ

แสดงกำรใช้คำสั่งเมื่อกดปุ่ มคลิ๊กขวำของโปรแกรม Pro_Design
จำกรู ป จะมีคำสัง่ ที่แสดงทั้งหมดจำนวน 4 คำสัง่ ซึ่ งมีลกั ษณะแตกต่ำงกันตำมกำรใช้งำน
โดยสำมำรถอธิ บำยได้ดงั นี้
คำอธิ บำยคำสั่งเมื่อกดปุ่ มคลิ๊กขวำ
ลำดับ
คำสั่ง
คำอธิบำย
1
Insert Protection Earth
เพิ่มแกน Protection Earth (PE)
2
Insert Ground
เพิ่มแกน Ground (G)
3
Insert Neutral
เพิ่มแกน Neutral (N)
4
Cal Process
คำนวณข้อมูลทุก Process
8.ทำกำรเลือกคำสั่ง Cal Process โปรแกรมจะทำกำรคำนวณค่ำตั้งแต่ข้ นั ตอนตัวนำไป
จนถึง Process สุ ดท้ำย
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แสดงค่ำคำนวณโครงสร้ำงของโปรแกรม Pro_design
โปรแกรม Pro_design ทำกำรคำนวณตำมเงื่อนไขที่ได้ทำกำรกำหนดไว้ในแต่ละ Process
แต่ในกำรออกแบบมำตรฐำนกำรผลิตนั้นจะต้องมีน้ ำหนักของแต่ละโครงสร้ำงด้วย เนื่ องจำกต้องใช้
ในกำรคิ ดรำคำของสำยไฟฟ้ ำชนิ ดนั้นๆ ท ำให้จำเป็ นต้องทำกำรค ำนวณน้ ำ หนัก และกำรบรรจุ
หลังจำกที่โปรแกรมทำกำรคำนวณโครงสร้ำงเสร็ จ
9. ทำกำรคำนวณน้ ำหนักโดยคลิ๊ กที่คำสั่ง Calculate Weight โปแกรมจะทำกำรคำนวณ
น้ ำหนักแต่ละ Process และทำให้มีผลต่อกำรคำนวณกำรบรรจุดว้ ย เนื่ องจำกในกำรคำนวณกำร
บรรจุข องสำยไฟฟ้ ำโดยปกติ จะเป็ นล้อไม้ (Drum) ซึ่ งต้องใช้น้ ำหนักและขนำดของเส้ นผ่ำ น
ศูนย์กลำงของสำยไฟฟ้ ำในกำรคำนวณ จึงทำให้กำรคำนวณกำรบรรจุเป็ นอันจบกำรทำงำนในส่ วน
กำรคำนวณ
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กำรคำนวณน้ ำหนักของโปรแกรม Pro_Design
เมื่อทำกำรคำนวณเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วส่ วนต่อไปคือกำรนำมำตรฐำนกำรผลิตออกไปใช้งำน
จะทำกำรส่ งข้อมูลผ่ำน MS EXCEL เป็ นโปรแกรมแสดงค่ำเนื่ องจำกสำมำรถแก้ไขข้อมูล หรื อเพิ่ม
ข้อควำมในส่ วนต่ำงๆได้ง่ำยกว่ำกำรสั่ง Print out จำกโปรแกรมโดยตรงโดยยึดรู ปแบบกำรแสดงค่ำ
ให้เป็ นเหมือนในโปรแกรม
10. ทำกำรเลือกคำสั่ง Save หรื อ กด F10 โปรแกรมจะทำกำรบันทึกข้อมูล โดยข้อมูลจะถูก
ส่ งผ่ำนจำกเครื่ องลงไปที่ Server ของระบบภำยในบริ ษทั เพื่อให้ User อื่นๆสำมำรถใช้ขอ้ มูลร่ วมกัน
ได้และทำให้ในกำรแก้ไขโปรแกรมในแต่ละครั้งสำมำรถทำได้ในครั้งเดียว เนื่ องจำกกำหนดให้เมื่อ
เครื่ องใดเครื่ องหนึ่งทำกำรอัพเดทข้อมูลก็จะส่ งข้อมูลนั้นผ่ำนไปที่ Server เมื่อผูใ้ ช้อื่นเปิ ดโปรแกรม
จะทำกำรเชื่อมต่อและอัพเดทข้อมูลอัตโนมัติ
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แสดงสถำนะกำรบันทึกข้อมูลของโปแกรม Pro_Design
11. ทำกำรเลื อกคำสั่ง Print หรื อ กด F4 โปรแกรมจะมีคำสั่ง “Are You Want to set
Column Print” ถ้ำต้องกำรให้เลือก Yes ถ้ำไม่ตอ้ งกำรให้เลือก No เพื่อให้สำมำรถนำช่องของข้อมูล
ที่ไม่ตอ้ งกำรออกก่อนที่จะส่ งผ่ำนข้อมูลไปที่ MS EXCEL เพื่อแสดงผล
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กำรแสดงหน้ำต่ำงข้อมูลในกำรเลือก Set ช่องข้อมูลก่อนแสดงผลของโปรแกรม
เมื่อทำกำรเลื อก Yes โปรแกรมจะแสดงหน้ำต่ำง เป็ นช่ องของข้อมูลในแต่ละ Process
ตำมที่ โ ปรแกรมท ำกำรแสดงค่ ำ โดยสำมำรถเลื อ กแสดงค่ ำ ของข้อ มู ล ได้โ ดยกำรเลื อ กที่ ช่ อ ง
Col_Print จะมีช่องให้ทำกำรคลิ๊ กเลื อกว่ำจะให้แสดงค่ำข้อมูลใดบ้ำง เมื่อทำกำรเลื อกข้อมูลเสร็ จ
แล้วให้ทำกำรกดปุ่ ม Save หรื อ F10 โปแกรมจะทำกำรส่ งข้อมูลไปยังโปแกรม MS EXCEL เพื่อ
แสดงข้อมูล
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กำรแสดงกำรตั้งค่ำก่อนกำร Print out ข้อมูลไปที่ MS EXCEL
หลังจำกกด Save แล้วโปรแกรมจะทำกำรส่ งข้อมูลไปยัง MS EXCEL โดยสั่งเปิ ดโปแกรม
อัตโนมัติหลังจำกแปลงข้อมูลเสร็ จ โดยผูใ้ ช้งำนสำมำรถใส่ รำยละเอี ยดเพิ่มเติมจำกขั้นตอนนี้ ได้
และสำมำรถใส่ รูปตัวอย่ำงของสำยไฟฟ้ ำในขั้นตอนต่ำงๆลงไปได้ หรื อกำรอธิ บำยขั้นตอนที่ตอ้ งมี
กำรเน้นย้ำลงไป เพื่อให้เกิดกำรผลิตพลำดในกำรผลิต
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กำรแสดงข้อมูลของโปรแกรม Pro_Design
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APPENDIX
หัวข้อ Maintenance
Conductor
Thick insulation master
Pitch ID master
Value K Master
Filler Master
Material, Tape Master
Thick Sheath master
Armor Master
Copper wire screen master
Packing Master

มำตรฐำนที่ใช้ในกำรแก้ไข TYS (THAI-YAZAKI
STANDARD)
3010 มำตรฐำนกำรออกแบบ(ตัวนำ)
3010(A) มำตรฐำนกำรออกแบบ(ฉนวน)
3010(B) มำตรฐำนกำรออกแบบ(กำรตีเกลียวแกน)
3010(C) มำตรฐำนกำรออกแบบ(สหแกน)
3010(D) มำตรฐำนกำรออกแบบ(สำรบรรจุแน่น)
3010(E) มำตรฐำนกำรออกแบบ(เทป)
3010(F) มำตรฐำนกำรออกแบบ(เปลือกนอก)
3010(G) มำตรฐำนกำรออกแบบ(สำยเกรำะตีเกลียวห่อหุ ม้
สำยไฟ)
3010(H) มำตรฐำนกำรออกแบบ(ตัวนำกระจำย)
3010(J) มำตรฐำนกำรออกแบบ(กำรบรรจุ)

