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คู่มือการใช้ งาน

โปรแกรมจัดตารางสอน
เวอร์ ชัน 6.08

โดย
นายธีรวัฒน์ สุ พพัตกุล
ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สงวนสิทธิตามพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ พ.ศ. 2537
ห้ ามคัดลอกส่ วนใดส่ วนหนึงของหนังสื อเล่มนี
ไม่ ว่าจะโดยรูปแบบใด หรื อสื อชนิดใด
นอกจากจะได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
จากทางผู้จดั ทําโปรแกรมเท่ านัน
พิมพ์ครังที 11 พ.ศ. 2564
ราคา 500 บาท

คํานํา
งานจัดตารางสอน นับว่าเป็ นงานทียุง่ ยากและงานหนักพอสมควร หากจัดตารางสอนด้วยมือ
จะต้องใช้คนอย่างน้อย 2 คน เพือกําหนดคาบ ย้ายคาบ ฯลฯ และมักเกิดความผิดพลาดบ่อย ๆ เพราะต้องใช้
ฐานข้อมูล 3 ฐานได้แก่ ฐานข้อมูลครู ฐานข้อมูลนักเรี ยนและฐานข้อมูลห้องเรี ยน หากมีการเพิมคาบ จะต้อง
เพิมทัง 3 ฐานข้อมูล หากมีการย้ายคาบ จะต้องมีการย้ายทัง 3 ฐานข้อมูล หากมีการเพิมหรื อย้ายคาบของครู
โดยไม่ยา้ ยคาบนักเรี ยน ก็เกิดความผิดพลาดแล้ว อีกทังการจัดตารางสอนด้วยมือ ต้องทําอย่างน้อย 2 คน
หากคนหนึงไม่มาก็ทาํ ไม่ได้ หลังจากจัดเสร็ จก็ตอ้ งจัดพิมพ์ตารางสอนออกมาใช้อีก หากคัดลอกพิมพ์ผดิ ก็
เกิดความผิดพลาดอีก
ปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ เข้ามามีส่วนในการทํางานมากมาย ทําให้สะดวกและรวดเร็ ว แต่เครื อง
คอมพิวเตอร์ จะทํางานได้ จะต้องมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะงานทํางาน เพือให้ได้ผลงานตามทีต้องการ
ข้าพเจ้าเป็ นคนหนึงทีได้ศึกษาคอมพิวเตอร์ และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาตังแต่ปี พ.ศ. 2528 เคยเขียน
โปรแกรมใช้งานในโรงเรี ยนหลายโปรแกรม มีทงโปรแกรมด้
ั
านการศึกษา และด้านธุ รกิจ โดยเฉพาะ
โปรแกรมจัดตารางสอนได้เคยเขียนใช้งานมาแล้ว แต่เป็ นการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการดอส (Dos) มี
โรงเรี ยนต่างๆ ใช้ทวประเทศมากกว่
ั
า 500 โรงเรี ยน ทําให้การจัดตารางสอนสะดวกยิงขึน
ขณะนีระบบปฏิบตั ิการ Windows ได้เป็ นระบบปฏิบตั ิการทีคนทัวไปนิยมใช้ เพราะง่าย สะดวก
รวดเร็ ว สวยงาม ข้าพเจ้าจึงได้คิดเขียนโปรแกรมจัดตารางสอนบนระบบปฏิบตั ิการ Windows โดยใช้แนวคิด
วิธีการโปรแกรมจัดตารางสอนทีเคยเขียนบนดอส และได้พฒั นาโปรแกรมจัดตารางสอนบน Windows มา
อย่างต่อเนือง
หนังสื อเล่มนีไม่ใช่หนังสื อทางวิชาการ
ผูเ้ ขียนพยายามทีจะใช้คาํ แบบง่ายๆ เพืออธิ บายการ
ทํางานของโปรแกรมเท่านัน
โปรแกรมจัดตารางสอนเป็ นโปรแกรมทีมีขนาดใหญ่พอสมควร
และมีเมนูเป็ นจํานวนมาก
บางส่ วนขณะเขียนโปรแกรม และทดลองใช้อาจไม่มีปัญหา แต่เวลาใช้งานจริ งอาจมีปัญหา หากพบปั ญหา
ข้อผิดพลาด มีขอ้ เสนอแนะ กรุ ณาแจ้งให้ผเู ้ ขียนโปรแกรมทราบจะเป็ นพระคุณอย่างสู ง ปั ญหาข้อผิดพลาด
ข้อเสนอแนะทีดี ผูเ้ ขียนจะนําไปปรับโปรแกรม (ปรับเวอร์ ชน)
ั ให้ดีต่อๆไป
ขอขอบคุณโรงเรี ยนของท่านทีได้มอบความไว้วางใจ ใช้โปรแกรมจัดตารางสอนนี ขอขอบคุณ
นายทรงศักดิ คําภักดี อาจารย์โรงเรี ยนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ทีได้ให้ขอ้ มูล
ข้อเสนอแนะ และนําโปรแกรมไปทดลองใช้จนได้โปรแกรมทีสมบูรณ์ และขอบคุณนางเพลินพิศ สุ พพัตกุล
ทีได้ให้คาํ แนะนําให้กาํ ลังใจ ตลอดจนตรวจสอบเอกสารเสร็ จสมบูรณ์
ธี รวัฒน์ สุ พพัตกุล
2 มกราคม 2565

สารบัญ
บทที 1 บทนํา
1. ความต้องการของโปรแกรม
2. อุปกรณ์และสิ งของทีจะได้
3. ตําแหน่งและข้อมูล ในแผ่นซี ดีรอม
4. การติดตังโปรแกรม
5. การติดตังโปรแกรมจากการดาวน์โหลดทางอินเตอร์ เน็ต
6. การแก้ปัญหาติดตังโปรแกรมไม่ได้
7. การเข้าโปรแกรมและการทํา Short Cut เข้าโปรแกรม
8. การตังระบบการทํางาน
9. การทํางานในฟอร์ มรับชือ-รหัสผ่าน
10. การเอาโปรแกรมออก
11. การสําเนาโฟลเดอร์ โปรแกรมเก็บไว้ก่อน Format หรื อ
ก่อนติดตัง Windows ใหม่
12. การปรับเวอร์ ชนั
13. ติดตังและทดลองโปรแกรม
14. เริ มงานจริ ง
15. การเลือกไฟล์รูปตราโรงเรี ยนกรณี ทาํ งานแบบเครื อข่าย (Lan)
16. การปรับขนาดจอภาพ
17. การย้ายข้อมูลไปทํางานเครื องอืน
18. การขอดูไฟล์ช่วยเหลือ
19. การแก้ไขกรณี เมนูบาร์ ไม่เป็ นภาษาไทย
20. การเลือกไฟล์และโฟลเดอร์ จากฟอร์ ม Select Directory
21. แถบเครื องมือ Print Preview
22. เมือพบข้อผิดพลาด
บทที 2 จัดการระบบ
1. แสดงผูใ้ ช้งานและระบบการทํางาน
2. กําหนดชือ-รหัสผ่าน-สิ ทธิ การใช้
3. เปลียนชือ-รหัสผ่าน
4. กําหนดเครื องพิมพ์
5. กําหนดเงือนไข
6. กําหนดภาคเรี ยน/ปี การศึกษา/เวลา/คาบ

1-2
1-2
1-2
1-3
1-8
1-10
1-11
1-12
1-16
1-18
1-19
1-19
1-20
1-21
1-21
1-23
1-24
1-25
1-25
1-26
1-27
1-28
2-1
2-3
2-6
2-7
2-8
2-9

สารบัญ (ต่ อ)
บทที 2 จัดการระบบ (ต่ อ)
7. กําหนดครู
8. กําหนดนักเรี ยน
9. กําหนดห้องเรี ยน
10. กําหนดรหัสวิชา
11. กําหนดตราโรงเรี ยน
12. กําหนดภาพพืนจอภาพ
13. กระชับข้อมูล / เรี ยงลําดับใหม่
14. สํารองข้อมูล
15. เรี ยกใช้ขอ้ มูลสํารอง
16. เริ มต้นโปรแกรมภาคเรี ยนใหม่
17. เริ มต้นโปรแกรมใหม่
18. จบการทํางาน
บทที 3 Wizards กําหนดคาบ
1. กําหนดพักเทียง
2. Wizards กําหนดคาบ
บทที 4 กําหนดคาบ
1. Lock คาบครู (ทีละคน)
2. Lock คาบครู (พร้อมกันหลายคน)
3. Lock คาบนักเรี ยน (ทีละชัน)
4. Lock คาบนักเรี ยน (พร้อมกันหลายชัน)
5. Lock คาบห้องเรี ยน (ทีละห้องเรี ยน)
6. Lock คาบห้องเรี ยน (พร้อมกันหลายห้องเรี ยน)
7. Lcok คาบครู กบั นักเรี ยน
8. Lock คาบครู กบั ห้องเรี ยน
9. Lock คาบนักเรี ยนกับห้องเรี ยน
บทที 5 จัดตารางสอน
1. จัดตารางสอน
2. แทรกช่องว่าง/ลบช่องว่าง พร้อมกัน

2-11
2-13
2-15
2-17
2-18
2-20
2-21
2-22
2-24
2-26
2-27
2-28
3-5
3-6
4-1
4-2
4-4
4-4
4-4
4-4
4-5
4-6
4-6
4-5
5-4

สารบัญ (ต่ อ)
บทที 6 แสดง/ตรวจสอบ
1. แสดงการกําหนดเงือนไข
2. แสดงภาคเรี ยน/ปี การศึกษา/เวลา/คาบ
บทที 6 แสดง/ตรวจสอบ (ต่ อ)
3. แสดงครู
4. แสดงนักเรี ยน
5. แสดงห้องเรี ยน
6. แสดงรหัสวิชา
7. แสดง / ตรวจสอบ ตารางสอนครู
8. แสดง / ตรวจสอบ ตารางเรี ยนนักเรี ยน
9. แสดง / ตรวจสอบ ตารางการใช้หอ้ งเรี ยน
10. ตรวจสอบการซําซ้อนครู
11. ตรวจสอบการซําซ้อนนักเรี ยน
12. ตรวจสอบการซําซ้อนห้องเรี ยน
บทที 7 พิมพ์ รายงาน
การตังเครื องพิมพ์
1. พิมพ์ภาคเรี ยน/ปี การศึกษา/เวลา/คาบ
2. พิมพ์รหัส ชือ-สกุล ครู -อาจารย์
3. พิมพ์รายชือนักเรี ยน
4. พิมพ์รายชือห้องเรี ยน
5. พิมพ์รายชือรหัสวิชา
6. พิมพ์ตารางสอนครู (ทีละคน)
7. พิมพ์ตารางเรี ยนนักเรี ยน (ทีละชัน)
8. พิมพ์ตารางการใช้หอ้ งเรี ยน (ทีละห้องเรี ยน)
9. พิมพ์ตารางสอนครู รวม
10. พิมพ์ตารางเรี ยนนักเรี ยนรวม
11. พิมพ์ตารางการใช้หอ้ งเรี ยนรวม
12. พิมพ์ตารางสอนครู (ขนาดเล็ก)
13. พิมพ์ตารางเรี ยนนักเรี ยน (ขนาดเล็ก)
14. พิมพ์ตารางการใช้หอ้ งเรี ยน (ขนาดเล็ก)

6-1
6-1
6-1
6-2
6-2
6-2
6-2
6-3
6-3
6-3
6-4
6-4
7-1
7-3
7-3
7-4
7-4
7-4
7-5
7-7
7-7
7-7
7-7
7-7
7-8
7-8
7-8

สารบัญ (ต่ อ)
15. พิมพ์ตรวจสอบคาบว่าง ครู
16. พิมพ์ตรวจสอบคาบว่าง นักเรี ยน
17. พิมพ์ตรวจสอบคาบว่าง ห้องเรี ยน
18. พิมพ์จาํ นวนคาบรวม ครู
บทที 7 พิมพ์ รายงาน (ต่ อ)
19. พิมพ์จาํ นวนคาบรวม นักเรี ยน
20. พิมพ์จาํ นวนคาบรวม ห้องเรี ยน
21. พิมพ์ฟอร์ มรายละเอียดวิชาสอน
22. พิมพ์ฟอร์ มวางแผนการจัดตารางสอน
บทที 8 วิธีใช้
1. วิธีใช้
2. แสดง / ไม่แสดง แถบเครื องมือจัดตารางสอน
3. เกียวกับโปรแกรมจัดตารางสอน
ภาคผนวก ก.
1. ค้นหา ครู
2. ค้นหา นักเรี ยน
3. ค้นหา ห้องเรี ยน

7-9
7-9
7-9
7-9
7-10
7-10
7-10
7-11
8-1
8-1
8-1
ก-1
ก-2
ก-2

บทที 1

บทนํา
งานจัดตารางสอน เป็ นงานยุง่ ยากและหนักพอสมควร ไม่วา่ จะเป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก หรื อโรงเรี ยน
ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิงการจัดตารางสอนด้วยมือ เพราะจะต้องมีการวางแผน การกําหนดคาบ หรื อ
Lock คาบ และการจัดตารางสอนเป็ นการลงคาบพร้อมกัน 3 ฐานข้อมูล (โดยทัวไปงานจัดตารางสอนจะมี 3
ฐานข้อมูลสัมพันธ์กนั ได้แก่ ฐานข้อมูลครู ฐานข้อมูลนักเรี ยน และฐานข้อมูลห้องเรี ยน) หากการลงคาบผิดวัน
หรื อผิดคาบหรื อลงไม่ครบทัง 3 ฐานข้อมูลก็จะเกิดความผิดพลาดหรื อเกิดการซําซ้อนกันได้ เมือจัดตารางสอน
เสร็ จแล้วจะต้องคัดลอกพิมพ์ออกใช้ หากคัดลอกผิดก็เกิดความผิดพลาดอีก
ปั จจุบนั นีคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทกับชีวติ ประจําวันมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นด้านธุ รกิจ การศึกษา
ความบันเทิง ฯลฯ แต่คอมพิวเตอร์ จะทํางานได้ตามความต้องการนัน จะต้องมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพือให้
ได้ผลงานตามทีต้องการ ผูเ้ ขียนโปรแกรมเป็ นบุคคลหนึงทีได้ศึกษาคอมพิวเตอร์ มาตังแต่ปี พ.ศ. 2528 และได้
เขียนโปรแกรมหลายโปรแกรม โดยเฉพาะโปรแกรมในด้านการศึกษาโปรแกรมจัดตารางสอนเป็ นโปรแกรม
หนึงที ผูเ้ ขียนโปรแกรมได้เขียนขึน เพืออํานวยความสะดวกให้แก่ เจ้าหน้าทีจัดตารางสอน โดยได้เขียนตังแต่
บนระบบปฏิบตั ิการดอส (Dos) มีผใู ้ ช้ทวประเทศ
ั
500 กว่าโรงเรี ยน ขณะนีระบบปฏิบตั ิการ Windows เป็ นที
นิยมใช้กนั ทัวไปเพราะใช้งานง่าย สะดวก สวยงามข้าพเจ้าจึงได้นาํ ความคิดและวิธีการจัดตารางสอนบนดอส
มาวางแผนเขียนโปรแกรมบน Windows พร้อมกับเพิมเติมปรับเปลียนวิธีการทํางานให้ดีขึน และพัฒนามา
อย่างต่อเนือง แต่อย่างไรก็ตามโปรแกรมจัดตารางสอนบน Windows ทีข้าพเจ้าเขียนขึนนัน มีจาํ นวน
แบบฟอร์ มแสดงหน้าจอประมาณ 50 ฟอร์ ม รายงาน 40 รายงาน จํานวนบรรทัดในโปรแกรมประมาณ
20,000 กว่าบรรทัด จึงอาจมีขอ้ ผิดพลาดบ้าง หากท่านพบข้อผิดพลาดหรื อมีขอ้ เสนอแนะเพิมเติม กรุ ณาแจ้งไป
ยังผูเ้ ขียนโปรแกรม จักขอขอบพระคุณอย่างสู ง ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนําและข้อผิดพลาด ผูเ้ ขียนโปรแกรมจะ
พัฒนา ปรับปรุ ง หรื อเขียนขึนใหม่ (ปรับเวอร์ ชน)
ั แล้วส่ งให้ท่านปรับปรุ งใช้งานต่อไป
สํ าหรับโปรแกรมจัดตารางสอนนีสามารถใช้ ได้ ตลอดไป ยกเว้นอนาคต อาจมีระบบปฏิบตั ิการใหม่
เป็ น Windows อืนใดทีโปรแกรมจัดตารางสอนไม่สามารถใช้งานบน Windows ผูเ้ ขียนโปรแกรมคงต้อง
ปรับเวอร์ ชนใหม่
ั
เพือให้ใช้งานได้ต่อไป
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1. ความต้ องการของโปรแกรม
โปรแกรมนีทํางานบนระบบปฏิบตั ิการ Windows ทุกเวอร์ ชนั ยกเว้น Windows 3.11 ความต้องการ
อย่างน้อยของโปรแกรมมีดงั นี
1.1 เครื องคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย Pentium 75 หรื อเทียบเท่า
1.2 หน่ายความจํา (Ram) อย่างน้อย 16 Mb.
1.3 โปรแกรม Windows ทุกเวอร์ ชนั ยกเว้น Windows 3.11
1.4 เครื องพิมพ์แบบเข็ม ( Dot Matrix ) หรื อ เครื องพิมพ์ Laser Jet หรื อเครื องพิมพ์ Ink Jet
1.5 เครื องอ่าน CD-ROM. เพือติดตังโปรแกรม ไม่มีก็ได้ โดยสําเนาจากแผ่น CD ROM
ถ่ายโปรแกรมสู่ Handy-Drive แล้วนํา Handy drive ไปติดตังโปรแกรม
1.6 เครื องสํารองไฟฟ้า (UPS) ควรจะมี เพราะหากไฟ้ฟ้าดับโปรแกรมและข้อมูลอาจจะเสี ยหายได้
หมายเหตุ หากต้องการทํางานแบบเครื อข่าย (Lan) ต้องมีอุปกรณ์เพิมเติมดังนี
1) เครื องคอมพิวเตอร์ ทุกเครื องต้องมีการ์ ดแลน
2) เครื อง Switching Hub
3) สายแลน
2. อุปกรณ์ และสิ งของทีจะได้
เมือท่านสังซือโปรแกรม ท่านได้สิงของเหล่านี ได้แก่
2.1 แผ่น CD-ROM 1 แผ่น บรรจุโปรแกรมและวิธีการใช้งาน
2.2 หนังสื อคู่มือการใช้งาน 1 เล่ม (เล่มทีท่านกําลังอ่านอยูน่ ี)
2.3 ใบเสร็ จรับเงินและหลักฐานต่างๆ
2.4 เอกสารคําแนะและรหัสผ่าน
3. ตําแหน่ งและข้ อมูล ในแผ่ นซีดีรอม
3.1 ตําแหน่งของโปรแกรม โปรแกรมจัดตารางสอน บรรจุลงแผ่นซี ดีรอม มีตาํ แหน่งโปรแกรมดังนี
3.1.1 ไฟล์ติดตังโปรแกรม ได้แก่ X:\TR608\SETUP.EXE ใช้สาํ หรับติดตังโปรแกรมและข้อมูล โดย
ใช้ติดตังทังทีทํางานแบบเครื องเดียว (Stand Alone) และทีทํางานแบบหลายเครื องพร้อมกันหรื อ
เครื อข่าย (Lan) สรุ ปง่ายๆ ก็คือ ทุกเครื องทีจะใช้โปรแกรมต้องติดตังโปรแกรมจากไฟล์ติดตังโปรแกรมนี
ส่ วนการเข้าโปรแกรมทังแบบทํางานเครื องเดียว (Stand Alone) และแบบทํางานหลายเครื องพร้อมกันหรื อ
เครื อข่าย (Lan) ศึกษาเพิมเติมหัวข้อ การตังระบบการทํางาน
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3.1.2 ไฟล์ช่วยเหลือ ได้แก่ X:\ReadmeTR608\README.HLP
3.1.3 โฟลเดอร์ เก็บไฟล์คู่มือการใช้งานโปรแกรมจัดตารางสอน ได้แก่ X:\BookTr608
3.1.4 ไฟล์โปรแกรมช่วยสอน อยูใ่ นโฟลเดอร์ หลัก
3.2 วิธีการเข้าโปรแกรมในซี ดีรอม
3.2.1 โปรแกรมช่วยสอน หรื อโปรแกรมจับหน้าจอสอนการใช้งาน
- ดับเบิลคลิกที My Computer
- เลือกไดร์ ฟ ซี ดีรอม
- ดับเบิลคลิกทีไฟล์ TRWIN.EXE
3.2.2 ไฟล์ช่วยเหลือ (README.HLP)
- ดับเบิลคลิกที My Computer
- เลือกไดร์ ฟ ซี ดีรอม
- ดับเบิลคลิกทีสารบบ ReadmeTR608
- ดับเบิลคลิกทีไฟล์ README.HLP
3.2.3 ไฟล์คู่มือการใช้งานโปรแกรมจัดตารางสอน เป็ นไฟล์ทีสร้างจาก Microsoft Word 97
(ผูเ้ ขียนโปรแกรมใช้เวอร์ ชนตํ
ั าๆ เพือให้ผใู ้ ช้งานสามารถนําไปดูหรื อพิมพ์ได้)
- ดับเบิลคลิกที My Computer
- เลือกไดร์ ฟ ซี ดีรอม
- ดับเบิลคลิกทีสารบบ BookTr608
- ดับเบิลคลิกทีไฟล์เอกสาร แล้วใช้ Microsoft Word อ่านหรื อพิมพ์รายงาน
3.2.4 ไฟล์ติดตังโปรแกรม ศึกษาเพิมเติมหัวข้อ การติดตังโปรแกรม
4. การติดตังโปรแกรม การติดตังโปรแกรมทําได้ 3 วิธี ได้แก่
4.1 ติดตังจากโปรแกรมช่ วยสอน สามารถติดตัง โดยทํางานดังนี
4.1.1 นําแผ่นซี ดีรอม เข้าซี ดีรอมไดร์ ฟ โปรแกรมจะ Autorun แสดงโปรแกรมช่วยสอน (หากไม่
Autorun ให้ไปที My computer ดับเบิลคลิก เลือกไดร์ ฟซี ดีรอมชือ TR608 ดับเบิลคลิก เลือกไฟล์
TRWIN.EXE ในโฟลเดอร์ หลัก ดับเบิลคลิก จะได้โปรแกรมช่วยสอน)
4.1.2 เลือกหัวข้อ ติดตัง/เอาออกโปรแกรม โปรแกรมจะตรวจสอบหากยังไม่มีโปรแกรม
จัดตารางสอน โปรแกรมจะติดตังโปรแกรมให้แล้วทําตามหัวข้อ 4.1.3 หากมีโปรแกรมจัดตารางสอนแล้ว
โปรแกรมจะให้เลือก ปุ่ มคําสัง Add/Remove , Reinstall และ Remove All ศึกษาเพิมเติมจากหัวข้อ การเอา
โปรแกรมออก
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4.1.3 เมือเข้าโปรแกรมติดตังแล้ว จะเป็ นขันตอนทีเหมือนกัน ศึกษาเพิมเติมจากหัวข้อ 4.4
การติดตังโปรแกรมในส่ วนทีเหมือนกัน
4.1.4 จบการแสดงวิธีการใช้โปรแกรม แล้วนําซี ดีรอมเก็บไว้
4.1.5 เข้าโปรแกรมจัดตารางสอน โดยคลิกที Start ไปที Program ไปทีเมนู โปรแกรม
จัดตารางสอน 6.08 และเลือกเมนูยอ่ ย โปรแกรมจัดตาราง 6.08
4.2 ติดตังจาก My Computer สามารถติดตัง โดยทํางานดังนี
4.2.1 นําแผ่นซี ดีรอม เข้าซี ดีรอมไดร์ ฟ
4.2.2 ดับเบิลคลิกที My Computer ดับเบิลคลิกทีไดร์ ฟซี ดีรอมชือ TR608 ดับเบิลคลิกโฟลเดอร์
TR608 ดับเบิลคลิกทีไฟล์ Setup.exe ต่อจากนัน โปรแกรมจะตรวจสอบหากยังไม่มีโปรแกรม
จัดตารางสอน โปรแกรมจะติดตังโปรแกรมให้แล้วทําตามหัวข้อ 4.2.3 หากมีโปรแกรมจัดตารางสอน
แล้ว โปรแกรมจะให้เลือกปุ่ มคําสัง Add/Remove , Reinstall และ Remove All ศึกษาเพิมเติมจากหัวข้อ
การเอาโปรแกรมออก
4.2.3 เมือเข้าโปรแกรมติดตังแล้ว จะเป็ นขันตอนทีเหมือนกัน ศึกษาเพิมเติมจากหัวข้อ 4.4
การติดตังโปรแกรมในส่ วนทีเหมือนกัน
4.2.4 นําแผ่นซี ดีรอมออกจากซี ดีรอมไดร์ ฟ และเก็บไว้
4.2.5 เข้าโปรแกรมจัดตารางสอน โดยไปที Start ไปที Program ไปทีเมนูโปรแกรมจัดตารางสอน
6.08 และเลือกเมนูยอ่ ย โปรแกรมจัดตารางสอน 6.08
4.3 ติดตังจาก Run สามารถติดตัง โดยทํางานดังนี
4.3.1 นําแผ่นซี ดีรอม เข้าซี ดีรอมไดร์ ฟ
4.3.2 คลิกที Start ดับเบิลคลิก Run คลิกทีปุ่ มคําสัง Browse... เลือก Combo Box หลังคําว่า
Look in แล้วเลือกไดร์ ฟซี ดีรอมชือ TR608 ดับเบิลคลิกโฟลเดอร์ TR608 ดับเบิลคลิกทีไฟล์ Setup.exe
ต่อจากนันเลือก Open เลือก Ok โปรแกรมจะตรวจสอบหากยังไม่มีโปรแกรมจัดตารางสอน โปรแกรมจะติดตัง
โปรแกรมให้ แล้วทําตามหัวข้อ 4.3.3 หากมีโปรแกรมจัดตารางสอนแล้ว โปรแกรมจะให้เลือกปุ่ ม
คําสัง Add/Remove , Reinstall และ Remove All ศึกษาเพิมเติมจากหัวข้อ การเอาโปรแกรมออก
4.3.3 เมือเข้าโปรแกรมติดตังแล้ว จะเป็ นขันตอนทีเหมือนกัน ศึกษาเพิมเติมจากหัวข้อ 4.4
การติดตังโปรแกรมในส่ วนทีเหมือนกัน
4.3.4 นําแผ่นซี ดีรอมออกจากซี ดีรอมไดร์ ฟ และเก็บไว้
4.3.5 เข้าโปรแกรมจัดตารางสอน โดยไปที Start ไปที Program ไปทีเมนู โปรแกรมจัดตารางสอน 6.08
และเลือกเมนูยอ่ ย โปรแกรมจัดตารางสอน 6.08
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4.4 การติดตังโปรแกรมในส่ วนทีเหมือนกัน ไม่วา่ จะติดตังจากโปรแกรมช่วยสอน หรื อติดตังจาก My
Computer หรื อติดตังจาก Run หรื อติดตังแบบทํางานเครื องเดียว (Stand Alone) หรื อติดตังแบบทํางานแบบ
เครื อข่าย (Lan) ทังเครื องแม่ข่าย (Server) หรื อเครื องลูกข่าย (Workstation) ใช้วธิ ี การ
เดียวกัน โดยมีขนตอนต่
ั
างๆ ดังนี
หมายเหตุ การติดตังโปรแกรมงานทะเบียน’51 กับการติดตังโปรแกรมจัดตารางสอน มีวธิ ี การ
เหมือนกัน เพือความสะดวกและรวดเร็ วในการจัดทําคู่มือเล่มนี ภาพทีได้นาํ มาจากการติดตังโปรแกรมงาน
ทะเบียน’51

รู ปที 4.4.1
1) จากรู ปที 4.4.1 คลิกทีปุ่ มคําสัง Continue จะได้หน้าจอตามรู ปที 4.4.2
รู ปที 4.4.2
2) คีย ์ Name และ Organization โดยปกติในส่ วนนี โปรแกรมติดตังจะให้ค่าโดยอัตโนมัติ
ไม่ตอ้ งแก้ไขค่าใดๆ ให้คลิกปุ่ มคําสัง Ok ผ่านได้เลย แต่หากคลิกปุ่ มคําสัง Ok ไม่ผา่ น ให้ศึกษา
เพิมเติม ในหัวข้อ การแก้ปัญหาการติดตังโปรแกรมไม่ได้
3) คลิกทีปุ่ มคําสัง Ok จะได้หน้าจอตามรู ปที 4.4.3
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รู ปที 4.4.3
4) หากเปลียนใจไม่ตอ้ งการติดตังโปรแกรม ให้คลิกทีปุ่ มคําสัง Exit Setup
5) คลิกทีปุ่ ม คําสัง Ok เพือยืนยัน Name และ Organization อีกครัง จะได้หน้าจอตามรู ปที
4.4.4
6) คลิกทีปุ่ มคําสัง Change เพือกลับไปกําหนด Name และ Organization ใหม่

รู ปที 4.4.4
7) ข้อความชือโฟลเดอร์ จากรู ป C:\TRWIN608 หมายถึง ติดตังโปรแกรมทีไดร์ ฟ C โฟลเดอร์
TRWIN608 ซึ งจะเป็ นค่า Default สามารถเปลียนไดร์ ฟและ/หรื อโฟลเดอร์ ได้ โดยคลิกทีปุ่ มคําสัง Change
Folder
8) ปุ่ มคําสัง Change Folder ใช้สาํ หรับเปลียนไดร์ ฟ และ/หรื อ เปลียนโฟลเดอร์ เมือคลิกปุ่ มคําสังนี
จะได้หน้าจอตามรู ปที 4.4.5
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รู ปที 4.4.5
8.1) คลิกเพือเลือกไดร์ ฟติดตังโปรแกรม
8.2) หรื อช่อง Path คียข์ อ้ ความตําแหน่งติดตังโปรแกรม
8.3) หรื อเลือกไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ตามทีแสดง
8.4) สังเกตข้อความในช่อง Path (ข้อ 8.2) หากถูกต้องแล้ว คลิกทีปุ่ มคําสัง Ok เพือเลือกไดร์ ฟ
และโฟลเดอร์ โปรแกรมติดตังจะกลับไปสู่ หน้าจอตามรู ปที 4.4.5
ข้ อควรระวัง ห้ามมีเฉพาะชือไดร์ ฟโดยไม่มีชือโฟล์เดอร์ เช่น C: , D: ฯลฯ เพราะจะทําให้
การจัดเก็บโปรแกรมและข้อมูลไม่เป็ นระบบ
8.5) หากเปลียนใจไม่เลือกไดร์ ฟและโฟลเดอร์ คลิกทีปุ่ มคําสัง Cancel
8.6) ปุ่ มคําสัง Network หมายถึง เลือกไดร์ ฟ Nrtwork สําหรับปุ่ มคําสังนีไม่แนะนําให้ใช้
9) ปุ่ มคําสัง Ok ใช้เพือเริ มติดตังโปรแกรมที ไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ทีเลือก จะได้หน้าจอตามรู ปที 4.4.6
10) ปุ่ มคําสัง Exit Setup ใช้สาํ หรับยกเลิกไม่ติดตังโปรแกรม

รู ปที 4.4.6
จากรู ปที 4.4.6 ข้อ 7,ข้อ 8 และข้อ 10 มีวธิ ี การทํางานเหมือนรู ป 4.4.4
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11) คลิกทีปุ่ มคําสัง Install all files for TRWIN608 เพือเริ มติดตังโปรแกรม ต่อจากนันหน้าจอจะได้
ภาพตามรู ปที 4.4.7

รู ปที 4.4.7
12) กําหนด Program Group โปรแกรมจะกําหนดค่าให้โดยอัตโนมัติ ไม่ควรเปลียนแปลง
13) เลือก Program Group ทีมีอยูแ่ ล้ว ไม่ควรเลือกค่าใดๆ
14) ปุ่ มคําสัง Continue ใช้เพือเริ มติดตังโปรแกรม ตามไดร์ ฟ ตามโฟลเดอร์ ตาม Progarm Group
ทีเลือกหรื อกําหนด จะได้หน้าจอตามรู ปที 4.4.8
15) ปุ่ มคําสัง Cancel ใช้เพือกลับไปเลือกไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ใหม่ตามรู ป 4.4.6

รู ปที 4.4.8
16) คลิกทีปุ่ มคําสัง Ok ก็เป็ นอันว่า ได้ติดตังโปรแกรมเสร็ จเรี ยบร้อย สําหรับการเข้าโปรแกรมและ
การทํา Short Cut เข้าโปรแกรม ศึกษาเพิมเติมจากหัวข้อ การเข้าโปรแกรมและการทํา Short Cut เข้า
โปรแกรม
5. การติดตังโปรแกรมจากการดาวน์ โหลดทางอินเตอร์ เน็ต
สําหรับชุดติดตังโปรแกรมจัดตารางสอน มีหลายโฟลเดอร์ หลายไฟล์ ดังนันผูเ้ ขียนโปรแกรม
จึงได้บีบอัดไฟล์ (Zip Files) ให้เหลือเพียงไฟล์เดียว เพือสะดวกในการดาวน์โหลด ไฟล์ทีบีบอัดชือ
TR_608.EXE และอัพโหลดไว้ที www.teesoftware.com รอให้ผใู ้ ช้ได้ดาวน์โหลดไปใช้
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สําหรับผูใ้ ช้โปรแกรม สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทางอินเตอร์ เน็ต ตามขันตอนต่างๆ ดังนี
หมายเหตุ การดาวน์โหลดงานทะเบียน เวอร์ ชนั 5.00 กับการดาวน์โหลดโปรแกรมจัดตารางสอน มี
วิธีการเหมือนกัน เพือความสะดวกและรวดเร็ วในการจัดทําคู่มือเล่มนี ภาพทีได้นาํ มาจากดาวน์โหลด
โปรแกรมงานทะเบียน เวอร์ ชนั 5.00
1) หาข้อความ Download โปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ ชนั 6.08 ตามรู ปข้างล่าง แล้ว
ดับเบิลคลิกเลือก

2) คลิกทีปุ่ มคําสัง Save (ห้ ามคลิกปุ่ มคําสั ง Run)

3) คลิกที Combo Box Save in: เพือเลือกไดร์ ฟ C: โฟลเดอร์ หลัก
4) คลิกปุ่ มคําสัง Save

5) คลิกทีปุ่ มคําสัง Close เป็ นอันเสร็ จสิ นการ Download
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เมือสิ นสุ ดขันตอนที 5) ทีเครื องคอมพิวเตอร์ ไดร์ ฟ C: โฟลเดอร์ หลัก จะได้ไฟล์เพิมขึนมา 1 ไฟล์
คือ TR_608.EXE ให้ดบั เบิลคลิกทีไฟล์นี โดยทําตามขันตอนดังนี ที Desk Top ดับเบิลคลิกที
My Computer แล้วดับเบิลคลิกทีไดร์ ฟ C หาไฟล์ชือ TR_608.EXE พบแล้วให้ดบั เบิลคลิก แล้วทําตาม
ขันตอนที 6) ต่อไป
6) กําหนดการติดตังสู่ (Destination Folder) ให้คียเ์ ป็ น C:\ หรื อจะใช้ปุ่มคําสัง Browse
เลือกก็ได้
7) คลิกทีปุ่ มคําสัง Install เพือเริ มคลายไฟล์บีบอัด หลังจากนันทีไดร์ ฟ C โฟลเดอร์ หลัก
จะได้โฟลเดอร์ ยอ่ ยชือ TR_608 ปรากฏเพิมขึนมาอีก 1 โฟลเดอร์ ให้ติดตังโปรแกรมโดยดับเบิลคลิกเข้า
โฟลเดอร์ TR_608 ต่อจากนันจะเห็นไฟล์ Setup.exe ให้ดบั เบิลคลิกทีไฟล์ Setup.exe หลังจากนัน
ให้ทาํ ตามหัวข้อที 4.4 การติดตังโปรแกรมในส่ วนทีเหมือนกัน
6. การแก้ ปัญหาการติดตังโปรแกรมไม่ ได้
ในการติดตังโปรแกรมบางเครื องแม้จะมีชือ Name และ Oganization แล้วแต่อาจกดปุ่ ม Enter แล้วไม่
ผ่านก็ได้ เพราะมีการแก้ไข Name และ Oganization ของ Windows วิธีการแก้ไข ให้ไปบันทึก Name และ
Oganization มาคียเ์ วลาติดตังโปรแกรมจัดตารางสอน
วิธีการหา Name และ Oganization ของ Windows ทําดังนี
1) ออกจากการติดตังโปรแกรมจัดตารางสอน
2) คลิกขวาที My Computer เลือก Properties จะได้ฟอร์ มตามรู ปที 6.1

รู ปที 6.1 ฟอร์ ม System Properties
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3) เลือกหน้า General
4) จดชือ Name และ Oganization โดยใต้คาํ ว่า Register to: บรรทัดแรกคือ Name บรรทัดที 2
คือ Oganization จากรู ป Name คือ TERAWAT1 และ Oganization คือ STC&C
หมายเหตุ ในบางเครื อง สามารถคีย ์ Name เป็ น AAA และ Oganization เป็ นว่าง ก็สามารถ
ติดตังโปรแกรมได้
7. การเข้ าโปรแกรมและการทํา Short Cut เข้ าโปรแกรม
7.1 การเข้ าโปรแกรมจากเมนูบาร์ ปกติ ทังทํางานเครื องเดียว (Stand Alone) ทังทํางานแบบ
เครื อข่าย (Lan) ทังเครื องแม่ข่าย (Server) และเครื องลูกข่าย(Work Station) มีวธิ ี การเข้าโปรแกรม
เหมือนกัน โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
1) ที Desk Top คลิกที Start
2) เม้าส์ชีที All Program
3) เลือกเมนู โปรแกรมจัดตารางสอน 6.08 จะมีเมนูยอ่ ยให้เลือกอีก 3 เมนู ได้แก่
3.1) โปรแกรมจัดตารางสอน 6.08 ใช้สาํ หรับเข้าโปรแกรมจัดตารางสอน 6.08
3.2) วิธีใช้โปรแกรมจัดตารางสอน ใช้สาํ หรับแสดงวิธีใช้งานโปรแกรมฯ เป็ นแบบไฟล์
ช่วยเหลือ (Help File)
3.3) คู่มือใช้งานโปรแกรมจัดตารางสอน เป็ นการแสดงคู่มือการใช้งาน ซึ งเป็ นไฟล์แบบ PDF
ดังนัน เครื องผูใ้ ช้โปรแกรมจะต้องมีโปรแกรม Adobe Reader จึงจะแสดงและพิมพ์คู่มือการใช้งานได้
7.2 การทํา Short Cut เข้ าโปรแกรม เพือความสะดวกในการเข้าโปรแกรม ทังทํางานเครื องเดียว(Stand
Alone) ทังทํางานแบบเครื อข่าย (Lan) ทังเครื องแม่ข่าย (Server) และเครื องลูกข่าย (Work Station) มีวธิ ี การทํา
Short Cut เข้าโปรแกรมเหมือนกัน โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
1) ที Desk Top คลิกที Start
2) เม้าส์ชีที All Programe
3) เม้าส์ชีที โปรแกรมจัดตารางสอน 6.08
4) เม้าส์ชีเมนูยอ่ ย โปรแกรมจัดตารางสอน 6.08 ให้คลิกขวา แล้วเอาเม้าส์ชีที Send to แล้วคลิกที
Desk Top (Creat shortcut) จะได้ไอคอน โปรแกรมจัดตารางสอน 6.08 การเข้าโปรแกรมครังต่อไปสามารถใช้
Shortcut ได้เลย
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8. การตังระบบการทํางาน
8.1 การตังระบบการทํางานแบบทํางานเครื องเดียว (Stand Alone) การทํางานแบบเครื องเดียว
โปรแกรมและข้อมูลจะอยูท่ ีเครื องคอมพิวเตอร์ ทีกําลังทํางานอยู่
8.1.1 กรณีเข้ าโปรแกรมครังแรกหลังจากติดตังโปรแกรม

รูปที 8.1 ฟอร์ มกํ าหนดวิ ธีการทํางาน
1) หลังจากติดตังโปรแกรมแล้วเข้าโปรแกรมครังแรก จะได้หน้าจอตามรู ป ให้เลือก Option เป็ น
เครื องแม่ (Server) ในระบบเครื อข่าย Lan (ทํางานหลายเครื องพร้อมกัน) หรื อ ทํางานเครื องนีเครื องเดียว (Stand
Alone)
2) คลิกปุ่ มคําสัง ตกลง F12
3) หากเปลียนใจยังไม่ติดตังระบบและต้องการจบการทํางาน ให้คลิกทีปุ่ มคําสังยกเลิก Esc
8.1.2 กรณีติดตังระบบแล้ วต้ องการเปลียนระบบการทํางานและติดตังระบบใหม่
1) เข้าโปรแกรมจัดตารางสอน จะได้ฟอร์ มรับรหัสโรงเรี ยน ให้คียร์ หัสโรงเรี ยน (หากเป็ นลูกค้าให้
คียร์ หัสโรงเรี ยน โดยใช้รหัสทีได้จากผูเ้ ขียนโปรแกรม แต่หากเป็ นตัวอย่างโปรแกรม ให้คียร์ หัสโรงเรี ยนเป็ น
11111 ห้ามคียร์ หัสโรงเรี ยนผิด เพราะจะเข้าโปรแกรมไม่ได้ หรื อเข้าโปรแกรมได้แต่เป็ นชือโรงเรี ยน
อืน ซึ งจะทําให้เวลาแสดงหรื อพิมพ์ออกรายงานจะเป็ นชือโรงเรี ยนอืน)ต่อจากนันจะได้ฟอร์ ม ตามรู ปที 8.2
2) คลิกทีปุ่ มคําสัง เปลียนระบบการทํางาน F5 ต่อจากนันจะมีขอ้ ความถามว่า “ต้องการเปลียนระบบ
การทํางาน เนืองจาก Computer Name,ตําแหน่งโปรแกรม,ตําแหน่งข้อมูล,Server,Workstation เปลียน” ให้คลิก
เลือก Ok ต่อจากนันโปรแกรมจะถอนระบบและจบออกจากโปรแกรมไป
3) เข้าโปรแกรมใหม่ และทําตามหัวข้อ 8.1.1 ใหม่
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รูปที 8.2 ฟอร์ มรับรหัสผ่านเข้าโปรแกรม
8.2 การตังระบบการทํางานแบบทํางานหลายเครื องพร้ อมกันหรื อเครื อข่ าย (Lan) สํ าหรับเครื องแม่ (Server)
การทํางานหลายเครื องพร้อมกัน หรื อทํางานแบบเครื อข่าย (Lan) จะต้องเชือมต่อเครื อข่าย (Lan)
ศึกษาเพิมเติมจาก www.teesoftware.com หน้าแรกขวามือด้านล่างหัวข้อ แนะนําการทํางานแบบเครื อข่ าย
(Lan) และจะต้องเลือกเครื องคอมพิวเตอร์ เครื องใดเครื องหนึง เป็ นเครื องแม่ (Server) ซึ ง
จะเป็ นเครื องทีเก็บโปรแกรมจัดตารางสอน และข้อมูล เมือเลือกเครื องคอมพิวเตอร์ ได้แล้ว ให้ติดตังโปรแกรม
จัดตารางสอน อย่าลืมจดบันทึกไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ทีติดตังโปรแกรมไว้ดว้ ย เพือจะได้ Share ไดร์ ฟและ
โฟลเดอร์ ให้เครื องลูก และต้อง Share แบบอ่านได้และเขียนได้ วิธีการตังระบบการทํางาน
ทําตามขันตอนต่างๆ ดังนี
1) จาก Desk Top ดับเบิลคลิกที My Computer
2) ดับเบิลคลิกไดร์ ฟทีติดตังโปรแกรม
3) ค้นหาโฟลเดอร์ ทีติดตังโปรแกรม เมือพบแล้วให้คลิกขวา แล้วเลือก Sharing and Security…
จะได้ฟอร์ มตามรู ปที 8.3
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รู ปที 8.3 ฟอร์ มกํ าหนด Sharing โฟลเดอร์ เก็บโปรแกรมและข้อมูล
4) กาถูก Check Box Share this folder on network หมายความว่าให้ Share โฟลเดอร์ นีบน Network
นันก็คือ เครื องคอมพิวเตอร์ ทุกเครื องใน Network สามารถมองเห็นโฟลเดอร์ นี
5) คียช์ ือ Share Name โดยปกติจะเป็ นชือโฟลเดอร์ โดยอัตโนมัติ แนะนําว่า ไม่ตอ้ งเปลียนแปลงใดๆ
6) กาถูก Check Box Allow network users to change my files หมายความว่าให้ อนุญาตให้
ผูใ้ ช้ใน Network สามารถอ่านและเขียนหรื อแก้ไขไฟล์ได้
7) คลิกปุ่ มคําสัง Ok เพือเริ ม Share โฟลเดอร์ แบบอ่านได้และเขียนได้
8) เข้าโปรแกรมจัดตารางสอน จะได้ฟอร์ มตังระบบการทํางานดังรู ป 8.4

รู ปที 8.4 ฟอร์ มกํ าหนดวิ ธีการทํางาน เลื อกแบบ Server
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9) จดบันทึก Computer Name และข้อมูลจัดเก็บทีไว้ เพือนําไปกําหนดให้กบั เครื องลูก (Workstation)
ทุกตัวอักษรและเครื องหมายต้องจดบันทึกให้ถูกต้อง
10) คลิกปุ่ มคําสัง ตกลง F12 เพือเข้าโปรแกรมของเครื องแม่ (Server) ต่อไป
หมายเหตุ ขันตอนการ Share ไดร์ ฟและโฟลเดอร์ และขันตอนการตังระบบจะทําครังแรก
ครังเดียว ในการเข้าโปรแกรมครังต่อๆไป ไม่ตอ้ งทําอีกจนกว่าจะมีการเปลียนระบบการทํางาน (ตาม
หัวข้อ 8.1.2) หรื อจนกว่าจะมีการติดตังโปรแกรมใหม่ หรื อจนกว่าจะมีการเปลียน Computer Name
8.3 การตังระบบการทํางานแบบทํางานหลายเครื องพร้ อมกันหรื อเครื อข่ าย (Lan) สํ าหรับเครื องลูก
(Workstation)
การทํางานหลายเครื องพร้อมกัน หรื อทํางานแบบเครื อข่าย (Lan) จะต้องเชือมต่อเครื อข่าย (Lan)
ศึกษาเพิมเติมจาก www.teesoftware.com หน้าแรกขวามือด้านล่างหัวข้อ แนะนําการทํางานแบบเครื อข่ าย
(Lan) สําหรับเครื องลูก (Workstation) สามารถมีได้หลายเครื อง เครื องลูก (Workstation) เวลาติดตังโปรแกรม
จัดตารางสอน จะมีทงโปรแกรมจั
ั
ดตารางสอน และมีทงข้
ั อมูล แต่จะใช้เฉพาะโปรแกรม ส่ วนข้อมูลในเครื อง
ลูกไม่ได้ใช้ ข้อมูลจะ Link และเรี ยกใช้จากเครื องแม่ (Server)
วิธีการตังระบบการทํางาน ทําตามขันตอนต่างๆ ดังนี
1) ติดตังโปรแกรมจัดตารางสอน
2) เข้าโปรแกรมจัดตารางสอน จะได้ฟอร์ มดังรู ปที 8.5

รูปที 8.5 ฟอร์ มกํ าหนดวิ ธีการทํางาน เลื อกแบบ Workstation
3) เลือก Option เป็ นเครื องลูก (Workstation) ในระบบเครื อข่าย Lan (ทํางานหลายเครื องพร้อมกัน)
4) คีย ์ Computer Name ของเครื องแม่ (Server) และข้อมูลจัดเก็บที สําหรับข้อมูลทีนํามาคีย ์ เป็ นข้อมูล
ทีจดบันทึกมาจากเครื องแม่ (Server)
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5) คลิกปุ่ มคําสัง ตกลง F12 หากการเชือมต่อไปยังเครื องแม่ (Server) ถูกต้อง ก็จะเข้าโปรแกรมได้ แต่
หากการเชือมต่อไม่สาํ เร็ จ จะไม่สามารถเข้าโปรแกรมได้ ต้องตรวจสอบการเชือมต่อเครื อข่าย (Lan)
ว่าถูกต้องหรื อไม่ ต้องตรวจสอบ Computer Name และข้อมูลจัดเก็บที คียถ์ ูกต้องหรื อไม่
หมายเหตุ ขันตอนการตังระบบ จะทําครังแรกครังเดียว ในการเข้าโปรแกรมครังต่อๆไป ไม่ตอ้ งทําอีก
จนกว่าจะมีการถอนระบบ (ตามหัวข้อ 8.1.2) หรื อจนกว่าจะมีการติดตังโปรแกรมใหม่ หรื อจนกว่าจะมีการ
เปลียน Computer Name ของเครื องแม่ (Server)
9. การทํางานในฟอร์ มรับชื อ-รหัสผ่ าน
หลังจากทีคียร์ หัสโรงเรี ยนแล้ว จะได้ฟอร์ มรับชือ-รหัสผ่านเข้าโปรแกรม ตามรู ปที 9.1

รูปที 9.1 ฟอร์ มรับชื อ-รหัสผ่าน
จากรู ปที 9.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) ข้อความแสดงชือโปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ ชนของโปรแกรม
ั
และชือโรงเรี ยนทีกําลังใช้
โปรแกรม สําหรับชือโรงเรี ยน หากไม่ถูกต้องแสดงว่า คียร์ หัสโรงเรี ยนไม่ถูกต้อง และหากเป็ นตัวอย่าง
โปรแกรม ชือโรงเรี ยนจะเป็ น โรงเรี ยนตัวอย่าง
2) ตารางรับรหัสผ่าน ช่องทีเป็ นสี ขาวหรื อช่องรหัสผ่าน สามารถคียข์ อ้ มูลได้ ส่ วนช่องทีเป็ นสี อืนๆ ไม่
สามารถคียข์ อ้ มูลได้ ซึ งเป็ นส่ วนทีแจ้งให้ทราบข้อมูล ได้แก่
- ช่องขือ (User Name) เป็ นช่องแสดงชือ (Username)
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- ช่องสถานภาพ เป็ นช่องแสดงสถานภาพ หากเป็ นว่าง แสดงว่า สามารถคียร์ หัสผ่านเข้าใช้
โปรแกรมได้ หากเป็ นข้อความ “ห้ามใช้” แสดงว่า มีชือ (Username) มีรหัสผ่าน (Password) แต่ไม่
สามารถเข้าใช้โปรแกรมได้
- การทํางาน เป็ นช่องแสดงการทํางาน หากมีขอ้ ความ “กําลังใช้โปรแกรม” หมายความว่า ชือ
(Username) ทีปรากฏกําลังใช้โปรแกรมอยู่ หากเป็ นว่าง หมายถึง ชือ (Username) นันไม่ได้ใช้โปรแกรม
- วัน-เวลา เข้าทํางาน ใช้แสดง วันและเวลาเข้าทํางาน
- กําลังทํางานทีเครื อง หมายถึง ขณะนีกําลังทํางานทีเครื องใดในเครื อข่าย
3) ข้อความแจ้งระบบการทํางานของเครื อง เป็ นข้อความแจ้งระบบการทํางานของเครื องคอมพิวเตอร์
หรื อเครื องทีกําลังใช้โปรแกรมอยู่ หากเป็ นเครื องแม่ (Server) โปรแกรมจะแจ้ง Computer Name และข้อมูล
จัดเก็บที เพือจดบันทึกนําไปกําหนดให้กบั เครื องลูก (Workstation)
4) ปุ่ มคําสัง รหัสผ่าน F4 เป็ นการกําหนดชือ (User Name) รหัสผ่าน (Password) สถานภาพ
การทํางาน และสิ ทธิ การใช้งานเมนู ศึกษาเพิมเติมจาก บทที 2 จัดการระบบ หัวข้อเมนูกาํ หนดชือรหัสผ่าน-สิ ทธิ การใช้
5) ปุ่ มคําสัง เปลียนระบบการทํางาน F5 ใช้สาํ หรับเปลียนระบบการทํางาน อันเนืองมาจาก Computer
Name เปลียน ,ตําแหน่งโปรแกรมเปลียน,ตําแหน่งข้อมูลเปลียน,Server เปลียน หรื อ Workstation เปลียน
6) ปุ่ มคําสัง ถอน กําลังใช้โปรแกรม F7 การบันทึกชือ (Username) และข้อมูลการทํางานของผูใ้ ช้
โปรแกรม จะเริ มบันทึกเมือเริ มเข้าโปรแกรมโดยคียร์ หัสผ่านได้ถูกต้อง และจะปลดชือ (Username)
เมือมีการจบออกจากโปรแกรมอย่างถูกต้อง ในกรณี ทีจบออกจากโปรแกรมแบบไม่ถูกต้อง เช่น ไฟฟ้าดับ
ขณะอยูใ่ นโปรแกรม ปิ ดเครื องโดยไม่ได้จบออกจากโปรแกรม ปิ ดเครื องแม่ (Server) โดยเครื องลูก
(Workstation) ยังไม่ได้จบออกจากโปรแกรม เครื องหรื อโปรแกรมผิดพลาด (Hang) โดยไม่ได้จบออกจาก
โปรแกรม ฯลฯ จะทําให้ขอ้ มูลการเข้าใช้โปรแกรมยังค้างอยู่ ให้ถอนการทํางาน โดยคลิกทีปุ่ มคําสัง
ถอน กําลังใช้ โปรแกรม F7
7) ปุ่ มคําสัง ยกเลิก Esc ใช้เพือยกเลิกไม่เข้าใช้งานโปรแกรม
8) Check Box แสดงอักษรทีคีย ์ ใช้สาํ หรับแสดงอักษรทีคียร์ หัสผ่าน โดยที หากติกมีเครื องหมายถูก
เวลาคียร์ หัสผ่านจะเห็นตัวเลขและอักษรทีคีย ์ แต่หากปลดเครื องหมายถูก เวลาคียร์ หัสผ่านจะเห็นอักษรหรื อตัว
เลขทีคียเ์ ป็ นดาว (*)
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10. การเอาโปรแกรมออก
ใช้วธิ ี การติดตังโปรแกรม ซึ งกล่าวมาแล้วทัง 3 วิธีในหัวข้อ การติดตังโปรแกรม เมือโปรแกรม
ติดตังพบว่า มีโปรแกรมจัดตารางสอน อยูแ่ ล้ว โปรแกรมจะให้เลือกปุ่ มคําสัง Add/Remove , Reinstall และ
Remove All ตามรู ป 10.1

รู ปที 10.1
จากรู ปที 10.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) ปุ่ มคําสัง Add/Remove ใช้เพือเพิมส่ วนประกอบโปรแกรม หรื อเอาส่ วนประกอบโปรแกรมออก
2) ปุ่ มคําสัง Reinstall ใช้เพือติดตังโปรแกรมซํา โปรแกรมใหม่จะเขียนทับโปรแกรมเก่า และ
ข้อมูลตัวอย่างในโปรแกรมใหม่ จะเขียนทับข้อมูลในโปรแกรมเก่า ข้อมูลในโปรแกรมเก่าจะหายไป
3) ปุ่ มคําสัง Remove All ใช้เพือลบโปรแกรม และข้อมูลทีมีอยูใ่ นโปรแกรมออกอย่างถาวร
โดยไม่สามารถเรี ยกกลับคืนได้
ดังนัน การเอาโปรแกรมออก ให้เลือกปุ่ มคําสัง Remove All
หมายเหตุ
1) หากต้องการข้อมูลเก่าเก็บไว้ ควรเข้าโปรแกรมจัดตารางสอน ก่อนแล้วสังสํารองข้อมูล
แต่หากเข้าโปรแกรมไม่ได้ ควรสําเนา(Copy) โฟลเดอร์ ยอ่ ยในโฟลเดอร์ โปรแกรมจัดตารางสอน ซึ ง
ได้แก่ โฟลเดอร์ DATA เป็ นโฟลเดอร์ เก็บข้อมูลจัดตารางสอนล่าสุ ด ก่อนทีจะ Remove All
2) หากติดตังโปรแกรมใหม่ และต้องการใช้ขอ้ มูลเดิม ให้เข้าโปรแกรมแล้วเรี ยกใช้ขอ้ มูลสํารอง
หรื อหากมีโฟลเดอร์ DATA สามารถสําเนาข้อมูลเก่าจากโฟลเดอร์ ดงั กล่าวไปที ไดร์ ฟและโฟลเดอร์ โปรแกรม
จัดตารางสอน โฟลเดอร์ ยอ่ ย DATA ก็จะได้โปรแกรมติดตังใหม่ แต่ขอ้ มูลเป็ นข้อมูลเก่าที
เคยทําไว้แล้ว ข้ อสํ าคัญ ข้อมูลเก่าทีสําเนามาจาก DATA จะต้องเป็ นเวอร์ ชนเดี
ั ยวกัน
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11. การสํ าเนาโฟลเดอร์ โปรแกรมเก็บไว้ ก่อน Format หรื อก่ อนติดตัง Windows ใหม่
ในบางครัง เครื องคอมพิวเตอร์ ทีใช้มีปัญหา ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้ ซึ งอาจเกิดจากไวรัส
คอมพิวเตอร์ อาจเกิดจากโปรแกรม Windows มีปัญหา หรื ออาจเกิดจากโปรแกรมผูเ้ ขียนเองมีปัญหา
หากนําไปให้ผเู ้ ชียวชาญดู อาจมีการ Format หรื อล้างฮารดดิสต์ หรื อติดตัง Windows ใหม่ โดยมากแล้ว
ผูเ้ ชียวชาญมักจะสําเนาข้อมูลเก็บไว้ ก่อนทีจะ Format หรื อล้างฮารดดิสต์ หรื อติดตัง Windows ใหม่ ดังนัน
เราควรให้ผเู ้ ชียวชาญสําเนาโฟลเดอร์ โปรแกรมงจัดตารางสอนไว้ดว้ ย เพือทีจะได้มีขอ้ มูลเก่า
เก็บไว้
เมือมีการติดตัง Windows ใหม่เสร็ จเรี ยบร้อย ให้ติดตังโปรแกรมจัดตารางสอน แล้วสําเนา
ข้อมูล จากโฟลเดอร์ ยอ่ ย DATA ทีเก็บไว้จากโปรแกรมตัวเก่า มาทับข้อมูลในโฟลเดอร์ DATA เมือ
เข้าโปรแกรมก็จะได้โปรแกรมติดตังใหม่ แต่ขอ้ มูลเป็ นข้อมูลเก่า
ข้ อควรระวัง ข้อมูลเก่าทีสําเนามาจาก DATA เมือนํามาสําเนาทับกับข้อมูลในโปรแกรมชุดใหม่ จะต้อง
เป็ นเวอร์ ชนเดี
ั ยวกัน
12. การปรับเวอร์ ชัน
12.1 กรณีทโปรแกรมเวอร์
ี
ชันเก่ ากับเวอร์ ชันใหม่ เป็ นคนละเวอร์ ชัน (ตัวเลขเวอร์ ชนต่
ั างกัน เช่น 6.00 , 6.01 ,
6.02 , 6.03 , 6.04 , …)
1) เล่นโปรแกรมเวอร์ ชนเก่
ั า
2) สํารองข้อมูลไปทีไดรฟ์ C หรื อไดร์ ฟอืนๆ หรื อ Handy Drive
3) ติดตังโปรแกรมเวอร์ ชนใหม่
ั
และเข้าโปรแกรมจัดตารางสอนเวอร์ ชนใหม่
ั
4) เรี ยกใช้ขอ้ มูลสํารอง จากไดร์ ฟ C (สํารองจากเวอร์ ชนเก่
ั า) หรื อไดร์ ฟอืนๆ หรื อ Handy Drive
ทีสํารองไว้จากข้อ 2) โปรแกรมจะปรับข้อมูลให้เองอัตโนมัติ
5) ติดตังโปรแกรมเวอร์ ชนเก่
ั าอีกครัง โดยใช้แผ่นโปรแกรมเวอร์ ชนเก่
ั า โปรแกรมติดตัง
จะตรวจสอบ และจะขึนข้อความว่า พบโปรแกรมเวอร์ ชนเก่
ั าอยูใ่ นคอมพิวเตอร์ ให้เลือกปุ่ มคําสังใด
ปุ่ มคําสังหนึงจาก 3 ปุ่ มคําสัง ดังนี
5.1) ปุ่ มคําสัง Add/Remove… ใช้สาํ หรับเพิมหรื อลบส่ วนประกอบ
5.2) ปุ่ มคําสัง Reinstall ใช้สาํ หรับติดตังโปรแกรมซํา โปรแกรมติดตังจะติดตังโปรแกรมและ
ข้อมูลซํา
5.3) ปุ่ มคําสัง Remove All ใช้สาํ หรับลบโปรแกรมและข้อมูลออกหมด ดังนัน ให้เลือก
ปุ่ มคําสังนีเพือลบโปรแกรมและข้อมูลออกหมด
6) ทํางานโปรแกรมเวอร์ ชนใหม่
ั
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2. กรณีทโปรแกรมเวอร์
ี
ชันเก่ ากับเวอร์ ชันใหม่ เป็ นเวอร์ ชันเดียวกัน (เลขเวอร์ ชนเหมื
ั อนกัน เช่น 6.08 , 6.08
A , 6.08 B , …) ใช้ในกรณี
- ดาวน์โหลดโปรแกรมตัวอย่างทางอินเตอร์ เน็ตมาใช้ก่อน แล้วซื อโปรแกรมชุดจริ งทีหลัง เป็ น
การปรับเวอร์ ชนเพื
ั อใช้โปรแกรมชุดจริ งและได้ขอ้ มูลทีทําแล้วมาจากโปรแกรมตัวอย่าง
- ใช้โปรแกรมเวอร์ ชนั 6.08 อยู่ พบว่ามีการ support ทางอินเตอร์ เน็ต เป็ น 6.08 A (ถ้า
ผูเ้ ขียนโปรแกรมปรับโปรแกรมให้ดีขึน โดยไม่ปรับฐานข้อมูล จะตังเวอร์ ชนเป็
ั น 6.08 A , 6.08 B ,...
แต่หากมีการปรับโปรแกรมใหญ่ โดยมีการปรับฐานข้อมูล จะตังเวอร์ ชนเป็
ั น 6.05 , 6.06 , 7.00 ,...) เป็ นต้น
ดังนันใช้วธิ ี การปรับเวอร์ ชนนี
ั เพือให้ได้ใช้โปรแกรมชุดใหม่
- ใช้ในกรณี ทีใช้งานโปรแกรม มีความรู ้สึกว่า โปรแกรมช้าเหมือนกับโปรแกรมเสี ยหาย ต้องการ
ติดตังโปรแกรมเวอร์ ชนเดิ
ั มใหม่ ดังนันใช้วธิ ี การปรับเวอร์ ชนนี
ั เพือติดตังโปรแกรมเวอร์ ชนเดิ
ั ม แต่ได้ขอ้ มูลที
เคยทํางานจากโปรแกรมชุดก่อน
ขันการปรับเวอร์ ชัน กรณีทโปรแกรมเวอร์
ี
ชันเก่ ากับเวอร์ ชันใหม่ เป็ นเวอร์ ชันเดียวกัน
1) ล่นโปรแกรมเวอร์ ชนเก่
ั า (ทีมีในเครื อง)
2) สํารองข้อมูลไปไดร์ ฟ C หรื อไดร์ ฟอืนๆ หรื อ Handy Drive
3) ติดตังโปรแกรมเวอร์ ชนใหม่
ั
และเข้าโปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ ชนใหม่
ั
4) เรี ยกใช้ขอ้ มูลสํารองจากไดร์ ฟ C หรื อไดร์ ฟอืนๆ หรื อ Handy Drive ทีสํารองไว้จากข้อ 2)
โปรแกรมจะปรับข้อมูลให้เองอัตโนมัติ และทํางานต่อได้เลย
13. ติดตังและทดลองโปรแกรม
1) ศึกษาการทํางานของโปรแกรม จากแผ่นซี ดีรอม
2) ติดตังโปรแกรม และเข้าโปรแกรมโดยใช้ รหัสผ่านทีได้รับจากเจ้าของโปรแกรม
3) ตังค่าเครื องพิมพ์ ศึกษาเพิมเติมจากหัวข้อ การตังเครื องพิมพ์
4) ทดลองเล่นโปรแกรม โดยใช้ขอ้ มูลตัวอย่างจากโปรแกรม
หมายเหตุ หากต้องการใช้โปรแกรมแบบเครื อข่าย (Lan) หรื อทํางานพร้อมกันหลายเครื อง ให้ทาํ การ
เชือมต่อเครื อข่าย (Lan) แล้วติดตังโปรแกรมจัดตารางสอนลงทุกเครื องในระบบเครื อข่าย แล้วเข้าโปรแกรม
โดยทําตามหัวข้อที 8 การตังระบบการทํางาน
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14. เริมงานจริง
หลังจากติดตังโปรแกรมและทดลองใช้งานแล้ว เมือต้องการเริ มงานจริ ง ควรเริ มตามขันตอนดังนี
1) สํารองข้อมูลทีมีมากับโปรแกรม เพือเก็บไว้เป็ นตัวอย่าง
2) เลือกเมนู เริ มต้นโปรแกรมใหม่ โปรแกรมจะทํางานดังนี
2.1) เลือกลบหรื อไม่ลบ ชือรหัสวิชา
2.2) ลบข้อมูลครู ออกหมด แล้วเพิมรายการว่าง 1 รายการ แล้วให้ค่าเริ มต้นรหัสครู
เป็ น “0101” คํานําหน้าชือ เป็ น “นาย” ชือเป็ น “เริ มต้น”
2.3) ลบข้อมูลนักเรี ยนออกหมด แล้วเพิมรายการว่าง 1 รายการ แล้วให้ค่าเริ มต้นรหัส
เป็ น “ 1/1” ห้องเรี ยนประจํา “111”
2.4) ลบข้อมูลห้องเรี ยนออกหมด แล้วเพิมรายการว่าง 1 รายการ แล้วให้ค่าเริ มต้น
รหัสห้องเรี ยนเป็ น “111” เป็ นห้องเรี ยนของ “ม.1/1”
2.5) ปรับข้อมูลอืน ๆ
3) เลือกเมนู กําหนดเงือนไข เพือกําหนดเงือนไขและค่าเริ มต้นบันทึกท้ายตาราง
4) เลือกเมนูแฟ้มข้อมูล ชือ - รหัสผ่าน เพือกําหนดชือ รหัสผ่าน และ ระดับผ่านของตนเอง
และเจ้าหน้าทีผูร้ ่ วมงาน
5) เลือกเมนู แฟ้มข้อมูลครู เริ มคียร์ ายชือครู
6) เลือกเมนู แฟ้มข้อมูลนักเรี ยน เริ มคียร์ ายชือนักเรี ยนหรื อรหัสชัน ม.
7) เลือกเมนู แฟ้มข้อมูลห้องเรี ยน เริ มคียร์ ายชือห้องเรี ยน
8) เลือกเมนู แฟ้มข้อมูลรหัสวิชา เริ มคียร์ ายชือรหัสวิชา
9) ทํางานเมนูอืนๆ ต่อไป
15. การเลือกไฟล์ รูปตราโรงเรียนกรณีทาํ งานแบบเครื อข่ าย (Lan)
หากทํางานโปรแกรมจัดตารางสอน แบบเครื องเดียว (Stand Alone) ตําแหน่งไดร์ ฟและโฟลเดอร์ เก็บ
ไฟล์ไฟล์ตราโรงเรี ยน จะอยูต่ าํ แหน่งใดก็ได้ เพราะไม่มีเครื องอืนๆ มาเกียวข้อง
แต่หากทํางานแบบหลายเครื องพร้อมกัน หรื อทํางานแบบเครื อข่าย (Lan) ตําแหน่งไฟล์รูปภาพ
ตราโรงเรี ยน ควรอยูท่ ีเครื องแม่ (Server) และไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ทีเก็บไฟล์ควรมีการ Share แบบอ่านได้และ
เขียนได้ โดยปกติโฟลเดอร์ เก็บโปรแกรมจัดตารางสอน จะมีการ Share แบบอ่านได้และเขียนได้
อยูแ่ ล้ว ดังนันเพือความสะดวกและง่าย ควรเก็บไฟล์ภาพตราโรงเรี ยนไว้ที โฟลเดอร์ ยอ่ ย PICTURE ใน
โฟลเดอร์ โปรแกรมจัดตารางสอน หรื อทําโฟลเดอร์ ใหม่ในชืออืนๆ ในโฟลเดอร์ โปรแกรมจัดตารางสอนก็ได้
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สําหรับวิธีการเรี ยกใช้ ทังเครื องแม่ข่าย (Server) และลูกข่าย (Workstation) ใช้วธิ ี การเหมือนกัน
แต่ ควรกําหนดทีเครื องลูกข่ าย (Workstation) เพราะทุกเครื องจะได้ใช้ไฟล์ภาพร่ วมกันได้ สําหรับ
ขันตอนการกําหนดไฟล์ภาพ ให้ทาํ ดังนี
1) คลิกทีปุ่ มคําสัง ภาพก่อนเข้าโปรแกรม หรื อภาพพืนจอ หรื อภาพตัวอย่างนักเรี ยน หรื อคลิกขวาที
ไดรฟ์ :\โฟลเดอร์…\ชือไฟล์ภาพนักเรี ยน จะได้ฟอร์ ม Open ตามรู ปที 15.1

รู ปที 15.1
2) ตําแหน่ง Look in จะปรากฏโฟลเดอร์ เริ มต้น คือ โฟลเดอร์ ทีติดตังโปรแกรม ให้คลิกทีสามเหลียมชี
ลง จะได้ภาพตามรู ปที 15.2

รู ปที 15.2
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3) ให้ดบั เบิลคลิกที My Network Place จะได้ฟอร์ ดงั รู ปที 15.3

รู ปที 15.3
4) หาโฟลเดอร์ ทีเก็บไฟล์รูปภาพ อาจมีโฟลเดอร์ ยอ่ ย ให้ดบั เบิลคลิกโฟลเดอร์ ยอ่ ยไปเรื อยๆ
5) เมือพบไฟล์ภาพทีต้องการ ให้ดบั เบิลคลิกเพือเลือก หรื อคลิกไฟล์ภาพ แล้วคลิกปุ่ มคําสัง Ok
หมายเหตุ สําหรับไฟล์ภาพพืนจอ ไม่วา่ จะเป็ นภาพก่อนเข้าโปรแกรม และภาพพืนจอ ไม่จาํ เป็ นต้อง
เลือกแบบเครื อข่าย (Lan) ให้เลือกจากไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ในเครื องของตนเอง เพราะแต่ละเครื องแสดงภาพ
จากไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ของตนเอง
16. การปรับขนาดจอภาพ
โปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ ชนนี
ั ต้องตังขนาดจอภาพ 1024 by 768 pixels เป็ นอย่างตํา
จึงจะใช้งานโปรแกรมได้ วิธีการปรับขนาดจอภาพ ทําได้โดย คลิกขวาทีพืนทีว่างๆ บน Desk Top เลือก
Properties หรื อจะตังจอภาพโดยใช้ Control Panel ก็ได้ โดยคลิกที Start เลือก Control Panel คลิกที
Display จะได้ฟอร์ ม Display Properties ตามรู ป 16.1
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รูปที 16.1 ฟอร์ ม Display Properties
จากรู ปกําหนดขนาดหน้าจอภาพและความละเอียดของสี ดังนี
1) คลิก Page Setting
2) กําหนดขนาดจอภาพ และความละเอียดของสี โดยเลือนแถบไสลด์ทีกรอบ Screen resolution
เลือก 1024 by 768 pixels ส่ วนกรอบ Color quality จะเลือก Medium (16 bit) หรื อ Highest (32 bit) ก็ได้
3) คลิกทีปุ่ มคําสัง OK ต่อจากนันเข้าโปรแกรมระบบงานกิจกรรมก็จะใช้งานโปรแกรมได้
17. การย้ ายข้ อมูลไปทํางานเครื องอืน
ในบางครังอาจจําเป็ นต้องย้ายข้อมูลจากเครื องทีบ้านไปทีโรงเรี ยน ย้ายข้อมูลจากเครื องที
โรงเรี ยนไปทําทีบ้าน หรื อย้ายจากเครื องคอมพิวเตอร์ ตังโต๊ะไปเครื องโน้ตบุค๊ ฯลฯ ให้ทาํ ตามขันตอนต่างๆ
ดังนี (ตัวอย่างเช่น ย้ายข้อมูลจากเครื องทีโรงเรี ยนไปทํางานต่อทีเครื องทีบ้าน)
1) ทีเครื องทีโรงเรี ยน เข้าโปรแกรมจัดตารางสอน (เครื อง Server)
2) เลือกเมนูจดั การระบบ เลือกเมนูยอ่ ย สํารองข้อมูล ดําเนินการสํารองข้อมูลลง Handy Drive
3) เครื องทีบ้าน ให้เข้าโปรแกรมจัดตารางสอน (หากยังไม่มีตอ้ งติดตังโปรแกรมก่อน)
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4) เลือกเมนูจดั การระบบ เลือกเมนูยอ่ ยเรี ยกใช้ขอ้ มูลสํารอง ดําเนินการเรี ยกใช้ขอ้ มูลสํารองจาก
Handy Drive (หากเครื องทีบ้านมีขอ้ มูลทีต้องการเก็บไว้ ต้องเลือกเมนูหลัก จัดการระบบ และเลือกเมนูยอ่ ย
สํารองข้อมูล ก่อนเพือเก็บข้อมูลทีมีในเครื องไว้ก่อน)
5) ทํางานต่อทีเครื องทีบ้านต่อ
18. การขอดูไฟล์ ช่วยเหลือ
18.1 การขอดูไฟล์ ช่วยเหลือจากซีดีรอม
1) ที Desk Top ดับเบิลคลิกที My Computer
2) ดับเบิลคลิกทีไดร์ ฟซี ดีรอมชือ TR608
3) ดับเบิลคลิกทีโฟลเดอร์ ReadmeTR608
4) ดับเบิลคลิกทีไฟล์ชือ TRHELP.HLP
18.2 การขอดูไฟล์ ช่วยเหลือเมือได้ ติดตังโปรแกรมแล้ ว
1) ที Desk Top คลิกที Start
2) เม้าส์ชีที All Programs
3) เม้าส์ชีที โปรแกรมจัดตารางสอน 6.08
4) คลิกที วิธีใช้โปรแกรมจัดตารางสอน
18.3 การขอดูไฟล์ ช่วยเหลือขณะอยู่ในโปรแกรม ทําได้ 4 วิธี
1) กดปุ่ ม F1 บนคียบ์ อร์ ด
2) เลือกเมนูหลักวิธีใช้ เมนูยอ่ ยวิธีใช้
3) คลิกปุ่ มเครื องหมายคําถาม (วิธีใช้) จากแถบเครื องมือจัดตารางสอน
4) ขณะอยูใ่ นฟอร์ มต่างๆ หากมีปุ่มคําสังวิธีใช้ (รู ปเครื องหมายคําถาม) ให้คลิกเลือกเพือแสดงไฟล์
ช่วยเหลือ
19. การแก้ ไขกรณีเมนูบาร์ ไม่ เป็ นภาษาไทย
จะมี Windows บางรุ่ นทีติดตังโปรแกรมจัดตารางสอนแล้ว เมนูบาร์ ไม่เป็ นภาษาไทย ทําให้
ไม่สามารถอ่านเมนูบาร์ ได้ ทําให้ไม่สามารถทํางานได้ เช่น Windows Vistar , Seven บางรุ่ น เป็ นต้น
แก้ไขดังนี
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สํ าหรับ Windows Xp
1) เข้า Control Pane ดับเบิลคลิกทีไอคอน Display ได้ฟอร์ ม Display Properties ตามรู ป 19.1

รู ปที 19.1
2) เลือกหน้า Themes
3) เลือก Themes เป็ น Windows XP
4) คลิกปุ่ มคําสัง Ok
สํ าหรับ Windows 7 และ 8
1) เข้า Control Panel
2) ดังเบิลคลิกทีไอคอน Region and Langquage
3) เลือกหน้า Administrative
4) คลิกทีปุ่ มคําสัง Change system locate... (ปุ่ มคําสังข้างล่าง)
5) เลือก Thai (Thailand)
6) เลือก Ok
20. การเลือกไฟล์ และโฟล์ เดอร์ จากฟอร์ ม Select Directory
เมือมีการคลิกปุ่ มคําสังเลือกไดร์ ฟ:\โฟลเดอร์ ในฟอร์ มสํารองข้อมูล เรี ยกใช้ขอ้ มูลสํารอง กําหนดไฟล์
ภาพหน้าจอ ฯลฯ จะได้ฟอร์ มตามรู ปที 20.1
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รู ปที 20.1 ฟอร์ ม Select Directory
จากรู ปที 20.1 มีส่วนประกอบ และวิธีการทํางานดังนี
1) เลือกไดร์ ฟทีต้องการ
2) ดับเบิลคลิกโฟลเดอร์ หลัก เช่น C:\ บรรทัดแสดงไดร์ ฟและโฟลเดอร์ เลือกจะเป็ น C:\
3) Scroll หาโฟลเดอร์ ทีต้องการ พบแล้วดับเบิลคลิกเลือก จนกว่าบรรทัดแสดงไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ที
เลือกจะได้ขอ้ ความตามต้องการ
4) เมือบรรทัดแสดงไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ทีเลือกถูกต้องแล้ว คลิกทีปุ่ มคําสัง Select เพือเลือกและจบออก
จากฟอร์ มนี
หมายเหตุ หากเลือก Select ข้อความทีส่ งกลับ คือ บรรทัดแสดงไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ทีเลือก
หากเลือก Cancel ข้อความทีส่ งกลับ คือ ข้อความว่าง
21. แถบเครื องมือ Print preview
ในกรณี ทีคลิกปุ่ มคําสัง ภาพก่อนพิมพ์/พิมพ์ จะได้ภาพก่อนพิมพ์ให้ตรวจสอบ และมีแถบเครื องมือ
Print preview ปรากฎให้เลือก ตามรู ปที 21.1

รู ปที 21.1 แถบเครื องมือ Print Preview
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จากรู ปที 21.1 มีส่วนประกอบ และวิธีการทํางานดังนี
1) ปุ่ มที 1 ปุ่ มคําสัง แสดงหน้าแรก ใช้เพือให้แสดงหน้าแรก หากมีหลายหน้า
2) ปุ่ มที 2 ปุ่ มคําสัง แสดงหน้าก่อนหน้า ใช้เพือให้แสดงหน้าก่อนหน้า หากมีหลายหน้า
3) ปุ่ มที 3 ปุ่ มคําสัง เลือกหน้าแสดง ใช้เพือเลือกหน้าแสดง
4) ปุ่ มที 4 ปุ่ มคําสัง แสดงหน้าถัดไป ใช้เพือให้แสดงหน้าถัดไป หากมีหลายหน้า
5) ปุ่ มที 5 ปุ่ มคําสัง แสดงหน้าสุ ดท้าย ใช้เพือให้แสดงหน้าสุ ดท้าย หากมีหลายหน้า
6) ปุ่ มที 6 ปุ่ มคําสัง ย่อ/ขยายขนาด ใช้เพือย่อ/ขยายขนาดภาพก่อนพิมพ์
7) ปุ่ มที 7 ปุ่ มคําสัง จบการแสดงภาพก่อนพิมพ์ โดยไม่พิมพ์ (รู ปประตูลูกศรออก)
8) ปุ่ มที 8 ปุ่ มคําสัง พิมพ์ภาพก่อนพิมพ์ ใช้เพือพิมพ์ภาพทีแสดงก่อนพิมพ์ (รู ปเครื องพิมพ์)
22. เมือพบข้ อผิดพลาด
ทํางานด้วยโปรแกรม Dos โปรแกรมจะถูกต้องแม่นยําผิดพลาดน้อย แต่ผลงานและจอภาพทีได้ไม่สวย
ทํางานด้วยโปรแกรมบน Windows ผลงานและจอภาพสวยงาม แต่โปรแกรมมักผิดพลาดบ่อย อาจเกิด
จากโปรแกรมผูเ้ ขียนเอง หรื อระบบปฏิบตั ิการ Windows หรื อไดร์ ฟเวอร์ หรื อติดไวรัส หรื อ ไฟฟ้าดับ
เป็ นต้น หากเกิดข้อผิดพลาดให้กดปุ่ ม ctrl + Alt + Del (กด ctrl และ Alt ค้าง แล้วกดด้วย Del
ปล่อยมือ) 1 ครัง เลือก End task ทํา ctrl + Alt + Del หลายครังจนออกจากโปรแกรมได้ จัดการแก้ไข
ข้อผิดพลาดและเข้าโปรแกรมใหม่ หากจําเป็ นติดตัง Windows ใหม่ หลังจากติดตังโปรแกรม
Windows แล้ว ให้ติดตัง โปรแกรมจัดตารางสอน แล้วเรี ยกใช้ขอ้ มูลสํารองล่าสุ ด โปรแกรม
จัดตารางสอน ก็จะใช้ได้เหมือนเดิม และมีขอ้ มูลทีสํารองล่าสุ ดเป็ นข้อมูลทีจะทํางานต่อไป

บทที 2
จัดการระบบ
เมนูบาร์ จัดการระบบ มีเมนูยอ่ ยให้เลือกดังนีกําหนดเงือนไข
1. แสดงผูใ้ ช้งานและระบบการทํางาน
2. กําหนดชือ-รหัสผ่าน-สิ ทธิ การใช้
3. เปลียนชือ-รหัสผ่าน
4. กําหนดเครื องพิมพ์
5. กําหนดเงือนไข
6. กําหนดภาคเรี ยน/ปี การศึกษา/เวลา/คาบ
7. กําหนดครู
8. กําหนดนักเรี ยน
9. กําหนดห้องเรี ยน
10. กําหนดรหัสวิชา
11. กําหนดตราโรงเรี ยน
12. กําหนดภาพพืนจอภาพ
13. กระชับข้อมูล/เรี ยงลําดับใหม่
14. สํารองข้อมูล
15. เรี ยกใช้ขอ้ มูลสํารอง
16. เริ มต้นโปรแกรมภาคเรี ยนใหม่
17. เริ มต้นโปรแกรมใหม่
18. จบการทํางาน
1. แสดง ชื อผู้ใช้ งานและระบบการทํางาน
1.1 หน้ าที
ใช้แสดงชือผูร้ ่ วมงาน (User Name) แสดงสถานภาพ แสดงการทํางาน แสดงวัน-เวลา เข้าทํางาน
แสดงเครื องทีทํางาน และแสดงระบบการทํางานของเครื องคอมพิวเตอร์ เครื องนี
1.2 วิธีการทํางาน
เมนูนี เป็ นการแสดงชือและข้อมูลผูใ้ ช้งาน แสดงระบบการทํางานของเครื องคอมพิวเตอร์ เครื องนี
ไม่สามารถแก้ไขได้ เมือเลือกเมนูนีจะได้ฟอร์ มตามรู ปที 1.1

2-2

รู ปที 1.1 ฟอร์ มแสดงผู้ใช้ งานและระบบการทํางาน
จากรู ปที 1.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) ตารางแสดงชื อผู้ใช้ งานและข้ อมูลผู้ใช้ งาน เป็ นตารางแสดงข้อมูลผูใ้ ช้งาน โดยมีช่อง
รายการต่างๆ ดังนี
1.1) ช่องชือ (User Name) จะแสดงชือผูร้ ่ วมงานทังหมด
1.2) ช่องสถานภาพ จะมี 2 ค่า ได้แก่
1.2.1) ว่าง หมายถึง สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้
1.2.2) ห้ามใช้ หมายถึง ถูกเจ้าหน้าทีควบคุมระบบสัง “ห้ามใช้” ดังนัน ถึงจะมีชือและรหัสผ่าน
ก็ไม่สามารถเข้าใช้โปรแกรมได้
1.3) ช่องการทํางาน จะมี 2 ค่า ได้แก่
1.3.1) ว่าง หมายถึง ไม่ได้เข้าใช้โปรแกรมในขณะนี
1.3.2) กําลังใช้โปรแกรม หมายถึง กําลังใช้โปรแกรมอยูใ่ นขณะนี
1.4) ช่องวัน-เวลา เข้าทํางาน และช่องทํางานทีเครื อง เป็ นข้อมูลให้รายละเอียดเพิมเติมเมือ
ผูใ้ ช้เข้าทํางาน
2) ข้ อความแสดงระบบการทํางานของเครื องนี จะแสดงข้อความระบบการทํางานของเครื อง
คอมพิวเตอร์ เครื องนี หากเป็ นเครื องแม่ (Server) สามารถจดบันทึก Computer Name และข้อมูล
จะเก็บที เพือนําไปกําหนดให้เครื องลูก (Workstation)
3) ปุ่ มคําสัง ถอน กําลังใช้ โปรแกรม F7 ใช้เพือถอนการทํางานของผูใ้ ช้ ใช้ในกรณี ที ผูใ้ ช้
รายนันไม่ได้ใช้โปรแกรม แต่ชือผูใ้ ช้นนปรากฏว่
ั
า กําลังใช้โปรแกรมอยู่ ทีเป็ นเช่นนี เป็ นเพราะว่า
มีการจบออกจากโปรแกรมแบบไม่ถูกต้อง
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3.1) การจบการทํางานทีถูกต้องเป็ นดังนี
- เข้าโปรแกรม โปรแกรมบันทึกข้อมูลผูใ้ ช้ ได้แก่ การทํางาน บันทึกเป็ น กําลังใช้
โปรแกรม วัน-เวลาเข้าทํางาน ทํางานทีเครื อง
- ออกโปรแกรม โปรแกรมลบข้อมูลผูใ้ ช้ ได้แก่ การทํางาน บันทึกเป็ นว่าง วัน-เวลาเข้า
ทํางาน บันทึกเป็ นว่าง ทํางานทีเครื อง บันทึกเป็ นว่าง
3.1) การจบการทํางานทีไม่ถูกต้องเป็ นดังนี
- เข้าโปรแกรม โปรแกรมบันทึกข้อมูลผูใ้ ช้ ได้แก่ การทํางาน บันทึกเป็ น กําลังใช้
โปรแกรม วัน-เวลาเข้าทํางาน ทํางานทีเครื อง
- ไม่ได้จบออกโปรแกรมอย่างถูกต้อง อาจเกิดจาก ไฟฟ้าดับขณะทํางานในโปรแกรม ปิ ด
เครื องโดยไม่จบออกจากโปรแกรม เครื องแม่ (Server) ปิ ดเครื องก่อนเครื องลูก (Workstation) ออกจาก
โปรแกรม เครื องผิดพลาด (Hang) โปรแกรมผูเ้ ขียนเองมีปัญหา ทําให้ไม่ได้จบออกจากโปรแกรม ฯลฯ
ข้อมูลผูใ้ ช้ ได้แก่ การทํางาน วัน-เวลาเข้าทํางาน ทํางานทีเครื อง จะยังคงค้างอยู่ ให้ถอน การใช้โปรแกรม
F7
1.3 ข้ อเสนอแนะ
1.3.1 เมนูนีเป็ นการนําข้อมูลจากการเข้าใช้โปรแกรมนํามาแสดง ไม่สามารถแก้ไขได้
1.3.2 หากเป็ นเครื องแม่ (Server) สามารถจดบันทึก Computer Name และข้อมูลจัดเก็บที เพือนําไป
กําหนดให้กบั เครื องลูก (Workstation)
1.3.3 รายการผูใ้ ช้ใดปรากฏข้อมูลเข้าใช้ แต่จริ งๆแล้วไม่ได้ใช้ ให้ถอน การใช้โปรแกรม F7
1.3.4 รายการผูใ้ ช้ใดปรากฏข้อมูลเข้าใช้ และได้เข้าใช้จริ ง หากถอน การใช้โปรแกรม F7 ผูใ้ ช้รายนัน
จะเข้าเมนูต่างๆ ไม่ได้ ยกเว้นเมนูทีไม่ตอ้ งมีรหัสผ่าน เช่น จบการทํางาน Esc
2. กําหนด ชื อ-รหัสผ่ าน-สิ ทธิการใช้
2.1 หน้ าที
ใช้สาํ หรับแสดงและกําหนดข้อมูลผูใ้ ช้ กําหนดสิ ทธิ การใช้เมนูต่างๆ ในโปรแกรม ผูท้ ีจะใช้เมนูนีได้
ต้องเป็ นผูค้ วบคุมระบบ หรื อผูท้ ีรู ้รหัสจากผูเ้ ขียนโปรแกรม
2.2 วิธีการทํางาน
เมนูกาํ หนด ชือ-รหัสผ่าน-สิ ทธิ การใช้ เป็ นเมนูทีสําคัญ เพราะสามารถกําหนดผูใ้ ช้ ได้แก่ เพิม
ผูใ้ ช้งาน ลบผูใ้ ช้งาน กําหนดสิ ทธิ การเข้าใช้เมนู ดังนัน เมือเข้าเมนูนี จะมีฟอร์ มรหัสผ่าน
เจ้าหน้าทีควบคุมระบบ หากคียร์ หัสผ่านถูกต้อง (รหัสทีได้จากผูเ้ ขียนโปรแกรม) จึงจะเข้าใช้เมนูนีได้
(ควรเก็บรหัสผ่านทีได้จากผูเ้ ขียนโปรแกรมเป็ นความลับ) ต่อจากนันจะได้ฟอร์ มตามรู ปที 2.1
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รู ปที 2.1 ฟอร์ มกํ าหนดชื อ-รหัสผ่าน และสิ ทธิ การใช้
จากรู ปที 2.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) ตารางเลือกชื อ (User Name) ใช้เพือเลือกชือ (User Name) เพือแสดงหรื อแก้ไขข้อมูล
2) ส่ วนกําหนดข้ อมูล ใช้สาํ หรับกําหนดข้อมูลหรื อแก้ไขข้อมูล เมือกําหนดข้อมูลเสร็ จแล้ว ให้คลิกที
ปุ่ มคําสังบันทึก F12 เพือบันทึกจัดเก็บข้อมูล สําหรับรายละเอียดการแก้ไขข้อมูลมีดงั นี
2.1) ชือและรหัสผ่าน สามารถแก้ไขได้ แต่หา้ มเป็ นว่าง
2.2) ชือเต็มและคําอธิ บาย สามารถแก้ไขได้ สามารถเป็ นว่างได้
2.3) Option Group สถานภาพ มีให้เลือก 2 Option ได้แก่
2.3.1) ทํางานได้ หมายถึง สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้
2.3.2) ห้ามใช้ หมายถึง มีชือมีรหัสผ่าน แต่ไม่สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้
2.4) Option Group การทํางาน มีให้เลือก 2 Option ได้แก่
2.4.1) กําลังใช้โปรแกรม หมายถึง ในขณะนี ผูใ้ ช้โปรแกรมกําลังใช้โปรแกรมอยู่
2.4.1) ถอนการใช้โปรแกรม หมายถึง ให้ถอนชือผูใ้ ช้โปรแกรมออกจากการทํางาน
2.5) ข้อความวัน-เวลา เข้าทํางาน และทํางานทีเครื อง ใช้แสดงรายละเอียดการทํางาน
ข้อความนีจะแสดงก็ต่อเมือ ผูใ้ ช้โปรแกรมได้เข้าใช้โปรแกรมในขณะนี
3) กําหนดสิ ทธิการใช้ หรื อกําหนดสิ ทธิ การเข้าเมนู ใช้กาํ หนดสิ ทธิ การเข้าใช้เมนู โดยที
หากต้องการให้ผใู ้ ช้เข้าเมนูใดได้ ให้กาเครื องหมายถูก หากไม่ให้เข้าใช้เมนู ให้ปลดเครื องหมายถูก
จะมีบางเมนูหรื อบาง Check Box ทีไม่สามารถกาเครื องหมายถูก หรื อปลดเครื องหมายถูกได้
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ซึ ง Check Box ทีไม่สามารถกาเครื องหมายถูกได้ จะเป็ นเมนูทีสําคัญ จะเข้าได้ก็ต่อเมือรู ้รหัสผ่าน
จากผูเ้ ขียนโปรแกรมเท่านัน เช่น เมนูกาํ หนดชือ-รหัสผ่าน-สิ ทธิ การใช้ เมนูเรี ยกใช้ขอ้ มูลสํารอง เมนูกระชับ
ข้อมูล/เรี ยงลําดับใหม่ ส่ วน Check Box ทีไม่สามารถปลดเครื องหมายถูกได้ หมายถึง เมนูทีทุกคนต้องเลือก
ได้ เช่น เมนูจบการทํางาน เมนูวธิ ี ใช้ เป็ นต้น
4) ปุ่ มคําสัง ค่ าสิ ทธิการใช้ ทวไป
ั ระดับควบคุม F5 ใช้กาํ หนดสิ ทธิ การเข้าเมนู เหมาะสําหรับผูใ้ ช้งาน
ระดับควบคุมระบบ ซึ งจะสามารถเข้าได้ทุกเมนู ยกเว้นเมนูทีมี Check Box ทีไม่สามารถกาเครื องหมายถูกได้
ควรมีเพียงแค่ คนเดียวหรื อรายการเดียวเท่ านัน
5) ปุ่ มคําสัง ค่ าสิ ทธิการใช้ ทวไป
ั ระดับคีย์และพิมพ์ F6 ใช้กาํ หนดสิ ทธิ การเข้าเมนู เหมาะสําหรับ
ผูใ้ ช้งานระดับคียข์ อ้ มูลและพิมพ์ขอ้ มูลเท่านัน ซึ งจะสามารถเข้าได้บางเมนูเท่านัน
6) ปุ่ มคําสัง เพิมผู้ใช้ รายใหม่ F7 ใช้สาํ หรับเพิมผูใ้ ช้รายใหม่ ซึ งจะได้ผใู ้ ช้รายใหม่ โดยมีชือ (User
Name) เป็ นรายการใหม่ รหัสผ่านเป็ น XXXXXXXX และสิ ทธิ การใช้เป็ นระดับคียแ์ ละพิมพ์ ให้
กําหนดตังค่าใหม่ แล้วคลิกปุ่ มคําสัง บันทึก F12
7) ปุ่ มคําสัง ลบผู้ใช้ ตาม Pointer ชี F8 ใช้สาํ หรับลบผูใ้ ช้ตามรายการที Pointer ชี เมือคลิกปุ่ มคําสัง ลบ
ผูใ้ ช้ตาม Pointer ชี F8 โปรแกรมจะแจ้งว่า “ลบ ชือ-รหัสผ่าน รายนีไม่ได้ หากต้องการลบ ให้
แก้ไข สถานภาพ เป็ น ห้ามใช้” ดังนีหากต้องการลบ ให้เปลียนสถานภาพเป็ น “ห้ามใช้”
8) ปุ่ มคําสัง บันทึก F12 ใช้สาํ หรับบันทึกข้อมูลทีแก้ไข หากไม่บนั ทึก ข้อมูลทีแก้ไขจะไม่บนั ทึกและ
กลับสู่ ค่าเดิม
2.3 ข้ อเสนอแนะ
2.3.1 หากมีผใู ้ ช้รายใดไม่ได้เข้าใช้โปรแกรม แต่ขอ้ มูลปรากฏว่า กําลังใช้โปรแกรม ให้ถอน การใช้
โปรแกรม
2.3.2 ชือ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ไม่ควรเป็ นว่าง เพราะจะทําให้เข้าโปรแกรมได้ง่าย
2.3.3 ควรมีผใู ้ ช้งานระดับควบคุมเพียงคนเดียวเท่านัน นอกนันควรเป็ นระดับคียแ์ ละพิมพ์
2.3.4 หากต้องการเพิมชือผูใ้ ช้รายใหม่ และมีรายการผูใ้ ช้ทีมีสถานภาพ “ห้ามใช้” ให้เปลียน
รายการ “ห้ามใช้” เป็ นผูใ้ ช้รายใหม่
2.3.5 ทุกครังทีมีการแก้ไข ควรคลิกปุ่ มคําสัง บันทึก F12 เพือจัดเก็บข้อมูล
2.3.6 หากผูใ้ ช้รายการใดเข้าใช้โปรแกรมอยู่ และถูกถอนการใช้งานด้วยเมนูนี ผลคือ ผูใ้ ช้
รายการนันจะเข้าเมนูต่างๆไม่ได้ ยกเว้นเมนูทีทุกคนต้องเข้าได้ เช่น เมนูจบการทํางาน เมนูวธิ ี ใช้ เมนูแสดง/
ไม่แสดงแถบเครื องมือจัดตารางสอน เป็ นต้น
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2.3.7 เมนูนีเป็ นเมนูทีสําคัญ ผูท้ ีเข้าใช้ได้ คือ ผูท้ ีรู ้รหัสผ่านเข้าโปรแกรมจากผูเ้ ขียนโปรแกรม ดังนัน
ควรเก็บรหัสผ่านเข้าโปรแกรมไว้เป็ นความลับ
3. เปลียน ชื อ-รหัสผ่ าน
3.1 หน้ าที
ใช้สาํ หรับให้ผใู ้ ช้งานเปลียน ชือ-รหัสผ่าน
3.2 วิธีการทํางาน
เมือเลือกเมนูนี จะได้ฟอร์ มตามรู ปที 3.1

รูปที 3.1 ฟอร์ มเปลี ยนชื อ-รหัสผ่าน
จากรู ปที 3.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) ให้คียช์ ือ (User Name) ใหม่ หากต้องการชือเดิมไม่ตอ้ งคีย ์
2) ให้คียร์ หัสผ่านเดิมหรื อรหัสผ่านเก่าก่อน หากคียถ์ ูกต้องจึงจะคียร์ หัสผ่านใหม่ได้
3) หากต้องการแสดงอักษรหรื อตัวเลขรหัสผ่านทีคีย ์ ให้กาเครื องหมายถูกที Check Box แสดงอักษรที
คีย ์ หากปลดเครื องหมายถูก อักษรหรื อตัวเลขทีคียจ์ ะเป็ นดาว (*)
4) คียร์ หัสผ่านใหม่ และคียย์ นื ยันรหัสผ่านใหม่ หากทังสองช่องเหมือนกัน โปรแกรมจึงจะรับชือและ
รหัสผ่านใหม่ได้
5) คลิกทีปุ่ มคําสัง ตกลง บันทึก / จบ F12 เพือบันทึกชือและรหัสผ่านใหม่
3.3 ข้ อเสนอแนะ
3.3.1 ผูใ้ ช้สามารถเปลียนชือ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเองได้ เจ้าหน้าทีควบคุม
ระบบ สามารถดูชือ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของทุกคนได้จากเมนู กําหนดชือ-รหัสผ่าน และ
สิ ทธิ การใช้
3.3.2 รหัสทีได้จากผูเ้ ขียนโปรแกรมไม่สามารถเปลียนแปลงแก้ไขได้
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3.3.3 ไม่ควรกําหนดชือ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) เป็ นว่าง เพราะจะทําให้เข้าโปรแกรมได้
ง่าย
4. กําหนด เครื องพิมพ์
4.1 หน้ าที
ใช้กาํ หนดเลือกเครื องพิมพ์ ทีจะพิมพ์ออกรายงาน สามารถกําหนดเลือกได้ทงเครื
ั องพิมพ์ที
ติดตังกับเครื องคอมพิวเตอร์ (Local Printer) และกําหนดเลือกได้ทงเครื
ั องพิมพ์ทีติดตังกับเครื องคอมพิวเตอร์
เครื องอืนในวงเครื อข่าย Lan (Network Printer) แต่ไม่สามารถกําหนดขนาดกระดาษได้ เช่น ขนาดกระดาษ
Legal พิมพ์แนวตัง เป็ นต้น การกําหนดขนาดกระดาษ จะต้องเลือก Control Panel เลือก Printer โดยตรง
ศึกษาเพิมเติมจากหัวข้อ การตังเครื องพิมพ์
4.2 วิธีการทํางาน
เมือเลือกเมนู จะได้ฟอร์ มตามรู ปที 4.1

รูปที 4.1 ฟอร์ มกํ าหนดเครื องพิ มพ์
จากรู ปที 4.1 ให้คลิก Combo Box Name หรื อชือเครื องพิมพ์ เพือเลือกเครื องพิมพ์ เมือเลือกเครื องพิมพ์
ได้แล้ว รายละเอียดของเครื องพิมพ์จะปรากฏ ได้แก่ Status,Type,Where และ Comment
สําหรับปุ่ มคําสัง Network ใช้สาํ หรับค้นหาเครื องพิมพ์ใน Network และปุ่ มคําสัง Ok ใช้สาํ หรับ
ตกลงเพือเลือกเครื องพิมพ์ทีแสดงอยู่ หากเลือกปุ่ มคําสัง Cancel หมายถึง ใช้เครื องพิมพ์เดิม
4.3 ข้ อเสนอแนะ
4.3.1 เมนูนีตังเครื องพิมพ์ทีจะพิมพ์ออกเท่านัน ไม่สามารถตังขนาดกระดาษได้ การตังขนาดกระดาษ
ให้ตงที
ั Control Panel เลือก Printer ศึกษาเพิมเติมจากหัวข้อ การตังเครื องพิมพ์
4.3.2 ถ้าอยากให้เครื องพิมพ์ทีติดตัง สามารถให้เครื องอืนๆ ในวงเครื อข่าย Lan ใช้งานได้ดว้ ย ต้อง
Share เครื องพิมพ์ วิธีการ Share ดูได้จากหนังสื อ Windows ทัวๆ ไป ส่ วนเครื องทีจะ
เรี ยกใช้เครื องพิมพ์ จะต้องมีการ Add Printer ด้วย
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4.3.3 เครื องพิมพ์ทีปรากฏในการเข้าโปรแกรมครังแรกทุกครัง คือ เครื องพิมพ์ที Set As Default หาก
ไม่กาํ หนด เครื องพิมพ์ โปรแกรมจะพิมพ์รายงานออกทีเครื องพิมพ์ที Set As Default หากกําหนดเครื องพิมพ์
โปรแกรมจะพิมพ์รายงานออกทีเครื องพิมพ์ทีกําหนด
4.3.4 การทํางานแบบเครื อข่าย (Lan) การกําหนด เครื องพิมพ์ ไม่มีผลต่อเครื องอืนๆ เช่น
เครื องนีเลือกเครื องพิมพ์ A เครื องนันเลือกเครื องพิมพ์ B เป็ นต้น
5. กําหนดเงือนไข
5.1 หน้ าที ใช้กาํ หนดคํานําหน้ารหัสนักเรี ยน ให้ถูกต้อง และกําหนดค่าเริ มต้นบันทึกท้ายตาราง
5.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 5.1 แสดงการกําหนดเงือนไข
จากรู ปที 5.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
5.2.1 Option Group คํานําหน้ ารหัสนักเรียนและข้ อแนะนํา ใช้กาํ หนดคํานําหน้ารหัส
นักเรี ยนและข้อแนะนําในการกําหนดคํานําหน้ารหัสนักเรี ยน
5.2.2 Text Box กําหนดค่าเริ มต้นบันทึกท้ายตารางสอนครู ท้ายตารางเรี ยนนักเรี ยน ท้ายตาราง
การใช้หอ้ งเรี ยน และท้ายตารางรวม (ตารางรวม หมายถึง ตารางสอนครู ตารางเรี ยนนักเรี ยน และ
ตารางการใช้หอ้ งเรี ยน ทีพิมพ์เพือนําไปจัดบอร์ ด)
5.2.3 ปุ่ มคําสั ง ค่ าปกติ ใช้สาํ หรับเลือกค่าทีใช้กนั ทัวไป
5.2.4 ปุ่ มคําสั ง ค่ าเดิม ใช้สาํ หรับเลือกค่าทีได้บนั ทึกไว้ก่อนหน้า
5.2.5 ปุ่ มคําสั ง บันทึก/จบ ใช้เลือกเพือรับค่าตามทีแก้ไข และจบออกจากเมนูนี
5.2.6 ปุ่ มคําสั ง ยกเลิก ใช้เลือกเพือจบออกจากเมนูนี โดยใช้ค่าเดิม
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5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 หากเป็ นโรงเรี ยนประถมศึกษาอย่างเดียว ควรเลือก ชัน ป. และกําหนดรหัสนักเรี ยนที
เมนู กําหนด นักเรี ยน เป็ น 1/1,1/2,…
5.3.2 หากเป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาอย่างเดียว ควรเลือก ชัน ม. และกําหนดรหัสนักเรี ยนที
เมนู กําหนด นักเรี ยน เป็ น 1/1,1/2,…
5.3.3 หากเป็ นโรงเรี ยนรวม (มีทงระดั
ั บประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ควรเลือก นักเรี ยน และกําหนด
รหัสนักเรี ยนทีแฟ้มข้อมูลนักเรี ยนเป็ น ชัน ป.1/1,ชัน ป.1/2,… ,ชัน ม. 6/1
5.3.4 ข้อความค่าเริ มต้นบันทึกท้ายตาราง จะเป็ นข้อความอะไรก็ได้ ซึ งข้อความนีจะกําหนด
เป็ นค่าเริ มต้น เมือมีการเพิมชือครู นักเรี ยน และห้องเรี ยน
6. กําหนดภาคเรียน/ปี การศึกษา/เวลา/คาบ
6.1 หน้ าที ใช้กาํ หนดภาคเรี ยน ปี การศึกษา เวลาของแต่ละคาบหรื อชัวโมงเรี ยน และสามารถ
สังพิมพ์ออกกระดาษได้ทนั ที
6.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 6.1.1 แสดงการกําหนดภาคเรี ยน/ปี การศึกษา/เวลา/คาบ Page กําหนดวัน/เวลา ตารางเดียว
จากรู ปที 6.1.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
6.2.1 Text box ภาคเรียนที/ปี การศึกษา ใช้กาํ หนดภาคเรี ยนที/ปี การศึกษา
6.2.2 Text box ช่ วงเวลาแต่ ละช่ วงเรียกว่ า ใช้กาํ หนดชือช่วงเวลา เช่น คาบ ชัวโมง Period หรื ออืนๆ
เป็ นต้น
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6.2.3 Text box ชื อคาบหรื อชั วโมง ใช้กาํ หนดชือคาบหรื อชัวโมง โดยแต่ละช่อง สามารถ
กําหนดเป็ นข้อความอะไรก็ได้ เช่น 1,2,3… หรื อ พักเทียง หรื อ กิจกรรม ฯลฯ
6.2.4 Text Box เวลา ใช้กาํ หนดเวลาแต่ละคาบหรื อชัวโมง จะมีแบบฟอร์ มการรับข้อมูลเป็ น
_._ _-_ _._ _“ ซึ งคียแ์ ค่เพียงตัวเลขเท่านัน เช่น 08.10 - 09.00 เป็ นต้น สําหรับโรงเรี ยนใดทีสอน
ไม่ครบ 14 คาบ คาบทีไม่ใช้ไม่ตอ้ งคียเ์ วลาก็ได้ โดยกําหนดให้เป็ นว่าง หรื อ คีย ์ “00.00-00.00”
6.2.5 Text box วัน ใช้กาํ หนดวัน เช่น จันทร์ ,อังคาร,… หรื อ หนึง,สอง,… ฯลฯ
6.2.6 Text box ตัวย่ อวัน ใช้กาํ หนดตัวย่อวัน เช่น จ.,อ.,… หรื อ 1.,2.,… ฯลฯ
6.2.7 Option กําหนดพิมพ์ ตราทีหัวกระดาษ ใช้กาํ หนดตราทีหัวกระดาษรายงานทีพิมพ์
ออกทางเครื องพิมพ์
6.2.8 ปุ่ มคําสั ง ค่ าปกติ ใช้กาํ หนดค่าทีใช้กนั ทัวไป
6.2.9 ปุ่ มคําสั ง ค่ าเดิม ใช้กาํ หนดค่าเป็ นค่าเดิมทีบันทึกไว้ครังสุ ดท้าย
6.2.10 ปุ่ มคําสั ง บันทึก/จบ ใช้เพือบันทึกค่าทีแก้ไขและจบออกจากเมนูนี
6.2.11 ปุ่ มคําสั ง ยกเลิก ใช้เพือยกเลิกไม่บนั ทึกและจบออกจากเมนูนี

“_

รู ปที 6.1.2 แสดงการกําหนด ภาคเรี ยน/ปี การศึกษา/เวลา/คาบ Page กําหนดวัน/เวลา ตารางรวม
จากรู ปที 6.1.2 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
6.2.12 Text box ชื อเวลาแต่ ละช่ อง เช่น 1,2,3,… พักกลางวัน เป็ นต้น
หมายเหตุ เนืองจากบางชัวโมงหรื อบางคาบมีขอ้ ความยาว เช่น พักกลางวัน ทําให้การคียข์ อ้ ความไม่ได้
ดังนันจึงแยกข้อความคียเ์ ป็ น 3 ช่องตามความเหมาะสม เช่น ชัวโมงที 4 ช่องที 1 คีย ์ "พัก" ช่องที 2 คีย ์
"กลาง" ช่องที 3 คีย ์ "วัน" เป็ นต้น
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6.3 ข้ อเสนอแนะ
6.3.1 กําหนดภาคเรี ยน/ปี การศึกษา/เวลา/คาบ จะนําไปใช้ในการพิมพ์ตารางสอนครู ตาราง
เรี ยนนักเรี ยนและตารางการใช้หอ้ งเรี ยน โดยค่าทีกําหนดใน Page กําหนดวันเวลาตารางเดียว จะถูกนําไป
พิมพ์ตารางเดียว ตารางขนาดเล็ก อืนๆ ส่ วนค่าทีกําหนดใน Page กําหนดวันเวลาตารางรวม จะถูกนําไปพิมพ์
เฉพาะตารางรวมเท่านัน
6.3.2 ควรกําหนดให้เสร็ จก่อนทีจะจัดตารางสอน
6.3.3 หากเรี ยนไปครบ 14 คาบ คาบท้ายทีไม่ได้ใช้ ไม่ตอ้ งกําหนดเวลา เช่น เรี ยน 10 คาบ คาบที
11-14 ไม่ใช้ ให้กาํ หนดคาบที 11-14 เป็ นว่าง หรื อ กําหนดเป็ น “00.00-00.00” ซึ งจะ
มีผลทําให้เวลาทีพิมพ์ รายงานกําหนดภาคเรี ยนที/ปี การศึกษา/เวลา/คาบ คาบที 11-14 จะไม่พิมพ์
6.3.4 ควรอ่านทําความเข้าใจหมายเหตุดา้ นล่างของฟอร์ ม เพือสามารถกําหนดวัน เวลา คาบ และ
ข้อความหัวตารางได้ถูกต้อง
7. กําหนด ครู
7.1 หน้ าที ใช้เพิม ลบ แก้ไข ข้อมูลครู และลบคาบสอนของครู ทีเลือกให้เป็ นว่างหมด
7.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 7.1 แสดงการเพิม ลบ แก้ ไข ข้ อมูลครู
จากรู ปที 7.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
7.2.1 ตาราง แสดงข้ อมูลครู ใช้แสดงข้อมูลครู ทีมีทงหมดในโปรแกรม
ั
โดยช่องทีเป็ นสี ขาวสามารถ
แก้ไขข้อมูลได้โดยตรง
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หมายเหตุ ข้อมูลทีอยูใ่ นช่องสี ขาวสามารถแก้ไขได้ และสามารถทํา Copy/Paste ได้ กล่าวคือ
หากมีขอ้ ความต้นแบบ ต้องการสําเนาไปช่องอืนๆ สามารถทําแถบดําทีข้อมูลต้นแบบ แล้วกด Ctrl + C
เพือ Copy ไว้ในหน่วยความจํา (Ctrl + C หมายถึง กดปุ่ ม Ctrl บนคียบ์ อร์ ดค้างไว้ กดตามด้วยปุ่ ม C แล้ว
ปล่อยมือออกจากคียบ์ อร์ ด) ไปทีช่องทีต้องการสําเนากด Ctrl + V
7.2.2 ปุ่ มคําสั ง แสดงตารางสอน ใช้แสดงตารางสอนของครู ทีเลือก ตาม Pointer ทีเลือก ดังนัน หาก
Pointer ชีทีบุคคลใด ก็จะแสดงตารางสอนของบุคคลนัน
7.2.3 ปุ่ มคําสั ง เพิม ใช้เพือเพิมข้อมูลครู คนใหม่ เมือคลิกเลือกปุ่ มคําสังเพิมแล้ว ต้องคียร์ หัสครู คนใหม่
หากรหัสครู ทีเพิมไม่ตรงกับข้อมูลทีมีแล้ว โปรแกรมจะเพิมข้อมูลครู ให้ 1 คน มีรหัสครู ตามทีคีย ์ หากรหัสครู
ตรงกับ รหัสครู ทีมีแล้ว โปรแกรมจะไม่ให้เพิมข้อมูลครู 1 คน
หมายเหตุ หากรหัสครู คนใหม่ ตรงกับข้อมูลเดิมของครู ทีมีอยูใ่ นโปรแกรม จะไม่สามารถเพิมได้
7.2.4 ปุ่ มคําสั ง ลบครู(Pointer ชี ) ใช้เพือลบข้อมูลครู ทีเลือกออกไป โดยไม่สามารถเรี ยกกลับคืนได้
หมายเหตุ โปรแกรมจะลบครู ทีเลือกออกไป ไม่สามารถเรี ยกข้อมูลครู ทีลบกลับคืนได้ พร้อมกับ
ลบคาบทีครู สอนออกจากนักเรี ยน และห้องเรี ยนด้วย
7.2.5 ปุ่ มคําสั ง ลบคาบสอนของครู ทแสดงอยู
ี
่ ข้างบนเป็ นว่ างหมด ใช้เพือลบคาบสอนของครู ทีเลือกให้
เป็ นว่างหมดเพียงคนเดียว โดยโปรแกรมจะลบคาบทีครู สอนออกจากตารางเรี ยนนักเรี ยน ตารางการใช้
ห้องเรี ยนด้วย
หมายเหตุ โปรแกรมจะลบคาบสอนของครู ทีเลือกเป็ นว่างหมด หากครู คนนันสอนนักเรี ยน
ชันใด ใช้หอ้ งเรี ยนใด โปรแกรมจะลบคาบทีครู สอนนักเรี ยนและห้องเรี ยนนันออกด้วย เมือลบแล้ว
ไม่สามารถเรี ยกคาบทีสอนกลับคืนได้
7.2.8 ปุ่ มคําสั ง จบ ใช้เพือจบออกจากฟอร์ มกําหนดครู
7.3 ข้ อเสนอแนะ
7.3.1 เมือมีการเริ มต้นจัดตารางสอนใหม่ ควรเพิม ลบ แก้ไข ข้อมูลครู ให้ถูกต้อง เมือตรวจสอบ
เรี ยบร้อยแล้วจึงเริ มจัดตารางสอน
7.3.2 ข้อมูลช่อง Pre หมายถึง คํานําหน้าชือครู ในตารางเรี ยนตารางสอนเฉพาะทีพิมพ์ออกทาง
เครื องพิมพ์ เช่น ครู , อ. , ผอ. , ผช. เป็ นต้น
7.3.3 รหัสครู มี 4 ตัวอักษร เพือความสะดวกและง่าย ควรแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน โดยส่ วนแรกคืออักษร
2 ตัวแรก ให้แทน กลุ่มสาระฯ/หมวดวิชา/ฝ่ าย/งาน ส่ วนหลัง 2 ตัวท้าย ให้แทนด้วยคนที เช่น 0101 แทน
ด้วย 01=ฝ่ ายบริ หาร 01=คนที 1 , 0401 แทนด้วย 04=กลุ่มสาระการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ 01=คนที 1 (ถ้าเป็ น
หัวหน้ากลุ่มสาระก็จะดี เพราะพิมพ์ออกมาแล้วจะได้อยูล่ าํ ดับคนแรก) ,0402 แทนด้วย 04=กลุ่มสาระการเรี ยน
วิชาคณิ ตศาสตร์ 02=คนที 2 (ถ้าเป็ นรองหัวหน้ากลุ่มสาระก็จะดี เพราะพิมพ์ออกมาแล้วจะได้อยูล่ าํ ดับ
คนทีสอง) เป็ นต้น
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7.3.4 การเพิมรายการใหม่ โปรแกรมจะให้คียร์ หัสครู ทีจะเพิม แล้วนํารหัสครู ทีคียไ์ ปตรวจสอบกับ
รหัสครู ทีมีอยู่ หากมีรหัสครู ตรงกันโปรแกรมจะไม่ให้เพิม เพราะจะเกิดการผิดพลาดได้ หากไม่มีรหัสครู
ทีตรงกับรหัสครู ทีจะเพิม โปรแกรมจึงเพิมรายการใหม่ได้ ดังนัน ควรตรวจสอบรหัสครู ทีจะเพิมด้วย
7.3.4 ช่องรหัสครู กับช่องชือครู เป็ นข้อมูลทีนําไปใช้ในการจัดตารางสอน ควรตรวจสอบให้ถูกต้อง
ส่ วนช่องอืนๆ เป็ นข้อมูลประกอบในการแสดงและพิมพ์
7.3.5 ช่องกลุ่ม/ฝ่ าย/งาน,คณะสี ,ทีปรึ กษาชัน และประจําห้อง เป็ นข้อมูลทีจะนําไปพิมพ์หวั ตาราง
แบบใหม่ จะคียห์ รื อไม่คียข์ อ้ มูลก็ได้
8. กําหนด นักเรียน
8.1 หน้ าที ใช้เพิม ลบ แก้ไข ข้อมูลนักเรี ยน และลบคาบสอนของนักเรี ยนทีเลือกให้เป็ นว่างหมด
8.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 8.1 แสดงการเพิม ลบ แก้ ไข ข้ อมูลนักเรี ยน
จากรู ปที 8.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
8.2.1 ตาราง แสดงข้ อมูลนักเรียน ใช้แสดงข้อมูลนักเรี ยนทีมีทงหมดในโปรแกรม
ั
โดยช่องทีเป็ นสี ขาว
สามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยตรง
หมายเหตุ ข้อมูลทีอยูใ่ นช่องสี ขาวสามารถแก้ไขได้ และสามารถทํา Copy/Paste ได้
8.2.2 ปุ่ มคําสั ง แสดงตารางเรียน ใช้แสดงตารางเรี ยนของนักเรี ยนทีเลือก ตาม Pointer ทีเลือก ดังนัน
หาก Pointer ชีทีนักเรี ยนใด ก็จะแสดงตารางเรี ยนของนักเรี ยนชันนัน
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8.2.3 ปุ่ มคําสั ง เพิม ใช้เพือเพิมข้อมูลนักเรี ยนชันใหม่ เมือคลิกเลือกปุ่ มคําสังเพิมแล้ว ต้องคียร์ หัส
นักเรี ยนใหม่ หากรหัสนักเรี ยนทีเพิมไม่ตรงกับข้อมูลทีมีแล้ว โปรแกรมจะเพิมข้อมูลนักเรี ยนให้ 1 ชัน หาก
รหัสนักเรี ยนตามทีคียต์ รงกับ รหัสนักเรี ยนทีมีแล้ว โปรแกรมจะไม่ให้เพิมข้อมูลนักเรี ยนให้ 1 ชัน
หมายเหตุ หากรหัสนักเรี ยนชันใหม่ ตรงกับข้อมูลเดิมของนักเรี ยนทีมีอยูใ่ นโปรแกรม
จะไม่สามารถเพิมได้
8.2.4 ปุ่ มคําสั ง ลบนักเรียน(Pointer ชี ) ใช้เพือลบข้อมูลนักเรี ยนทีเลือกออกไป โดยไม่สามารถเรี ยก
กลับคืนได้
หมายเหตุ โปรแกรมจะลบนักเรี ยนทีเลือกออกไป ไม่สามารถเรี ยกข้อมูลนักเรี ยนทีลบกลับคืนได้
พร้อมกับลบคาบทีเกียวพันกับครู และห้องเรี ยน ในตารางสอนครู และตารางการใช้หอ้ งเรี ยนด้วย
8.2.5 ปุ่ มคําสั ง ลบคาบเรียนนักเรียน (Pointer ชี ) เป็ นว่ างหมด ใช้เพือลบคาบเรี ยนของนักเรี ยนทีเลือก
ให้เป็ นว่างหมดเพียงชันเรี ยนเดียว โดยโปรแกรมจะลบคาบทีเกียวพันออกจากตารางสอนครู และตารางการใช้
ห้องเรี ยนด้วย
8.2.6 ปุ่ มคําสั ง จบ ใช้เพือจบออกจากฟอร์ มกําหนดนักเรี ยน
8.3 ข้ อเสนอแนะ
8.3.1 เมือมีการเริ มต้นจัดตารางสอนใหม่ ควรเพิม ลบ แก้ไข ข้อมูล นักเรี ยนให้ถูกต้อง เมือตรวจสอบ
เรี ยบร้อยแล้วจึงเริ มจัดตารางสอน
8.3.2 เนืองจากการจัดลําดับโดยคอมพิวเตอร์ จะเป็ น 1/1 , 1/10 , 1/11 , 1/2 , 1/3 ,1/4 ,... ทําให้เวลาแสดง
หรื อพิมพ์ตารางเรี ยนนักเรี ยน ข้อมูลไม่เรี ยงเป็ นแบบ 1/1 , 1/2 , ... , 1/10 , 1/11 ,...ดังนันจึงต้องให้เลขกลุ่ม
ระดับและเลขเรี ยงลําดับ เพือให้รหัสนักเรี ยนเรี ยงลําดับตามทีต้องการ
8.3.3 ห้องประจํา หมายถึง ห้องทีนักเรี ยนนังเรี ยนประจํา หากนักเรี ยนไม่มีหอ้ งเรี ยนประจํา
(เดินเรี ยน เพราะห้องเรี ยนไม่พอ) ไม่ตอ้ งคียห์ อ้ งเรี ยนประจําก็ได้ สําหรับห้องเรี ยนประจําควรสัมพันธ์กบั
ข้อมูลห้องเรี ยนด้วย เช่น ชัน ม. 1/1 เรี ยนห้องเรี ยนประจํา 111 เมือกําหนดข้อมูลห้องเรี ยน กําหนดห้องเรี ยน
111 กําหนดเป็ นห้องเรี ยนของ ชัน ม.1/1 เป็ นต้น ซึ งเวลาจัดตารางสอนทําให้สามารถเลือกได้วา่ จะเรี ยน
ห้องเรี ยนประจําหรื อเดินไปเรี ยนห้องเรี ยนอืน
8.3.4 การเพิมรายการใหม่ โปรแกรมจะให้คียร์ หัสนักเรี ยนทีจะเพิม แล้วนํารหัสนักเรี ยนทีคียไ์ ป
ตรวจสอบกับรหัสนักเรี ยนทีมีอยู่ หากมีรหัสนักเรี ยนตรงกันโปรแกรมจะไม่ให้เพิม เพราะจะเกิดการผิดพลาด
ได้ หากไม่มีรหัสนักเรี ยนทีตรงกับรหัสนักเรี ยนทีจะเพิม โปรแกรมจึงเพิมรายการใหม่ได้ ดังนัน ควรตรวจสอบ
รหัสนักเรี ยนทีจะเพิมด้วย
7.3.4 ช่องรหัสนักเรี ยน เป็ นข้อมูลทีนําไปใช้ในการจัดตารางสอน ควรตรวจสอบให้ถูกต้อง ส่ วนช่อง
อืนๆ เป็ นข้อมูลประกอบในการแสดงและพิมพ์
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7.3.5 ช่องชือห้องประจํา,กลุ่ม/สาย,คณะสี และชือครู ทีปรึ กษาชัน เป็ นข้อมูลทีจะนําไปพิมพ์หวั ตาราง
แบบใหม่ จะคียห์ รื อไม่คียข์ อ้ มูลก็ได้
7.3.6 เมือเพิมรายการใหม่ โปรแกรมจะเพิมให้แบบกลุ่มระดับชัน และเลขเรี ยงลําดับ ต่อท้ายกับข้อมูลทีมี
ดังนัน เมือเพิมแล้วควรคียเ์ ลขกลุ่มระดับ และเลขเรี ยงลําดับให้ขอ้ มูลได้เรี ยงอย่างถูกต้อง
9. กําหนด ห้ องเรียน
9.1 หน้ าที ใช้เพิม ลบ แก้ไข ข้อมูลห้องเรี ยน และลบคาบการใช้หอ้ งเรี ยนทีเลือกให้เป็ นว่างหมด
9.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 9.1 แสดงการเพิม ลบ แก้ ไข ข้ อมูลห้ องเรี ยน
จากรู ปที 9.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
9.2.1 ตาราง แสดงข้ อมูลห้ องเรียน ใช้แสดงข้อมูลห้องเรี ยนทีมีทงหมดในโปรแกรม
ั
โดยช่องทีเป็ นสี ขาว
สามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยตรง
หมายเหตุ ข้อมูลทีอยูใ่ นช่องสี ขาวสามารถแก้ไขได้ และสามารถทํา Copy/Paste ได้
9.2.2 ปุ่ มคําสั ง แสดงตารางการใช้ ห้องเรียน ใช้แสดงตารางการใช้หอ้ งเรี ยนของห้องเรี ยนทีเลือก ตาม
Pointer ทีเลือก ดังนัน หาก Pointer ชีทีห้องเรี ยนใด ก็จะแสดงตารางการใช้หอ้ งเรี ยนของห้องเรี ยนนัน
9.2.3 ปุ่ มคําสั ง เพิม ใช้เพือเพิมข้อมูลห้องเรี ยนใหม่ เมือคลิกเลือกปุ่ มคําสังเพิมแล้ว ต้องคียร์ หัส
ห้องเรี ยนใหม่ หากรหัสห้องเรี ยนทีเพิมไม่ตรงกับข้อมูลทีมีแล้ว โปรแกรมจะเพิมข้อมูลห้องเรี ยนให้ 1 ห้อง
หากรหัสห้องเรี ยนตามทีคียต์ รงกับ รหัสห้องเรี ยนทีมีแล้ว โปรแกรมจะไม่ให้เพิมข้อมูลนักเรี ยนให้ 1 ห้อง

2-16
หมายเหตุ หากรหัสห้องเรี ยนใหม่ ตรงกับข้อมูลเดิมของห้องเรี ยนทีมีอยูใ่ นโปรแกรม จะไม่สามารถ
เพิมห้องเรี ยนได้
9.2.4 ปุ่ มคําสั ง ลบห้ องเรียน(Pointer ชี ) ใช้เพือลบข้อมูลห้องเรี ยนทีเลือกออกไป โดยไม่สามารถเรี ยก
กลับคืนได้
หมายเหตุ โปรแกรมจะลบห้องเรี ยนทีเลือกออกไป ไม่สามารถเรี ยกข้อมูลห้องเรี ยนทีลบกลับคืนได้
พร้อมกับลบคาบทีเกียวพันกับครู และนักเรี ยน ในตารางสอนครู และตารางเรี ยนนักเรี ยนด้วย
9.2.5 ปุ่ มคําสั ง ลบคาบห้ องเรียน (Pointer ชี ) เป็ นว่ างหมด ใช้เพือลบคาบการใช้หอ้ งเรี ยนทีเลือกให้
เป็ นว่างหมดเพียงห้องเรี ยนเดียว โดยโปรแกรมจะลบคาบทีเกียวพันออกจากตารางสอนครู และตารางเรี ยนของ
นักเรี ยนด้วย
9.2.6 ปุ่ มคําสั ง จบ ใช้เพือจบออกจากฟอร์ มกําหนดห้องเเรี ยน
9.3 ข้ อเสนอแนะ
9.3.1 เมือมีการเริ มต้นจัดตารางสอนใหม่ ควรเพิม ลบ แก้ไข ข้อมูล ห้องเรี ยนให้ถูกต้อง เมือ
ตรวจสอบเรี ยบร้อยแล้วจึงเริ มจัดตารางสอน
9.3.2 ห้องทีไม่ได้ใช้เรี ยนเลย เช่น ห้องผูอ้ าํ นวยการ ห้องพักครู ฯลฯ ไม่ตอ้ งสร้าง ส่ วนห้องเรี ยนทีไม่
เป็ นห้องเรี ยน เช่น สนามฟุตบอล สนามตะกร้อ โรงยิมฯ เป็ นต้น ต้องสร้าง เพราะถือว่าเป็ นห้องเรี ยนห้อง
หนึง บางโรงเรี ยนมีนกั เรี ยนมาก สนามฟุตบอลมีสนามเดียว อาจต้องแบ่งสนามฟุตบอลเป็ น สนามบอล1
สนามบอล2 ... เพือให้พอกับการจัดตารางสอน และควรพิจารณา ในวันและคาบเดียวกัน ให้นกั เรี ยนห้องหนึง
เรี ยนฟุตบอล อีกห้องเรี ยนหนึงต้องไม่เรี ยนฟุตบอล อาจเป็ นกระบีกระบอง ไม่เช่นนันจะชนกันได้
9.3.3 การกําหนดเป็ นห้องเรี ยนของ ควรกําหนดให้สัมพันธ์กบั ข้อมูลนักเรี ยน เช่น กําหนด
นักเรี ยนชัน ม. 1/1 ห้องเรี ยนประจํา 111 เมือกําหนดข้อมูลห้องเรี ยน ก็กาํ หนดห้องเรี ยน 111 เป็ นห้องเรี ยน
ของชัน ม.1/1 เป็ นต้น
9.3.4 ช่องรหัสห้องเรี ยน เป็ นข้อมูลทีนําไปใช้ในการจัดตารางสอน ควรตรวจสอบให้ถูกต้อง ส่ วนช่อง
อืนๆ เป็ นข้อมูลประกอบในการแสดงและพิมพ์
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10. กําหนด รหัสวิชา
10.1 หน้ าที ใช้เพิม ลบ แก้ไข ข้อมูลรหัสวิชา ซึ งเป็ นรหัสวิชาทังปี การศึกษา
10.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 10.1 แสดงการเพิม ลบ แก้ ไข ข้ อมูลรหั สวิชา
จากรู ปที 10.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
10.2.1 ตาราง แสดงข้ อมูลรหัสวิชา ใช้แสดงข้อมูลรหัสวิชา และชือรายวิชา ทีมีทงหมดในโปรแกรม
ั
สําหรับช่องชือรายวิชา จะคียห์ รื อไม่คียก์ ็ได้
10.2.3 ปุ่ มคําสั ง เพิม ใช้เพือเพิมข้อมูลรหัสวิชา/รายวิชาใหม่ เมือคลิกเลือกปุ่ มคําสังเพิมแล้ว ต้องแก้ไข
ข้อมูลรหัสวิชาให้เรี ยบแล้ว
หมายเหตุ หากรหัสวิชาใหม่ ตรงกับข้อมูลรหัสวิชาเดิมมีอยูใ่ นโปรแกรมแล้ว จะไม่สามารถเพิมได้
10.2.4 ปุ่ มคําสั ง ลบ ใช้เพือลบข้อมูลรหัสวิชาทีเลือกออกไป โดยไม่สามารถเรี ยกกลับคืนได้
10.2.5 ปุ่ มคําสั ง จบ ใช้เพือจบออกจากฟอร์ ม กําหนดรหัสวิชา
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10.3 ข้ อเสนอแนะ
10.3.1 เมือมีการเริ มต้นจัดตารางสอนใหม่ ควรเพิม ลบ แก้ไข ข้อมูล รหัสวิชาทีมีให้ถูกต้อง เมือ
ตรวจสอบเรี ยบร้อยแล้วจึงเริ มจัดตารางสอน
10.3.2 รหัสวิชาเป็ นรหัสวิชาทีเรี ยนทังปี การศึกษา
10.3.3 รหัสวิชาทีกําหนดนี จะเป็ นตัวเลือกในเมนูจดั ตารางสอน เพียงเมนูเดียว ดังนันหากมี
การจัดตารางสอน หรื อจัดลงทีละคาบ โดยใช้ครู ผสู ้ อน 1 คน นักเรี ยน 1 ชัน ห้องเรี ยน 1 ห้องเรี ยน
จะต้องเลือกรหัสวิชาตามทีกําหนด เช่น ท11101 , ค31101 , แนะแนว , กก.บ. , กก.ล. , .... เป็ นต้น
10.3.4 ช่องชือรายวิชา จะคียห์ รื อไม่คียข์ อ้ มูลก็ได้
11. กําหนด ตราโรงเรียน
11.1 หน้ าที
ใช้กาํ หนดตําแหน่งไฟล์ตราโรงเรี ยน หรื อกําหนดตําแหน่งไดรฟ์ และโฟลเดอร์ ทีเก็บไฟล์
ตราโรงเรี ยน สําหรับชือไฟล์ตราโรงเรี ยนเป็ นชืออะไรก็ได้ แต่นามสกุลไฟล์ควรเป็ นนามสกุลไฟล์ภาพ ได้แก่
BMP (Bitmap ไฟล์),JPG (JPEG ไฟล์) เป็ นต้น หากไม่มีตราโรงเรี ยนไม่ตอ้ งกําหนดก็ได้ เวลาพิมพ์สามารถ
เลือกตราครุ ฑ หรื อตราเสมา หรื อตรา สพฐ. แทนก็ได้
11.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 11.1 ฟอร์ มกําหนด ตราโรงเรี ยน
จากรู ปที 11.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางาน ดังนี
1) ภาพตราโรงเรียน ใช้แสดงภาพตราโรงเรี ยน ตามตําแหน่งและชือไฟล์ทีปรากฏใน Text box ด้านล่าง
หากไฟล์ทีเลือกไม่ใช่ไฟล์ภาพ ภาพตราโรงเรี ยนจะไม่แสดง
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2) ปุ่ มคําสั ง ตําแหน่ งไฟล์ ตราโรงเรียน F4 ใช้กาํ หนดตําแหน่งไฟล์ตราโรงเรี ยน โดยตําแหน่งไฟล์ตรา
โรงเรี ยน หรื อตําแหน่งไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ทีเก็บไฟล์ตราโรงเรี ยน จะปรากฏในช่อง Text Box แสดงตําแหน่ง
ไฟล์ตราโรงเรี ยน
3) Text Box แสดงตําแหน่ งไฟล์ ตราโรงเรียน เป็ น Text Box แสดงตําแหน่งตราโรงเรี ยน ซึ ง
เป็ นผลจากการใช้ปุ่มคําสัง ตําแหน่งไฟล์ตราโรงเรี ยน หากเราจําไฟล์ ตําแหน่งและโฟลเดอร์
ตราโรงเรี ยนได้ เราอาจคียท์ ี Text Box นีโดยตรงก็ได้
4) ปุ่ มคําสั ง จบ Esc ใช้เพือจบออกจากฟอร์ มนี พร้อมบันทึกตําแหน่งไฟล์ตราโรงเรี ยนด้วย
11.3 ข้ อเสนอแนะ
11.3.1 ไฟล์ทีเลือก ต้องเป็ นไฟล์ภาพ ได้แก่ ไฟล์ทีมีนามสกุลเป็ น BMP (Bitmap ไฟล์),JPG (JPEG
ไฟล์) เป็ นต้น หากไม่ใช่ไฟล์ภาพ ภาพตราโรงเรี ยนจะไม่แสดง และโปรแกรมอาจผิดพลาดได้
11.3.2 หากทํางานแบบเครื อข่าย (Lan) ศึกษาเพิมเติมหัวข้อ การเลือกไฟล์รูปภาพนักเรี ยนและตรา
โรงเรี ยน กรณี ทาํ งานแบบเครื อข่าย (Lan)
11.3.3 เนืองจาก ตราครุ ฑ ตราเสมา และตรา สพฐ. ทีกําหนดให้เลือกในโปรแกรมอาจไม่สวยงาม อาจหา
ตราครุ ฑ ตราเสมา หรื อตรา สพฐ. มาจากทีอืนๆ และกําหนดตําแหน่งไฟล์ตราโรงเรี ยนเป็ นไฟล์ตราครุ ฑ ตรา
เสมา หรื อตรา สพฐ. ทีเลือกมาจากทีอืนๆ
11.3.4 หากไม่มีตราโรงเรี ยน อาจใช้เครื องสแกน สแกนภาพเพือทําตราโรงเรี ยน การสแกนภาพเพือทํา
ตราโรงเรี ยน ควรกําหนดขนาดกว้างและสู งเป็ นจตุรัส เวลาทีพิมพ์รายงานภาพตราโรงเรี ยนจะพิมพ์ออกมา
สมส่ วน สวยงาม
11.3.5 หากมีไฟล์ตราโรงเรี ยนแล้ว เลือกตําแหน่งไฟล์ตราโรงเรี ยนแล้ว แต่พิมพ์รายงานออกมาภาพ
ตราโรงเรี ยนไม่สมส่ วน แสดงว่า การสแกนตราโรงเรี ยน กําหนดขนาดทีสแกนไม่เป็ นสี เหลียม
จตุรัส แก้ไขได้ดว้ ยโปรแกรมแก้ไขภาพ ซึ งมีหลายโปรแกรม ให้ศึกษาวิธีการใช้งานจากซี ดีรอม
เรื อง การจัดทําตราโรงเรี ยน
11.3.6 ในตําแหน่งฮาร์ ดดิสต์ โฟลเดอร์ เก็บโปรแกรมจัดตารางสอน โฟลเดอร์ ยอ่ ย Picture
มีไฟล์ตราครุ ท ตราเสมา ให้เลือกอีก หากต้องการเลือก ให้กาํ หนดตราโรงเรี ยน เป็ นตราครุ ฑ หรื อตราเสมา
จากตําแหน่งดังกล่าวได้
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12. กําหนด ภาพพืนจอภาพ
12.1 หน้ าที
ใช้กาํ หนดภาพพืนจอภาพ โดยไฟล์ทีกําหนดเป็ นภาพพืนจอภาพ จะต้องเป็ นไฟล์ทีมีนามสกุลเป็ น
BMP (Bitmap ไฟล์) หรื อ JPG (Jpeg ไฟล์) หากกําหนดไม่ถูกต้องหรื อไม่ใช่ไฟล์รูปภาพ ภาพ
พืนจอจะไม่ปรากฏ
12.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 12.1 ฟอร์ มกําหนดภาพพืนจอ
จากรู ปที 12.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางาน ดังนี
1) ปุ่ มคําสั ง ภาพก่ อนเข้ าโปรแกรม F4 และพืนจอภาพ F5 ใช้กาํ หนดตําแหน่งไดร์ ฟ และโฟลเดอร์ ทีเก็บ
ไฟล์ภาพ ตําแหน่งไดร์ ฟ และโฟลเดอร์ ทีได้ จะปรากฏในช่อง Text Box แสดงตําแหน่งไดร์ ฟ โฟลเดอร์
และชือไฟล์
2) Text Box แสดงไดร์ ฟ และโฟลเดอร์ ทเลื
ี อก ใช้สาํ หรับแสดงชือไฟล์ภาพ ไดร์ ฟ และโฟลเดอร์ ทีได้
จากการกําหนดโดยปุ่ มคําสัง ภาพก่อนเข้าโปรแกรมและปุ่ มคําสังพืนจอภาพ หากเราทราบชือไฟล์ภาพ ไดร์ ฟ
และโฟลเดอร์ ทีเก็บ เราสามารถคียข์ อ้ ความโดยตรงก็ได้
3) ปุ่ มคําสั ง จบ Esc ใช้เพือจบออกจากฟอร์ มนี ในขณะเดียวกันก็จดั เก็บไฟล์ภาพ ตําแหน่ง
และโฟลเดอร์ ทีกําหนด
12.3 ข้ อเสนอแนะ
12.3.1 หากไม่ตอ้ งการให้มีภาพพืนจอ ให้กาํ หนด Text Box แสดงไฟล์ภาพ ตําแหน่งและ
โฟลเดอร์ เป็ นว่าง
12.3.2 โปรแกรมจะแสดงภาพพืนจอได้ ต้องกําหนดไฟล์เป็ นไฟล์ภาพ ตําแหน่งไดร์ ฟ และ โฟลเดอร์
ถูกต้อง
12.3.3 ไฟล์ทีกําหนดต้องเป็ นไฟล์ภาพ ต้องเป็ นไฟล์ทีมีนามสกุลเป็ น BMP (Bitmap ไฟล์) หรื อ JPG
(Jpeg ไฟล์) จึงจะแสดงภาพพืนจอได้
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12.3.4 หากทํางานแบบเครื อข่าย (Lan) ศึกษาเพิมเติมหัวข้อ การเลือกไฟล์รูปภาพนักเรี ยนและตรา
โรงเรี ยน กรณี ทาํ งานแบบเครื อข่าย (Lan)
13. กระชั บข้ อมูล/เรียงลําดับใหม่
13.1 หน้ าที ข้อมูลครู นักเรี ยน ห้องเรี ยน รหัสวิชา และข้อมูลชือ-หัสผ่านผูใ้ ช้โปรแกรม ทีได้
สังลบไว้ จะยังคงอยูใ่ นข้อมูลเพียงแต่ไม่แสดง ดังนันเมือลบข้อมูลมากๆ จะทําให้ขอ้ มูลใหญ่แต่เต็ม
ไปด้วยข้อมูลทีสังลบไว้ เมือเลือกเมนูนี ข้อมูลทีถูกสังลบไว้ จะถูกลบออกไปอย่างถาวร ทําให้
เหลือเพียงข้อมูลทีใช้จริ งหรื อยังไม่ถูกลบ ทําให้ขอ้ มูลน้อยลงตามความเป็ นจริ งการทํางานก็จะเร็ วขึน และมี
การเรี ยงลําดับให้ถูกต้องด้วย
13.2 วิธีการทํางาน
หลังจากเลือกเมนูนีแล้ว จะมีคาํ เตือนให้ผใู ้ ช้บุคคลอืนหยุดการทํางาน หากเป็ นการทํางานบน
เครื อข่าย (ทํางานหลายเครื องพร้อมกัน) หลังจากนันจะได้ขอ้ ความตามรู ปที 13.1

รู ปที 13.1 แสดงคําเตือนให้ สาํ รองข้ อมูลไว้ ก่อน
จากรู ปที 13.1 หากเลือก OK. แสดงว่า ได้มีการสํารองข้อมูลไว้แล้วและต้องการทํางานต่อ
แต่หากเลือก Cancel หมายถึง ตัองการออกไปสํารองข้อมูลก่อน หรื อต้องการยกเลิกการทํางานในเมนูนี
หลังจากเลือก OK. แล้ว โปรแกรมจะถามเพือความแน่ใจ อีก 2 ครัง ต่อจากนันโปรแกรม
จะเริ มทําการลบข้อมูลทีสังลบไว้ออกจากข้อมูลอย่างถาวร พร้อมกับเรี ยงลําดับใหม่ เมือการลบข้อมูล /
เรี ยงลําดับใหม่เสร็ จสมบูรณ์ โปรแกรมจะขึนข้อความตามรู ปที 13.2

รู ปที 13.2 แสดงการกระชับข้ อมูล / เรี ยงลําดับใหม่ เสร็ จสมบูรณ์
13.3 ข้ อเสนอแนะ
13.3.1 การลบข้อมูลโดยใช้เมนูนี เป็ นการลบแบบถาวร ไม่สามารถเรี ยกข้อมูลกลับคืนได้
ควรสํารองข้อมูลก่อนลบ หากเกิดข้อผิดพลาด หรื อ เปลียนใจสามารถจะเรี ยกข้อมูลทีสํารองไว้กลับคืนได้
โดยใช้เมนูเรี ยกใช้ขอ้ มูลสํารอง
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13.3.2 ควรทําก่อนเริ มต้นการจัดตารางสอน
13.3.3 การกระชับข้อมูล/เรี ยงลําดับใหม่ เป็ นการปรับปรุ งแฟ้มข้อมูล และเรี ยงลําดับใหม่
ให้ถูกต้อง เมนูนีใช้ได้ตลอดเวลา เพือให้ขอ้ มูลได้เรี ยงถูกต้อง แต่ก่อนทีจะใช้ควรสํารองข้อมูลไว้
เพือป้ องกันข้อมูลเสี ยหายได้
14. สํ ารองข้ อมูล
14.1 หน้ าที ใช้สาํ รองข้อมูลปั จจุบนั ไปเก็บที ไดร์ ฟ A, ไดร์ ฟ B หรื อ ไดร์ ฟ C (ฮาร์ ดดิสต์) หรื อไดร์ ฟ
อืนๆ จุดประสงค์เพือ
1. นําข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ หากข้อมูลในเครื องเกิดมีปัญหา เช่น ไฟ้ฟ้าดับข้อมูลเสี ย ติดไวรัส
ฮาร์ ดดิสต์เสี ย ฯลฯ
2. เปลียนใจกลับมาใช้ขอ้ มูลเดิม
3. สํารองเพือเก็บเป็ นหลักฐาน เมือจัดตารางสอนเสร็ จในแต่ละภาคเรี ยน
14.2 วิธีการทํางาน
ก่อนเลือกเมนูนี ต้องแน่ใจว่าข้อมูลปั จจุบนั ในโปรแกรมทีจะสํารองมีความถูกต้อง
เนืองจากการทํางานในเมนูนีมีผลกระทบกับข้อมูลโดยตรง ดังนันหากเป็ นระบบเครื อข่าย จะต้องให้ทุก
คนในเครื อข่ายหยุดทํางานชัวคราว โดยจบออกจากโปรแกรม จากนันจอภาพจะได้รูปที 14.1

รู ปที 14.1 แสดงการตังค่ าสํารองข้ อมูล
จากรู ปที 14.1 มีส่วนประกอบและวิธีการเลือกทํางานดังนี
14.2.1 Option Group การสร้ างไดร์ ฟ:\โฟลเดอร์ สํารองข้ อมูล ใช้สาํ หรับเลือกวิธีการสํารองของมูล มี
3 Option ย่อยดังนี
1) Option อัตโนมัติ โปรแกรมจะสํารองข้อมูลที C:\สํารองตารางสอน_608_วันเดือนปี
ของเครื องคอมพิวเตอร์
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2) Option ล่าสุ ด โปรแกรมจะนําไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ทีสํารองไว้ล่าสุ ด แสดงให้เลือก
3) Option สร้างใหม่ โปรแกรมจะให้เลือกไดร์ ฟและสร้างโฟลเดอร์ ใหม่ เพือสํารอง
ข้อมูล
14.2.2 ปุ่ มคําสั ง เลือกไดร์ ฟ:\โฟลเดอร์ ใช้สาํ หรับเลือกไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ทีมีอยูแ่ ล้ว ซึ งเมือเลือกปุ่ ม
คําสังนี จะได้ฟอร์ ม Select Directory แสดงตามรู ปที 14.2

รู ปที 14.2 แสดงฟอร์ ม Select Directory
จากรู ปที 14.2 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางาน ดังนี
14.2.1.1 ชื อไดร์ ฟและโฟลเดอร์ เป็ นชือไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ทีแสดงตําแหน่งทีจะเก็บ
ข้อมูล ในรู ปที 12.2 คือ c:\สํารองตาราง603\ หมายถึง กําลังอยูใ่ นตําแหน่ง ไดร์ ฟ C โฟลเดอร์
สํารองตาราง603\ หากเลือกปุ่ มคําสัง Select ไดร์ ฟและโฟลเดอร์ นีจะถูกจัดเก็บข้อมูลสํารอง
หากเลือก Cancel โปรแกรมจะกําหนดไดร์ ฟและโฟลเดอร์ เป็ นว่าง
14.2.1.2 Edit Box เลือกไดร์ ฟและโฟลเดอร์ อยูด่ า้ นล่างของชือไดร์ ฟและโฟลเดอร์
หากต้องการเลือกไดร์ ฟ โดยไม่เลือกโฟลเดอร์ ให้ดบั เบิลคลิกทีบนสุ ด เช่น ดับเบิลคลิกที C:\
เพือเลือกไดร์ ฟ C โดยไม่เลือกโฟลเดอร์
14.2.1.3 Combo Box Drive ใช้เปลียนไดร์ ฟ ซึ งจะปรากฏไดร์ ฟตามทีเครื องคอมพิวเตอร์ มองเห็น
ดังนัน หากต้องการบันทึกลงสื อเก็บข้อมูลอืน เช่น HANDY DRIVE , MEMORY STICK ฯลฯ ให้เชือมต่อ
ก่อนทีจะเลือก Combo Box Drive
หมายเหตุ โปรแกรมจะเลือกไดร์ ฟต่างๆ ได้ ในไดร์ ฟทีเลือกควรมีไฟล์หรื อโฟลเดอร์ อย่างน้อย 1 ไฟล์
หรื อ 1 โฟลเดอร์ จึงจะเลือกไดร์ ฟนันได้
14.2.1.4 ปุ่ มคําสั ง Select ใช้เพือเลือกไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ตามข้อความทีปรากฏในชือไดร์ ฟและ
โฟลเดอร์
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14.2.1.5 ปุ่ มคําสั ง Cancel ใช้เพือยกเลิกไม่เลือกไดร์ ฟและโฟลเดอร์ โปรแกรมจะกําหนดไดร์ ฟ
และโฟลเดอร์ เป็ น C:\สํารองตาราง603\ ให้โดยอัตโนมัติ
14.2.3 Text Box แสดงชื อไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ทจะเก็
ี บข้ อมูลสํ ารอง เป็ นส่ วนทีแสดง
ข้อความทีได้จาก ปุ่ มคําสัง เลือกไดร์ ฟ:\โฟลเดอร์ หรื อ Option Group การสร้างไดร์ ฟ:\โฟลเดอร์ สาํ รองข้อมูล
ดังนันจะจัดเก็บข้อมูลสํารองได้ จะต้องมีขอ้ ความใน Text Box นี
14.2.4 ปุ่ มคําสั ง สร้ างโฟลเดอร์ ย่อย เป็ นการสร้างโฟลเดอร์ ยอ่ ยต่อท้าย เมือเลือกปุ่ มคําสังนี Text Box
ด้านล่างจะคียข์ อ้ ความได้ และข้อความทีคียจ์ ะเป็ นโฟลเดอร์ ยอ่ ยต่อท้าย เมือคียข์ อ้ ความเรี ยบร้อย โปรแกรมก็
จะสร้างโฟลเดอร์ ยอ่ ยต่อท้าย
หมายเหตุ ข้อความทีคียเ์ ป็ นโฟลเดอร์ ยอ่ ยต่อท้าย ไม่ควรขึนต้นด้วยตัวเลข ไม่ควรมี
เครื องหมายทางคณิ ตศาสตร์ ไม่ควรมีเว้นวรรค หากจะเว้นวรรค ควรใช้เครื องหมายขีดเส้นใต้ "_" แทน และ
ข้อความไม่ควรยาวจนเกินไป
14.2.5 ปุ่ มคําสั ง ตกลง/บันทึก ใช้สาํ หรับบันทึกสํารองข้อมูล ลงไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ทีเลือก
14.3 ข้ อเสนอแนะ
14.3.1 ก่อนสํารองข้อมูล ต้องแน่ใจว่าข้อมูลต้นฉบับหรื อในโปรแกรมดี
14.3.2 Handy Drive ทีใช้ จะสํารองกีครังก็ได้ โดยข้อมูลสํารองล่าสุ ดจะทับข้อมูลทีสํารองไว้
ครังก่อน
14.3.3 สามารถเลือกไดร์ ฟ และโฟลเดอร์ สาํ รองข้อมูลได้ หากไม่มีโฟลเดอร์ ยอ่ ยควรสร้าง
โฟลเดอร์ เพือจัดเก็บข้อมูลให้เป็ นระบบ
14.3.4 หากเลือก Option อัตโนมัติ หรื อ Option ล่าสุ ด ไม่สามารถเลือกปุ่ มคําสัง เลือกไดร์ ฟ:\
โฟลเดอร์ และไม่สามารถเลือกปุ่ มคําสัง สร้างโฟลเดอร์ ยอ่ ยได้
14.3.5 การเลือก Option อัตโนมัติ หรื อ Option ล่าสุ ด ทําได้ง่ายและรวดเร็ ว
14.3.6 ควรสํารองอย่างน้อย 2 ที คือ ทีฮาร์ ดดิสต์ในเครื อง และที Handy Drive เพือป้ องกัน
ข้อมูลเสี ยหาย สามารถนํากลับมาใช้ได้
15. เรียกใช้ ข้อมูลสํ ารอง
15.1 หน้ าที ใช้เรี ยกข้อมูลทีสํารองไว้ กลับมาใช้งานคืน อาจเกิดจาก
1. เปลียนใจใช้ขอ้ มูลเก่า
2. ข้อมูลในโปรแกรมเสี ย เรี ยกใช้ขอ้ มูลสํารองแทน
3. ปรับเวอร์ ชนั กรณี ที ได้เวอร์ ชนโปรแกรมใหม่
ั
ให้ทาํ งานโปรแกรมเวอร์ ชนเก่
ั า แล้ว
สํารองข้อมูลไว้ ติดตังโปรแกรมเวอร์ ชนใหม่
ั
แล้วเรี ยกใช้ขอ้ มูลสํารอง ข้อมูลเก่าจะถูกเรี ยกสํารอง
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เข้าไปในโปรแกรม เวอร์ ชนใหม่
ั
และสามารถทํางานโปรแกรมเวอร์ ชนใหม่
ั
ได้โดยไม่ตอ้ งคีย ์ ข้อมูล
ขึนใหม่
15.2 วิธีการทํางาน
เนืองจากการทํางานในเมนูนี ข้อมูลในโปรแกรมจะถูกเขียนทับด้วยข้อมูลสํารอง และไม่สามารถเรี ยก
ข้อมูลในโปรแกรมกลับคืนได้ ดังนันผูท้ ีจะเข้าเมนูนีได้ จะต้องเป็ นเจ้าหน้าทีควบคุมระบบ หรื อ
เจ้าหน้าทีทีได้รหัสผ่านจากผูเ้ ขียนโปรแกรม หลังจากทีคียร์ หัสผ่านทีได้จากผูเ้ ขียนโปรแกรมแล้ว
จะได้ฟอร์ มตามรู ปที 15.1

รู ปที 15.1 แสดงฟอร์ มเรี ยกใช้ ข้อมูลสํารอง
จากรู ปที 15.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
15.2.1 ปุ่ มคําสั ง เลือกไดร์ ฟ:\โฟลเดอร์ ใช้สาํ หรับเลือกไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ทีเก็บข้อมูลสํารอง วิธีการ
ทํางานเหมือนปุ่ มคําสัง เลือกไดร์ ฟ:\โฟลเดอร์ ในเมนู สํารองข้อมูล
15.2.2 Text Box แสดงไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ใช้แสดงไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ทีได้จากปุ่ มคําสัง
เลือกไดร์ ฟ:\โฟลเดอร์
15.2.3 ปุ่ มคําสั ง ตกลง ใช้เพือตกลงเรี ยกใช้ขอ้ มูลสํารอง
15.3 ข้ อเสนอแนะ
15.3.1 หากพบข้อผิดพลาดขณะเรี ยกใช้ขอ้ มูลสํารอง หรื อพบแผ่นดิสต์เสี ย ควรเลือก Cancel เพราะหาก
เลือก OK ข้อมูลเสี ยจะเขียนทับข้อมูลดีในโปรแกรม
15.3.2 หากเวอร์ ชนของข้
ั
อมูลทีสํารอง ไม่ตรงกับเวอร์ ชนของโปรแกรม
ั
โปรแกรมจะเลือกทํา 2 วิธี คือ
- หากข้อมูลเวอร์ ชนตํ
ั ากว่า โปรแกรมจะแปลงข้อมูล ให้โปรแกรมเวอร์ ชนสู
ั งกว่าใช้งานได้
ยกเว้นเวอร์ ชนตํ
ั ากว่า 6.00 ไม่สามารถเรี ยกใช้ขอ้ มูลสํารองได้ เพราะได้ยกเลิกการ Support แล้ว
- หากข้อมูลเวอร์ ชนสู
ั งกว่าโปรแกรม โปรแกรมจะเตือนว่า ไม่รู้จกั ข้อมูลและไม่สามารถเรี ยกใช้
ข้อมูลสํารองได
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15.3.3 การสํารองข้อมูล ควรสํารองบ่อยๆ หรื อทุกครังทีเลิกการใช้งาน แต่การเรี ยกใช้ขอ้ มูล
สํารอง ควรเรี ยกใช้เมือจําเป็ นเท่านัน
16. เริมต้ นโปรแกรมภาคเรียนใหม่
14.1 หน้ าที
ใช้เริ มต้นโปรแกรมภาคเรี ยนใหม่ โดยโปรแกรมจะปรับ คาบเรี ยน - คาบสอนทุกคาบของ ครู ,
นักเรี ยน และห้องเรี ยนเป็ น ว่างทังหมด ต่อจากนันโปรแกรมให้เลือกลบรหัสวิชาออกหมดหรื อไม่ และเลือก
ลบชือ - รหัสผ่านออกหมดหรื อไม่ หลังจากนันปรับข้อมูลอืนๆ เสร็ จแล้วเท่ากับว่าเป็ นการ
เริ มต้นโปรแกรมภาคเรี ยนใหม่
16.2 วิธีการทํางาน
หลังจากเลือกเมนูนีแล้ว จะมีคาํ เตือนให้ผใู ้ ช้บุคคลอืนหยุดทํางานหากเป็ นการทํางานแบบ
เครื อข่าย ต่อจากนันจะมีขอ้ ความให้เลือกตามรู ปที 16.1

รู ปที 16.1 แสดงคําเตือนให้ สาํ รองข้ อมูลไว้ ก่อน
จากรู ปที 14.1 หากเลือก OK หมายถึง ได้สาํ รองข้อมูลไว้แล้ว หรื อ ข้อมูลในโปรแกรม ไม่จาํ เป็ นต้อง
นํามาใช้อีก หากเลือก Cancel หมายถึงต้องการออกไปสํารองข้อมูล หรื อไม่ตอ้ งการทํางานในเมนูนี หลังจาก
เลือก OK. แล้ว จะมีขอ้ ความถามเพือความแน่ใจอีก 2 ครัง หลังจากนันโปรแกรม
จะดําเนินการดังนี
-ปรับคาบสอนครู ทุกคนทุกคาบ เป็ นว่างหมด
-ปรับคาบเรี ยนนักเรี ยนทุกชัน ทุกคาบ เป็ นว่างหมด
-ปรับคาบการใช้หอ้ งของห้องเรี ยนทุกห้อง ทุกคาบ เป็ นว่างหมด
-ต่อจากนันโปรแกรมจะถาม เพือลบ ชือ- รหัสผ่าน ออกหมด
- ต่อจากนันโปรแกรมจะถาม เพือลบ รหัสวิชาออกหมด
หลังจากนัน โปรแกรมจะให้กาํ หนด ภาคเรี ยนที/ปี การศึกษา/เวลา/คาบ เมือกําหนดเสร็ จแล้ว
โปรแกรมจะแจ้งให้ทราบว่า การเริ มต้นภาคเรี ยนใหม่เสร็ จสมบูรณ์
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16.3 ข้ อเสนอแนะ
16.3.1 การปรับข้อมูลเป็ นว่างหมด ไม่สามารถเรี ยกกลับคืนได้ ต้องเรี ยกจากเมนูเรี ยกใช้
ข้อมูลสํารองเท่านัน จึงจะได้ขอ้ มูลเหมือนเดิม ดังนันควรสํารองข้อมูลก่อนเลือกเมนูนี เพราะหากเกิด
ข้อผิดพลาด หรื อเปลียนใจ สามารถนําข้อมูลสํารองกลับมาใช้คืนได้
16.3.2 หากต้องการจัดเก็บข้อมูลทีมีในโปรแกรมไว้เป็ นหลักฐาน ควรสํารองข้อมูลเก็บไว้ก่อน
16.3.3 เมนูนีควรทําครังเดียว คือเริ มต้นการจัดตารางสอน
16.3.4 เมือเลือกเมนูนีแล้ว ครู นักเรี ยน และห้องเรี ยน จะมีคาบเรี ยนคาบสอนเป็ นว่าง หลังจาก
นันให้เพิม ลบ แก้ไข รายชือครู นักเรี ยน และห้องเรี ยนให้ถูกต้อง แล้วจึงดําเนินการจัดตารางสอนต่อไป
16.3.5 หากติดตังโปรแกรมใหม่ ควรใช้เมนูเริ มต้นโปรแกรมใหม่ เพือลบข้อมูลออกหมด แล้วคียข์ อ้ มูล
ครู นักเรี ยน ห้องเรี ยน และรหัสวิชาใหม่ แต่หากใช้โปรแกรมไปแล้วอย่างน้อย 1 ภาคเรี ยน
ควรใช้เมนูนีเพือลบเพียงคาบเรี ยนคาบสอนเท่านัน รายชือครู /นักเรี ยน/ห้องเรี ยน ยังอยูค่ งเดิม
17. เริมต้ นโปรแกรมใหม่
17.1 หน้ าที หลังจากติดตังโปรแกรมจากแผ่นต้นฉบับครังแรก ข้อมูลทีอยูใ่ นโปแกรมจะเป็ นข้อมูล
ทีมากับโปรแกรมต้นฉบับ ดังนันเมือเราจะจัดตารางสอนใหม่ เราจะต้องลบข้อมูลออกหมด แล้วคีย ์
ข้อมูลขึนใหม่
17.2 วิธีการทํางาน
เมือเลือกเมนูนี โปรแกรมจะเตือนให้ผใู ้ ช้โปรแกรมบุคคลอืนหยุดทํางาน หากเป็ นการทํางานแบบ
เครื อข่าย (ทํางานพร้อมกันหลายคน) หลังจากนันจะได้ขอ้ ความเตือนให้สาํ รองข้อมูลตามรู ปที 17.1

รู ปที 17.1 แสดงข้ อความเตือนให้ สาํ รองข้ อมูล
จากรู ปที 171 หากเลือก OK ได้สาํ รองข้อมูลไว้แล้วหรื อต้องการลบข้อมูลทิงไป หากเลือก Cancel
หมายถึง ต้องการจะออกจากเมนูออกไปสํารองข้อมูล หรื อไม่ตอ้ งการทํางานในเมนูนีต่อไป
หากเลือก Ok โปรแกรมจะถามเพือความแน่ใจอีก 2 ครัง หลังจากนันโปรแกรมจะเริ มดําเนินการดังนี
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- ลบข้อมูลครู /นักเรี ยน/ห้องเรี ยน ออกหมดแล้วเพิมรายการว่าง 1 รายการ
- โปรแกรมจะถามว่า ต้องการลบรหัสวิชาออกหมดหรื อไม่ หากตอบ Yes รหัสวิชาจะถูกลบออก
หมด แล้วเพิมรายการ 1 รายการ เป็ นรหัสวิชา กก.บ. หรื อกิจกรรมบังคับ หากตอบ No รหัสวิชาจะอยูค่ ง
เดิม
- เสร็ จแล้วโปรแกรมจะแจ้ง การเริ มต้นโปรแกรมใหม่เสร็ จสมบูรณ์
17.3 ข้ อเสนอแนะ
17.3.1 การเลือกเมนูนี จะทําเพียงครังเดียว เพือลบข้อมูลทีมากับโปรแกรมต้นฉบับออกหมด แล้วคีย ์
ข้อมูลใหม่
17.3.2 ควรสํารองข้อมูลไว้ หากมีขอ้ ผิดพลาดสามารถเรี ยกใช้ขอ้ มูลสํารองได้
18. จบการทํางาน
18.1 หน้ าที
ใช้จบการทํางาน ออกจากโปรแกรมจัดตารางสอน
18.2 วิธีการทํางาน
เมือเลือกเมนูนี จะได้จอภาพตามรู ป 18.1

รู ปที 18.1 ฟอร์ มจบการทํางาน
จากรู ปที 18.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1) ปุ่ มคําสัง สํ ารองข้ อมูลที C:\สํ ารองตารางสอน_608_ตามด้ วยวันทีเดือนปี พ.ศ. และจบ F8 ใช้สาํ หรับ
จบการทํางานแบบสํารองของมูลไปเก็บไว้ทีไดร์ ฟ C โฟลเดอร์ สาํ รองตารางสอน_608_ตามด้วยวันทีเดือนปี
พ.ศ. ของเครื องคอมพิวเตอร์
2) ปุ่ มคําสั ง ไม่ จบ F11 ใช้เพือเปลียนใจ ไม่จบการทํางาน
3) ปุ่ มคําสั ง จบ โดยไม่ สํารองข้ อมูล Esc ใช้เพือจบการทํางาน โดยไม่ได้สาํ รองข้อมูล
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18.3 ข้ อเสนอแนะ
18.3.1 หากจบการทํางานแบบสํารองของมูลไปเก็บไว้ทีไดร์ ฟ C โฟลเดอร์ สาํ รองตารางสอน_
608 ตามด้วยวันทีเดือนปี พ.ศ. ของเครื องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมจะสํารองข้อมูลให้ตามชือโฟลเดอร์ พร้อมจบ
การทํางาน หากเป็ นวันเดือนปี พ.ศ. เดียวกัน ก็จะสําเนาทับในโฟลเดอร์ เดียวกัน
18.3.2 สามารถจบแบบสํารองของมูลไปเก็บไว้ทีไดร์ ฟ C โฟลเดอร์ สาํ รองตารางสอน_608_ตามด้วย
วันทีเดือนปี พ.ศ. ของเครื องคอมพิวเตอร์ แล้วสําเนาโฟลเดอร์ ทีสํารองต่อไปยังไดร์ ฟอืน หรื อ Handy Drive
แต่หากต้องการเก็บที ไดร์ ฟอืน หรื อ Handy Drive ให้เลือกเมนู สํารองข้อมูล
18.3.3 ข้อดีของการจบแบบสํารองของมูลไปเก็บไว้ทีไดร์ ฟ C โฟลเดอร์ สาํ รองตารางสอน
_608_ตามด้วยวันทีเดือนปี พ.ศ. ของเครื องคอมพิวเตอร์ คือ ง่ายและรวดเร็ ว และมีวนั ทีกํากับทําให้
รู ้วา่ เป็ นข้อมูลสํารองวันทีเท่าใด ข้อเสี ย คือ หากสํารองหลายๆครังหลายๆวัน ผลก็คือ จะเกิดโฟลเดอร์
สํารองตารางสอน_608 ในไดร์ ฟ C จํานวนมาก วิธีแก้ไข คือ ใช้ Windows ลบโฟลเดอร์ ทีไม่ตอ้ งการทิง
18.3.4 ควรจบการทํางาน ด้วยเมนู จบการทํางาน เพราะโปรแกรมจะบันทึกข้อมูลการเข้าใช้
โปรแกรมของผูใ้ ช้ หากไม่จบด้วยเมนู จบการทํางาน เช่น ปิ ดเครื องโดยไม่จบออกจากโปรแกรม
ผลก็คือ ข้อมูลการเข้าใช้โปรแกรมของผูใ้ ช้จะยังคงอยู่ ทําให้เจ้าหน้าทีควบคุมระบบต้องถอนการใช้
โปรแกรม
18.3.5 หากทํางานแบบเครื อข่าย (Lan)
1) การเปิ ดเครื องคอมพิวเตอร์ ทาํ งาน ควรเปิ ดเครื องแม่ (Server) หรื อเครื องทีมีโปรแกรมและ
ข้อมูลอยู่ และเครื องลูก (Workstation) หากไม่เปิ ดเครื องแม่ (Server) ไม่สามารถ
ทํางานได้ เพราะเครื องลูกไม่สามารถเรี ยกใช้ขอ้ มูลจากเครื องแม่ได้
2) การปิ ดเครื องคอมพิวเตอร์ เครื องแม่ (Server) ต้องปิ ดเป็ นเครื องสุ ดท้าย ห้ามปิ ดก่อนเครื อง
ลูก (Workstation)
3) ควรติดตัง Lan แบบสายจะดีกว่า Lan แบบไม่มีสาย (Wireless) เพราะ Lan แบบสายรับ
และส่ งสัญญาณมันคงและดีกว่า แบบไม่มีสาย (Wireless)

บทที 3
Wizards กําหนดคาบ
เมนูบาร์ Wizards กําหนดคาบ มีเมนูยอ่ ยต่าง ๆ ให้เลือกดังนี
1. กําหนดพักเทียง
2. Wizards กําหนดคาบ
แฟ้มข้อมูลทีใช้ในการจัดตารางสอนจะมี 3 ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลครู ฐานข้อมูล
นักเรี ยน และฐานข้อมูลห้องเรี ยน ซึ งหากใช้ครบทัง 3 ฐานข้อมูล เช่น จัดวันพุธ คาบที 4 ให้แก่รหัสครู 0402
นายธี รวัฒน์ สุ พพัตกุล นักเรี ยนรหัสชัน 6/1 ห้องเรี ยนห้อง 111 จะเห็นว่า ลงจัด
ทีละคาบโดยใช้ครู 1 คน นักเรี ยน 1 ชัน ห้องเรี ยน 1 ห้องเรี ยน จะเป็ นการจัดตารางสอน ซึ งหากเลือกเมนู จัด
ตารางสอน โปรแกรมจะลงคาบให้ทงครู
ั นักเรี ยน และห้องเรี ยนพร้อมกัน หากเรี ยน
ติดต่อกัน 2,3,... ก็ลงคาบติดต่อกัน 2,3,... คาบต่อกันไป
หากเรากําหนดคาบใช้ไม่ครบ 3 ฐานข้อมูล (ครู ,นักเรี ยน,ห้องเรี ยน) หรื อใช้ครบ
แต่จดั พร้อมกันทีละหลายคน,หลายชัน,หลายห้องเรี ยน ลักษณะการจัดแบบนีเรี ยกว่า การกําหนดคาบหรื อ
Lock คาบ ตัวอย่างของการจัดแบบ Lock คาบ เช่น
1. กิจกรรมบังคับ ได้แก่ ลูกเสื อ , เนตรนารี ฯลฯ
2. กิจกรรมชุมนุม
3. วิชาโครงงาน ของ ม. 3 เรี ยนพร้อมกันหลายชัน ครู สอนหลายคน
4. กิจกรรมแนะแนว
- หากจัดแบบ ครู สอนนักเรี ยน โดยไม่ใช้หอ้ งเรี ยน ต้องจัดแบบกําหนดคาบ
(Lock คาบ)
- หากจัดแบบคาบเดียว ใช้ครู 1 คน นักเรี ยน 1 ชัน และห้องเรี ยน 1 ห้อง ต้องจัด
แบบจัดตารางสอน
5. ประชุมหัวหน้าหมวด ประชุมครู กลุ่มย่อย ฯลฯ
6. กิจกรรมอิสระ คล้ายกิจกรรมแนะแนว
7. ครู สอน 1 คน สอนนักเรี ยน 2 ชัน หรื อมากกว่า
8. ครู สอน 2 คน หรื อมากกว่า สอนนักเรี ยน 1 ชัน
9. ครู สอนหลายคน สอนนักเรี ยนหลายชัน
10. พักเทียง ม. ต้น และ ม. ปลาย ไปตรงกัน
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ตัวอย่างการจัดแบบต่าง ๆ โดยละเอียดดังนี
1. กิจกรรมบังคับ ได้แก่ ลูกเสื อ,เนตรนารี ฯลฯ
- การจัดโดยไม่ ใช้ คอมพิวเตอร์
1. กําหนดคาบให้แก่นกั เรี ยนระดับ ม. ต้น เช่น พุธ คาบที 8 อาจใช้กระดาษยาวปิ ด
หรื อทําเครื องหมาย เพือให้ทราบว่า นักเรี ยนระดับ ม. ต้น ต้องเรี ยนกิจกรรมบังคับ
2. กําหนดคาบให้แก่ครู ผสู ้ อนกิจกรรมบังคับทุกคน กําหนดให้ตรงกับนักเรี ยนคือ วันพุธคาบ
8 อาจใช้กระดาษยาวปิ ด หรื อทําเครื องหมาย เพือให้ทราบว่าครู ไม่วา่ งต้องสอนวิชา
กิจกรรมบังคับ
- การจัดโดยใช้ เครื องคอมพิวเตอร์
1. กําหนดคาบให้แก่นกั เรี ยนระดับ ม. ต้น เลือกเมนู Lock คาบนักเรี ยน(ทีละชัน) หรื อ Lock
คาบนักเรี ยน (พร้อมกันหลายชัน)
2. กําหนดคาบให้แก่ครู ทีสอนกิจกรรมบังคับ กําหนดให้ตรงกับนักเรี ยน เลือกเมนู Lock คาบ
ครู (ทีละคน) หรื อ Lock คาบครู (พร้อมกันหลายคน)
2. กิจกรรมชุ มนุม คล้ายกิจกรรมบังคับ ลูกเสื อ เนตรนารี ฯลฯ แต่กิจกรรมชุมนุม
จะเรี ยนพร้อมกันทุกระดับชัน ทังระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย และครู สอนทุกคน
- การจัดโดยไม่ ใช้ คอมพิวเตอร์
1. กําหนดให้กบั นักเรี ยนทุกชัน โดยอาจใช้กระดาษยาวปิ ดหรื อทําเครื องหมาย
เพือให้ทราบว่า นักเรี ยนทุกห้องต้องเรี ยนกิจกรรมชุมนุมพร้อมกัน
2. กําหนดคาบให้กบั ครู ผสู ้ อนทุกคน ให้ตรงกับนักเรี ยนโดยใช้กระดาษยาวปิ ด หรื อทํา
เครื องหมาย เพือให้ทราบว่าครู ทุกคนต้องสอนกิจกรรมชุมนุม
- การจัดโดยใช้ เครื องคอมพิวเตอร์
1. กําหนดคาบให้กบั นักเรี ยนทุกชันโดยเลือกเมนู Lock คาบนักเรี ยน(ทีละชัน) หรื อ Lock
คาบนักเรี ยน (พร้อมกันหลายชัน)
2. กําหนดคาบให้กบั ครู ทุกคน โดยเลือกเมนู Lock คาบครู (ทีละคน) หรื อ Lock คาบครู
(พร้อมกันหลายคน)
3. วิชาโครงงาน ของ ม.3 เป็ นการจัดแบบนักเรี ยนหลายชัน ครู สอนหลายคนและ ห้องเรี ยนหลาย
ห้องเรี ยน โดยนักเรี ยนกําหนดเฉพาะชือวิชาเท่านัน(เพราะครู สอนหลายคน
ห้องเรี ยนหลายห้องเรี ยน) เช่น ง 301 เมือถึงคาบเรี ยน นักเรี ยนดูตารางเรี ยนห็นเป็ น ง 321
(โครงงาน) ก็จะแยกกันไปเรี ยนตามทีตนเองเลือกไว้ สําหรับครู ทีสอนแต่ละคน จะสอนประจํา
ห้องเรี ยนคนละห้องเรี ยน เมือถึงเวลาสอนครู แต่ละคนก็จะไปประจําห้อง
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- การจัดโดยไม่ ใช้ คอมพิวเตอร์
1. กําหนดคาบให้กบั นักเรี ยนทีเรี ยนวิชาโครงงาน หรื อนักเรี ยนระดับม. 3 โดย
ปิ ดกระดาษยาวหรื อทําเครื องหมายว่าเป็ นวิชาโครงงาน
2. กําหนดคาบให้กบั ครู กบั ห้องเรี ยน พร้อมกัน โดยครู 1 คน ใช้หอ้ งเรี ยน 1 ห้องเรี ยน
- การจัดโดยใช้ คอมพิวเตอร์
1. กําหนดคาบให้กบั นักเรี ยน โดยเลือกเมนู Lock คาบนักเรี ยน (ทีละชัน ) หรื อ Lock คาบ
นักเรี ยน (พร้อมกันหลายชัน)
2. กําหนดคาบครู กบั ห้องเรี ยนพร้อมกัน ซึ งจะเป็ นการกําหนดคาบให้ครู ทีละคน
ใช้หอ้ งเรี ยนทีละห้องเรี ยนพร้อมกัน กําหนดให้ครู ทีละคนจนครบครู ทีสอน
4. กิจกรรมแนะแนว
- การจัดโดยไม่ ใช่ คอมพิวเตอร์
1. หากมีหอ้ งเรี ยน (ไม่มีการเดินเรี ยน) อาจจัดแบบจัดตารางสอน กล่าวคือ จัดลง 1 คาบโดยมีครู
1 คน นักเรี ยน 1 ชัน และใช้ ห้องเรี ยน 1 ห้องเรี ยน
2. หากมีหอ้ งเรี ยนไม่พอ (มีการเดินเรี ยน) วิชาแนะแนวอาจให้ครู สอนนักเรี ยน แต่ไม่ใช้หอ้ ง
ดังนัน กําหนดคาบให้ครู และนักเรี ยนให้ตรงกัน ส่ วนห้องเรี ยนไม่ตอ้ งกําหนด
- การจัดโดยใช้ เครื องคอมพิวเตอร์
1. หากมีหอ้ งเรี ยนพอ (ไม่มีการเดินเรี ยน) อาจจัดแบบจัดตารางสอน โดยเลือกเมนูจดั ตารางสอน
2. หากห้องเรี ยนไม่พอ จัดแบบกําหนดคาบครู กบั นักเรี ยนพร้อมกัน จัดโดยเลือกเมนู Lock คาบ
ครู กบั นักเรี ยนพร้อมกัน
5. ประชุ มหน้ าหมวด, หัวหน้ าคณะสี ฯลฯ การประชุมแบบต่าง ๆ จะมีครู หลายคน
นักเรี ยนไม่มี ห้องเรี ยนอาจใช้ 1 ห้อง หรื ออาจไม่ใช้หอ้ ง (เป็ นห้องประชุมเล็กหรื ออืนๆ ซึ งไม่มีในแฟ้มข้อมูล
ห้องเรี ยน ถือว่าไม่ใช้หอ้ งเรี ยน)
- การจัดโดยไม่ ใช้ คอมพิวเตอร์
1. กําหนดคาบให้กบั ครู ทุกคนทีจะเข้าประชุม
2. หากมีการใช้หอ้ งเรี ยน กําหนดคาบให้กบั ห้องเรี ยน 1 ห้อง เช่น ห้องเทคโน ฯ
- การจัดโดยใช้ คอมพิวเตอร์
1. กําหนดคาบให้กบั ครู ทุกคนทีเข้าประชุม โดยเลือกเมนู Lock คาบครู (ทีละคน) หรื อ Lock
คาบครู (พร้อมกันหลายคน)
2. หากมีการใช้หอ้ งเรี ยน เช่น ห้องเทคโน ฯ เลือกเมนู Lock คาบห้องเรี ยน (ทีละ
ห้องเรี ยน)
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6. กิจกรรมอิสระ คล้ายข้อ 4 กิจกรรมแนะแนว
7. ครู สอน 1 คนนักเรียน 2 ห้ องหรื อมากกว่ า
- การจัดโดยไม่ ใช้ คอมพิวเตอร์
1. กําหนดคาบให้กบั นักเรี ยนทัง 2 ห้องหรื อมากกว่า
2. กําหนดคาบให้ครู 1 คน พร้อมห้องเรี ยนให้ตรงกับนักเรี ยน
- การจัดโดยใช้ คอมพิวเตอร์
1. กําหนดคาบให้กบั นักเรี ยนทัง 2 ห้องหรื อมากกว่า โดยเลือกเมนู Lock คาบนักเรี ยน (ทีละชัน)
หรื อเลือกเมนู Lock คาบนักเรี ยน (พร้อมกันหลายชัน)
2. กําหนดคาบครู กบั ห้องเรี ยนพร้อมกัน โดยเลือกเมนู Lock คาบครู กบั ห้องเรี ยน
8. ครู สอน 2 คนหรื อมากกว่ า สอนนักเรียน 1 ห้ อง
8.1 ครูสอนพร้ อมกัน นักเรียนแยกกันไปเรียน เช่น นักเรี ยนชายเรี ยนช่างยนต์ นักเรี ยนหญิงเรี ยน
ตัดเย็บเสื อผ้า
- การจัดโดยไม่ ใช้ คอมพิวเตอร์
1. กําหนดคาบให้นกั เรี ยน 1 ชัน
2. กําหนดคาบให้กบั ครู ทีละคน พร้อมห้องเรี ยน 1 ห้อง จนครบทุกคนทีสอน
- การจัดโดยใช้ คอมพิวเตอร์
1. กําหนดคาบให้นกั เรี ยน 1 ชัน โดยเลือกเมนู Lock คาบนักเรี ยน (ทีละชัน ม .) หรื อ Lock
คาบนักเรี ยน (พร้อมกับหลายชัน )
2. กําหนดคาบครู กบั ห้องเรี ยนพร้อมกัน โดยเลือกเมนู Lock คาบครู กบั ห้องเรี ยน
8.2 ครู สอนพร้ อมกัน นักเรียนเรียนพร้ อมกันทังห้ อง เช่น ครู คนแรกสอนต้นเทอมครู อีกคนสอน
ปลายเทอม
- การจัดโดยใช้ เครื องคอมพิวเตอร์
1. กําหนดคาบให้แก่ครู ทีละคน
2. กําหนดคาบให้กบั นักเรี ยนพร้อมห้องเรี ยน
- การจัดโดยใช้ เครื องคอมพิวเตอร์
1. กําหนดคาบให้แก่ครู ทีละคน โดยเลือกเมนู Lock คาบครู (ทีละคน) หรื อ Lock คาบครู
(พร้อมกันหลายคน)
2. กําหนดคาบให้กบั นักเรี ยนพร้อมกับห้องเรี ยน โดยเลือกเมนู Lock คาบ
นักเรี ยนกับห้องเรี ยน
9. ครู สอนหลายคน สอนนักเรียนหลายชั น ม. เหมือนกิจกรรมบังคับ
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10. พักเทียง ม. ต้ น และ ม. ปลาย ไปตรงกัน
- การจัดโดยไม่ ใช้ คอมพิวเตอร์
กําหนดคาบให้กบั นักเรี ยน โดยใช้กระดาษยาว หรื อทําเครื องหมาย เช่น ม.ต้น
พักคาบ 4 ม. ปลายพักคาบ 5
- การจัดโดยใช้ คอมพิวเตอร์
กําหนดคาบให้กบั นักเรี ยน โดยเลือกเมนู Lock คาบ นักเรี ยน (ทีละชัน ) หรื อ Lock คาบ
นักเรี ยน (พร้อมกันหลายชัน ) เพือกําหนด ม.ต้น พักคาบ 4 ม.ปลายพักคาบที 5
เพือความสะดวกและง่าย ดังนันจึงสร้างเมนู Wizards กําหนดคาบ โดยจะเป็ นการอธิ บายวิธีการทํางาน
หรื อวิธีการ Lock คาบแบบต่างๆ พร้อมมีปุ่มคําสังให้เลือกทํางานทันที หากการจัด Lock ใดตรงกับความ
ต้องการสามารถทํางานได้ทนั ที หากไม่ตรงความต้องการก็ให้พิจารณาการ
จัดตารางสอนด้วยมือ แล้วนํามาเปรี ยบเทียบเลือกเมนู กําหนดคาบ เมนูยอ่ ยต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการ
รายละเอียดการทํางานของแต่ละเมนู มี ดังนี
1. กําหนดพักเทียง
1.1 หน้ าที ใช้อธิ บายวิธีการกําหนดพักเทียง เพือให้มีคาํ ว่า พักเทียง ทีหัวตารางและในตาราง
พร้อมมีปุ่มคําสังให้เลือกทํางานได้ทนั ที
1.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 1.1 แสดงฟอร์ มกําหนดพักเทียง
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จากรู ปที 1.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1.2.1 ข้ อความอธิบาย และปุ่ มคําสั งเลือกทํางาน ใช้แสดงข้อความรายละเอียด และ
ปุ่ มคําสังเลือกทํางาน ควรอ่านให้เข้าใจและทําตามขันตอน ก็จะสามารถกําหนดพักเทียงได้
1.2.2 ปุ่ มคําสั ง จบ ใช้เพือจบออกจากเมนู กําหนดพักเทียงนี
1.3 ข้ อเสนอแนะ
13.1 หากทังโรงเรี ยนนักเรี ยนพักเทียงไม่ตรงกัน ไม่ควรกําหนดให้มีคาํ ว่า พักเทียง ทีหัวตาราง
13.2 หากทังโรงเรี ยนพักเทียงตรงกัน อาจจะให้มีคาํ ว่า พักเทียงทีหัวตาราง หรื อไม่มีก็ได้ เช่นเป็ นทีรู ้กนั
ว่า ระหว่างคาบที 4 และคาบที 5 เป็ นพักเทียง เป็ นต้น และการทีไม่คาํ ว่า พักเทียง
ทีหัวตารางทําให้ ตารางเล็กลง ประหยัดหมึกพิมพ์
13.3 หากให้มีคาํ ว่าพักเทียงทีหัวตาราง ควรกําหนดตังแต่แรกก่อนเริ มจัดตารางสอน
2. Wizards กําหนดคาบ
2.1 หน้ าที ใช้อธิ บายความหมายของคําว่า การจัดตารางสอน กับการกําหนดคาบ (Lock คาบ) และอธิ บาย
การ Lock คาบแบบต่างๆ 6 วิธี พร้อมปุ่ มคําสังให้เลือกทํางานได้ทนั ที
2.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 2.1 แสดงฟอร์ ม Wizards กําหนดคาบ
จากรู ปที 2.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
2.2.1 Page Frame อธิบายการทํางานและปุ่ มคําสั งเลือกทํางาน ใช้อธิ บายวิธีการทํางานและสามารถคลิก
ปุ่ มคําสังเพือเลือกทํางานได้ทนั ที
2.2.2 ปุ่ มคําสั ง จบ ใช้เพือจบออกจากเมนูนี

3-7
2.3 ข้ อเสนอแนะ
2.3.1 ควรอ่านและทําความเข้าใจเกียวคําว่า การจัดตารางสอน และการกําหนดคาบ (Lock คาบ) เพือจะ
ได้เลือกเมนูทาํ งานได้ถูกต้อง
2.3.2 ตัวอย่างการ Lock คาบมีเพียง 6 วิธีเท่านัน หากไม่ตรงความต้องการให้ พิจารณาการ Lock
คาบด้วยมือ แล้วนํามาเปรี ยบเทียบกับการจัดด้วยโปรแกรม โดยเลือกเมนูหลัก กําหนดคาบ และเลือกเมนูยอ่ ย
ตามทีต้องการ
2.3.3 การกําหนดคาบ หรื อ Lock คาบ ต้องทําก่อนการจัดตารางสอน เพราะเมือ Lock คาบแล้วการ
ย้าย Lock คาบจะทําได้ยาก

บทที 4
กําหนดคาบ
เมนูบาร์ กําหนดคาบ มีเมนูยอ่ ยต่าง ๆ ให้เลือกดังนี
1. Lock คาบครู (ทีละคน)
2. Lock คาบครู (พร้อมกันหลายคน)
3. Lock คาบนักเรี ยน (ทีละชัน)
4. Lock คาบนักเรี ยน (พร้อมกันหลายชัน)
5. Lock คาบห้องเรี ยน (ทีละห้องเรี ยน)
6. Lock คาบห้องเรี ยน (พร้อมกันหลายห้องเรี ยน)
7. Lock คาบครู กบั นักเรี ยน
8. Lock คาบครู กบั ห้องเรี ยน
9. Lock คาบนักเรี ยนกับห้องเรี ยน
รายละเอียดการทํางานของแต่ละเมนู มีดงั นี
1. Lock คาบครู (ทีละคน)
1.1 หน้ าที ใช้กาํ หนดคาบหรื อ Lock คาบให้ครู เพียงแฟ้มข้อมูลเดียว เพือทําให้ครู ไม่วา่ ง
1.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 1.1 แสดง Lock คาบครู (ทีละคน)
จากรู ปที 1.1 มีส่วน ประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1.2.1 ปุ่ มคําสั ง ค้ นหาครู ใช้เพือค้นหาครู ทีต้องการ Lock คาบครู
1.2.2 Text box แสดง รหัสครู คํานําหน้าชือ , ชือ - สกุล
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1.2.3 Text box รวม ใช้แสดงจํานวนคาบรวม
1.2.4 ปุ่ มคําสั ง เช็ คคาบ ใช้เพือตรวจสอบจํานวนคาบสอนทังหมด
1.2.5 ปุ่ มคําสั ง จบ ใช้คลิกเพือออกจากเมนูนี
1.2.6 ตารางสอน ครู ใช้แสดงตารางสอนครู โดยทีหากคลิกซ้ายในช่อง วัน/คาบ จะเป็ นการเลือกเพิม
ลบ แก้ไข และย้ายคาบ
1.2.7 PageFrame แสดงจํานวนคาบ และบันทึกท้ ายตารางสอนครู ใช้แสดงจํานวนคาบ และคียข์ อ้ มูลที
จะเป็ นข้อความบันทึกท้ายตารางสอนครู
1.3 ข้ อเสนอแนะ
1.3.1 ฟอร์ มนีต้องการแสดง 7 วันวันละ 14 คาบ สระบบ-ล่างอาจถูกซ่อน แต่ขอ้ มูลจริ ง
ยังคงมีเหมือนเดิม
1.3.2 ข้อความทีเพิม Lock คาบให้จดั ข้อมูลแบ่งให้สวยงาม เช่น ประชุมหัวหน้าคณะสี
แยกคียเ์ ป็ น ประชุม หัวหน้า คณะสี เป็ นต้น
1.3.3 ข้อมูลทีจัดแบบ Lock คาบครู ถ้าจะลบ แก้ไข หรื อย้ายคาบ จะต้องเลือกเมนู Lock คาบครู เท่านัน
จึงจะลบ แก้ไข และย้าย Lock คาบครู ได้
2. Lock คาบครู (พร้ อมกับหลายคน)
2.1 หน้ าที ใช้กาํ หนดคาบ หรื อ Lock คาบครู พร้อมกันหลาย ๆ คน เช่น คาบกิจกรรมบังคับ ซึ งจะทําให้
การกําหนดคาบทําได้เร็ วขึน
2.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 2.1.1 แสดงฟอร์ ม Lock คาบครู (พร้ อมกันหลายคน) Page กําหนด # เลือกครู
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สําหรับ Page กําหนด # เลือกครู หมายถึง รายชือครู คนใดทีมีเครื องหมาย # นําหน้าครู คนนันจะ
ถูก Lock คาบ หรื อกําหนดข้อความบันทึกท้ายตารางสอนครู ตามกําหนด และกําหนดคํานําหน้าชือครู เฉพาะ
ในตารางเรี ยนตารางสอนตามกําหนด จากรู ปที 2.1.1 มีวธิ ี การทํางานดังนี
2.2.1 Option Group เลือกรายการ ใช้เพือเลือกรายการตามทีกําหนด ได้แก่ เลือกตาม
รหัสครู เลือกตามคํานําหน้าชือ เลือกตามชือ เลือกตามนามสกุล เลือกตามบันทึกท้ายตารางสอนครู และเลือก
ตามคํานําหน้าชือครู เฉพาะในตารางเรี ยนตารางสอน
2.2.2 ตารางแสดงรายการเพือเลือก ใช้แสดงรายข้อมูลครู เพือเลือกทําเครื องเหมาย # โดยให้คลิกทีช่อง
เลือก หรื อกดปุ่ มเครื องหมาย +(บวก) และเครื องหมาย -(ลบ) ขณะเคอร์ เซอร์ อยูใ่ น
ช่องเลือก สําหรับข้อมูลทีเป็ นช่องสี ขาว สามารถแก้ไขได้
2.2.3 ปุ่ มคําสั ง ล้ าง # หมด ใช้เพือล้าง # หมด แสดงว่าไม่เลือกทังหมด
2.2.4 ปุ่ มคําสั ง เพิม # หมด ใช้เพิม # หมด แสดงว่าเลือกเพือเพิม Lock คาบให้กบั ครู ทุกคน
2.2.5 ปุ่ มคําสั ง แสดงครู ใช้เพือแสดงตารางสอนครู
2.2.6 ปุ่ มคําสั ง ค้ นหา ใช้คน้ หารายชือครู โดยค้นหาตาม รหัสครู ชือ หรื อ นามสกุล

รู ปที 2.2 แสดง Page กําหนดข้ อมูลทีจะแก้ ไข
จากรู ปที 2.2 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
2.2.7 Combo box เลือกวันและคาบที ใช้เลือกวันและคาบที
2.2.8 Text box วิชา คียอ์ ะไรก็ได้
2.2.9 Text box ชั น คียอ์ ะไรก็ได้ แต่หา้ มตรงกับรหัส ชัน ในแฟ้มข้อมูลนักเรี ยน เพราะ
จะทําให้ซาซ้
ํ อนกันได้ แต่ถา้ หากไม่ให้ชนกัน ให้คียว์ า่ งหรื อเคาะว่าง 1 เคาะแล้วคียช์ นั
2.2.10 Text box ห้ อง คียอ์ ะไรก็ได้ แต่หา้ มตรงกับรหัส ชัน ในแฟ้มข้อมูลนักเรี ยน เพราะ
จะทําให้ซาซ้
ํ อนกันได้ แต่ถา้ หากไม่ให้ชนกัน ให้คียว์ า่ งหรื อเคาะว่าง 1 เคาะแล้วคียร์ หัสห้องเรี ยน
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2.2.11 ปุ่ มคําสั ง เริมกําหนด ใช้เริ มกําหนดค่า ให้ครู แต่ละคน
2.2.12 ปุ่ มคําสั ง แสดงครู ใช้เพือแสดงตารางสอนครู
สําหรับ Page ข้อความบันทึกท้ายตารางสอนครู และ Page กําหนดคํานําหน้าชือครู เฉพาะในตาราง
เรี ยน/สอน วิธีการทํางานเหมือน Page กําหนดข้อมูลทีจะแก้ไข
2.3 ข้ อเสนอแนะ
2.3.1 ควรตรวจสอบการใส่ เครื องหมาย # ก่อนคลิกปุ่ มคําสัง เริ มกําหนดค่าให้กบั ครู แต่ละคน
2.3.2 ควรคลิกปุ่ มคําสัง ล้าง # หมด ก่อนเริ มกําหนด # ให้กบั ครู
2.3.3 หากข้อมูลครู เดิมเป็ น ว่าง โปรแกรมจะกําหนดค่าให้ทนั ทีแต่หากเดิมข้อมูลครู ไม่วา่ ง หากข้อมูล
เดิมเป็ นการจัดแบบ Lock คาบครู โปรแกรมจะถามให้เลือกตอบ หากตอบ Ok โปรแกรมจะนําข้อมูล Lock
คาบครู ใหม่ เขียนทับข้อมูล Lock คาบครู เก่า หากตอบ Cancel ข้อมูล Lock คาบครู เก่าจะคงอยูเ่ หมือนเดิม
แต่หากข้อมูลจัดแบบวิธีอืน ไม่สามารถ Lock คาบครู ได้
3. Lock คาบนักเรียน (ทีละชั น)
เหมือนกับการ Lock คาบครู (ทีละคน) เพียงแต่ การ Lock คาบครู (ทีละคน) จะนําข้อมูล
ลงแฟ้มข้อมูลครู เพียงแฟ้มเดียว แต่การ Lock คาบนักเรี ยน (ทีละชัน) เป็ นการนําข้อมูลลง
แฟ้มข้อมูลนักเรี ยนเพียงแฟ้มข้อมูลเดียว
4. Lock คาบนักเรียน (พร้ อมกันหลายชั น)
เหมือนกับการ Lock คาบครู (พร้อมกันหลายคน) เพียงแต่ การ Lock คาบครู (พร้อมกันหลายคน) จะ
นําข้อมูลลงแฟ้มข้อมูลครู เพียงแฟ้มเดียว แต่การ Lock คาบนักเรี ยน (พร้อมกัน
หลายชัน) เป็ นการนําข้อมูลลงแฟ้มข้อมูลนักเรี ยนเพียงแฟ้มข้อมูลเดียว
5. Lock คาบห้ องเรียน (ทีละห้ องเรียน)
เหมือนกับการ Lock คาบครู (ทีละคน) เพียงแต่ การ Lock คาบครู (ทีละคน) จะนําข้อมูลลง
แฟ้มข้อมูลครู เพียงแฟ้มเดียว แต่การ Lock คาบห้องเรี ยน (ทีละห้องเรี ยน) เป็ นการนําข้อมูล
ลงแฟ้มข้อมูลห้องเรี ยนเพียงแฟ้มข้อมูลเดียว
6. Lock คาบห้ องเรียน (พร้ อมกันหลายห้ องเรียน)
เหมือนกับการ Lock คาบครู (พร้อมกันหลายคน) เพียงแต่ การ Lock คาบครู (พร้อมกันหลายคน) จะ
นําข้อมูลลงแฟ้มข้อมูลครู เพียงแฟ้มเดียว แต่การ Lock คาบห้องเรี ยน (พร้อมกันหลายห้องเรี ยน) เป็ นการนํา
ข้อมูลลงแฟ้มข้อมูลห้องเรี ยนเพียงแฟ้มข้อมูลเดียว
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7. Lock คาบ ครูกบั นักเรียน
7.1 หน้ าที ใช้กาํ หนดคาบให้กบั ครู กบั นักเรี ยนพร้อมกัน
7.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 7.1 แสดง Lock คาบครู กับนักเรี ยน
จากรู ปที 7.1 มีส่วนประกอบและมีการทํางานดังนี
7.2.1 ปุ่ มคําสั ง ค้ นหาครู ใช้คน้ หาครู ทีจะนํามา Lock คาบ
7.2.2 Text box แสดงรหัสครู -คํานําหน้าชือ-ชือ-นามสกุล ใช้แสดงรายชือครู ทีจะ Lock คาบ
7.2.3 Text box แสดงคาบรวมครู ใช้แสดงคาบรวมของครู ทีจัดลงคาบแล้ว
7.2.4 ปุ่ มคําสั ง ค้ นหานักเรียน ใช้คน้ หานักเรี ยนทีจะนํามา Lock คาบ
7.2.5 Text box แสดงรหัสชัน ม. และห้องเรี ยนประจํา ใช้แสดงรายรหัสชัน ม. และห้องเรี ยน
ประจํา ของนักเรี ยนทีจะ Lock คาบ
7.2.6 Text box แสดงคาบรวมนักเรียน ใช้แสดงคาบรวมของนักเรี ยนทีจัดลงคาบแล้ว
7.2.7 ปุ่ มคําสั ง แสดงครู ใช้แสดงตารางสอนครู
7.2.8 ปุ่ มคําสั ง แสดงนักเรียน เป็ นการแสดงตารางเรี ยนนักเรี ยน
7.2.9 ปุ่ มคําสั ง แสดงห้ องเรียน เป็ นการแสดงตารางการใช้หอ้ งเรี ยน
7.2.10 ตารางสอนครู และตารางเรียนนักเรียน ใช้แสดงตารางสอนครู และตารางเรี ยน
นักเรี ยน โดยทีหากครู ไม่วา่ งจะขึนแถบสี เขียว หากนักเรี ยนไม่วา่ งจะขึนแถบสี ชมพู และหากลากเม้าส์ผา่ น
แถบสี เขียว/แถบสี ชมพู จะขึน Tooltiptext แสดงให้ทราบว่าคาบนันเกิดจากจัดตารางสอนแบบใด วิธีการเพิม
ลบ แก้ไข Lock คาบ ทําได้โดยคลิกซ้ายที วัน/คาบ ทีต้องการ
7.2.11 Page Frame แสดงจํานวนคาบและบันทึกท้ ายตารางสอนครู -นักเรียน ใช้แสดงจํานวนคาบและ
กําหนดข้อความบันทึกท้ายตารางสอนครู -นักเรี ยน
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7.3 ข้ อเสนอแนะ
7.3.1 เนืองจากต้องการแสดงข้อมูล 7 วัน วันละ 10 คาบ ทําให้สระบนสระล่างอาจถูกซ่อน
แต่ขอ้ มูลจริ งสระบนสระล่างยังคงมีเหมือนเดิม
7.3.2 วัน/คาบ ทีจะเพิม Lock คาบได้ จะต้องเป็ นว่าง กล่าวคือ จะต้องไม่มีสีเขียวสี ชมพู
7.3.2 คาบทีจะลบ แก้ไข และย้ายคาบได้ จะต้องเกิดจากการจัดแบบ Lock คาบครู กบั
นักเรี ยนพร้อมกันเท่านัน
8. Lock คาบครู กบั ห้ องเรียน
การทํางานคล้ายกันกับ Lock คาบครู กบั นักเรี ยนพร้อมกัน
9. Lock คาบนักเรียนกับห้ องเรียน
การทํางานคล้าย กันกับ Lock คาบครู กบั นักเรี ยนพร้อมกัน

บทที 5
จัดตารางสอน
เมนูบาร์ จัดตารางสอน มีเมนูยอ่ ยให้เลือกดังนี
1. จัดตารางสอน
2. แทรกช่องว่าง/ลบช่องว่าง พร้อมกัน
1. จัดตารางสอน
1.1 หน้ าที ใช้กาํ หนดคาบทีละคาบ โดยโปรแกรมจะลงข้อมูลให้พร้อมกันทัง 3 แฟ้มข้อมูล
ได้แก่ แฟ้มข้อมูลครู , แฟ้มข้อมูลนักเรี ยน และแฟ้มข้อมูลห้องเรี ยน ส่ วนการบันทึกข้อมูลไม่ครบ 3 แฟ้มข้อมูล
จะเป็ นการ Lock คาบ
กรณี ตอ้ งการจัดตารางสอน สอนติดต่อกัน 2 คาบ , 3 คาบ หรื อ 4 คาบ ก็ให้จดั ลงทีละคาบ
ติดต่อกันจนครบ 2 คาบ , 3 คาบ หรื อ 4 คาบ
ควรเลือกจัดตารางสอนจากครู คนทีจัดยาก ได้แก่สอนติดต่อกันหลายคาบ เพราะการสอนติดต่อกันหลาย
คาบทําให้ยา้ ยคาบยาก เรื อย ๆ ไปจนถึงครู ทีจัดง่ายทีสุ ด ซึ งได้แก่ หมวดวิชาพลานามัย เพราะแต่ละห้องมี
สัปดาห์ละ 1 คาบคาบใดก็ได้ ส่ วนมากแล้วจะจัดจากหมวดวิชา ทีมีภาคปฏิบตั ิ เช่น อุตสาหกรรม,
เกษตรกรรม, คหกรรม,ศิลปกรรม เพราะหมวดวิชาเหล่านีมักจะสอนติดต่อกัน 2 คาบ , 3 คาบ หรื อ 4 คาบ
ติดต่อกัน ต่อจากนีจัดหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ไปเรื อย ๆ ตามลําดับ
จากยากไปง่าย สุ ดท้ายหมวดพลานามัย เพราะจัดง่ายและโยกย้ายได้ง่าย
1.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 1.1 แสดงฟอร์ มจัดตารางสอน
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จากรู ปที 1.1 มีส่วนประกอบ และวิธีการทํางานดังนี
1.2.1 ปุ่ มคําสั ง ค้ นหาครู ใช้คน้ หารายชือครู ทีจะนํามาจัดตารางสอน
1.2.2 Text box รหัสครู คํานําหน้าชือครู ชือ นามสกุล ใช้แสดงรายชือครู ทีจะจัดตารางสอน
1.2.3 Text box จํานวนคาบรวมครู ใช้แสดงจํานวนคาบรวมครู
1.2.4 ปุ่ มคําสั ง ค้ นหานักเรียน ใช้คน้ หานักเรี ยน ทีจะนํามาจัดตารางสอน
1.2.5 Text box รหัสชัน ม. ห้องเรี ยนประจํา ใช้แสดงรายชือนักเรี ยนทีจะจัดตารางสอน
1.2.6 Text box จํานวนคาบรวมนักเรียน ใช้แสดงจํานวนคาบรวมนักเรี ยน
1.2.7 ปุ่ มคําสั ง ค้ นหาห้ องเรียน ใช้คน้ หารายชือห้องเรี ยน ทีจะนํามาจัดตารางสอน
1.2.8 Text box รหัสห้องเรี ยน เป็ นห้องเรี ยนของ ใช้แสดงรายชือห้องเรี ยนทีจะจัดตารางสอน
1.2.9 Text box จํานวนคาบรวมห้ องเรียน ใช้แสดงจํานวนคาบรวมห้องเรี ยน
1.2.10 ปุ่ มคําสั ง แสดงครู ใช้แสดงตารางสอนครู
1.2.11 ปุ่ มคําสั ง แสดงนักเรียน ใช้แสดงตารางเรี ยนนักเรี ยน
1.2.12 ปุ่ มคําสั ง แสดงห้ องเรียน ใช้แสดงตารางการใช้หอ้ งเรี ยน
1.2.13 ปุ่ มคําสั ง ตรวจสอบคาบว่ าง ใช้ตรวจสอบคาบว่าง เพือง่ายต่อการวางแผน และตรวจสอบการจัด
ตารางสอน
1.2.14 ตารางแสดงตารางสอนครู ตารางเรียนนักเรียน และตารางการใช้ ห้องเรียน
ใช้แสดงข้อมูลทีได้จดั ตารางสอนแล้ว โดยทีหากเป็ นแถบสี เขียว หมายถึง ครู ไม่วา่ ง หากเป็ น
แถบสี ชมพู หมายถึง นักเรี ยนไม่วา่ ง หากเป็ นแถบสี เหลือง หมายถึง ห้องเรี ยนไม่วา่ ง ซึ งสามารถลากเม้าส์
ผ่านเพือให้แสดง Tooltiptext ว่าไม่วา่ งเพราะถูกจัดตารางสอนแบบใด ดังนันการทีจะ
ลงคาบจัดตารางสอนได้ วันและคาบนันต้องเป็ นสี ขาวล้วน หรื อครู วา่ ง นักเรี ยนว่าง ห้องเรี ยนว่าง นันเอง
1.2.15 จํานวนคาบและบันทึกท้ ายตาราง ใช้แสดงจํานวนคาบและบันทึกข้อความท้ายตาราง โดยแยก
เป็ น บันทึกท้ายตารางสอนครู บันทึกท้ายตารางเรี ยนนักเรี ยน และบันทึกท้ายตารางการใช้หอ้ งเรี ยน
วิธีการเพิม-ลบ-แก้ ไข และย้ ายคาบ
คลิกซ้ าย ทีวันและคาบทีต้องการเพิม-ลบ-แก้ไข และย้ายคาบ หากเป็ นการเพิมคาบ ควรตรวจสอบรหัสครู
รหัสนักเรี ยน และรหัสห้องเรี ยน ด้านบนให้ถูกต้อง เพราะจะเป็ นการเพิมให้แก่ รหัสครู รหัสนักเรี ยน และ
รหัสห้องเรี ยน ทีแสดงด้านบนสุ ดของฟอร์ ม
เมือคลิกซ้ายทีวัน/คาบทีต้องการ จะได้จอภาพตามรู ปที 1.2
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รู ปที 1.2 แสดงเพิม-ลบ-แก้ ไข และย้ ายคาบจัดตารางสอน
จากรู ปที 1.2 จะมีกรอบต่างๆ 3 กรอบ ได้แก่ กรอบครู กรอบนักเรี ยน และกรอบห้องเรี ยน แต่ละ
กรอบ มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1. กรอบครู
ช่องแรก แสดง ข้อมูลเดิมและเกิดจากการจัดประเภทใด เช่น ตามรู ป เพลินพิศ >
จัดตารางสอน หมายถึง ครู เพลินพิศ มีคาบสอนวันจันทร์ คาบที 1 เป็ น จัดตารางสอน โดยสอน
วิชา ท 401 ชัน ม. 4/8 ห้องเรี ยน 636 สําหรับข้อมูลเดิมทีเกิดจากการ Lock คาบแบบต่างๆ ยกเว้น
การจัดตารางสอน และคาบว่าง จะมีปุ่มคําสังให้เลือกต่อ เพือดําเนินการตามข้อมูลเดิมทีเกิดขึน
เช่น ข้อมูลเดิม เกิดจากการ Lock คาบครู ก็จะเกิดปุ่ มคําสัง เพลินพิศ > Lock คาบครู เป็ นต้น
ช่องที 2 จะปรากฏปุ่ มคําสัง ลบ แก้ไข และย้าย หากข้อมูลเดิมของครู เป็ นการจัดตารางสอน
ปุ่ มคําสังลบ แก้ไข ย้าย และ ค้นหารายวิชา จะปรากฏให้เลือก ให้เราเลือกตามความต้องการของเรา ได้แก่
หากต้องการลบ ให้คลิกทีปุ่ มคําสัง ลบ รายการทีปรากฏก็จะถูกลบออกไป ทังครู เพลินพิศ นักเรี ยน ชัน ม. 4/8
และห้องเรี ยน 636 หากต้องการแก้ไข ให้คลิกปุ่ มคําสัง ค้นหา รหัสวิชา เพือแก้ไขรหัสวิชา เมือได้รหัสวิชา
แล้ว ให้เลือกปุ่ มคําสัง แก้ไข การแก้ไขก็จะแก้ไขข้อมูลให้ทงั 3 ฐานข้อมูล ได้แก่ ครู นักเรี ยน และห้องเรี ยน
หากต้องการย้ายคาบ ให้คลิกปุ่ มคําสังย้าย ก็จะได้ฟอร์ มการย้ายคาบ หากข้อมูลเดิมของครู ไม่ได้เกิดจากการ
จัดตารางสอน ปุ่ มคําสัง ลบ แก้ไข และย้าย ไม่สามารถเลือกได้
2. กรอบนักเรียน ส่ วนประกอบและวิธีการทํางาน เหมือนกรอบครู
3. กรอบห้ องเรียน ส่ วนประกอบและวิธีการทํางาน เหมือนกรอบครู
หมายเหตุ หากคาบทีเลือก ครู วา่ ง นักเรี ยนว่าง และห้องเรี ยนว่าง ช่องที 2 ลบ แก้ไข และ ย้าย
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จะไม่สามารถเลือกได้ทงั 3 กรอบ แต่ละปรากฏปุ่ มคําสัง เพิมและค้นหารหัสวิชา ให้เลือกในช่องที 2 กรอบ
ของครู แทน เพือเพิมคาบจัดตารางสอนให้ครู นักเรี ยน และห้องเรี ยน
วิธีการเลือกการทํางานแบบอืนๆ
คลิกซ้ าย ทีวันและคาบทีต้องการ แล้วเลือกปุ่ มคําสังอืนๆ ทํางานต่อ ได้แก่
4. ปุ่ มคําสั ง Lock คาบครู ใช้กาํ หนด Lock คาบครู เพียงแฟ้มข้อมูลเดียว
5. ปุ่ มคําสั ง Lock คาบนักเรียน ใช้กาํ หนด Lock คาบนักเรี ยนเพียงแฟ้มข้อมูลเดียว
6. ปุ่ มคําสั ง Lock คาบห้ องเรียน ใช้กาํ หนด Lock คาบห้องเรี ยนเพียงแฟ้มข้อมูลเดียว
7. ปุ่ มคําสั ง Lock คาบครู กบั นักเรียน ใช้กาํ หนด Lock คาบครู กบั นักเรี ยนพร้อมกัน
8. ปุ่ มคําสั ง Lock คาบครู กบั ห้ องเรียน ใช้กาํ หนด Lock คาบครู กบั ห้องเรี ยนพร้อมกัน
9. ปุ่ มคําสั ง Lock คาบนักเรียนกับห้ องเรียน ใช้กาํ หนด Lock คาบนักเรี ยนกับห้องเรี ยนพร้อมกัน
10. ปุ่ มคําสั ง ภาคเรียน/ปี /เวลา/คาบ ใช้เพือกําหนดภาคเรี ยนที ปี การศึกษา เวลา และ คาบ ควรกําหนด
ล่วงหน้าตังแต่เริ มจัดตารางสอน
11. ปุ่ มคําสั ง รหัสวิชา ใช้เพิม ลบ แก้ไข รหัสวิชา ซึ งเป็ นรหัสวิชาทังปี การศึกษา
1.3 ข้ อเสนอแนะ
1.3.1 ควรศึกษาขันตอนการจัดตารางสอน จากบทที 1 บทนํา ให้เข้าใจก่อน
1.3.2 เมือ Lock คาบเสร็ จแล้ว ควรจัดจากครู ทีมีคาบสอนติดต่อกัน 4 คาบ,3 คาบ, 2 คาบก่อน เพราะครู
เหล่านีเมือจัดเสร็ จแล้ว จะย้ายคาบยาก สุ ดท้ายควรจัดครู ทีสอนสัปดาห์ละคาบ คาบใดก็ได้ เช่น หมวดวิชา
พลานามัย
1.3.3 การลบหรื อย้ายคาบจัดตารางสอน ควรบันทึกคาบทีลบหรื อย้ายลงกระดาษไว้ดว้ ย เพราะอาจจะ
ลืมได้ ข้อสําคัญ การลบและการย้าย จะลบและย้าย ตามคาบทีปรากฏ เช่น ครู เพลินพิศ สอนวิชา ท 401
นักเรี ยน ชัน ม. 4/8 ห้องเรี ยน 636 การลบและการย้าย ก็จะกระทํากับ 3 ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลครู
ทําการลบหรื อย้ายคาบให้กบั ครู เพลินพิศ ฐานข้อมูลนักเรี ยน ทําการลบหรื อย้ายคาบให้กบั นักเรี ยน ชัน ม.4/8
ฐานข้อมูลห้องเรี ยน ทําการลบหรื อย้ายคาบให้กบั ห้องเรี ยน 636 ดังนัน หากไม่จดบันทึกไว้อาจจะลืมคาบทีลบ
หรื อย้ายได้
1.3.4 หากต้องการกําหนดคาบแบบอืน เช่น Lock คาบครู Lock คาบนักเรี ยน กําหนด ภาคเรี ยนที ปี
การศึกษา เวลา คาบ ฯลฯ ให้คลิกซ้ายทีวัน/คาบใดก็ได้ แล้วจึงเลือกปุ่ มคําสังต่างๆ ต่อจากฟอร์ ม กําหนดคาบ
จัดตารางสอน
2. แทรกช่ องว่ าง/ลบช่ องว่ าง พร้ อมกัน คําอธิ บายดูจากฟอร์ มในโปรแกรม แทรกช่องว่าง/ลบช่องว่าง พร้อมกัน

บทที 6
แสดง/ตรวจสอบ
เมนูบาร์ แสดง/ตรวจสอบ มีเมนูยอ่ ยต่างๆ ให้เลือกดังนี
1. แสดง การกําหนดเงือนไข
2. แสดง ภาคเรี ยน / ปี การศึกษา / เวลา / คาบ
3. แสดง ครู
4. แสดง นักเรี ยน
5. แสดง ห้องเรี ยน
6. แสดง รหัสวิชา
7. แสดง / ตวรจสอบ ตารางสอนครู
8. แสดง / ตรวจสอบ ตารางเรี ยนนักเรี ยน
9. แสดง / ตรวจสอบ ตารางการใช้หอ้ งเรี ยน
10. ตรวจสอบการซําซ้อนครู
11. ตรวจสอบการซําซ้อนนักเรี ยน
12. ตรวจสอบการซําซ้อนห้องเรี ยน
1. แสดง การกําหนดเงือนไข
ใช้แสดงการกําหนดเงือนไข คํานําหน้ารหัสนักเรี ยน ได้แก่ ชัน ม. ชัน ป. นักเรี ยน นิสิต
นักศึกษา และแสดงค่าเริ มต้นบันทึกท้ายตาราง การทํางานเหมือนเมนูกาํ หนดเงือนไข เพียงแต่ไม่สามารถ
กําหนดค่าได้
2. แสดงภาคเรียน/ปี การศึกษา/เวลา/คาบ
ใช้แสดงภาคเรี ยน/ปี การศึกษา/เวลา/คาบ การทํางานคล้ายเมนูบาร์ จัดการระบบ เมนูยอ่ ย กําหนด ภาค
เรี ยน/ปี การศึกษา/เวลา/คาบ เพียงแต่ไม่สามารถแก้ไขรายการต่าง ๆ ได้
3. แสดง ครู
ใช้แสดงรายชือครู เรี ยงตามรหัสครู การทํางานคล้ายเมนูบาร์ จัดการระบบ เมนูยอ่ ย กําหนด ครู
เพียงแต่ไม่สามารถ เพิม-ลบ รายชือครู ได้
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4. แสดง นักเรียน
ใช้แสดงรายชือนักเรี ยน หรื อ ชัน เรี ยงตามกลุ่มระดับชันและเลขเรี ยงลําดับ การทํางานคล้ายเมนูบาร์
จัดการระบบ เมนูยอ่ ย กําหนด นักเรี ยน เพียงแต่ไม่สามารถ เพิม-ลบ-แก้ไข รหัสชันได้
5. แสดง ห้ องเรียน
ใช้แสดงรายชือห้องเรี ยน เรี ยงตามรหัสห้องเรี ยน การทํางานคล้ายเมนูบาร์ จัดการระบบ เมนูยอ่ ย
กําหนด ห้องเรี ยน เพียงแต่ไม่สามารถ เพิม-ลบ-แก้ไข รหัสห้องเรี ยนได้
6. แสดง รหัสวิชา
ใช้แสดงรหัสวิชา ทังปี การศึกษา เรี ยงตามรหัสวิชา การทํางานคล้ายเมนูบาร์ จัดการระบบ เมนูยอ่ ย
กําหนด รหัสวิชา เพียงแต่ไม่สามารถเพิม-ลบ-แก้ไข รหัสวิชาได้
7. แสดง/ตรวจสอบ ตารางสอนครู
7.1 หน้ าที ใช้แสดงคาบสอนครู และตรวจสอบจํานวนคาบ หรื อ เช็คคาบสอน
7.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 7.1 แสดงฟอร์ ม แสดงตารางสอนครู
จากรู ปที 8.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
7.2.1 ปุ่ มคําสั ง ค้ นหาครู ใช้เลือกรายชือครู เมือเลือกได้แล้ว Text box รหัสครู คํานําหน้าชือ ,ชือ,
นามสกุล จํานวนคาบรวมของครู จะเปลียนไปตามรหัสครู ทีเลือก
7.2.2 ปุ่ มคําสั ง เช็ คคาบ ใช้เช็คจํานวนคาบสอนของครู
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7.2.3 ตารางแสดงคาบสอน ใช้แสดงคาบสอนของครู โดยทีลากเม้าส์ผา่ นวันและคาบ จะมี Tooltiptext
ปรากฏขึนว่า คาบนันเกิดจากการจัดตารางสอนแบบใด
7.2.4 Page Frame จํานวนคาบและบันทึกท้ ายตารางสอนครู ใช้แสดงจํานวนคาบและกําหนดข้อความ
บันทึกท้ายตารางสอนครู
7.3 ข้ อเสนอแนะ
7.3.1 แบบเมนูฟอร์ มนีต้องการแสดง 7 วันวันละ 14 คาบ ทําให้สระบนและสระล่างหายไป แต่ขอ้ มูล
จริ งยังคงมีเหมือนเดิมสระบน-ล่างเหมือนเดิม
7.3.2 หากต้องการบันทึกครู จะบันทึกข้อความอะไรก็ได้ เช่น ขอว่างคาบที 1 ทุกวัน,
ขอว่างภาคบ่ายวันศุกร์ ,จัดเสร็ จแล้ว เป็ นต้น
7.3.3 การเช็คคาบจะเอา รหัสวิชาและชัน ทีตรงกันเท่านันมารวมคาบ เช่น ค 013ชัน ม. 5/3
ตรวจทุกวันทุกคาบแล้วมี 4 คาบ ก็จะแสดงว่ามี 4 คาบ เป็ นต้น
8. แสดง/ตรวจสอบ ตารางเรียนนักเรียน
การทํางานคล้าย แสดง/ตรวจสอบ ตารางสอนครู
9. แสดง/ตรวจสอบ ตารางการใช้ ห้องเรียน
การทํางานคล้าย แสดง/ตรวจสอบ ตารางสอนครู
10. ตรวจสอบการซําซ้ อนครู
10.1 หน้ าที ใช้ตรวจสอบ วันเดียวกัน คาบเดียวกัน ครู 2 คน ใช้หอ้ งเรี ยนเดียวกันลักษณะเช่นนี เรี ยกว่า
เกิดการซําซ้อน หรื อ ชนกัน สาเหตุเกิดจากการจัดแบบ Lock คาบครู (ทีละคน) หรื อ Lock คาบครู (พร้อมกัน
หลายคน) ซึ งเปิ ดโอกาสให้คียข์ อ้ มูลกําหนดคาบ หรื อ Lock คาบได้อย่างอิสระ ทําให้เกิดการซําซ้อนหรื อชน
กันได้ หรื อบางทีเกิดจากผูจ้ ดั เองต้องการให้ครู 2 คน หรื อมากกว่าใช้หอ้ งเรี ยนห้องเดียวกัน ในวันและคาบ
เดียวกัน
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10.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 10.1 แสดงการตรวจสอบการซําซ้ อนครู
จากรู ปที 10.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
10.2.1 ปุ่ มคําสั ง ตรวจบางคาบ ใช้ตรวจทีละคาบ โดยคาบทีจะตรวจ ตังค่าได้จาก Combo box วัน
และคาบที
10.2.2 ปุ่ มคําสั ง ตรวจทุกวันทุกคาบ ใช้ตรวจทุกวันทุกคาบ โดยเริ มตังแต่ วันจันทร์ คาบที 1 , …,
วันอาทิตย์ คาบที 14 ตามลําดับ
10.3 ข้ อเสนอแนะ
10.3.1 เมือจัดตารางสอนเสร็ จ ควรตรวจสอบการซําซ้อน ก่อนทีจะพิมพ์ตารางสอนออกใช้
10.3.2 ควรจดบันทึก เมือพบว่ามีการซําซ้อน เพราะต้องแก้ไขเอง โปรแกรมไม่ได้แก้ไขให้
10.3.3 หากจงใจหรื อต้องการให้ซาซ้
ํ อนกัน เช่น วันและคาบเดียวกันต้องการให้ครู 2 คน
สอนห้องเรี ยนเดียวกัน ก็ปล่อยไว้โดยไม่ตอ้ งแก้ไข
11. ตรวจสอบการซําซ้ อนนักเรียน
เป็ นการตรวจการซําซ้อนแบบ วันเดียวกัน คาบเดียวกัน นักเรี ยน 2 ชัน ใช้หอ้ งเรี ยน
เดียวกัน การทํางานคล้ายเมนู ตรวจสอบการซําซ้อนครู
12. ตรวจสอบการซําซ้ อนห้ องเรียน
เป็ นการตรวจการซําซ้อนแบบ วันเดียวกัน คาบเดียวกัน ห้องเรี ยน 2 ห้องมีครู สอน
คนเดียวกัน ทํางานคล้ายเมนู ตรวจสอบการซําซ้อนครู

บทที 7
พิมพ์ รายงาน
เครื องพิมพ์ทุกยีห้อทุกรุ่ นเมือติดตังลง Windows จะให้ผลการพิมพ์เป็ นกระดาษ A4 ซึ งเป็ นค่า Default
แต่โปรแกรมจัดตารางสอนต้องการขนาดกระดาษหลายขนาด เช่น A4 , Legal เป็ นต้น ดังนันจึงต้องมีการตัง
ขนาดกระดาษ เพือให้สามารถพิมพ์ออกได้ โดยทีข้อความครบสมบูรณ์ไม่ขาดหาย ซึ งการตังขนาดกระดาษ
จะตังที Windows ตําแหน่ง Setting Printer หรื อ Printer and Faxes
ในโปรแกรมจัดตารางสอน แต่ละฟอร์ มทีสังพิมพ์รายงานจะมี ปุ่ มคําสัง ขนาดกระดาษ ใช้คลิกเพือ
แสดงการตังเครื องพิมพ์ และกําหนดขนาดกระดาษต่างๆ เช่น พิมพ์ฟอร์ มวางแผนการจัดตารางสอน เมือคลิก
ปุ่ มคําสัง ขนาดกระดาษ จะปรากฏ ข้อความ

รู ปที A แสดงการตังเครื องพิมพ์ และขนาดกระดาษ
จากรู ปที A หมายความว่า โปรแกรมจะพิมพ์ออกได้ตอ้ งตังเครื องพิมพ์ มีขนาดกระดาษ เป็ น
A4 หรื อ กว้างเท่ากับ 29.7 ฃม. สู งเท่ากับ 21 ฃม. และพิมพ์แนวนอน วิธีการตังเครื องพิมพ์ทาํ ดังนี
- ยุบหน้าจอ โปรแกรมจัดตารางสอนไปอยูบ่ น Task bar โดยคลิกปุ่ ม Minimize มุมขวา-บน
- คลิกปุ่ ม เริ ม-Start บน Task bar
- เลือกเมนู Printer Setting หรื อ เลือก Printers and Faxes
- หาก Printer ทีใช้ไม่มีเครื องหมายถูก () แสดงว่า ไม่ได้กาํ หนดให้เป็ นเครื องพิมพ์ทีกําลังใช้อยูใ่ ห้
คลิกขวาที Printer ทีใช้ เลือก Set as default printer จะมีเครื องหมายถูก () ปรากฏขึน
- คลิกขวาที Printer ทีใช้ เลือก Print Preferences… ต่อจากนันให้หาขนาดกระดาษ A4 และพิมพ์
แนวนอน ซึ งเครื องพิมพ์แต่ละเครื องมีการกําหนดไม่เหมือนกัน บางเครื องพิมพ์จะไม่พบขนาดกระดาษ A4
และพิมพ์แนวนอน ซึ งต้องเลือกปุ่ มคําสัง Advance… จึงจะพบขนาดกระดาษ A4 และพิมพ์แนวนอน
- เลือก Ok ตอบตกลง หรื อ Apply เพือให้เครื องพิมพ์พร้อมทํางานตามกําหนด
- เรี ยกโปรแกรมจัดตารางสอนทีอยูบ่ น Task Bar กลับมาทํางานคืน ก็จะพิมพ์ตามโปรแกรมกําหนด
ได้
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หมายเหตุ การตังเครื องพิมพ์ตงเพี
ั ยงครังเดียว แล้วจะพิมพ์ได้ตลอด ยกเว้นว่า การดูภาพก่อนพิมพ์
แล้วภาพก่อนพิมพ์ไม่สมประกอบ หรื อไม่แสดงภาพก่อนพิมพ์ เราจึงจะต้องกําหนด
เครื องพิมพ์อีกครัง
การลบข้ อมูลออกจากคําสั งพิมพ์
หากเราสังพิมพ์งาน 1 ชินงาน หรื อหลายๆ ชินงานพร้อมๆกัน ถ้าข้อมูลยังไม่พิมพ์ออก
เครื องพิมพ์ แสดงว่าข้อมูลจะยังคงค้างอยู่ เราสามารถลบออกได้ ตามขันตอนต่างๆ ดังนี
- ยุบหน้าจอ โปรแกรมจัดตารางสอน ไปอยูบ่ น Task bar โดยคลิกปุ่ ม Minimize มุมขวา-บน
- คลิกปุ่ ม เริ ม-Start บน Task bar
- เลือก Printer And Faxes
- ดับเบิลคลิก Printer ทีใช้
- คลิกทีเมนูบาร์ Printer
- เลือก Purge Print Job หรื อ Cancel All Documents เพือยกเลิกการพิมพ์ทุกรายการ
หากต้องการยกเลิกเพียงบางรายการให้คลิกเลือกข้อมูลทีค้างยังไม่พิมพ์ออก กดตามด้วยปุ่ ม Delete
- คลิกกากบาท มุมขวาบนปิ ดวินโดว์ชือเครื องพิมพ์
สําหรับ เมนูบาร์ พิมพ์รายงาน มีเมนูยอ่ ยต่าง ๆ ดังนี
1. พิมพ์ภาคเรี ยน/ปี การศึกษา/เวลา/คาบ
2. พิมพ์รหัส ชือ-สกุล ครู -อาจารย์
3. พิมพ์รายชือนักเรี ยน
4. พิมพ์รายชือห้องเรี ยน
5. พิมพ์รายชือรหัสวิชา
6. พิมพ์ตารางสอนครู (ทีละคน)
7. พิมพ์ตารางเรี ยนนักเรี ยน (ทีละชัน)
8. พิมพ์ตารางการใช้หอ้ งเรี ยน (ทีละห้องเรี ยน)
9. พิมพ์ตารางสอนครู รวม
10. พิมพ์ตารางเรี ยนนักเรี ยนรวม
11. พิมพ์ตารางการใช้หอ้ งเรี ยนรวม
12. พิมพ์ตารางสอนครู (ขนาดเล็ก)
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13. พิมพ์ตารางเรี ยนนักเรี ยน (ขนาดเล็ก)
14. พิมพ์ตารางการใช้หอ้ งเรี ยน (ขนาดเล็ก)
15. พิมพ์ตรวจสอบคาบว่าง ครู
16. พิมพ์ตรวจสอบคาบว่าง นักเรี ยน
17. พิมพ์ตรวจสอบคาบว่าง ห้องเรี ยน
18. พิมพ์จาํ นวนคาบรวม ครู
19. พิมพ์จาํ นวนคาบรวม นักเรี ยน
20. พิมพ์จาํ นวนคาบรวม ห้องเรี ยน
21. พิมพ์ฟอร์ มรายละเอียดวิชาสอน
22. พิมพ์ฟอร์ มวางแผนการจัดตารางสอน
1. พิมพ์ ภาคเรียน/ปี การศึกษา/เวลา/คาบ
การทํางานเมนูนีเหมือนเมนูบาร์ จัดการระบบ เมนูยอ่ ย กําหนด ภาคเรี ยนที/ปี การศึกษาเวลา/คาบ
2. พิมพ์ รหัส ชื อ-สกุล ครู-อาจารย์
2.1 หน้ าที ใช้พิมพ์รหัส ชือ-สกุล ครู -อาจารย์ ทีมีทงหมดในแฟ้
ั
มข้อมูล โดยโปรแกรมจะคํานวณ และ
กําหนดจํานวนหน้าทังหมดให้
2.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 2.1 แสดงการตังค่ าพิมพ์ รหั ส ชื อ-สกุล ครู -อาจารย์
จากรู ปที 2.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
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2.2.1 Check box พิมพ์ บันทึกท้ ายตารางสอนครู ใช้เพือให้พิมพ์บนั ทึกท้ายตารางสอนครู ดว้ ย
2.2.2 Text box จํานวนหน้ าทีมีทงหมด
ั
หาก Check box พิมพ์บนั ทึกท้ายตารางสอนครู
ถูกเลือก จะพิมพ์หน้าละ 16 คน หาก Check box พิมพ์บนั ทึกท้ายตารางสอนครู ไม่ถูกเลือก จะพิมพ์หน้าละ
64 คน จํานวนหน้าจะแสดงใน Text box และไม่สามารถแก้ไขจํานวนหน้าได้
2.2.3 Spinner ต้ องการพิมพ์ หน้ าที ใช้กาํ หนดหน้าทีต้องการพิมพ์
2.2.4 ปุ่ มคําสั ง ขนาดกระดาษ ใช้แสดงขนาดกระดาษและการตังเครื องพิมพ์
2.2.5 ปุ่ มคําสั ง ภาพก่ อนพิมพ์/พิมพ์ ใช้แสดงภาพก่อนพิมพ์ หากส่ วนประกอบ และข้อมูลถูกต้อง
สามารถสังพิมพ์ได้จากแถบเครื องมือภาพก่อนพิมพ์
2.3 ข้ อเสนอแนะ
2.3.1 โปรแกรมต้องการขนาดกระดาษ A4 หรื อ กว้าง 21 เซนติเมตร สู ง 29.7 เซนติเมตร
ดังนัน หากภาพก่อนพิมพ์ได้ภาพไม่ครบองค์ประกอบ ควรตังเครื องพิมพ์ให้ถูกต้อง
2.3.2 โปรแกรมจะพิมพ์โดยเรี ยงรหัสครู จากน้อยไปมาก
3. พิมพ์ รายชื อนักเรียน (รหัสชั น)
เหมือนหัวข้อ 2. พิมพ์ รหัส ชือ-สกุล ครู -อาจารย์
4. พิมพ์ รายชื อห้ องเรียน
เหมือนหัวข้อ 2. พิมพ์ รหัส ชือ-สกุล ครู -อาจารย์
5. พิมพ์ รายชื อรหัสวิชา
ใช้พิมพ์ชือรหัสวิชาทังปี การศึกษาทีเปิ ดสอน โดยพิมพ์หน้า ละ 192 รายวิชา วิธีการทํางานคล้ายพิมพ์
รหัส ชือ-สกุล ครู -อาจารย์
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6. พิมพ์ ตารางสอนครู (ทีละคน)
6.1 หน้ าที ใช้พิมพ์ตารางสอนครู ทีละคน โดยสามารถเลือกครู เลือกจํานวนวันและคาบได้
6.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 6.1 แสดง Page กําหนด # เลือกครู ทีจะพิมพ์
จากรู ปที 6.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
6.2.1 Option Group เลือกรายการ ใช้สาํ หรับเลือกครู ตามทีต้องการ
6.2.2 ตารางแสดงรายการเพือเลือก ใช้สาํ หรับแสดงรายการข้อมูลครู และสามารถเลือกหรื อทํา
เครื องหมาย # ได้โดย คลิกทีช่องเลือกหน้าชือครู ทีต้องการ หรื อขณะเคอร์ เซอร์ อยูใ่ นช่องเลือก
ให้กดปุ่ ม +(บวก) หรื อ -(ลบ) บนคียบ์ อร์ ด นอกจากนีในตารางหากช่องใดเป็ นแถบสี ขาว แสดงว่า สามารถ
แก้ไขข้อมูลได้
6.2.3 ปุ่ มคําสั ง ล้ าง # หมด ใช้เพือกําหนดให้ครู ทุกคนไม่มีเครื องหมาย # หรื อไม่เลือกพิมพ์
6.2.4 ปุ่ มคําสั ง เพิม # หมด ใช้เพือกําหนดให้ครู ทุกคนมีเครื องหมาย # หรื อเลือกพิมพ์
6.2.5 ปุ่ มคําสั ง แสดงครู ใช้เพือแสดงตารางสอนครู ตาม Pointer ชี
6.2.6 ปุ่ มคําสั ง ค้ นหา ใช้เพือค้นหาชือครู โดยค้นหาตาม รหัสครู ชือครู หรื อ นามสกุลครู
เมือเลือกครู ทีจะพิมพ์ได้แล้ว ให้คลิกเลือก Page แสดงรายการทีเลือกพิมพ์ ตังค่าพิมพ์ และพิมพ์
ตารางสอนครู ทีละคน ซึ งจะได้ภาพตามรู ปที 6.2
จากรู ปที 6.2 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
6.2.7 ตารางแสดงรายการทีเลือกพิมพ์ ใช้แสดงรายการทีเลือกพิมพ์ หรื อทําเครื องหมาย # และสามารถ
แก้ไขข้อมูลในช่องทีเป็ นแถบสี ขาวได้
6.2.8 Option Group เลือกช่ วงวันและจํานวนคาบ ใช้เพือให้พิมพ์ตารางสอนครู ทีละคนตามช่วงวันและ
จํานวนคาบทีเลือก
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รู ปที 6.2 แสดง Page แสดงรายการทีเลือกพิมพ์ ตังค่ าพิมพ์ และพิมพ์ ตารางสอนครู ทีละคน
6.2.9 Option Group , Spinner และ Check Box ใช้เพือกําหนดค่า หรื อ ตังค่าก่อนพิมพ์
เพือให้ได้รายงานออกมาดูสวยงาม
6.2.10 ปุ่ มคําสั ง ขนาดกระดาษ ใช้แสดงขนาดกระดาษและการตังเครื องพิมพ์
6.2.11 ปุ่ มคําสั ง เก็บค่ าตังพิมพ์ ไว้ ใช้ ครังต่ อไป ใช้สาํ หรับเก็บค่าทีตังพิมพ์ไว้ใช้ครังต่อไป
6.2.12 ปุ่ มคําสั ง ให้ ค่าตังพิมพ์ ตามทีเก็บไว้ ใช้สาํ หรับให้ค่าตังพิมพ์ตามทีเก็บไว้
6.2.13 ปุ่ มคําสั ง ภาพก่ อนพิมพ์ ใช้แสดงภาพก่อนพิมพ์ หากต้องการพิมพ์ออกทาง
เครื องพิมพ์ให้คลิกรู ปเครื องพิมพ์ทีแถบเครื องมือ Print Preview หากไม่ตอ้ งการพิมพ์ ให้คลิกที
รู ปประตูมีลูกศรชีออก
6.2.14 ปุ่ มคําสั ง พิมพ์ ใช้เพือพิมพ์โดยไม่ตอ้ งแสดงภาพก่อนพิมพ์
6.3 ข้ อเสนอแนะ
6.3.1 ในครังแรกควรตังค่าพิมพ์ และดูภาพก่อนพิมพ์หรื อพิมพ์ออกตรวจสอบ เมือตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่า ไม่มีอกั ษรล้นช่อง ดูแล้วสวยงาม ควรบันทึกเก็บค่าพิมพ์ไว้ใช้งานครังต่อไป โดยคลิกทีปุ่ มคําสัง
เก็บค่าตังพิมพ์ไว้ใช้ครังต่อไป (ปุ่ มคําสังทีเป็ นรู ปดิสต์เก็ต) ในครังต่อไปสามารถเรี ยกค่าตังพิมพ์มาใช้ได้ทนั ที
โดยคลิกทีปุ่ มคําสัง ให้ค่าตังพิมพ์ตามทีเก็บไว้ (ปุ่ มคําสังทีเป็ นรู ปกระดาษและ
ปากกา)
6.3.2 ไม่ควรตังตัวเลข กําหนดพิมพ์ต่อเนืองจํานวนมากๆ เพราะจะทําให้เครื องพิมพ์พิมพ์ไม่ทนั และเกิด
ผิดพลาดได้
6.3.3 สามารถเลือกครู พิมพ์ได้ แต่ไม่สามารถสลับตําแหน่งครู ทีจะพิมพ์ได้
6.3.4 การกําหนดตราโรงเรี ยน กรุ ณาศึกษาจากเมนู กําหนด ตราโรงเรี ยน
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7. พิมพ์ ตารางเรียนนักเรียน (ทีละชั น)
ใช้ในการพิมพ์ตารางเรี ยนนักเรี ยน วิธีการทํางานคล้ายเมนูพิมพ์ตารางสอนครู (ทีละคน)
8. พิมพ์ ตารางการใช้ ห้องเรียน (ทีละห้ องเรียน)
ใช้ในการพิมพ์ตารางการใช้หอ้ งเรี ยน วิธีการทํางานคล้ายเมนูพิมพ์ตารางสอนครู (ทีละคน)
9. พิมพ์ ตารางสอนครู รวม
9.1 หน้ าที ใช้ในการพิมพ์ตารางสอนครู รวม โดยพิมพ์สูงสุ ดหน้าละจํานวน 7 คน สามารถพิมพ์
ลงไขเข้าเล่ม หรื อ พิมพ์ติดบอร์ ด เพือเป็ นตารางสอนครู รวมของฝ่ ายวิชาการหรื อของกลุ่มสะระฯได้
9.2 วิธีการทํางาน
การทํางานในเมนูนี เหมือนเมนู พิมพ์ตารางสอนครู (ทีละคน) ซึ งการทํางานมี 2 ขันตอน คือ
9.2.1 เลือกครูทจะพิ
ี มพ์ ในขันตอนนีเป็ นการเลือกครู ทีจะพิมพ์ โดยทีครู ทีเลือกพิมพ์จะต้องมี
เครื องหมาย # ในช่องเลือก
9.2.2 ตังค่ าพิมพ์ และพิมพ์ ในขันตอนนีจะเป็ นการตังค่าพิมพ์ และพิมพ์รายงานออกทางเครื องพิมพ์
9.3 ข้ อเสนอแนะ
9.3.1 สามารถพิมพ์ลงไข เพือเข้าเล่ม หรื อพิมพ์ลงกระดาษสี สวยงามเพือจัดบอร์ ดตารางสอนฝ่ าย
วิชาการ หรื อบอร์ ดตารางสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ได้
9.3.2 ก่อนพิมพ์ทุกครัง ควรเลือกรายการเริ มต้นพิมพ์ โดยคลิกทีรายชือครู ในตาราง
9.3.3 ควรเลือกวัน/คาบ ให้เหมาะสม
9.3.4 สามารถกําหนดข้อความหัวกระดาษได้ ดังนันควรตังชือให้เหมาะสม เช่น พิมพ์ให้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย อาจตังชือเป็ น ตารางสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย เป็ นต้น
9.3.5 ควรใช้ปุ่มคําสัง เก็บค่าตังพิมพ์ไว้ใช้ครังต่อไป และปุ่ มคําสัง ให้ค่าตังพิมพ์ตามทีเก็บไว้ เพือความ
สะดวกรวดเร็ วในการพิมพ์
10. พิมพ์ ตารางเรียนนักเรียนรวม
การพิมพ์ตารางนักเรี ยนรวม มีวธิ ี การทํางาน คล้ายเมนูพิมพ์ตารางสอนครู รวม
11. พิมพ์ ตารางการใช้ ห้องเรียนรวม
การพิมพ์ตารางใช้หอ้ งเรี ยนรวม มีวธิ ี การทํางานคล้ายเมนูพิมพ์ตารางสอนครู
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12. พิมพ์ ตารางสอนครู (ขนาดเล็ก)
12.1 หน้ าที ใช้พิมพ์ตารางสอนครู ขนาดเล็ก เท่าบัตรประชาชนหรื อบัตร ATM โดยใช้กระดาษ A4 ควรใช้
เครื องพิมพ์ Laser Jet เพราะตัวหนังสื อมีขนาดเล็ก
12.2 วิธีการทํางาน
การทํางานในเมนูนี เหมือนเมนู พิมพ์ตารางสอนครู (ทีละคน) ซึ งการทํางานมี 2 ขันตอน คือ
12.2.1 เลือกครูทจะพิ
ี มพ์ ในขันตอนนีเป็ นการเลือกครู ทีจะพิมพ์ โดยทีครู ทีเลือกพิมพ์จะต้องมี
เครื องหมาย # ในช่องเลือก
12.2.2 ตังค่ าพิมพ์ และพิมพ์ ในขันตอนนีจะเป็ นการตังค่าพิมพ์ และพิมพ์รายงานออกทางเครื องพิมพ์
12.3 ข้ อเสนอแนะ
12.3.1 การพิมพ์ตารางสอนครู (ขนาดเล็ก) เท่าบัตรประชาชน หรื อบัตร ATM เป็ นตาราง
สอนครู
ขนาดเล็กมีพืนทีมีนอ้ ย ทําให้เลือกได้บางวันและบางคาบเท่านัน
12.3.2 ตัวอักษรทีพิมพ์มีขนาดเล็กมาก ควรใช้เครื องพิมพ์ Laser Jet เพราะจะทําให้ได้
ตัวอักษรคมชัด
13. พิมพ์ ตารางเรียนนักเรียน (ขนาดเล็ก)
การพิมพ์ตารางเรี ยนนักเรี ยน (ขนาดเล็ก) มีวธิ ี การทํางานคล้ายเมนูพิมพ์ตารางสอนครู
(ขนาดเล็ก)
14. พิมพ์ ตารางการใช้ ห้องเรียน (ขนาดเล็ก)
การพิมพ์ตารางการใช้หอ้ งเรี ยน (ขนาดเล็ก) มีวธิ ี การทํางานคล้ายเมนูพิมพ์ตารางสอนครู
(ขนาดเล็ก)
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15. พิมพ์ ตรวจสอบคาบว่ างครู
15.1 หน้ าที ใช้พิมพ์เพือตรวจสอบดูคาบว่างของครู แต่ละคน เพือนํามาวางแผนการจัดตารางสอน
โดยเฉพาะในกรณี คนท้าย ๆ เริ มจัดยาก
15.2 วิธีการทํางาน
การทํางานในเมนูนี เหมือนเมนู พิมพ์ตารางสอนครู (ทีละคน) ซึ งการทํางานมี 2 ขันตอน คือ
15.2.1 เลือกครูทจะพิ
ี มพ์ ในขันตอนนีเป็ นการเลือกครู ทีจะพิมพ์ โดยทีครู ทีเลือกพิมพ์จะต้องมี
เครื องหมาย # ในช่องเลือก
15.2.2 ตังค่ าพิมพ์ และพิมพ์ ในขันตอนนีจะเป็ นการตังค่าพิมพ์ และพิมพ์รายงานออกทางเครื องพิมพ์
15.3 ข้ อเสนอแนะ
15.3.1 ควรพิมพ์ออกมาตรวจสอบ เมือจัดตารางสอนไปหลายคนแล้วและเริ มจัดยาก
15.3.2 ต้องการพิมพ์หน้าที ให้เลือกตัวเลข โดยตัวเลขทีเลือกจะต้องอยูร่ ะหว่าง 1 ถึง จํานวนหน้าที
แสดงใน Text box แต่ละวันมีจาํ นวนข้อมูลทังหน้า
16. พิมพ์ ตรวจสอบคาบว่ างนักเรียน
การพิมพ์ตรวจสอบคาบว่างนักเรี ยน มีวธิ ี การทํางานคล้ายเมนูพิมพ์ตรวจสอบคาบว่างครู
17. พิมพ์ ตรวจสอบคาบว่ างห้ องเรียน
การพิมพ์ตรวจสอบคาบว่างห้องเรี ยน มีวธิ ี การทํางานคล้ายเมนูพิมพ์ตรวจสอบคาบว่างครู
18. พิมพ์ จํานวนคาบรวม ครู
18.1 หน้ าที ใช้เพือพิมพ์จาํ นวนคาบรวมของครู เพือแสดงหรื อตรวจสอบว่า สอนกีคาบและ
จัดได้ครบหรื อยัง
18.2 วิธีการทํางาน
การทํางานในเมนูนี เหมือนเมนู พิมพ์ตารางสอนครู (ทีละคน) ซึ งการทํางานมี 2 ขันตอน คือ
18.2.1 เลือกครูทจะพิ
ี มพ์ ในขันตอนนีเป็ นการเลือกครู ทีจะพิมพ์ โดยทีครู ทีเลือกพิมพ์จะต้องมี
เครื องหมาย # ในช่องเลือก
18.2.2 ตังค่ าพิมพ์ และพิมพ์ ในขันตอนนีจะเป็ นการตังค่าพิมพ์ และพิมพ์รายงานออกทางเครื องพิมพ์
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18.3 ข้ อเสนอแนะ
18.3.1 เนืองจากโปรแกรมต้องคํานวณคาบรวม ดังนันโปรแกรมจะคํานวณคาบรวม นําข้อมูลเขียนลง
แฟ้มข้อมูล แล้วนําข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลพิมพ์ออกกระดาษ ดังนันจะพิมพ์ขอ้ มูลได้ทีละหน้าเท่านัน ไม่
สามารถพิมพ์แบบต่อเนืองได้
18.3.2 การตรวจสอบคาบรวมนัน โปรแกรมจะตรวจสอบโดยไม่คาํ นึงว่าจัดแบบใด หากวันและคาบใด
ไม่วา่ งโปรแกรมจะนับรวมหมด
19. พิมพ์ จํานวนคาบรวม นักเรียน
การพิมพ์จาํ นวนคาบรวม นักเรี ยน มีวธิ ี การทํางานคล้ายเมนู พิมพ์จาํ นวนคาบรวมครู
20. พิมพ์ จํานวนคาบรวม ห้ องเรียน
การพิมพ์จาํ นวนคาบรวม ห้องเรี ยน มีวธิ ี การทํางานคล้ายเมนู พิมพ์จาํ นวนคาบรวมครู
21. พิมพ์ ฟอร์ มรายละเอียดวิชาสอน
21.1 หน้ าที ใช้พิมพ์แบบฟอร์ มรายละเอียดวิชาทีสอน เพือแจกให้ครู บนั ทึกส่ งกลับเจ้าหน้าทีจัดตารางสอน
และเจ้าหน้าทีจัดตารางสอนจะได้นาํ ไปวางแผนการจัดตารางสอน
21.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 21.1 แสดงการพิมพ์ ฟอร์ มรายละเอียดวิชาทีสอน
จากรู ปที 21.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
21.2.1 Option Group กําหนดพิมพ์ ตราทีหัวกระดาษ ใช้สาํ หรับเลือกพิมพ์ตรา
21.2.2 ปุ่ มคําสั งขนาดกระดาษ ใช้เพือแสดงการตังเครื องพิมพ์และขนาดกระดาษทีใช้
21.2.2 ปุ่ มคําสั ง ภาพก่ อนพิมพ์/พิมพ์ ใช้เพือแสดงภาพก่อนพิมพ์ หากตรวจสอบแล้วถูกต้องและ
ครบองค์ประกอบ สังพิมพ์นีได้จากแถบเครื องมือภาพก่อนพิมพ์
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21.3 ข้ อเสนอแนะ
21.3.1 รายละเอียดการบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ ม มีดงั นี
- ผูส้ อน ให้ครู - อาจารย์ บันทึกรายละเอียด
- รหัสผูส้ อน เจ้าหน้าทีจัดสอน บันทึกรายละเอียด
- กลุ่มสาระฯ ให้ครู - อาจารย์ บันทึกรายละเอียด
- ชัน,รหัสวิชา , ห้องรายวิชา และคาบ / สัปดาห์ แม้จะเป็ นวิชาเดียวกัน ก็ให้แยก ชันละ 1 บรรทัด
เช่น
ชัน
รหัสวิชา
ห้องรายวิชา
คาบ / สัปดาห์
6/1
ค41101
คณิ ตศาสตร์
5
6/2
ค41101
คณิ ตศาสตร์
5
1/5
ค31101
คณิ ตศาสตร์
4
- จัดแบบ เป็ นลักษณะของการจัด เช่น มี 4 คาบ / สัปดาห์
จัดแบบวันละ 1 คาบ จะเป็ น
1 1 1 1
จัดแบบมี 1 วัน เรี ยน 2 คาบติดกันจะเป็ น
2 1 1
จัดแบบเรี ยน 2 วัน วันละ 2 คาบติดกันจะเป็ น
2 2
จัดแบบเรี ยน 1 วัน 4 คาบตัดกันจะเป็ น
4
-หมายเหตุ ใช้บนั ทึกหมายเหตุต่าง ๆ
-รวมคาบทังหมด คือ รวมคาบตามความเป็ นจริ ง
-ตารางสอน (สําหรับเจ้าหน้าทีวางแผน) เป็ นตารางว่าง ๆ เพือให้เจ้าหน้าทีวางแผน ห้ามครู อาจารย์เขียน
21.3.2 ควรตรวจสอบรายวิชาทีครู -อาจารย์บนั ทึกส่ งแล้วส่ งกลับ ให้ถูกต้อง ก่อนเริ มต้นจัดตารางสอน
22. พิมพ์ ฟอร์ มวางแผนการจัดตารางสอน
22.1 หน้ าที ใช้พิมพ์แบบฟอร์ มการวางแผนการจัดตารางสอน เพือใช้ในการกําหนดคาบหรื อ
การ Lock คาบ เช่น คาบชุมนุม คาบกิจกรรมบังคับ คาบประชุมหัวหน้าหมวด คาบวิชาโครงงาน คาบวิชา
พืนฐาน เป็ นต้น ซึ งการวางแผนทีดีจะทําให้จดั ตารางสอนได้สวยและง่ายขึน
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22.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 22.1 แสดงการพิมพ์ ฟอร์ มวางแผนการจัดตารางสอน
จากรู ปที 22.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
22.2.1 ปุ่ มคําสั ง ขนาดกระดาษ ใช้แสดงการตังค่าเครื องพิมพ์ และขนาดกระดาษ
22.2.2 ปุ่ มคําสั ง ภาพก่ อนพิมพ์/พิมพ์ เป็ นการแสดงภาพก่อนพิมพ์ หากครบองค์ประกอบสามารถพิมพ์
ได้จากแถบเครื องมือภาพก่อนพิมพ์
22.3 ข้ อเสนอแนะ
หากข้อมูลมีหลาย ชัน ม. ให้พิมพ์หลายๆ แผ่นแล้วนํามาเรี ยงติดกันเพือให้ครอบคลุมทุกชัน และ
ทุกวันทุกคาบ

บทที 8
วิธีใช้
เมนูบาร์ วิธีใช้ มีเมนูยอ่ ยให้ เลือกต่างๆ ดังนี
1. วิธีใช้
2. แสดง / ไม่แสดง แถบเครื องมือจัดตารางสอน
3. เกียวกับโปรแกรมจัดตารางสอน
1. วิธีใช้
ใช้ แสดงวิธีใช้ (Help) โดยที ขณะทํางานอยูใ่ นโปรแกรม ให้ กด F1 โปรแกรมก็จะแสดงวิธีใช้
หรื อเลือกเมนูบาร์ วิธีใช้ เมนูยอ่ ยวิธีใช้ หรื อ คลิกแถบเครื องมือจัดตารางสอน ปุ่ มคําสัง วิธีใช้
2. แสดง/ไม่ แสดง แถบเครื องมือจัดตารางสอน
เมนูนีจะเป็ นลักษณะสับไปมา หมายความว่า เลือกเมนูนี จะแสดงแถบเครื องมือจัดตารางสอนและ
หากเลือกอีกครัง จะไม่แสดงแถบเครื องมือจัดตารางสอน
3. เกียวกับโปรแกรมจัดตารางสอน
ใช้ แสดงเวอร์ ชนโปรแกรม
ั
แสดงลิขสิทธิ และโรงเรี ยนทีมีสิทธิใช้ โปรแกรม ซึงจะแสดงตาม
รูปที 3.1

รูปที 3.1 แสดงเกี ยวกับจัดตารางสอน

ภาคผนวก ก

ฟอร์ มทีถูกเรี ยกใช้ ไม่ มีในเมนูโปรแกรม
ฟอร์ มทีถูกเรี ยกใช้ ไม่มีในเมนูโปรแกรม มีดงั นี

1. ค้ นหา ครู
2. ค้ นหา นักเรียน
3. ค้ นหา ห้ องเรียน
1. ค้ นหาข้ อมูลครู
1.1 หน้ าที
ใช้ ค้นหารายชือครู โดยค้ นหาตามรหัสครู หรื อ ชือ หรื อ นามสกุล

1.2 วิธีการทํางาน
เมือเลือกเมนูนี จอภาพจะได้ ภาพตามรูปที 1.1

รู ปที 1.1 แสดงการค้ นหา ครู
จากรู ปที 1.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1.2.1 Option group ค้ นหาตาม มี 3 Option ให้เลือก ได้แก่
-Option รหัสครู ใช้คน้ หาข้อมูลตามรหัสครู
-Option ชือ ใช้คน้ หาข้อมูลตามชือครู
-Option นามสกุล ใช้คน้ หาข้อมูลตามนามสกุลครู
1.2.2 Text box ค้ นหา ใช้คียข์ อ้ มูลเพือนําไปค้นหาตามเงือนไข
1.2.3 ปุ่ มคําสั ง ไปรายการแรก ใช้คน้ หาไปทีรายการแรก
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1.2.4 ปุ่ มคําสั ง ไปรายการสุ ดท้ าย ใช้คน้ หาไปทีรายการสุ ดท้าย
1.2.5 ปุ่ มคําสั ง ยกเลิก ใช้ยกเลิกไม่คน้ หาและจบออกจากฟอร์ มนี
1.2.6 Grid แสดงข้ อมูล จะแสดงข้อมูลตามเงือนไข เมือพบข้อมูลทีต้องการ
ให้คลิกทีรายการทีต้องการ ก็จะเป็ นการเลือกและจบออกจากฟอร์ มนี
1.3 ข้ อเสนอแนะ
1.3.1 หากไม่เลือก โดยคลิกปุ่ มคําสังยกเลิก จะเป็ นการจบออกจากฟอร์ มนี และยังเป็ น
รายการครู คนเดิม
1.3.2 หากเลือกรายการครู ทีต้องการ ให้คลิกเลือกทีรายการครู บรรทัดนัน หรื อกดคีย ์ Enter
2. ค้ นหาข้ อมูล นักเรียน
เป็ นการค้นหานักเรี ยน หรื อ ค้นหาชัน โดยค้นหาตาม รหัส ชัน หรื อ ห้องเรี ยนประจํา
วิธีการทํางานคล้ายเมนู ค้นหาข้อมูล ครู
3. ค้ นหาข้ อมูล ห้ องเรียน
เป็ นการค้นหาห้องเรี ยน โดยค้นหาตาม รหัสห้องเรี ยน หรื อ เป็ นห้องเรี ยนของ วิธีการทํางาน
คล้ายเมนู ค้นหาข้อมูล ครู

