
เรียน  เจ้าหน้าที�จดัตารางสอน 

 ก่อนอื�นต้องขอขอบคณุที�โรงเรียนของท่านได้เลือกใช้  โปรแกรมจดัตารางสอนที�ข้าพเจ้าเขียนขึ �น  ขอแนะนํา 

รายละเอียดเพิ�มเติมดงันี � 

 1.  รหสัโรงเรียน และ รหสัผา่นเข้าโปรแกรมสาํหรับโรงเรียนทา่น  ได้แก่  

รหสัโรงเรียน   -      

รหสัผา่นผู้ควบคมุระบบ         

รหสัผู้ใช้ Admin         

 รหสัโรงเรียน = เนื�องจากโปรแกรมใช้ร่วมกนัทั�วประเทศ  รหสัโรงเรียนเป็นตวัแยกวา่โรงเรียนใดเข้าใช้โปรแกรม 

 รหสัผา่นผู้ควบคมุระบบ = ใช้กบัเมนสูาํคญัๆ  เช่น  เริ�มต้นโปรแกรมใหม ่ ตั �งชื�อ-รหสัผา่น-สทิธิการใช้  เรียกใช้ 

          ข้อมลูสาํรอง  ฯลฯ  ผู้ที�ทําได้  คือ  ผู้ที�รู้รหสัผา่นผู้ควบคมุระบบนี �  เทา่นั �น 

 รหสัผู้ใช้ Admin = เป็นผู้ใช้โปรแกรมคนหนึ�ง ที�ผู้ เขียนโปรแกรมตั �งให้ลว่งหน้า สามารถคงเดิมหรือแก้ไขได้ 

 2. สามารถติดตั �งโปรแกรมได้ทกุเครื�อง ทกุครั �ง และทกุเวลา  แตไ่มส่ามารถแก้ไขชื�อโรงเรียนได้  เพราะชื�อโรงเรียนเป็น

ลขิสทิธิ�ของผู้ซื �อโปรแกรม 

3. ควรเก็บซีดีติดตั �งโปรแกรมไว้  หรือหาก  Download  โปรแกรม  ควรเก็บข้อมลูที� Download  ไว้  เมื�อต้องการเอา

โปรแกรมและข้อมลูออก  หรือเมื�อมีการปรับเวอร์ชั�นโปรแกรม  สามารถนําซีดีติดตั �งโปรแกรม  หรือข้อมลูที� Download  มาติดตั �งซํ �า  

และเลอืกปุ่ มคําสั�ง  Remove All  โปรแกรมและข้อมลูจะถกูลบออกจากเครื�องไป 

 4. โปรแกรมจดัตารางสอนเป็นโปรแกรมที�ใหญ่  จํานวนบรรทดัที�มีในโปรแกรม  ไมต่ํ�ากวา่  20,000  บรรทดั  ซึ�งการเขียน

โปรแกรมบน Windows ยงัมีสว่นประกอบอื�น ๆ อีกเพื�อให้ได้โปรแกรมที�สวยงาม   ดงันั �นโอกาสที�โปรแกรมถกูต้อง 100 เปอร์เซนต์  

คงเป็นไปได้ยาก   หากทา่นพบข้อผิดพลาด  มีข้อเสนอแนะ  กรุณาแจ้งให้ผู้ เขียนโปรแกรมได้ทราบด้วยเพื�อที�จะได้พฒันาให้ดียิ�งๆ 

ขึ �นตอ่ไป 

 5. ควรมีเครื�องสาํรองไฟฟา้ (UPS) เพราะหากไฟฟา้ดบั ขณะโปรแกรมกําลงัเรียงลาํดบัข้อมลู     จะทําให้ข้อมลูเสยีหายได้  

หากไมม่ีควรสาํรองข้อมลูบอ่ยๆ   เมื�อโปรแกรมมีปัญหาให้เข้าโปรแกรมและเรียกใช้ข้อมลูสาํรอง  หรือเข้าโปรแกรมไมไ่ด้  ให้ติดตั �ง

โปรแกรมใหมแ่ละเรียกใช้ข้อมลูสาํรอง   

 6. การติดตั �งโปรแกรมง่ายที�สดุ  คือ  เมื�อโปรแกรมติดตั �งเริ�มทํางาน  ให้กดปุ่ ม  Enter  ผา่นตลอดไปเรื�อยๆ  โดยไมต้่องคีย์

ข้อความใดๆ  (ทั �ง  Name และ Organization หาก Name และ Organization ไมผ่า่น ให้คีย์ Name เป็น AAA และ Organization 

ลบเป็นวา่ง) และไมต้่องเลอืกปุ่ มคําสั�ง   Change Folder...  เมื�อกดปุ่ ม  Enter  ผา่นตลอดไปเรื�อยๆ  จนได้ข้อความ  TRWIN 6.08 

setup was completed sucessfully  แสดงวา่  การติดตั �งเสร็จสมบรูณ์ 

 7. การติดตอ่กบัผู้ เขียนโปรแกรมทกุครั �ง  กรุณาแจ้ง  รหสัโรงเรียน  และ  รหสัผา่น  เพื�อสะดวกในการค้นหาข้อมลู 

8. ควรติดตามเวอร์ชั�นโปรแกรมจาก  WWW.TEESOFTWARE.COM หากพบวา่  เวอร์ชั�นเปลี�ยนไป  แสดงวา่มีการ

ปรับเวอร์ชั�น  ให้ Download  โปรแกรมเวอร์ชั�นใหมน่ํามาใช้  โดยใช้วิธีการปรับเวอร์ชั�น  ศกึษาได้จากคูม่ือหรือขณะอยูใ่นโปรแกรม  

กด F1  เพื�อแสดงข้อความช่วยเหลอื   

9. สามารถดรูายละเอียดและดาวน์โหลดข้อมลู  ได้ที�  WWW.TEESOFTWARE.COM  และติดตอ่ผู้ เขียนโปรแกรมได้ที�  

E-mail : terawatsup@hotmail.com  

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 นายธีรวฒัน์  สพุพตักลุ 

 

 



วิธีการตดิตั �งโปรแกรมฯ แบบง่ายและรวดเร็ว 

 หลงัจากเข้าโฟลเดอร์ตดิตั �งโปรแกรมฯ  เชน่  โฟลเดอร์  Tr608 (โฟลเดอร์สําหรับตดิตั �งโปรแกรมจดั

ตารางสอน เวอร์ชั�น 6.08) ให้หาไฟล์  Setup.exe เมื�อพบแล้วดบัเบิ �ลคลิก จะได้หน้าจอแรกของการตดิตั �งโปรแกรมฯ  

ปรากฏดงัรูป 

รูปหนา้จอแรกของการติดตั�งโปรแกรมฯ 

 ตอ่จากนั �น  ให้วางเม้าส์  แล้วกด  Enter บนคีย์บอร์ดไปเรื�อยๆ  จนจบการตดิตั �ง (ยํ �า  วางเม้าส์  แล้วกด  

Enter บนคีย์บอร์ดไปเรื�อยๆ) หากกด  Enter บนคีย์บอร์ดไมผ่า่นตรง  Name กบั Organization  ให้คีย์  Name  เป็น  

AAA  (A ตวัใหญ่ 3 ตวั)   สว่น Organization  ลบเป็นวา่ง  แล้วกด  Enter บนคีย์บอร์ดไปเรื�อยๆ  จนจบการตดิตั �ง   

ก็จะตดิตั �งโปรแกรมฯ ได้ง่ายและรวดเร็ว 

 

ทาํ Shortcut แบบเจาะตรง 

 หากเป็น  Win Xp  หรือ  Win 7  ตดิตั �งโปรแกรมฯ เสร็จ  เข้าโปรแกรมฯ โดยไปที�  Start  ไปที�  All Program  

ไปที�เมนโูปรแกรมจดัตารางสอน 6.08  เมนยูอ่ยจดัตารางสอน 6.08 แล้วคลิกเข้าโปรแกรมฯ  ตรงเมนยูอ่ยจดั

ตารางสอน 6.08 สามารถคลิกขวาเลือก  Sent To เลือก  Desktop (creat shortcut) เพื�อสร้าง shortcut 

 หากเป็น  Win 8 หรือ  Win 10  ตดิตั �งโปรแกรมฯ เสร็จ  บางเครื�องหาเมน ู หา Shortcut  เข้าโปรแกรมฯ  

ไมเ่จอ  ทําให้เข้าโปรแกรมไมไ่ด้ 

 ไมว่า่จะเป็น  Windows  รุ่นใด  สามารถ  ทาํ Shortcut แบบเจาะตรง  ได้  ซึ�งจะทําให้เข้าโปรแกรมฯ ได้

สะดวกขึ �น  วิธีการที�ไดร์ฟที�ตดิตั �งโปรแกรมฯ (สว่นมากจะไดร์ฟ C)  หาโฟลเดอร์โปรแกรมฯ และข้อมลู  เชน่  

TRWIN608  แล้วเข้าโฟลเดอร์  ค้นหาไฟล์ที�ชื�อ  TRWIN.EXE  (ไฟล์โปรแกรมฯ  ที�เป็นรูปหวัสนุขัจิ �งจอก)  แล้วคลิก

ขวาเลือก  Sent To  เลือก  Desktop (creat shortcut)  เพียงเทา่นี �  ก็จะได้ Shortcut แบบเจาะตรง  ตอ่จากนั �นไปที�  

Desktop หา  Shortcut  ที�เป็นรูปหวัสนุขัจิ �งจอกแล้วเปลี�ยนชื�อเป็นชื�อโปรแกรมฯ  เพื�อให้อา่นง่าย  และเข้า 

โปรแกรมฯ ได้ง่าย 

 

**************************** 

 

 


