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โปรแกรมจัดตารางสอน บนระบบปฏิบตั ิการ Windows ทีข้าพเจ้าเขียนขึนตังแต่ปี พ.ศ. 2541 และพัฒนามาอย่าง
ต่อเนือง ปั จจุบนั ได้พฒั นาถึงเวอร์ ชนั 6.08 สามารถทํางานได้ทงเครื
ั องเดียว (Stand Alone) และหลายเครื องพร้อมกันแบบ
เครื อข่าย (Lan) ซึ งขณะนีมีโรงเรี ยนต่าง ๆ นําไปใช้ทงหมด
ั
1,748 โรงเรี ยน
สําหรับการพัฒนาโปรแกรม ผูเ้ ขียนโปรแกรมได้รวบรวมปั ญหา ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนํา จากโรงเรี ยนต่างๆ ทีใช้
โปรแกรมแล้วนํามาปรับเวอร์ ชนั และส่ งโปรแกรมเวอร์ ชนใหม่
ั
ให้ ฟรี สําหรับโรงเรี ยนทีเคยสังซือ (โดยดาวน์โหลดได้ที
เว็บไซต์ www.teesoftware.com) ดังนันมันใจได้เลยว่าโปรแกรมฯ ใช้ได้แน่นอน โปรแกรมฯ มีอายุการใช้งาน ปี ราคา
โปรแกรมฯ ชุดละ , บาท หรื อเฉลียภาคเรี ยนละ บาท (คุม้ ค่าแน่นอน)
คุณสมบัติของโปรแกรม
1. ทํางานบนระบบปฏิบตั ิการ Windows ทุกเวอร์ ชนั ยกเว้น Windows 3.11
2. สามารถทํางานได้ทงเครื
ั องเดียว (Stand Alond) ดังนัน 1 คนก็สามารถจัดตารางสอนได้ และทํางานหลายเครื อง
พร้อมกันแบบเครื อข่าย (Lan) ดังนันจะใช้เวลาในการจัดตารางสอนน้อยลง สะดวก รวดเร็ วขึน
3. มีคู่มือและซี ดีรอมสอนการใช้งาน ทําให้สะดวก รวดเร็ ว และง่ายต่อการใช้งาน
4. สามารถพิมพ์ได้ทงเครื
ั องพิมพ์แบบเข็ม เครื องพิมพ์แบบเลเซอร์ และเครื องพิมพ์แบบอิงเจ็ต
5. เนืองจากเป็ นโปรแกรมบน Windows ดังนันโปรแกรมจะสวยงาม ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ ว สามารถใช้เม้าท์
คลิกได้ เลือกตังค่าได้ และมี Short Cut ทําให้สะดวกและง่ายต่อการเลือกโดยไม่ตอ้ งใช้เม้าส์
6. เลือกได้สูงสุ ด 7 วัน วันละ 14 คาบ (ไม่จาํ เป็ นต้องจัดครบทัง 7 วัน วันละ 14 คาบ เช่น บางโรงเรี ยน เรี ยน
จันทร์ -ศุกร์ วันละ 8 คาบ ก็จดั 5 วันวันละ 8 คาบ เป็ นต้น)
7. สามารถติดตังได้ไม่จาํ กัดครัง และเครื อง (ตลอดอายุการใช้งาน) ดังนันหากเครื องเสี ยหรื อติดไวรัส สามารถ
ติดตังใหม่ได้
8. สามารถกําหนดให้นกั เรี ยนเรี ยนห้องเรี ยนประจํา หรื อเดินเรี ยนก็ได้
9. สามารถกําหนดคาบ (Lock คาบ) ได้ทุกรู ปแบบ เช่น คาบกิจกรรมบังคับ กิจกรรมอิสระ กิจกรรมชุมนุม
วิชาโครงงาน กิจกรรมแนะแนว ครู สอน 1 คนสอนนักเรี ยน 2 ชัน ม.หรื อมากกว่า ครู สอน 2 คนหรื อมากกว่า
สอนนักเรี ยน 1 ชัน ม. ครู สอนหลายคนสอนนักเรี ยนหลายชัน ม. พักเทียง ม.ต้นและม.ปลาย ไม่ตรงกัน ฯลฯ
10. สามารถจัดแต่ละวิชาให้เรี ยนติดต่อกัน 4 คาบ หรื อ 3 คาบ หรื อ 2 คาบได้
11. สามารถตรวจสอบการซําซ้อน หรื อการชนกันของ ครู นักเรี ยน และห้องเรี ยนได้
12. สามารถพิมพ์ตารางสอนครู นักเรี ยน และห้องเรี ยนได้
13. สามารถพิมพ์ตารางสอนครู ตารางเรี ยนนักเรี ยน และตารางการใช้หอ้ งเรี ยน เพือจัดทําเป็ นรู ปเล่มได้

-214. สามารถพิมพ์ตารางสอนครู นักเรี ยน ห้องเรี ยน ขนาดเล็กเท่าบัตรประชาชนได้ ซึ งทําให้สะดวก พกพาติดตัวง่าย
15. สามารถพิมพ์ตารางสอนครู นักเรี ยน และห้องเรี ยนรวม เพือจัดบอร์ ดตารางสอนของฝ่ ายวิชาการ หรื อจัดบอร์ ด
ตารางสอนของกลุ่มสาระวิชาได้
16. สามารถพิมพ์ตรวจดูคาบว่างของ ครู นักเรี ยน และห้องเรี ยน ทําให้ง่ายในการจัดตารางสอนและรวดเร็ ว
17. มีระบบช่วยเหลือ หรื อ Help หากติดขัด สงสัย สามารถกด F1 เพือขอความช่วยเหลือได้ทนั ที
18. สามารถให้พิมพ์หรื อไม่พิมพ์คาํ นําหน้าชือครู ในตารางต่างๆได้ เช่น เดิมสอนโดย ธี รวัฒน์ สามารถกําหนด
ให้พิมพ์แบบใหม่เป็ นสอนโดย ครู ธีรวัฒน์ , อ.ธี รวัฒน์ ฯลฯ
19. สามารถพิมพ์สรุ ปจํานวนคาบรวม ครู นักเรี ยน และห้องเรี ยนได้
20. สามารถพิมพ์บนั ทึกท้ายตารางสอนครู นักเรี ยน และห้องเรี ยนได้
21. แสดงจํานวนคาบรวมบนฟอร์ มทันทีทีมีการเพิมลบคาบ
22. มีเมนูหลัก Wizards กําหนดคาบ (Lock คาบ) ทําให้การ Lock คาบทําได้ง่าย
23. กําหนดพิมพ์รายงานต่างๆ มี ตราโรงเรี ยน หรื อตราครุ ฑ หรื อตราเสมา หรื อตรา สพฐ. หรื อไม่มีตราก็ได้
24. พิมพ์โดยใช้กระดาษ A4 ทุกรายงาน และสามารถใช้งานร่ วมกับโปรแกรม Snagit , Fine Print Pdf factory pro
และโปรแกรมอืนๆในลักษณะเดียวกันเพือเปลียนรายงานทีพิมพ์ออกกระดาษ เป็ นรายงานทีเป็ นไฟล์นามสกุล
.Pdf แล้วนําไปไฟล์ .Pdf ขึนอินเตอร์ เน็ตของโรงเรี ยน ครู นักเรี ยน และผูส้ นใจ สามารถดาวน์โหลดไปดูได้
25. สามารถใช้งานได้ ทุกภาคเรี ยน ทุกปี การศึกษา (ตลอดอายุการใช้งาน) หากซี ดีติดตังโปรแกรมฯ ชํารุ ด สู ญหาย
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมฯ วีดีโอสอนการใช้งาน และคู่มือการใช้งานโปรแกรม ได้จากเว็บไซต์
www.teesoftware.com
คุณสมบัติเพิมเติมของเวอร์ ชัน 6.08
1. สามารถแทรกช่องว่าง/ลบช่องว่าง พร้อมกันได้ เช่น จัดตารางสอนแล้ว อยากแทรกช่องที เป็ นว่าง แล้วหัวตาราง
เป็ นพักเทียง หรื อจัดตารางสอนไปแล้ว กําหนดช่องที เป็ นพักเทียง ต่อมาเปลียนใจ ไม่อยากให้มีพกั เทียง
ก็สามารถลบช่องที ได้ เป็ นต้น
2. แก้ไขรายงานจํานวนคาบรวมครู แบบที , รายงานจํานวนคาบรวมนักเรี ยน และรายงานจํานวนคาบรวมห้องเรี ยน
ให้สวยงามและดูง่าย
3. เพิมเติม /ปรับแก้ / แก้ไขข้อผิดพลาดอืนๆ (เท่าทีพบ)
ยังมีคุณสมบัติเพิมเติมอีกหลายรายการ แต่ไม่สามารถอธิ บายได้หมดเพราะพืนทีมีนอ้ ย ดังนันให้ศึกษารายละเอียด
โดยดาวน์โหลดคู่มือ , วีดีโอสอนการใช้งาน หรื อตัวอย่างโปรแกรมไปทดลองใช้ ได้ทีเว็บไซต์ www.teesoftware.com
อุปกรณ์ และความต้ องการของโปรแกรม
1. เครื องคอมพิวเตอร์
- Pentium 1.0 GHz ขึนไป
- หน่วยความจํา (Ram) 64 Mb ขึนไป
- โปรแกรม Windows ทุกเวอร์ ชนั ยกเว้น Windows 3.11
- มีหรื อไม่มี CD-ROM ก็ได้ แต่ถา้ มีจะทําให้ติดตังโปรแกรมได้ง่าย

-32. เครื องพิมพ์แบบเข็ม หรื อเครื องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรื อเครื องพิมพ์แบบอิงเจ็ต
3. เครื องสํารองไฟฟ้า (UPS) ควรจะมี
การสั งซื อ สังซือโปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ ชนั 6.08 ราคาชุดละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) สิ งของทีจะได้รับ
1. ใบเสร็ จ-ใบส่ งของ จัดซือ-จัดจ้าง ใบเสนอราคา และหลักฐานร้านค้า 1 ชุด
2. แผ่น CD-ROM บรรจุโปรแกรมจัดตารางสอนและวิธีใช้งานโปรแกรมฯ 1 แผ่น
3. หนังสื อคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด 1 เล่ม
4. คําแนะนํา ลิขสิ ทธิ รหัสโรงเรี ยน และรหัสผ่าน 1 แผ่น

………………………………………………………………………………………………………………….

ใบสังซื อโปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ชนั 6.08
ข้าพเจ้า……………………………………โทรศัพท์…………………………Email………….……………………
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ สังซือ โปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ ชนั 6.08 ในราคา 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)
โปรดจัดส่ งไปที
ชือ-สกุล ……………………………………………………………………………..
โรงเรี ยน (ตัวบรรจง)………………………………………………………………….
่ …………………………………………………………………………………
ทีอยู…
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
ชํ าระเงินโดย 1. ธนาณัติสังจ่าย ปท. ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ในนาม นายธี รวัฒน์ สุ พพัตกุล ส่ งถึง นายธี รวัฒน์ สุ พพัตกุล
256 หมู่ 1 ตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด สาขาประโคนชัย ชือบัญชี นายธี รวัฒน์ สุ พพัตกุล
เลขบัญชี 316-1-09111-6 (โอนเสร็ จ โทรฯแจ้งด้วย เพือขอชือโรงเรี ยน ทีอยู่ ส่ งพัสดุให้)

