การตังระบบการทํางาน
โปรแกรมจัดตารางสอน , โปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน พรบ. , โปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน พรบ.
และโปรแกรมทะเบียน'51 ทํางานได้ทงแบบเครื
ั
องเดียว (Stand Alone) และแบบเครือข่ายหลายเครืองพร้อม
กัน (Lan) ขอยกตัวอย่าง โปรแกรมจัดตารางสอน เป็ นตัวอย่าง ส่วนโปรแกรมอืนๆ จะคล้ายๆ กัน วิธีการ
ทํางานมีดงั นี
1. การตังระบบการทํางานแบบทํางานเครืองเดียว (Stand Alone) การทํางานแบบเครืองเดียว
โปรแกรมและข้อมูลจะอยู่ทเครื
ี องคอมพิวเตอร์ทีกําลังทํางานอยู่ เครืองคอมพิวเตอร์อาจอยู่เครืองเดียว
หรืออยู่ในวงเครือข่าย (Lan) ก็ได้
1.1 กรณีเข้าโปรแกรมครังแรกหลังจากติดตังโปรแกรมรูปที 1 ฟอร์มกําหนดวิธีการทํางาน
1) หลังจากติดตังโปรแกรมแล้วเข้าโปรแกรมครังแรก จะได้หน้าจอตามรูปที ให้เลือก Option เป็ น
เครืองแม่ (Server) ในระบบเครือข่าย Lan (ทํางานหลายเครืองพร้อมกัน) หรือ ทํางานเครืองนีเครืองเดียว
(Stand Alone)

รูปที 1 ฟอร์มกาํ หนดวิธีการทาํ งาน
2) คลิกปุ่ มคําสัง ตกลง F12
3) หากเปลียนใจยังไม่ติดตังระบบและต้องการจบการทํางาน ให้คลิกทีปุ่ มคําสังยกเลิก Esc
1.2 กรณีติดตังระบบแล้วต้องการถอนระบบและติดตังระบบใหม่
1) เข้าโปรแกรมจัดตารางสอน จะได้ฟอร์มรับรหัสโรงเรียน ให้คียร์ หัสโรงเรียน ต่อจากนัน
จะได้ฟอร์มตามรู ปที

-22) คลิกทีปุ่ มคําสัง เปลียนระบบการทํางาน F5 ต่อจากนันจะมีขอ้ ความถามว่า “ต้องการเปลียน
ระบบการทํางาน เนืองจาก Computer Name,ตําแหน่งโปรแกรม,ตําแหน่งข้อมูล,Server,Workstation เปลียน”
ให้คลิกเลือก Ok ต่อจากนันโปรแกรมจะถอนระบบและจบออกจากโปรแกรมไป

รูปที 2 ฟอร์มรับรหัสผ่านเข้าโปรแกรม
3) เข้าโปรแกรมใหม่ และทําตามหัวข้อ 1.1 ใหม่
8.2 การตังระบบการทํางานแบบทํางานหลายเครืองพร้อมกันหรือเครือข่าย (Lan) สําหรับ
เครืองแม่ (Server)
การทํางานหลายเครืองพร้อมกัน หรือทํางานแบบเครือข่าย (Lan) จะต้องเลือกเครืองคอมพิวเตอร์
เครืองใดเครืองหนึง เป็ นเครืองแม่ (Server) ซึงจะเป็ นเครืองทีเก็บโปรแกรมจัดตารางสอน และข้อมูล เมือ
เลือกเครืองคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ให้ติดตังโปรแกรมจัดตารางสอน วิธีการตังระบบการทํางานทําตามขันตอน
ต่างๆ ดังนี
สําหรับ Windows 10 มีขนตอนดั
ั
งนี
1) เข้าโปรแกรมฯ เครืองแม่ (Server) ทีฟอร์มกําหนดวิธีการทํางาน หรือฟอร์มรับรหัสผ่านเข้าโปรแกรม
หรือเมนูแสดงผูใ้ ช้งานและระบบการทํางาน ให้จดบันทึก Computer Name เครืองนี(เครืองแม่) และข้อมูล
จัดเก็บทีเครืองแม่ (Server) เพือนําไปกําหนดตังค่าให้กบั เครืองลูก (ต้องจดให้ถกู ต้อง ตัวเล็ก ตัวใหญ่
เครืองหมาย Backslash “\” ก็อย่าลืม)

-32) ปิ ดการ Share ไดร์ฟ C ทังไดร์ฟ โดยดับเบิลคลิกที This Pc คลิกขวาทีไดร์ฟ C เลือก Properties
เลือกหน้า Sharing เลือกปุ่ มคําสัง Advanced Sharing หากมีเครืองหมายถูกที Check Box Share this folder ให้
ปลดเครืองหมายถูก แล้วคลิก Ok จะได้ฟอร์มตามรู ปที ซึงแสดงว่า ปิ ดการ Share ทังไดร์ฟ C (หาก
ติดตังโปรแกรมไดร์ฟอืน เช่น ไดร์ฟ D ก็ตอ้ งปิ ดการ Share ทังไดร์ฟ D)
3) เปิ ดการ Share เฉพาะโฟลเดอร์โปรแกรมแบบอ่านได้เขียนได้ ให้กบั Everyone หรือทุกๆ คนโดยมี
ขันตอนดังนี
3.1) จาก Desk Top ดับเบิลคลิกที This Pc
3.2) ดับเบิลคลิกไดร์ฟทีติดตังโปรแกรม
3.3) ค้นหาโฟลเดอร์ทีติดตังโปรแกรม เมือพบแล้วให้คลิกขวา แล้วเลือก Properties เลือกหน้า
Sharing จะได้ฟอร์มตามรูปที 4
3.4) เลือกปุ่ มคําสัง Advance Sharing แล้วติก Check Box Share This Folder อย่างอืนไม่ตอ้ งแก้ไข
แล้วเลือก Ok จบออกมา

รูปที 3 ฟอร์มปิ ดการ Sharing ทังไดร์ฟ C
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รูปที 4 ฟอร์มกาํ หนด Sharing โฟลเดอร์เก็บโปรแกรมและข้อมูล
3.5) คลิกทีปุ่ มคําสัง Share และได้ฟอร์ม File Sharing ที Combo Box (แถบยาวๆ ด้านหลังมี
ลูกศรชีลง) ให้คลิกแล้วเลือก Everyone (หรือทุกๆคน) แล้วคลิกปุ่ ม Add ชือ Everyone ก็จะปรากฏ
แล้วกําหนดสิทธิ (Permision Leval) ให้เป็ น Read/Write (อ่านได้และเขียนได้) แล้วคลิกปุ่ ม Share แล้วคลิก
ปุ่ มคําสัง Done เลือกปุ่ มคําสัง Advanced Sharing อีกครัง คลิกเลือกปุ่ ม Permissions เลือก Everyone ติก
เครืองหมายถูกให้มีเครืองหมายถูกทัง Full Control , Change และ Read แล้วคลิกปุ่ ม Ok คลิกปุ่ ม Ok คลิกปุ่ ม
Close เพือจบออกจาก Properties
4) ปลด Password Protect โดยไปที Control Panel เลือกไอคอน Network And Sharing Center
ซ้ายมือบนคลิกทีข้อความ Change Advance Sharing Settings เลือก All Network แล้วไปทีรายการ
สุดท้ายตรง Password Protect ให้เลือก Turn off password protected sharing (ทุกเครืองลูกทีใช้โปรแกรม
สามารถอ่าน/เขียนข้อมูล โดยไม่ตอ้ งคียร์ หัสผ่าน ) แล้วคลิกปุ่ มคําสัง Save Change แล้วจบออกจาก
Control Panel

-5หมายเหตุ ขันตอนการ Share ไดร์ฟและโฟลเดอร์ แบบอ่านได้และเขียนได้ และขันตอนการ
ตังระบบจะทําครังแรกครังเดียว ในการเข้าโปรแกรมครังต่อๆไป ไม่ตอ้ งทําอีกจนกว่าจะมีการถอนระบบการ
ทํางาน (ตามหัวข้อ 1.2) หรือจนกว่าจะมีการติดตังโปรแกรมใหม่ หรือจนกว่าจะมีการเปลียน Computer Name
) ตัง Adapter โดยไปที Control Panel เลือกไอคอน Network And Sharing Center ซ้ายมือบนคลิกที
ข้อความ Change adapter settings ซึง adapter ก็คือการ์ดหรือบอร์ดอีเลคทรอนิกส์ในเครืองคอม ตัวอย่างตาม
รูปที

รู ปที 5 ฟอร์มกาํ หนด Adapter
จากรูปที จะเห็นว่ามี Adapter อยู่ อัน อันใหนทีใช้ ให้คลิกขวาเลือกเป็ น Enable ส่วนทีไม่ใช้ให้
คลิกขวากําหนดเป็ น Disable ให้หมด ดังนัน หากใช้ Lan สายก็กาํ หนด Ethernet เป็ น Enable นอกนันเป็ น
Disable และหากใช้ Lan Wifi ก็กาํ หนด Wi-Fi เป็ น Enable นอกนันเป็ น Disable ให้หมด
หมายเหตุ
) หาก Ethernet (Lan สาย) และ Wi-Fi (Lan Wi-Fi) กําหนดทังคู่เป็ น Enable จะเกิดการชนกัน
เกิดขึนจะไม่สามารถทํางานได้
) หากเป็ น Wi-Fi จะต้องอยู่ใน Router หรือ Access Point เดียวกัน
6) ดู Device Manager โดยไปที Control Panel เลือกไอคอน Device Manager เพือดูว่า Driver ของ
การ์ดแลน หรือของการ์ด WiFi ถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องตรง Network adapters แต่ละบรรทัดจะต้องไม่มี
เครืองหมายกากบาท เครืองหมายตกใจ เครืองหมายคําถาม แต่หากมีเครืองหมายกากบาท เครืองหมาย
ตกใจ เครืองหมายคําถาม แสดงว่า Driver ไม่ถกู ต้องหรือ Driver เกิดการชนกันเกิดขึน ต้องแก้ไขให้เรียบร้อย
จนกว่าจะไม่มีเครืองหมายดังกล่าวจึงจะเชือมต่อระบบเครือข่าย (Lan) ได้
) ดู Workgroup หรือ กลุม่ ทํางาน ว่าเหมือนกันหรือไม่ โดยไปที Control Panel เลือกไอคอน System ดู
Workgroup ว่าถูกต้องเหมือนกันทังกลุม่ หรือไม่ หากไม่ถูกต้อง ให้กาํ หนดให้ถกู ต้อง โดยคลิกที Change
setting

-68.3 การตังระบบการทํางานแบบทํางานหลายเครืองพร้อมกันหรือเครือข่าย (Lan) สําหรับ
เครืองลูก (Workstation)
สําหรับเครืองลูก (Workstation) สามารถมีได้หลายเครือง เครืองลูก (Workstation) เวลาติดตังโปรแกรม
จะมีทงโปรแกรมฯ
ั
และมีทงข้
ั อมูล แต่จะใช้เฉพาะโปรแกรม ส่วนข้อมูลในเครืองลูกไม่ได้ใช้ ข้อมูลจะ Link
เรียกใช้จากเครืองแม่ (Server) ทํางานเสร็จก็จะส่งไปเก็บทีเครืองแม่คืน
วิธีการตังระบบการทํางาน ทําตามขันตอนต่างๆ ดังนี
1) ติดตังโปรแกรมจัดตารางสอน
2) เข้าโปรแกรมจัดตารางสอน จะได้ฟอร์มดังรูปที 6

รูปที 6 ฟอร์มกาํ หนดวิธีการทาํ งาน เลือกแบบ Workstation
3) เลือก Option เป็ นเครืองลูก (Workstation) ในระบบเครือข่าย Lan (ทํางานหลายเครืองพร้อมกัน)
4) คีย์ Computer Name ของเครืองแม่ (Server) และข้อมูลจัดเก็บที สําหรับข้อมูลทีนํามาคีย์ เป็ น
ข้อมูลทีจดบันทึกมาจากเครืองแม่ (Server)
5) คลิกปุ่ มคําสัง ตกลง F12 หากการเชือมต่อไปยังเครืองแม่ (Server) ถูกต้อง ก็จะเข้าโปรแกรมได้
แต่หากการเชือมต่อไม่สาํ เร็จ จะไม่สามารถเข้าโปรแกรมได้ ต้องตรวจสอบการเชือมต่อเครือข่าย (Lan)
ว่าถูกต้องหรือไม่ ต้องตรวจสอบ Computer Name และข้อมูลจัดเก็บที คียถ์ กู ต้องหรือไม่
หมายเหตุ ขันตอนการตังระบบ จะทําครังแรกครังเดียว ในการเข้าโปรแกรมครังต่อๆไป ไม่ตอ้ งทําอีก
จนกว่าจะมีการถอนระบบ (ตามหัวข้อ 1.2) หรือจนกว่าจะมีการติดตังโปรแกรมใหม่ หรือจนกว่าจะมีการ
เปลียน Computer Name ของเครืองแม่ (Server)

