
การตั�งระบบการทาํงาน 

  โปรแกรมจดัตารางสอน , โปรแกรมงานพสัดโุรงเรียน พรบ.�� , โปรแกรมงานพสัดโุรงเรียน พรบ.�� 

และโปรแกรมทะเบียน'51  ทาํงานไดท้ั�งแบบเครื�องเดียว (Stand Alone) และแบบเครือข่ายหลายเครื�องพรอ้ม

กนั (Lan)  ขอยกตวัอย่าง โปรแกรมจดัตารางสอน เป็นตวัอย่าง สว่นโปรแกรมอื�นๆ จะคลา้ยๆ กนั วิธีการ

ทาํงานมีดงันี � 

 

 1. การตั�งระบบการทาํงานแบบทาํงานเครื�องเดียว (Stand Alone)  การทาํงานแบบเครื�องเดียว 

โปรแกรมและขอ้มลูจะอยู่ที�เครื�องคอมพิวเตอรท์ี�กาํลงัทาํงานอยู่  เครื�องคอมพิวเตอรอ์าจอยู่เครื�องเดียว 

หรืออยู่ในวงเครือข่าย (Lan) ก็ได ้

  1.1 กรณีเขา้โปรแกรมครั�งแรกหลงัจากติดตั�งโปรแกรมรูปที� 1 ฟอรม์กาํหนดวิธีการทาํงาน 

   1) หลงัจากติดตั�งโปรแกรมแลว้เขา้โปรแกรมครั�งแรก  จะไดห้นา้จอตามรูปที� �  ใหเ้ลือก Option  เป็น

เครื�องแม่ (Server) ในระบบเครือข่าย Lan (ทาํงานหลายเครื�องพรอ้มกนั) หรือ ทาํงานเครื�องนี �เครื�องเดียว 

(Stand Alone) 

 

รูปที� 1 ฟอร์มกาํหนดวธิีการทาํงาน 

   2) คลิกปุ่ มคาํสั�ง ตกลง F12 

   3) หากเปลี�ยนใจยงัไม่ติดตั�งระบบและตอ้งการจบการทาํงาน  ใหค้ลิกที�ปุ่ มคาํสั�งยกเลิก Esc 

  1.2 กรณีติดตั�งระบบแล้วต้องการถอนระบบและติดตั�งระบบใหม่ 

   1) เขา้โปรแกรมจดัตารางสอน จะไดฟ้อรม์รบัรหสัโรงเรียน  ใหค้ียร์หสัโรงเรียน  ต่อจากนั�น 

จะไดฟ้อรม์ตามรูปที� � 
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   2) คลิกที�ปุ่ มคาํสั�ง  เปลี�ยนระบบการทาํงาน F5  ต่อจากนั�นจะมีขอ้ความถามว่า “ตอ้งการเปลี�ยน

ระบบการทาํงาน  เนื�องจาก Computer Name,ตาํแหน่งโปรแกรม,ตาํแหน่งขอ้มลู,Server,Workstation เปลี�ยน”  

ใหค้ลิกเลือก  Ok  ต่อจากนั�นโปรแกรมจะถอนระบบและจบออกจากโปรแกรมไป 

 

 

รูปที� 2 ฟอร์มรบัรหสัผา่นเขา้โปรแกรม 

   3) เขา้โปรแกรมใหม่  และทาํตามหวัขอ้ 1.1 ใหม่ 

  

 8.2 การตั�งระบบการทาํงานแบบทาํงานหลายเครื�องพร้อมกันหรือเครือข่าย (Lan) สาํหรับ 

เครื�องแม่ (Server) 

  การทาํงานหลายเครื�องพรอ้มกนั  หรือทาํงานแบบเครือข่าย (Lan) จะตอ้งเลือกเครื�องคอมพิวเตอร ์

เครื�องใดเครื�องหนึ�ง  เป็นเครื�องแม่ (Server)  ซึ�งจะเป็นเครื�องที�เก็บโปรแกรมจดัตารางสอน  และขอ้มลู  เมื�อ

เลือกเครื�องคอมพิวเตอรไ์ดแ้ลว้  ใหต้ิดตั�งโปรแกรมจดัตารางสอน  วิธีการตั�งระบบการทาํงานทาํตามขั�นตอน

ต่างๆ  ดงันี � 

  สาํหรับ Windows 10  มีขั�นตอนดงันี � 

  1) เขา้โปรแกรมฯ เครื�องแม่ (Server) ที�ฟอรม์กาํหนดวิธีการทาํงาน  หรือฟอรม์รบัรหสัผ่านเขา้โปรแกรม  

หรือเมนแูสดงผูใ้ชง้านและระบบการทาํงาน  ใหจ้ดบนัทกึ  Computer Name เครื�องนี �(เครื�องแม่)  และขอ้มลู

จดัเก็บที�เครื�องแม่ (Server) เพื�อนาํไปกาํหนดตั�งค่าใหก้บัเครื�องลกู (ตอ้งจดใหถ้กูตอ้ง  ตวัเล็ก  ตวัใหญ่ 

เครื�องหมาย Backslash “\” ก็อย่าลืม) 
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  2) ปิดการ  Share  ไดรฟ์  C ทั�งไดรฟ์  โดยดบัเบิ �ลคลิกที�  This Pc  คลิกขวาที�ไดรฟ์  C  เลือก  Properties  

เลือกหนา้  Sharing  เลือกปุ่ มคาํสั�ง  Advanced Sharing หากมีเครื�องหมายถูกที� Check Box Share this folder ให้

ปลดเครื�องหมายถกู  แลว้คลิก  Ok  จะไดฟ้อรม์ตามรูปที� �  ซึ�งแสดงว่า  ปิดการ  Share ทั�งไดรฟ์  C (หาก

ติดตั�งโปรแกรมไดรฟ์อื�น  เช่น  ไดรฟ์  D ก็ตอ้งปิดการ  Share ทั�งไดรฟ์ D) 

  3) เปิดการ  Share  เฉพาะโฟลเดอรโ์ปรแกรมแบบอ่านไดเ้ขียนได ้ ใหก้บั  Everyone  หรือทกุๆ คนโดยมี

ขั�นตอนดงันี � 

   3.1) จาก  Desk Top  ดบัเบิ �ลคลิกที�  This Pc 

   3.2) ดบัเบิ �ลคลิกไดรฟ์ที�ติดตั�งโปรแกรม 

   3.3) คน้หาโฟลเดอรท์ี�ติดตั�งโปรแกรม  เมื�อพบแลว้ใหค้ลิกขวา  แลว้เลือก  Properties  เลือกหนา้ 

Sharing  จะไดฟ้อรม์ตามรูปที� 4 

   3.4) เลือกปุ่ มคาํสั�ง  Advance Sharing  แลว้ติ�ก  Check Box  Share This Folder  อย่างอื�นไม่ตอ้งแกไ้ข

แลว้เลือก  Ok  จบออกมา 

 
รูปที� 3 ฟอร์มปิดการ  Sharing ทั�งไดร์ฟ C 
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รูปที� 4 ฟอร์มกาํหนด  Sharing โฟลเดอร์เก็บโปรแกรมและขอ้มูล 

 

   3.5) คลิกที�ปุ่ มคาํสั�ง  Share  และไดฟ้อรม์  File Sharing  ที�  Combo Box  (แถบยาวๆ ดา้นหลงัมี

ลกูศรชี �ลง)  ใหค้ลิกแลว้เลือก  Everyone (หรือทกุๆคน)  แลว้คลิกปุ่ ม  Add  ชื�อ Everyone  ก็จะปรากฏ   

แลว้กาํหนดสิทธิ� (Permision Leval)  ใหเ้ป็น  Read/Write  (อ่านไดแ้ละเขียนได)้ แลว้คลิกปุ่ ม Share  แลว้คลิก

ปุ่ มคาํสั�ง  Done เลือกปุ่ มคาํสั�ง  Advanced Sharing  อีกครั�ง  คลิกเลือกปุ่ ม  Permissions เลือก Everyone ติ�ก

เครื�องหมายถกูใหม้ีเครื�องหมายถกูทั�ง Full Control , Change และ Read แลว้คลิกปุ่ ม Ok  คลิกปุ่ ม Ok  คลิกปุ่ ม  

Close  เพื�อจบออกจาก  Properties 

 4) ปลด  Password Protect  โดยไปที�  Control Panel  เลือกไอคอน  Network And Sharing Center 

ซา้ยมือบนคลิกที�ขอ้ความ  Change Advance Sharing Settings เลือก  All Network  แลว้ไปที�รายการ 

สดุทา้ยตรง Password Protect ใหเ้ลือก  Turn off password protected sharing (ทุกเครื�องลกูที�ใชโ้ปรแกรม 

สามารถอ่าน/เขียนขอ้มลู โดยไม่ตอ้งคียร์หสัผ่าน ) แลว้คลิกปุ่ มคาํสั�ง  Save Change  แลว้จบออกจาก 

Control Panel 
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  หมายเหตุ  ขั�นตอนการ  Share  ไดรฟ์และโฟลเดอร ์ แบบอ่านไดแ้ละเขียนได ้ และขั�นตอนการ 

ตั�งระบบจะทาํครั�งแรกครั�งเดียว  ในการเขา้โปรแกรมครั�งต่อๆไป  ไม่ตอ้งทาํอีกจนกว่าจะมีการถอนระบบการ

ทาํงาน (ตามหวัขอ้ 1.2) หรือจนกว่าจะมีการติดตั�งโปรแกรมใหม่  หรือจนกว่าจะมีการเปลี�ยน Computer Name 

 �) ตั�ง Adapter โดยไปที� Control Panel  เลือกไอคอน Network And Sharing Center ซา้ยมือบนคลิกที�

ขอ้ความ Change adapter settings ซึ�ง adapter ก็คือการด์หรือบอรด์อีเลคทรอนิกสใ์นเครื�องคอม ตวัอย่างตาม

รูปที� � 

 

รูปที� 5 ฟอร์มกาํหนด Adapter  

  จากรูปที� �  จะเห็นว่ามี Adapter อยู่ � อนั  อนัใหนที�ใช ้ ใหค้ลิกขวาเลือกเป็น  Enable  สว่นที�ไม่ใชใ้ห้

คลิกขวากาํหนดเป็น  Disable ใหห้มด  ดงันั�น  หากใช ้ Lan สายก็กาํหนด  Ethernet เป็น Enable นอกนั�นเป็น 

Disable และหากใช ้ Lan Wifi  ก็กาํหนด  Wi-Fi  เป็น Enable  นอกนั�นเป็น  Disable  ใหห้มด 

  หมายเหตุ 

   �)  หาก  Ethernet (Lan สาย) และ Wi-Fi (Lan Wi-Fi) กาํหนดทั�งคู่เป็น  Enable จะเกิดการชนกนั

เกิดขึ �นจะไม่สามารถทาํงานได ้

   �) หากเป็น Wi-Fi  จะตอ้งอยู่ใน  Router หรือ Access Point  เดียวกนั 

 6) ด ูDevice Manager โดยไปที�  Control Panel  เลือกไอคอน  Device Manager เพื�อดวู่า  Driver ของ 

การด์แลน  หรือของการด์  WiFi  ถกูตอ้งหรือไม่  หากถูกตอ้งตรง  Network adapters แตล่ะบรรทดัจะตอ้งไม่มี

เครื�องหมายกากบาท  เครื�องหมายตกใจ  เครื�องหมายคาํถาม  แต่หากมีเครื�องหมายกากบาท  เครื�องหมาย

ตกใจ  เครื�องหมายคาํถาม  แสดงว่า  Driver ไม่ถกูตอ้งหรือ Driver เกิดการชนกนัเกิดขึ �น  ตอ้งแกไ้ขใหเ้รียบรอ้ย 

จนกว่าจะไม่มีเครื�องหมายดงักลา่วจึงจะเชื�อมต่อระบบเครือข่าย (Lan) ได ้

 �) ด ูWorkgroup หรือ กลุม่ทาํงาน  ว่าเหมือนกนัหรือไม่  โดยไปที�  Control Panel  เลือกไอคอน  System ด ู 

Workgroup ว่าถูกตอ้งเหมือนกนัทั�งกลุม่หรือไม่  หากไม่ถูกตอ้ง  ใหก้าํหนดใหถ้กูตอ้ง  โดยคลิกที�  Change 

setting 
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 8.3 การตั�งระบบการทาํงานแบบทาํงานหลายเครื�องพร้อมกันหรือเครือข่าย (Lan) สาํหรับ 

เครื�องลูก (Workstation) 

  สาํหรบัเครื�องลกู (Workstation) สามารถมีไดห้ลายเครื�อง  เครื�องลกู (Workstation)  เวลาติดตั�งโปรแกรม 

จะมีทั�งโปรแกรมฯ และมีทั�งขอ้มลู  แต่จะใชเ้ฉพาะโปรแกรม  สว่นขอ้มลูในเครื�องลกูไม่ไดใ้ช ้ ขอ้มลูจะ  Link  

เรียกใชจ้ากเครื�องแม่ (Server) ทาํงานเสรจ็ก็จะสง่ไปเก็บที�เครื�องแม่คืน 

  วิธีการตั�งระบบการทาํงาน  ทาํตามขั�นตอนต่างๆ  ดงันี � 

  1) ติดตั�งโปรแกรมจดัตารางสอน 

  2) เขา้โปรแกรมจดัตารางสอน  จะไดฟ้อรม์ดงัรูปที�  6 

 

รูปที� 6 ฟอร์มกาํหนดวธิีการทาํงาน เลอืกแบบ Workstation  

  3) เลือก Option เป็นเครื�องลกู (Workstation) ในระบบเครือข่าย Lan (ทาํงานหลายเครื�องพรอ้มกนั) 

  4) คีย ์ Computer Name  ของเครื�องแม่ (Server)  และขอ้มลูจดัเก็บที�  สาํหรบัขอ้มลูที�นาํมาคีย ์ เป็น

ขอ้มลูที�จดบนัทึกมาจากเครื�องแม่ (Server)   

  5) คลิกปุ่ มคาํสั�ง ตกลง F12  หากการเชื�อมต่อไปยงัเครื�องแม่ (Server) ถกูตอ้ง  ก็จะเขา้โปรแกรมได ้  

แตห่ากการเชื�อมต่อไม่สาํเรจ็  จะไม่สามารถเขา้โปรแกรมได ้  ตอ้งตรวจสอบการเชื�อมต่อเครือข่าย (Lan) 

ว่าถกูตอ้งหรือไม่  ตอ้งตรวจสอบ  Computer Name  และขอ้มลูจดัเก็บที�  คียถ์กูตอ้งหรือไม่   

  หมายเหตุ  ขั�นตอนการตั�งระบบ  จะทาํครั�งแรกครั�งเดียว  ในการเขา้โปรแกรมครั�งต่อๆไป  ไม่ตอ้งทาํอีก

จนกว่าจะมีการถอนระบบ (ตามหวัขอ้ 1.2) หรือจนกว่าจะมีการติดตั�งโปรแกรมใหม่  หรือจนกว่าจะมีการ

เปลี�ยน  Computer Name  ของเครื�องแม่ (Server) 

 

 


