
 

 

 

คู่มือการใช้งาน 

โปรแกรมจดัตารางสอน 

Version 6.08 

 

 

 

 

 

โดย 

นายธีรวฒัน์  สุพพตักลุ 

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑติ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

แสงไทยก่อสร้างและคอมพวิเตอร์ 

256 หมู่ 1 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์  31140 

โทร. (044) 671409 (081) 9661710 โทรสาร. (044) 671409 

 

 

 



 

 

คู่มือการใช้งาน 

โปรแกรมจดัตารางสอน 
เวอร์ชั�น 6.08 

   

 

 

โดย 

นายธีรวฒัน์  สุพพตักลุ 

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑติ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

   

สงวนสิทธิ�ตามพระราชบัญญตัลิขิสิทธิ� พ.ศ. 2537 

ห้ามคดัลอกส่วนใดส่วนหนึ�งของหนังสือเล่มนี� 

ไม่ว่าจะโดยรูปแบบใด หรือสื�อชนิดใด 

นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

จากทางผู้จดัทําโปรแกรมเท่านั�น 

  พมิพ์ครั�งที�   11  พ.ศ. 2564 

 

ราคา  500  บาท 

 

 

 



คาํนํา 
 งานจดัตารางสอน  นบัวา่เป็นงานที�ยุง่ยากและงานหนกัพอสมควร  หากจดัตารางสอนดว้ยมือ  

จะตอ้งใชค้นอยา่งนอ้ย  2  คน  เพื�อกาํหนดคาบ  ยา้ยคาบ ฯลฯ  และมกัเกิดความผดิพลาดบ่อย ๆ   เพราะตอ้งใช้

ฐานขอ้มูล  3 ฐานไดแ้ก่  ฐานขอ้มูลครู  ฐานขอ้มูลนกัเรียนและฐานขอ้มูลหอ้งเรียน   หากมีการเพิ�มคาบ  จะตอ้ง

เพิ�มทั�ง  3 ฐานขอ้มูล  หากมีการยา้ยคาบ  จะตอ้งมีการยา้ยทั�ง  3 ฐานขอ้มูล   หากมีการเพิ�มหรือยา้ยคาบของครู  

โดยไม่ยา้ยคาบนกัเรียน  ก็เกิดความผดิพลาดแลว้    อีกทั�งการจดัตารางสอนดว้ยมือ   ตอ้งทาํอยา่งนอ้ย  2 คน  

หากคนหนึ�งไม่มาก็ทาํไม่ได ้  หลงัจากจดัเสร็จก็ตอ้งจดัพิมพต์ารางสอนออกมาใชอี้ก   หากคดัลอกพิมพผ์ดิ   ก็

เกิดความผดิพลาดอีก 

 ปัจจุบนั  คอมพิวเตอร์เขา้มามีส่วนในการทาํงานมากมาย  ทาํใหส้ะดวกและรวดเร็ว  แต่เครื�อง

คอมพิวเตอร์จะทาํงานได ้   จะตอ้งมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะงานทาํงาน   เพื�อใหไ้ดผ้ลงานตามที�ตอ้งการ  

ขา้พเจา้เป็นคนหนึ�งที�ไดศึ้กษาคอมพิวเตอร์  และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาตั�งแต่ปี  พ.ศ. 2528  เคยเขียน

โปรแกรมใชง้านในโรงเรียนหลายโปรแกรม   มีทั�งโปรแกรมดา้นการศึกษา  และดา้นธุรกิจ  โดยเฉพาะ

โปรแกรมจดัตารางสอนไดเ้คยเขียนใชง้านมาแลว้  แต่เป็นการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบติัการดอส (Dos)  มี

โรงเรียนต่างๆ  ใชท้ั�วประเทศมากกวา่  500  โรงเรียน  ทาํใหก้ารจดัตารางสอนสะดวกยิ�งขึ�น 

 ขณะนี�ระบบปฏิบติัการ Windows ไดเ้ป็นระบบปฏิบติัการที�คนทั�วไปนิยมใช ้ เพราะง่าย  สะดวก  

รวดเร็ว  สวยงาม  ขา้พเจา้จึงไดคิ้ดเขียนโปรแกรมจดัตารางสอนบนระบบปฏิบติัการ Windows โดยใชแ้นวคิด

วธีิการโปรแกรมจดัตารางสอนที�เคยเขียนบนดอส  และไดพ้ฒันาโปรแกรมจดัตารางสอนบน Windows มา 

อยา่งต่อเนื�อง 

 หนงัสือเล่มนี�ไม่ใช่หนงัสือทางวชิาการ     ผูเ้ขียนพยายามที�จะใชค้าํแบบง่ายๆ เพื�ออธิบายการ

ทาํงานของโปรแกรมเท่านั�น 

 โปรแกรมจดัตารางสอนเป็นโปรแกรมที�มีขนาดใหญ่พอสมควร  และมีเมนูเป็นจาํนวนมาก

บางส่วนขณะเขียนโปรแกรม และทดลองใชอ้าจไม่มีปัญหา แต่เวลาใชง้านจริงอาจมีปัญหา หากพบปัญหา

ขอ้ผดิพลาด มีขอ้เสนอแนะ  กรุณาแจง้ใหผู้เ้ขียนโปรแกรมทราบจะเป็นพระคุณอยา่งสูง ปัญหาขอ้ผดิพลาด  

ขอ้เสนอแนะที�ดี   ผูเ้ขียนจะนาํไปปรับโปรแกรม (ปรับเวอร์ชั�น)  ใหดี้ต่อๆไป 

 ขอขอบคุณโรงเรียนของท่านที�ไดม้อบความไวว้างใจ  ใชโ้ปรแกรมจดัตารางสอนนี�   ขอขอบคุณ 

นายทรงศกัดิ�   คาํภกัดี  อาจารยโ์รงเรียนประโคนชยัพิทยาคม อ.ประโคนชยั  จ.บุรีรัมย ์  ที�ไดใ้หข้อ้มูล

ขอ้เสนอแนะ  และนาํโปรแกรมไปทดลองใชจ้นไดโ้ปรแกรมที�สมบูรณ์  และขอบคุณนางเพลินพิศ  สุพพตักุล  

ที�ไดใ้หค้าํแนะนาํใหก้าํลงัใจ  ตลอดจนตรวจสอบเอกสารเสร็จสมบูรณ์ 

                                                                                           ธีรวฒัน์  สุพพตักุล 

                                                                                            2 มกราคม 2565 
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บทที� 1 

บทนํา 
 

 งานจดัตารางสอน เป็นงานยุง่ยากและหนกัพอสมควร ไม่วา่จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก หรือโรงเรียน

ขนาดใหญ่  โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการจดัตารางสอนดว้ยมือ  เพราะจะตอ้งมีการวางแผน  การกาํหนดคาบ หรือ 

Lock คาบ  และการจดัตารางสอนเป็นการลงคาบพร้อมกนั 3 ฐานขอ้มูล (โดยทั�วไปงานจดัตารางสอนจะมี 3 

ฐานขอ้มูลสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลครู ฐานขอ้มูลนกัเรียน และฐานขอ้มูลหอ้งเรียน)   หากการลงคาบผดิวนั

หรือผดิคาบหรือลงไม่ครบทั�ง  3  ฐานขอ้มูลก็จะเกิดความผดิพลาดหรือเกิดการซํ� าซอ้นกนัได ้เมื�อจดัตารางสอน

เสร็จแลว้จะตอ้งคดัลอกพิมพอ์อกใช ้ หากคดัลอกผดิก็เกิดความผดิพลาดอีก 

 ปัจจุบนันี�คอมพิวเตอร์เขา้มามีบทบาทกบัชีวติประจาํวนัมากมาย ไม่วา่จะเป็นดา้นธุรกิจ การศึกษา  

ความบนัเทิง ฯลฯ   แต่คอมพิวเตอร์จะทาํงานไดต้ามความตอ้งการนั�น  จะตอ้งมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เพื�อให้

ไดผ้ลงานตามที�ตอ้งการ   ผูเ้ขียนโปรแกรมเป็นบุคคลหนึ�งที�ไดศึ้กษาคอมพิวเตอร์มาตั�งแต่ปี  พ.ศ. 2528  และได้

เขียนโปรแกรมหลายโปรแกรม  โดยเฉพาะโปรแกรมในดา้นการศึกษาโปรแกรมจดัตารางสอนเป็นโปรแกรม

หนึ�งที�  ผูเ้ขียนโปรแกรมไดเ้ขียนขึ�น  เพื�ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่  เจา้หนา้ที�จดัตารางสอน  โดยไดเ้ขียนตั�งแต่

บนระบบปฏิบติัการดอส  (Dos)  มีผูใ้ชท้ ั�วประเทศ 500 กวา่โรงเรียน ขณะนี�ระบบปฏิบติัการ  Windows  เป็นที�

นิยมใชก้นัทั�วไปเพราะใชง้านง่าย  สะดวก  สวยงามขา้พเจา้จึงไดน้าํความคิดและวธีิการจดัตารางสอนบนดอส  

มาวางแผนเขียนโปรแกรมบน Windows  พร้อมกบัเพิ�มเติมปรับเปลี�ยนวธีิการทาํงานใหดี้ขึ�น  และพฒันามา

อยา่งต่อเนื�อง แต่อยา่งไรก็ตามโปรแกรมจดัตารางสอนบน  Windows  ที�ขา้พเจา้เขียนขึ�นนั�น  มีจาํนวน

แบบฟอร์มแสดงหนา้จอประมาณ  50 ฟอร์ม  รายงาน  40  รายงาน  จาํนวนบรรทดัในโปรแกรมประมาณ 

20,000  กวา่บรรทดั   จึงอาจมีขอ้ผดิพลาดบา้ง หากท่านพบขอ้ผดิพลาดหรือมีขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม กรุณาแจง้ไป

ยงัผูเ้ขียนโปรแกรม จกัขอขอบพระคุณอยา่งสูง  ขอ้เสนอแนะ  ขอ้แนะนาํและขอ้ผดิพลาด  ผูเ้ขียนโปรแกรมจะ

พฒันา ปรับปรุง หรือเขียนขึ�นใหม่ (ปรับเวอร์ชั�น)  แลว้ส่งใหท้่านปรับปรุงใชง้านต่อไป 

 สําหรับโปรแกรมจัดตารางสอนนี�สามารถใช้ได้ตลอดไป  ยกเวน้อนาคต  อาจมีระบบปฏิบติัการใหม่

เป็น  Windows  อื�นใดที�โปรแกรมจดัตารางสอนไม่สามารถใชง้านบน  Windows  ผูเ้ขียนโปรแกรมคงตอ้ง

ปรับเวอร์ชั�นใหม่เพื�อใหใ้ชง้านไดต่้อไป 
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1. ความต้องการของโปรแกรม 

 โปรแกรมนี�ทาํงานบนระบบปฏิบติัการ  Windows  ทุกเวอร์ชั�น  ยกเวน้  Windows 3.11  ความตอ้งการ

อยา่งนอ้ยของโปรแกรมมีดงันี�  

1.1 เครื�องคอมพิวเตอร์  อยา่งนอ้ย Pentium  75  หรือเทียบเท่า 

1.2 หน่ายความจาํ  (Ram) อยา่งนอ้ย  16  Mb. 

1.3 โปรแกรม  Windows  ทุกเวอร์ชั�น  ยกเวน้  Windows  3.11 

1.4 เครื�องพิมพแ์บบเขม็  ( Dot  Matrix ) หรือ เครื�องพิมพ ์Laser Jet  หรือเครื�องพิมพ ์Ink Jet 

1.5 เครื�องอ่าน  CD-ROM.  เพื�อติดตั�งโปรแกรม  ไม่มีก็ได ้ โดยสาํเนาจากแผน่ CD ROM  

ถ่ายโปรแกรมสู่  Handy-Drive  แลว้นาํ  Handy drive  ไปติดตั�งโปรแกรม 

1.6 เครื�องสาํรองไฟฟ้า (UPS) ควรจะมี เพราะหากไฟ้ฟ้าดบัโปรแกรมและขอ้มูลอาจจะเสียหายได ้

     หมายเหตุ  หากตอ้งการทาํงานแบบเครือข่าย (Lan)  ตอ้งมีอุปกรณ์เพิ�มเติมดงันี�  

 1) เครื�องคอมพิวเตอร์ทุกเครื�องตอ้งมีการ์ดแลน 

 2) เครื�อง  Switching  Hub 

 3) สายแลน 

 

2. อุปกรณ์และสิ�งของที�จะได้ 

           เมื�อท่านสั�งซื�อโปรแกรม  ท่านไดสิ้�งของเหล่านี�   ไดแ้ก่ 

2.1 แผน่ CD-ROM  1 แผน่ บรรจุโปรแกรมและวธีิการใชง้าน 

2.2 หนงัสือคู่มือการใชง้าน  1  เล่ม  (เล่มที�ท่านกาํลงัอ่านอยูนี่� ) 

2.3 ใบเสร็จรับเงินและหลกัฐานต่างๆ 

2.4 เอกสารคาํแนะและรหสัผา่น 

 

3.  ตําแหน่งและข้อมูล ในแผ่นซีดีรอม 

 3.1 ตาํแหน่งของโปรแกรม  โปรแกรมจดัตารางสอน  บรรจุลงแผน่ซีดีรอม  มีตาํแหน่งโปรแกรมดงันี�  

  3.1.1 ไฟลติ์ดตั�งโปรแกรม  ไดแ้ก่  X:\TR608\SETUP.EXE  ใชส้าํหรับติดตั�งโปรแกรมและขอ้มูล  โดย

ใชติ้ดตั�งทั�งที�ทาํงานแบบเครื�องเดียว (Stand Alone)  และที�ทาํงานแบบหลายเครื�องพร้อมกนัหรือ 

เครือข่าย (Lan)  สรุปง่ายๆ  ก็คือ  ทุกเครื�องที�จะใชโ้ปรแกรมตอ้งติดตั�งโปรแกรมจากไฟลติ์ดตั�งโปรแกรมนี�   

ส่วนการเขา้โปรแกรมทั�งแบบทาํงานเครื�องเดียว (Stand Alone)  และแบบทาํงานหลายเครื�องพร้อมกนัหรือ

เครือข่าย (Lan)  ศึกษาเพิ�มเติมหวัขอ้  การตั�งระบบการทาํงาน 
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  3.1.2 ไฟลช่์วยเหลือ  ไดแ้ก่  X:\ReadmeTR608\README.HLP 

  3.1.3 โฟลเดอร์เก็บไฟลคู์่มือการใชง้านโปรแกรมจดัตารางสอน  ไดแ้ก่  X:\BookTr608 

  3.1.4 ไฟลโ์ปรแกรมช่วยสอน  อยูใ่นโฟลเดอร์หลกั 

 3.2 วธีิการเขา้โปรแกรมในซีดีรอม 

  3.2.1 โปรแกรมช่วยสอน  หรือโปรแกรมจบัหนา้จอสอนการใชง้าน 

    - ดบัเบิ�ลคลิกที�  My Computer 

    - เลือกไดร์ฟ ซีดีรอม 

    - ดบัเบิ�ลคลิกที�ไฟล ์ TRWIN.EXE 

  3.2.2 ไฟลช่์วยเหลือ (README.HLP) 

    - ดบัเบิ�ลคลิกที�  My Computer 

    - เลือกไดร์ฟ ซีดีรอม 

    - ดบัเบิ�ลคลิกที�สารบบ  ReadmeTR608 

    - ดบัเบิ�ลคลิกที�ไฟล ์README.HLP 

  3.2.3 ไฟลคู์่มือการใชง้านโปรแกรมจดัตารางสอน  เป็นไฟลที์�สร้างจาก  Microsoft Word 97  

(ผูเ้ขียนโปรแกรมใชเ้วอร์ชั�นตํ�าๆ  เพื�อใหผู้ใ้ชง้านสามารถนาํไปดูหรือพิมพไ์ด)้   

    - ดบัเบิ�ลคลิกที�  My Computer 

    - เลือกไดร์ฟ ซีดีรอม 

    - ดบัเบิ�ลคลิกที�สารบบ  BookTr608 

    - ดบัเบิ�ลคลิกที�ไฟลเ์อกสาร  แลว้ใช ้ Microsoft Word  อ่านหรือพิมพร์ายงาน 

  3.2.4 ไฟลติ์ดตั�งโปรแกรม  ศึกษาเพิ�มเติมหวัขอ้  การติดตั�งโปรแกรม 

 

4. การติดตั�งโปรแกรม  การติดตั�งโปรแกรมทาํได ้ 3  วธีิ ไดแ้ก่ 

 4.1 ติดตั�งจากโปรแกรมช่วยสอน  สามารถติดตั�ง  โดยทาํงานดงันี�  

  4.1.1 นาํแผน่ซีดีรอม  เขา้ซีดีรอมไดร์ฟ  โปรแกรมจะ  Autorun  แสดงโปรแกรมช่วยสอน (หากไม่ 

Autorun  ใหไ้ปที�  My computer  ดบัเบิ�ลคลิก  เลือกไดร์ฟซีดีรอมชื�อ TR608 ดบัเบิ�ลคลิก  เลือกไฟล ์  

TRWIN.EXE  ในโฟลเดอร์หลกั ดบัเบิ�ลคลิก จะไดโ้ปรแกรมช่วยสอน) 

  4.1.2 เลือกหวัขอ้  ติดตั�ง/เอาออกโปรแกรม  โปรแกรมจะตรวจสอบหากยงัไม่มีโปรแกรม 

จดัตารางสอน   โปรแกรมจะติดตั�งโปรแกรมใหแ้ลว้ทาํตามหวัขอ้  4.1.3  หากมีโปรแกรมจดัตารางสอนแลว้  

โปรแกรมจะใหเ้ลือก  ปุ่มคาํสั�ง Add/Remove , Reinstall  และ Remove All  ศึกษาเพิ�มเติมจากหวัขอ้  การเอา

โปรแกรมออก 
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  4.1.3 เมื�อเขา้โปรแกรมติดตั�งแลว้  จะเป็นขั�นตอนที�เหมือนกนั  ศึกษาเพิ�มเติมจากหวัขอ้  4.4  

การติดตั�งโปรแกรมในส่วนที�เหมือนกนั 

  4.1.4 จบการแสดงวธีิการใชโ้ปรแกรม  แลว้นาํซีดีรอมเก็บไว ้

  4.1.5 เขา้โปรแกรมจดัตารางสอน   โดยคลิกที�  Start   ไปที� Program  ไปที�เมนู โปรแกรม 

จดัตารางสอน 6.08  และเลือกเมนูยอ่ย  โปรแกรมจดัตาราง 6.08 

 4.2 ติดตั�งจาก My Computer  สามารถติดตั�ง  โดยทาํงานดงันี�  

  4.2.1 นาํแผน่ซีดีรอม  เขา้ซีดีรอมไดร์ฟ 

  4.2.2 ดบัเบิ�ลคลิกที�  My Computer  ดบัเบิ�ลคลิกที�ไดร์ฟซีดีรอมชื�อ  TR608  ดบัเบิ�ลคลิกโฟลเดอร์ 

TR608  ดบัเบิ�ลคลิกที�ไฟล ์ Setup.exe  ต่อจากนั�น  โปรแกรมจะตรวจสอบหากยงัไม่มีโปรแกรม 

จดัตารางสอน   โปรแกรมจะติดตั�งโปรแกรมใหแ้ลว้ทาํตามหวัขอ้ 4.2.3  หากมีโปรแกรมจดัตารางสอน 

แลว้  โปรแกรมจะใหเ้ลือกปุ่มคาํสั�ง Add/Remove , Reinstall และ Remove All  ศึกษาเพิ�มเติมจากหวัขอ้   

การเอาโปรแกรมออก 

  4.2.3 เมื�อเขา้โปรแกรมติดตั�งแลว้  จะเป็นขั�นตอนที�เหมือนกนั  ศึกษาเพิ�มเติมจากหวัขอ้  4.4  

การติดตั�งโปรแกรมในส่วนที�เหมือนกนั 

  4.2.4 นาํแผน่ซีดีรอมออกจากซีดีรอมไดร์ฟ  และเก็บไว ้

  4.2.5 เขา้โปรแกรมจดัตารางสอน  โดยไปที�  Start  ไปที�  Program  ไปที�เมนูโปรแกรมจดัตารางสอน 

6.08 และเลือกเมนูยอ่ย  โปรแกรมจดัตารางสอน 6.08 

 4.3 ติดตั�งจาก Run  สามารถติดตั�ง  โดยทาํงานดงันี�  

  4.3.1 นาํแผน่ซีดีรอม  เขา้ซีดีรอมไดร์ฟ 

  4.3.2 คลิกที�  Start  ดบัเบิ�ลคลิก  Run  คลิกที�ปุ่มคาํสั�ง Browse... เลือก Combo Box หลงัคาํวา่   

Look in  แลว้เลือกไดร์ฟซีดีรอมชื�อ  TR608  ดบัเบิ�ลคลิกโฟลเดอร์  TR608  ดบัเบิ�ลคลิกที�ไฟล ์ Setup.exe 

ต่อจากนั�นเลือก Open เลือก Ok  โปรแกรมจะตรวจสอบหากยงัไม่มีโปรแกรมจดัตารางสอน  โปรแกรมจะติดตั�ง

โปรแกรมให ้ แลว้ทาํตามหวัขอ้ 4.3.3  หากมีโปรแกรมจดัตารางสอนแลว้  โปรแกรมจะใหเ้ลือกปุ่ม 

คาํสั�ง Add/Remove , Reinstall และ Remove All  ศึกษาเพิ�มเติมจากหวัขอ้  การเอาโปรแกรมออก 

  4.3.3 เมื�อเขา้โปรแกรมติดตั�งแลว้  จะเป็นขั�นตอนที�เหมือนกนั  ศึกษาเพิ�มเติมจากหวัขอ้  4.4  

การติดตั�งโปรแกรมในส่วนที�เหมือนกนั 

  4.3.4 นาํแผน่ซีดีรอมออกจากซีดีรอมไดร์ฟ  และเก็บไว ้

  4.3.5 เขา้โปรแกรมจดัตารางสอน  โดยไปที�  Start  ไปที� Program  ไปที�เมนู โปรแกรมจดัตารางสอน 6.08 

และเลือกเมนูยอ่ย  โปรแกรมจดัตารางสอน 6.08  
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 4.4 การติดตั�งโปรแกรมในส่วนที�เหมือนกนั   ไม่วา่จะติดตั�งจากโปรแกรมช่วยสอน  หรือติดตั�งจาก  My 

Computer  หรือติดตั�งจาก  Run  หรือติดตั�งแบบทาํงานเครื�องเดียว (Stand Alone)  หรือติดตั�งแบบทาํงานแบบ

เครือข่าย (Lan)  ทั�งเครื�องแม่ข่าย (Server)  หรือเครื�องลูกข่าย (Workstation)  ใชว้ธีิการ 

เดียวกนั  โดยมีขั�นตอนต่างๆ  ดงันี�  

  หมายเหตุ   การติดตั�งโปรแกรมงานทะเบียน’51  กบัการติดตั�งโปรแกรมจดัตารางสอน   มีวธีิการ

เหมือนกนั  เพื�อความสะดวกและรวดเร็วในการจดัทาํคู่มือเล่มนี�   ภาพที�ไดน้าํมาจากการติดตั�งโปรแกรมงาน

ทะเบียน’51 

รูปที� 4.4.1 

   1) จากรูปที� 4.4.1  คลิกที�ปุ่มคาํสั�ง  Continue  จะไดห้นา้จอตามรูปที� 4.4.2 

รูปที� 4.4.2 

   2) คีย ์ Name  และ  Organization  โดยปกติในส่วนนี�    โปรแกรมติดตั�งจะใหค้่าโดยอตัโนมติั   

ไม่ตอ้งแกไ้ขค่าใดๆ  ใหค้ลิกปุ่มคาํสั�ง  Ok  ผา่นไดเ้ลย  แต่หากคลิกปุ่มคาํสั�ง  Ok ไม่ผา่น  ใหศึ้กษา 

เพิ�มเติม  ในหวัขอ้  การแกปั้ญหาการติดตั�งโปรแกรมไม่ได ้

   3) คลิกที�ปุ่มคาํสั�ง Ok  จะไดห้นา้จอตามรูปที� 4.4.3 
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รูปที� 4.4.3 

   4) หากเปลี�ยนใจไม่ตอ้งการติดตั�งโปรแกรม  ใหค้ลิกที�ปุ่มคาํสั�ง  Exit Setup 

   5) คลิกที�ปุ่ม คาํสั�ง  Ok  เพื�อยนืยนั  Name  และ  Organization  อีกครั� ง  จะไดห้นา้จอตามรูปที� 

4.4.4 

   6) คลิกที�ปุ่มคาํสั�ง  Change  เพื�อกลบัไปกาํหนด  Name  และ  Organization  ใหม ่

รูปที� 4.4.4 

   7) ขอ้ความชื�อโฟลเดอร์  จากรูป  C:\TRWIN608  หมายถึง  ติดตั�งโปรแกรมที�ไดร์ฟ  C โฟลเดอร์  

TRWIN608   ซึ� งจะเป็นค่า  Default  สามารถเปลี�ยนไดร์ฟและ/หรือโฟลเดอร์ได ้ โดยคลิกที�ปุ่มคาํสั�ง  Change 

Folder   

   8) ปุ่มคาํสั�ง  Change Folder  ใชส้าํหรับเปลี�ยนไดร์ฟ  และ/หรือ  เปลี�ยนโฟลเดอร์  เมื�อคลิกปุ่มคาํสั�งนี�   

จะไดห้นา้จอตามรูปที�  4.4.5 
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รูปที� 4.4.5 

    8.1) คลิกเพื�อเลือกไดร์ฟติดตั�งโปรแกรม 

    8.2) หรือช่อง Path คียข์อ้ความตาํแหน่งติดตั�งโปรแกรม 

    8.3) หรือเลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ตามที�แสดง 

    8.4) สังเกตขอ้ความในช่อง Path (ขอ้ 8.2)  หากถูกตอ้งแลว้  คลิกที�ปุ่มคาํสั�ง  Ok  เพื�อเลือกไดร์ฟ

และโฟลเดอร์  โปรแกรมติดตั�งจะกลบัไปสู่หนา้จอตามรูปที�  4.4.5 

   ข้อควรระวงั  หา้มมีเฉพาะชื�อไดร์ฟโดยไม่มีชื�อโฟลเ์ดอร์  เช่น  C: , D:  ฯลฯ  เพราะจะทาํให ้

การจดัเก็บโปรแกรมและขอ้มูลไม่เป็นระบบ 

    8.5) หากเปลี�ยนใจไม่เลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์  คลิกที�ปุ่มคาํสั�ง  Cancel 

    8.6) ปุ่มคาํสั�ง  Network  หมายถึง  เลือกไดร์ฟ  Nrtwork  สาํหรับปุ่มคาํสั�งนี� ไม่แนะนาํใหใ้ช ้

   9) ปุ่มคาํสั�ง Ok ใชเ้พื�อเริ�มติดตั�งโปรแกรมที�  ไดร์ฟและโฟลเดอร์ที�เลือก  จะไดห้นา้จอตามรูปที� 4.4.6 

   10) ปุ่มคาํสั�ง  Exit Setup  ใชส้าํหรับยกเลิกไม่ติดตั�งโปรแกรม 

รูปที� 4.4.6 

    จากรูปที� 4.4.6  ขอ้ 7,ขอ้ 8 และขอ้ 10  มีวธีิการทาํงานเหมือนรูป  4.4.4 
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   11) คลิกที�ปุ่มคาํสั�ง  Install all files for TRWIN608  เพื�อเริ�มติดตั�งโปรแกรม  ต่อจากนั�นหนา้จอจะได้

ภาพตามรูปที�  4.4.7 

รูปที� 4.4.7 

   12) กาํหนด  Program Group  โปรแกรมจะกาํหนดค่าใหโ้ดยอตัโนมติั  ไม่ควรเปลี�ยนแปลง 

   13) เลือก  Program Group  ที�มีอยูแ่ลว้  ไม่ควรเลือกค่าใดๆ 

   14) ปุ่มคาํสั�ง  Continue  ใชเ้พื�อเริ�มติดตั�งโปรแกรม  ตามไดร์ฟ  ตามโฟลเดอร์  ตาม  Progarm  Group  

ที�เลือกหรือกาํหนด  จะไดห้นา้จอตามรูปที�  4.4.8 

   15) ปุ่มคาํสั�ง  Cancel  ใชเ้พื�อกลบัไปเลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ใหม่ตามรูป  4.4.6 

รูปที� 4.4.8 

   16) คลิกที�ปุ่มคาํสั�ง  Ok  ก็เป็นอนัวา่  ไดติ้ดตั�งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย  สาํหรับการเขา้โปรแกรมและ

การทาํ  Short  Cut  เขา้โปรแกรม  ศึกษาเพิ�มเติมจากหวัขอ้  การเขา้โปรแกรมและการทาํ  Short Cut  เขา้

โปรแกรม 

 

5. การติดตั�งโปรแกรมจากการดาวน์โหลดทางอนิเตอร์เน็ต 

  สาํหรับชุดติดตั�งโปรแกรมจดัตารางสอน  มีหลายโฟลเดอร์  หลายไฟล ์  ดงันั�นผูเ้ขียนโปรแกรม 

จึงไดบี้บอดัไฟล ์(Zip Files) ใหเ้หลือเพียงไฟลเ์ดียว   เพื�อสะดวกในการดาวน์โหลด  ไฟลที์�บีบอดัชื�อ 

TR_608.EXE  และอพัโหลดไวที้�  www.teesoftware.com  รอใหผู้ใ้ชไ้ดด้าวน์โหลดไปใช ้
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  สาํหรับผูใ้ชโ้ปรแกรม  สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ต  ตามขั�นตอนต่างๆ  ดงันี�  

  หมายเหตุ   การดาวน์โหลดงานทะเบียน เวอร์ชั�น 5.00  กบัการดาวน์โหลดโปรแกรมจดัตารางสอน   มี

วธีิการเหมือนกนั  เพื�อความสะดวกและรวดเร็วในการจดัทาํคู่มือเล่มนี�   ภาพที�ไดน้าํมาจากดาวน์โหลด

โปรแกรมงานทะเบียน เวอร์ชั�น 5.00 

   1) หาขอ้ความ Download โปรแกรมจดัตารางสอน  เวอร์ชั�น 6.08  ตามรูปขา้งล่าง  แลว้ 

ดบัเบิ�ลคลิกเลือก 

   2) คลิกที�ปุ่มคาํสั�ง Save (ห้ามคลกิปุ่ มคําสั�ง Run) 

   3) คลิกที� Combo Box Save in: เพื�อเลือกไดร์ฟ C: โฟลเดอร์หลกั  

   4) คลิกปุ่มคาํสั�ง Save  

   5) คลิกที�ปุ่มคาํสั�ง Close เป็นอนัเสร็จสิ�นการ Download  
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   เมื�อสิ�นสุดขั�นตอนที� 5) ที�เครื�องคอมพิวเตอร์ ไดร์ฟ C: โฟลเดอร์หลกั  จะไดไ้ฟลเ์พิ�มขึ�นมา  1  ไฟล ์ 

คือ  TR_608.EXE  ใหด้บัเบิ�ลคลิกที�ไฟลนี์�   โดยทาํตามขั�นตอนดงันี�   ที�  Desk Top ดบัเบิ�ลคลิกที�   

My Computer  แลว้ดบัเบิ�ลคลิกที�ไดร์ฟ  C  หาไฟลชื์�อ  TR_608.EXE  พบแลว้ใหด้บัเบิ�ลคลิก  แลว้ทาํตาม

ขั�นตอนที�  6)  ต่อไป 

   6) กาํหนดการติดตั�งสู่ (Destination Folder)  ใหคี้ยเ์ป็น  C:\  หรือจะใชปุ่้มคาํสั�ง  Browse   

เลือกก็ได ้

   7) คลิกที�ปุ่มคาํสั�ง  Install  เพื�อเริ�มคลายไฟลบี์บอดั  หลงัจากนั�นที�ไดร์ฟ  C  โฟลเดอร์หลกั   

จะไดโ้ฟลเดอร์ยอ่ยชื�อ  TR_608  ปรากฏเพิ�มขึ�นมาอีก 1 โฟลเดอร์  ใหติ้ดตั�งโปรแกรมโดยดบัเบิ�ลคลิกเขา้

โฟลเดอร์  TR_608  ต่อจากนั�นจะเห็นไฟล ์ Setup.exe  ใหด้บัเบิ�ลคลิกที�ไฟล ์ Setup.exe  หลงัจากนั�น 

ใหท้าํตามหวัขอ้ที�  4.4  การติดตั�งโปรแกรมในส่วนที�เหมือนกนั 

 

6. การแก้ปัญหาการติดตั�งโปรแกรมไม่ได้ 

  ในการติดตั�งโปรแกรมบางเครื�องแมจ้ะมีชื�อ  Name  และ  Oganization  แลว้แต่อาจกดปุ่ม  Enter  แลว้ไม่

ผา่นก็ได ้ เพราะมีการแกไ้ข  Name  และ  Oganization  ของ  Windows  วธีิการแกไ้ข  ใหไ้ปบนัทึก Name  และ  

Oganization  มาคียเ์วลาติดตั�งโปรแกรมจดัตารางสอน 

   วธีิการหา Name  และ  Oganization  ของ  Windows  ทาํดงันี�  

    1) ออกจากการติดตั�งโปรแกรมจดัตารางสอน 

    2) คลิกขวาที�  My Computer  เลือก  Properties  จะไดฟ้อร์มตามรูปที� 6.1 

รูปที� 6.1 ฟอร์ม System Properties 
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    3) เลือกหนา้  General  

    4) จดชื�อ Name  และ  Oganization  โดยใตค้าํวา่  Register to:  บรรทดัแรกคือ  Name  บรรทดัที� 2  

คือ Oganization  จากรูป  Name  คือ  TERAWAT1  และ  Oganization  คือ  STC&C 

  หมายเหตุ  ในบางเครื�อง  สามารถคีย ์ Name  เป็น  AAA   และ  Oganization  เป็นวา่ง  ก็สามารถ 

ติดตั�งโปรแกรมได ้

 

7. การเข้าโปรแกรมและการทาํ  Short Cut  เข้าโปรแกรม 

 7.1 การเข้าโปรแกรมจากเมนูบาร์ปกติ  ทั�งทาํงานเครื�องเดียว (Stand Alone)  ทั�งทาํงานแบบ 

เครือข่าย (Lan)  ทั�งเครื�องแม่ข่าย (Server)  และเครื�องลูกข่าย(Work Station)  มีวธีิการเขา้โปรแกรม 

เหมือนกนั  โดยมีขั�นตอนดงันี�  

  1) ที�  Desk Top  คลิกที�  Start 

  2) เมา้ส์ชี� ที�  All  Program 

  3) เลือกเมนู  โปรแกรมจดัตารางสอน  6.08   จะมีเมนูยอ่ยใหเ้ลือกอีก  3  เมนู  ไดแ้ก่ 

   3.1) โปรแกรมจดัตารางสอน 6.08  ใชส้าํหรับเขา้โปรแกรมจดัตารางสอน 6.08 

   3.2) วธีิใชโ้ปรแกรมจดัตารางสอน  ใชส้าํหรับแสดงวธีิใชง้านโปรแกรมฯ  เป็นแบบไฟล ์

ช่วยเหลือ (Help File) 

   3.3) คู่มือใชง้านโปรแกรมจดัตารางสอน  เป็นการแสดงคู่มือการใชง้าน  ซึ� งเป็นไฟลแ์บบ  PDF 

ดงันั�น  เครื�องผูใ้ชโ้ปรแกรมจะตอ้งมีโปรแกรม  Adobe Reader  จึงจะแสดงและพิมพคู์่มือการใชง้านได ้

 7.2 การทาํ Short Cut  เข้าโปรแกรม  เพื�อความสะดวกในการเขา้โปรแกรม  ทั�งทาํงานเครื�องเดียว(Stand 

Alone)  ทั�งทาํงานแบบเครือข่าย (Lan)  ทั�งเครื�องแม่ข่าย (Server)  และเครื�องลูกข่าย (Work Station)  มีวธีิการทาํ  

Short Cut  เขา้โปรแกรมเหมือนกนั  โดยมีขั�นตอนดงันี�  

  1) ที�  Desk Top  คลิกที�  Start 

  2) เมา้ส์ชี� ที�  All Programe 

  3) เมา้ส์ชี� ที�  โปรแกรมจดัตารางสอน 6.08 

  4) เมา้ส์ชี� เมนูยอ่ย  โปรแกรมจดัตารางสอน  6.08  ใหค้ลิกขวา  แลว้เอาเมา้ส์ชี� ที�  Send  to แลว้คลิกที�  

Desk Top (Creat shortcut)  จะไดไ้อคอน โปรแกรมจดัตารางสอน 6.08  การเขา้โปรแกรมครั� งต่อไปสามารถใช ้

Shortcut  ไดเ้ลย 
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8. การตั�งระบบการทาํงาน 

 8.1 การตั�งระบบการทาํงานแบบทาํงานเครื�องเดียว (Stand Alone)  การทาํงานแบบเครื�องเดียว 

โปรแกรมและขอ้มูลจะอยูที่�เครื�องคอมพิวเตอร์ที�กาํลงัทาํงานอยู ่

  8.1.1 กรณเีข้าโปรแกรมครั�งแรกหลงัจากติดตั�งโปรแกรม 

รูปที� 8.1 ฟอร์มกําหนดวิธีการทํางาน 

   1) หลงัจากติดตั�งโปรแกรมแลว้เขา้โปรแกรมครั� งแรก  จะไดห้นา้จอตามรูป  ใหเ้ลือก Option  เป็น

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

Alone) 

   2) คลิกปุ่มคาํสั�ง ตกลง F12 

   3) หากเปลี�ยนใจยงัไม่ติดตั�งระบบและตอ้งการจบการทาํงาน  ใหค้ลิกที�ปุ่มคาํสั�งยกเลิก Esc 

  8.1.2 กรณตีิดตั�งระบบแล้วต้องการเปลี�ยนระบบการทาํงานและติดตั�งระบบใหม่ 

   1) เขา้โปรแกรมจดัตารางสอน  จะไดฟ้อร์มรับรหสัโรงเรียน  ใหคี้ยร์หสัโรงเรียน  (หากเป็นลูกคา้ให้

คียร์หสัโรงเรียน  โดยใชร้หสัที�ไดจ้ากผูเ้ขียนโปรแกรม  แต่หากเป็นตวัอยา่งโปรแกรม  ใหคี้ยร์หสัโรงเรียนเป็น  

11111  หา้มคียร์หสัโรงเรียนผดิ  เพราะจะเขา้โปรแกรมไม่ได ้ หรือเขา้โปรแกรมไดแ้ต่เป็นชื�อโรงเรียน 

อื�น ซึ� งจะทาํใหเ้วลาแสดงหรือพิมพอ์อกรายงานจะเป็นชื�อโรงเรียนอื�น)ต่อจากนั�นจะไดฟ้อร์ม ตามรูปที�  8.2 

   2) คลิกที�ปุ่มคาํสั�ง  เปลี�ยนระบบการทาํงาน F5  ต่อจากนั�นจะมีขอ้ความถามวา่ “ตอ้งการเปลี�ยนระบบ

การทาํงาน  เนื�องจาก Computer Name,ตาํแหน่งโปรแกรม,ตาํแหน่งขอ้มูล,Server,Workstation เปลี�ยน”  ใหค้ลิก

เลือก  Ok  ต่อจากนั�นโปรแกรมจะถอนระบบและจบออกจากโปรแกรมไป 

   3) เขา้โปรแกรมใหม่  และทาํตามหวัขอ้ 8.1.1 ใหม ่
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รูปที� 8.2 ฟอร์มรับรหสัผ่านเข้าโปรแกรม 

 8.2 การตั�งระบบการทาํงานแบบทาํงานหลายเครื�องพร้อมกนัหรือเครือข่าย (Lan) สําหรับเครื�องแม่ (Server) 

  การทาํงานหลายเครื�องพร้อมกนั  หรือทาํงานแบบเครือข่าย (Lan) จะตอ้งเชื�อมต่อเครือข่าย (Lan) 

ศึกษาเพิ�มเติมจาก  www.teesoftware.com  หนา้แรกขวามือดา้นล่างหวัขอ้  แนะนําการทาํงานแบบเครือข่าย 

(Lan)  และจะตอ้งเลือกเครื�องคอมพิวเตอร์เครื�องใดเครื�องหนึ�ง  เป็นเครื�องแม่ (Server)  ซึ� ง 

จะเป็นเครื�องที�เก็บโปรแกรมจดัตารางสอน  และขอ้มูล  เมื�อเลือกเครื�องคอมพิวเตอร์ไดแ้ลว้  ใหติ้ดตั�งโปรแกรม

จดัตารางสอน  อยา่ลืมจดบนัทึกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที�ติดตั�งโปรแกรมไวด้ว้ย  เพื�อจะได ้ Share  ไดร์ฟและ

โฟลเดอร์ใหเ้ครื�องลูก  และตอ้ง  Share  แบบอ่านไดแ้ละเขียนได ้  วธีิการตั�งระบบการทาํงาน 

ทาํตามขั�นตอนต่างๆ  ดงันี�  

  1) จาก  Desk Top  ดบัเบิ�ลคลิกที�  My Computer 

  2) ดบัเบิ�ลคลิกไดร์ฟที�ติดตั�งโปรแกรม 

  3) คน้หาโฟลเดอร์ที�ติดตั�งโปรแกรม  เมื�อพบแลว้ใหค้ลิกขวา  แลว้เลือก  Sharing and Security… 

จะไดฟ้อร์มตามรูปที� 8.3 
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รูปที� 8.3 ฟอร์มกําหนด  Sharing โฟลเดอร์เก็บโปรแกรมและข้อมูล 

  4) กาถูก  Check Box  Share this folder on network  หมายความวา่ให ้ Share  โฟลเดอร์นี�บน  Network  

นั�นก็คือ  เครื�องคอมพิวเตอร์ทุกเครื�องใน  Network  สามารถมองเห็นโฟลเดอร์นี�  

  5) คียชื์�อ  Share Name  โดยปกติจะเป็นชื�อโฟลเดอร์โดยอตัโนมติั  แนะนาํวา่  ไม่ตอ้งเปลี�ยนแปลงใดๆ 

  6) กาถูก  Check Box  Allow network users to change my files  หมายความวา่ให ้ อนุญาตให ้

ผูใ้ชใ้น  Network  สามารถอ่านและเขียนหรือแกไ้ขไฟลไ์ด ้

  7) คลิกปุ่มคาํสั�ง  Ok  เพื�อเริ�ม  Share  โฟลเดอร์แบบอ่านไดแ้ละเขียนได ้

  8) เขา้โปรแกรมจดัตารางสอน  จะไดฟ้อร์มตั�งระบบการทาํงานดงัรูป  8.4 

รูปที� 8.4 ฟอร์มกําหนดวิธีการทํางาน เลือกแบบ Server 
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  9) จดบนัทึก  Computer Name  และขอ้มูลจดัเก็บที�ไว ้ เพื�อนาํไปกาํหนดใหก้บัเครื�องลูก (Workstation)  

ทุกตวัอกัษรและเครื�องหมายตอ้งจดบนัทึกใหถู้กตอ้ง 

  10) คลิกปุ่มคาํสั�ง  ตกลง F12  เพื�อเขา้โปรแกรมของเครื�องแม่ (Server)  ต่อไป 

  หมายเหตุ  ขั�นตอนการ  Share  ไดร์ฟและโฟลเดอร์  และขั�นตอนการตั�งระบบจะทาํครั� งแรก 

ครั� งเดียว  ในการเขา้โปรแกรมครั� งต่อๆไป  ไม่ตอ้งทาํอีกจนกวา่จะมีการเปลี�ยนระบบการทาํงาน (ตาม 

หวัขอ้ 8.1.2) หรือจนกวา่จะมีการติดตั�งโปรแกรมใหม่  หรือจนกวา่จะมีการเปลี�ยน  Computer Name 

 8.3 การตั�งระบบการทาํงานแบบทาํงานหลายเครื�องพร้อมกนัหรือเครือข่าย (Lan) สําหรับเครื�องลูก 

(Workstation) 

  การทาํงานหลายเครื�องพร้อมกนั  หรือทาํงานแบบเครือข่าย (Lan) จะตอ้งเชื�อมต่อเครือข่าย (Lan) 

ศึกษาเพิ�มเติมจาก  www.teesoftware.com  หนา้แรกขวามือดา้นล่างหวัขอ้  แนะนําการทาํงานแบบเครือข่าย 

(Lan)  สาํหรับเครื�องลูก (Workstation) สามารถมีไดห้ลายเครื�อง  เครื�องลูก (Workstation)  เวลาติดตั�งโปรแกรม

จดัตารางสอน  จะมีทั�งโปรแกรมจดัตารางสอน  และมีทั�งขอ้มูล  แต่จะใชเ้ฉพาะโปรแกรม  ส่วนขอ้มูลในเครื�อง

ลูกไม่ไดใ้ช ้ ขอ้มูลจะ  Link  และเรียกใชจ้ากเครื�องแม่ (Server) 

  วธีิการตั�งระบบการทาํงาน  ทาํตามขั�นตอนต่างๆ  ดงันี�  

  1) ติดตั�งโปรแกรมจดัตารางสอน 

  2) เขา้โปรแกรมจดัตารางสอน  จะไดฟ้อร์มดงัรูปที�  8.5 

รูปที� 8.5 ฟอร์มกําหนดวิธีการทํางาน เลือกแบบ Workstation  

  3) เลือก Option เป็นเครื�องลูก (Workstation) ในระบบเครือข่าย Lan (ทาํงานหลายเครื�องพร้อมกนั) 

  4) คีย ์ Computer Name  ของเครื�องแม่ (Server)  และขอ้มูลจดัเก็บที�  สาํหรับขอ้มูลที�นาํมาคีย ์ เป็นขอ้มูล

ที�จดบนัทึกมาจากเครื�องแม่ (Server)   
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  5) คลิกปุ่มคาํสั�ง ตกลง F12  หากการเชื�อมต่อไปยงัเครื�องแม่ (Server) ถูกตอ้ง  ก็จะเขา้โปรแกรมได ้ แต่

หากการเชื�อมต่อไม่สาํเร็จ  จะไม่สามารถเขา้โปรแกรมได ้  ตอ้งตรวจสอบการเชื�อมต่อเครือข่าย (Lan) 

วา่ถูกตอ้งหรือไม่  ตอ้งตรวจสอบ  Computer Name  และขอ้มูลจดัเก็บที�  คียถู์กตอ้งหรือไม่   

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

จนกวา่จะมีการถอนระบบ (ตามหวัขอ้ 8.1.2) หรือจนกวา่จะมีการติดตั�งโปรแกรมใหม่  หรือจนกวา่จะมีการ

เปลี�ยน  Computer Name  ของเครื�องแม่ (Server) 

 

9. การทาํงานในฟอร์มรับชื�อ-รหัสผ่าน 

  หลงัจากที�คียร์หสัโรงเรียนแลว้  จะไดฟ้อร์มรับชื�อ-รหสัผา่นเขา้โปรแกรม  ตามรูปที� 9.1 

รูปที� 9.1 ฟอร์มรับชื�อ-รหสัผ่าน 

  จากรูปที� 9.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

  1) ขอ้ความแสดงชื�อโปรแกรมจดัตารางสอน  เวอร์ชั�นของโปรแกรม  และชื�อโรงเรียนที�กาํลงัใช้

โปรแกรม   สาํหรับชื�อโรงเรียน  หากไม่ถูกตอ้งแสดงวา่  คียร์หสัโรงเรียนไม่ถูกตอ้ง  และหากเป็นตวัอยา่ง 

โปรแกรม  ชื�อโรงเรียนจะเป็น  โรงเรียนตวัอยา่ง 

  2) ตารางรับรหสัผา่น  ช่องที�เป็นสีขาวหรือช่องรหสัผา่น  สามารถคียข์อ้มูลได ้ ส่วนช่องที�เป็นสีอื�นๆ  ไม่

สามารถคียข์อ้มูลได ้ ซึ� งเป็นส่วนที�แจง้ใหท้ราบขอ้มูล  ไดแ้ก่ 

   - ช่องขื�อ (User Name)  เป็นช่องแสดงชื�อ (Username) 

 

 

 



1-17 

   - ช่องสถานภาพ  เป็นช่องแสดงสถานภาพ  หากเป็นวา่ง  แสดงวา่  สามารถคียร์หสัผา่นเขา้ใช้

โปรแกรมได ้ หากเป็นขอ้ความ  “หา้มใช”้  แสดงวา่  มีชื�อ (Username)  มีรหสัผา่น (Password)  แต่ไม่ 

สามารถเขา้ใชโ้ปรแกรมได ้

   - การทาํงาน  เป็นช่องแสดงการทาํงาน  หากมีขอ้ความ “กาํลงัใชโ้ปรแกรม”  หมายความวา่  ชื�อ 

(Username)  ที�ปรากฏกาํลงัใชโ้ปรแกรมอยู ่ หากเป็นวา่ง  หมายถึง  ชื�อ (Username) นั�นไม่ไดใ้ชโ้ปรแกรม 

   - วนั-เวลา เขา้ทาํงาน  ใชแ้สดง  วนัและเวลาเขา้ทาํงาน 

   - กาํลงัทาํงานที�เครื�อง  หมายถึง  ขณะนี�กาํลงัทาํงานที�เครื�องใดในเครือข่าย 

  3) ขอ้ความแจง้ระบบการทาํงานของเครื�อง  เป็นขอ้ความแจง้ระบบการทาํงานของเครื�องคอมพิวเตอร์  

หรือเครื�องที�กาํลงัใชโ้ปรแกรมอยู ่ หากเป็นเครื�องแม่ (Server)  โปรแกรมจะแจง้  Computer Name  และขอ้มูล

จดัเก็บที�  เพื�อจดบนัทึกนาํไปกาํหนดใหก้บัเครื�องลูก (Workstation) 

  4) ปุ่มคาํสั�ง  รหสัผา่น  F4  เป็นการกาํหนดชื�อ (User Name)  รหสัผา่น (Password)  สถานภาพ 

การทาํงาน  และสิทธิการใชง้านเมนู  ศึกษาเพิ�มเติมจาก  บทที�  2  จดัการระบบ  หวัขอ้เมนูกาํหนดชื�อ- 

รหสัผา่น-สิทธิการใช ้

  5) ปุ่มคาํสั�ง เปลี�ยนระบบการทาํงาน F5  ใชส้าํหรับเปลี�ยนระบบการทาํงาน  อนัเนื�องมาจาก  Computer 

Name เปลี�ยน ,ตาํแหน่งโปรแกรมเปลี�ยน,ตาํแหน่งขอ้มูลเปลี�ยน,Server เปลี�ยน หรือ Workstation เปลี�ยน 

  6) ปุ่มคาํสั�ง  ถอน กาํลงัใชโ้ปรแกรม  F7  การบนัทึกชื�อ (Username)  และขอ้มูลการทาํงานของผูใ้ช้

โปรแกรม  จะเริ�มบนัทึกเมื�อเริ�มเขา้โปรแกรมโดยคียร์หสัผา่นไดถู้กตอ้ง  และจะปลดชื�อ (Username)   

เมื�อมีการจบออกจากโปรแกรมอยา่งถูกตอ้ง  ในกรณีที�จบออกจากโปรแกรมแบบไม่ถูกตอ้ง  เช่น  ไฟฟ้าดบั

ขณะอยูใ่นโปรแกรม  ปิดเครื�องโดยไม่ไดจ้บออกจากโปรแกรม  ปิดเครื�องแม่ (Server) โดยเครื�องลูก 

(Workstation) ยงัไม่ไดจ้บออกจากโปรแกรม  เครื�องหรือโปรแกรมผดิพลาด (Hang)  โดยไม่ไดจ้บออกจาก

โปรแกรม ฯลฯ  จะทาํใหข้อ้มูลการเขา้ใชโ้ปรแกรมยงัคา้งอยู ่ ใหถ้อนการทาํงาน  โดยคลิกที�ปุ่มคาํสั�ง   

ถอน กาํลงัใช้โปรแกรม F7 

  7) ปุ่มคาํสั�ง ยกเลิก Esc  ใชเ้พื�อยกเลิกไม่เขา้ใชง้านโปรแกรม 

  8) Check Box แสดงอกัษรที�คีย ์ ใชส้าํหรับแสดงอกัษรที�คียร์หสัผา่น  โดยที�  หากติ�กมีเครื�องหมายถูก  

เวลาคียร์หสัผา่นจะเห็นตวัเลขและอกัษรที�คีย ์ แต่หากปลดเครื�องหมายถูก  เวลาคียร์หสัผา่นจะเห็นอกัษรหรือตวั

เลขที�คียเ์ป็นดาว (*) 
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10. การเอาโปรแกรมออก 

  ใชว้ธีิการติดตั�งโปรแกรม  ซึ� งกล่าวมาแลว้ทั�ง 3 วธีิในหวัขอ้  การติดตั�งโปรแกรม  เมื�อโปรแกรม 

ติดตั�งพบวา่  มีโปรแกรมจดัตารางสอน  อยูแ่ลว้  โปรแกรมจะใหเ้ลือกปุ่มคาํสั�ง Add/Remove , Reinstall และ 

Remove All  ตามรูป 10.1 

รูปที� 10.1  

  จากรูปที�  10.1  มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

   1) ปุ่มคาํสั�ง Add/Remove ใชเ้พื�อเพิ�มส่วนประกอบโปรแกรม หรือเอาส่วนประกอบโปรแกรมออก   

   2) ปุ่มคาํสั�ง Reinstall  ใชเ้พื�อติดตั�งโปรแกรมซํ� า  โปรแกรมใหม่จะเขียนทบัโปรแกรมเก่า  และ 

ขอ้มูลตวัอยา่งในโปรแกรมใหม่  จะเขียนทบัขอ้มูลในโปรแกรมเก่า  ขอ้มูลในโปรแกรมเก่าจะหายไป 

   3) ปุ่มคาํสั�ง Remove All ใชเ้พื�อลบโปรแกรม  และขอ้มูลที�มีอยูใ่นโปรแกรมออกอยา่งถาวร 

โดยไม่สามารถเรียกกลบัคืนได ้

  ดงันั�น การเอาโปรแกรมออก  ใหเ้ลือกปุ่มคาํสั�ง Remove All  

  หมายเหตุ  

   1)  หากตอ้งการขอ้มูลเก่าเก็บไว ้ ควรเขา้โปรแกรมจดัตารางสอน ก่อนแลว้สั�งสาํรองขอ้มูล 

แต่หากเขา้โปรแกรมไม่ได ้ ควรสาํเนา(Copy) โฟลเดอร์ยอ่ยในโฟลเดอร์โปรแกรมจดัตารางสอน  ซึ� ง 

ไดแ้ก่  โฟลเดอร์  DATA  เป็นโฟลเดอร์เก็บขอ้มูลจดัตารางสอนล่าสุด   ก่อนที�จะ  Remove All 

   2) หากติดตั�งโปรแกรมใหม่  และตอ้งการใชข้อ้มูลเดิม  ใหเ้ขา้โปรแกรมแลว้เรียกใชข้อ้มูลสาํรอง 

หรือหากมีโฟลเดอร์  DATA  สามารถสาํเนาขอ้มูลเก่าจากโฟลเดอร์ดงักล่าวไปที�  ไดร์ฟและโฟลเดอร์โปรแกรม

จดัตารางสอน  โฟลเดอร์ยอ่ย  DATA  ก็จะไดโ้ปรแกรมติดตั�งใหม่  แต่ขอ้มูลเป็นขอ้มูลเก่าที� 

เคยทาํไวแ้ลว้  ข้อสําคัญ  ขอ้มูลเก่าที�สาํเนามาจาก  DATA  จะตอ้งเป็นเวอร์ชั�นเดียวกนั 
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11. การสําเนาโฟลเดอร์โปรแกรมเกบ็ไว้ก่อน Format หรือก่อนติดตั�ง Windows ใหม่ 

  ในบางครั� ง  เครื�องคอมพิวเตอร์ที�ใชมี้ปัญหา  ไม่สามารถใชง้านโปรแกรมได ้ ซึ� งอาจเกิดจากไวรัส

คอมพิวเตอร์  อาจเกิดจากโปรแกรม  Windows  มีปัญหา  หรืออาจเกิดจากโปรแกรมผูเ้ขียนเองมีปัญหา 

หากนาํไปใหผู้เ้ชี�ยวชาญดู  อาจมีการ  Format  หรือลา้งฮารดดิสต ์ หรือติดตั�ง  Windows ใหม่  โดยมากแลว้

ผูเ้ชี�ยวชาญมกัจะสาํเนาขอ้มูลเก็บไว ้ ก่อนที�จะ  Format  หรือลา้งฮารดดิสต ์ หรือติดตั�ง  Windows ใหม ่ ดงันั�น

เราควรใหผู้เ้ชี�ยวชาญสาํเนาโฟลเดอร์  โปรแกรมงจดัตารางสอนไวด้ว้ย  เพื�อที�จะไดมี้ขอ้มูลเก่า 

เก็บไว ้

  เมื�อมีการติดตั�ง  Windows  ใหม่เสร็จเรียบร้อย  ใหติ้ดตั�งโปรแกรมจดัตารางสอน  แลว้สาํเนา 

ขอ้มูล  จากโฟลเดอร์ยอ่ย  DATA  ที�เก็บไวจ้ากโปรแกรมตวัเก่า  มาทบัขอ้มูลในโฟลเดอร์  DATA  เมื�อ 

เขา้โปรแกรมก็จะไดโ้ปรแกรมติดตั�งใหม่  แต่ขอ้มูลเป็นขอ้มูลเก่า 

  ข้อควรระวงั  ขอ้มูลเก่าที�สาํเนามาจาก  DATA  เมื�อนาํมาสาํเนาทบักบัขอ้มูลในโปรแกรมชุดใหม่  จะตอ้ง

เป็นเวอร์ชั�นเดียวกนั 

 

12. การปรับเวอร์ชั�น 

 12.1 กรณทีี�โปรแกรมเวอร์ชั�นเก่ากบัเวอร์ชั�นใหม่เป็นคนละเวอร์ชั�น (ตวัเลขเวอร์ชั�นต่างกนั เช่น 6.00 , 6.01 , 

6.02 , 6.03 , 6.04 , …) 

  1) เล่นโปรแกรมเวอร์ชั�นเก่า 

  2) สาํรองขอ้มูลไปที�ไดรฟ์ C หรือไดร์ฟอื�นๆ  หรือ  Handy Drive 

  3) ติดตั�งโปรแกรมเวอร์ชั�นใหม่  และเขา้โปรแกรมจดัตารางสอนเวอร์ชั�นใหม่ 

  4) เรียกใชข้อ้มูลสาํรอง  จากไดร์ฟ C (สาํรองจากเวอร์ชั�นเก่า) หรือไดร์ฟอื�นๆ  หรือ Handy Drive 

ที�สาํรองไวจ้ากขอ้  2) โปรแกรมจะปรับขอ้มูลใหเ้องอตัโนมติั 

  5) ติดตั�งโปรแกรมเวอร์ชั�นเก่าอีกครั� ง  โดยใชแ้ผน่โปรแกรมเวอร์ชั�นเก่า  โปรแกรมติดตั�ง 

จะตรวจสอบ  และจะขึ�นขอ้ความวา่  พบโปรแกรมเวอร์ชั�นเก่าอยูใ่นคอมพิวเตอร์  ใหเ้ลือกปุ่มคาํสั�งใด 

ปุ่มคาํสั�งหนึ�งจาก  3  ปุ่มคาํสั�ง  ดงันี�  

   5.1) ปุ่มคาํสั�ง Add/Remove…  ใชส้าํหรับเพิ�มหรือลบส่วนประกอบ 

   5.2) ปุ่มคาํสั�ง Reinstall  ใชส้าํหรับติดตั�งโปรแกรมซํ� า  โปรแกรมติดตั�งจะติดตั�งโปรแกรมและ 

ขอ้มูลซํ� า 

   5.3) ปุ่มคาํสั�ง Remove All  ใชส้าํหรับลบโปรแกรมและขอ้มูลออกหมด  ดงันั�น  ใหเ้ลือก 

ปุ่มคาํสั�งนี� เพื�อลบโปรแกรมและขอ้มูลออกหมด 

  6) ทาํงานโปรแกรมเวอร์ชั�นใหม่ 
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 2. กรณทีี�โปรแกรมเวอร์ชั�นเก่ากบัเวอร์ชั�นใหม่เป็นเวอร์ชั�นเดียวกนั (เลขเวอร์ชั�นเหมือนกนั เช่น 6.08 , 6.08 

A , 6.08 B , …) ใชใ้นกรณี 

  - ดาวน์โหลดโปรแกรมตวัอยา่งทางอินเตอร์เน็ตมาใชก่้อน  แลว้ซื�อโปรแกรมชุดจริงทีหลงั  เป็น 

การปรับเวอร์ชั�นเพื�อใชโ้ปรแกรมชุดจริงและไดข้อ้มูลที�ทาํแลว้มาจากโปรแกรมตวัอยา่ง 

  - ใชโ้ปรแกรมเวอร์ชั�น  6.08  อยู ่ พบวา่มีการ  support  ทางอินเตอร์เน็ต  เป็น  6.08 A (ถา้ 

ผูเ้ขียนโปรแกรมปรับโปรแกรมใหดี้ขึ�น  โดยไม่ปรับฐานขอ้มูล  จะตั�งเวอร์ชั�นเป็น  6.08 A , 6.08 B ,...  

แต่หากมีการปรับโปรแกรมใหญ่  โดยมีการปรับฐานขอ้มูล  จะตั�งเวอร์ชั�นเป็น  6.05 , 6.06 , 7.00 ,...) เป็นตน้  

ดงันั�นใชว้ธีิการปรับเวอร์ชั�นนี� เพื�อใหไ้ดใ้ชโ้ปรแกรมชุดใหม่ 

  - ใชใ้นกรณีที�ใชง้านโปรแกรม  มีความรู้สึกวา่  โปรแกรมชา้เหมือนกบัโปรแกรมเสียหาย  ตอ้งการ 

ติดตั�งโปรแกรมเวอร์ชั�นเดิมใหม่  ดงันั�นใชว้ธีิการปรับเวอร์ชั�นนี� เพื�อติดตั�งโปรแกรมเวอร์ชั�นเดิม  แต่ไดข้อ้มูลที�

เคยทาํงานจากโปรแกรมชุดก่อน 

   ขั�นการปรับเวอร์ชั�น กรณทีี�โปรแกรมเวอร์ชั�นเก่ากบัเวอร์ชั�นใหม่เป็นเวอร์ชั�นเดียวกนั 

  1) ล่นโปรแกรมเวอร์ชั�นเก่า (ที�มีในเครื�อง) 

  2) สาํรองขอ้มูลไปไดร์ฟ C หรือไดร์ฟอื�นๆ  หรือ Handy Drive 

  3) ติดตั�งโปรแกรมเวอร์ชั�นใหม่  และเขา้โปรแกรมจดัตารางสอน  เวอร์ชั�นใหม่ 

  4) เรียกใชข้อ้มูลสาํรองจากไดร์ฟ  C หรือไดร์ฟอื�นๆ  หรือ Handy Drive  ที�สาํรองไวจ้ากขอ้ 2) 

โปรแกรมจะปรับขอ้มูลใหเ้องอตัโนมติั  และทาํงานต่อไดเ้ลย 

 

13. ติดตั�งและทดลองโปรแกรม 

1) ศึกษาการทาํงานของโปรแกรม  จากแผน่ซีดีรอม 

2) ติดตั�งโปรแกรม  และเขา้โปรแกรมโดยใช ้รหสัผา่นที�ไดรั้บจากเจา้ของโปรแกรม 

3) ตั�งค่าเครื�องพิมพ ์ ศึกษาเพิ�มเติมจากหวัขอ้  การตั�งเครื�องพิมพ ์

4) ทดลองเล่นโปรแกรม  โดยใชข้อ้มูลตวัอยา่งจากโปรแกรม 

 หมายเหตุ  หากตอ้งการใชโ้ปรแกรมแบบเครือข่าย (Lan)  หรือทาํงานพร้อมกนัหลายเครื�อง  ใหท้าํการ

เชื�อมต่อเครือข่าย (Lan)  แลว้ติดตั�งโปรแกรมจดัตารางสอนลงทุกเครื�องในระบบเครือข่าย  แลว้เขา้โปรแกรม

โดยทาํตามหวัขอ้ที�  8  การตั�งระบบการทาํงาน 
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14. เริ�มงานจริง 

          หลงัจากติดตั�งโปรแกรมและทดลองใชง้านแลว้  เมื�อตอ้งการเริ�มงานจริง  ควรเริ�มตามขั�นตอนดงันี�  

1)  สาํรองขอ้มูลที�มีมากบัโปรแกรม  เพื�อเก็บไวเ้ป็นตวัอยา่ง 

2)  เลือกเมนู  เริ�มตน้โปรแกรมใหม่  โปรแกรมจะทาํงานดงันี�  

 2.1) เลือกลบหรือไม่ลบ  ชื�อรหสัวชิา 

 2.2) ลบขอ้มูลครูออกหมด  แลว้เพิ�มรายการวา่ง  1 รายการ  แลว้ใหค้่าเริ�มตน้รหสัครู      

       เป็น  “0101” คาํนาํหนา้ชื�อ  เป็น “นาย”  ชื�อเป็น “เริ�มตน้”  

2.3) ลบขอ้มูลนกัเรียนออกหมด  แลว้เพิ�มรายการวา่ง  1 รายการ  แลว้ใหค้่าเริ�มตน้รหสั     

       เป็น “ 1/1” หอ้งเรียนประจาํ “111” 

2.4) ลบขอ้มูลหอ้งเรียนออกหมด  แลว้เพิ�มรายการวา่ง  1 รายการ  แลว้ใหค้่าเริ�มตน้   

       รหสัหอ้งเรียนเป็น  “111”  เป็นหอ้งเรียนของ “ม.1/1” 

2.5) ปรับขอ้มูลอื�น ๆ 

     3)  เลือกเมนู กาํหนดเงื�อนไข  เพื�อกาํหนดเงื�อนไขและค่าเริ�มตน้บนัทึกทา้ยตาราง 

      4)  เลือกเมนูแฟ้มขอ้มูล ชื�อ - รหสัผา่น  เพื�อกาํหนดชื�อ รหสัผา่น  และ  ระดบัผา่นของตนเอง   

         และเจา้หนา้ที�ผูร่้วมงาน 

    5)  เลือกเมนู  แฟ้มขอ้มูลครู  เริ�มคียร์ายชื�อครู 

                 6)  เลือกเมนู  แฟ้มขอ้มูลนกัเรียน  เริ�มคียร์ายชื�อนกัเรียนหรือรหสัชั�น ม. 

                 7)  เลือกเมนู  แฟ้มขอ้มูลหอ้งเรียน เริ�มคียร์ายชื�อหอ้งเรียน 

                 8)  เลือกเมนู แฟ้มขอ้มูลรหสัวชิา  เริ�มคียร์ายชื�อรหสัวชิา 

    9)  ทาํงานเมนูอื�นๆ ต่อไป 

 

15. การเลือกไฟล์รูปตราโรงเรียนกรณทีาํงานแบบเครือข่าย (Lan) 

  หากทาํงานโปรแกรมจดัตารางสอน  แบบเครื�องเดียว (Stand Alone)  ตาํแหน่งไดร์ฟและโฟลเดอร์เก็บ

ไฟลไ์ฟลต์ราโรงเรียน  จะอยูต่าํแหน่งใดก็ได ้ เพราะไม่มีเครื�องอื�นๆ มาเกี�ยวขอ้ง 

  แต่หากทาํงานแบบหลายเครื�องพร้อมกนั  หรือทาํงานแบบเครือข่าย (Lan)  ตาํแหน่งไฟลรู์ปภาพ 

ตราโรงเรียน  ควรอยูที่�เครื�องแม่ (Server)  และไดร์ฟและโฟลเดอร์ที�เก็บไฟลค์วรมีการ  Share  แบบอ่านไดแ้ละ

เขียนได ้ โดยปกติโฟลเดอร์เก็บโปรแกรมจดัตารางสอน  จะมีการ  Share  แบบอ่านไดแ้ละเขียนได ้

อยูแ่ลว้  ดงันั�นเพื�อความสะดวกและง่าย  ควรเก็บไฟลภ์าพตราโรงเรียนไวที้�  โฟลเดอร์ยอ่ย  PICTURE  ใน

โฟลเดอร์โปรแกรมจดัตารางสอน  หรือทาํโฟลเดอร์ใหม่ในชื�ออื�นๆ  ในโฟลเดอร์โปรแกรมจดัตารางสอนก็ได ้
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  สาํหรับวธีิการเรียกใช ้ ทั�งเครื�องแม่ข่าย (Server)  และลูกข่าย (Workstation)  ใชว้ธีิการเหมือนกนั 

แต่ควรกาํหนดที�เครื�องลูกข่าย (Workstation)  เพราะทุกเครื�องจะไดใ้ชไ้ฟลภ์าพร่วมกนัได ้ สาํหรับ 

ขั�นตอนการกาํหนดไฟลภ์าพ  ใหท้าํดงันี�  

  1) คลิกที�ปุ่มคาํสั�ง  ภาพก่อนเขา้โปรแกรม  หรือภาพพื�นจอ  หรือภาพตวัอยา่งนกัเรียน  หรือคลิกขวาที�

ไดรฟ์:\โฟลเดอร์…\ชื�อไฟลภ์าพนกัเรียน  จะไดฟ้อร์ม  Open  ตามรูปที� 15.1 

รูปที� 15.1 

  2) ตาํแหน่ง  Look in  จะปรากฏโฟลเดอร์เริ�มตน้  คือ  โฟลเดอร์ที�ติดตั�งโปรแกรม  ใหค้ลิกที�สามเหลี�ยมชี�

ลง  จะไดภ้าพตามรูปที�  15.2 

รูปที� 15.2 
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  3) ใหด้บัเบิ�ลคลิกที�  My Network Place  จะไดฟ้อร์ดงัรูปที�  15.3 

รูปที� 15.3 

  4) หาโฟลเดอร์ที�เก็บไฟลรู์ปภาพ  อาจมีโฟลเดอร์ยอ่ย  ใหด้บัเบิ�ลคลิกโฟลเดอร์ยอ่ยไปเรื�อยๆ 

  5) เมื�อพบไฟลภ์าพที�ตอ้งการ  ใหด้บัเบิ�ลคลิกเพื�อเลือก  หรือคลิกไฟลภ์าพ   แลว้คลิกปุ่มคาํสั�ง Ok 

  หมายเหตุ  สาํหรับไฟลภ์าพพื�นจอ  ไม่วา่จะเป็นภาพก่อนเขา้โปรแกรม  และภาพพื�นจอ  ไม่จาํเป็นตอ้ง

เลือกแบบเครือข่าย (Lan)  ใหเ้ลือกจากไดร์ฟและโฟลเดอร์ในเครื�องของตนเอง  เพราะแต่ละเครื�องแสดงภาพ

จากไดร์ฟและโฟลเดอร์ของตนเอง 

 

16. การปรับขนาดจอภาพ 

   โปรแกรมจดัตารางสอน  เวอร์ชั�นนี�   ตอ้งตั�งขนาดจอภาพ  1024 by 768  pixels  เป็นอยา่งตํ�า  

จึงจะใชง้านโปรแกรมได ้ วธีิการปรับขนาดจอภาพ  ทาํไดโ้ดย  คลิกขวาที�พื�นที�วา่งๆ บน  Desk Top  เลือก  

Properties หรือจะตั�งจอภาพโดยใช ้ Control Panel  ก็ได ้ โดยคลิกที�  Start  เลือก  Control Panel  คลิกที�  

Display  จะไดฟ้อร์ม  Display  Properties  ตามรูป 16.1 
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รูปที� 16.1 ฟอร์ม Display Properties 

   จากรูปกาํหนดขนาดหนา้จอภาพและความละเอียดของสี ดงันี�    

    1) คลิก  Page  Setting   

    2) กาํหนดขนาดจอภาพ  และความละเอียดของสี  โดยเลื�อนแถบไสลดที์�กรอบ  Screen  resolution  

เลือก  1024 by 768 pixels  ส่วนกรอบ  Color quality  จะเลือก  Medium (16 bit)  หรือ  Highest (32 bit)  ก็ได ้  

    3) คลิกที�ปุ่มคาํสั�ง  OK  ต่อจากนั�นเขา้โปรแกรมระบบงานกิจกรรมก็จะใชง้านโปรแกรมได ้

 

17. การย้ายข้อมูลไปทาํงานเครื�องอื�น 

   ในบางครั� งอาจจาํเป็นตอ้งยา้ยขอ้มูลจากเครื�องที�บา้นไปที�โรงเรียน  ยา้ยขอ้มูลจากเครื�องที� 

โรงเรียนไปทาํที�บา้น หรือยา้ยจากเครื�องคอมพิวเตอร์   ตั�งโตะ๊ไปเครื�องโนต้บุค๊  ฯลฯ  ใหท้าํตามขั�นตอนต่างๆ  

ดงันี�   (ตวัอยา่งเช่น ยา้ยขอ้มูลจากเครื�องที�โรงเรียนไปทาํงานต่อที�เครื�องที�บา้น) 

   1) ที�เครื�องที�โรงเรียน  เขา้โปรแกรมจดัตารางสอน (เครื�อง Server) 

   2) เลือกเมนูจดัการระบบ  เลือกเมนูยอ่ย  สาํรองขอ้มูล  ดาํเนินการสาํรองขอ้มูลลง  Handy Drive 

   3) เครื�องที�บา้น  ใหเ้ขา้โปรแกรมจดัตารางสอน (หากยงัไม่มีตอ้งติดตั�งโปรแกรมก่อน) 
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   4) เลือกเมนูจดัการระบบ  เลือกเมนูยอ่ยเรียกใชข้อ้มูลสาํรอง  ดาํเนินการเรียกใชข้อ้มูลสาํรองจาก  

Handy Drive  (หากเครื�องที�บา้นมีขอ้มูลที�ตอ้งการเก็บไว ้ ตอ้งเลือกเมนูหลกั  จดัการระบบ  และเลือกเมนูยอ่ย  

สาํรองขอ้มูล  ก่อนเพื�อเก็บขอ้มูลที�มีในเครื�องไวก่้อน) 

   5) ทาํงานต่อที�เครื�องที�บา้นต่อ 

 

18. การขอดูไฟล์ช่วยเหลือ  

 18.1 การขอดูไฟล์ช่วยเหลือจากซีดีรอม 

   1) ที�  Desk Top  ดบัเบิ�ลคลิกที�  My Computer 

   2) ดบัเบิ�ลคลิกที�ไดร์ฟซีดีรอมชื�อ  TR608 

   3) ดบัเบิ�ลคลิกที�โฟลเดอร์ ReadmeTR608 

   4) ดบัเบิ�ลคลิกที�ไฟลชื์�อ  TRHELP.HLP 

 18.2 การขอดูไฟล์ช่วยเหลือเมื�อได้ติดตั�งโปรแกรมแล้ว 

   1) ที�  Desk Top คลิกที�  Start 

   2) เมา้ส์ชี� ที�  All  Programs 

   3) เมา้ส์ชี� ที�  โปรแกรมจดัตารางสอน  6.08 

   4) คลิกที�  วธีิใชโ้ปรแกรมจดัตารางสอน 

 18.3 การขอดูไฟล์ช่วยเหลือขณะอยู่ในโปรแกรม  ทาํได ้ 4  วธีิ 

   1) กดปุ่ม  F1 บนคียบ์อร์ด 

   2) เลือกเมนูหลกัวธีิใช ้ เมนูยอ่ยวธีิใช ้

   3) คลิกปุ่มเครื�องหมายคาํถาม (วธีิใช)้  จากแถบเครื�องมือจดัตารางสอน 

   4) ขณะอยูใ่นฟอร์มต่างๆ  หากมีปุ่มคาํสั�งวธีิใช ้(รูปเครื�องหมายคาํถาม)  ใหค้ลิกเลือกเพื�อแสดงไฟล์

ช่วยเหลือ 

 

19. การแก้ไขกรณเีมนูบาร์ไม่เป็นภาษาไทย 

  จะมี  Windows  บางรุ่นที�ติดตั�งโปรแกรมจดัตารางสอนแลว้  เมนูบาร์ไม่เป็นภาษาไทย  ทาํให ้

ไม่สามารถอ่านเมนูบาร์ได ้ ทาํใหไ้ม่สามารถทาํงานได ้ เช่น  Windows Vistar , Seven  บางรุ่น  เป็นตน้   

แกไ้ขดงันี�  
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  สําหรับ Windows Xp 

  1) เขา้  Control Pane  ดบัเบิ�ลคลิกที�ไอคอน  Display  ไดฟ้อร์ม  Display Properties  ตามรูป 19.1 

รูปที� 19.1 

  2) เลือกหนา้  Themes 

  3) เลือก Themes  เป็น  Windows XP 

  4) คลิกปุ่มคาํสั�ง  Ok 

  สําหรับ Windows 7 และ 8 

  1) เขา้ Control Panel 

  2) ดงัเบิ�ลคลิกที�ไอคอน Region and Langquage 

  3) เลือกหนา้ Administrative 

  4) คลิกที�ปุ่มคาํสั�ง Change system locate... (ปุ่มคาํสั�งขา้งล่าง) 

  5) เลือก Thai (Thailand) 

  6) เลือก Ok 

 

20. การเลือกไฟล์และโฟล์เดอร์จากฟอร์ม  Select  Directory   

  เมื�อมีการคลิกปุ่มคาํสั�งเลือกไดร์ฟ:\โฟลเดอร์  ในฟอร์มสาํรองขอ้มูล  เรียกใชข้อ้มูลสาํรอง  กาํหนดไฟล์

ภาพหนา้จอ  ฯลฯ  จะไดฟ้อร์มตามรูปที� 20.1 
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รูปที�  20.1 ฟอร์ม Select Directory 

   จากรูปที�  20.1  มีส่วนประกอบ  และวธีิการทาํงานดงันี�  

  1) เลือกไดร์ฟที�ตอ้งการ 

  2) ดบัเบิ�ลคลิกโฟลเดอร์หลกั  เช่น  C:\  บรรทดัแสดงไดร์ฟและโฟลเดอร์เลือกจะเป็น  C:\ 

  3) Scroll  หาโฟลเดอร์ที�ตอ้งการ  พบแลว้ดบัเบิ�ลคลิกเลือก  จนกวา่บรรทดัแสดงไดร์ฟและโฟลเดอร์ที�

เลือกจะไดข้อ้ความตามตอ้งการ 

  4) เมื�อบรรทดัแสดงไดร์ฟและโฟลเดอร์ที�เลือกถูกตอ้งแลว้  คลิกที�ปุ่มคาํสั�ง  Select  เพื�อเลือกและจบออก

จากฟอร์มนี�  

 หมายเหตุ  หากเลือก  Select  ขอ้ความที�ส่งกลบั  คือ  บรรทดัแสดงไดร์ฟและโฟลเดอร์ที�เลือก   

หากเลือก  Cancel  ขอ้ความที�ส่งกลบั  คือ  ขอ้ความวา่ง 
 

21. แถบเครื�องมือ Print preview 

  ในกรณีที�คลิกปุ่มคาํสั�ง  ภาพก่อนพิมพ/์พิมพ ์จะไดภ้าพก่อนพิมพใ์หต้รวจสอบ และมีแถบเครื�องมือ  

Print preview  ปรากฎใหเ้ลือก  ตามรูปที� 21.1 

รูปที�  21.1 แถบเครื�องมือ  Print Preview 
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  จากรูปที� 21.1  มีส่วนประกอบ  และวธีิการทาํงานดงันี�  

   1) ปุ่มที� 1 ปุ่มคาํสั�ง แสดงหนา้แรก  ใชเ้พื�อใหแ้สดงหนา้แรก  หากมีหลายหนา้ 

   2) ปุ่มที� 2 ปุ่มคาํสั�ง แสดงหนา้ก่อนหนา้  ใชเ้พื�อใหแ้สดงหนา้ก่อนหนา้  หากมีหลายหนา้ 

   3) ปุ่มที� 3 ปุ่มคาํสั�ง เลือกหนา้แสดง  ใชเ้พื�อเลือกหนา้แสดง 

   4) ปุ่มที� 4 ปุ่มคาํสั�ง แสดงหนา้ถดัไป  ใชเ้พื�อใหแ้สดงหนา้ถดัไป  หากมีหลายหนา้ 

   5) ปุ่มที� 5 ปุ่มคาํสั�ง แสดงหนา้สุดทา้ย  ใชเ้พื�อใหแ้สดงหนา้สุดทา้ย  หากมีหลายหนา้ 

   6) ปุ่มที� 6 ปุ่มคาํสั�ง ยอ่/ขยายขนาด  ใชเ้พื�อยอ่/ขยายขนาดภาพก่อนพิมพ ์

   7) ปุ่มที� 7 ปุ่มคาํสั�ง จบการแสดงภาพก่อนพิมพ ์ โดยไม่พิมพ ์(รูปประตูลูกศรออก) 

   8) ปุ่มที� 8 ปุ่มคาํสั�ง พิมพภ์าพก่อนพิมพ ์ ใชเ้พื�อพิมพภ์าพที�แสดงก่อนพิมพ ์(รูปเครื�องพิมพ)์  

 

22. เมื�อพบข้อผดิพลาด 

 ทาํงานดว้ยโปรแกรม  Dos โปรแกรมจะถูกตอ้งแม่นยาํผดิพลาดนอ้ย  แต่ผลงานและจอภาพที�ไดไ้ม่สวย     

ทาํงานดว้ยโปรแกรมบน   Windows   ผลงานและจอภาพสวยงาม  แต่โปรแกรมมกัผดิพลาดบ่อย  อาจเกิด 

จากโปรแกรมผูเ้ขียนเอง หรือระบบปฏิบติัการ  Windows หรือไดร์ฟเวอร์ หรือติดไวรัส หรือ ไฟฟ้าดบั   

เป็นตน้   หากเกิดขอ้ผดิพลาดใหก้ดปุ่ม  ctrl + Alt + Del  (กด ctrl และ Alt  คา้ง  แลว้กดดว้ย  Del  

ปล่อยมือ)  1 ครั� ง  เลือก End task ทาํ ctrl + Alt + Del หลายครั� งจนออกจากโปรแกรมได ้  จดัการแกไ้ข 

ขอ้ผดิพลาดและเขา้โปรแกรมใหม่   หากจาํเป็นติดตั�ง  Windows  ใหม่  หลงัจากติดตั�งโปรแกรม   

Windows แลว้ ใหติ้ดตั�ง โปรแกรมจดัตารางสอน   แลว้เรียกใชข้อ้มูลสาํรองล่าสุด   โปรแกรม 

จดัตารางสอน  ก็จะใชไ้ดเ้หมือนเดิม  และมีขอ้มูลที�สาํรองล่าสุดเป็นขอ้มูลที�จะทาํงานต่อไป  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที� 2 

จัดการระบบ 

 

เมนูบาร์   จดัการระบบ   มีเมนูยอ่ยใหเ้ลือกดงันี�กาํหนดเงื�อนไข 

 1. แสดงผูใ้ชง้านและระบบการทาํงาน 

 2. กาํหนดชื�อ-รหสัผา่น-สิทธิการใช ้

 3. เปลี�ยนชื�อ-รหสัผา่น 

 4. กาํหนดเครื�องพิมพ ์

 5. กาํหนดเงื�อนไข 

 6. กาํหนดภาคเรียน/ปีการศึกษา/เวลา/คาบ 

 7. กาํหนดครู 

 8. กาํหนดนกัเรียน 

 9. กาํหนดหอ้งเรียน 

 10. กาํหนดรหสัวชิา 

 11. กาํหนดตราโรงเรียน 

 12. กาํหนดภาพพื�นจอภาพ 

 13. กระชบัขอ้มูล/เรียงลาํดบัใหม ่

 14. สาํรองขอ้มูล 

 15. เรียกใชข้อ้มูลสาํรอง 

 16. เริ�มตน้โปรแกรมภาคเรียนใหม่ 

 17. เริ�มตน้โปรแกรมใหม่ 

 18. จบการทาํงาน 

 

1. แสดง ชื�อผู้ใช้งานและระบบการทาํงาน 

 1.1 หน้าที� 

   ใชแ้สดงชื�อผูร่้วมงาน (User Name) แสดงสถานภาพ  แสดงการทาํงาน  แสดงวนั-เวลา เขา้ทาํงาน  

แสดงเครื�องที�ทาํงาน  และแสดงระบบการทาํงานของเครื�องคอมพิวเตอร์เครื�องนี�  

 1.2 วธีิการทาํงาน 

   เมนูนี�   เป็นการแสดงชื�อและขอ้มูลผูใ้ชง้าน  แสดงระบบการทาํงานของเครื�องคอมพิวเตอร์เครื�องนี�   

ไม่สามารถแกไ้ขได ้ เมื�อเลือกเมนูนี�จะไดฟ้อร์มตามรูปที� 1.1 
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รูปที� 1.1 ฟอร์มแสดงผู้ใช้งานและระบบการทาํงาน 

  จากรูปที� 1.1  มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

  1) ตารางแสดงชื�อผู้ใช้งานและข้อมูลผู้ใช้งาน  เป็นตารางแสดงขอ้มูลผูใ้ชง้าน  โดยมีช่อง 

รายการต่างๆ  ดงันี�  

   1.1) ช่องชื�อ (User Name)  จะแสดงชื�อผูร่้วมงานทั�งหมด 

   1.2) ช่องสถานภาพ  จะมี  2  ค่า  ไดแ้ก่ 

    1.2.1) วา่ง  หมายถึง  สามารถเขา้ใชง้านโปรแกรมได ้

    1.2.2) หา้มใช ้ หมายถึง  ถูกเจา้หนา้ที�ควบคุมระบบสั�ง  “หา้มใช”้  ดงันั�น  ถึงจะมีชื�อและรหสัผา่น  

ก็ไม่สามารถเขา้ใชโ้ปรแกรมได ้

   1.3) ช่องการทาํงาน  จะมี 2 ค่า  ไดแ้ก่ 

    1.3.1) วา่ง  หมายถึง  ไม่ไดเ้ขา้ใชโ้ปรแกรมในขณะนี�  

    1.3.2) กาํลงัใชโ้ปรแกรม  หมายถึง  กาํลงัใชโ้ปรแกรมอยูใ่นขณะนี�  

   1.4) ช่องวนั-เวลา เขา้ทาํงาน  และช่องทาํงานที�เครื�อง  เป็นขอ้มูลใหร้ายละเอียดเพิ�มเติมเมื�อ 

ผูใ้ชเ้ขา้ทาํงาน 

  2) ข้อความแสดงระบบการทาํงานของเครื�องนี�   จะแสดงขอ้ความระบบการทาํงานของเครื�อง

คอมพิวเตอร์เครื�องนี�   หากเป็นเครื�องแม่ (Server) สามารถจดบนัทึก  Computer Name  และขอ้มูล 

จะเก็บที�  เพื�อนาํไปกาํหนดใหเ้ครื�องลูก (Workstation)  

  3) ปุ่มคาํสั�ง  ถอน กาํลงัใช้โปรแกรม F7  ใชเ้พื�อถอนการทาํงานของผูใ้ช ้ ใชใ้นกรณีที�  ผูใ้ช ้

รายนั�นไม่ไดใ้ชโ้ปรแกรม  แต่ชื�อผูใ้ชน้ั�นปรากฏวา่  กาํลงัใชโ้ปรแกรมอยู ่ ที�เป็นเช่นนี�   เป็นเพราะวา่   

มีการจบออกจากโปรแกรมแบบไม่ถูกตอ้ง   
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    3.1) การจบการทาํงานที�ถูกตอ้งเป็นดงันี�  

      - เขา้โปรแกรม  โปรแกรมบนัทึกขอ้มูลผูใ้ช ้ ไดแ้ก่  การทาํงาน  บนัทึกเป็น  กาํลงัใช้

โปรแกรม  วนั-เวลาเขา้ทาํงาน  ทาํงานที�เครื�อง 

      - ออกโปรแกรม  โปรแกรมลบขอ้มูลผูใ้ช ้ ไดแ้ก่  การทาํงาน  บนัทึกเป็นวา่ง  วนั-เวลาเขา้

ทาํงาน  บนัทึกเป็นวา่ง  ทาํงานที�เครื�อง  บนัทึกเป็นวา่ง 

    3.1) การจบการทาํงานที�ไม่ถูกตอ้งเป็นดงันี�  

      - เขา้โปรแกรม  โปรแกรมบนัทึกขอ้มูลผูใ้ช ้ ไดแ้ก่  การทาํงาน  บนัทึกเป็น  กาํลงัใช้

โปรแกรม  วนั-เวลาเขา้ทาํงาน  ทาํงานที�เครื�อง 

      - ไม่ไดจ้บออกโปรแกรมอยา่งถูกตอ้ง  อาจเกิดจาก  ไฟฟ้าดบัขณะทาํงานในโปรแกรม  ปิด

เครื�องโดยไม่จบออกจากโปรแกรม  เครื�องแม่ (Server)  ปิดเครื�องก่อนเครื�องลูก (Workstation)  ออกจาก

โปรแกรม  เครื�องผดิพลาด (Hang)  โปรแกรมผูเ้ขียนเองมีปัญหา  ทาํใหไ้ม่ไดจ้บออกจากโปรแกรม  ฯลฯ  

ขอ้มูลผูใ้ช ้ ไดแ้ก่  การทาํงาน   วนั-เวลาเขา้ทาํงาน  ทาํงานที�เครื�อง  จะยงัคงคา้งอยู ่ ใหถ้อน การใชโ้ปรแกรม 

F7 

 1.3 ข้อเสนอแนะ 

  1.3.1 เมนูนี� เป็นการนาํขอ้มูลจากการเขา้ใชโ้ปรแกรมนาํมาแสดง  ไม่สามารถแกไ้ขได ้

  1.3.2 หากเป็นเครื�องแม่ (Server)  สามารถจดบนัทึก  Computer Name  และขอ้มูลจดัเก็บที�  เพื�อนาํไป

กาํหนดใหก้บัเครื�องลูก (Workstation) 

  1.3.3 รายการผูใ้ชใ้ดปรากฏขอ้มูลเขา้ใช ้ แต่จริงๆแลว้ไม่ไดใ้ช ้ ใหถ้อน การใชโ้ปรแกรม F7 

  1.3.4 รายการผูใ้ชใ้ดปรากฏขอ้มูลเขา้ใช ้ และไดเ้ขา้ใชจ้ริง  หากถอน การใชโ้ปรแกรม  F7  ผูใ้ชร้ายนั�น

จะเขา้เมนูต่างๆ ไม่ได ้ ยกเวน้เมนูที�ไม่ตอ้งมีรหสัผา่น  เช่น  จบการทาํงาน Esc 

 

2. กาํหนด ชื�อ-รหัสผ่าน-สิทธิการใช้ 

 2.1 หน้าที� 

   ใชส้าํหรับแสดงและกาํหนดขอ้มูลผูใ้ช ้ กาํหนดสิทธิการใชเ้มนูต่างๆ ในโปรแกรม  ผูที้�จะใชเ้มนูนี�ได ้ 

ตอ้งเป็นผูค้วบคุมระบบ  หรือผูที้�รู้รหสัจากผูเ้ขียนโปรแกรม 

 2.2 วธีิการทาํงาน 

   เมนูกาํหนด ชื�อ-รหสัผา่น-สิทธิการใช ้ เป็นเมนูที�สาํคญั  เพราะสามารถกาํหนดผูใ้ช ้ ไดแ้ก่  เพิ�ม

ผูใ้ชง้าน  ลบผูใ้ชง้าน  กาํหนดสิทธิการเขา้ใชเ้มนู  ดงันั�น  เมื�อเขา้เมนูนี�   จะมีฟอร์มรหสัผา่น 

เจา้หนา้ที�ควบคุมระบบ  หากคียร์หสัผา่นถูกตอ้ง (รหสัที�ไดจ้ากผูเ้ขียนโปรแกรม)  จึงจะเขา้ใชเ้มนูนี�ได ้

(ควรเก็บรหสัผา่นที�ไดจ้ากผูเ้ขียนโปรแกรมเป็นความลบั)  ต่อจากนั�นจะไดฟ้อร์มตามรูปที� 2.1 
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รูปที� 2.1 ฟอร์มกําหนดชื�อ-รหสัผ่าน และสิทธิการใช ้

  จากรูปที� 2.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

  1) ตารางเลือกชื�อ (User Name)  ใชเ้พื�อเลือกชื�อ (User Name)  เพื�อแสดงหรือแกไ้ขขอ้มูล 

  2) ส่วนกาํหนดข้อมูล  ใชส้าํหรับกาํหนดขอ้มูลหรือแกไ้ขขอ้มูล  เมื�อกาํหนดขอ้มูลเสร็จแลว้  ใหค้ลิกที�

ปุ่มคาํสั�งบนัทึก F12  เพื�อบนัทึกจดัเก็บขอ้มูล  สาํหรับรายละเอียดการแกไ้ขขอ้มูลมีดงันี�  

   2.1) ชื�อและรหสัผา่น  สามารถแกไ้ขได ้ แต่หา้มเป็นวา่ง 

   2.2) ชื�อเตม็และคาํอธิบาย  สามารถแกไ้ขได ้ สามารถเป็นวา่งได ้

   2.3) Option Group  สถานภาพ  มีใหเ้ลือก  2  Option  ไดแ้ก่ 

    2.3.1) ทาํงานได ้ หมายถึง  สามารถเขา้ใชง้านโปรแกรมได ้

    2.3.2) หา้มใช ้ หมายถึง  มีชื�อมีรหสัผา่น  แต่ไม่สามารถเขา้ใชง้านโปรแกรมได ้

   2.4) Option Group  การทาํงาน  มีใหเ้ลือก  2  Option  ไดแ้ก่ 

    2.4.1) กาํลงัใชโ้ปรแกรม  หมายถึง  ในขณะนี�   ผูใ้ชโ้ปรแกรมกาํลงัใชโ้ปรแกรมอยู ่

    2.4.1) ถอนการใชโ้ปรแกรม  หมายถึง  ใหถ้อนชื�อผูใ้ชโ้ปรแกรมออกจากการทาํงาน 

   2.5) ขอ้ความวนั-เวลา เขา้ทาํงาน  และทาํงานที�เครื�อง  ใชแ้สดงรายละเอียดการทาํงาน   

ขอ้ความนี�จะแสดงก็ต่อเมื�อ  ผูใ้ชโ้ปรแกรมไดเ้ขา้ใชโ้ปรแกรมในขณะนี�  

  3) กาํหนดสิทธิการใช้  หรือกาํหนดสิทธิการเขา้เมนู  ใชก้าํหนดสิทธิการเขา้ใชเ้มนู  โดยที� 

หากตอ้งการใหผู้ใ้ชเ้ขา้เมนูใดได ้ ใหก้าเครื�องหมายถูก  หากไม่ใหเ้ขา้ใชเ้มนู  ใหป้ลดเครื�องหมายถูก 

จะมีบางเมนูหรือบาง  Check Box  ที�ไม่สามารถกาเครื�องหมายถูก  หรือปลดเครื�องหมายถูกได ้
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ซึ� ง  Check Box ที�ไม่สามารถกาเครื�องหมายถูกได ้ จะเป็นเมนูที�สาํคญั  จะเขา้ไดก้็ต่อเมื�อรู้รหสัผา่น 

จากผูเ้ขียนโปรแกรมเท่านั�น  เช่น  เมนูกาํหนดชื�อ-รหสัผา่น-สิทธิการใช ้ เมนูเรียกใชข้อ้มูลสาํรอง  เมนูกระชบั

ขอ้มูล/เรียงลาํดบัใหม่  ส่วน  Check Box  ที�ไม่สามารถปลดเครื�องหมายถูกได ้ หมายถึง  เมนูที�ทุกคนตอ้งเลือก

ได ้ เช่น  เมนูจบการทาํงาน  เมนูวธีิใช ้ เป็นตน้ 

  4) ปุ่มคาํสั�ง ค่าสิทธิการใช้ทั�วไป  ระดับควบคุม F5  ใชก้าํหนดสิทธิการเขา้เมนู  เหมาะสาํหรับผูใ้ชง้าน

ระดบัควบคุมระบบ  ซึ� งจะสามารถเขา้ไดทุ้กเมนู  ยกเวน้เมนูที�มี  Check Box ที�ไม่สามารถกาเครื�องหมายถูกได ้ 

ควรมีเพยีงแค่คนเดียวหรือรายการเดียวเท่านั�น 

  5) ปุ่มคาํสั�ง ค่าสิทธิการใช้ทั�วไป  ระดับคีย์และพมิพ์ F6  ใชก้าํหนดสิทธิการเขา้เมนู  เหมาะสาํหรับ

ผูใ้ชง้านระดบัคียข์อ้มูลและพิมพข์อ้มูลเท่านั�น  ซึ� งจะสามารถเขา้ไดบ้างเมนูเท่านั�น 

  6) ปุ่มคาํสั�ง เพิ�มผู้ใช้รายใหม่ F7  ใชส้าํหรับเพิ�มผูใ้ชร้ายใหม่  ซึ� งจะไดผู้ใ้ชร้ายใหม่  โดยมีชื�อ (User 

Name) เป็นรายการใหม่  รหสัผา่นเป็น  XXXXXXXX  และสิทธิการใชเ้ป็นระดบัคียแ์ละพิมพ ์ ให ้

กาํหนดตั�งค่าใหม่  แลว้คลิกปุ่มคาํสั�ง  บนัทึก F12 

  7) ปุ่มคาํสั�ง ลบผู้ใช้ตาม Pointer ชี� F8  ใชส้าํหรับลบผูใ้ชต้ามรายการที� Pointer ชี�   เมื�อคลิกปุ่มคาํสั�ง ลบ

ผูใ้ชต้าม Pointer ชี�  F8  โปรแกรมจะแจง้วา่  “ลบ ชื�อ-รหสัผา่น รายนี�ไม่ได ้ หากตอ้งการลบ  ให ้

แกไ้ข สถานภาพ เป็น หา้มใช”้  ดงันี�หากตอ้งการลบ  ใหเ้ปลี�ยนสถานภาพเป็น  “หา้มใช”้ 

  8) ปุ่มคาํสั�ง บันทกึ F12  ใชส้าํหรับบนัทึกขอ้มูลที�แกไ้ข  หากไม่บนัทึก  ขอ้มูลที�แกไ้ขจะไม่บนัทึกและ

กลบัสู่ค่าเดิม 

 2.3 ข้อเสนอแนะ 

  2.3.1 หากมีผูใ้ชร้ายใดไม่ไดเ้ขา้ใชโ้ปรแกรม  แต่ขอ้มูลปรากฏวา่  กาํลงัใชโ้ปรแกรม  ใหถ้อน การใช้

โปรแกรม 

  2.3.2 ชื�อ (User Name) และรหสัผา่น (Password)  ไม่ควรเป็นวา่ง  เพราะจะทาํใหเ้ขา้โปรแกรมไดง่้าย 

  2.3.3 ควรมีผูใ้ชง้านระดบัควบคุมเพียงคนเดียวเท่านั�น  นอกนั�นควรเป็นระดบัคียแ์ละพิมพ ์

  2.3.4 หากตอ้งการเพิ�มชื�อผูใ้ชร้ายใหม่  และมีรายการผูใ้ชที้�มีสถานภาพ “หา้มใช”้  ใหเ้ปลี�ยน 

รายการ “หา้มใช”้  เป็นผูใ้ชร้ายใหม่ 

  2.3.5 ทุกครั� งที�มีการแกไ้ข  ควรคลิกปุ่มคาํสั�ง บนัทึก F12  เพื�อจดัเก็บขอ้มูล 

  2.3.6 หากผูใ้ชร้ายการใดเขา้ใชโ้ปรแกรมอยู ่ และถูกถอนการใชง้านดว้ยเมนูนี�   ผลคือ  ผูใ้ช ้

รายการนั�นจะเขา้เมนูต่างๆไม่ได ้ ยกเวน้เมนูที�ทุกคนตอ้งเขา้ได ้ เช่น  เมนูจบการทาํงาน  เมนูวธีิใช ้ เมนูแสดง/

ไม่แสดงแถบเครื�องมือจดัตารางสอน  เป็นตน้ 

 

 

 



2-6 

  2.3.7 เมนูนี� เป็นเมนูที�สาํคญั  ผูที้�เขา้ใชไ้ด ้ คือ  ผูที้�รู้รหสัผา่นเขา้โปรแกรมจากผูเ้ขียนโปรแกรม  ดงันั�น  

ควรเก็บรหสัผา่นเขา้โปรแกรมไวเ้ป็นความลบั 

 

3. เปลี�ยน ชื�อ-รหัสผ่าน 

 3.1 หน้าที� 

   ใชส้าํหรับใหผู้ใ้ชง้านเปลี�ยน ชื�อ-รหสัผา่น 

 3.2 วธีิการทาํงาน 

   เมื�อเลือกเมนูนี�   จะไดฟ้อร์มตามรูปที� 3.1 

รูปที� 3.1 ฟอร์มเปลี�ยนชื�อ-รหสัผ่าน 

   จากรูปที� 3.1  มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

  1) ใหคี้ยชื์�อ (User Name) ใหม่  หากตอ้งการชื�อเดิมไม่ตอ้งคีย ์

  2) ใหคี้ยร์หสัผา่นเดิมหรือรหสัผา่นเก่าก่อน  หากคียถู์กตอ้งจึงจะคียร์หสัผา่นใหม่ได ้

  3) หากตอ้งการแสดงอกัษรหรือตวัเลขรหสัผา่นที�คีย ์ ใหก้าเครื�องหมายถูกที�  Check Box  แสดงอกัษรที�

คีย ์ หากปลดเครื�องหมายถูก  อกัษรหรือตวัเลขที�คียจ์ะเป็นดาว (*) 

  4) คียร์หสัผา่นใหม่ และคียย์นืยนัรหสัผา่นใหม่  หากทั�งสองช่องเหมือนกนั  โปรแกรมจึงจะรับชื�อและ

รหสัผา่นใหม่ได ้

  5) คลิกที�ปุ่มคาํสั�ง ตกลง บนัทึก / จบ F12  เพื�อบนัทึกชื�อและรหสัผา่นใหม่ 

 3.3 ข้อเสนอแนะ 

  3.3.1 ผูใ้ชส้ามารถเปลี�ยนชื�อ (User Name)  และรหสัผา่น (Password) ของตนเองได ้ เจา้หนา้ที�ควบคุม

ระบบ  สามารถดูชื�อ (User Name)  และรหสัผา่น (Password) ของทุกคนไดจ้ากเมนู  กาํหนดชื�อ-รหสัผา่น และ

สิทธิการใช ้

  3.3.2 รหสัที�ไดจ้ากผูเ้ขียนโปรแกรมไม่สามารถเปลี�ยนแปลงแกไ้ขได ้
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  3.3.3 ไม่ควรกาํหนดชื�อ (User Name)  และรหสัผา่น (Password) เป็นวา่ง  เพราะจะทาํใหเ้ขา้โปรแกรมได้

ง่าย 

 

4. กาํหนด เครื�องพมิพ์ 

 4.1 หน้าที� 

   ใชก้าํหนดเลือกเครื�องพิมพ ์ ที�จะพิมพอ์อกรายงาน  สามารถกาํหนดเลือกไดท้ั�งเครื�องพิมพที์� 

ติดตั�งกบัเครื�องคอมพิวเตอร์ (Local Printer)  และกาํหนดเลือกไดท้ั�งเครื�องพิมพที์�ติดตั�งกบัเครื�องคอมพิวเตอร์

เครื�องอื�นในวงเครือข่าย Lan  (Network Printer)  แต่ไม่สามารถกาํหนดขนาดกระดาษได ้ เช่น  ขนาดกระดาษ 

Legal  พิมพแ์นวตั�ง  เป็นตน้  การกาํหนดขนาดกระดาษ  จะตอ้งเลือก  Control Panel  เลือก  Printer  โดยตรง  

ศึกษาเพิ�มเติมจากหวัขอ้  การตั�งเครื�องพิมพ ์

 4.2 วธีิการทาํงาน 

   เมื�อเลือกเมนู  จะไดฟ้อร์มตามรูปที�  4.1 

รูปที� 4.1 ฟอร์มกําหนดเครื�องพิมพ์ 

  จากรูปที� 4.1 ใหค้ลิก Combo Box  Name  หรือชื�อเครื�องพิมพ ์ เพื�อเลือกเครื�องพิมพ ์ เมื�อเลือกเครื�องพิมพ์

ไดแ้ลว้  รายละเอียดของเครื�องพิมพจ์ะปรากฏ  ไดแ้ก่  Status,Type,Where และ Comment 

สาํหรับปุ่มคาํสั�ง  Network  ใชส้าํหรับคน้หาเครื�องพิมพใ์น  Network  และปุ่มคาํสั�ง  Ok  ใชส้าํหรับ 

ตกลงเพื�อเลือกเครื�องพิมพที์�แสดงอยู ่ หากเลือกปุ่มคาํสั�ง  Cancel  หมายถึง  ใชเ้ครื�องพิมพเ์ดิม 

 4.3 ข้อเสนอแนะ 

  4.3.1 เมนูนี�ตั�งเครื�องพิมพที์�จะพิมพอ์อกเท่านั�น  ไม่สามารถตั�งขนาดกระดาษได ้  การตั�งขนาดกระดาษ  

ใหต้ั�งที�  Control Panel  เลือก Printer  ศึกษาเพิ�มเติมจากหวัขอ้  การตั�งเครื�องพิมพ ์

  4.3.2 ถา้อยากใหเ้ครื�องพิมพที์�ติดตั�ง  สามารถใหเ้ครื�องอื�นๆ  ในวงเครือข่าย Lan  ใชง้านไดด้ว้ย  ตอ้ง  

Share เครื�องพิมพ ์ วธีิการ  Share  ดูไดจ้ากหนงัสือ  Windows  ทั�วๆ ไป   ส่วนเครื�องที�จะ 

เรียกใชเ้ครื�องพิมพ ์ จะตอ้งมีการ  Add Printer  ดว้ย 
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  4.3.3 เครื�องพิมพที์�ปรากฏในการเขา้โปรแกรมครั� งแรกทุกครั� ง  คือ  เครื�องพมิพที์�  Set As Default  หาก

ไม่กาํหนด  เครื�องพิมพ ์ โปรแกรมจะพิมพร์ายงานออกที�เครื�องพิมพที์�  Set As Default  หากกาํหนดเครื�องพิมพ ์ 

โปรแกรมจะพิมพร์ายงานออกที�เครื�องพิมพที์�กาํหนด 

  4.3.4 การทาํงานแบบเครือข่าย (Lan)  การกาํหนด  เครื�องพิมพ ์ ไม่มีผลต่อเครื�องอื�นๆ  เช่น 

เครื�องนี� เลือกเครื�องพิมพ ์A  เครื�องนั�นเลือกเครื�องพิมพ ์B  เป็นตน้ 

 

5. กาํหนดเงื�อนไข 

 5.1 หน้าที�  ใชก้าํหนดคาํนาํหนา้รหสันกัเรียน ใหถู้กตอ้ง  และกาํหนดค่าเริ�มตน้บนัทึกทา้ยตาราง 

 5.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 5.1 แสดงการกาํหนดเงื�อนไข 

   จากรูปที�  5.1  มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

  5.2.1 Option Group  คํานําหน้ารหัสนักเรียนและข้อแนะนํา  ใชก้าํหนดคาํนาํหนา้รหสั 

นกัเรียนและขอ้แนะนาํในการกาํหนดคาํนาํหนา้รหสันกัเรียน 

  5.2.2 Text Box กาํหนดค่าเริ�มตน้บนัทึกทา้ยตารางสอนครู ทา้ยตารางเรียนนกัเรียน ทา้ยตาราง 

การใชห้อ้งเรียน และทา้ยตารางรวม (ตารางรวม  หมายถึง  ตารางสอนครู ตารางเรียนนกัเรียน และ 

ตารางการใชห้อ้งเรียน  ที�พิมพเ์พื�อนาํไปจดับอร์ด) 

  5.2.3 ปุ่ มคําสั�ง ค่าปกต ิ ใชส้าํหรับเลือกค่าที�ใชก้นัทั�วไป 

  5.2.4 ปุ่ มคําสั�ง ค่าเดิม  ใชส้าํหรับเลือกค่าที�ไดบ้นัทึกไวก่้อนหนา้ 

  5.2.5 ปุ่ มคําสั�ง บันทกึ/จบ ใชเ้ลือกเพื�อรับค่าตามที�แกไ้ข  และจบออกจากเมนูนี�  

  5.2.6 ปุ่ มคําสั�ง ยกเลกิ ใชเ้ลือกเพื�อจบออกจากเมนูนี�   โดยใชค้่าเดิม 
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 5.3 ข้อเสนอแนะ 

  5.3.1 หากเป็นโรงเรียนประถมศึกษาอยา่งเดียว  ควรเลือก  ชั�น ป.  และกาํหนดรหสันกัเรียนที� 

เมนู กาํหนด นกัเรียน  เป็น  1/1,1/2,… 

  5.3.2 หากเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาอยา่งเดียว  ควรเลือก  ชั�น ม.  และกาํหนดรหสันกัเรียนที� 

เมนู กาํหนด นกัเรียน  เป็น  1/1,1/2,… 

  5.3.3 หากเป็นโรงเรียนรวม (มีทั�งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา)  ควรเลือก นกัเรียน   และกาํหนด

รหสันกัเรียนที�แฟ้มขอ้มูลนกัเรียนเป็น  ชั�น ป.1/1,ชั�น ป.1/2,… ,ชั�น ม. 6/1 

  5.3.4 ขอ้ความค่าเริ�มตน้บนัทึกทา้ยตาราง  จะเป็นขอ้ความอะไรก็ได ้ ซึ� งขอ้ความนี�จะกาํหนด 

เป็นค่าเริ�มตน้  เมื�อมีการเพิ�มชื�อครู  นกัเรียน  และหอ้งเรียน 

 

6. กาํหนดภาคเรียน/ปีการศึกษา/เวลา/คาบ 

 6.1 หน้าที�  ใชก้าํหนดภาคเรียน ปีการศึกษา เวลาของแต่ละคาบหรือชั�วโมงเรียน  และสามารถ 

สั�งพิมพอ์อกกระดาษไดท้นัที 

 6.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 6.1.1 แสดงการกาํหนดภาคเรียน/ปีการศึกษา/เวลา/คาบ Page กาํหนดวนั/เวลา ตารางเดี�ยว 

  จากรูปที�  6.1.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

  6.2.1 Text box ภาคเรียนที�/ปีการศึกษา  ใชก้าํหนดภาคเรียนที�/ปีการศึกษา 

  6.2.2 Text box ช่วงเวลาแต่ละช่วงเรียกว่า  ใชก้าํหนดชื�อช่วงเวลา  เช่น  คาบ  ชั�วโมง Period หรืออื�นๆ  

เป็นตน้ 
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  6.2.3 Text box ชื�อคาบหรือชั�วโมง ใชก้าํหนดชื�อคาบหรือชั�วโมง  โดยแต่ละช่อง สามารถ             

กาํหนดเป็นขอ้ความอะไรก็ได ้ เช่น  1,2,3…  หรือ พกัเที�ยง  หรือ กิจกรรม ฯลฯ 

  6.2.4 Text Box เวลา  ใชก้าํหนดเวลาแต่ละคาบหรือชั�วโมง  จะมีแบบฟอร์มการรับขอ้มูลเป็น             “_ 

_._ _-_ _._ _“  ซึ� งคียแ์ค่เพียงตวัเลขเท่านั�น  เช่น  08.10 - 09.00 เป็นตน้  สาํหรับโรงเรียนใดที�สอน 

ไม่ครบ 14 คาบ คาบที�ไม่ใชไ้ม่ตอ้งคียเ์วลาก็ได ้ โดยกาํหนดใหเ้ป็นวา่ง  หรือ  คีย ์ “00.00-00.00” 

  6.2.5 Text box วนั  ใชก้าํหนดวนั  เช่น จนัทร์,องัคาร,… หรือ หนึ�ง,สอง,… ฯลฯ  

  6.2.6 Text box ตัวย่อวนั  ใชก้าํหนดตวัยอ่วนั  เช่น จ.,อ.,… หรือ 1.,2.,… ฯลฯ 

  6.2.7 Option กาํหนดพมิพ์ ตราที�หัวกระดาษ  ใชก้าํหนดตราที�หวักระดาษรายงานที�พิมพ ์

ออกทางเครื�องพิมพ ์

  6.2.8 ปุ่ มคําสั�ง ค่าปกต ิ ใชก้าํหนดค่าที�ใชก้นัทั�วไป 

  6.2.9 ปุ่ มคําสั�ง ค่าเดิม  ใชก้าํหนดค่าเป็นค่าเดิมที�บนัทึกไวค้รั� งสุดทา้ย 

  6.2.10 ปุ่ มคําสั�ง บันทกึ/จบ  ใชเ้พื�อบนัทึกค่าที�แกไ้ขและจบออกจากเมนูนี�  

  6.2.11 ปุ่ มคําสั�ง ยกเลกิ  ใชเ้พื�อยกเลิกไม่บนัทึกและจบออกจากเมนูนี�  

รูปที� 6.1.2 แสดงการกาํหนด ภาคเรียน/ปีการศึกษา/เวลา/คาบ Page กาํหนดวนั/เวลา ตารางรวม 

 จากรูปที� 6.1.2 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

  6.2.12 Text box  ชื�อเวลาแต่ละช่อง  เช่น  1,2,3,…  พกักลางวนั  เป็นตน้ 

 หมายเหตุ  เนื�องจากบางชั�วโมงหรือบางคาบมีขอ้ความยาว  เช่น  พกักลางวนั  ทาํใหก้ารคียข์อ้ความไม่ได ้ 

ดงันั�นจึงแยกขอ้ความคียเ์ป็น  3  ช่องตามความเหมาะสม  เช่น  ชั�วโมงที� 4  ช่องที�  1  คีย ์ "พกั"  ช่องที� 2 คีย ์ 

"กลาง"  ช่องที� 3 คีย ์ "วนั"  เป็นตน้ 
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 6.3 ข้อเสนอแนะ 

  6.3.1 กาํหนดภาคเรียน/ปีการศึกษา/เวลา/คาบ จะนาํไปใชใ้นการพิมพต์ารางสอนครู ตาราง 

เรียนนกัเรียนและตารางการใชห้อ้งเรียน  โดยค่าที�กาํหนดใน Page  กาํหนดวนัเวลาตารางเดี�ยว  จะถูกนาํไป

พิมพต์ารางเดี�ยว  ตารางขนาดเล็ก  อื�นๆ  ส่วนค่าที�กาํหนดใน Page  กาํหนดวนัเวลาตารางรวม  จะถูกนาํไปพิมพ์

เฉพาะตารางรวมเท่านั�น 

  6.3.2 ควรกาํหนดใหเ้สร็จก่อนที�จะจดัตารางสอน 

  6.3.3 หากเรียนไปครบ  14  คาบ  คาบทา้ยที�ไม่ไดใ้ช ้ ไม่ตอ้งกาํหนดเวลา  เช่น  เรียน  10 คาบ  คาบที�  

11-14  ไม่ใช ้  ใหก้าํหนดคาบที� 11-14  เป็นวา่ง หรือ กาํหนดเป็น “00.00-00.00”  ซึ� งจะ 

มีผลทาํใหเ้วลาที�พิมพ ์ รายงานกาํหนดภาคเรียนที�/ปีการศึกษา/เวลา/คาบ  คาบที� 11-14 จะไม่พิมพ ์

  6.3.4 ควรอ่านทาํความเขา้ใจหมายเหตุดา้นล่างของฟอร์ม   เพื�อสามารถกาํหนดวนั เวลา คาบ และ

ขอ้ความหวัตารางไดถู้กตอ้ง 

 

7. กาํหนด ครู 

  7.1 หน้าที�  ใชเ้พิ�ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลครู  และลบคาบสอนของครูที�เลือกใหเ้ป็นวา่งหมด 

 7.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 7.1 แสดงการเพิ�ม ลบ แก้ไข ข้อมลูครู 

      จากรูปที� 7.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

  7.2.1 ตาราง แสดงข้อมูลครู  ใชแ้สดงขอ้มูลครูที�มีทั�งหมดในโปรแกรม  โดยช่องที�เป็นสีขาวสามารถ 

แกไ้ขขอ้มูลไดโ้ดยตรง   
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   หมายเหตุ  ขอ้มูลที�อยูใ่นช่องสีขาวสามารถแกไ้ขได ้ และสามารถทาํ Copy/Paste  ได ้ กล่าวคือ   

หากมีขอ้ความตน้แบบ  ตอ้งการสาํเนาไปช่องอื�นๆ  สามารถทาํแถบดาํที�ขอ้มูลตน้แบบ  แลว้กด  Ctrl + C  

เพื�อ  Copy ไวใ้นหน่วยความจาํ  (Ctrl + C หมายถึง  กดปุ่ม  Ctrl  บนคียบ์อร์ดคา้งไว ้ กดตามดว้ยปุ่ม  C แลว้

ปล่อยมือออกจากคียบ์อร์ด)  ไปที�ช่องที�ตอ้งการสาํเนากด  Ctrl + V 

  7.2.2 ปุ่ มคําสั�ง แสดงตารางสอน  ใชแ้สดงตารางสอนของครูที�เลือก ตาม Pointer ที�เลือก ดงันั�น หาก 

Pointer ชี� ที�บุคคลใด ก็จะแสดงตารางสอนของบุคคลนั�น 

  7.2.3 ปุ่ มคําสั�ง เพิ�ม  ใชเ้พื�อเพิ�มขอ้มูลครูคนใหม่  เมื�อคลิกเลือกปุ่มคาํสั�งเพิ�มแลว้  ตอ้งคียร์หสัครูคนใหม่ 

หากรหสัครูที�เพิ�มไม่ตรงกบัขอ้มูลที�มีแลว้ โปรแกรมจะเพิ�มขอ้มูลครูให ้1 คน มีรหสัครูตามที�คีย ์หากรหสัครู 

ตรงกบั รหสัครูที�มีแลว้ โปรแกรมจะไม่ใหเ้พิ�มขอ้มูลครู 1 คน 

   หมายเหตุ  หากรหสัครูคนใหม่  ตรงกบัขอ้มูลเดิมของครูที�มีอยูใ่นโปรแกรม   จะไม่สามารถเพิ�มได ้

  7.2.4 ปุ่ มคําสั�ง ลบครู(Pointer ชี�)  ใชเ้พื�อลบขอ้มูลครูที�เลือกออกไป  โดยไม่สามารถเรียกกลบัคืนได ้

   หมายเหตุ  โปรแกรมจะลบครูที�เลือกออกไป ไม่สามารถเรียกขอ้มูลครูที�ลบกลบัคืนได ้ พร้อมกบั 

ลบคาบที�ครูสอนออกจากนกัเรียน  และหอ้งเรียนดว้ย 

  7.2.5 ปุ่ มคําสั�ง ลบคาบสอนของครูที�แสดงอยู่ข้างบนเป็นว่างหมด  ใชเ้พื�อลบคาบสอนของครูที�เลือกให ้

เป็นวา่งหมดเพียงคนเดียว  โดยโปรแกรมจะลบคาบที�ครูสอนออกจากตารางเรียนนกัเรียน  ตารางการใช ้

หอ้งเรียนดว้ย 

   หมายเหตุ  โปรแกรมจะลบคาบสอนของครูที�เลือกเป็นวา่งหมด  หากครูคนนั�นสอนนกัเรียน 

ชั�นใด  ใชห้อ้งเรียนใด  โปรแกรมจะลบคาบที�ครูสอนนกัเรียนและหอ้งเรียนนั�นออกดว้ย  เมื�อลบแลว้ 

ไม่สามารถเรียกคาบที�สอนกลบัคืนได ้

  7.2.8 ปุ่ มคําสั�ง จบ  ใชเ้พื�อจบออกจากฟอร์มกาํหนดครู 

 7.3 ข้อเสนอแนะ 

  7.3.1 เมื�อมีการเริ�มตน้จดัตารางสอนใหม่  ควรเพิ�ม  ลบ  แกไ้ข  ขอ้มูลครูใหถู้กตอ้ง  เมื�อตรวจสอบ 

เรียบร้อยแลว้จึงเริ�มจดัตารางสอน 

  7.3.2 ขอ้มูลช่อง  Pre  หมายถึง  คาํนาํหนา้ชื�อครู  ในตารางเรียนตารางสอนเฉพาะที�พิมพอ์อกทาง 

เครื�องพิมพ ์ เช่น  ครู , อ. , ผอ. , ผช. เป็นตน้ 

  7.3.3 รหสัครูมี 4 ตวัอกัษร  เพื�อความสะดวกและง่าย  ควรแบ่งออกเป็น  2 ส่วน  โดยส่วนแรกคืออกัษร  

2  ตวัแรก  ใหแ้ทน  กลุ่มสาระฯ/หมวดวชิา/ฝ่าย/งาน  ส่วนหลงั  2  ตวัทา้ย  ใหแ้ทนดว้ยคนที�  เช่น  0101  แทน

ดว้ย  01=ฝ่ายบริหาร  01=คนที� 1 , 0401 แทนดว้ย  04=กลุ่มสาระการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 01=คนที� 1 (ถา้เป็น

หวัหนา้กลุ่มสาระก็จะดี  เพราะพิมพอ์อกมาแลว้จะไดอ้ยูล่าํดบัคนแรก) ,0402 แทนดว้ย  04=กลุ่มสาระการเรียน

วชิาคณิตศาสตร์ 02=คนที� 2 (ถา้เป็นรองหวัหนา้กลุ่มสาระก็จะดี  เพราะพิมพอ์อกมาแลว้จะไดอ้ยูล่าํดบั 

คนที�สอง) เป็นตน้ 
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  7.3.4 การเพิ�มรายการใหม่ โปรแกรมจะใหคี้ยร์หสัครูที�จะเพิ�ม แลว้นาํรหสัครูที�คียไ์ปตรวจสอบกบั 

รหสัครูที�มีอยู ่หากมีรหสัครูตรงกนัโปรแกรมจะไม่ใหเ้พิ�ม เพราะจะเกิดการผดิพลาดได ้หากไม่มีรหสัครู 

ที�ตรงกบัรหสัครูที�จะเพิ�ม โปรแกรมจึงเพิ�มรายการใหม่ได ้ดงันั�น ควรตรวจสอบรหสัครูที�จะเพิ�มดว้ย 

  7.3.4 ช่องรหสัครู กบัช่องชื�อครู เป็นขอ้มูลที�นาํไปใชใ้นการจดัตารางสอน ควรตรวจสอบใหถู้กตอ้ง  

ส่วนช่องอื�นๆ เป็นขอ้มูลประกอบในการแสดงและพิมพ ์

  7.3.5 ช่องกลุ่ม/ฝ่าย/งาน,คณะสี,ที�ปรึกษาชั�น และประจาํหอ้ง เป็นขอ้มูลที�จะนาํไปพิมพห์วัตาราง 

แบบใหม่ จะคียห์รือไม่คียข์อ้มูลก็ได ้

 

8. กาํหนด นักเรียน 

  8.1 หน้าที�  ใชเ้พิ�ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลนกัเรียน และลบคาบสอนของนกัเรียนที�เลือกใหเ้ป็นวา่งหมด 

 8.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 8.1 แสดงการเพิ�ม ลบ แก้ไข ข้อมลูนักเรียน 

      จากรูปที� 8.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

  8.2.1 ตาราง แสดงข้อมูลนักเรียน ใชแ้สดงขอ้มูลนกัเรียนที�มีทั�งหมดในโปรแกรม  โดยช่องที�เป็นสีขาว

สามารถแกไ้ขขอ้มูลไดโ้ดยตรง 

   หมายเหตุ  ขอ้มูลที�อยูใ่นช่องสีขาวสามารถแกไ้ขได ้ และสามารถทาํ Copy/Paste  ได ้

  8.2.2 ปุ่ มคําสั�ง แสดงตารางเรียน  ใชแ้สดงตารางเรียนของนกัเรียนที�เลือก ตาม Pointer ที�เลือก ดงันั�น 

หาก Pointer ชี� ที�นกัเรียนใด ก็จะแสดงตารางเรียนของนกัเรียนชั�นนั�น 
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  8.2.3 ปุ่ มคําสั�ง เพิ�ม  ใชเ้พื�อเพิ�มขอ้มูลนกัเรียนชั�นใหม่  เมื�อคลิกเลือกปุ่มคาํสั�งเพิ�มแลว้  ตอ้งคียร์หสั 

นกัเรียนใหม่  หากรหสันกัเรียนที�เพิ�มไม่ตรงกบัขอ้มูลที�มีแลว้ โปรแกรมจะเพิ�มขอ้มูลนกัเรียนให ้1 ชั�น หาก 

รหสันกัเรียนตามที�คียต์รงกบั รหสันกัเรียนที�มีแลว้ โปรแกรมจะไม่ใหเ้พิ�มขอ้มูลนกัเรียนให ้1 ชั�น 

   หมายเหตุ  หากรหสันกัเรียนชั�นใหม่  ตรงกบัขอ้มูลเดิมของนกัเรียนที�มีอยูใ่นโปรแกรม    

จะไม่สามารถเพิ�มได ้

  8.2.4 ปุ่ มคําสั�ง ลบนักเรียน(Pointer ชี�)  ใชเ้พื�อลบขอ้มูลนกัเรียนที�เลือกออกไป  โดยไม่สามารถเรียก 

กลบัคืนได ้  

   หมายเหตุ  โปรแกรมจะลบนกัเรียนที�เลือกออกไป ไม่สามารถเรียกขอ้มูลนกัเรียนที�ลบกลบัคืนได ้ 

พร้อมกบัลบคาบที�เกี�ยวพนักบัครูและหอ้งเรียน  ในตารางสอนครูและตารางการใชห้อ้งเรียนดว้ย 

  8.2.5 ปุ่ มคําสั�ง ลบคาบเรียนนักเรียน (Pointer ชี�) เป็นว่างหมด  ใชเ้พื�อลบคาบเรียนของนกัเรียนที�เลือก

ใหเ้ป็นวา่งหมดเพียงชั�นเรียนเดียว  โดยโปรแกรมจะลบคาบที�เกี�ยวพนัออกจากตารางสอนครูและตารางการใช้

หอ้งเรียนดว้ย 

  8.2.6 ปุ่ มคําสั�ง จบ  ใชเ้พื�อจบออกจากฟอร์มกาํหนดนกัเรียน 

 8.3 ข้อเสนอแนะ 

  8.3.1 เมื�อมีการเริ�มตน้จดัตารางสอนใหม่  ควรเพิ�ม  ลบ  แกไ้ข  ขอ้มูล  นกัเรียนใหถู้กตอ้ง  เมื�อตรวจสอบ

เรียบร้อยแลว้จึงเริ�มจดัตารางสอน 

  8.3.2 เนื�องจากการจดัลาํดบัโดยคอมพิวเตอร์จะเป็น  1/1 , 1/10 , 1/11 , 1/2 , 1/3 ,1/4 ,...  ทาํใหเ้วลาแสดง

หรือพิมพต์ารางเรียนนกัเรียน  ขอ้มูลไม่เรียงเป็นแบบ  1/1 , 1/2 , ... , 1/10 , 1/11 ,...ดงันั�นจึงตอ้งใหเ้ลขกลุ่ม 

ระดบัและเลขเรียงลาํดบั  เพื�อใหร้หสันกัเรียนเรียงลาํดบัตามที�ตอ้งการ 

  8.3.3 หอ้งประจาํ  หมายถึง  หอ้งที�นกัเรียนนั�งเรียนประจาํ  หากนกัเรียนไม่มีหอ้งเรียนประจาํ 

(เดินเรียน เพราะหอ้งเรียนไม่พอ)  ไม่ตอ้งคียห์อ้งเรียนประจาํก็ได ้ สาํหรับหอ้งเรียนประจาํควรสัมพนัธ์กบั

ขอ้มูลหอ้งเรียนดว้ย  เช่น  ชั�น ม. 1/1 เรียนหอ้งเรียนประจาํ  111  เมื�อกาํหนดขอ้มูลหอ้งเรียน  กาํหนดหอ้งเรียน  

111 กาํหนดเป็นหอ้งเรียนของ ชั�น ม.1/1 เป็นตน้  ซึ� งเวลาจดัตารางสอนทาํใหส้ามารถเลือกไดว้า่  จะเรียน

หอ้งเรียนประจาํหรือเดินไปเรียนหอ้งเรียนอื�น 

  8.3.4 การเพิ�มรายการใหม่ โปรแกรมจะใหคี้ยร์หสันกัเรียนที�จะเพิ�ม แลว้นาํรหสันกัเรียนที�คียไ์ป 

ตรวจสอบกบัรหสันกัเรียนที�มีอยู ่หากมีรหสันกัเรียนตรงกนัโปรแกรมจะไม่ใหเ้พิ�ม เพราะจะเกิดการผดิพลาด 

ได ้หากไม่มีรหสันกัเรียนที�ตรงกบัรหสันกัเรียนที�จะเพิ�ม โปรแกรมจึงเพิ�มรายการใหม่ได ้ดงันั�น ควรตรวจสอบ 

รหสันกัเรียนที�จะเพิ�มดว้ย 

  7.3.4 ช่องรหสันกัเรียน เป็นขอ้มูลที�นาํไปใชใ้นการจดัตารางสอน ควรตรวจสอบใหถู้กตอ้ง ส่วนช่อง 

อื�นๆ เป็นขอ้มูลประกอบในการแสดงและพิมพ ์
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  7.3.5 ช่องชื�อหอ้งประจาํ,กลุ่ม/สาย,คณะสี และชื�อครูที�ปรึกษาชั�น เป็นขอ้มูลที�จะนาํไปพิมพห์วัตาราง 

แบบใหม่ จะคียห์รือไม่คียข์อ้มูลก็ได ้

  7.3.6 เมื�อเพิ�มรายการใหม่ โปรแกรมจะเพิ�มใหแ้บบกลุ่มระดบัชั�น และเลขเรียงลาํดบั ต่อทา้ยกบัขอ้มูลที�มี 

ดงันั�น เมื�อเพิ�มแลว้ควรคียเ์ลขกลุ่มระดบั และเลขเรียงลาํดบัใหข้อ้มูลไดเ้รียงอยา่งถูกตอ้ง 

 

9. กาํหนด ห้องเรียน 

  9.1 หน้าที�  ใชเ้พิ�ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลหอ้งเรียน และลบคาบการใชห้อ้งเรียนที�เลือกใหเ้ป็นวา่งหมด 

 9.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 9.1 แสดงการเพิ�ม ลบ แก้ไข ข้อมลูห้องเรียน 

      จากรูปที� 9.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

  9.2.1 ตาราง แสดงข้อมูลห้องเรียน ใชแ้สดงขอ้มูลหอ้งเรียนที�มีทั�งหมดในโปรแกรม  โดยช่องที�เป็นสีขาว

สามารถแกไ้ขขอ้มูลไดโ้ดยตรง 

   หมายเหตุ  ขอ้มูลที�อยูใ่นช่องสีขาวสามารถแกไ้ขได ้ และสามารถทาํ Copy/Paste  ได ้

  9.2.2 ปุ่ มคําสั�ง แสดงตารางการใช้ห้องเรียน  ใชแ้สดงตารางการใชห้อ้งเรียนของหอ้งเรียนที�เลือก ตาม 

Pointer ที�เลือก ดงันั�น หาก Pointer ชี� ที�หอ้งเรียนใด ก็จะแสดงตารางการใชห้อ้งเรียนของหอ้งเรียนนั�น 

  9.2.3 ปุ่ มคําสั�ง เพิ�ม  ใชเ้พื�อเพิ�มขอ้มูลหอ้งเรียนใหม่  เมื�อคลิกเลือกปุ่มคาํสั�งเพิ�มแลว้  ตอ้งคียร์หสั 

หอ้งเรียนใหม่  หากรหสัหอ้งเรียนที�เพิ�มไม่ตรงกบัขอ้มูลที�มีแลว้ โปรแกรมจะเพิ�มขอ้มูลหอ้งเรียนให ้1 หอ้ง 

หากรหสัหอ้งเรียนตามที�คียต์รงกบั รหสัหอ้งเรียนที�มีแลว้ โปรแกรมจะไม่ใหเ้พิ�มขอ้มูลนกัเรียนให ้1 หอ้ง 
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   หมายเหตุ  หากรหสัหอ้งเรียนใหม่  ตรงกบัขอ้มูลเดิมของหอ้งเรียนที�มีอยูใ่นโปรแกรม  จะไม่สามารถ 

เพิ�มหอ้งเรียนได ้

  9.2.4 ปุ่ มคําสั�ง ลบห้องเรียน(Pointer ชี�)  ใชเ้พื�อลบขอ้มูลหอ้งเรียนที�เลือกออกไป  โดยไม่สามารถเรียก 

กลบัคืนได ้

   หมายเหตุ  โปรแกรมจะลบหอ้งเรียนที�เลือกออกไป ไม่สามารถเรียกขอ้มูลหอ้งเรียนที�ลบกลบัคืนได ้ 

พร้อมกบัลบคาบที�เกี�ยวพนักบัครูและนกัเรียน  ในตารางสอนครูและตารางเรียนนกัเรียนดว้ย 

  9.2.5 ปุ่ มคําสั�ง ลบคาบห้องเรียน (Pointer ชี�) เป็นว่างหมด  ใชเ้พื�อลบคาบการใชห้อ้งเรียนที�เลือกให ้

เป็นวา่งหมดเพียงหอ้งเรียนเดียว  โดยโปรแกรมจะลบคาบที�เกี�ยวพนัออกจากตารางสอนครูและตารางเรียนของ 

นกัเรียนดว้ย 

  9.2.6 ปุ่ มคําสั�ง จบ  ใชเ้พื�อจบออกจากฟอร์มกาํหนดหอ้งเเรียน 

 9.3 ข้อเสนอแนะ 

  9.3.1 เมื�อมีการเริ�มตน้จดัตารางสอนใหม่  ควรเพิ�ม  ลบ  แกไ้ข  ขอ้มูล  หอ้งเรียนใหถู้กตอ้ง  เมื�อ

ตรวจสอบเรียบร้อยแลว้จึงเริ�มจดัตารางสอน 

  9.3.2 หอ้งที�ไม่ไดใ้ชเ้รียนเลย  เช่น  หอ้งผูอ้าํนวยการ  หอ้งพกัครู  ฯลฯ  ไม่ตอ้งสร้าง  ส่วนหอ้งเรียนที�ไม่

เป็นหอ้งเรียน  เช่น  สนามฟุตบอล  สนามตะกร้อ   โรงยมิฯ  เป็นตน้  ตอ้งสร้าง  เพราะถือวา่เป็นหอ้งเรียนหอ้ง

หนึ�ง  บางโรงเรียนมีนกัเรียนมาก  สนามฟุตบอลมีสนามเดียว  อาจตอ้งแบ่งสนามฟุตบอลเป็น  สนามบอล1  

สนามบอล2  ... เพื�อใหพ้อกบัการจดัตารางสอน  และควรพิจารณา  ในวนัและคาบเดียวกนั  ใหน้กัเรียนหอ้งหนึ�ง

เรียนฟุตบอล  อีกหอ้งเรียนหนึ�งตอ้งไม่เรียนฟุตบอล  อาจเป็นกระบี�กระบอง  ไม่เช่นนั�นจะชนกนัได ้

  9.3.3 การกาํหนดเป็นหอ้งเรียนของ  ควรกาํหนดใหส้ัมพนัธ์กบัขอ้มูลนกัเรียน  เช่น  กาํหนด 

นกัเรียนชั�น ม. 1/1  หอ้งเรียนประจาํ  111  เมื�อกาํหนดขอ้มูลหอ้งเรียน  ก็กาํหนดหอ้งเรียน  111  เป็นหอ้งเรียน

ของชั�น ม.1/1  เป็นตน้ 

  9.3.4 ช่องรหสัหอ้งเรียน เป็นขอ้มูลที�นาํไปใชใ้นการจดัตารางสอน ควรตรวจสอบใหถู้กตอ้ง ส่วนช่อง 

อื�นๆ เป็นขอ้มูลประกอบในการแสดงและพิมพ ์
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10. กาํหนด รหัสวชิา 

  10.1 หน้าที�  ใชเ้พิ�ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลรหสัวชิา  ซึ� งเป็นรหสัวชิาทั�งปีการศึกษา 

 10.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 10.1 แสดงการเพิ�ม ลบ แก้ไข ข้อมลูรหัสวิชา 

      จากรูปที� 10.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

  10.2.1 ตาราง แสดงข้อมูลรหัสวชิา ใชแ้สดงขอ้มูลรหสัวชิา และชื�อรายวชิา ที�มีทั�งหมดในโปรแกรม 

สาํหรับช่องชื�อรายวชิา จะคียห์รือไม่คียก์็ได ้ 

  10.2.3 ปุ่ มคําสั�ง เพิ�ม  ใชเ้พื�อเพิ�มขอ้มูลรหสัวชิา/รายวชิาใหม่  เมื�อคลิกเลือกปุ่มคาํสั�งเพิ�มแลว้  ตอ้งแกไ้ข 

ขอ้มูลรหสัวชิาใหเ้รียบแลว้ 

   หมายเหตุ  หากรหสัวชิาใหม่  ตรงกบัขอ้มูลรหสัวชิาเดิมมีอยูใ่นโปรแกรมแลว้  จะไม่สามารถเพิ�มได ้

  10.2.4 ปุ่ มคําสั�ง ลบ  ใชเ้พื�อลบขอ้มูลรหสัวชิาที�เลือกออกไป  โดยไม่สามารถเรียกกลบัคืนได ้

  10.2.5 ปุ่ มคําสั�ง จบ  ใชเ้พื�อจบออกจากฟอร์ม กาํหนดรหสัวชิา 
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 10.3 ข้อเสนอแนะ 

  10.3.1 เมื�อมีการเริ�มตน้จดัตารางสอนใหม่  ควรเพิ�ม  ลบ  แกไ้ข  ขอ้มูล  รหสัวชิาที�มีใหถู้กตอ้ง  เมื�อ 

ตรวจสอบเรียบร้อยแลว้จึงเริ�มจดัตารางสอน 

  10.3.2 รหสัวชิาเป็นรหสัวชิาที�เรียนทั�งปีการศึกษา 

  10.3.3 รหสัวชิาที�กาํหนดนี�   จะเป็นตวัเลือกในเมนูจดัตารางสอน  เพียงเมนูเดียว  ดงันั�นหากมี 

การจดัตารางสอน  หรือจดัลงทีละคาบ  โดยใชค้รูผูส้อน 1 คน  นกัเรียน 1 ชั�น  หอ้งเรียน 1 หอ้งเรียน   

จะตอ้งเลือกรหสัวชิาตามที�กาํหนด  เช่น  ท11101 , ค31101 , แนะแนว , กก.บ. , กก.ล. , .... เป็นตน้ 

  10.3.4 ช่องชื�อรายวชิา จะคียห์รือไม่คียข์อ้มูลก็ได ้ 

 

11. กาํหนด ตราโรงเรียน 

 11.1 หน้าที� 

    ใชก้าํหนดตาํแหน่งไฟลต์ราโรงเรียน หรือกาํหนดตาํแหน่งไดรฟ์และโฟลเดอร์ ที�เก็บไฟล ์

ตราโรงเรียน  สาํหรับชื�อไฟลต์ราโรงเรียนเป็นชื�ออะไรก็ได ้ แต่นามสกุลไฟลค์วรเป็นนามสกุลไฟลภ์าพ   ไดแ้ก่ 

BMP (Bitmap ไฟล)์,JPG (JPEG ไฟล)์ เป็นตน้  หากไม่มีตราโรงเรียนไม่ตอ้งกาํหนดก็ได ้ เวลาพิมพส์ามารถ

เลือกตราครุฑ  หรือตราเสมา  หรือตรา สพฐ. แทนก็ได ้

 11.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 11.1 ฟอร์มกาํหนด ตราโรงเรียน 

   จากรูปที� 11.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงาน ดงันี�  

  1) ภาพตราโรงเรียน  ใชแ้สดงภาพตราโรงเรียน  ตามตาํแหน่งและชื�อไฟลที์�ปรากฏใน Text box ดา้นล่าง  

หากไฟลที์�เลือกไม่ใช่ไฟลภ์าพ  ภาพตราโรงเรียนจะไม่แสดง 
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  2) ปุ่ มคําสั�ง ตําแหน่งไฟล์ตราโรงเรียน F4  ใชก้าํหนดตาํแหน่งไฟลต์ราโรงเรียน  โดยตาํแหน่งไฟลต์รา

โรงเรียน  หรือตาํแหน่งไดร์ฟและโฟลเดอร์ที�เก็บไฟลต์ราโรงเรียน  จะปรากฏในช่อง  Text Box แสดงตาํแหน่ง

ไฟลต์ราโรงเรียน 

  3) Text Box แสดงตําแหน่งไฟล์ตราโรงเรียน  เป็น Text Box แสดงตาํแหน่งตราโรงเรียน  ซึ� ง 

เป็นผลจากการใชปุ่้มคาํสั�ง  ตาํแหน่งไฟลต์ราโรงเรียน  หากเราจาํไฟล ์ตาํแหน่งและโฟลเดอร์ 

ตราโรงเรียนได ้ เราอาจคียที์�  Text Box  นี� โดยตรงก็ได ้

  4) ปุ่ มคําสั�ง จบ Esc  ใชเ้พื�อจบออกจากฟอร์มนี�   พร้อมบนัทึกตาํแหน่งไฟลต์ราโรงเรียนดว้ย 

 11.3 ข้อเสนอแนะ 

  11.3.1 ไฟลที์�เลือก  ตอ้งเป็นไฟลภ์าพ  ไดแ้ก่ ไฟลที์�มีนามสกุลเป็น BMP (Bitmap ไฟล)์,JPG (JPEG 

ไฟล)์ เป็นตน้  หากไม่ใช่ไฟลภ์าพ  ภาพตราโรงเรียนจะไม่แสดง  และโปรแกรมอาจผดิพลาดได ้

  11.3.2 หากทาํงานแบบเครือข่าย (Lan) ศึกษาเพิ�มเติมหวัขอ้  การเลือกไฟลรู์ปภาพนกัเรียนและตรา

โรงเรียน  กรณีทาํงานแบบเครือข่าย (Lan) 

  11.3.3 เนื�องจาก ตราครุฑ ตราเสมา และตรา สพฐ. ที�กาํหนดใหเ้ลือกในโปรแกรมอาจไม่สวยงาม  อาจหา

ตราครุฑ ตราเสมา หรือตรา สพฐ.  มาจากที�อื�นๆ  และกาํหนดตาํแหน่งไฟลต์ราโรงเรียนเป็นไฟลต์ราครุฑ  ตรา

เสมา  หรือตรา สพฐ.  ที�เลือกมาจากที�อื�นๆ 

  11.3.4 หากไม่มีตราโรงเรียน  อาจใชเ้ครื�องสแกน  สแกนภาพเพื�อทาํตราโรงเรียน  การสแกนภาพเพื�อทาํ

ตราโรงเรียน  ควรกาํหนดขนาดกวา้งและสูงเป็นจตุรัส  เวลาที�พิมพร์ายงานภาพตราโรงเรียนจะพิมพอ์อกมา 

สมส่วน สวยงาม 

  11.3.5 หากมีไฟลต์ราโรงเรียนแลว้ เลือกตาํแหน่งไฟลต์ราโรงเรียนแลว้ แต่พิมพร์ายงานออกมาภาพ 

ตราโรงเรียนไม่สมส่วน  แสดงวา่  การสแกนตราโรงเรียน  กาํหนดขนาดที�สแกนไม่เป็นสี�เหลี�ยม 

จตุรัส  แกไ้ขไดด้ว้ยโปรแกรมแกไ้ขภาพ  ซึ� งมีหลายโปรแกรม  ใหศึ้กษาวธีิการใชง้านจากซีดีรอม   

เรื�อง  การจดัทาํตราโรงเรียน 

  11.3.6 ในตาํแหน่งฮาร์ดดิสต ์ โฟลเดอร์เก็บโปรแกรมจดัตารางสอน  โฟลเดอร์ยอ่ย  Picture   

มีไฟลต์ราครุท  ตราเสมา  ใหเ้ลือกอีก  หากตอ้งการเลือก  ใหก้าํหนดตราโรงเรียน  เป็นตราครุฑ  หรือตราเสมา  

จากตาํแหน่งดงักล่าวได ้
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12. กาํหนด ภาพพื�นจอภาพ 

 12.1 หน้าที�  

    ใชก้าํหนดภาพพื�นจอภาพ  โดยไฟลที์�กาํหนดเป็นภาพพื�นจอภาพ  จะตอ้งเป็นไฟลที์�มีนามสกุลเป็น  

BMP (Bitmap ไฟล)์ หรือ JPG (Jpeg ไฟล)์  หากกาํหนดไม่ถูกตอ้งหรือไม่ใช่ไฟลรู์ปภาพ  ภาพ 

พื�นจอจะไม่ปรากฏ   

 12.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 12.1 ฟอร์มกาํหนดภาพพื�นจอ 

  จากรูปที� 12.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงาน ดงันี�  

  1) ปุ่ มคําสั�ง ภาพก่อนเข้าโปรแกรม F4 และพื�นจอภาพ F5  ใชก้าํหนดตาํแหน่งไดร์ฟ และโฟลเดอร์ที�เก็บ

ไฟลภ์าพ  ตาํแหน่งไดร์ฟ และโฟลเดอร์ที�ได ้ จะปรากฏในช่อง  Text Box แสดงตาํแหน่งไดร์ฟ   โฟลเดอร์  

และชื�อไฟล ์ 

  2) Text Box แสดงไดร์ฟ และโฟลเดอร์ที�เลือก  ใชส้าํหรับแสดงชื�อไฟลภ์าพ  ไดร์ฟ และโฟลเดอร์  ที�ได้

จากการกาํหนดโดยปุ่มคาํสั�ง  ภาพก่อนเขา้โปรแกรมและปุ่มคาํสั�งพื�นจอภาพ  หากเราทราบชื�อไฟลภ์าพ ไดร์ฟ 

และโฟลเดอร์ที�เก็บ  เราสามารถคียข์อ้ความโดยตรงก็ได ้

  3) ปุ่ มคําสั�ง จบ Esc  ใชเ้พื�อจบออกจากฟอร์มนี�   ในขณะเดียวกนัก็จดัเก็บไฟลภ์าพ  ตาํแหน่ง 

และโฟลเดอร์ที�กาํหนด 

 12.3 ข้อเสนอแนะ 

  12.3.1 หากไม่ตอ้งการใหมี้ภาพพื�นจอ  ใหก้าํหนด Text Box แสดงไฟลภ์าพ ตาํแหน่งและ 

โฟลเดอร์  เป็นวา่ง 

  12.3.2 โปรแกรมจะแสดงภาพพื�นจอได ้ ตอ้งกาํหนดไฟลเ์ป็นไฟลภ์าพ  ตาํแหน่งไดร์ฟ  และ โฟลเดอร์

ถูกตอ้ง 

  12.3.3 ไฟลที์�กาํหนดตอ้งเป็นไฟลภ์าพ  ตอ้งเป็นไฟลที์�มีนามสกุลเป็น  BMP (Bitmap ไฟล)์ หรือ JPG 

(Jpeg ไฟล)์  จึงจะแสดงภาพพื�นจอได ้
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  12.3.4 หากทาํงานแบบเครือข่าย (Lan) ศึกษาเพิ�มเติมหวัขอ้  การเลือกไฟลรู์ปภาพนกัเรียนและตรา

โรงเรียน  กรณีทาํงานแบบเครือข่าย (Lan) 

 

13. กระชับข้อมูล/เรียงลาํดับใหม่ 

 13.1 หน้าที�  ขอ้มูลครู  นกัเรียน  หอ้งเรียน  รหสัวชิา  และขอ้มูลชื�อ-หสัผา่นผูใ้ชโ้ปรแกรม  ที�ได ้

สั�งลบไว ้ จะยงัคงอยูใ่นขอ้มูลเพียงแต่ไม่แสดง  ดงันั�นเมื�อลบขอ้มูลมากๆ  จะทาํใหข้อ้มูลใหญ่แต่เตม็ 

ไปดว้ยขอ้มูลที�สั�งลบไว ้ เมื�อเลือกเมนูนี�   ขอ้มูลที�ถูกสั�งลบไว ้ จะถูกลบออกไปอยา่งถาวร  ทาํให ้

เหลือเพียงขอ้มูลที�ใชจ้ริงหรือยงัไม่ถูกลบ  ทาํใหข้อ้มูลนอ้ยลงตามความเป็นจริงการทาํงานก็จะเร็วขึ�น  และมี

การเรียงลาํดบัใหถู้กตอ้งดว้ย 

     13.2 วธีิการทาํงาน 

   หลงัจากเลือกเมนูนี�แลว้   จะมีคาํเตือนใหผู้ใ้ชบุ้คคลอื�นหยดุการทาํงาน  หากเป็นการทาํงานบน

เครือข่าย  (ทาํงานหลายเครื�องพร้อมกนั)  หลงัจากนั�นจะไดข้อ้ความตามรูปที�  13.1 

รูปที� 13.1  แสดงคาํเตือนให้สาํรองข้อมลูไว้ก่อน 

   จากรูปที� 13.1  หากเลือก  OK. แสดงวา่ ไดมี้การสาํรองขอ้มูลไวแ้ลว้และตอ้งการทาํงานต่อ   

แต่หากเลือก  Cancel  หมายถึง   ตอังการออกไปสาํรองขอ้มูลก่อน  หรือตอ้งการยกเลิกการทาํงานในเมนูนี�   

หลงัจากเลือก OK. แลว้  โปรแกรมจะถามเพื�อความแน่ใจ อีก 2  ครั� ง  ต่อจากนั�นโปรแกรม 

จะเริ�มทาํการลบขอ้มูลที�สั�งลบไวอ้อกจากขอ้มูลอยา่งถาวร  พร้อมกบัเรียงลาํดบัใหม่  เมื�อการลบขอ้มูล / 

เรียงลาํดบัใหม่เสร็จสมบูรณ์  โปรแกรมจะขึ�นขอ้ความตามรูปที� 13.2 

รูปที� 13.2 แสดงการกระชับข้อมลู / เรียงลาํดับใหม่  เสร็จสมบูรณ์ 

 13.3 ข้อเสนอแนะ 

  13.3.1 การลบขอ้มูลโดยใชเ้มนูนี�   เป็นการลบแบบถาวร  ไม่สามารถเรียกขอ้มูลกลบัคืนได ้            

ควรสาํรองขอ้มูลก่อนลบ  หากเกิดขอ้ผดิพลาด  หรือ เปลี�ยนใจสามารถจะเรียกขอ้มูลที�สาํรองไวก้ลบัคืนได ้ 

โดยใชเ้มนูเรียกใชข้อ้มูลสาํรอง 
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   13.3.2 ควรทาํก่อนเริ�มตน้การจดัตารางสอน   

   13.3.3 การกระชบัขอ้มูล/เรียงลาํดบัใหม่  เป็นการปรับปรุงแฟ้มขอ้มูล  และเรียงลาํดบัใหม ่

ใหถู้กตอ้ง  เมนูนี� ใชไ้ดต้ลอดเวลา  เพื�อใหข้อ้มูลไดเ้รียงถูกตอ้ง  แต่ก่อนที�จะใชค้วรสาํรองขอ้มูลไว ้  

เพื�อป้องกนัขอ้มูลเสียหายได ้

 

14. สํารองข้อมูล 

 14.1 หน้าที�   ใชส้าํรองขอ้มูลปัจจุบนัไปเก็บที�  ไดร์ฟ  A, ไดร์ฟ  B หรือ ไดร์ฟ  C (ฮาร์ดดิสต)์  หรือไดร์ฟ

อื�นๆ  จุดประสงคเ์พื�อ 

   1. นาํขอ้มูลกลบัมาใชใ้หม่  หากขอ้มูลในเครื�องเกิดมีปัญหา  เช่น  ไฟ้ฟ้าดบัขอ้มูลเสีย ติดไวรัส 

ฮาร์ดดิสตเ์สีย ฯลฯ 

   2. เปลี�ยนใจกลบัมาใชข้อ้มูลเดิม 

   3. สาํรองเพื�อเก็บเป็นหลกัฐาน  เมื�อจดัตารางสอนเสร็จในแต่ละภาคเรียน 

    14.2 วธีิการทาํงาน 

         ก่อนเลือกเมนูนี�   ตอ้งแน่ใจวา่ขอ้มูลปัจจุบนัในโปรแกรมที�จะสาํรองมีความถูกตอ้ง   

  เนื�องจากการทาํงานในเมนูนี� มีผลกระทบกบัขอ้มูลโดยตรง  ดงันั�นหากเป็นระบบเครือข่าย จะตอ้งใหทุ้ก

คนในเครือข่ายหยดุทาํงานชั�วคราว  โดยจบออกจากโปรแกรม  จากนั�นจอภาพจะไดรู้ปที� 14.1  

 รูปที� 14.1 แสดงการตั�งค่าสาํรองข้อมลู 

 จากรูปที�  14.1  มีส่วนประกอบและวธีิการเลือกทาํงานดงันี�  

 14.2.1 Option Group การสร้างไดร์ฟ:\โฟลเดอร์สํารองข้อมูล   ใชส้าํหรับเลือกวธีิการสาํรองของมูล  มี  

3  Option  ยอ่ยดงันี�  

  1) Option อตัโนมติั  โปรแกรมจะสาํรองขอ้มูลที�  C:\สาํรองตารางสอน_608_วนัเดือนปี 

ของเครื�องคอมพิวเตอร์    
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  2) Option  ล่าสุด  โปรแกรมจะนาํไดร์ฟและโฟลเดอร์ที�สาํรองไวล่้าสุด  แสดงใหเ้ลือก 

  3) Option  สร้างใหม่  โปรแกรมจะใหเ้ลือกไดร์ฟและสร้างโฟลเดอร์ใหม่  เพื�อสาํรอง 

ขอ้มูล 

  14.2.2 ปุ่ มคําสั�ง เลือกไดร์ฟ:\โฟลเดอร์  ใชส้าํหรับเลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที�มีอยูแ่ลว้  ซึ� งเมื�อเลือกปุ่ม

คาํสั�งนี�   จะไดฟ้อร์ม  Select  Directory  แสดงตามรูปที�  14.2 

รูปที� 14.2 แสดงฟอร์ม Select Directory 

   จากรูปที� 14.2 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงาน ดงันี�  

   14.2.1.1 ชื�อไดร์ฟและโฟลเดอร์  เป็นชื�อไดร์ฟและโฟลเดอร์ที�แสดงตาํแหน่งที�จะเก็บ 

ขอ้มูล  ในรูปที� 12.2  คือ  c:\สาํรองตาราง603\  หมายถึง  กาํลงัอยูใ่นตาํแหน่ง  ไดร์ฟ  C  โฟลเดอร์ 

สาํรองตาราง603\  หากเลือกปุ่มคาํสั�ง  Select  ไดร์ฟและโฟลเดอร์นี�จะถูกจดัเก็บขอ้มูลสาํรอง   

หากเลือก Cancel  โปรแกรมจะกาํหนดไดร์ฟและโฟลเดอร์เป็นวา่ง 

   14.2.1.2 Edit Box เลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์  อยูด่า้นล่างของชื�อไดร์ฟและโฟลเดอร์   

หากตอ้งการเลือกไดร์ฟ  โดยไม่เลือกโฟลเดอร์  ใหด้บัเบิ�ลคลิกที�บนสุด  เช่น  ดบัเบิ�ลคลิกที�  C:\   

เพื�อเลือกไดร์ฟ  C  โดยไม่เลือกโฟลเดอร์ 

   14.2.1.3 Combo Box  Drive  ใชเ้ปลี�ยนไดร์ฟ  ซึ� งจะปรากฏไดร์ฟตามที�เครื�องคอมพิวเตอร์มองเห็น  

ดงันั�น  หากตอ้งการบนัทึกลงสื�อเก็บขอ้มูลอื�น  เช่น  HANDY DRIVE , MEMORY STICK  ฯลฯ  ใหเ้ชื�อมต่อ

ก่อนที�จะเลือก  Combo Box Drive   

  หมายเหตุ  โปรแกรมจะเลือกไดร์ฟต่างๆ ได ้ ในไดร์ฟที�เลือกควรมีไฟลห์รือโฟลเดอร์อยา่งนอ้ย 1 ไฟล์

หรือ  1  โฟลเดอร์  จึงจะเลือกไดร์ฟนั�นได ้

   14.2.1.4 ปุ่ มคําสั�ง Select   ใชเ้พื�อเลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์  ตามขอ้ความที�ปรากฏในชื�อไดร์ฟและ

โฟลเดอร์ 
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   14.2.1.5 ปุ่ มคําสั�ง Cancel  ใชเ้พื�อยกเลิกไม่เลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์  โปรแกรมจะกาํหนดไดร์ฟ

และโฟลเดอร์เป็น C:\สาํรองตาราง603\  ใหโ้ดยอตัโนมติั 

  14.2.3 Text Box แสดงชื�อไดร์ฟและโฟลเดอร์ที�จะเกบ็ข้อมูลสํารอง เป็นส่วนที�แสดง 

ขอ้ความที�ไดจ้าก ปุ่มคาํสั�ง  เลือกไดร์ฟ:\โฟลเดอร์  หรือ Option Group การสร้างไดร์ฟ:\โฟลเดอร์สาํรองขอ้มูล  

ดงันั�นจะจดัเก็บขอ้มูลสาํรองได ้ จะตอ้งมีขอ้ความใน  Text Box นี�  

  14.2.4 ปุ่ มคําสั�ง สร้างโฟลเดอร์ย่อย  เป็นการสร้างโฟลเดอร์ยอ่ยต่อทา้ย  เมื�อเลือกปุ่มคาํสั�งนี�   Text Box 

ดา้นล่างจะคียข์อ้ความได ้ และขอ้ความที�คียจ์ะเป็นโฟลเดอร์ยอ่ยต่อทา้ย  เมื�อคียข์อ้ความเรียบร้อย  โปรแกรมก็

จะสร้างโฟลเดอร์ยอ่ยต่อทา้ย 

   หมายเหตุ  ขอ้ความที�คียเ์ป็นโฟลเดอร์ยอ่ยต่อทา้ย  ไม่ควรขึ�นตน้ดว้ยตวัเลข ไม่ควรมี 

เครื�องหมายทางคณิตศาสตร์  ไม่ควรมีเวน้วรรค  หากจะเวน้วรรค  ควรใชเ้ครื�องหมายขีดเส้นใต ้ "_"  แทน  และ

ขอ้ความไม่ควรยาวจนเกินไป 

  14.2.5 ปุ่ มคําสั�ง ตกลง/บันทกึ  ใชส้าํหรับบนัทึกสาํรองขอ้มูล  ลงไดร์ฟและโฟลเดอร์ที�เลือก 

 14.3 ข้อเสนอแนะ  

  14.3.1 ก่อนสาํรองขอ้มูล  ตอ้งแน่ใจวา่ขอ้มูลตน้ฉบบัหรือในโปรแกรมดี 

   14.3.2 Handy Drive ที�ใช ้จะสาํรองกี�ครั� งก็ได ้ โดยขอ้มูลสาํรองล่าสุดจะทบัขอ้มูลที�สาํรองไว ้

ครั� งก่อน 

  14.3.3 สามารถเลือกไดร์ฟ  และโฟลเดอร์สาํรองขอ้มูลได ้ หากไม่มีโฟลเดอร์ยอ่ยควรสร้าง 

โฟลเดอร์เพื�อจดัเก็บขอ้มูลใหเ้ป็นระบบ 

  14.3.4 หากเลือก  Option  อตัโนมติั  หรือ  Option  ล่าสุด  ไม่สามารถเลือกปุ่มคาํสั�ง  เลือกไดร์ฟ:\

โฟลเดอร์  และไม่สามารถเลือกปุ่มคาํสั�ง  สร้างโฟลเดอร์ยอ่ยได ้

  14.3.5  การเลือก  Option  อตัโนมติั  หรือ  Option  ล่าสุด  ทาํไดง่้ายและรวดเร็ว 

  14.3.6  ควรสาํรองอยา่งนอ้ย  2 ที�  คือ  ที�ฮาร์ดดิสตใ์นเครื�อง  และที�  Handy  Drive  เพื�อป้องกนั 

ขอ้มูลเสียหาย  สามารถนาํกลบัมาใชไ้ด ้

 

15. เรียกใช้ข้อมูลสํารอง 

 15.1 หน้าที�   ใชเ้รียกขอ้มูลที�สาํรองไว ้ กลบัมาใชง้านคืน  อาจเกิดจาก 

   1. เปลี�ยนใจใชข้อ้มูลเก่า   

   2. ขอ้มูลในโปรแกรมเสีย  เรียกใชข้อ้มูลสาํรองแทน 

   3. ปรับเวอร์ชั�น  กรณีที� ไดเ้วอร์ชั�นโปรแกรมใหม่  ใหท้าํงานโปรแกรมเวอร์ชั�นเก่า  แลว้ 

สาํรองขอ้มูลไว ้ ติดตั�งโปรแกรมเวอร์ชั�นใหม่  แลว้เรียกใชข้อ้มูลสาํรอง  ขอ้มูลเก่าจะถูกเรียกสาํรอง 
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เขา้ไปในโปรแกรม เวอร์ชั�นใหม่  และสามารถทาํงานโปรแกรมเวอร์ชั�นใหม่ไดโ้ดยไม่ตอ้งคีย ์  ขอ้มูล 

ขึ�นใหม่ 

 15.2 วธีิการทาํงาน 

  เนื�องจากการทาํงานในเมนูนี�   ขอ้มูลในโปรแกรมจะถูกเขียนทบัดว้ยขอ้มูลสาํรอง  และไม่สามารถเรียก

ขอ้มูลในโปรแกรมกลบัคืนได ้ ดงันั�นผูที้�จะเขา้เมนูนี�ได ้ จะตอ้งเป็นเจา้หนา้ที�ควบคุมระบบ  หรือ 

เจา้หนา้ที�ที�ไดร้หสัผา่นจากผูเ้ขียนโปรแกรม  หลงัจากที�คียร์หสัผา่นที�ไดจ้ากผูเ้ขียนโปรแกรมแลว้   

จะไดฟ้อร์มตามรูปที�  15.1 

รูปที� 15.1 แสดงฟอร์มเรียกใช้ข้อมลูสาํรอง 

   จากรูปที� 15.1  มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

  15.2.1 ปุ่ มคําสั�ง เลือกไดร์ฟ:\โฟลเดอร์  ใชส้าํหรับเลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที�เก็บขอ้มูลสาํรอง  วธีิการ

ทาํงานเหมือนปุ่มคาํสั�ง  เลือกไดร์ฟ:\โฟลเดอร์  ในเมนู  สาํรองขอ้มูล 

  15.2.2 Text Box แสดงไดร์ฟและโฟลเดอร์  ใชแ้สดงไดร์ฟและโฟลเดอร์ที�ไดจ้ากปุ่มคาํสั�ง 

เลือกไดร์ฟ:\โฟลเดอร์ 

  15.2.3 ปุ่ มคําสั�ง ตกลง  ใชเ้พื�อตกลงเรียกใชข้อ้มูลสาํรอง 

   15.3 ข้อเสนอแนะ 

  15.3.1 หากพบขอ้ผดิพลาดขณะเรียกใชข้อ้มูลสาํรอง  หรือพบแผน่ดิสตเ์สีย ควรเลือก Cancel  เพราะหาก

เลือก OK ขอ้มูลเสียจะเขียนทบัขอ้มูลดีในโปรแกรม 

  15.3.2 หากเวอร์ชั�นของขอ้มูลที�สาํรอง  ไม่ตรงกบัเวอร์ชั�นของโปรแกรม  โปรแกรมจะเลือกทาํ  2 วธีิ คือ 

   - หากขอ้มูลเวอร์ชั�นตํ�ากวา่ โปรแกรมจะแปลงขอ้มูล ใหโ้ปรแกรมเวอร์ชั�นสูงกวา่ใชง้านได ้

ยกเวน้เวอร์ชั�นตํ�ากวา่ 6.00 ไม่สามารถเรียกใชข้อ้มูลสาํรองได ้ เพราะไดย้กเลิกการ Support แลว้ 

    - หากขอ้มูลเวอร์ชั�นสูงกวา่โปรแกรม  โปรแกรมจะเตือนวา่  ไม่รู้จกัขอ้มูลและไม่สามารถเรียกใช้

ขอ้มูลสาํรองได 
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  15.3.3 การสาํรองขอ้มูล  ควรสาํรองบ่อยๆ หรือทุกครั� งที�เลิกการใชง้าน  แต่การเรียกใชข้อ้มูล 

สาํรอง  ควรเรียกใชเ้มื�อจาํเป็นเท่านั�น 

 

16. เริ�มต้นโปรแกรมภาคเรียนใหม่ 

      14.1 หน้าที� 

ใชเ้ริ�มตน้โปรแกรมภาคเรียนใหม่  โดยโปรแกรมจะปรับ  คาบเรียน - คาบสอนทุกคาบของ ครู , 

นกัเรียน และหอ้งเรียนเป็น วา่งทั�งหมด  ต่อจากนั�นโปรแกรมใหเ้ลือกลบรหสัวชิาออกหมดหรือไม่  และเลือก

ลบชื�อ - รหสัผา่นออกหมดหรือไม่  หลงัจากนั�นปรับขอ้มูลอื�นๆ  เสร็จแลว้เท่ากบัวา่เป็นการ 

เริ�มตน้โปรแกรมภาคเรียนใหม่ 

     16.2 วธีิการทาํงาน  

หลงัจากเลือกเมนูนี�แลว้  จะมีคาํเตือนใหผู้ใ้ชบุ้คคลอื�นหยดุทาํงานหากเป็นการทาํงานแบบ 

เครือข่าย  ต่อจากนั�นจะมีขอ้ความใหเ้ลือกตามรูปที� 16.1 

รูปที� 16.1  แสดงคาํเตือนให้สาํรองข้อมลูไว้ก่อน 

จากรูปที� 14.1 หากเลือก OK หมายถึง ไดส้าํรองขอ้มูลไวแ้ลว้ หรือ ขอ้มูลในโปรแกรม  ไม่จาํเป็นตอ้ง

นาํมาใชอี้ก  หากเลือก  Cancel  หมายถึงตอ้งการออกไปสาํรองขอ้มูล  หรือไม่ตอ้งการทาํงานในเมนูนี�   หลงัจาก

เลือก OK. แลว้ จะมีขอ้ความถามเพื�อความแน่ใจอีก  2  ครั� ง  หลงัจากนั�นโปรแกรม 

จะดาํเนินการดงันี�  

-ปรับคาบสอนครูทุกคนทุกคาบ  เป็นวา่งหมด 

-ปรับคาบเรียนนกัเรียนทุกชั�น ทุกคาบ เป็นวา่งหมด 

-ปรับคาบการใชห้อ้งของหอ้งเรียนทุกหอ้ง  ทุกคาบ เป็นวา่งหมด 

-ต่อจากนั�นโปรแกรมจะถาม  เพื�อลบ  ชื�อ- รหสัผา่น  ออกหมด 

- ต่อจากนั�นโปรแกรมจะถาม  เพื�อลบ  รหสัวชิาออกหมด 

หลงัจากนั�น  โปรแกรมจะใหก้าํหนด  ภาคเรียนที�/ปีการศึกษา/เวลา/คาบ  เมื�อกาํหนดเสร็จแลว้  

โปรแกรมจะแจง้ใหท้ราบวา่  การเริ�มตน้ภาคเรียนใหม่เสร็จสมบูรณ์ 
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 16.3 ข้อเสนอแนะ 

  16.3.1 การปรับขอ้มูลเป็นวา่งหมด  ไม่สามารถเรียกกลบัคืนได ้ ตอ้งเรียกจากเมนูเรียกใช ้

ขอ้มูลสาํรองเท่านั�น  จึงจะไดข้อ้มูลเหมือนเดิม  ดงันั�นควรสาํรองขอ้มูลก่อนเลือกเมนูนี�   เพราะหากเกิด

ขอ้ผดิพลาด หรือเปลี�ยนใจ  สามารถนาํขอ้มูลสาํรองกลบัมาใชคื้นได ้

  16.3.2 หากตอ้งการจดัเก็บขอ้มูลที�มีในโปรแกรมไวเ้ป็นหลกัฐาน  ควรสาํรองขอ้มูลเก็บไวก่้อน 

  16.3.3 เมนูนี�ควรทาํครั� งเดียว  คือเริ�มตน้การจดัตารางสอน 

  16.3.4 เมื�อเลือกเมนูนี�แลว้ ครู นกัเรียน และหอ้งเรียน  จะมีคาบเรียนคาบสอนเป็นวา่ง  หลงัจาก 

นั�นใหเ้พิ�ม ลบ แกไ้ข รายชื�อครู นกัเรียน และหอ้งเรียนใหถู้กตอ้ง  แลว้จึงดาํเนินการจดัตารางสอนต่อไป 

  16.3.5 หากติดตั�งโปรแกรมใหม่  ควรใชเ้มนูเริ�มตน้โปรแกรมใหม่  เพื�อลบขอ้มูลออกหมด  แลว้คียข์อ้มูล

ครู  นกัเรียน  หอ้งเรียน และรหสัวชิาใหม่  แต่หากใชโ้ปรแกรมไปแลว้อยา่งนอ้ย  1  ภาคเรียน   

ควรใชเ้มนูนี� เพื�อลบเพียงคาบเรียนคาบสอนเท่านั�น  รายชื�อครู/นกัเรียน/หอ้งเรียน  ยงัอยูค่งเดิม 

 

17. เริ�มต้นโปรแกรมใหม่ 

     17.1 หน้าที�  หลงัจากติดตั�งโปรแกรมจากแผน่ตน้ฉบบัครั� งแรก  ขอ้มูลที�อยูใ่นโปแกรมจะเป็นขอ้มูล 

ที�มากบัโปรแกรมตน้ฉบบั   ดงันั�นเมื�อเราจะจดัตารางสอนใหม่  เราจะตอ้งลบขอ้มูลออกหมด  แลว้คีย ์

ขอ้มูลขึ�นใหม่ 

     17.2 วธีิการทาํงาน 

เมื�อเลือกเมนูนี�   โปรแกรมจะเตือนใหผู้ใ้ชโ้ปรแกรมบุคคลอื�นหยดุทาํงาน  หากเป็นการทาํงานแบบ

เครือข่าย (ทาํงานพร้อมกนัหลายคน) หลงัจากนั�นจะไดข้อ้ความเตือนใหส้าํรองขอ้มูลตามรูปที� 17.1 

รูปที�  17.1  แสดงข้อความเตือนให้สาํรองข้อมลู 

  จากรูปที� 171 หากเลือก  OK  ไดส้าํรองขอ้มูลไวแ้ลว้หรือตอ้งการลบขอ้มูลทิ�งไป  หากเลือก  Cancel  

หมายถึง  ตอ้งการจะออกจากเมนูออกไปสาํรองขอ้มูล  หรือไม่ตอ้งการทาํงานในเมนูนี� ต่อไป 

  หากเลือก  Ok  โปรแกรมจะถามเพื�อความแน่ใจอีก  2  ครั� ง  หลงัจากนั�นโปรแกรมจะเริ�มดาํเนินการดงันี�  
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   - ลบขอ้มูลครู/นกัเรียน/หอ้งเรียน  ออกหมดแลว้เพิ�มรายการวา่ง  1  รายการ 

 - โปรแกรมจะถามวา่  ตอ้งการลบรหสัวชิาออกหมดหรือไม่  หากตอบ  Yes  รหสัวชิาจะถูกลบออก

หมด  แลว้เพิ�มรายการ  1  รายการ  เป็นรหสัวชิา  กก.บ. หรือกิจกรรมบงัคบั  หากตอบ  No  รหสัวชิาจะอยูค่ง

เดิม 

   - เสร็จแลว้โปรแกรมจะแจง้  การเริ�มตน้โปรแกรมใหม่เสร็จสมบูรณ์ 

 17.3 ข้อเสนอแนะ 

  17.3.1 การเลือกเมนูนี�   จะทาํเพียงครั� งเดียว  เพื�อลบขอ้มูลที�มากบัโปรแกรมตน้ฉบบัออกหมด  แลว้คีย์

ขอ้มูลใหม่ 

  17.3.2 ควรสาํรองขอ้มูลไว ้ หากมีขอ้ผดิพลาดสามารถเรียกใชข้อ้มูลสาํรองได ้

 

18.  จบการทาํงาน 

 18.1 หน้าที�   

   ใชจ้บการทาํงาน  ออกจากโปรแกรมจดัตารางสอน 

 18.2 วธีิการทาํงาน 

   เมื�อเลือกเมนูนี�   จะไดจ้อภาพตามรูป 18.1  

รูปที� 18.1 ฟอร์มจบการทาํงาน 

   จากรูปที�  18.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

  1) ปุ่มคาํสั�ง สํารองข้อมูลที�  C:\สํารองตารางสอน_608_ตามด้วยวนัที�เดือนปี พ.ศ. และจบ F8 ใชส้าํหรับ

จบการทาํงานแบบสาํรองของมูลไปเก็บไวที้�ไดร์ฟ  C  โฟลเดอร์สาํรองตารางสอน_608_ตามดว้ยวนัที�เดือนปี 

พ.ศ.  ของเครื�องคอมพิวเตอร์ 

  2) ปุ่ มคําสั�ง ไม่จบ F11  ใชเ้พื�อเปลี�ยนใจ  ไม่จบการทาํงาน 

  3) ปุ่ มคําสั�ง จบ โดยไม่สํารองข้อมูล Esc  ใชเ้พื�อจบการทาํงาน  โดยไม่ไดส้าํรองขอ้มูล 
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 18.3 ข้อเสนอแนะ 

   18.3.1 หากจบการทาํงานแบบสาํรองของมูลไปเก็บไวที้�ไดร์ฟ  C  โฟลเดอร์สาํรองตารางสอน_ 

608  ตามดว้ยวนัที�เดือนปี พ.ศ.  ของเครื�องคอมพิวเตอร์  โปรแกรมจะสาํรองขอ้มูลใหต้ามชื�อโฟลเดอร์พร้อมจบ

การทาํงาน   หากเป็นวนัเดือนปี พ.ศ. เดียวกนั  ก็จะสาํเนาทบัในโฟลเดอร์เดียวกนั 

   18.3.2 สามารถจบแบบสาํรองของมูลไปเก็บไวที้�ไดร์ฟ  C  โฟลเดอร์สาํรองตารางสอน_608_ตามดว้ย

วนัที�เดือนปี พ.ศ.  ของเครื�องคอมพิวเตอร์  แลว้สาํเนาโฟลเดอร์ที�สาํรองต่อไปยงัไดร์ฟอื�น  หรือ  Handy Drive  

แต่หากตอ้งการเก็บที�  ไดร์ฟอื�น  หรือ  Handy Drive ใหเ้ลือกเมนู  สาํรองขอ้มูล 

   18.3.3 ขอ้ดีของการจบแบบสาํรองของมูลไปเก็บไวที้�ไดร์ฟ  C  โฟลเดอร์สาํรองตารางสอน 

_608_ตามดว้ยวนัที�เดือนปี พ.ศ.  ของเครื�องคอมพิวเตอร์  คือ  ง่ายและรวดเร็ว  และมีวนัที�กาํกบัทาํให ้

รู้วา่เป็นขอ้มูลสาํรองวนัที�เท่าใด  ขอ้เสีย  คือ  หากสาํรองหลายๆครั� งหลายๆวนั   ผลก็คือ  จะเกิดโฟลเดอร์

สาํรองตารางสอน_608  ในไดร์ฟ  C  จาํนวนมาก  วธีิแกไ้ข  คือ  ใช ้ Windows  ลบโฟลเดอร์ที�ไม่ตอ้งการทิ�ง 

   18.3.4 ควรจบการทาํงาน  ดว้ยเมนู  จบการทาํงาน  เพราะโปรแกรมจะบนัทึกขอ้มูลการเขา้ใช้

โปรแกรมของผูใ้ช ้  หากไม่จบดว้ยเมนู  จบการทาํงาน  เช่น  ปิดเครื�องโดยไม่จบออกจากโปรแกรม   

ผลก็คือ  ขอ้มูลการเขา้ใชโ้ปรแกรมของผูใ้ชจ้ะยงัคงอยู ่  ทาํใหเ้จา้หนา้ที�ควบคุมระบบตอ้งถอนการใช ้

โปรแกรม 

   18.3.5 หากทาํงานแบบเครือข่าย (Lan)   

     1) การเปิดเครื�องคอมพิวเตอร์ทาํงาน  ควรเปิดเครื�องแม่ (Server) หรือเครื�องที�มีโปรแกรมและ

ขอ้มูลอยู ่ และเครื�องลูก (Workstation)  หากไม่เปิดเครื�องแม่ (Server)  ไม่สามารถ 

ทาํงานได ้ เพราะเครื�องลูกไม่สามารถเรียกใชข้อ้มูลจากเครื�องแม่ได ้

     2) การปิดเครื�องคอมพิวเตอร์  เครื�องแม่ (Server)  ตอ้งปิดเป็นเครื�องสุดทา้ย  หา้มปิดก่อนเครื�อง

ลูก (Workstation) 

     3) ควรติดตั�ง  Lan  แบบสายจะดีกวา่  Lan  แบบไม่มีสาย (Wireless)  เพราะ Lan  แบบสายรับ

และส่งสัญญาณมั�นคงและดีกวา่  แบบไม่มีสาย (Wireless) 

 

 
 

 

 

 

 

 



บทที� 3 

Wizards กาํหนดคาบ 

 

เมนูบาร์  Wizards กาํหนดคาบ  มีเมนูยอ่ยต่าง ๆ  ใหเ้ลือกดงันี�   

1. กาํหนดพกัเที�ยง 

2. Wizards กาํหนดคาบ 

 

แฟ้มขอ้มูลที�ใชใ้นการจดัตารางสอนจะมี  3 ฐานขอ้มูล  ไดแ้ก่  ฐานขอ้มูลครู  ฐานขอ้มูล 

นกัเรียน  และฐานขอ้มูลหอ้งเรียน  ซึ� งหากใชค้รบทั�ง 3 ฐานขอ้มูล  เช่น  จดัวนัพุธ  คาบที� 4 ใหแ้ก่รหสัครู 0402 

นายธีรวฒัน์  สุพพตักุล  นกัเรียนรหสัชั�น 6/1 หอ้งเรียนหอ้ง 111  จะเห็นวา่  ลงจดั 

ทีละคาบโดยใชค้รู  1 คน  นกัเรียน 1 ชั�น  หอ้งเรียน 1 หอ้งเรียน  จะเป็นการจดัตารางสอน  ซึ� งหากเลือกเมนู  จดั

ตารางสอน  โปรแกรมจะลงคาบใหท้ั�งครู นกัเรียน และหอ้งเรียนพร้อมกนั  หากเรียน 

ติดต่อกนั  2,3,...  ก็ลงคาบติดต่อกนั  2,3,... คาบต่อกนัไป 

หากเรากาํหนดคาบใชไ้ม่ครบ  3  ฐานขอ้มูล  (ครู,นกัเรียน,หอ้งเรียน)  หรือใชค้รบ   

แต่จดัพร้อมกนัทีละหลายคน,หลายชั�น,หลายหอ้งเรียน  ลกัษณะการจดัแบบนี� เรียกวา่  การกาํหนดคาบหรือ 

Lock คาบ  ตวัอยา่งของการจดัแบบ  Lock คาบ เช่น 

1. กิจกรรมบงัคบั  ไดแ้ก่ ลูกเสือ , เนตรนารี ฯลฯ 

2. กิจกรรมชุมนุม 

3. วชิาโครงงาน ของ ม. 3 เรียนพร้อมกนัหลายชั�น ครูสอนหลายคน 

4. กิจกรรมแนะแนว   

    - หากจดัแบบ ครูสอนนกัเรียน  โดยไม่ใชห้อ้งเรียน  ตอ้งจดัแบบกาํหนดคาบ           

      (Lock คาบ)  

    - หากจดัแบบคาบเดียว  ใชค้รู  1 คน นกัเรียน 1 ชั�น และหอ้งเรียน 1 หอ้ง ตอ้งจดั  

       แบบจดัตารางสอน 

5. ประชุมหวัหนา้หมวด ประชุมครูกลุ่มยอ่ย  ฯลฯ 

6. กิจกรรมอิสระ  คลา้ยกิจกรรมแนะแนว 

7. ครูสอน 1 คน   สอนนกัเรียน 2 ชั�น หรือมากกวา่ 

8. ครูสอน 2 คน หรือมากกวา่  สอนนกัเรียน  1  ชั�น 

9. ครูสอนหลายคน  สอนนกัเรียนหลายชั�น 

10. พกัเที�ยง  ม. ตน้  และ ม. ปลาย  ไปตรงกนั 
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  ตวัอยา่งการจดัแบบต่าง ๆ  โดยละเอียดดงันี�  

1. กจิกรรมบังคับ  ไดแ้ก่  ลูกเสือ,เนตรนารี ฯลฯ 

     - การจัดโดยไม่ใช้คอมพวิเตอร์ 

  1. กาํหนดคาบใหแ้ก่นกัเรียนระดบั ม. ตน้ เช่น พุธ คาบที� 8  อาจใชก้ระดาษยาวปิด 

หรือทาํเครื�องหมาย  เพื�อใหท้ราบวา่  นกัเรียนระดบั ม. ตน้ ตอ้งเรียนกิจกรรมบงัคบั 

  2. กาํหนดคาบใหแ้ก่ครูผูส้อนกิจกรรมบงัคบัทุกคน  กาํหนดใหต้รงกบันกัเรียนคือ  วนัพุธคาบ 

8 อาจใชก้ระดาษยาวปิด  หรือทาํเครื�องหมาย  เพื�อใหท้ราบวา่ครูไม่วา่งตอ้งสอนวชิา 

กิจกรรมบงัคบั 

     - การจัดโดยใช้เครื�องคอมพวิเตอร์ 

  1. กาํหนดคาบใหแ้ก่นกัเรียนระดบั ม. ตน้ เลือกเมนู  Lock   คาบนกัเรียน(ทีละชั�น)  หรือ Lock  

คาบนกัเรียน  (พร้อมกนัหลายชั�น) 

  2. กาํหนดคาบใหแ้ก่ครู ที�สอนกิจกรรมบงัคบั  กาํหนดใหต้รงกบันกัเรียน เลือกเมนู Lock คาบ

ครู (ทีละคน) หรือ Lock คาบครู (พร้อมกนัหลายคน) 

 2. กจิกรรมชุมนุม  คลา้ยกิจกรรมบงัคบั  ลูกเสือ  เนตรนารี  ฯลฯ  แต่กิจกรรมชุมนุม   

จะเรียนพร้อมกนัทุกระดบัชั�น ทั�งระดบั ม.ตน้ และ ม.ปลาย และครูสอนทุกคน 

      - การจัดโดยไม่ใช้คอมพวิเตอร์ 

     1. กาํหนดใหก้บันกัเรียนทุกชั�น โดยอาจใชก้ระดาษยาวปิดหรือทาํเครื�องหมาย 

เพื�อใหท้ราบวา่  นกัเรียนทุกหอ้งตอ้งเรียนกิจกรรมชุมนุมพร้อมกนั 

     2. กาํหนดคาบใหก้บัครูผูส้อนทุกคน  ใหต้รงกบันกัเรียนโดยใชก้ระดาษยาวปิด หรือทาํ

เครื�องหมาย  เพื�อใหท้ราบวา่ครูทุกคนตอ้งสอนกิจกรรมชุมนุม 

    - การจัดโดยใช้เครื�องคอมพวิเตอร์ 

     1. กาํหนดคาบใหก้บันกัเรียนทุกชั�นโดยเลือกเมนู  Lock  คาบนกัเรียน(ทีละชั�น)  หรือ  Lock  

คาบนกัเรียน (พร้อมกนัหลายชั�น) 

     2. กาํหนดคาบใหก้บัครูทุกคน  โดยเลือกเมนู  Lock คาบครู (ทีละคน) หรือ  Lock   คาบครู  

(พร้อมกนัหลายคน) 

   3. วชิาโครงงาน ของ ม.3  เป็นการจดัแบบนกัเรียนหลายชั�น ครูสอนหลายคนและ     หอ้งเรียนหลาย

หอ้งเรียน  โดยนกัเรียนกาํหนดเฉพาะชื�อวชิาเท่านั�น(เพราะครูสอนหลายคน   

หอ้งเรียนหลายหอ้งเรียน)  เช่น  ง 301  เมื�อถึงคาบเรียน  นกัเรียนดูตารางเรียนห็นเป็น ง 321  

(โครงงาน)  ก็จะแยกกนัไปเรียนตามที�ตนเองเลือกไว ้ สาํหรับครูที�สอนแต่ละคน   จะสอนประจาํ 

หอ้งเรียนคนละหอ้งเรียน   เมื�อถึงเวลาสอนครูแต่ละคนก็จะไปประจาํหอ้ง  
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   - การจัดโดยไม่ใช้คอมพวิเตอร์ 

    1. กาํหนดคาบใหก้บันกัเรียนที�เรียนวชิาโครงงาน  หรือนกัเรียนระดบัม. 3 โดย 

ปิดกระดาษยาวหรือทาํเครื�องหมายวา่เป็นวชิาโครงงาน 

    2. กาํหนดคาบใหก้บัครูกบัหอ้งเรียน พร้อมกนั โดยครู 1 คน ใชห้อ้งเรียน  1 หอ้งเรียน 

   - การจัดโดยใช้คอมพวิเตอร์ 

    1. กาํหนดคาบใหก้บันกัเรียน  โดยเลือกเมนู  Lock   คาบนกัเรียน (ทีละชั�น ) หรือ  Lock   คาบ

นกัเรียน  (พร้อมกนัหลายชั�น) 

    2. กาํหนดคาบครูกบัหอ้งเรียนพร้อมกนั  ซึ� งจะเป็นการกาํหนดคาบใหค้รูทีละคน    

ใชห้อ้งเรียนทีละหอ้งเรียนพร้อมกนั   กาํหนดใหค้รูทีละคนจนครบครูที�สอน 

  4. กจิกรรมแนะแนว 

   - การจัดโดยไม่ใช่คอมพวิเตอร์ 

    1. หากมีหอ้งเรียน (ไม่มีการเดินเรียน) อาจจดัแบบจดัตารางสอน  กล่าวคือ จดัลง  1  คาบโดยมีครู 

1 คน นกัเรียน 1 ชั�น และใช ้หอ้งเรียน 1 หอ้งเรียน 

    2. หากมีหอ้งเรียนไม่พอ  (มีการเดินเรียน) วชิาแนะแนวอาจใหค้รูสอนนกัเรียน  แต่ไม่ใชห้อ้ง  

ดงันั�น กาํหนดคาบใหค้รู  และนกัเรียนใหต้รงกนั  ส่วนหอ้งเรียนไม่ตอ้งกาํหนด 

   - การจัดโดยใช้เครื�องคอมพวิเตอร์ 

    1. หากมีหอ้งเรียนพอ  (ไม่มีการเดินเรียน) อาจจดัแบบจดัตารางสอน  โดยเลือกเมนูจดัตารางสอน 

    2. หากหอ้งเรียนไม่พอ  จดัแบบกาํหนดคาบครูกบันกัเรียนพร้อมกนั จดัโดยเลือกเมนู  Lock  คาบ

ครูกบันกัเรียนพร้อมกนั 

  5. ประชุมหน้าหมวด, หัวหน้าคณะสี ฯลฯ  การประชุมแบบต่าง ๆ   จะมีครูหลายคน  

นกัเรียนไม่มี  หอ้งเรียนอาจใช ้ 1 หอ้ง  หรืออาจไม่ใชห้อ้ง (เป็นหอ้งประชุมเล็กหรืออื�นๆ  ซึ� งไม่มีในแฟ้มขอ้มูล

หอ้งเรียน  ถือวา่ไม่ใชห้อ้งเรียน) 

   - การจัดโดยไม่ใช้คอมพวิเตอร์ 

    1. กาํหนดคาบใหก้บัครูทุกคนที�จะเขา้ประชุม 

    2. หากมีการใชห้อ้งเรียน  กาํหนดคาบใหก้บัหอ้งเรียน 1 หอ้ง เช่น หอ้งเทคโน ฯ 

   - การจัดโดยใช้คอมพวิเตอร์ 

    1. กาํหนดคาบใหก้บัครูทุกคนที�เขา้ประชุม  โดยเลือกเมนู  Lock คาบครู (ทีละคน)   หรือ Lock 

คาบครู  (พร้อมกนัหลายคน) 

  2. หากมีการใชห้อ้งเรียน  เช่น หอ้งเทคโน ฯ เลือกเมนู Lock คาบหอ้งเรียน (ทีละ 

หอ้งเรียน) 
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  6. กจิกรรมอสิระ   คลา้ยขอ้  4 กิจกรรมแนะแนว 

  7. ครูสอน 1 คนนักเรียน 2 ห้องหรือมากกว่า 

 - การจัดโดยไม่ใช้คอมพวิเตอร์ 

    1. กาํหนดคาบใหก้บันกัเรียนทั�ง 2 หอ้งหรือมากกวา่ 

    2. กาํหนดคาบใหค้รู  1 คน พร้อมหอ้งเรียนใหต้รงกบันกัเรียน 

 - การจัดโดยใช้คอมพวิเตอร์ 

  1. กาํหนดคาบใหก้บันกัเรียนทั�ง  2 หอ้งหรือมากกวา่ โดยเลือกเมนู  Lock  คาบนกัเรียน (ทีละชั�น)  

หรือเลือกเมนู  Lock  คาบนกัเรียน (พร้อมกนัหลายชั�น) 

    2. กาํหนดคาบครูกบัหอ้งเรียนพร้อมกนั  โดยเลือกเมนู Lock คาบครูกบัหอ้งเรียน 

8. ครูสอน 2  คนหรือมากกว่า สอนนักเรียน  1 ห้อง 

       8.1 ครูสอนพร้อมกนั นักเรียนแยกกนัไปเรียน   เช่น  นกัเรียนชายเรียนช่างยนต ์ นกัเรียนหญิงเรียน

ตดัเยบ็เสื�อผา้ 

     - การจัดโดยไม่ใช้คอมพวิเตอร์ 

      1. กาํหนดคาบใหน้กัเรียน  1 ชั�น 

                              2. กาํหนดคาบใหก้บัครูทีละคน  พร้อมหอ้งเรียน 1 หอ้ง จนครบทุกคนที�สอน 

     - การจัดโดยใช้คอมพวิเตอร์ 

      1. กาํหนดคาบใหน้กัเรียน 1 ชั�น โดยเลือกเมนู Lock คาบนกัเรียน (ทีละชั�น ม .) หรือ Lock 

คาบนกัเรียน  (พร้อมกบัหลายชั�น )           

      2. กาํหนดคาบครูกบัหอ้งเรียนพร้อมกนั โดยเลือกเมนู Lock คาบครูกบัหอ้งเรียน 

      8.2 ครูสอนพร้อมกนั  นักเรียนเรียนพร้อมกนัทั�งห้อง   เช่น  ครูคนแรกสอนตน้เทอมครูอีกคนสอน

ปลายเทอม 

     - การจัดโดยใช้เครื�องคอมพวิเตอร์ 

      1. กาํหนดคาบใหแ้ก่ครูทีละคน 

          2. กาํหนดคาบใหก้บันกัเรียนพร้อมหอ้งเรียน 

     - การจัดโดยใช้เครื�องคอมพวิเตอร์ 

      1. กาํหนดคาบใหแ้ก่ครูทีละคน  โดยเลือกเมนู Lock คาบครู (ทีละคน)  หรือ  Lock คาบครู 

(พร้อมกนัหลายคน) 

      2. กาํหนดคาบใหก้บันกัเรียนพร้อมกบัหอ้งเรียน  โดยเลือกเมนู Lock คาบ 

นกัเรียนกบัหอ้งเรียน  

  9. ครูสอนหลายคน  สอนนักเรียนหลายชั�น  ม.   เหมือนกิจกรรมบงัคบั 
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  10. พกัเที�ยง ม. ต้น และ  ม. ปลาย ไปตรงกนั 

 - การจัดโดยไม่ใช้คอมพวิเตอร์ 

          กาํหนดคาบใหก้บันกัเรียน โดยใชก้ระดาษยาว  หรือทาํเครื�องหมาย เช่น  ม.ตน้ 

พกัคาบ 4   ม. ปลายพกัคาบ 5 

 - การจัดโดยใช้คอมพวิเตอร์ 

       กาํหนดคาบใหก้บันกัเรียน  โดยเลือกเมนู Lock คาบ นกัเรียน (ทีละชั�น ) หรือ Lock คาบ

นกัเรียน (พร้อมกนัหลายชั�น ) เพื�อกาํหนด ม.ตน้ พกัคาบ 4 ม.ปลายพกัคาบที� 5  

 

  เพื�อความสะดวกและง่าย  ดงันั�นจึงสร้างเมนู  Wizards  กาํหนดคาบ  โดยจะเป็นการอธิบายวธีิการทาํงาน

หรือวธีิการ  Lock คาบแบบต่างๆ  พร้อมมีปุ่มคาํสั�งใหเ้ลือกทาํงานทนัที  หากการจดั  Lock  ใดตรงกบัความ

ตอ้งการสามารถทาํงานไดท้นัที  หากไม่ตรงความตอ้งการก็ใหพ้ิจารณาการ 

จดัตารางสอนดว้ยมือ  แลว้นาํมาเปรียบเทียบเลือกเมนู  กาํหนดคาบ  เมนูยอ่ยต่างๆ  ใหต้รงกบัความตอ้งการ 

รายละเอียดการทาํงานของแต่ละเมนู   มี ดงันี�  

 

1. กาํหนดพกัเที�ยง 

 1.1 หน้าที�  ใชอ้ธิบายวธีิการกาํหนดพกัเที�ยง  เพื�อใหมี้คาํวา่  พกัเที�ยง  ที�หวัตารางและในตาราง 

พร้อมมีปุ่มคาํสั�งใหเ้ลือกทาํงานไดท้นัที 

 1.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 1.1 แสดงฟอร์มกาํหนดพักเที�ยง 
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   จากรูปที�  1.1  มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

  1.2.1 ข้อความอธิบาย และปุ่ มคําสั�งเลือกทาํงาน  ใชแ้สดงขอ้ความรายละเอียด และ 

ปุ่มคาํสั�งเลือกทาํงาน  ควรอ่านใหเ้ขา้ใจและทาํตามขั�นตอน   ก็จะสามารถกาํหนดพกัเที�ยงได ้

  1.2.2 ปุ่ มคําสั�ง จบ  ใชเ้พื�อจบออกจากเมนู  กาํหนดพกัเที�ยงนี�  

 1.3 ข้อเสนอแนะ 

  13.1 หากทั�งโรงเรียนนกัเรียนพกัเที�ยงไม่ตรงกนั  ไม่ควรกาํหนดใหมี้คาํวา่ พกัเที�ยง ที�หวัตาราง 

  13.2 หากทั�งโรงเรียนพกัเที�ยงตรงกนั อาจจะใหมี้คาํวา่ พกัเที�ยงที�หวัตาราง  หรือไม่มีก็ได ้ เช่นเป็นที�รู้กนั

วา่  ระหวา่งคาบที� 4  และคาบที� 5  เป็นพกัเที�ยง  เป็นตน้  และการที�ไม่คาํวา่  พกัเที�ยง   

ที�หวัตารางทาํให ้ ตารางเล็กลง  ประหยดัหมึกพิมพ ์

  13.3 หากใหมี้คาํวา่พกัเที�ยงที�หวัตาราง  ควรกาํหนดตั�งแต่แรกก่อนเริ�มจดัตารางสอน 

 

2. Wizards กาํหนดคาบ 

 2.1 หน้าที�  ใชอ้ธิบายความหมายของคาํวา่  การจดัตารางสอน  กบัการกาํหนดคาบ (Lock คาบ)  และอธิบาย

การ  Lock  คาบแบบต่างๆ  6  วธีิ  พร้อมปุ่มคาํสั�งใหเ้ลือกทาํงานไดท้นัที 

 2.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 2.1 แสดงฟอร์ม Wizards กาํหนดคาบ 

   จากรูปที� 2.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

  2.2.1 Page Frame อธิบายการทาํงานและปุ่ มคําสั�งเลือกทาํงาน  ใชอ้ธิบายวธีิการทาํงานและสามารถคลิก

ปุ่มคาํสั�งเพื�อเลือกทาํงานไดท้นัที 

  2.2.2 ปุ่ มคําสั�ง จบ  ใชเ้พื�อจบออกจากเมนูนี�  



3-7 

 2.3 ข้อเสนอแนะ 

  2.3.1 ควรอ่านและทาํความเขา้ใจเกี�ยวคาํวา่  การจดัตารางสอน และการกาํหนดคาบ (Lock คาบ)  เพื�อจะ

ไดเ้ลือกเมนูทาํงานไดถู้กตอ้ง 

  2.3.2 ตวัอยา่งการ  Lock  คาบมีเพียง  6  วธีิเท่านั�น  หากไม่ตรงความตอ้งการให ้ พิจารณาการ  Lock  

คาบดว้ยมือ  แลว้นาํมาเปรียบเทียบกบัการจดัดว้ยโปรแกรม  โดยเลือกเมนูหลกั  กาํหนดคาบ  และเลือกเมนูยอ่ย

ตามที�ตอ้งการ 

  2.3.3 การกาํหนดคาบ  หรือ  Lock  คาบ  ตอ้งทาํก่อนการจดัตารางสอน  เพราะเมื�อ  Lock  คาบแลว้การ

ยา้ย  Lock  คาบจะทาํไดย้าก 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที� 4 

กาํหนดคาบ 

 

เมนูบาร์  กาํหนดคาบ  มีเมนูยอ่ยต่าง ๆ  ใหเ้ลือกดงันี�   

1. Lock คาบครู (ทีละคน) 

2. Lock คาบครู (พร้อมกนัหลายคน) 

3. Lock คาบนกัเรียน (ทีละชั�น) 

4. Lock คาบนกัเรียน (พร้อมกนัหลายชั�น) 

5. Lock คาบหอ้งเรียน (ทีละหอ้งเรียน) 

6. Lock คาบหอ้งเรียน (พร้อมกนัหลายหอ้งเรียน) 

7. Lock คาบครูกบันกัเรียน 

8. Lock คาบครูกบัหอ้งเรียน 

9. Lock คาบนกัเรียนกบัหอ้งเรียน 

รายละเอียดการทาํงานของแต่ละเมนู  มีดงันี�  

 

1. Lock คาบครู (ทลีะคน) 

 1.1 หน้าที�  ใชก้าํหนดคาบหรือ Lock คาบใหค้รู  เพียงแฟ้มขอ้มูลเดียว  เพื�อทาํใหค้รูไม่วา่ง 

 1.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 1.1 แสดง Lock คาบครู (ทีละคน) 

จากรูปที� 1.1 มีส่วน ประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

  1.2.1 ปุ่ มคําสั�ง ค้นหาครู  ใชเ้พื�อคน้หาครู  ที�ตอ้งการ  Lock คาบครู 

  1.2.2 Text box แสดง รหสัครู  คาํนาํหนา้ชื�อ , ชื�อ - สกุล    
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  1.2.3 Text box รวม  ใชแ้สดงจาํนวนคาบรวม 

  1.2.4 ปุ่ มคําสั�ง เช็คคาบ  ใชเ้พื�อตรวจสอบจาํนวนคาบสอนทั�งหมด 

  1.2.5 ปุ่ มคําสั�ง จบ ใชค้ลิกเพื�อออกจากเมนูนี�  

  1.2.6 ตารางสอน ครู  ใชแ้สดงตารางสอนครู  โดยที�หากคลิกซา้ยในช่อง  วนั/คาบ  จะเป็นการเลือกเพิ�ม 

ลบ แกไ้ข และยา้ยคาบ 

  1.2.7 PageFrame แสดงจํานวนคาบ และบันทกึท้ายตารางสอนครู  ใชแ้สดงจาํนวนคาบ และคียข์อ้มูลที� 

จะเป็นขอ้ความบนัทึกทา้ยตารางสอนครู 

 1.3 ข้อเสนอแนะ 

      1.3.1 ฟอร์มนี�ตอ้งการแสดง  7 วนัวนัละ 14 คาบ  สระบบ-ล่างอาจถูกซ่อน  แต่ขอ้มูลจริง 

ยงัคงมีเหมือนเดิม 

  1.3.2 ขอ้ความที�เพิ�ม Lock คาบใหจ้ดัขอ้มูลแบ่งใหส้วยงาม  เช่น  ประชุมหวัหนา้คณะสี   

แยกคียเ์ป็น  ประชุม  หวัหนา้  คณะสี  เป็นตน้ 

  1.3.3 ขอ้มูลที�จดัแบบ Lock คาบครู  ถา้จะลบ  แกไ้ข  หรือยา้ยคาบ  จะตอ้งเลือกเมนู  Lock คาบครูเท่านั�น  

จึงจะลบ  แกไ้ข และยา้ย  Lock  คาบครูได ้

 

2. Lock คาบครู (พร้อมกบัหลายคน) 

    2.1 หน้าที�  ใชก้าํหนดคาบ หรือ Lock คาบครูพร้อมกนัหลาย ๆ คน  เช่น คาบกิจกรรมบงัคบั    ซึ� งจะทาํให้

การกาํหนดคาบทาํไดเ้ร็วขึ�น 

    2.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 2.1.1 แสดงฟอร์ม  Lock  คาบครู (พร้อมกันหลายคน) Page กาํหนด # เลือกครู 
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   สาํหรับ  Page กาํหนด  #  เลือกครู  หมายถึง  รายชื�อครูคนใดที�มีเครื�องหมาย  # นาํหนา้ครูคนนั�นจะ

ถูก  Lock  คาบ  หรือกาํหนดขอ้ความบนัทึกทา้ยตารางสอนครูตามกาํหนด  และกาํหนดคาํนาํหนา้ชื�อครูเฉพาะ

ในตารางเรียนตารางสอนตามกาํหนด  จากรูปที�  2.1.1 มีวธีิการทาํงานดงันี�  

  2.2.1 Option Group เลือกรายการ  ใชเ้พื�อเลือกรายการตามที�กาํหนด  ไดแ้ก่  เลือกตาม 

รหสัครู เลือกตามคาํนาํหนา้ชื�อ เลือกตามชื�อ  เลือกตามนามสกุล  เลือกตามบนัทึกทา้ยตารางสอนครู  และเลือก

ตามคาํนาํหนา้ชื�อครูเฉพาะในตารางเรียนตารางสอน 

  2.2.2 ตารางแสดงรายการเพื�อเลือก  ใชแ้สดงรายขอ้มูลครูเพื�อเลือกทาํเครื�องเหมาย # โดยใหค้ลิกที�ช่อง

เลือก  หรือกดปุ่มเครื�องหมาย +(บวก) และเครื�องหมาย -(ลบ)  ขณะเคอร์เซอร์อยูใ่น 

ช่องเลือก  สาํหรับขอ้มูลที�เป็นช่องสีขาว  สามารถแกไ้ขได ้

  2.2.3 ปุ่ มคําสั�ง ล้าง # หมด  ใชเ้พื�อลา้ง # หมด แสดงวา่ไม่เลือกทั�งหมด 

  2.2.4 ปุ่ มคําสั�ง เพิ�ม # หมด  ใชเ้พิ�ม # หมด แสดงวา่เลือกเพื�อเพิ�ม Lock คาบใหก้บัครูทุกคน 

  2.2.5 ปุ่ มคําสั�ง  แสดงครู  ใชเ้พื�อแสดงตารางสอนครู 

  2.2.6 ปุ่ มคําสั�ง ค้นหา  ใชค้น้หารายชื�อครู  โดยคน้หาตาม รหสัครู ชื�อ หรือ นามสกุล 

รูปที� 2.2 แสดง Page กาํหนดข้อมลูที�จะแก้ไข 

   จากรูปที� 2.2 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�    

      2.2.7 Combo box เลือกวนัและคาบที�  ใชเ้ลือกวนัและคาบที� 

      2.2.8 Text box วชิา   คียอ์ะไรก็ได ้

  2.2.9 Text box ชั�น คียอ์ะไรก็ได ้ แต่หา้มตรงกบัรหสั ชั�น ในแฟ้มขอ้มูลนกัเรียน  เพราะ 

จะทาํใหซ้ํ� าซอ้นกนัได ้ แต่ถา้หากไม่ใหช้นกนั  ใหคี้ยว์า่งหรือเคาะวา่ง 1 เคาะแลว้คียช์ั�น 

  2.2.10 Text box ห้อง คียอ์ะไรก็ได ้ แต่หา้มตรงกบัรหสั ชั�น ในแฟ้มขอ้มูลนกัเรียน  เพราะ 

จะทาํใหซ้ํ� าซอ้นกนัได ้แต่ถา้หากไม่ใหช้นกนั  ใหคี้ยว์า่งหรือเคาะวา่ง 1 เคาะแลว้คียร์หสัหอ้งเรียน 
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  2.2.11 ปุ่ มคําสั�ง เริ�มกาํหนด  ใชเ้ริ�มกาํหนดค่า  ใหค้รูแต่ละคน 

  2.2.12 ปุ่ มคําสั�ง แสดงครู  ใชเ้พื�อแสดงตารางสอนครู 

  สาํหรับ  Page ขอ้ความบนัทึกทา้ยตารางสอนครู  และ  Page  กาํหนดคาํนาํหนา้ชื�อครูเฉพาะในตาราง

เรียน/สอน  วธีิการทาํงานเหมือน  Page  กาํหนดขอ้มูลที�จะแกไ้ข 

 2.3 ข้อเสนอแนะ 

  2.3.1 ควรตรวจสอบการใส่เครื�องหมาย # ก่อนคลิกปุ่มคาํสั�ง  เริ�มกาํหนดค่าใหก้บัครูแต่ละคน 

  2.3.2 ควรคลิกปุ่มคาํสั�ง  ลา้ง # หมด ก่อนเริ�มกาํหนด # ใหก้บัครู 

  2.3.3 หากขอ้มูลครูเดิมเป็น วา่ง  โปรแกรมจะกาํหนดค่าใหท้นัทีแต่หากเดิมขอ้มูลครูไม่วา่ง  หากขอ้มูล

เดิมเป็นการจดัแบบ Lock คาบครู โปรแกรมจะถามใหเ้ลือกตอบ  หากตอบ  Ok โปรแกรมจะนาํขอ้มูล  Lock 

คาบครูใหม่  เขียนทบัขอ้มูล  Lock  คาบครูเก่า  หากตอบ  Cancel  ขอ้มูล  Lock คาบครูเก่าจะคงอยูเ่หมือนเดิม  

แต่หากขอ้มูลจดัแบบวธีิอื�น  ไม่สามารถ  Lock  คาบครูได ้

   

3. Lock คาบนักเรียน (ทลีะชั�น) 

  เหมือนกบัการ Lock คาบครู (ทีละคน)  เพียงแต่  การ Lock คาบครู (ทีละคน) จะนาํขอ้มูล 

ลงแฟ้มขอ้มูลครูเพียงแฟ้มเดียว  แต่การ Lock คาบนกัเรียน (ทีละชั�น)  เป็นการนาํขอ้มูลลง 

แฟ้มขอ้มูลนกัเรียนเพียงแฟ้มขอ้มูลเดียว 

 

4. Lock คาบนักเรียน (พร้อมกนัหลายชั�น)  

 เหมือนกบัการ Lock คาบครู (พร้อมกนัหลายคน)  เพียงแต่  การ Lock คาบครู (พร้อมกนัหลายคน) จะ

นาํขอ้มูลลงแฟ้มขอ้มูลครูเพียงแฟ้มเดียว  แต่การ Lock คาบนกัเรียน (พร้อมกนั 

หลายชั�น) เป็นการนาํขอ้มูลลงแฟ้มขอ้มูลนกัเรียนเพียงแฟ้มขอ้มูลเดียว 

 

5. Lock คาบห้องเรียน (ทลีะห้องเรียน) 

 เหมือนกบัการ Lock คาบครู (ทีละคน)  เพียงแต่  การ Lock คาบครู (ทีละคน)  จะนาํขอ้มูลลง

แฟ้มขอ้มูลครูเพียงแฟ้มเดียว  แต่การ Lock คาบหอ้งเรียน (ทีละหอ้งเรียน) เป็นการนาํขอ้มูล 

ลงแฟ้มขอ้มูลหอ้งเรียนเพียงแฟ้มขอ้มูลเดียว 

 

6. Lock คาบห้องเรียน (พร้อมกนัหลายห้องเรียน) 

 เหมือนกบัการ Lock คาบครู (พร้อมกนัหลายคน)  เพียงแต่  การ Lock คาบครู (พร้อมกนัหลายคน) จะ

นาํขอ้มูลลงแฟ้มขอ้มูลครูเพียงแฟ้มเดียว  แต่การ Lock คาบหอ้งเรียน (พร้อมกนัหลายหอ้งเรียน) เป็นการนาํ

ขอ้มูลลงแฟ้มขอ้มูลหอ้งเรียนเพียงแฟ้มขอ้มูลเดียว 
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7. Lock คาบ ครูกบันักเรียน 

    7.1 หน้าที�  ใชก้าํหนดคาบใหก้บัครูกบันกัเรียนพร้อมกนั 

    7.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 7.1  แสดง Lock คาบครูกับนักเรียน 

   จากรูปที�  7.1 มีส่วนประกอบและมีการทาํงานดงันี�  

  7.2.1 ปุ่ มคําสั�ง ค้นหาครู  ใชค้น้หาครูที�จะนาํมา Lock คาบ 

  7.2.2 Text box แสดงรหสัครู-คาํนาํหนา้ชื�อ-ชื�อ-นามสกุล  ใชแ้สดงรายชื�อครูที�จะ Lock คาบ 

 7.2.3 Text box แสดงคาบรวมครู  ใชแ้สดงคาบรวมของครูที�จดัลงคาบแลว้ 

  7.2.4 ปุ่ มคําสั�ง ค้นหานักเรียน  ใชค้น้หานกัเรียนที�จะนาํมา Lock คาบ 

  7.2.5 Text box แสดงรหสัชั�น ม. และหอ้งเรียนประจาํ  ใชแ้สดงรายรหสัชั�น ม. และหอ้งเรียน 

ประจาํ  ของนกัเรียนที�จะ Lock คาบ 

  7.2.6 Text box แสดงคาบรวมนักเรียน  ใชแ้สดงคาบรวมของนกัเรียนที�จดัลงคาบแลว้ 

  7.2.7 ปุ่ มคําสั�ง แสดงครู  ใชแ้สดงตารางสอนครู 

  7.2.8 ปุ่ มคําสั�ง แสดงนักเรียน  เป็นการแสดงตารางเรียนนกัเรียน 

  7.2.9 ปุ่ มคําสั�ง แสดงห้องเรียน  เป็นการแสดงตารางการใชห้อ้งเรียน 

  7.2.10 ตารางสอนครูและตารางเรียนนักเรียน  ใชแ้สดงตารางสอนครูและตารางเรียน 

นกัเรียน  โดยที�หากครูไม่วา่งจะขึ�นแถบสีเขียว  หากนกัเรียนไม่วา่งจะขึ�นแถบสีชมพู  และหากลากเมา้ส์ผา่น

แถบสีเขียว/แถบสีชมพู  จะขึ�น  Tooltiptext  แสดงใหท้ราบวา่คาบนั�นเกิดจากจดัตารางสอนแบบใด  วธีิการเพิ�ม 

ลบ แกไ้ข  Lock  คาบ  ทาํไดโ้ดยคลิกซา้ยที�  วนั/คาบ  ที�ตอ้งการ 

  7.2.11 Page Frame แสดงจํานวนคาบและบันทกึท้ายตารางสอนครู-นักเรียน  ใชแ้สดงจาํนวนคาบและ 

กาํหนดขอ้ความบนัทึกทา้ยตารางสอนครู-นกัเรียน 
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 7.3 ข้อเสนอแนะ  

  7.3.1 เนื�องจากตอ้งการแสดงขอ้มูล 7 วนั วนัละ 10 คาบ ทาํใหส้ระบนสระล่างอาจถูกซ่อน 

แต่ขอ้มูลจริงสระบนสระล่างยงัคงมีเหมือนเดิม 

  7.3.2 วนั/คาบ  ที�จะเพิ�ม Lock  คาบได ้ จะตอ้งเป็นวา่ง  กล่าวคือ จะตอ้งไม่มีสีเขียวสีชมพ ู

 7.3.2 คาบที�จะลบ แกไ้ข  และยา้ยคาบได ้ จะตอ้งเกิดจากการจดัแบบ Lock คาบครูกบั 

นกัเรียนพร้อมกนัเท่านั�น 

 

8. Lock คาบครูกบัห้องเรียน 

  การทาํงานคลา้ยกนักบั Lock คาบครูกบันกัเรียนพร้อมกนั   

 

9. Lock คาบนักเรียนกบัห้องเรียน 

  การทาํงานคลา้ย กนักบั Lock คาบครูกบันกัเรียนพร้อมกนั  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที�  5 

จัดตารางสอน 

 

 เมนูบาร์  จดัตารางสอน  มีเมนูยอ่ยใหเ้ลือกดงันี�  

                   1. จดัตารางสอน  

      2. แทรกช่องวา่ง/ลบช่องวา่ง พร้อมกนั 

 

1. จัดตารางสอน 

 1.1 หน้าที�  ใชก้าํหนดคาบทีละคาบ โดยโปรแกรมจะลงขอ้มูลใหพ้ร้อมกนัทั�ง  3  แฟ้มขอ้มูล  

ไดแ้ก่  แฟ้มขอ้มูลครู , แฟ้มขอ้มูลนกัเรียน และแฟ้มขอ้มูลหอ้งเรียน  ส่วนการบนัทึกขอ้มูลไม่ครบ 3 แฟ้มขอ้มูล

จะเป็นการ  Lock  คาบ 

 กรณีตอ้งการจดัตารางสอน สอนติดต่อกนั  2  คาบ , 3 คาบ หรือ  4 คาบ ก็ใหจ้ดัลงทีละคาบ 

ติดต่อกนัจนครบ  2 คาบ , 3 คาบ หรือ 4 คาบ 

 ควรเลือกจดัตารางสอนจากครู คนที�จดัยาก  ไดแ้ก่สอนติดต่อกนัหลายคาบ  เพราะการสอนติดต่อกนัหลาย

คาบทาํใหย้า้ยคาบยาก  เรื�อย ๆ ไปจนถึงครูที�จดัง่ายที�สุด  ซึ� งไดแ้ก่  หมวดวชิาพลานามยั  เพราะแต่ละหอ้งมี

สัปดาห์ละ 1  คาบคาบใดก็ได ้ ส่วนมากแลว้จะจดัจากหมวดวชิา ที�มีภาคปฏิบติั    เช่น  อุตสาหกรรม,

เกษตรกรรม, คหกรรม,ศิลปกรรม  เพราะหมวดวชิาเหล่านี�มกัจะสอนติดต่อกนั 2 คาบ , 3 คาบ หรือ  4 คาบ

ติดต่อกนั  ต่อจากนี�จดัหมวดวชิาวทิยาศาสตร์  ไปเรื�อย ๆ  ตามลาํดบั 

จากยากไปง่าย  สุดทา้ยหมวดพลานามยั   เพราะจดัง่ายและโยกยา้ยไดง่้าย 

 1.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 1.1 แสดงฟอร์มจัดตารางสอน 
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   จากรูปที� 1.1 มีส่วนประกอบ และวธีิการทาํงานดงันี�  

  1.2.1 ปุ่ มคําสั�ง ค้นหาครู  ใชค้น้หารายชื�อครู  ที�จะนาํมาจดัตารางสอน 

  1.2.2 Text box รหสัครู คาํนาํหนา้ชื�อครู ชื�อ นามสกุล  ใชแ้สดงรายชื�อครูที�จะจดัตารางสอน  

  1.2.3 Text box จํานวนคาบรวมครู  ใชแ้สดงจาํนวนคาบรวมครู  

  1.2.4 ปุ่ มคําสั�ง ค้นหานักเรียน  ใชค้น้หานกัเรียน  ที�จะนาํมาจดัตารางสอน 

  1.2.5 Text box รหสัชั�น ม. หอ้งเรียนประจาํ ใชแ้สดงรายชื�อนกัเรียนที�จะจดัตารางสอน 

  1.2.6 Text box จํานวนคาบรวมนักเรียน ใชแ้สดงจาํนวนคาบรวมนกัเรียน 

  1.2.7 ปุ่ มคําสั�ง ค้นหาห้องเรียน ใชค้น้หารายชื�อหอ้งเรียน  ที�จะนาํมาจดัตารางสอน 

  1.2.8 Text box รหสัหอ้งเรียน เป็นหอ้งเรียนของ ใชแ้สดงรายชื�อหอ้งเรียนที�จะจดัตารางสอน  

  1.2.9 Text box จํานวนคาบรวมห้องเรียน ใชแ้สดงจาํนวนคาบรวมหอ้งเรียน 

  1.2.10 ปุ่ มคําสั�ง แสดงครู  ใชแ้สดงตารางสอนครู 

  1.2.11 ปุ่ มคําสั�ง แสดงนักเรียน  ใชแ้สดงตารางเรียนนกัเรียน 

  1.2.12 ปุ่ มคําสั�ง แสดงห้องเรียน ใชแ้สดงตารางการใชห้อ้งเรียน 

  1.2.13 ปุ่ มคําสั�ง ตรวจสอบคาบว่าง  ใชต้รวจสอบคาบวา่ง  เพื�อง่ายต่อการวางแผน  และตรวจสอบการจดั

ตารางสอน 

  1.2.14 ตารางแสดงตารางสอนครู ตารางเรียนนักเรียน และตารางการใช้ห้องเรียน   

ใชแ้สดงขอ้มูลที�ไดจ้ดัตารางสอนแลว้  โดยที�หากเป็นแถบสีเขียว  หมายถึง  ครูไม่วา่ง หากเป็น 

แถบสีชมพู  หมายถึง  นกัเรียนไม่วา่ง  หากเป็นแถบสีเหลือง  หมายถึง  หอ้งเรียนไม่วา่ง  ซึ� งสามารถลากเมา้ส์

ผา่นเพื�อใหแ้สดง  Tooltiptext  วา่ไม่วา่งเพราะถูกจดัตารางสอนแบบใด  ดงันั�นการที�จะ 

ลงคาบจดัตารางสอนได ้ วนัและคาบนั�นตอ้งเป็นสีขาวลว้น  หรือครูวา่ง  นกัเรียนวา่ง  หอ้งเรียนวา่ง  นั�นเอง 

  1.2.15 จํานวนคาบและบันทกึท้ายตาราง  ใชแ้สดงจาํนวนคาบและบนัทึกขอ้ความทา้ยตาราง  โดยแยก 

เป็น  บนัทึกทา้ยตารางสอนครู  บนัทึกทา้ยตารางเรียนนกัเรียน  และบนัทึกทา้ยตารางการใชห้อ้งเรียน 

 วธีิการเพิ�ม-ลบ-แก้ไข และย้ายคาบ 

     คลกิซ้าย  ที�วนัและคาบที�ตอ้งการเพิ�ม-ลบ-แกไ้ข และยา้ยคาบ หากเป็นการเพิ�มคาบ ควรตรวจสอบรหสัครู 

รหสันกัเรียน และรหสัหอ้งเรียน  ดา้นบนใหถู้กตอ้ง  เพราะจะเป็นการเพิ�มใหแ้ก่  รหสัครู รหสันกัเรียน และ

รหสัหอ้งเรียน  ที�แสดงดา้นบนสุดของฟอร์ม   

  เมื�อคลิกซา้ยที�วนั/คาบที�ตอ้งการ  จะไดจ้อภาพตามรูปที�  1.2 
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รูปที� 1.2 แสดงเพิ�ม-ลบ-แก้ไข และย้ายคาบจัดตารางสอน 

   จากรูปที� 1.2  จะมีกรอบต่างๆ  3  กรอบ ไดแ้ก่  กรอบครู กรอบนกัเรียน  และกรอบหอ้งเรียน   แต่ละ

กรอบ  มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

  1. กรอบครู   

   ช่องแรก  แสดง  ขอ้มูลเดิมและเกิดจากการจดัประเภทใด  เช่น  ตามรูป  เพลินพิศ >  

จดัตารางสอน  หมายถึง  ครูเพลินพิศ  มีคาบสอนวนัจนัทร์  คาบที�  1  เป็น จดัตารางสอน โดยสอน 

วชิา ท 401 ชั�น ม. 4/8  หอ้งเรียน 636  สาํหรับขอ้มูลเดิมที�เกิดจากการ Lock คาบแบบต่างๆ  ยกเวน้ 

การจดัตารางสอน  และคาบวา่ง  จะมีปุ่มคาํสั�งใหเ้ลือกต่อ  เพื�อดาํเนินการตามขอ้มูลเดิมที�เกิดขึ�น 

เช่น  ขอ้มูลเดิม  เกิดจากการ  Lock  คาบครู  ก็จะเกิดปุ่มคาํสั�ง  เพลินพิศ > Lock คาบครู  เป็นตน้ 

     ช่องที�  2  จะปรากฏปุ่มคาํสั�ง ลบ แกไ้ข และยา้ย  หากขอ้มูลเดิมของครู  เป็นการจดัตารางสอน   

ปุ่มคาํสั�งลบ  แกไ้ข  ยา้ย และ คน้หารายวชิา  จะปรากฏใหเ้ลือก  ใหเ้ราเลือกตามความตอ้งการของเรา  ไดแ้ก่  

หากตอ้งการลบ  ใหค้ลิกที�ปุ่มคาํสั�ง ลบ  รายการที�ปรากฏก็จะถูกลบออกไป  ทั�งครูเพลินพิศ  นกัเรียน ชั�น ม. 4/8 

และหอ้งเรียน 636  หากตอ้งการแกไ้ข  ใหค้ลิกปุ่มคาํสั�ง  คน้หา รหสัวชิา  เพื�อแกไ้ขรหสัวชิา  เมื�อไดร้หสัวชิา

แลว้  ใหเ้ลือกปุ่มคาํสั�ง  แกไ้ข  การแกไ้ขก็จะแกไ้ขขอ้มูลใหท้ั�ง 3 ฐานขอ้มูล  ไดแ้ก่  ครู  นกัเรียน  และหอ้งเรียน  

หากตอ้งการยา้ยคาบ  ใหค้ลิกปุ่มคาํสั�งยา้ย  ก็จะไดฟ้อร์มการยา้ยคาบ  หากขอ้มูลเดิมของครู  ไม่ไดเ้กิดจากการ 

จดัตารางสอน  ปุ่มคาํสั�ง ลบ    แกไ้ข  และยา้ย ไม่สามารถเลือกได ้

  2. กรอบนักเรียน  ส่วนประกอบและวธีิการทาํงาน  เหมือนกรอบครู 

  3. กรอบห้องเรียน  ส่วนประกอบและวธีิการทาํงาน  เหมือนกรอบครู 

 หมายเหตุ  หากคาบที�เลือก  ครูวา่ง  นกัเรียนวา่ง  และหอ้งเรียนวา่ง  ช่องที� 2 ลบ  แกไ้ข และ ยา้ย   
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จะไม่สามารถเลือกไดท้ั�ง  3  กรอบ  แต่ละปรากฏปุ่มคาํสั�ง เพิ�มและคน้หารหสัวชิา  ใหเ้ลือกในช่องที� 2 กรอบ

ของครูแทน  เพื�อเพิ�มคาบจดัตารางสอนใหค้รู  นกัเรียน  และหอ้งเรียน 

วธีิการเลือกการทาํงานแบบอื�นๆ 

     คลกิซ้าย  ที�วนัและคาบที�ตอ้งการ  แลว้เลือกปุ่มคาํสั�งอื�นๆ ทาํงานต่อ ไดแ้ก่ 

  4. ปุ่ มคําสั�ง Lock คาบครู  ใชก้าํหนด Lock คาบครูเพียงแฟ้มขอ้มูลเดียว 

  5. ปุ่ มคําสั�ง Lock คาบนักเรียน  ใชก้าํหนด Lock คาบนกัเรียนเพียงแฟ้มขอ้มูลเดียว 

  6. ปุ่ มคําสั�ง Lock คาบห้องเรียน  ใชก้าํหนด Lock คาบหอ้งเรียนเพียงแฟ้มขอ้มูลเดียว 

  7. ปุ่ มคําสั�ง Lock คาบครูกบันักเรียน  ใชก้าํหนด Lock คาบครูกบันกัเรียนพร้อมกนั 

  8. ปุ่ มคําสั�ง Lock คาบครูกบัห้องเรียน  ใชก้าํหนด Lock คาบครูกบัหอ้งเรียนพร้อมกนั 

  9. ปุ่ มคําสั�ง Lock คาบนักเรียนกบัห้องเรียน ใชก้าํหนด Lock คาบนกัเรียนกบัหอ้งเรียนพร้อมกนั 

        10. ปุ่ มคําสั�ง ภาคเรียน/ปี/เวลา/คาบ  ใชเ้พื�อกาํหนดภาคเรียนที� ปีการศึกษา เวลา และ  คาบ  ควรกาํหนด

ล่วงหนา้ตั�งแต่เริ�มจดัตารางสอน 

  11. ปุ่ มคําสั�ง รหัสวชิา  ใชเ้พิ�ม ลบ แกไ้ข  รหสัวชิา  ซึ� งเป็นรหสัวชิาทั�งปีการศึกษา 

 1.3 ข้อเสนอแนะ 

  1.3.1 ควรศึกษาขั�นตอนการจดัตารางสอน  จากบทที� 1 บทนาํ ใหเ้ขา้ใจก่อน 

  1.3.2 เมื�อ Lock คาบเสร็จแลว้ ควรจดัจากครูที�มีคาบสอนติดต่อกนั 4 คาบ,3 คาบ, 2 คาบก่อน  เพราะครู

เหล่านี� เมื�อจดัเสร็จแลว้  จะยา้ยคาบยาก  สุดทา้ยควรจดัครูที�สอนสัปดาห์ละคาบ  คาบใดก็ได ้ เช่น หมวดวชิา

พลานามยั   

  1.3.3 การลบหรือยา้ยคาบจดัตารางสอน  ควรบนัทึกคาบที�ลบหรือยา้ยลงกระดาษไวด้ว้ย   เพราะอาจจะ

ลืมได ้ ขอ้สาํคญั  การลบและการยา้ย  จะลบและยา้ย  ตามคาบที�ปรากฏ  เช่น  ครูเพลินพิศ  สอนวชิา  ท 401   

นกัเรียน ชั�น ม. 4/8  หอ้งเรียน  636  การลบและการยา้ย  ก็จะกระทาํกบั  3  ฐานขอ้มูล  ไดแ้ก่  ฐานขอ้มูลครู   

ทาํการลบหรือยา้ยคาบใหก้บัครูเพลินพิศ  ฐานขอ้มูลนกัเรียน  ทาํการลบหรือยา้ยคาบใหก้บันกัเรียน ชั�น ม.4/8  

ฐานขอ้มูลหอ้งเรียน  ทาํการลบหรือยา้ยคาบใหก้บัหอ้งเรียน 636  ดงันั�น  หากไม่จดบนัทึกไวอ้าจจะลืมคาบที�ลบ

หรือยา้ยได ้  

  1.3.4 หากตอ้งการกาํหนดคาบแบบอื�น  เช่น Lock คาบครู  Lock คาบนกัเรียน กาํหนด ภาคเรียนที� ปี

การศึกษา เวลา คาบ  ฯลฯ  ใหค้ลิกซา้ยที�วนั/คาบใดก็ได ้ แลว้จึงเลือกปุ่มคาํสั�งต่างๆ  ต่อจากฟอร์ม  กาํหนดคาบ  

จดัตารางสอน 
 

2. แทรกช่องว่าง/ลบช่องว่าง พร้อมกนั คาํอธิบายดูจากฟอร์มในโปรแกรม แทรกช่องวา่ง/ลบช่องวา่ง พร้อมกนั 
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แสดง/ตรวจสอบ 

 

 เมนูบาร์  แสดง/ตรวจสอบ  มีเมนูยอ่ยต่างๆ  ใหเ้ลือกดงันี�   

  1. แสดง การกาํหนดเงื�อนไข 

  2. แสดง ภาคเรียน / ปีการศึกษา / เวลา / คาบ 

  3. แสดง ครู 

  4. แสดง นกัเรียน 

  5. แสดง หอ้งเรียน 

  6. แสดง รหสัวชิา 

       7. แสดง  / ตวรจสอบ  ตารางสอนครู 

       8. แสดง /  ตรวจสอบ  ตารางเรียนนกัเรียน 

      9. แสดง /  ตรวจสอบ  ตารางการใชห้อ้งเรียน 

  10. ตรวจสอบการซํ� าซอ้นครู 

  11. ตรวจสอบการซํ� าซอ้นนกัเรียน 

  12. ตรวจสอบการซํ� าซอ้นหอ้งเรียน 

   

1.  แสดง การกาํหนดเงื�อนไข 

  ใชแ้สดงการกาํหนดเงื�อนไข  คาํนาํหนา้รหสันกัเรียน  ไดแ้ก่  ชั�น ม. ชั�น ป. นกัเรียน นิสิต 

นกัศึกษา  และแสดงค่าเริ�มตน้บนัทึกทา้ยตาราง  การทาํงานเหมือนเมนูกาํหนดเงื�อนไข  เพียงแต่ไม่สามารถ

กาํหนดค่าได ้

 

2. แสดงภาคเรียน/ปีการศึกษา/เวลา/คาบ  

  ใชแ้สดงภาคเรียน/ปีการศึกษา/เวลา/คาบ  การทาํงานคลา้ยเมนูบาร์  จดัการระบบ  เมนูยอ่ย  กาํหนด ภาค

เรียน/ปีการศึกษา/เวลา/คาบ   เพียงแต่ไม่สามารถแกไ้ขรายการต่าง ๆ ได ้

 

3. แสดง ครู 

  ใชแ้สดงรายชื�อครู  เรียงตามรหสัครู  การทาํงานคลา้ยเมนูบาร์  จดัการระบบ  เมนูยอ่ย กาํหนด ครู   

เพียงแต่ไม่สามารถ  เพิ�ม-ลบ  รายชื�อครูได ้
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4. แสดง นักเรียน 

  ใชแ้สดงรายชื�อนกัเรียน หรือ ชั�น เรียงตามกลุ่มระดบัชั�นและเลขเรียงลาํดบั การทาํงานคลา้ยเมนูบาร์ 

จดัการระบบ  เมนูยอ่ย  กาํหนด นกัเรียน  เพียงแต่ไม่สามารถ  เพิ�ม-ลบ-แกไ้ข  รหสัชั�นได ้

 

5. แสดง ห้องเรียน 

  ใชแ้สดงรายชื�อหอ้งเรียน  เรียงตามรหสัหอ้งเรียน    การทาํงานคลา้ยเมนูบาร์  จดัการระบบ  เมนูยอ่ย  

กาํหนด หอ้งเรียน    เพียงแต่ไม่สามารถ เพิ�ม-ลบ-แกไ้ข รหสัหอ้งเรียนได ้

 

6. แสดง รหัสวชิา 

  ใชแ้สดงรหสัวชิา  ทั�งปีการศึกษา  เรียงตามรหสัวชิา  การทาํงานคลา้ยเมนูบาร์  จดัการระบบ  เมนูยอ่ย 

กาํหนด รหสัวชิา  เพียงแต่ไม่สามารถเพิ�ม-ลบ-แกไ้ข รหสัวชิาได ้ 

 

7. แสดง/ตรวจสอบ ตารางสอนครู 

 7.1 หน้าที�  ใชแ้สดงคาบสอนครู  และตรวจสอบจาํนวนคาบ หรือ เช็คคาบสอน 

     7.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 7.1 แสดงฟอร์ม แสดงตารางสอนครู 

   จากรูปที� 8.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

  7.2.1 ปุ่ มคําสั�ง ค้นหาครู ใชเ้ลือกรายชื�อครู  เมื�อเลือกไดแ้ลว้ Text  box รหสัครู  คาํนาํหนา้ชื�อ ,ชื�อ, 

นามสกุล  จาํนวนคาบรวมของครู  จะเปลี�ยนไปตามรหสัครูที�เลือก 

  7.2.2 ปุ่ มคําสั�ง เช็คคาบ  ใชเ้ช็คจาํนวนคาบสอนของครู 
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  7.2.3 ตารางแสดงคาบสอน  ใชแ้สดงคาบสอนของครู  โดยที�ลากเมา้ส์ผา่นวนัและคาบ  จะมี  Tooltiptext  

ปรากฏขึ�นวา่  คาบนั�นเกิดจากการจดัตารางสอนแบบใด 

  7.2.4 Page Frame จํานวนคาบและบันทกึท้ายตารางสอนครู  ใชแ้สดงจาํนวนคาบและกาํหนดขอ้ความ 

บนัทึกทา้ยตารางสอนครู 

 7.3 ข้อเสนอแนะ 

  7.3.1 แบบเมนูฟอร์มนี�ตอ้งการแสดง  7 วนัวนัละ 14 คาบ  ทาํใหส้ระบนและสระล่างหายไป  แต่ขอ้มูล

จริงยงัคงมีเหมือนเดิมสระบน-ล่างเหมือนเดิม  

  7.3.2 หากตอ้งการบนัทึกครู  จะบนัทึกขอ้ความอะไรก็ได ้ เช่น  ขอวา่งคาบที� 1 ทุกวนั, 

ขอวา่งภาคบ่ายวนัศุกร์,จดัเสร็จแลว้  เป็นตน้ 

  7.3.3 การเช็คคาบจะเอา  รหสัวชิาและชั�น   ที�ตรงกนัเท่านั�นมารวมคาบ  เช่น  ค 013ชั�น ม. 5/3   

ตรวจทุกวนัทุกคาบแลว้มี  4  คาบ ก็จะแสดงวา่มี 4 คาบ เป็นตน้ 

 

8. แสดง/ตรวจสอบ ตารางเรียนนักเรียน 

 การทาํงานคลา้ย  แสดง/ตรวจสอบ  ตารางสอนครู 

 

9. แสดง/ตรวจสอบ ตารางการใช้ห้องเรียน 

 การทาํงานคลา้ย  แสดง/ตรวจสอบ  ตารางสอนครู 

 

10. ตรวจสอบการซํ�าซ้อนครู 

    10.1 หน้าที�  ใชต้รวจสอบ  วนัเดียวกนั   คาบเดียวกนั  ครู 2 คน ใชห้อ้งเรียนเดียวกนัลกัษณะเช่นนี�  เรียกวา่  

เกิดการซํ� าซอ้น  หรือ ชนกนั  สาเหตุเกิดจากการจดัแบบ Lock คาบครู (ทีละคน)  หรือ Lock  คาบครู  (พร้อมกนั

หลายคน)  ซึ� งเปิดโอกาสใหคี้ยข์อ้มูลกาํหนดคาบ หรือ  Lock  คาบไดอ้ยา่งอิสระ  ทาํใหเ้กิดการซํ� าซอ้นหรือชน

กนัได ้  หรือบางทีเกิดจากผูจ้ดัเองตอ้งการใหค้รู 2 คน หรือมากกวา่ใชห้อ้งเรียนหอ้งเดียวกนั  ในวนัและคาบ

เดียวกนั 
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10.2 วธีิการทาํงาน      

รูปที� 10.1  แสดงการตรวจสอบการซํ�าซ้อนครู 

 จากรูปที�  10.1  มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

  10.2.1 ปุ่ มคําสั�ง ตรวจบางคาบ  ใชต้รวจทีละคาบ โดยคาบที�จะตรวจ  ตั�งค่าไดจ้าก   Combo  box   วนั

และคาบที� 

  10.2.2 ปุ่ มคําสั�ง  ตรวจทุกวนัทุกคาบ  ใชต้รวจทุกวนัทุกคาบ  โดยเริ�มตั�งแต่  วนัจนัทร์   คาบที�  1 , …,  

วนัอาทิตย ์ คาบที� 14 ตามลาํดบั 

 10.3 ข้อเสนอแนะ   

  10.3.1 เมื�อจดัตารางสอนเสร็จ ควรตรวจสอบการซํ� าซอ้น ก่อนที�จะพิมพต์ารางสอนออกใช ้

  10.3.2  ควรจดบนัทึก  เมื�อพบวา่มีการซํ� าซอ้น  เพราะตอ้งแกไ้ขเอง โปรแกรมไม่ไดแ้กไ้ขให ้

 10.3.3 หากจงใจหรือตอ้งการใหซ้ํ� าซอ้นกนั  เช่น  วนัและคาบเดียวกนัตอ้งการใหค้รู  2 คน   

     สอนหอ้งเรียนเดียวกนั ก็ปล่อยไวโ้ดยไม่ตอ้งแกไ้ข 

 

11. ตรวจสอบการซํ�าซ้อนนักเรียน 

  เป็นการตรวจการซํ� าซอ้นแบบ  วนัเดียวกนั  คาบเดียวกนั  นกัเรียน 2 ชั�น ใชห้อ้งเรียน 

เดียวกนั  การทาํงานคลา้ยเมนู   ตรวจสอบการซํ� าซอ้นครู 

 

12. ตรวจสอบการซํ�าซ้อนห้องเรียน 

  เป็นการตรวจการซํ� าซอ้นแบบ  วนัเดียวกนั  คาบเดียวกนั  หอ้งเรียน  2  หอ้งมีครูสอน 

คนเดียวกนั   ทาํงานคลา้ยเมนู  ตรวจสอบการซํ� าซอ้นครู 
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พมิพ์รายงาน 

 

      เครื�องพิมพทุ์กยี�หอ้ทุกรุ่นเมื�อติดตั�งลง  Windows  จะใหผ้ลการพิมพเ์ป็นกระดาษ  A4  ซึ� งเป็นค่า  Default  

แต่โปรแกรมจดัตารางสอนตอ้งการขนาดกระดาษหลายขนาด  เช่น  A4 , Legal  เป็นตน้  ดงันั�นจึงตอ้งมีการตั�ง

ขนาดกระดาษ  เพื�อใหส้ามารถพิมพอ์อกได ้ โดยที�ขอ้ความครบสมบูรณ์ไม่ขาดหาย  ซึ� งการตั�งขนาดกระดาษ  

จะตั�งที�  Windows  ตาํแหน่ง  Setting  Printer หรือ Printer and Faxes 

  ในโปรแกรมจดัตารางสอน  แต่ละฟอร์มที�สั�งพิมพร์ายงานจะมี  ปุ่มคาํสั�ง ขนาดกระดาษ  ใชค้ลิกเพื�อ

แสดงการตั�งเครื�องพิมพ ์ และกาํหนดขนาดกระดาษต่างๆ   เช่น  พิมพฟ์อร์มวางแผนการจดัตารางสอน  เมื�อคลิก

ปุ่มคาํสั�ง  ขนาดกระดาษ จะปรากฏ ขอ้ความ  

รูปที�  A แสดงการตั�งเครื�องพิมพ์และขนาดกระดาษ 

 จากรูปที� A หมายความวา่ โปรแกรมจะพิมพอ์อกไดต้อ้งตั�งเครื�องพิมพ ์มีขนาดกระดาษ เป็น 

A4  หรือ  กวา้งเท่ากบั  29.7 ฃม.  สูงเท่ากบั  21  ฃม. และพิมพแ์นวนอน  วธีิการตั�งเครื�องพิมพท์าํดงันี�  

  - ยบุหนา้จอ  โปรแกรมจดัตารางสอนไปอยูบ่น Task bar โดยคลิกปุ่ม  Minimize  มุมขวา-บน  

  - คลิกปุ่ม เริ�ม-Start บน Task bar 

      - เลือกเมนู  Printer  Setting  หรือ  เลือก Printers and Faxes 

      - หาก Printer ที�ใชไ้ม่มีเครื�องหมายถูก () แสดงวา่  ไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็นเครื�องพิมพที์�กาํลงัใชอ้ยูใ่ห ้ 

คลิกขวาที�  Printer  ที�ใช ้ เลือก  Set as default printer  จะมีเครื�องหมายถูก () ปรากฏขึ�น 

  - คลิกขวาที�  Printer  ที�ใช ้ เลือก  Print Preferences…  ต่อจากนั�นใหห้าขนาดกระดาษ  A4 และพิมพ์

แนวนอน   ซึ� งเครื�องพิมพแ์ต่ละเครื�องมีการกาํหนดไม่เหมือนกนั  บางเครื�องพิมพจ์ะไม่พบขนาดกระดาษ A4 

และพิมพแ์นวนอน  ซึ� งตอ้งเลือกปุ่มคาํสั�ง Advance… จึงจะพบขนาดกระดาษ A4  และพิมพแ์นวนอน 

  - เลือก Ok  ตอบตกลง  หรือ  Apply  เพื�อใหเ้ครื�องพิมพพ์ร้อมทาํงานตามกาํหนด 

  - เรียกโปรแกรมจดัตารางสอนที�อยูบ่น  Task Bar  กลบัมาทาํงานคืน  ก็จะพิมพต์ามโปรแกรมกาํหนด

ได ้
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  หมายเหตุ  การตั�งเครื�องพิมพต์ั�งเพียงครั� งเดียว  แลว้จะพิมพไ์ดต้ลอด  ยกเวน้วา่  การดูภาพก่อนพิมพ ์ 

แลว้ภาพก่อนพิมพไ์ม่สมประกอบ  หรือไม่แสดงภาพก่อนพิมพ ์ เราจึงจะตอ้งกาํหนด 

เครื�องพิมพอี์กครั� ง 

 

การลบข้อมูลออกจากคําสั�งพมิพ์ 

 หากเราสั�งพิมพง์าน 1 ชิ�นงาน  หรือหลายๆ  ชิ�นงานพร้อมๆกนั   ถา้ขอ้มูลยงัไม่พิมพอ์อก 

เครื�องพิมพ ์ แสดงวา่ขอ้มูลจะยงัคงคา้งอยู ่  เราสามารถลบออกได ้  ตามขั�นตอนต่างๆ ดงันี�  

- ยบุหนา้จอ  โปรแกรมจดัตารางสอน ไปอยูบ่น Task bar โดยคลิกปุ่ม Minimize มุมขวา-บน 

          - คลิกปุ่ม เริ�ม-Start บน Task bar 

 - เลือก Printer And Faxes 

 - ดบัเบิ�ลคลิก  Printer  ที�ใช ้

 - คลิกที�เมนูบาร์  Printer  

 - เลือก Purge Print Job  หรือ  Cancel  All  Documents  เพื�อยกเลิกการพิมพทุ์กรายการ    

หากตอ้งการยกเลิกเพียงบางรายการใหค้ลิกเลือกขอ้มูลที�คา้งยงัไม่พิมพอ์อก  กดตามดว้ยปุ่ม Delete  

 - คลิกกากบาท  มุมขวาบนปิดวนิโดวชื์�อเครื�องพิมพ ์

 

  สาํหรับ  เมนูบาร์  พิมพร์ายงาน  มีเมนูยอ่ยต่าง  ๆ   ดงันี�  

   1. พิมพภ์าคเรียน/ปีการศึกษา/เวลา/คาบ 

   2. พิมพร์หสั ชื�อ-สกุล ครู-อาจารย ์

   3. พิมพร์ายชื�อนกัเรียน 

   4. พิมพร์ายชื�อหอ้งเรียน 

   5. พิมพร์ายชื�อรหสัวชิา 

   6. พิมพต์ารางสอนครู  (ทีละคน) 

   7. พิมพต์ารางเรียนนกัเรียน  (ทีละชั�น) 

   8. พิมพต์ารางการใชห้อ้งเรียน  (ทีละหอ้งเรียน) 

   9. พิมพต์ารางสอนครูรวม 

   10. พิมพต์ารางเรียนนกัเรียนรวม 

   11. พิมพต์ารางการใชห้อ้งเรียนรวม 

   12. พิมพต์ารางสอนครู (ขนาดเล็ก) 
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   13. พิมพต์ารางเรียนนกัเรียน (ขนาดเล็ก) 

   14. พิมพต์ารางการใชห้อ้งเรียน (ขนาดเล็ก) 

   15. พิมพต์รวจสอบคาบวา่ง ครู 

             16. พิมพต์รวจสอบคาบวา่ง นกัเรียน 

            17. พิมพต์รวจสอบคาบวา่ง  หอ้งเรียน 

   18. พิมพจ์าํนวนคาบรวม ครู 

             19. พิมพจ์าํนวนคาบรวม นกัเรียน 

   20. พิมพจ์าํนวนคาบรวม หอ้งเรียน 

   21. พิมพฟ์อร์มรายละเอียดวชิาสอน 

   22. พิมพฟ์อร์มวางแผนการจดัตารางสอน 

 

1.  พมิพ์ภาคเรียน/ปีการศึกษา/เวลา/คาบ 

  การทาํงานเมนูนี� เหมือนเมนูบาร์  จดัการระบบ เมนูยอ่ย  กาํหนด ภาคเรียนที�/ปีการศึกษาเวลา/คาบ 

 

2. พมิพ์รหัส ชื�อ-สกุล ครู-อาจารย์ 

     2.1 หน้าที�  ใชพ้ิมพร์หสั  ชื�อ-สกุล  ครู-อาจารย ์ ที�มีทั�งหมดในแฟ้มขอ้มูล  โดยโปรแกรมจะคาํนวณ  และ

กาํหนดจาํนวนหนา้ทั�งหมดให ้ 

     2.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 2.1 แสดงการตั�งค่าพิมพ์รหัส ชื�อ-สกุล ครู-อาจารย์ 

   จากรูปที� 2.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  
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  2.2.1 Check box พมิพ์บันทกึท้ายตารางสอนครู  ใชเ้พื�อใหพ้ิมพบ์นัทึกทา้ยตารางสอนครูดว้ย 

  2.2.2 Text box จํานวนหน้าที�มีทั�งหมด  หาก  Check box พิมพบ์นัทึกทา้ยตารางสอนครู 

ถูกเลือก  จะพิมพห์นา้ละ  16  คน  หาก Check box พิมพบ์นัทึกทา้ยตารางสอนครูไม่ถูกเลือก  จะพิมพห์นา้ละ 

64 คน  จาํนวนหนา้จะแสดงใน Text box และไม่สามารถแกไ้ขจาํนวนหนา้ได ้

  2.2.3 Spinner ต้องการพมิพ์หน้าที�  ใชก้าํหนดหนา้ที�ตอ้งการพิมพ ์

  2.2.4 ปุ่ มคําสั�ง ขนาดกระดาษ   ใชแ้สดงขนาดกระดาษและการตั�งเครื�องพิมพ ์

  2.2.5 ปุ่ มคําสั�ง ภาพก่อนพมิพ์/พมิพ์  ใชแ้สดงภาพก่อนพิมพ ์  หากส่วนประกอบ และขอ้มูลถูกตอ้ง  

สามารถสั�งพิมพไ์ดจ้ากแถบเครื�องมือภาพก่อนพิมพ ์

 2.3 ข้อเสนอแนะ 

  2.3.1 โปรแกรมตอ้งการขนาดกระดาษ  A4  หรือ  กวา้ง  21 เซนติเมตร สูง  29.7 เซนติเมตร   

ดงันั�น  หากภาพก่อนพิมพไ์ดภ้าพไม่ครบองคป์ระกอบ  ควรตั�งเครื�องพิมพใ์หถู้กตอ้ง 

  2.3.2 โปรแกรมจะพิมพโ์ดยเรียงรหสัครูจากนอ้ยไปมาก 

 

3. พมิพ์รายชื�อนักเรียน (รหัสชั�น) 

 เหมือนหวัขอ้ 2. พิมพ ์รหสั ชื�อ-สกุล ครู-อาจารย ์

 

4. พมิพ์รายชื�อห้องเรียน 

เหมือนหวัขอ้ 2. พิมพ ์รหสั ชื�อ-สกุล ครู-อาจารย ์

 

5. พมิพ์รายชื�อรหัสวชิา 

 ใชพ้ิมพชื์�อรหสัวชิาทั�งปีการศึกษาที�เปิดสอน  โดยพิมพห์นา้ ละ 192  รายวชิา  วธีิการทาํงานคลา้ยพิมพ์

รหสั  ชื�อ-สกุล  ครู-อาจารย ์ 
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6. พมิพ์ตารางสอนครู  (ทลีะคน) 

 6.1 หน้าที�  ใชพ้ิมพต์ารางสอนครูทีละคน  โดยสามารถเลือกครู  เลือกจาํนวนวนัและคาบได ้

 6.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที�  6.1 แสดง Page กาํหนด # เลือกครูที�จะพิมพ์ 

   จากรูปที� 6.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

  6.2.1 Option Group เลือกรายการ  ใชส้าํหรับเลือกครูตามที�ตอ้งการ 

  6.2.2 ตารางแสดงรายการเพื�อเลือก  ใชส้าํหรับแสดงรายการขอ้มูลครู  และสามารถเลือกหรือทาํ

เครื�องหมาย  #  ไดโ้ดย  คลิกที�ช่องเลือกหนา้ชื�อครูที�ตอ้งการ  หรือขณะเคอร์เซอร์อยูใ่นช่องเลือก   

ใหก้ดปุ่ม  +(บวก)  หรือ -(ลบ)  บนคียบ์อร์ด  นอกจากนี�ในตารางหากช่องใดเป็นแถบสีขาว  แสดงวา่  สามารถ

แกไ้ขขอ้มูลได ้

  6.2.3 ปุ่ มคําสั�ง ล้าง # หมด  ใชเ้พื�อกาํหนดใหค้รูทุกคนไม่มีเครื�องหมาย #  หรือไม่เลือกพิมพ ์

  6.2.4 ปุ่ มคําสั�ง เพิ�ม # หมด  ใชเ้พื�อกาํหนดใหค้รูทุกคนมีเครื�องหมาย #  หรือเลือกพิมพ ์

  6.2.5 ปุ่ มคําสั�ง แสดงครู  ใชเ้พื�อแสดงตารางสอนครูตาม  Pointer  ชี�  

  6.2.6 ปุ่ มคําสั�ง ค้นหา  ใชเ้พื�อคน้หาชื�อครู  โดยคน้หาตาม  รหสัครู  ชื�อครู  หรือ นามสกุลครู 

   เมื�อเลือกครูที�จะพิมพไ์ดแ้ลว้  ใหค้ลิกเลือก  Page  แสดงรายการที�เลือกพิมพ ์ ตั�งค่าพิมพ ์และพิมพ์

ตารางสอนครูทีละคน  ซึ� งจะไดภ้าพตามรูปที�  6.2 

   จากรูปที�  6.2  มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

  6.2.7 ตารางแสดงรายการที�เลือกพมิพ์  ใชแ้สดงรายการที�เลือกพิมพ ์ หรือทาํเครื�องหมาย #  และสามารถ

แกไ้ขขอ้มูลในช่องที�เป็นแถบสีขาวได ้

  6.2.8 Option Group เลือกช่วงวนัและจํานวนคาบ  ใชเ้พื�อใหพ้ิมพต์ารางสอนครูทีละคนตามช่วงวนัและ

จาํนวนคาบที�เลือก 



7-6 

รูปที�  6.2 แสดง Page แสดงรายการที�เลือกพิมพ์ ตั�งค่าพิมพ์และพิมพ์ตารางสอนครูทีละคน 

  6.2.9 Option Group , Spinner  และ Check Box  ใชเ้พื�อกาํหนดค่า หรือ  ตั�งค่าก่อนพิมพ ์

เพื�อใหไ้ดร้ายงานออกมาดูสวยงาม 

  6.2.10 ปุ่ มคําสั�ง ขนาดกระดาษ  ใชแ้สดงขนาดกระดาษและการตั�งเครื�องพิมพ ์

  6.2.11 ปุ่ มคําสั�ง เกบ็ค่าตั�งพมิพ์ไว้ใช้ครั�งต่อไป  ใชส้าํหรับเก็บค่าที�ตั�งพิมพไ์วใ้ชค้รั� งต่อไป 

  6.2.12 ปุ่ มคําสั�ง ให้ค่าตั�งพมิพ์ตามที�เกบ็ไว้  ใชส้าํหรับใหค้่าตั�งพิมพต์ามที�เก็บไว ้

  6.2.13 ปุ่ มคําสั�ง ภาพก่อนพมิพ์  ใชแ้สดงภาพก่อนพิมพ ์ หากตอ้งการพิมพอ์อกทาง 

เครื�องพิมพใ์หค้ลิกรูปเครื�องพิมพที์�แถบเครื�องมือ  Print Preview  หากไม่ตอ้งการพิมพ ์ ใหค้ลิกที� 

รูปประตูมีลูกศรชี�ออก 

  6.2.14 ปุ่ มคําสั�ง พมิพ์  ใชเ้พื�อพิมพโ์ดยไม่ตอ้งแสดงภาพก่อนพิมพ ์

 6.3 ข้อเสนอแนะ 

  6.3.1 ในครั� งแรกควรตั�งค่าพิมพ ์ และดูภาพก่อนพิมพห์รือพิมพอ์อกตรวจสอบ  เมื�อตรวจสอบแลว้

ปรากฏวา่  ไม่มีอกัษรลน้ช่อง  ดูแลว้สวยงาม  ควรบนัทึกเก็บค่าพิมพไ์วใ้ชง้านครั� งต่อไป  โดยคลิกที�ปุ่มคาํสั�ง  

เก็บค่าตั�งพิมพไ์วใ้ชค้รั� งต่อไป  (ปุ่มคาํสั�งที�เป็นรูปดิสตเ์ก็ต)  ในครั� งต่อไปสามารถเรียกค่าตั�งพิมพม์าใชไ้ดท้นัที  

โดยคลิกที�ปุ่มคาํสั�ง  ใหค้่าตั�งพิมพต์ามที�เก็บไว ้(ปุ่มคาํสั�งที�เป็นรูปกระดาษและ 

ปากกา) 

  6.3.2 ไม่ควรตั�งตวัเลข  กาํหนดพิมพต่์อเนื�องจาํนวนมากๆ  เพราะจะทาํใหเ้ครื�องพิมพพ์ิมพไ์ม่ทนัและเกิด

ผดิพลาดได ้

  6.3.3 สามารถเลือกครูพิมพไ์ด ้ แต่ไม่สามารถสลบัตาํแหน่งครูที�จะพิมพไ์ด ้

  6.3.4 การกาํหนดตราโรงเรียน  กรุณาศึกษาจากเมนู  กาํหนด ตราโรงเรียน 
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7. พมิพ์ตารางเรียนนักเรียน (ทลีะชั�น) 

 ใชใ้นการพิมพต์ารางเรียนนกัเรียน  วธีิการทาํงานคลา้ยเมนูพิมพต์ารางสอนครู (ทีละคน) 

 

8. พมิพ์ตารางการใช้ห้องเรียน (ทลีะห้องเรียน) 

 ใชใ้นการพิมพต์ารางการใชห้อ้งเรียน  วธีิการทาํงานคลา้ยเมนูพิมพต์ารางสอนครู (ทีละคน) 

 

9. พมิพ์ตารางสอนครูรวม 

 9.1 หน้าที�  ใชใ้นการพิมพต์ารางสอนครูรวม  โดยพิมพสู์งสุดหนา้ละจาํนวน  7 คน สามารถพิมพ ์

ลงไขเขา้เล่ม  หรือ พิมพติ์ดบอร์ด  เพื�อเป็นตารางสอนครูรวมของฝ่ายวชิาการหรือของกลุ่มสะระฯได ้

 9.2 วธีิการทาํงาน  

  การทาํงานในเมนูนี�   เหมือนเมนู  พิมพต์ารางสอนครู (ทีละคน)  ซึ� งการทาํงานมี  2  ขั�นตอน  คือ 

  9.2.1 เลือกครูที�จะพมิพ์  ในขั�นตอนนี� เป็นการเลือกครูที�จะพิมพ ์ โดยที�ครูที�เลือกพิมพจ์ะตอ้งมี

เครื�องหมาย  #  ในช่องเลือก 

  9.2.2 ตั�งค่าพมิพ์และพมิพ์  ในขั�นตอนนี�จะเป็นการตั�งค่าพิมพ ์ และพิมพร์ายงานออกทางเครื�องพิมพ ์

 9.3 ข้อเสนอแนะ 

  9.3.1 สามารถพิมพล์งไข  เพื�อเขา้เล่ม  หรือพิมพล์งกระดาษสีสวยงามเพื�อจดับอร์ดตารางสอนฝ่าย

วชิาการ หรือบอร์ดตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ได ้

  9.3.2 ก่อนพิมพทุ์กครั� ง  ควรเลือกรายการเริ�มตน้พิมพ ์ โดยคลิกที�รายชื�อครูในตาราง 

  9.3.3 ควรเลือกวนั/คาบ  ใหเ้หมาะสม 

  9.3.4 สามารถกาํหนดขอ้ความหวักระดาษได ้ ดงันั�นควรตั�งชื�อใหเ้หมาะสม  เช่น  พิมพใ์ห ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  อาจตั�งชื�อเป็น  ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เป็นตน้ 

  9.3.5 ควรใชปุ่้มคาํสั�ง เก็บค่าตั�งพิมพไ์วใ้ชค้รั� งต่อไป  และปุ่มคาํสั�ง  ใหค้่าตั�งพิมพต์ามที�เก็บไว ้ เพื�อความ

สะดวกรวดเร็วในการพิมพ ์

 

10. พมิพ์ตารางเรียนนักเรียนรวม 

 การพิมพต์ารางนกัเรียนรวม  มีวธีิการทาํงาน คลา้ยเมนูพิมพต์ารางสอนครูรวม 

 

11. พมิพ์ตารางการใช้ห้องเรียนรวม 

 การพิมพต์ารางใชห้อ้งเรียนรวม  มีวธีิการทาํงานคลา้ยเมนูพิมพต์ารางสอนครู 
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12. พมิพ์ตารางสอนครู (ขนาดเลก็) 

 12.1 หน้าที�  ใชพ้ิมพต์ารางสอนครูขนาดเล็ก เท่าบตัรประชาชนหรือบตัร ATM โดยใชก้ระดาษ A4  ควรใช้

เครื�องพิมพ ์ Laser Jet  เพราะตวัหนงัสือมีขนาดเล็ก 

 12.2 วธีิการทาํงาน 

   การทาํงานในเมนูนี�  เหมือนเมนู พิมพต์ารางสอนครู(ทีละคน)  ซึ� งการทาํงานมี  2  ขั�นตอน  คือ 

  12.2.1 เลือกครูที�จะพมิพ์  ในขั�นตอนนี� เป็นการเลือกครูที�จะพิมพ ์ โดยที�ครูที�เลือกพิมพจ์ะตอ้งมี

เครื�องหมาย  #  ในช่องเลือก 

  12.2.2 ตั�งค่าพมิพ์และพมิพ์  ในขั�นตอนนี�จะเป็นการตั�งค่าพิมพ ์ และพิมพร์ายงานออกทางเครื�องพิมพ ์

 12.3 ข้อเสนอแนะ 

  12.3.1 การพิมพต์ารางสอนครู (ขนาดเล็ก)  เท่าบตัรประชาชน หรือบตัร ATM เป็นตาราง            สอนครู

ขนาดเล็กมีพื�นที�มีนอ้ย  ทาํใหเ้ลือกไดบ้างวนัและบางคาบเท่านั�น   

  12.3.2 ตวัอกัษรที�พิมพมี์ขนาดเล็กมาก  ควรใชเ้ครื�องพิมพ ์Laser  Jet  เพราะจะทาํใหไ้ด ้

ตวัอกัษรคมชดั 

 

13. พมิพ์ตารางเรียนนักเรียน (ขนาดเลก็) 

 การพิมพต์ารางเรียนนกัเรียน (ขนาดเล็ก)  มีวธีิการทาํงานคลา้ยเมนูพิมพต์ารางสอนครู  

(ขนาดเล็ก) 

 

14. พมิพ์ตารางการใช้ห้องเรียน (ขนาดเลก็) 

 การพิมพต์ารางการใชห้อ้งเรียน (ขนาดเล็ก)  มีวธีิการทาํงานคลา้ยเมนูพิมพต์ารางสอนครู  

(ขนาดเล็ก) 
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15. พมิพ์ตรวจสอบคาบว่างครู 

 15.1 หน้าที�  ใชพ้ิมพเ์พื�อตรวจสอบดูคาบวา่งของครู  แต่ละคน  เพื�อนาํมาวางแผนการจดัตารางสอน  

โดยเฉพาะในกรณีคนทา้ย ๆ  เริ�มจดัยาก 

     15.2 วธีิการทาํงาน 

   การทาํงานในเมนูนี�  เหมือนเมนู พิมพต์ารางสอนครู(ทีละคน)  ซึ� งการทาํงานมี  2  ขั�นตอน  คือ 

  15.2.1 เลือกครูที�จะพมิพ์  ในขั�นตอนนี� เป็นการเลือกครูที�จะพิมพ ์ โดยที�ครูที�เลือกพิมพจ์ะตอ้งมี

เครื�องหมาย  #  ในช่องเลือก 

  15.2.2 ตั�งค่าพมิพ์และพมิพ์  ในขั�นตอนนี�จะเป็นการตั�งค่าพิมพ ์ และพิมพร์ายงานออกทางเครื�องพิมพ ์

 15.3 ข้อเสนอแนะ 

  15.3.1 ควรพิมพอ์อกมาตรวจสอบ  เมื�อจดัตารางสอนไปหลายคนแลว้และเริ�มจดัยาก 

  15.3.2 ตอ้งการพิมพห์นา้ที�  ใหเ้ลือกตวัเลข  โดยตวัเลขที�เลือกจะตอ้งอยูร่ะหวา่ง  1  ถึง  จาํนวนหนา้ที�

แสดงใน  Text  box  แต่ละวนัมีจาํนวนขอ้มูลทั�งหนา้ 

 

16. พมิพ์ตรวจสอบคาบว่างนักเรียน 

 การพิมพต์รวจสอบคาบวา่งนกัเรียน  มีวธีิการทาํงานคลา้ยเมนูพิมพต์รวจสอบคาบวา่งครู  

 

17. พมิพ์ตรวจสอบคาบว่างห้องเรียน 

 การพิมพต์รวจสอบคาบวา่งหอ้งเรียน  มีวธีิการทาํงานคลา้ยเมนูพิมพต์รวจสอบคาบวา่งครู  

 

18. พมิพ์จํานวนคาบรวม ครู 

 18.1 หน้าที�     ใชเ้พื�อพิมพจ์าํนวนคาบรวมของครู  เพื�อแสดงหรือตรวจสอบวา่  สอนกี�คาบและ 

จดัไดค้รบหรือยงั 

 18.2 วธีิการทาํงาน 

   การทาํงานในเมนูนี�  เหมือนเมนู พิมพต์ารางสอนครู(ทีละคน)  ซึ� งการทาํงานมี  2  ขั�นตอน  คือ 

  18.2.1 เลือกครูที�จะพมิพ์  ในขั�นตอนนี� เป็นการเลือกครูที�จะพิมพ ์ โดยที�ครูที�เลือกพิมพจ์ะตอ้งมี

เครื�องหมาย  #  ในช่องเลือก 

  18.2.2 ตั�งค่าพมิพ์และพมิพ์  ในขั�นตอนนี�จะเป็นการตั�งค่าพิมพ ์ และพิมพร์ายงานออกทางเครื�องพิมพ ์
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 18.3 ข้อเสนอแนะ 

  18.3.1 เนื�องจากโปรแกรมตอ้งคาํนวณคาบรวม  ดงันั�นโปรแกรมจะคาํนวณคาบรวม  นาํขอ้มูลเขียนลง

แฟ้มขอ้มูล  แลว้นาํขอ้มูลจากแฟ้มขอ้มูลพิมพอ์อกกระดาษ  ดงันั�นจะพิมพข์อ้มูลไดที้ละหนา้เท่านั�น  ไม่

สามารถพิมพแ์บบต่อเนื�องได ้

  18.3.2 การตรวจสอบคาบรวมนั�น  โปรแกรมจะตรวจสอบโดยไม่คาํนึงวา่จดัแบบใด  หากวนัและคาบใด

ไม่วา่งโปรแกรมจะนบัรวมหมด 

 

19. พมิพ์จํานวนคาบรวม นักเรียน 

 การพิมพจ์าํนวนคาบรวม นกัเรียน  มีวธีิการทาํงานคลา้ยเมนู พิมพจ์าํนวนคาบรวมครู  

 

20. พมิพ์จํานวนคาบรวม ห้องเรียน 

 การพิมพจ์าํนวนคาบรวม หอ้งเรียน  มีวธีิการทาํงานคลา้ยเมนู พิมพจ์าํนวนคาบรวมครู  

 

21. พมิพ์ฟอร์มรายละเอยีดวชิาสอน 

 21.1 หน้าที�   ใชพ้ิมพแ์บบฟอร์มรายละเอียดวชิาที�สอน  เพื�อแจกใหค้รูบนัทึกส่งกลบัเจา้หนา้ที�จดัตารางสอน  

และเจา้หนา้ที�จดัตารางสอนจะไดน้าํไปวางแผนการจดัตารางสอน 

 21.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที�  21.1 แสดงการพิมพ์ฟอร์มรายละเอียดวิชาที�สอน 

   จากรูปที�  21.1  มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

  21.2.1 Option Group กาํหนดพมิพ์ตราที�หัวกระดาษ  ใชส้าํหรับเลือกพิมพต์รา 

  21.2.2 ปุ่ มคําสั�งขนาดกระดาษ   ใชเ้พื�อแสดงการตั�งเครื�องพิมพแ์ละขนาดกระดาษที�ใช ้

  21.2.2 ปุ่ มคําสั�ง ภาพก่อนพมิพ์/พมิพ์  ใชเ้พื�อแสดงภาพก่อนพิมพ ์ หากตรวจสอบแลว้ถูกตอ้งและ 

ครบองคป์ระกอบ  สั�งพิมพนี์�ไดจ้ากแถบเครื�องมือภาพก่อนพิมพ ์
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 21.3 ข้อเสนอแนะ 

  21.3.1 รายละเอียดการบนัทึกขอ้มูลในแบบฟอร์ม มีดงันี�  

   - ผูส้อน  ใหค้รู - อาจารย ์ บนัทึกรายละเอียด 

   - รหสัผูส้อน  เจา้หนา้ที�จดัสอน  บนัทึกรายละเอียด 

   - กลุ่มสาระฯ  ใหค้รู - อาจารย ์  บนัทึกรายละเอียด 

   - ชั�น,รหสัวชิา , หอ้งรายวชิา  และคาบ / สัปดาห์  แมจ้ะเป็นวชิาเดียวกนั  ก็ใหแ้ยก  ชั�นละ 1  บรรทดั    

เช่น 

ชั�น รหสัวชิา หอ้งรายวชิา คาบ / สัปดาห์ 

6/1 ค41101 คณิตศาสตร์ 5 

6/2 ค41101 คณิตศาสตร์ 5 

1/5 ค31101 คณิตศาสตร์ 4 

             - จดัแบบ  เป็นลกัษณะของการจดั  เช่น  มี  4 คาบ  / สัปดาห์ 

จดัแบบวนัละ  1 คาบ จะเป็น 1 1 1 1  

จดัแบบมี  1 วนั เรียน 2 คาบติดกนัจะเป็น 2 1 1   

จดัแบบเรียน 2 วนั  วนัละ 2 คาบติดกนัจะเป็น 2 2    

จดัแบบเรียน  1  วนั  4 คาบตดักนัจะเป็น 4     

   -หมายเหตุ  ใชบ้นัทึกหมายเหตุต่าง  ๆ 

   -รวมคาบทั�งหมด  คือ  รวมคาบตามความเป็นจริง 

   -ตารางสอน  (สาํหรับเจา้หนา้ที�วางแผน)  เป็นตารางวา่ง ๆ  เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�วางแผน  หา้มครู - 

อาจารยเ์ขียน 

  21.3.2 ควรตรวจสอบรายวชิาที�ครู-อาจารยบ์นัทึกส่งแลว้ส่งกลบั  ใหถู้กตอ้ง  ก่อนเริ�มตน้จดัตารางสอน 

 

22. พมิพ์ฟอร์มวางแผนการจัดตารางสอน 

 22.1 หน้าที�   ใชพ้ิมพแ์บบฟอร์มการวางแผนการจดัตารางสอน  เพื�อใชใ้นการกาํหนดคาบหรือ  

การ  Lock  คาบ  เช่น  คาบชุมนุม  คาบกิจกรรมบงัคบั  คาบประชุมหวัหนา้หมวด   คาบวชิาโครงงาน  คาบวชิา

พื�นฐาน เป็นตน้  ซึ� งการวางแผนที�ดีจะทาํใหจ้ดัตารางสอนไดส้วยและง่ายขึ�น 
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    22.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 22.1  แสดงการพิมพ์ฟอร์มวางแผนการจัดตารางสอน 

   จากรูปที� 22.1  มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

  22.2.1 ปุ่ มคําสั�ง ขนาดกระดาษ  ใชแ้สดงการตั�งค่าเครื�องพิมพ ์ และขนาดกระดาษ 

  22.2.2 ปุ่ มคําสั�ง ภาพก่อนพมิพ์/พมิพ์  เป็นการแสดงภาพก่อนพิมพ ์ หากครบองคป์ระกอบสามารถพิมพ์

ไดจ้ากแถบเครื�องมือภาพก่อนพิมพ ์

 22.3 ข้อเสนอแนะ 

   หากขอ้มูลมีหลาย ชั�น  ม. ใหพ้ิมพห์ลายๆ  แผน่แลว้นาํมาเรียงติดกนัเพื�อใหค้รอบคลุมทุกชั�น และ 

ทุกวนัทุกคาบ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที� 8 

วิธีใช้ 
 

   เมนบูาร์ วิธีใช้  มีเมนยูอ่ยให้เลือกตา่งๆ ดงันี �  

  1. วิธีใช้ 

  2. แสดง / ไมแ่สดง แถบเครื�องมือจดัตารางสอน 

  3. เกี�ยวกบัโปรแกรมจดัตารางสอน 

 

1.  วิธีใช้ 

 ใช้แสดงวิธีใช้  (Help)  โดยที� ขณะทํางานอยูใ่นโปรแกรม  ให้กด  F1  โปรแกรมก็จะแสดงวิธีใช้ 

หรือเลือกเมนบูาร์วิธีใช้  เมนยูอ่ยวิธีใช้  หรือ  คลิกแถบเครื�องมือจดัตารางสอน  ปุ่ มคําสั�ง วิธีใช้ 

 

2.  แสดง/ไม่แสดง  แถบเครื�องมือจัดตารางสอน 

 เมนนีู �จะเป็นลกัษณะสบัไปมา  หมายความวา่  เลือกเมนนีู �  จะแสดงแถบเครื�องมือจดัตารางสอนและ

หากเลือกอีกครั �ง  จะไมแ่สดงแถบเครื�องมือจดัตารางสอน  

 

3. เกี�ยวกับโปรแกรมจัดตารางสอน 

 ใช้แสดงเวอร์ชั�นโปรแกรม  แสดงลิขสิทธิ�  และโรงเรียนที�มีสิทธิ�ใช้โปรแกรม  ซึ�งจะแสดงตาม 

      รูปที�  3.1 

รูปที� 3.1 แสดงเกี�ยวกบัจดัตารางสอน 

 



ภาคผนวก ก 

ฟอร์มที�ถูกเรียกใช้ ไม่มีในเมนูโปรแกรม 
 

 ฟอร์มที�ถกูเรียกใช้  ไมมี่ในเมนโูปรแกรม  มีดงันี �  

1. ค้นหา ครู 

2. ค้นหา นกัเรียน 

3. ค้นหา ห้องเรียน 

 

1. ค้นหาข้อมูลครู 

1.1 หน้าที� 

      ใช้ค้นหารายชื�อครู  โดยค้นหาตามรหสัครู  หรือ ชื�อ หรือ นามสกลุ 

1.2 วิธีการทาํงาน 

 เมื�อเลือกเมนนีู �  จอภาพจะได้ภาพตามรูปที� 1.1 

รูปที� 1.1 แสดงการค้นหา ครู 

จากรูปที� 1.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

1.2.1 Option group ค้นหาตาม  มี  3 Option ใหเ้ลือก  ไดแ้ก่ 

         -Option รหสัครู   ใชค้น้หาขอ้มูลตามรหสัครู 

         -Option ชื�อ  ใชค้น้หาขอ้มูลตามชื�อครู 

         -Option นามสกุล  ใชค้น้หาขอ้มูลตามนามสกุลครู 

1.2.2 Text box ค้นหา  ใชคี้ยข์อ้มูลเพื�อนาํไปคน้หาตามเงื�อนไข 

1.2.3 ปุ่ มคําสั�ง  ไปรายการแรก   ใชค้น้หาไปที�รายการแรก 



ก-2 

 1.2.4 ปุ่ มคําสั�ง  ไปรายการสุดท้าย   ใชค้น้หาไปที�รายการสุดทา้ย 

 1.2.5 ปุ่ มคําสั�ง ยกเลกิ  ใชย้กเลิกไม่คน้หาและจบออกจากฟอร์มนี�  

          1.2.6 Grid แสดงข้อมูล  จะแสดงขอ้มูลตามเงื�อนไข   เมื�อพบขอ้มูลที�ตอ้งการ   

              ใหค้ลิกที�รายการที�ตอ้งการ   ก็จะเป็นการเลือกและจบออกจากฟอร์มนี�  

1.3 ข้อเสนอแนะ 

1.3.1  หากไม่เลือก  โดยคลิกปุ่มคาํสั�งยกเลิก  จะเป็นการจบออกจากฟอร์มนี�    และยงัเป็น 

          รายการครูคนเดิม 

1.3.2  หากเลือกรายการครูที�ตอ้งการ  ใหค้ลิกเลือกที�รายการครูบรรทดันั�น  หรือกดคีย ์Enter 

 

2.  ค้นหาข้อมูล นักเรียน 

 เป็นการคน้หานกัเรียน  หรือ คน้หาชั�น  โดยคน้หาตาม  รหสั ชั�น หรือ  หอ้งเรียนประจาํ 

      วธีิการทาํงานคลา้ยเมนู  คน้หาขอ้มูล ครู 

 

3.  ค้นหาข้อมูล  ห้องเรียน 

 เป็นการคน้หาหอ้งเรียน  โดยคน้หาตาม  รหสัหอ้งเรียน  หรือ  เป็นหอ้งเรียนของ  วธีิการทาํงาน 

      คลา้ยเมนู คน้หาขอ้มูล  ครู 

 

 
 


