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 โปรแกรมจดัตารางสอน  บนระบบปฏิบติัการ  Windows  ที�ขา้พเจา้เขียนขึ�นตั�งแต่ปี พ.ศ. 2541  และพฒันามาอยา่ง

ต่อเนื�อง  ปัจจุบนัไดพ้ฒันาถึงเวอร์ชั�น  6.08  สามารถทาํงานไดท้ั�งเครื�องเดียว (Stand Alone)  และหลายเครื�องพร้อมกนัแบบ

เครือข่าย (Lan)  ซึ� งขณะนี� มีโรงเรียนต่าง ๆ นาํไปใชท้ั�งหมด 1,748 โรงเรียน  

 สาํหรับการพฒันาโปรแกรม  ผูเ้ขียนโปรแกรมไดร้วบรวมปัญหา  ขอ้เสนอแนะ  ขอ้แนะนาํ  จากโรงเรียนต่างๆ  ที�ใช้

โปรแกรมแลว้นาํมาปรับเวอร์ชั�น  และส่งโปรแกรมเวอร์ชั�นใหม่ให ้ ฟรี  สาํหรับโรงเรียนที�เคยสั�งซื�อ (โดยดาวน์โหลดไดที้�

เวบ็ไซต ์  www.teesoftware.com)  ดงันั�นมั�นใจไดเ้ลยวา่โปรแกรมฯ ใชไ้ดแ้น่นอน  โปรแกรมฯ มีอายกุารใชง้าน �� ปี  ราคา

โปรแกรมฯ ชุดละ �,��� บาท  หรือเฉลี�ยภาคเรียนละ ��� บาท  (คุม้ค่าแน่นอน) 

คุณสมบัติของโปรแกรม 

1.  ทาํงานบนระบบปฏิบติัการ  Windows  ทุกเวอร์ชั�น  ยกเวน้  Windows  3.11 

2.  สามารถทาํงานไดท้ั�งเครื�องเดียว (Stand Alond) ดงันั�น  1  คนก็สามารถจดัตารางสอนได ้และทาํงานหลายเครื�อง

พร้อมกนัแบบเครือข่าย (Lan)  ดงันั�นจะใชเ้วลาในการจดัตารางสอนนอ้ยลง  สะดวก  รวดเร็วขึ�น   

3. มีคู่มือและซีดีรอมสอนการใชง้าน  ทาํใหส้ะดวก  รวดเร็ว  และง่ายต่อการใชง้าน  

4.  สามารถพิมพไ์ดท้ั�งเครื�องพิมพแ์บบเขม็  เครื�องพิมพแ์บบเลเซอร์  และเครื�องพิมพแ์บบอิงเจต็ 

   5.  เนื�องจากเป็นโปรแกรมบน Windows ดงันั�นโปรแกรมจะสวยงาม  ใชง้านง่าย  สะดวก  รวดเร็ว  สามารถใชเ้มา้ท ์ 

         คลิกได ้  เลือกตั�งค่าได ้ และมี  Short Cut  ทาํใหส้ะดวกและง่ายต่อการเลือกโดยไม่ตอ้งใชเ้มา้ส์ 

6.  เลือกไดสู้งสุด  7 วนั วนัละ  14  คาบ  (ไม่จาํเป็นตอ้งจดัครบทั�ง  7  วนั วนัละ  14  คาบ  เช่น  บางโรงเรียน   เรียน 

     จนัทร์-ศุกร์  วนัละ  8  คาบ  ก็จดั  5 วนัวนัละ  8  คาบ  เป็นตน้) 

   7.  สามารถติดตั�งไดไ้ม่จาํกดัครั� ง และเครื�อง (ตลอดอายกุารใชง้าน)  ดงันั�นหากเครื�องเสียหรือติดไวรัส   สามารถ 

        ติดตั�งใหม่ได ้

   8.  สามารถกาํหนดใหน้กัเรียนเรียนหอ้งเรียนประจาํ  หรือเดินเรียนก็ได ้

    9.  สามารถกาํหนดคาบ (Lock คาบ)  ไดทุ้กรูปแบบ  เช่น  คาบกิจกรรมบงัคบั  กิจกรรมอิสระ  กิจกรรมชุมนุม    

       วชิาโครงงาน   กิจกรรมแนะแนว  ครูสอน 1 คนสอนนกัเรียน 2 ชั�น ม.หรือมากกวา่  ครูสอน 2 คนหรือมากกวา่ 

       สอนนกัเรียน 1 ชั�น ม. ครูสอนหลายคนสอนนกัเรียนหลายชั�น ม. พกัเที�ยง ม.ตน้และม.ปลาย ไม่ตรงกนั  ฯลฯ 

 10.  สามารถจดัแต่ละวชิาใหเ้รียนติดต่อกนั  4   คาบ หรือ  3  คาบ  หรือ  2  คาบได ้

 11.  สามารถตรวจสอบการซํ� าซอ้น  หรือการชนกนัของ  ครู นกัเรียน และหอ้งเรียนได ้

 12.  สามารถพิมพต์ารางสอนครู  นกัเรียน  และหอ้งเรียนได ้

 13. สามารถพิมพต์ารางสอนครู  ตารางเรียนนกัเรียน  และตารางการใชห้อ้งเรียน  เพื�อจดัทาํเป็นรูปเล่มได ้
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14. สามารถพิมพต์ารางสอนครู นกัเรียน หอ้งเรียน ขนาดเล็กเท่าบตัรประชาชนได ้ ซึ� งทาํใหส้ะดวก  พกพาติดตวัง่าย   

15. สามารถพิมพต์ารางสอนครู นกัเรียน และหอ้งเรียนรวม  เพื�อจดับอร์ดตารางสอนของฝ่ายวชิาการ  หรือจดับอร์ด 

       ตารางสอนของกลุ่มสาระวชิาได ้

 16. สามารถพิมพต์รวจดูคาบวา่งของ  ครู  นกัเรียน  และหอ้งเรียน  ทาํใหง่้ายในการจดัตารางสอนและรวดเร็ว 

 17. มีระบบช่วยเหลือ  หรือ  Help  หากติดขดั  สงสัย  สามารถกด  F1  เพื�อขอความช่วยเหลือไดท้นัที 

  18. สามารถใหพ้ิมพห์รือไม่พิมพค์าํนาํหนา้ชื�อครูในตารางต่างๆได ้ เช่น  เดิมสอนโดย ธีรวฒัน์  สามารถกาํหนด 

                     ใหพ้ิมพแ์บบใหม่เป็นสอนโดย  ครูธีรวฒัน์ , อ.ธีรวฒัน์  ฯลฯ 

 19. สามารถพิมพส์รุปจาํนวนคาบรวม  ครู  นกัเรียน  และหอ้งเรียนได ้

  20. สามารถพิมพบ์นัทึกทา้ยตารางสอนครู นกัเรียน และหอ้งเรียนได ้

  21. แสดงจาํนวนคาบรวมบนฟอร์มทนัทีที�มีการเพิ�มลบคาบ 

  22. มีเมนูหลกั Wizards  กาํหนดคาบ (Lock คาบ)  ทาํใหก้าร Lock คาบทาํไดง่้าย 

  23. กาํหนดพิมพร์ายงานต่างๆ มี  ตราโรงเรียน หรือตราครุฑ หรือตราเสมา หรือตรา สพฐ. หรือไม่มีตราก็ได ้

  24. พิมพโ์ดยใชก้ระดาษ  A4  ทุกรายงาน  และสามารถใชง้านร่วมกบัโปรแกรม  Snagit , Fine Print Pdf factory pro 

                     และโปรแกรมอื�นๆในลกัษณะเดียวกนัเพื�อเปลี�ยนรายงานที�พิมพอ์อกกระดาษ  เป็นรายงานที�เป็นไฟลน์ามสกุล   

                     .Pdf  แลว้นาํไปไฟล ์ .Pdf  ขึ�นอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน  ครู  นกัเรียน  และผูส้นใจ  สามารถดาวน์โหลดไปดูได ้

 25. สามารถใชง้านได ้ ทุกภาคเรียน  ทุกปีการศึกษา (ตลอดอายกุารใชง้าน) หากซีดีติดตั�งโปรแกรมฯ ชาํรุด  สูญหาย   

       สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมฯ  วดีีโอสอนการใชง้าน  และคู่มือการใชง้านโปรแกรม   ไดจ้ากเวบ็ไซต ์  

       www.teesoftware.com  

คุณสมบัติเพิ�มเติมของเวอร์ชั�น 6.08 

1. สามารถแทรกช่องวา่ง/ลบช่องวา่ง พร้อมกนัได ้เช่น จดัตารางสอนแลว้ อยากแทรกช่องที� � เป็นวา่ง แลว้หวัตาราง 

    เป็นพกัเที�ยง หรือจดัตารางสอนไปแลว้ กาํหนดช่องที� � เป็นพกัเที�ยง ต่อมาเปลี�ยนใจ ไม่อยากใหมี้พกัเที�ยง  

    ก็สามารถลบช่องที� � ได ้เป็นตน้ 

2. แกไ้ขรายงานจาํนวนคาบรวมครู แบบที� � , รายงานจาํนวนคาบรวมนกัเรียน และรายงานจาํนวนคาบรวมหอ้งเรียน 

    ใหส้วยงามและดูง่าย 

3. เพิ�มเติม /ปรับแก ้/ แกไ้ขขอ้ผดิพลาดอื�นๆ (เท่าที�พบ) 

 ยงัมีคุณสมบติัเพิ�มเติมอีกหลายรายการ   แต่ไม่สามารถอธิบายไดห้มดเพราะพื�นที�มีนอ้ย   ดงันั�นใหศึ้กษารายละเอียด 

โดยดาวน์โหลดคู่มือ , วดีีโอสอนการใชง้าน  หรือตวัอยา่งโปรแกรมไปทดลองใช ้ ไดที้�เวบ็ไซต ์ www.teesoftware.com 

อุปกรณ์และความต้องการของโปรแกรม 

 1. เครื�องคอมพิวเตอร์   

      -  Pentium  1.0 GHz  ขึ�นไป 

      - หน่วยความจาํ (Ram) 64 Mb ขึ�นไป     

      - โปรแกรม Windows  ทุกเวอร์ชั�น  ยกเวน้  Windows 3.11 

      - มีหรือไม่มี  CD-ROM  ก็ได ้ แต่ถา้มีจะทาํใหติ้ดตั�งโปรแกรมไดง่้าย 
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2. เครื�องพิมพแ์บบเขม็  หรือเครื�องพิมพแ์บบเลเซอร์  หรือเครื�องพิมพแ์บบอิงเจต็  

 3. เครื�องสาํรองไฟฟ้า  (UPS)  ควรจะมี 

 

การสั�งซื�อ  สั�งซื�อโปรแกรมจดัตารางสอน เวอร์ชั�น 6.08  ราคาชุดละ 8,000 บาท (แปดพนับาทถว้น)  สิ�งของที�จะไดรั้บ 

1. ใบเสร็จ-ใบส่งของ  จดัซื�อ-จดัจา้ง  ใบเสนอราคา  และหลกัฐานร้านคา้  1  ชุด 

2. แผน่ CD-ROM บรรจุโปรแกรมจดัตารางสอนและวธีิใชง้านโปรแกรมฯ  1  แผน่ 

3. หนงัสือคู่มือการใชง้านอยา่งละเอียด  1  เล่ม 

4. คาํแนะนาํ  ลิขสิทธิ�   รหสัโรงเรียน  และรหสัผา่น  1  แผน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ใบสั�งซื�อโปรแกรมจดัตารางสอน  เวอร์ชั�น 6.08 
 ขา้พเจา้……………………………………โทรศพัท…์………………………Email………….…………………… 

 ขา้พเจา้มีความประสงค ์สั�งซื�อ  โปรแกรมจดัตารางสอน เวอร์ชั�น 6.08  ในราคา 8,000 บาท (แปดพนับาทถว้น)  

โปรดจัดส่งไปที� 

  ชื�อ-สกุล   …………………………………………………………………………….. 

  โรงเรียน (ตวับรรจง)…………………………………………………………………. 

  ที�อยู…่………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………… 

ชําระเงินโดย   1. ธนาณติัสั�งจ่าย  ปท. ประโคนชยั  จ.บุรีรัมย ์ ในนาม  นายธีรวฒัน์  สุพพตักุล   ส่งถึง  นายธีรวฒัน์  สุพพตักุล   

               256 หมู่  1  ตาํบลประโคนชยั  อาํเภอประโคนชยั  จงัหวดับุรีรัมย ์31140 

           2. โอนเงินเขา้บญัชีออมทรัพย ์ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั  สาขาประโคนชยั  ชื�อบญัชี  นายธีรวฒัน์  สุพพตักุล 

                เลขบญัชี  316-1-09111-6 (โอนเสร็จ โทรฯแจง้ดว้ย  เพื�อขอชื�อโรงเรียน ที�อยู ่ ส่งพสัดุให)้  


