    

โดย…ไพศาล สืบสาย

คนที่เคยเปนครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.).คงจะจํากันได เมื่อ
ปงบประมาณ 2540 สมัยนายสุขวิช รังสิตพล เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดสรรงบ
ประมาณใหโรงเรียนประถมศึกษาเปนคาปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และคาครุภัณฑคอมพิวเตอร
อําเภอที่ผูเขียนอยูไดรับการจัดสรร จํานวน 3 โรง โรงเรียนจะไดรับเครื่องคอมพิวเตอรที่เครื่องแมขาย 1 เครื่อง
และเครื่องที่เปนลูกขาย จํานวน 5 เครื่อง เครื่องพรินเตอร เครื่องควบคุมการสอน จํานวน 1 เครื่อง พรอมโตะ
และเกาอี้ ความสามารถของเครื่องควบคุมการสอนก็คือ สามารถแสดงหนาจอของเครื่องแมขาย สงไปให
ปรากฏบนหนาจอของเครื่องลูกขายไดทุกเครื่อง สามารถล็อคเมาสและคียบอรดของเครื่องลูกขาย และ
สามารถดูการทํางานของเครื่องลูกขายไดทุกเครื่อง ตอนนี้เครื่องควบคุมการสอนกลายเปนอดีตไปแลว
ปจจุบันมีโปรแกรมอัจฉริยะ เรียกวา NSS หรือคําเต็มก็คือ NetSupport School เวอรชั่นลาสุดคือ 8.0 มี
ความสามารถที่เหนือกวาโปรแกรม Lanschool เหนือกวาเจาเครื่องควบคุมการสอน และที่แน ๆ ก็คือ ไมตอง
งอเครื่องโปรเจ็คเตอร อันนี้สิที่ผูเขียนชอบจริง ๆ หลังจากที่ไดทดลองใชโปรแกรม NSS เวอรชั่นลาสุดไปแลว
ยอมรับวา เปนโปรแกรมที่ยอดเยี่ยมจริง ๆ



โปรแกรม NSS v.8.0 สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซต http://www.netsupportsoftware.com
เปนแชรแวร ทดลองใชได 30 วัน เมื่อดาวนโหลดมาไวที่เครื่องของเราแลว ก็ทําการติดตั้งไดโดยไมยาก โดย
อันดับแรกคุณตองตัดสินใจกอนวาจะติดตั้งฟงคชั่นใหเปนเครื่องติวเตอร หรือเครื่องนักเรียน แนะนําวาที่เครื่อง
แมขาย ใหติดตั้งโปรแกรมเปนติวเตอร สวนเครื่องลูกขายทุกเครื่องใหติดตั้งเปนนักเรียน ขั้นตอไป คุณตอง
ทราบเครื่องคอมพิวเตอรใชโปรโตคอลเครือขายแบบไหน ซึ่งจะมี IPX/SPX , NetBIOS/NetBEUI และ TCP/IP
โดยปกติคาเริ่มตนของโปรแกรมคือ TCP/IP อยูแลว



ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล Setup.exe จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ ยินดีตอนรับของโปรแกรมขึ้นมา โปรดอานขอมูล
บนจอภาพดวยความระมัดระวัง กอนที่จะดําเนินการตอไป ใหคลิก Next เพื่อดําเนินการตอไป
จะปรากฏ NetSupport Licence Agreement โปรดอานขอตกลงการใชสิทธิ์ดวยความระมัดระวัง และ
เลือก I Agree แลวคลิก Next เพื่อดําเนินการตอไป
จะปรากฏ Licence Information ขั้นตอนนี้ไมตองไปแกไขอะไร เพราะวาโปรแกรมจะกําหนดขึ้นมาใหเอง
ใหคลิก Next เพื่อดําเนินการตอไป

จะปรากฏ Licence Activate แสดงวา NetSupport School ไดรับการลงทะเบียนแลวอยางสมบูรณ
ใหคลิก Next เพื่อดําเนินการตอไป
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จะปรากฏ Select Installation Type ถาเปนเครื่องแมขายใหเลือก ติวเตอร ถาเปนเครื่องลูกขายให
เลือก นักเรียน ใหคลิก Next เพื่อดําเนินการตอไป

จะปรากฏ Start Installation ใหคลิก Next เพื่อดําเนินการตอไป
จะปรากฏ Installing แสดงวาโปรแกรมกําลังติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร ใหรอจนกระทั่งปรากฏ
Installation Complete ใหคลิกปุม Finish เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง โปรแกรมจะสรางไอคอนลัดไวบนพื้นจอให
ดวยแลวจะปรากฏ welcome NetSupport School Pro ใหคลิกปุม Start
จะปรากฏ Settings for Configuration : NetSupport School Pro ใหติ๊กเครื่องหมายถูกหนา
Browse and Connect to Students starting with 5405 แลวคลิกปุม OK
จะปรากฏ Class Wisard ตอนนี้ยังไมตองทําอะไร ใหคลิกปดไปกอน ก็จะปรากฏ การคนหาเครือ
ขายภายใน ซึ่งตอนนี้ถาเครื่องลูกขายยังไมไดติดตั้งโปรแกรมใหเปน นักเรียน มันก็ฟองวา ยังไมพบลูกขาย
ไมตองตกใจครับ ใหคุณไปติดตั้งโปรแกรมในเครื่องลูกขายทุกเครื่องใหเปน นักเรียน แลวใหคลิกปุม Refresh
คราวนี้โปรแกรมที่เครื่องแมขายก็จะทําการติดตอไปยังเครื่องลูกขายทุกเครื่อง เมื่อติดตอสําเร็จ จะปรากฏเปน
ภาพสัญลักษณ และชื่อเครื่องใตภาพนั้น ๆ เปนการบอกใหทราบวา โปรแกรมพรอมที่จะทํางานแลวครับ แต
ถาเครื่องใดที่เครือขายภายในมีปญหา โปรแกรมก็จะหาไมพบเครื่องลูกขายเครื่องนั้น ใหกลับไปตรวจสอบที่
เครื่องวา บริเวณทาสกบาร มีภาพคอมพิวเตอร 2 เครื่องเชื่อมตอกัน อยูหรือไม ถาไมมี ใหเซ็ตระบบเครือขาย
เครื่องนั้นใหม เมื่อเซ็ตเรียบรอยแลว คราวนี้ใหคลิกปุม Refresh ใหมอีกครั้ง ก็จะหาเครื่องลูกขายที่วานั้นพบ
ในที่สุด



เนื่องจากฟเจอรการใชงานมีมากจริง ๆ จากคูมือที่เปนไฟล Pdf หนา 238 หนา ผูเขียนจึงขอหยิบยก
ขึ้นมาเพียงบางสวนที่นาสนใจ และควรใชจริง ๆ เทานั้น ดังนี้
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• การแสดงภาพการใชงานของหนาจอเครื่องแมขายไปใหเครื่องลูกขายทุกเครื่อง พรอมกับล็อค
เมาสและคียบอรดไปดวย
• การเขาไปเทคโอเวอรเครื่องลูกขาย
• การสแกนเครื่องลูกขาย
• การสงไฟลงานไปใหเครื่องลูกขายและเก็บไฟลงานกลับมาไวที่เครื่องแมขาย
• การสงขอความจากเครื่องแมขายไปใหเครื่องลูกขาย
• การการโอนไฟลจากเครื่องแมขายไปใหเครื่องลูกขาย
• การเขาไปจัดการไฟลในเครื่องลูกขาย
• การแช็ตกับเครื่องลูกขาย
• การสงขอความขอความชวยเหลือจากเครื่องลูกขายไปยังเครื่องแมขาย
• การล็อคคียบอรดและเมาสเครื่องลูกขายและการปลดล็อค
• การสั่งปดเครื่องลูกขาย
เอาแคนี้ก็นาจะพอแลวครับ สําหรับการใชงานในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

  

ในบทนี้…
คุณจะคนพบการใชฟเจอรที่มีประโยชนไดอยางสมบูรณในฐานะผูใชเครื่องควบคุม

⌫⌫

เมื่อคุณกระทําการแสดง เมาสและคียบอรดของเครื่องลูกขายจะถูกล็อคโดยอัตโนมัติ แตอาจมีบาง
โอกาสที่คุณตองการล็อคคียบอรดและเมาสของเครื่องลูกขาย คุณสามารถล็อค/ปลดล็อคเครื่องลูกขายที่ติด
ตออยูได คียบอรดและเมาสสามารถกําหนดใหล็อคแยกจากกันไดตามตองการ จากคอนโทรลวินโดวดรอป
ดาวนเมนู เลือก {View}-{ Current Setting - User Interface}



1. เลือกเครื่องขาย หรือกลุมของลูกขายที่คุณตองการล็อค
2. จากคอนโทรลวินโดวดรอปดาวนเมนู เลือก {Client}-{ Lock keyboard/mouse}
หรือ
จากแถบเครื่องมือ เลือก Lock
หรือ
คลิกขวาบนไอคอนเครื่องลูกขายที่เลือก แลวเลือก Lock
3. โดยคาเริ่มตน ภาพกราฟกจะปรากฏบนเครื่องลูกขาย แจงวาคุณล็อคเมาสและคียบอรด
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1. จากคอนโทรลวินโดวดรอปดาวนเมนู เลือก {Client}-{ Unlock keyboard/mouse}
หรือ
จากแถบเครื่องมือ เลือก Unlock
หรือ
คลิกขวาบนไอคอนเครื่องลูกขายที่เลือก แลวเลือก Unlock



ภาพกราฟกสามารถแสดงบนจอภาพของนักเรียน เมื่อติวเตอรใชฟงคชั่นล็อค เมื่อคียบอรดและเมาส
ของเครื่องลูกขายถูกล็อค ภาพคาเริ่มตน NSS_lock_image.jpg ปรากฏบนจอ

1.
2.
3.
4.

เลือก {View}-{ Current Setting - User Interface} จากคอนโทรลวินโดวดรอปดาวนเมนู
เลือก “ Display image locking mouse and keyboard”
คลิก OK
จากคอนโทรลวินโดวดรอปดาวนเมนู เลือก {Client}-{ Lock keyboard/mouse}
หรือ
จากแถบเครื่องมือ กดไอคอน Lock
หรือ
คลิกขวาบนไอคอนเครื่องลูกขายที่เลือก แลวเลือก Lock
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⌫

ระหวางที่ติดตอกับเครื่องลูกขายอยู คุณสามารถควบคุมมันได สิ่งนี้เรียกวา การมอง จอภาพของ
เครื่องลูกขายจะปรากฏแสดงเปนวินโดวอยูบนเครื่องควบคุม NetSupport จะยอมใหคุณมองจอภาพของ
เครื่องลูกขายไดคราวละหลาย ๆ เครื่องในแตละวินโดวของมันเองในเวลาเดียวกัน
แถบ Quick View ยอมใหคุณมองเครื่องลูกขายที่ติดตออยูไดอยางรวดเร็วและงายดาย เมื่อคุณติด
ตอกับเครื่องลูกขาย



1. ดับเบิลคลิกไอคอนเครื่องลูกขายในมุมมองรายการ
หรือ
เลือกไอคอนเครื่องลูกขายที่ตองการ เลือก {Client}-{View} จากคอนโทรลวินโดวดรอปดาวน
เมนู
หรือ
คลิกไอคอน View Client บนแถบเครื่องมือวบคุม
หรือ
คลิกขวาบนไอคอนเครื่องลูกขาย แลวเลือก View
หรือ
คลิกชื่อเครื่องลูกขายที่ตองการบนแถบเครื่องมือ Quick View
2. หนาตางเครื่องลูกขายที่มองจะปรากฏบนเครื่องควบคุม
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1. เลือก {Client}-{Close} จากคอนโทรลวินโดวดรอปดาวนเมนู
มีอยู 3 วิธีการที่คุณสามารถมองเครื่องควบคุมได
Share
จอภาพเครื่องลูกขายจะปรากฏทั้งสองแหง ที่เครื่องควบคุมและเครื่องลูกขาย ทั้ง
เครื่องควบคุมและเครื่องลูกขาย จะสามารถใชการกดคียและเคลื่อนเมาสได
Watch
จอภาพเครื่องลูกขายจะแสดงทั้งที่เครื่องควบคุมและเครื่องลูกขาย เครื่องลูกขาย
เทานั้นจะสามารถใชการกดคียและเคลื่อนเมาสได
Control จอภาพเครื่องลูกขายจะแสดงทั้งที่เครื่องควบคุมและเครื่องลูกขาย เครื่องควบคุม
เทานั้นที่ใชการกดคียและเคลื่อนเมาสได เครื่องลูกขายจะถูกล็อค

⌫⌫

1. ในขณะมองมองเครื่องลูกขาย ไอคอนวิธีการมองบนแถบเครื่องมือหนาตางมอง
Share, Watch หรือ Control
หรือ
เลือก {Client}-{ Share/watch/control} จากหนาตางมอง

แลวเลือก

⌫

NetSupport ทําใหคุณสามารถมองจอภาพเครื่องลูกขายหลายเครื่องในเวลาเดียวกัน ในแตละหนา
ตางของมันเอง


1. จากคอนโทรลวินโดวดรอปดาวนเมนู หรือ หนาตางมอง เลือก {Window}-{Tile} และเลือกหนา
ตาง NetSupport ตามที่คุณตองการ ถาคุณตองการจอภาพเครื่องลูกขายที่เขามา ใหเลือก
Scale to Fit ในแถบเครื่องมือหนาตางมองของเครื่องลูกขายแตละเครื่อง
หมายเหตุ Scale to Fit ถูกเซ็ตใหเปนคาเริ่มตน การมองในลักษณะปกติ ใหปด Scale to Fit



ถึงแมวาคุณสามารถทําจอภาพเครื่องลูกขายใหวางในขณะมอง แตในบางโอกาสเมื่อคุณตองการทํา
จอภาพเครื่องลูกขายใหวางในเวลาเดียวกัน
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1. เลือก{ School}-{ Blank Screen} จากคอนโทรลวินโดวดรอปดาวนเมนู
2. สัญลักษณล็อคจะปรากฏบนไอคอนเครื่องลูกขายแตละเครื่อง
3. เพื่อรีสโตรจอภาพ ใหทําซ้ําตามวิธีการขางตน

⌫

ฟงคชั่นสแกนทําใหคุณสามารถสแกนเครื่องลูกขายที่ติดตอไดเปนวงกลม การแสดงจอภาพของมัน
จะปรากฏบนเครื่องควบคุม มันเปนทางเลือกการมองเครื่องลูกขายหลายเครื่องในหนาตาง



1. เลือก {Group}-{Scan} จากคอนโทรลวินโดวดรอปดาวนเมนู
หรือ
เลือกปุม Scan จากแถบเครื่องมือควบคุม
2. Scan dialog จะปรากฏขึ้น

3. เจาะจงเครื่องลูกขายที่ตองการสแกนโดยการเคลื่อนยาย หรือใสเครื่องหมายหนาชื่อเครื่องลูก
ขาย
4. เลือก Scan interval
5. เลือก Display one Client at a time
6. เลือก Scan
7. หนาตางสแกนจะปรากฏและแสดงเครื่องลูกขายเครื่องที่ 1 เปนลําดับตามกันมา มันจะแสดง
เครื่องลูกขายที่เลือกเปนวงกลม โดยมองเห็นจอภาพของแตละเครื่องบนเครื่องแมขาย จนกวา
คุณจะหยุดการสแกน

8

⌫

จอภาพหลายเครื่องจะถูกสแกนในเวลาเดียวกันใน 1 หนาตางสแกน

⌫

1. เลือก {Group}-{Scan} จากคอนโทรลวินโดวดรอปดาวนเมนู
หรือ
เลือกปุม Scan จากแถบเครื่องมือควบคุม
2. Scan Dialog จะปรากฏขึ้น
3. เจาะจงเครื่องลูกขายที่ตองการสแกน โดยการเคลื่อนยายหรือเช็คเครื่องหมายหนาชื่อเครื่องลูก
ขาย
4. เลือก Display multiple client at a time
5. เลือกจํานวนของจอภาพของเครื่องลูกขายที่จะสแกนในหนาตางสแกน
6. ถาการสแกนเครื่องลูกขายมากกวา 4 เครื่อง ใหเลือก Scan Interval
7. คลิก Scan
8. หนาตางสแกนจะปรากฏขึ้น
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จับภาพหนาจอ ทําใหติวเตอรสามารถจับภาพหนาจอปจจุบันของเครื่องนักเรียนที่กําลังมองหรือ
กําลังสแกน และยอมใหติวเตอรบันทึกภาพหนาจอเหลานั้นเปนไฟล ชื่อเครื่อง ชื่อนักเรียน วันเดือนป เวลา
และชื่อผลิตภัณฑจะถูกบันทึกไวบนหนาจอเมื่อบันทึกแลว

⌫

1. เมื่อกําลังมองเครื่องนักเรียน ใหเลือก {Tool}-{Capture Screen}
หรือ
คลิกบนไอคอน Capture บนแถบเครื่องมือ
2. ไดอะล็อก Save As จะปรากฏขึ้น
3. พิมพชื่อไฟล
4. เลือกอยางใดอยางหนึ่งของ 3 รูปแบบไฟล BMP, JPG, PNG
5. เลือก Save

เพื่อจับภาพหนาจอปจจุบัน

⌫
1. เมื่อกําลังสแกนจอภาพนักเรียน ใหเลือก {Client}-{Capture Screen} เพื่อจับภาพหนาจอ
ปจจุบัน
หรือ คลิกไอคอน Capture บนแถบเครื่องมือ
2. ไดอะล็อก Save As จะปรากฏขึ้น
3. พิมพชื่อไฟล
4. เลือกอยางใดอยางหนึ่งของ 3 รูปแบบไฟล BMP, JPG, PNG
5. เลือก Save
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⌫⌫

คุณสามารถควบคุมเครื่องระยะไกล NetSupport ยอมใหคุณแสดงจอภาพไปยัง
• เครื่องลูกขายที่เลือกแตละเครื่อง
• กลุมที่ถูกจํากัดเขตของเครื่องลูกขาย
• การเลือกเปนพิเศษของลูกขาย
ในขณะกําลังแสดงไปยังเครื่องนักเรียน ติวเตอรอาจจะตองเตรียมงานตอไปที่เครื่องควบคุม เมื่อการ
แสดงดําเนินตอไป เครื่องลูกขายจะเห็นสิ่งที่พิมพที่เครื่องควบคุม อยางไรก็ตามคุณอาจจะตองการทํางานใน
แบบเบื้องหลัง และรีซูมการแสดงเทานั้นเมื่อสมบูรณ
ในขณะที่กําลังแสดง เครื่องควบคุมสามารถครอบงําเครื่องลูกขายที่ถูกเลือกเพื่อเทคโอเวอรการสาธิต
โดยการกระทํา ผูนําแสดง



1. เลือก {Client}-{ Show} จากคอนโทรลวินโดวดรอปดาวนเมนู
หรือ
คลิกไอคอน Show Menu บนแถบเครื่องมือ แลวเลือก Show
2. ไดอะล็อกบ็อกซ Show Configuration จะปรากฏขึ้น

ไดอะล็อกบ็อกซนี้ คุณตองเลือกเครื่องลูกขาย หรือเครื่องลูกขายหลายเครื่อง ที่คุณตองการแสดงจอ
ภาพของคุณไปถึง คุณสามารถใชฟเจอรนี้เพื่อแสดงไฟลที่เลนแลวก็ได ถาคุณติดตอกับเครื่องลูกขายเพียง
เครื่องเดียวหรือมีการกําหนดเครื่องลูกขายที่เลือกกอนการเลือกแสดง มันก็จะปรากฏเปนแตละตัวเลือก ถา
คุณปรารถนาแคแสดงไปยังเครื่องลูกขายนี้ ใหคลิก Show มิฉะนั้นแลวคุณตองเลือกตามรายการขางลางนี้

11
เครื่องลูกขายเหลานี้
รายการแสดงเครื่องลูกขายทั้งหมดที่ติดตออยู และถาคุณตองการติดตอเฉพาะเครื่องลูกขายเพียง
เครื่องเดียว รายการนี้จะไมถูกเลือก
แสดงคียลัด
เมื่อใหแนใจวาการกระทําทั้งหมดถูกกระทําโดยติวเตอรสามารถมองเห็นไปยังเครื่องนักเรียนในขณะที่
กําลังแสดง คุณสามารถใชคียลัดได คียที่ใชรวมกันที่ติวเตอรใช ตัวอยางเชน CTRL + V จะแสดงในลูก
บอลลูนทั้งที่เครื่องของติวเตอรและจอภาพของนักเรียน วิธีการนี้สนับสนุนเฉพาะวินโดวส 2000, เอ็กซพี หรือ
สูงกวา


1.
2.

คลิกบนปุมNetSupport หรือดับเบิลคลิกบนไอคอน Show บนทาสกบาร
จะปรากฏไดอะล็อก Showing

3.

คลิก End
หรือ
1. คลิกขวาบนไอคอน NetSupport บนทาสกบาร
2. คลิก End Show



ในขณะที่จอภาพเครื่องควบคุมกําลังแสดงอยูในชั้นเรียน อาจจะยึดเอาเครื่องของนักเรียนเครื่องใด
เครื่องหนึ่งเพื่อเทคโอเวอรการสาธิต สําหรับจุดประสงคนี้ เครื่องควบคุมสามารถกําหนดสถานะผูนําแสดงไป
ยังเครื่องนักเรียนที่เลือกไว เมาสและคียบอรดของคอมพิวเตอรที่เปนผูนําแสดงจะไมถูกล็อค และสามารถนํา
เสนอตอไปบนเครื่องควบคุม
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เครื่องควบคุมยังคงสามารถกระทําปฏิกิริยาตอกันทันทีทันใดดวยการแสดงเปนผูนํา และสามารถพัก
ชั่วคราวหรือหยุดภารกิจไดตามตองการ


1.
2.
3.
4.
5.

เริ่มการแสดงจอภาพของเครื่องควบคุมตามปกติ
เมื่อคุณพรอมที่จะสรางผูนําแสดง ใหคลิกบนปุม NetSupport บนทาสกบาร
จะปรากฏไดอะล็อกกําลังแสดง และการแสดงจะถูกพักไวัชั่วคราว
คลิก Show Leader
ไดอะล็อก Show Leader จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ ถาไอคอนแสดงบนทาสกบารถูกเลือกอยูกอนแลว คุณสามารถคลิกขวาเพื่อสรางผู
นําแสดง โดยการคลิกบนไอคอนและการเลือก Show Leader
6. คลิก “ The Client” และเลือกลูกขายที่ตองการใหเปนผูนําแสดง
หมายเหตุ ผูนําแสดงจะมีการเขาถึงเต็มที่ไปยังพื้นจอของคุณ
7. คลิก OK
8. ขอความ “ You are leading the show” จะปรากฏที่เครื่องลูกขายที่เลือกไว
9. คลิก Resume เพื่อรีสตารตการแสดง
ผูนําแสดงและเครื่องควบคุมสามารถกระทําปฏิกิริยาตอกันในการเปนผูนําแสดง
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  ⌫⌫

ดวย NetSupport เปนสิ่งที่เปนไปไดที่จะแสดงจอภาพของเครื่องควบคุมไปยังกลุมของเครื่องลูกขาย
ทีติดตอได ในขณะเดียวกันก็เปนสิ่งเปนไปไดที่จะแสดงจอภาพเครื่องลูกขายไปยังเครื่องลูกขายที่ติดตออยูได
สิ่งนี้เรียกวา การแสดงนิทรรศนการ ตัวอยางเชน เครื่องลูกขายที่ 1 มีงานที่นําเสนอซึ่งคุณตองการที่จะนําไป
แสดงใหเครื่องลูกขายที่เหลือดู

⌫

1. เลือกเครื่องลูกขายที่คุณตองการนําจอภาพไปแสดงใหเครื่องลูกขายอื่น ๆ ดู
2. เลือก {Client}-{Exhibit this Client} จากดรอปดาวนเมนู
หรือ
คลิกไอคอน Show Menu บนแถบเครื่องมือเครื่องควบคุม แลวเลือก Exhibit
หรือ
คลิกขวาบนไอคอนเครื่องลูกขาย แลวเลือก Exhibit this Client
3. ไดอะล็อก Exhibit จะปรากฏขึ้น

4. เลือกเครื่องลูกขายที่คุณตองการใหเขารวม
5. เซ็ตโหมดการแสดงที่จะใชไปที่เครื่องลูกขาย เต็มจอภาพ หนาตาง หรือหนาตางขนาดใหญที่
สุด
6. คลิก Exhibit เพื่อเริ่มตนการแสดง
7. จอภาพเครื่องนักเรียนที่ถูกเลือกจะไปปรากฏบนจอภาพของเครื่องควบคุมและจอภาพเครื่องลูก
ขายอื่น ๆ ดวย เครื่องควบคุมและเครื่องลูกขายที่กําลังแสดงนิทรรศนการเทานั้นที่จะสามารถ
เปลี่ยนแปลงหนาจอ ดวยคียบอรดและเมาส
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เครื่องควบคุมสามารถที่จะหยุดการแสดงหรือพักชั่วคราว ในขณะที่พักชั่วคราว เครื่องควบคุมและ
หรือเครื่องลูกขายสามารถเตรียมการสาธิตใหมแบบเบื้องหลัง จอภาพที่แสดงนิทรรศนการไปแลว
จ ะยังคงอยูที่จอภาพเครื่องลูกขายอื่น ๆ จนกระทั่งการแสดงถูกเริ่มใหมอีก



1. จากแถบเครื่องมือหนาตาง หรือแถบเครื่องมือที่ลอยอยู ใหเลือก Suspend
2. ขณะที่พักชั่วคราว เครื่องควบคุมและเครื่องลูกขายที่กําลังแสดงนิทรรศนการ จะสามารถทํางาน
แบบเบื้องหลัง จอภาพเครื่องลูกขายอื่น ๆ จะถูกแชแข็งไว
3. เพื่อเริ่มการแสดงอีกครั้ง ใหคลิก Resume



1. จากแถบเครื่องมือหนาตาง หรือแถบเครื่องมือที่ลอยอยู ใหคลิก Stop



NetSupport ยอมใหคุณแชตกับเครื่องลูกขายเครื่องใดก็ไดที่คุณติดตออยูในเวลาเดียวกันผานทาง
หนาตางขอความที่เลื่อนได



1. เลือกเครื่องลูกขายและกลุมของเครื่องลูกขายที่คุณตองการแชตดวยในรายการรายชื่อที่มองเห็น
ถาคุณไมเลือกไอคอนของเครื่องนักเรียน เครื่องลูกขายทั้งหมดที่ติดตออยูจะผนวกรวมเขามา
ดวย
2. เลือก {Client}- {Chat} จากคอนโทรลวินโดวดรอปดาวนเมนู
หรือ
คลิกไอคอน Communicate บนแถบเครื่องมือควบคุม แลวเลือก Chat
หรือ
คลิกขวาบนเครื่องลูกขายเครื่องใดเครื่องหนึ่ง แลวเลือก Chat
3. ไดอะล็อก Chat Properties จะปรากฏขึ้น
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ไดอะล็อกซ Chat Properties มีตัวเลือกดังตอไปนี้
หัวขอ
ถาตองการพิมพหัวขอ หรือคําบรรยายสําหรับวิชาที่ตองการใน Chat sesion จะปรากฏในแถบชื่อ
เรื่องของหนาตาง Chat ที่แสดงอยูที่เครื่องของนักเรียน ถาปลอยใหวางไว ชื่อเครื่องควบคุมจะไมปรากฏให
เห็น
สมาชิก
เพื่อเอาเครื่องลูกขายออกจาก Chat sesion ใหเอาเครื่องหมายหนาชื่อเครื่องนักเรียนออก
ตัวเลือก
สมาชิกสามารถปฏิเสธการเขารวมได
ถามีเครื่องหมายอยู ขอความจะไปปรากฏที่เครื่องลูกขายกําลังเชิญชวนใหพวกเขาเขารวม Chat
sesion พวกเขาสามารถเลือกที่จะเขารวมหรือปฏิเสธได
สมาชิกไมสามารถออกจาก Chat ได
ถามีเครื่องหมายอยู ตัวเลือกสําหรับลูกขายที่จะออก Chat sesion จะถูกเคลื่อนยายออก
หนาตาง Chat จะถูกมองเห็นอยูเสมอ
ถามีเครื่องหมายอยู หนาตาง Chat จะยังคงอยูบนพื้นจอ
สมาชิกสามารถยอขนาดของหนาตางได
4. หนาตาง Chat จะปรากฏขึ้นที่เครื่องควบคุมและเครื่องลูกขาย

 

1. เลือก Close จากหนาตาง Chat
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⌫

ดวย NetSupport คุณสามารถสงขอความใหแตละเครื่องลูกขายได กลุมของเครื่องลูกขาย หรือลูก
ขายทั้งหมดบนเครือขาย



1. เลือกเครื่องลูกขายที่คุณตองการสงขอความดวย ในรายการที่มองเห็น
2. คลิกขวาแลวเลือก Message
หรือ
เลือก Client Message จากคอนโทรลวินโดวดรอปดาวนเมนู
หรือ
เลือกไอคอน Communicate บนแถบเครื่องมือควบคุม แลวเลือก Message
หรือ
ถากําลังแสดงอยูแลว ใหคลิกไอคอน Message บนแถบเครื่องมือ
3. ไดอะล็อกบ็อกซ Message จะปรากฏขึ้น เลือกสิ่งที่จะสงไปยังเครื่องลูกขายทั้งหมด เครื่องลูก
ขายที่ติดตออยู หรือเครื่องลูกขายที่เลิอกเทานั้น พิมพขอความและตัดสินใจที่จะสงไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรของลูกขายพรอมกับกําหนดเวลาไปดวย
4. คลิก Send ขอความจะถูกแสดงในไดอะล็อกที่จอภาพเครื่องลูกขาย และยังคงอยูจนกระทั่งผู
ใชปดไดอะล็อก หรือหมดเวลาที่กําหนดไว

⌫
1.
2.
3.
4.

เลือก {Client}-{ Message} จากเมนูดรอปดาวนวินโดวที่คุณมองเห็น
ไดอะล็อกบ็อกซขอความที่จะสงไปจะปรากฏขึ้น
พิมพขอความ
คลิก Send
ขอความจะไปปรากฏบนจอภาพของเครื่องนักเรียนในขณะที่กําลังถูกมองโดยติวเตอร และยังคง
อยูจนกระทั่งนักเรียนคลิก OK
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NetSupport ยอมใหเครื่องลูกขายขอความชวยเหลือจากเครื่องควบคุมได พวกเขาสามารถกระทํา
สิ่งนี้ไดโดยการเลือกคําสั่ง Request Help จากเมนูเครื่องลูกขาย


1.
2.
3.
4.

กดคียลัด ALT+LSHIFT+RSHIFT
จะเปดไดอะล็อกบ็อกซขึ้นมา เพื่อใหพวกเขาปอนชื่อและขอความ
คลิก OK
Help Request จะถูกสงไปยังเครื่องควบคุมที่ติดตออยู

   

1. เลือก {School}-{Help Request} จากคอนโทรลวินโดวดรอปดาวนเมนู
2. หนาตาง Help Request จะปรากฏขึ้นและและแสดงภาพการขอความชวยเหลือ
3. โดยการคลิกบนปุม View Client หรือปุมเครื่องมือ Chat คุณสามารถตอบไปยังเครื่องลูกขายที่
ขอความชวยเหลือได



NetSupport ไดผนวกฟงคชั่นการโอนไฟลไวอยางเยี่ยมยอด เพื่อวาคุณสามารถโอนไฟลไปใหจาก
เครื่องควบคุมและเครื่องลูกขาย
หมายเหตุ ฟงคชั่นการโอนไฟลจะสามารถกําหนดติดตั้งโดยการเลือก {View}-{Current SettingFile Transfer} จากคอนโทรลวินโดวดรอปดาวนเมนู
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โครงสรางไดเร็กทอรี่ของเครื่องควบคุมและไฟลในแตละไดเร็กทอรี่จะแสดงบนสวนยอดของหนาตาง
โครงสรางไดเร็กทอรี่ของเครื่องลูกขายและไฟลในแตละไดเร็กทอรี่ จะแสดงบนสวนลางของหนาตาง

⌫

1. เลือกเครื่องลูกขายที่ตองการในรายการที่มองเห็น
2. คลิกไอคอน File Transfer บนแถบเครื่องมือและเลือก File Transfer
หรือ
เลือก {Client}-{ File Transfer} จากคอนโทรลวินโดวดรอปดาวนเมนู
หรือ
คลิกขวาบนไอคอนเครื่องลูกขายที่เลือก และเลือก File Transfer ถาคุณกําลังมองเครื่องลูกขาย
อยูใหเลือกไอคอน File Transfer บนแถบเครื่องมือหนาตางที่มองเห็น
3. หนาตางการโอนไฟลจากเครื่องลูกขายเครื่องนั้นจะเปดขึ้น
4. จาก Client Tree View ใหเลือกไดรฟปลายทางหรือไดเร็กทอรี่ที่จะคัดลอกไฟลไปไว
5. จากบัญชีรายชื่อเครื่องควบคุม ใหเลือกรายการที่จะคัดเลือกไปยังเครื่องลูกขาย
6. คลิกบนแถบเครื่องมือ ปุม Copy File
7. ไดอะล็อกการยืนยันจะปรากฏขึ้น ใหคลิก Yes
หมายเหตุ รายการที่ตองการสามารถจากเครื่องควบคุมที่มองเห็นและไปปลอยในไดเร็กทอรี่ในเครื่อง
ลูกขายที่มองเห็นก็ได
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⌫

1. เลือกเครื่องลูกขายที่ตองการในรายการที่มองเห็น
2. คลิกไอคอน File Transfer บนแถบเครื่องมือ แลวเลือก File Transfer
หรือ
เลือก {Client}-{File Transfer} จากคอนโทรลวินโดวดรอปดาวนเมนู
หรือ
คลิกขวาบนไอคอนเครื่องลูกขายที่เลือก แลวเลือก File Transfer
หรือ
ถาคุณกําลังมองเครื่องลูกขายอยู ใหเลือกไอคอน File Transfer บนแถบเครื่องมือหนาตางที่
มองเห็น
3. หนาตางการโอนไฟลไปยังเครื่องควบคุมจะเปดขึ้น
4. จาก Control Tree View ใหเลือกไดรฟปลายทางหรือไดเร็กทอรี่ที่จะคัดลอกไฟลไปไว
5. จากรายการเครื่องลูกขายที่มองเห็น ใหเลือกรายการที่จะคัดลอกไปยังเครื่องควบคุม
6. คลิกบนแถบเครื่องมือปุม Copy File
7. ไดอะล็อกการยืนยันจะปรากฏขึ้น ใหคลิก Yes
หมายเหตุ รายการที่ตองการสามารถลากจากเครื่องลูกขายที่มองเห็น แลวไปปลอยในไดเร็กทอรี่
ของเครื่องควบคุมที่มองเห็นได



ดวยการโอนไฟลของ NetSupport เปนไปไดที่จะคัดลอกไฟลและไดเร็กทอรี่เครื่องลูกขาย 2 เครื่อง
เพื่อกระทําสิ่งนี้ติดตอแตละเครื่องลูกขายและแสดงหนาตางการโอนไฟลแตละเครื่อง ใหเรียงหนาตางการโอน
ไฟลเพื่อใหคุณสามารถมองเห็นทั้งสองแลวลากไฟล/ไดเร็กทอรี่จากเครื่องลูกขายเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง
คุณสามารถมองเห็นไฟลของเครื่องลูกขายและไดเร็กทอรี่โดยการยายแถบตามแนวนอน หรือการคลิกปุมแม็ก
ซิไมซเหนือ Client Directory Tree



ถึงแมวาคุณสามารถโอนไฟลในแตละเครื่องลูกขายได NetSupport ยังยอมที่จะใหคุณแจกจายไฟล
ไปยังเครื่องลูกขายหลาย ๆ เครื่องในเวลาเดียวกันดวย



• เครื่องลูกขายที่กําลังติดตออยูทั้งหมด
• เครือ่ งลูกขายที่เลือกไว
• เครือ่ งลูกขายที่กําหนดไวกอน
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⌫

1. เลือกแถบที่เหมาะสมจากแถบกลุมในหนาตางควบคุม
2. คลิกเลือกไอคอน File Transfer บนแถบเครื่องมือในขณะที่กําลังเลือกการแจกจายไฟลจากราย
การของฟเจอร
หรือ
ถาแสดงอยูใหเลือกไอคอน File Transfer บนแถบเครื่องมือ
3. หนาตาง File Transfer จะปรากฏขึ้น

4. จาก Local Pane Tree View ใหเลือกรายการที่จะคัดลอกไปยังเครื่องลูกขาย
5. ที่อยูบ นเครื่องลูกขายที่ไฟล/ไดเร็กทอรี่ที่ถูกคัดลอกไปไว เรียกวา ไดเร็กทอรี่ปลายทาง
6. คลิก Copy

⌫
1. คลิกไอคอน File Transfer บนแถบเครื่องมือ ในขณะที่กําลังเลือกการแจกจายไฟลจากรายการ
ของฟเจอร
หรือ
ถาแสดงอยู ใหเลือกไอคอน File Transfer บนแถบเครื่องมือ
2. หนาตาง File Transfer จะปรากฏขึ้น
3. ใน Remote Pane จะบงชี้วาเครื่องลูกขายที่คุณตองการคัดลอกไฟล โดยการติ๊กกลองขางชื่อ
เครื่องลูกขาย
4. จาก Local Pane Tree View ใหเลือกรายการที่จะคัดลอกไปยังเครื่องลูกขาย
5. ที่อยูบนเครื่องลูกขายที่ไฟล/ไดเร็กทอรี่ที่ถูกคัดลอกไปไว เรียกวา ไดเร็กทอรี่ปลายทาง
6. คลิก Copy

21



ฟเจอรสง/เก็บงานทําใหคุณสามารถสงเอกสาร หรือเอกสารหลายฉบับไปยังเครื่องลูกขายแตละเครื่อง
ในเครือขายได คุณสามารถเก็บงานที่ทําแลวของนักเรียนบนเครื่องของเครือขายได



มี 2 วิธีสําหรับการสงงานที่เตรียมไวกอนแลวไปใหนักเรียนในเครือขาย
• สงดวน มีประโยชนสําหรับหนึ่งภารกิจที่เสร็จเพียงครั้งเดียว เมื่อตองการสงงานใหนักเรียนที่ติด
ตออยูทั้งหมด หรือกลุมของนักเรียนที่กําหนดเปนพิเศษ
• สงแบบชั้นสูง ทําใหคุณสามารถเก็บสถานภาพของภารกิจที่กระทําไดตามปกติ และทําใหมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามที่นักเรียนที่สงงานไปถึง



1. ตัดสินใจนักเรียนที่จะสงงานไปถึง ทั้งหมดหรือกลุมที่กําหนดเปนพิเศษ คุณไมสามารถเลือก
นักเรียนแตละบุคคลไดเมื่อใชการสงดวน
2. เลือก {School}-{Send/Collect Work-Quick Send} จากคอนโทรลวินโดวดรอปดาวนเมนู
หรือ
คลิกไอคอน Send/Collect บนแถบเครื่องมือควบคุม และเลือก Quick Send
3. ไดอะล็อก Quick Send จะปรากฏขึ้น

4. ทํารายการไฟลที่จะสงไปใหนักเรียน ไฟลควรจะมีเสนทางที่สมบูรณ คุณสามารถกําหนดหลาย
ไฟลรวมไปดวยได โดยการคั่น “, “
หรือ
คลิกบนปุมคนหาที่ตั้งของไฟล
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5. กําหนดโฟลเดอรที่เครื่องลูกขายของนักเรียนเพื่อคัดลอกไฟลไปถึง โฟลเดอรใหมจะถูกสรางขึ้น
มาถาจําเปน
6. คลิก Send
7. ผลลัพธของภารกิจจะถูกแสดงเพื่อใหคุณตรวจสอบวางานไดสงไปใหเรียบรอยแลว


1. ตัดสินใจนักเรียนที่จะสงงานไปถึง ทั้งหมดหรือกลุมที่กําหนดเปนพิเศษ คุณจะมีโอกาสที่จะเอา
นักเรียนออกถาตองการ
2. เลือก {School}-{Send/Collect Work - Advanced} จากคอนโทรลวินโดวดรอปดาวนเมนู
หรือ
คลิกไอคอน Send/Collect บนแถบเครื่องมือควบคุม แลวเลือก Send/Collect
3. ตัวชวย Send/Collect Work จะปรากฏขึ้น

4. เลือกภารกิจจากรายการ แลวคลิกสงงาน ไดอะล็อกนักเรียนที่เลือกจะปรากฏขึ้น
หรือ
เพิ่มภารกิจใหม โดยการคลิก แลวทําตัวชวยใหสมบูรณ



มี 2 วิธีที่ทําไดสําหรับการเก็บไฟลงานที่เสร็จสมบูรณแลวจากเครื่องลูกขาย
• เก็บดวน ตัวเลือกจะจําไฟลครั้งสุดทายที่สงไปผานการสงดวน และกระทําไดเร็วและงาย
สําหรับการเก็บงานกลับคืนเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
• เก็บแบบชั้นสูง ยอมใหคุณเลือกไฟลที่ตองการเก็บคืนจากรายการของภารกิจที่กําหนดสง/เก็บ
งานลวงหนา และทําใหการเปลี่ยนแปลงไปตามที่ไดเก็บงานจากนักเรียน
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1. เลือก {School}{Send/Collect Work - Quick Collect} จากคอนโทรลดรอปดาวนเมนู
หรือ
คลิกไอคอนบนแถบเครื่องมือควบคุม แลวเลือกเก็บงาน
ถาแสดงอยู ใหคลิกไอคอน Collect Work บนแถบเครื่องมือควบคุม
2. ไดอะล็อก Quick Collect จะปรากฏขึ้น

3. กําหนดชื่อของไฟลที่จะเก็บคืน ตัวอยางเชน Test.TXT ; Test.TXT
4. กําหนดโฟลเดอรที่จะเก็บไฟล ตัวอยางเชน C:\ Temp เพื่อใหคุณสามารถเคลื่อนยายไฟลจาก
เครื่องของนักเรียนหลังจากเก็บงานเสร็จแลว
5. กําหนดโฟลเดอรบนเครื่องควบคุมที่เก็บงานไว ตัวอยางเชน C:\ Temp
6. คลิก Collect
7. ผลลัพธของภารกิจจะถูกแสดงสําหรับใหคุณตรวจสอบวาการเก็บงานกลับคืนเสร็จสมบูรณ



1. เลือก School { Send/Collect Work { Advanced จากคอนโทรลดรอปดาวนเมนู
หรือ
คลิกไอคอน Send/Collect ดรอปดาวนแอโรบนแถบเครื่องมือควบคุม แลวเลือก Send/Collect
2. ตัวชวย Send/Collect จะเปดขึ้น
3. เลือกภารกิจที่ตองการจากรายการ แลวคลิก Collect Work
4. ไดอะล็อกนักเรียนที่เลือกจะปรากฏขึ้น ใหเลือกนักเรียนที่คุณตองการเก็บงานคืน
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5. คลิก OK
ผลลัพธของภารกิจจะถูกแสดง สําหรับคุณตรวจสอบวางานไดถูกเก็บไวอยางสมบูรณ

⌫

1. เลือก {School}- {Send/Collect Work - Advanced} จากคอนโทรลดรอปดาวนเมนู
หรือ
คลิกไอคอน Send/Collect บนแถบเครื่องมือควบคุม แลวเลือก Send/Collect
2. ตัวชวย Send/Collect จะเปดขึ้น
3. เลือกภารกิจจากรายการ แลวคลิก Properties
4. ไดอะล็อก Properties จะปรากฏขึ้น
5. ปรับตามความจําเปน



ราคาลิขสิทธิ์ของโปรแกรม NetSupport School เวอรชัน 8.0 คือ
10-24 license ราคา license ละ 2,500 บาท exc. VAT 7%
25-49 license ราคา license ละ 2,300 บาท exc. VAT 7%
50-99 license ราคา license ละ 2,100 บาท exc. VAT 7%
หมายความวา ถาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมีเครื่องแมขาย 1 เครื่อง เครื่องลูกขาย 20 เครื่อง จะ
ตองซื้อ 21 license เปนเงิน 56,175 บาท แตถาเทียบกับราคาของเครื่องโปรเจ็คเตอรแลว ผูเขียนขอเลือกใช
โปรแกรมตัวนี้ดีกวาครับ เพราะวาสามารถทําอะไร ๆ ไดตั้งหลายอยาง

25

ผู้เขียน

นายไพศาล สืบสาย

ที่อยู่
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โทรศัพท์

08-7397-3533

อีเมล์

phaisan2006@gmail.com, phaisan_2000@yahoo.com, sphaisan@hotmail.com

ถนนชื่นมรรคา ตําบลสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
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