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คูมือการใชโปรแกรมพิมพ$ใบเสร็จรับเงิน
User Guide for Print Receipt Program
โปรแกรมพิมพใบเสร็จรับเงินชุดนี้เหมาะกับการใชงานที่ตองออกใบเสร็จรับเงินครั้งละมาก ๆ เช%น โรงเรียน หรือสถานศึกษา
แต%ทั้งนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับการออกใบเสร็จรับเงินทั่วไปได โปรแกรมมีการปรับปรุงจากระบบเดิมใหสอดคลองกับ
ระบบปฏิบัติการที่มีอยู%ในป1จจุบัน และไดเพิ่มความสามารถของโปรแกรมบางอย%างที่ควรจะเป3นเขาไปดวยเช%นกัน นอกจากนี้ ผูเขียนได
ออกแบบการติดต%อกับผูใชงานใหง%ายและสะดวก และยังสามารถเลือกใชระบบฐานขอมูลไดเป3น 2 แบบ คือแบบผูใชคนเดียว
(Standalone) และแบบผูใชหลายคน (Client/Server – โดยใชฐานขอมูลแบบ MySQL for Windows Version 5.xx) ทําใหสามารถ
พิมพใบเสร็จรับเงินไดหลายเครื่องพรอมกัน
จากการปรับปรุงโปรแกรมเป3นรุ%นใหม% อาจทําใหตําแหน%งการพิมพผิดเพีย้ นไปบางจากของเดิมที่ไดมีการตั้งค%าไว ซึ่งผูใช
สามารถปรับปรุง แกไขตําแหน%งพิมพของแต%ละรายการได ในตัวเลือก “ตั้งคาตําแหนงพิมพ$”
สําหรับผูเริ่มใชใหม% หรือเริ่มทดลองใชงาน คู%มือฉบับนี้จะอธิบายตามลําดับการเริ่มใชงานทีละเรื่องไป

ความตองการระบบ
1. ระบบปฏิบัติการวินโดวส 32 หรือ 64 บิท
2. เครื่องพิมพแบบหัวเข็ม (Dot Matrix) สําหรับพิมพใบเสร็จรับเงิน พรอมติดตั้งไดร\ฟทเวอรที่จําเป3นกับระบบปฏิบัติการ
3. ระบบเครือข%ายภายใน กรณีตองการใชงานแบบผูใชหลายคน (Client/Server) และตองใชเครื่องใดเครื่องหนึ่งติดตั้ง
โปรแกรมฐานขอมูลแบบ MySQL for Windows Version 5.xx ทั้งนี้เครื่องนี้สามารถใชงานโปรแกรมเพื่อพิมพใบเสร็จ
ไดดวยเช%นกัน หรืออาจตั้งเป3นเครื่องหลักของระบบก็ได
4. พื้นที่ว%างสําหรับตัวโปรแกรมไม%นอยกว%า 10 Mb. และอาจเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณขอมูล

การติดตั้งโปรแกรม
ผูใชสามารถดาวนโหลดโปรแกรมไดที่ http://msglive.org และเลือกดาวนโหลดโปรแกรมติดตัง้ RP32V300.exe มา
บันทึกไวในเครื่องคอมพิวเตอรของผูใชก%อน จากนั้นจึงเรียกโปรแกรม RP32V300.exe มาทํางาน ดังรูป

จากรูปใหผูใชคลิก “ถัดไป” โปรแกรมติดตั้งจะแสดงขอความดังรูป
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จากรูปโปรแกรมติดตั้งจะแสดงรายละเอียดลิขสิทธิ์ของโปรแกรมที่ผูใชพึงปฏิบัติเพื่อใหการใชงานโปรแกรมครบสมบูรณ และ
เมื่อยอมรับขอตกลงดังกล%าวแลวและยินยอมใหติดตัง้ โปรแกรมใหผูใชคลิก “ยอมรับ” แต%ถาไม%ตองการติดตัง้ ใหคลิก “ไม%ยอมรับ”
โปรแกรมติดตัง้ จะยกเลิกการติดตั้งโปรแกรมและจบการทํางานของโปรแกรมติดตั้ง เมื่อผูใชคลิก “ยอมรับ” โปรแกรมจะแสดงขอความ
ดังรูป

จากรูปโปรแกรมติดตั้งจะแสดงรายละเอียดที่ก%อนทําการติดตัง้ ใหผูใชคลิกปุมe “ถัดไป” เพื่อดําเนินการติดตัง้ โปรแกรมต%อไป
และรอจนกระทั่งโปรแกรมแสดงขอความดังรูป

จากรูปใหคลิกปุeม “เสร็จสิ้น” เพื่อจบการติดตัง้ โปรแกรม
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การเรียกใชงานโปรแกรม
หลังจากมีการติดตัง้ โปรแกรมเสร็จสิ้น โปรแกรมติดตัง้ จะสรางเสนทางลัดในการเรียกโปรแกรม (Icon) ไวที่หนาเดสท\อป
(Desktop) ของระบบปฏิบัติการ ดังรูป

เมื่อดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปjดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการจะเปjดโปรแกรม ดังรูป

จากรูป โปรแกรมจะใหผูใชใส%รหัสเปjดโปรแกรม ซึ่งถาเป3นการติดตั้งโปรแกรมแลวเรียกใชครั้งแรก โปรแกรมจะยังไม%ได
กําหนดรหัสเปjดโปรแกรมไว ดังนัน้ ผูใชไม%ตองใส%รหัสใด ๆ ลงไป และใหคลิกปุeม “ตกลง” โปรแกรมจะเขาสู%การทํางานของโปรแกรม
ต%อไป
สําหรับกรณีที่ในเครื่องที่ติดตัง้ มีโปรแกรมรุ%นเก%าอยู%ก%อน โปรแกรมจะทําการปรับปรุงขอมูลบางประการใหสอดคลองกับการ
ทํางานในระบบใหม% และทีส่ ําคัญ กรณีที่มีการติดตัง้ โปรแกรมต%างเครื่องกัน ผูใชจะใชวิธีการสํารองขอมูลจากระบบเก%าแลวนํามา
เรียกใชในระบบใหม%ดวยวิธีเดิมไม%ได เนื่องจากในรุ%นใหม%นี้จําเป3นตองปรับปรุงวิธีการสํารองขอมูลใหสอดคลองกับระบบผูใชหลายคน
ทั้งนี้ถาผูใชตองการนําขอมูลในระบบเก%ามาใชกับระบบใหม% ผูใชตองทําการปjดโปรแกรมและใหคัดลอกไฟลขอมูลชื่อ MSGLIVE.FDB
นํามาวางไวในโฟลเดอรที่ติดตัง้ โปรแกรมใหม%ซึ่งอยู%ในโฟลเดอร C:\MSGLIVE\RECEIPT

ลําดับขั้นตอนการทํางานเบื้องตนของระบบหลังติดตั้งและเริ่มโปรแกรมใหม
1. เลือกรูปแบบการทํางานกับฐานขอมูล (สามารถเปลี่ยนแปลงภายหลังได) เนื่องจาก ค%าเริ่มตนของการเชื่อมโยงกับ
ฐานขอมูล โปรแกรมจะถูกตั้งค%าเป3นแบบผูใชคนเดียว (Standalone)
2. กําหนดขอมูลเบื้องตนสําหรับหน%วยงานของผูใช และขอมูลพื้นฐานการแบ%งกลุ%มนักเรียน
3. ตั้งค%าตําแหน%งการพิมพใบเสร็จรับเงินใหตรงกับที่จะใชงานจริง เนื่องจาก ตําแหน%งที่กําหนดไวในโปรแกรมอาจไม%ตรงกับ
การใชงานจริงเนื่องจากสภาพแวดลอมของระบบปฏิบัติการและเครื่องพิมพอาจไม%ตรงกัน
4. สรางรายชื่อนักเรียน และดําเนินการออกใบเสร็จรับเงินตามปกติ
จากขั้นตอนทั้ง 4 เป3นเพียงแนวทางเบื้องตนในการใชงานโปรแกรม ผูใชสามารถประยุกตวิธีการไดตามความเหมาะสม
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การตั้งคาการเชื่อมโยงกับฐานขอมูล
ค%าเริ่มตนของโปรแกรมจะเป3นรูปแบบผูใชคนเดียว (Standalone) ผูใชสามารถเปลี่ยนไปเป3นแบบผูใชหลายคน
(Client/Server) ได ทั้งนี้เพื่อใหผูใชสามารถเลือกรูปแบบใหเหมาะสมกับระบบการทํางานของตนเอง จากหนาต%างหลักใหคลิกปุeม “ตั้ง
คาขอมูล” และเลือก “ตั้งคาฐานขอมูล” ดังรูป

โปรแกรมจะแสดงขอความ ดังรูป

จากรูป รายละเอียดดังนี้
1. เลือกประเภทเป3น “1..แบบเครื่องเดียว (Standalone)” ซึ่งเป3นค%าเริ่มตนของโปรแกรม ผูใชไม%ตองใส%รายละเอียดใน
กรอบรับขอมูลอื่น ใหคลิกที่ปุeม “บันทึก” โปรแกรมจะทํางานในระบบเครื่องเดียวทันที
2. เลือกประเภทเป3น “2..แบบเครื่องลูกขาย (MySQL Server)” ผูใชตองระบุค%าที่จําเป3นในการเชื่อมโยงกับฐานขอมูล
ดังนี้
Host/IP
หมายถึง ชื่อเครื่องหรือไอพีแอดเดรสของเครื่องที่ตดิ ตั้งโปรแกรม MySQL Server ไว กรณีที่
ติดตัง้ ไวในเครื่องเดียวกับโปรแกรมใหใชไอพีแอดเดรสเป3น “127.0.0.1”
Username
หมายถึง บัญชีผูใชสําหรับการเรียกขอมูลจาก MySQL Server ตามที่สรางไวในขั้นตอนการ
ติดตัง้ โปรแกรม MySQL Server ซึ่งถาผูใชใชโปรแกรม MySQL Server จากคําแนะนําของเว็บ จะใช Username เป3น “root”
Password
หมายถึง รหัสผ%านสําหรับบัญชีผูใชในการเรียกขอมูลจาก MySQL Server ตามที่สรางไวใน
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม MySQL Server เช%นกัน
เมื่อใส%ขอมูลครบตามที่ตองการแลวใหคลิกปุeม “บันทึก” ขอควรระวัง การเลือกประเภทตามขอนี้ โปรแกรม
ฐานขอมูล MySQL จะตองมีการติดตัง้ ไวก%อนแลว และกําลังถูกเรียกใชงานหรือเปjดโปรแกรมอยู% เนื่องจากเมื่อผูใชคลิกปุeมบันทึก
โปรแกรมจะทําการติดต%อไปยังเครื่องตามที่กําหนดไวใน Host/IP และจะทําการสรางฐานขอมูลเพื่อรองรับการทํางานของผูใชทันที
หากโปรแกรมไม%สามารถดําเนินการในขั้นตอนดังกล%าวได โปรแกรมจะกลับไปใชระบบแบบเครื่องเดียวไวก%อน โดยผูใชสามารถสังเกต
การติดต%อกับฐานขอมูลไดดังในรูป

หมายเหตุ โปรแกรม WinMySQL และคู%มือการติดตั้ง สามารถดาวนโหลดไดที่ http://msglive.org ดังรูป
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นอกจากนี้ ผูใชยังสามารถใชฐานขอมูล MySQL ร%วมกับโปรแกรม AppServ, XAMP หรือ Vertrigo ไดดวยเช%นกัน เพื่อให
สามารถนําไปใชกับระบบเว็บสารสนเทศต%าง ๆ ได

การตั้งคาขอมูลสําหรับหนวยงานผูใช
จากหนาต%างหลัก ใหผูใชคลิกปุeม “ตั้งคาขอมูล” และเลือก “ตั้งคาหนวยงาน” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

จากรูป ใหผูใชใส%ขอมูลตามความเป3นจริงในกรอบรับขอมูลเนื่องจากโปรแกรมจะนําขอมูลเหล%านี้ไปใชสําหรับการสรางแบบ
พิมพต%าง ๆ สําหรับ
- ฟ\อนต$ โปรแกรมจะใชเป3นค%าเริ่มตนในการสรางแบบพิมพใบเสร็จรับเงิน ทั้งนี้ผูใชสามารถเปลีย่ นรูปแบบและขนาดของ
ฟvอนตในแต%ละรายการไดในการตั้งค%าตําแหน%งพิมพ
- วิธีพิมพ$ใบเสร็จ โปรแกรมจะมีใหเลือกวิธีการพิมพได 2 วิธี คือ พิมพแบบใชรหัสควบคุมเครื่องพิมพโดยตรง ซึ่งวิธีนี้
โปรแกรมจะใชคุณสมบัตติ %าง ๆ ของเครื่องพิมพในการพิมพ รวมทั้งรูปแบบตัวอักษรและการเลื่อนหนากระดาษ ดังนั้น เครื่องพิมพที่ใช
จะตองรองรับรหัสควบคุมการพิมพแบบ ESP/P2 ดวย แต%ถาผูใชนําเครื่องหมายถูกออกในตัวเลือกนี้ โปรแกรมจะนํารูปแบบและ
ตําแหน%งการพิมพต%าง ๆ ตามที่กําหนดไวมาใชในการพิมพ ซึ่งกรณีนี้ผูใชสามารถปรับเปลีย่ นค%าต%าง ๆ ไดดวยตนเอง
- รูปภาพพื้นหลังโปรแกรม ผูใชสามารถกําหนดรูปภาพที่เป3นสัญลักษณหรือโลโกของหน%วยงานเพื่อใหโปรแกรมนํามา
แสดงในหนาแรกของโปรแกรมแทนที่รูปภาพที่มากับโปรแกรมได
ในการกําหนดค%าต%าง ๆ ผูใชสามารถเปลี่ยนแปลงค%าไดตลอดเวลาและจะมีผลหลังการกําหนดค%าเสร็จแลว เมื่อกําหนดค%า
ขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุeม “บันทึก”
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การตั้งรหัสเป_ดโปรแกรม
การเปjดโปรแกรมใชงานทุกครั้ง โปรแกรมจะใหใส%รหัสในการเปjดโปรแกรม ในการติดตั้งโปรแกรมใหม%และมีการใชงานครั้ง
แรก โปรแกรมจะยังไม%ไดถูกกําหนดรหัสเปjดโปรแกรมไว ดังนั้น เมื่อผูใชเปjดโปรแกรมจึงยังไม%ตองใส%รหัสใด ๆ ลงไป และสามารถเขาใช
งานไดทันที ทั้งนี้เพื่อเป3นการปvองกันบุคคลอื่นที่ไม%เกี่ยวของเขาใชงานโปรแกรม ผูใชสามารถกําหนดรหัสเปjดโปรแกรมไดโดยคลิกปุeม
“ตั้งคาขอมูล” และเลือก “ตั้งรหัสเป_ดโปรแกรม” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

ใหผูใชใส%รหัสใหม%สําหรับกําหนดรหัสเปjดโปรแกรมใหตรงกันทั้งสองครั้ง ในกรณีที่เคยมีการตั้งรหัสไวก%อนนี้ ผูใชตองใส%รหัส
เก%าใหถูกตอง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม%เปลี่ยนรหัสใหม%ให และหากตองการยกเลิกรหัส รหัสใหม%ทั้งสองครั้งใหปล%อยว%างไว จากนั้นคลิก
ปุeม “บันทึก” การกําหนดรหัสเปjดโปรแกรมจะใชสําหรับการเปjดโปรแกรมในทุกเครื่องเหมือนกัน (กรณีใชงานในระบบ
Client/Server)

การตั้งคาตําแหนงการพิมพ$ใบเสร็จรับเงิน
เพื่อใหการพิมพใบเสร็จรับเงินมีความเหมาะสม สวยงาม โปรแกรมจึงเปjดใหผูใชสามารถปรับแต%งตําแหน%งแต%ละรายการใน
การพิมพใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเป3นเรื่องสําคัญที่ผูใชตองดําเนินการในขอนีด้ วย ทั้งนี้ ในการติดตั้งโปรแกรมใหม%โปรแกรมจะสรางตําแหน%ง
ในการพิมพใบเสร็จรับใหก%อนแลว 1 รายการเพื่อเป3นตัวอย%างในการกําหนดตําแหน%ง จากหนาต%างหลักใหคลิกปุeม “ตั้งคาขอมูล” และ
เลือก “ตั้งคาตําแหนงพิมพ$” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป
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จากรูป โปรแกรมจะแสดงตําแหน%งรายการแต%ละรายการในหนาต%างออกแบบ โดยเมื่อผูใชคลิกเลือกรายการใด โปรแกรมจะ
แสดงเสนขอบของรายการนั้นเป3นสีแดง ซึ่งผูใชสามารถคลิกเมาทคางที่รายการนั้นและลากเมาทนํารายการที่เลือกไปไวในตําแหน%งใหม%
ตามที่ตองการ
กรณีตองการเพิ่มรายการใหม% ใหคลิกเมาทขวาในหนาต%างออกแบบ โปรแกรมจะแสดงตัวเลือกสําหรับการเพิ่มรายการให
เลือก ดังรูปขางตน
ดานขวาของหนาต%างออกแบบ จะแบ%งเป3น 2 ส%วนคือ
- สวนกําหนดรายละเอียดของรายการ ในส%วนนี้จะอยู%ดานบนขวา ซึ่งประกอบดวย
ชนิด
ใชกําหนดว%ารายการที่เลือกเป3นชนิดใด ซึ่งโปรแกรมจะนําขอมูลตามชนิดที่กําหนดมาใชในการพิมพ
กรณีที่ผูใชตองการใหเป3นค%าขอมูลคงที่ ใหเลือกเป3นชนิดกําหนดเองและใส%ขอความดานล%างลงไป
ตัวอักษร ใชกําหนดรูปแบบตัวอักษรที่จะใชพิมพสําหรับรายการที่เลือกซึ่งอาจแตกต%างไปจากรายการอื่นได
ขนาด
กําหนดขนาดของตัวอักษรสําหรับรายการที่เลือก
ซาย
ตําแหน%งเริ่มตนทางซาย
บน
ตําแหน%งเริ่มตนดานบน
กวาง
ความกวางของรายการ (ควรกําหนดใหเหมาะสมกับขอมูลที่ใชพิมพ)
สูง
อาจไม%ตองกําหนดได ถาขอมูลเป3นขอความ
จัดวาง
กําหนดรูปแบบการวางขอมูลของรายการทั้งนี้ตองสัมพันธกับความกวางของรายการดวย
ลบขอความ ใชยกเลิกหรือลบรายการที่เลือกอยู%ออกจากหนาต%างออกแบบ
กระดาษ, กวาง, สูง ในตัวเลือกนี้ผูใชไม%ตองเลือก/เปลี่ยนแปลงค%าขอมูล
- สวนจัดการตําแหนงใบเสร็จรับเงิน ซึ่งจะอยู%ดานล%างขวาของหนาต%าง ประกอบดวย
รายการ
ผูใชสามารถเลือกรายการต%าง ๆ ที่สรางไวในกรณีมีหลายรายการมาแสดงบนหนาต%างออกแบบ
แกไขชื่อ
ใชสําหรับกําหนด/เปลี่ยนแปลงชื่อของรายการ
ลบรายการ ใชยกเลิกหรือลบรายการที่เลือกอยู%ทั้งหมดออกจากระบบ
สรางใหม ใชสรางรายการใหม% โดยโปรแกรมจะแสดงหนาต%างออกแบบว%างใหเพิ่มรายการใหม%เขาไป
พิมพ$ทดสอบ ใชพิมพรายการตามที่ออกแบบอยู%เพื่อทดสอบความถูกตองในแต%ละรายการ
ทําสําเนา ใหโปรแกรมทําการสรางรายการใหม%เหมือนกับรายการที่กําลังเปjดใชงานอยู%
บันทึก
ใหโปรแกรมบันทึกการแกไขเปลี่ยนแปลงเก็บไวในฐานขอมูล
อานคาเริ่มตน ใหโปรแกรมสรางรายการตามตัวอย%างในหนาต%างออกแบบใหม% ดังนัน้ ในหนาต%างออกแบบจึงไม%ควรมี
รายการใดปรากฏอยู%
ยกเลิก
ออกจากหนาต%างออกแบบไปหนาต%างหลัก ทั้งนี้ผูใชควรบันทึกขอมูลไวก%อนคลิกปุมe นี้
หมายเหตุ รายการในใบเสร็จรับเงินจะใชวิธีสรางบรรทัดแรกของรายการเพียงบรรทัดเดียว เช%น “บรรทัดแรกของลําดับที่”,
“บรรทัดแรกของรายการ” และ “บรรทัดแรกของจํานวนเงิน” เนื่องจากถามีรายการหลายรายการโปรแกรมจะเลื่อนบรรทัดในการ
พิมพใหตามระยะบรรทัดของการพิมพ ซึ่งรายการแต%ละรายการผูใชตองไปสรางในหัวขอ “สรางรายการรับเงิน” ซึ่งจะกล%าวต%อไป

การสํารองขอมูล
เป3นเรื่องสําคัญที่ผูใชควรจะตองดําเนินการในระหว%างปฏิบัติงาน เนื่องจากในบางครั้งอาจเกิดขอผิดพลาดจากการทํางานของ
ระบบ เช%น เครื่องคอมพิวเตอรเสียหายจากการใชงาน หรือฐานขอมูลถูกโจมตีจากผูไม%หวังดีทําใหเกิดความเสียหาย ดังนั้น ผูใชควร
สํารองขอมูลเก็บแยกไวต%างหากอย%างสม่ําเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงและใหสามารถใชงานขอมูลไดอย%างต%อเนื่องไม%ตองเริ่มตนใหม%จาก
ความเสียหายที่เกิดขึน้ จากหนาต%างหลักใหคลิกปุeม “ตั้งคาขอมูล” และเลือก “สํารองขอมูล” โปรแกรมจะแสดงตัวเลือกย%อยดังรูป
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จากรูปโปรแกรมจะแสดงตัวเลือกย%อย “สํารองขอมูลลงดิสค$” และ “เรียกขอมูลจากดิสค$” ใหผูใชเลือกตามตัวเลือกที่
ตองการ ซึ่งโปรแกรมจะแสดงกรอบขอความใหผูใชเลือกแฟvมขอมูลที่ตองการ
การสํารองขอมูลลงดิสค$ หมายถึง การนําขอมูลที่อยู%ในฐานขอมูลไปเก็บไวในที่อื่น เช%น แฟรสไดร\ฟท หรือโฟลเดอรอื่น
ไดร\ฟทอื่น เป3นตน ทั้งนี้ ขอมูลต%าง ๆ ที่อยู%ในโปรแกรมจะยังคงอยู%และสามารถใชงานไดต%อไปตามปกติ เมื่อไหร%ควรทําการสํารองขอมูล
ปกติมักดําเนินการทุกครั้งหลังเลิกใชงานก%อนออกจากโปรแกรม ทั้งนี้ควรตรวจสอบว%าไม%มีเครื่องอื่นเปjดใชงานโปรแกรมอยู%ในกรณีใช
งานหลายเครื่อง
การเรียกขอมูลจากดิสค$ หมายถึง การนําขอมูลที่ไดสํารองไวกลับเขามาใชใหม%ในโปรแกรม โดยโปรแกรมจะลบขอมูลที่มีอยู%
ทั้งหมดในขณะนี้ออกจากฐานขอมูล แลวจึงนําขอมูลที่เรียกมาสรางไวในฐานขอมูล ดังนัน้ จึงควรแน%ใจว%าตองการนําขอมูลกลับมาใชจริง
ๆ เท%านั้น แลวเมื่อไหร%ควรเรียกขอมูลจากดิสค กรณีนี้มักเกิดขึน้ ในกรณี เครื่องคอมพิวเตอรเสียหายจนตองทําการติดตั้งโปรแกรมใหม%
หรือเปjดใชโปรแกรมแลวปรากฏว%าขอมูลสูญหายหมด ซึ่งอาจเกิดจากผูไม%หวังดีหรือมีไวรัสคอมพิวเตอรทําลายขอมูล ซึ่งกรณีนี้ควร
ตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอรดวย หรืออาจใชในกรณีที่มีขอผิดพลาดในการพิมพใบเสร็จรับเงินมาก ๆ หลายรายการซึ่งจะเสียเวลามาลบ
ขอมูลหรือตรวจสอบขอมูล กรณีนี้มักนิยมเลือกเรียกขอมูลกลับมาแลวดําเนินการใหม%ตามขั้นตอนที่ถูกตองนั่นเอง
ขอเสนอแนะ การสํารองขอมูลลงดิสคสามารถทําไดบ%อยครั้งซ้ํา ๆ กัน และไม%ควรบันทึกขอมูลที่สํารองไวในเครื่องเดียวกับ
ฐานขอมูล

การลงทะเบียนโปรแกรม
การลงทะเบียนโปรแกรมเป3นสิง่ ที่จําเป3นในการใชงานโปรแกรมเนื่องจากโปรแกรมจะทําการปjดการใชงานและจํากัดขอมูล
บางอย%างไวจนกว%าจะมีการลงทะเบียนที่ถูกตองแลวเท%านั้น จากหนาต%างหลักคลิกปุeม “ตั้งคาขอมูล” และเลือก “ลงทะเบียน
โปรแกรม” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

ใหผูใชใส%เลขลงทะเบียนในกรอบรับขอมูล “Register No.” ซึ่งเลขลงทะเบียนที่จะบันทึกในกรอบรับขอมูลนี้ผูใชตองไดรับ
อย%างถูกตองจากผูเขียนหรือผูที่ไดรับอนุญาตใหเป3นผูจําหน%ายโปรแกรมเท%านั้น มิฉะนั้นจะถือเป3นการละเมิดลิขสิทธิ์การใชงาน
โปรแกรมซึ่งจะถูกดําเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไวสูงสุด และกรณีที่นําเลขลงทะเบียนไม%ถูกตองมาบันทึกไวใหถือว%าผูใชไดรับทราบ
ถึงลิขสิทธิ์การใชงานโปรแกรมนี้แลวดวยเช%นกัน
การขอเลขลงทะเบียนโปรแกรม ผูใชสามารถติดต%อขอเลขลงทะเบียนไดโดยแจงเลข “Package No.” และรหัส “Program
No.” มายังโทรศัพทหมายเลข 081-8659686 หรืออีเมลล jakraval@hotmail.com เมื่อมีการตรวจสอบว%ามีการขอลงทะเบียนอย%าง
ถูกตองแลวผูเขียนจะส%งหมายเลข “Register No.” กลับตามช%องทางติดต%อที่ผูใชใหไว

by http://msglive.org

หนา 9

การอัพเดรทโปรแกรม
การอัพเดรทโปรแกรมเป3นสิ่งทีจ่ ําเป3นเนื่องจากอาจมีการปรับปรุงการทํางานโปรแกรม หรือเพิ่มเติมความสามารถของ
โปรแกรม หรือมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนด ระเบียบ รูปแบบใหม% เพื่อใหผูใชสามารถใชงานโปรแกรมไดเต็มประสิทธิภาพความ
ตองการของผูใช จากหนาต%างหลักคลิกปุมe “ตั้งคาขอมูล” และเลือก “อัพเดรทโปรแกรม” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

การอัพเดรทโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชโปรแกรมตองสามารถเรียกใชงานอินเทอรเน็ตได เนื่องจากจะตองมีการดาวน
โหลดขอมูลสําหรับการอัพเดรทโปรแกรมมาติดตัง้ ในเครื่องที่ทําการอัพเดรท ในกรณีที่ใชงานหลายเครื่องทุกเครื่องตองทําการอัพเดรท
โปรแกรมใหม%ดวยเช%นกัน
จากที่กล%าวมาขางตน เป3นขอมูลเบือ้ งตนสําหรับการเริ่มตนใชงานโปรแกรมซึ่งผูใชจําเป3นตองกําหนด/สรางขอมูลพื้นฐาน
ใหกับโปรแกรมอีกส%วนหนึ่ง จากหนาต%างหลักใหคลิกปุeม “ทะเบียนขอมูล” โปรแกรมจะแสดงตัวเลือกย%อยสําหรับการกําหนดขอมูล
พื้นฐานดังรูป
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การสรางรายชื่อชั้นเรียนสําหรับนักเรียน
เนื่องจากภายในตัวโปรแกรมยังไม%มีขอมูลใด ๆ เพื่อเปjดทางใหผูใชสามารถกําหนดขอมูลตามสภาพจริงของผูใช ดังนัน้ ผูใช
จะตองสรางชั้นเรียนของนักเรียนขึ้นมาก%อนการเพิ่มรายชื่อนักเรียนเขาระบบ จากหนาต%างหลักคลิกปุeม “ทะเบียนขอมูล” และเลือก
ตัวเลือก “สรางรายชื่อชั้น” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

จากรูปปกติโปรแกรมจะแสดงรายการว%างไว เมื่อตองการเพิ่มใหคลิกปุeม “เพิ่ม” โปรแกรมจะแสดงกรอบรับขอมูลใหใส%ชื่อชั้น
เรียน และคลิกปุeม “บันทึก” โปรแกรมจะสรางรายการและรหัส และจะนํามาแสดงรายการในตารางดังรูป ในการลบขอมูลใหคลิก
เลือกในบรรทัดที่ตองการลบแลวคลิกปุมe “ลบ” ซึ่งผูใชควรระมัดระวังอาจมีขอมูลนักเรียนบางส%วนหายไปเนื่องจากขอมูลดังกล%าวถูก
เชื่อมโยงไวกับรหัสขอมูล การแกไขขอมูลสามารถทําไดโดยดับเบิล้ คลิกในบรรทัดที่ตองการแกไข โปรแกรมจะเปjดหนาต%างและแสดง
ขอมูลใหทําการแกไข ดังนั้น หากไม%จําเป3นตองลบควรเลือกแกไขขอความใหถูกตองจะดีกว%า
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การสรางรายการรับเงิน
ในใบเสร็จรับเงินแต%ละใบมักจะมีรายการรับเงินซึ่งเป3นรายการย%อยที่แตกต%างกันมากบางนอยบางตามแต%ละรายการที่ควรจะ
มี ในการพิมพใบเสร็จรับเงินโปรแกรมจะนํารายการที่ถูกสรางในหัวขอนี้ไปพิมพในขอกําหนด “บรรทัดแรกของลําดับที่”, “บรรทัด
แรกของรายการ” และ “บรรทัดแรกของจํานวนเงิน” ของหัวขอ “การตั้งคาตําแหนงพิมพ$” ตามที่กล%าวมาก%อนนี้ จากหนาต%างหลัก
คลิกปุeม “ทะเบียนขอมูล” เลือกรายการ “สรางรายการรับเงิน” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

จากรูปโปรแกรมจะแบ%งส%วนการทํางานออกเป3น 3 ส%วน คือ
กลุมรายการ ใชสรางกลุ%มของขอมูล เช%น “รายการรับเงินสําหรับปfการศึกษา 2560 เทอม 1” เป3นตน เพื่อใหสามารถสราง
กลุ%มรายการตามความจริงได เนื่องจากแต%ละป•การศึกษาและเทอมอาจมีขอมูลในแต%ละรายการที่แตกต%างกัน จํานวนเงินไม%เท%ากัน จาก
รูปคลิกปุมe “เพิ่ม” โปรแกรมจะใหผูใชสรางชื่อรายการแลวคลิกปุeม “บันทึก” กรณีตองการลบใหคลิกเลือกรายการแลวคลิกปุมe “ลบ”
และถาตองการแกไขขอความใหดับเบิ้ลคลิกในบรรทัดที่ตองการแกไข
ชื่อรายการรับเงิน ในแต%ละป•การศึกษาและเทอมอาจมีรายการรับเงินหลายรายการเช%นอาจมี “เงินบํารุงการศึกษาสําหรับ
หองเรียนปกติ ม.1”, “เงินบํารุงการศึกษาสําหรับหองเรียน MEP ม.1”, “เงินบํารุงการศึกษาสําหรับหองพิเศษวิทย$-คณิต ม.1”
เป3นตน ใหผูใชสรางชื่อรายการรับเงินตามเท%าที่มีอยู%ใหครบ ในกรณีที่หลายชั้นมีรายการเหมือนกันอาจกําหนดเป3น “เงินบํารุง
การศึกษาสําหรับหองเรียนปกติ ม.2,3,5,6” ก็ไดเช%นกัน เพื่อใหสามารถเรียกรายการสําหรับการพิมพใบเสร็จไดตามตองการ
รายละเอียดรายการรับเงิน ใชสําหรับการสรางรายการในใบเสร็จรับเงินแต%ละรายการรับเงิน เช%น “เงินบํารุงการศึกษา
สําหรับหองเรียนปกติ ม.1” ประกอบดวยรายการ ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 ป•การศึกษา 2561
- ค%าประกันอุบัติเหตุ
190.- ค%าวารสารโรงเรียน
50.- ค%าบัตรประจําตัวเรียน
100.- ค%าสอนคอมพิวเตอร
500.- ค%าจางครูชาวต%างประเทศ
600.- ค%าจางบุคลากรที่ปฏิบัติงานสถานศึกษา
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เป3นตน
โดยผูใชเพิ่มรายการแต%ละรายการเขาไปในรายละเอียดรายการรับเงิน ซึ่งรายการเหล%านี้จะถูกนําไปพิมพใน
ใบเสร็จรับเงิน สําหรับเลขลําดับรายการโปรแกรมจะสรางเลขลําดับรายการใหเฉพาะรายการที่มีจํานวนเงิน รายการใดที่ไม%ถูกกําหนด
จํานวนเงินไวจะไม%ถูกสรางเลขลําดับที่ให เช%น รายการ “ภาคเรียนที่ 1 ปfการศึกษา 2561” เป3นตน
หลังจากที่สรางรายการแลวจะปรากฏรายละเอียดตามตัวอย%างดังรูป
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การสรางรายชื่อนักเรียน
ในแต%ละป•การศึกษาผูใชตองทําการเพิ่มรายชื่อนักเรียนใหม%ใหกับโปรแกรมเพื่อใชในการออกใบเสร็จรับเงินและควบคุมการ
ชําระเงินค%าบํารุงการศึกษา จากหนาต%างหลักคลิกปุeม “ทะเบียนนักเรียน” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

จากรูปมีปมุe สั่งงานดังนี้
1. เพิ่ม ใชสําหรับเพิ่มรายชื่อนักเรียน ซึ่งโปรแกรมเปjดใหเพิ่มรายชื่อได 2 วิธี คือ บันทึกขอมูลดวยตนเอง และนําเขาขอมูล
จากโปรแกรม MS Excel ในกรณีที่เพิ่มขอมูลดวยตนเอง ใหผูใชเลือกชั้น และกําหนดหองที่ตองการเพิ่มขอมูลก%อน
จากนั้นคลิกปุมe “เพิ่ม” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

จากรูป กรณีที่ตองการบันทึกเองใหใส%รายละเอียดของนักเรียนที่ตองการเพิ่ม แลวคลิกปุeม “บันทึก” สําหรับกรณีที่
ตองการอ%านขอมูลจากโปรแกรม MS Excel ใหคลิกแท\ป “อานขอมูลจาก Excel” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป
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จากรูปใหคลิกปุeม “เป_ดแฟ\ม” แลวเลือกแฟvมขอมูลรายชื่อนักเรียนที่เป3นไฟลขอมูลของ MS Excel จากนั้นโปรแกรมจะ
สั่งให MS Excel เปjดแฟvมขอมูลตามที่เลือกขึ้นมา ซึ่งในกรณีนี้ผูใชตองไม%เปjดแฟvมขอมูลของ MS Excel ไวก%อน หลังจากนั้น เลือก
Sheet ที่ตองการนําขอมูลเขาซึ่งผูใชตองไม%ไปเลือก Sheet เองจากโปรแกรม MS Excel เพราะจะทําใหการอ%านขอมูลผิดพลาด
เนื่องจากโปรแกรมตองการการเชื่อมโยงขอมูลระหว%างโปรแกรมกับโปรแกรม MS Excel จากนั้นกําหนดบรรทัดขอมูลของนักเรียนที่
นําเขาและคอลัมนตามขอ 3 – 11 สําหรับกรณีขอ 11 ถาในแฟvมขอมูลระบุหองของนักเรียนไวอาจกําหนดคอลัมนของหองได แต%ถาไม%
ระบุไวใหใส%เลขหองของนักเรียนตามตัวอย%างในรูป จากนั้นคลิกปุมe “เริ่มนําเขา” กรณีนําเขาครั้งละหองหรือมีหลาย Sheet ใหผูใช
กําหนดขอมูลตามที่ตองการนําเขาจนกว%าจะครบ แลวคลิกปุeม “ป_ดแฟ\ม” และคลิกปุeม “ยกเลิก” เพื่อกลับไปหนาทะเบียนนักเรียน ดัง
รูป
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2. ลบ ใชสําหรับลบรายชื่อนักเรียนที่ไม%ตองการออกจากทะเบียนนักเรียน โดยใหคลิกบรรทัดที่ตองการลบ แลวคลิกปุeม
“ลบ” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

โปรแกรมจะแสดงตัวเลือก “ลบ.................” กับ “ลบทุกคนในชั้น...................” กรณีตัวเลือกแรกใชลบเพียงคนเดียว
กรณีตัวเลือกที่สองใชยกเลิก/ลบนักเรียนทุกคนในชั้น/หองที่ระบุ
3. ยายหอง ในกรณีที่นักเรียนปรากฎขอมูลผิดหองและตองการยายไปอยู%ในหองที่ถูกตองใหคลิกบรรทัดของนักเรียน
ดังกล%าวแลวคลิกปุeม “ยายหอง” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

จากรูปใส%เลขหองที่ตองการใหนักเรียนยายไป แลวคลิกปุeม “OK”
4. ตรวจยายหอง การตรวจการยายหองใชสําหรับตรวจสอบขอมูลหองกับไฟลขอมูล MS Excel ซึ่งจะมีลักษณะเป3นการ
ยายหองคราวละหลายคน เมื่อคลิกปุมe “ตรวจยายหอง” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

จากรูปใหคลิกปุeม “เป_ดแฟ\ม” แลวเลือกแฟvมขอมูล MS Excel จากนั้นเลือก Sheet และกําหนดขอมูลตามตัวอย%าง
แลวคลิกปุeม “เริ่มตรวจสอบ”
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5. เลื่อนชั้น ใชสําหรับการเลื่อนชั้นนักเรียนเมื่อขึ้นป•การศึกษาใหม% คลิกปุมe “เลื่อนชั้น” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

จากรูปโปรแกรมจะแสดงรายชื่อชั้นตามที่สรางไว ใหผูใชคลิกทําเครื่องหมายสําหรับชั้นสุดทายของแต%ละระดับ เช%น
กรณีที่มีการเปjดสอน 2 ระดับ ใหทําเครื่องหมายในชั้นมัธยมศึกษาป•ที่ 3 และมัธยมศึกษาป•ที่ 6 เมื่อคลิกปุมe “เลื่อนชั้น” โปรแกรมจะ
ทําการลบรายชื่อนักเรียนออกจากทะเบียนสําหรับชั้นที่ทําเครื่องหมายออกก%อน จากนั้นจึงทําการเลื่อนนักเรียนในแต%ละชั้นขึ้นมา
แทนที่ ก%อนการเลื่อนชั้นทุกครั้ง ผูใชควรทําการตรวจสอบการชําระเงินบํารุงการศึกษา (จะกล%าวต%อไป) เสียก%อน เพื่อใหสามารถรับการ
ชําระเงินสําหรับผูเรียนในชั้นสุดทายไดในตารางหนี้คางชําระนั่นเอง

การพิมพ$ใบเสร็จรับเงินและการรับชําระเงิน
จากที่กล%าวมาขางตนเป3นเพียงการเตรียมขอมูลเบือ้ งตนเพื่อใหโปรแกรมสามารถทํางานได คราวนี้เมื่อมีนักเรียนมาชําระเงิน
ค%าบํารุงการศึกษา ใหผูใชคลิกปุeม “พิมพ$ใบเสร็จรับเงิน” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป
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จากรูปสามารถดําเนินงานไดตามขั้นตอนต%อไปนี้
1. กําหนดผูจายเงิน ในกรณีที่รับเงินจากบุคคลภายนอกที่ไม%ใช%นักเรียนชําระเงินบํารุงการศึกษาใหใส%ชื่อผูจ%ายเงิน แต%ถา
เป3นการรับเงินสําหรับนักเรียนชําระเงินบํารุงการศึกษาใหคลิกปุeม “คนหา” ซึ่งโปรแกรมจะแสดงตัวเลือกดังรูป

จากรูปจะมีตัวเลือกคือ “คนหารายคน” สําหรับกรณีที่มีนักเรียนชําระเพียงคนเดียว และ “คนหาเปpนรายหอง”
สําหรับกรณีที่รับชําระและพิมพใบเสร็จรับเงินเป3นรายหอง กรณี “คนหารายคน” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

การคนหาขอมูลโปรแกรมจะเรียงลําดับตามชื่อ และนามสกุล เมื่อผูใชใส%ชื่อนักเรียนที่จะคนหา โปรแกรมจะทําการ
คัดเลือกขอมูลเป3นคํามาแสดงขอมูล เช%น ใส%คําว%า “สม” โปรแกรมจะคัดเลือกคําว%า “สม” ในชื่อและนามสกุลมาแสดง เมื่อพบผูที่
ตองการใหผูใชคลิกที่บรรทัดของผูที่ตองการแลวคลิกปุeม “เลือก” โปรแกรมจะนําขอมูลกลับไปใส%ไวใน “ชื่อผูจาย” ในหนาต%างหลัก

by http://msglive.org

หนา 18
กรณี “คนหาเปpนรายหอง” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

ใหผูใชเลือกชั้นและหองที่ตองการ จากนั้นทําเครื่องหมายหนาชื่อนักเรียนตามตองการ กรณีตองการเลือกทุกคน ใหคลิก
ทําเครื่อง “เลือกทั้งหมด” หรือยกเลิกการเลือกก็เช%นกัน จากนั้นคลิกปุeม “เลือก” โปรแกรมจะนํารายชื่อที่เลือกไปบันทึกไวใน “ชื่อผู
จาย” และกลับไปหนาต%างหลัก
2. กําหนดเลขที่ใบเสร็จรับเงินใหตรงกับใบเสร็จรับเงินจริงและวันที่ที่รับเงิน (กรณีเลขที่ใบเสร็จรับเงินในใบเสร็จรับเงินจะ
มีเล%มที่ปรากฏอยู%ดวย 4 หลัก และเลขทีใ่ บเสร็จรับเงิน 4 หลัก เช%น เล%มที่ 2685 เลขที่ 4001 ผูใชสามารถประยุกต
เลขทีใ่ บเสร็จเป3น 26854001
3. ในกรณีที่เป3นบุคคลอื่นที่ไม%ใช%นักเรียน เลือกกลุ%มรายการดานล%าง เป3น “0..กําหนดรายละเอียดเอง” จากนั้นใส%รายการ
รับเงินในตาราง เช%น “รับเงินภาษีหัก ณ ที่จาย คากอสรางงวดที่ 1” เป3นตน และระบุจํานวนเงิน การเพิ่มบรรทัดใน
ใบเสร็จรับเงินใหกดแปvน “ลูกศรลง” () ที่คียบอรด และถาตองการลบบรรทัดใหกดแปvน Delete เช%นกัน
ในกรณีรับชําระเงินบํารุงการศึกษาจากนักเรียน ใหเลือกกลุ%มรายการ และเลือกรายการใบเสร็จรับเงินตามที่ไดสรางไว
ก%อนหนานี้ โปรแกรมจะอ%านรายละเอียดการรับเงินตามที่ไดสรางไวมาใส%ในตาราง ดังรูป
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4. เมื่อกําหนดรายการต%าง ๆ เสร็จแลวตามรูปขางตน ใหคลิกปุeม “พิมพ$” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

จากรูปใหเลือกวิธีพิมพ “พิมพ$โดยตรงจากโปรแกรม” จะพิมพตามคุณสมบัติของเครื่องพิมพ “เลือกตําแหนงจากการ
ตั้งคาไว” จะพิมพตามที่ไดมีการตั้งค%าตําแหน%งพิมพตามที่กล%าวมาขางตน และโปรแกรมจะสรางแบบพิมพใหกับผูใชแต%ละรายแต%ละ
หนามาแสดงบนจอภาพก%อนส%งขอมูลไปเครื่องพิมพ ในตัวเลือกนี้ โปรแกรมจะใหผูใช “เลือกตําแหนงพิมพ$” ตามที่ไดสรางไว สําหรับ
ตําแหน%งในขอ “0..กระดาษตอเนื่อง A4 แบงครึ่ง” โปรแกรมจะสรางแบบพิมพใหและใชกระดาษ A4 แบบต%อเนื่อง ซึ่งเหมาะสําหรับ
การรับเงินในลักษณะของสมาคม ในกรณีนี้สามารถกําหนดรูป Logo ไดดวยเช%นกัน
“การบันทึกขอมูล” ใหเลือกว%าจะพิมพใบเสร็จอย%างเดียวหรือพิมพใบเสร็จและบันทึกขอมูลการรับชําระเงินดวย
การทําเครื่องหมายใน “ยกเลิกในรายการคางชําระดวย” หมายถึงในกรณีที่มีการเลือก “พิมพ$และบันทึกขอมูลดวย”
โปรแกรมจะยกเลิกขอมูลคางชําระของนักเรียนที่ระบุไวใน “ชื่อผูจาย” ตามป•การศึกษาและภาคเรียนที่ระบุดวย
“เลือกกระดาษพิมพ$” จะมีใหเลือก 3 แบบ คือ “0..กระดาษขนาดกําหนดเอง”, “1..กระดาษ A5 ขนาด 8.27 x
5.83 นิ้ว” และ “2..กระดาษ A4 ขนาด 11.69 x 8.26 นิ้ว” ซึ่งผูใชควรวัดขนาดกระดาษจริงและเลือกใหเหมาะสม สําหรับกรณี
“0..กระดาษขนาดกําหนดเอง” ผูใชสามารถระบุความกวางและสูงของกระดาษที่จะใชพิมพไดตามตัวอย%าง
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กรณีที่ใชใบเสร็จรับเงินของ สพฐ. หรือหน%วยงานอื่นที่มีขนาดเฉพาะเจาะจง ใหผูใชกําหนดค%าการพิมพดังรูป

จากรูปเลือก “เลือกวิธีพิมพ$ใบเสร็จรับเงิน” เป3น “พิมพ$โดยตรงจากโปรแกรม” และ “เลือกกระดาษพิมพ$” เป3น
“3..ฟอร$มใบเสร็จของ สพฐ.” ถาหากพิมพในฟอรมใบเสร็จแลวตําแหน%งในการพิมพไม%ตรงกับตําแหน%งตามที่ตองการ ผูใชสามารถ
ปรับแต%งการกําหนดตําแหน%งพิมพได โดยใหใชโปรแกรมเท็กซอีดิเตอรทั่วไป เช%น Notepad, Edit Plus หรือโปรแกรมอื่นแกไข ซึ่งไฟล
ที่ใชกําหนดตําแหน%งจะอยู%ในโฟลเดอรเดียวกับโปรแกรม เช%น c:\msglive\receive\obec.conf ซึ่งจะปรากฏขอความตามตัวอย%างดัง
รูป

จากรูปมีรายละเอียดดังนี้
รูปแบบคําสั่ง
คําสั่ง ซาย,บน,กวาง,วางแนว[,ขอความผูใช (ถามี) ใชกับคําสั่ง CUST เท%านั้น]
FNAME
ตําแหน%งของชือ่ – นามสกุลผูจ%ายเงิน
CLASS
ตําแหน%งของชัน้
CUST
ตําแหน%งของค%าขอมูลตามที่ผูใชกําหนดเอง
ROOM
ตําแหน%งของหอง
YEAR
ตําแหน%งของป•การศึกษา
TERM
ตําแหน%งของภาคเรียนที่
DATE
ตําแหน%งของใบเสร็จลงวันที่
COMM
ตําแหน%งของชือ่ โรงเรียนหรือสํานักงาน
ADDR
ตําแหน%งของที่อยู%โรงเรียนหรือสํานักงาน
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PUBL
ตําแหน%งของเลขประชาชน
FNUM
ตําแหน%งของบรรทัดแรกของลําดับทีใ่ นรายการใบเสร็จรับเงิน
FSCR
ตําแหน%งของบรรทัดแรกของรายละเอียดในรายการใบเสร็จรับเงิน
FMON
ตําแหน%งของบรรทัดแรกของจํานวนเงินในรายการใบเสร็จรับเงิน
FAMN
ตําแหน%งของบรรทัดแรกของจํานวนหน%วยในรายการใบเสร็จรับเงิน
FUNT
ตําแหน%งของบรรทัดแรกของราคาต%อหน%วยในรายการใบเสร็จรับเงิน
TOTA
ตําแหน%งของจํานวนเงินรวม
BATH
ตําแหน%งของตัวอักษรจํานวนเงินรวม
SIGN
ตําแหน%งของลงชื่อผูรับเงิน
POST
ตําแหน%งของตําแหน%งผูรับเงิน
VLINE
ตําแหน%งเสนในแนวนอน
HLINE
ตําแหน%งเสนในแนวตั้ง
การวางแนว กําหนดเป3น 0 – ชิดซาย ณ ตําแหน%งซาย 1 – กึ่งกลางตามความกวาง และ 2 – ชิดขวาตามความกวาง
กรณีใชร%วมกับคําสั่ง “VLINE” กับ “HLINE” จะใชกําหนดขนาดของเสนมีหน%วยเป3นจุด (Pixel)
ตําแหนง ซาย, บน และกวาง มีหน%วยเป3นนิ้วสามารถกําหนดจุดทศนิยมไดหลายหลักเพื่อกําหนดตําแหน%งอย%าง
ละเอียด
ขอความผูใช (ถามี) ใชกับคําสั่ง “CUST” เท%านั้น คําสั่งอืน่ จะไม%ถูกนํามาใชถามีการกําหนดไว ดังนั้นจึงไม%ควรกําหนด
การกําหนดขนาดกระดาษใบเสร็จรับเงิน จะใชคําสั่ง PAPER <ความกวาง>,<ความสูง> เช%น PAPER 6.5,8.5 ไว
ในสคริ๊ป obec.conf ถาไม%กําหนดโปรแกรมจะใชขนาดกระดาษเป3นกวาง 6.5 นิ้ว และสูง 8.5 นิ้ว
5. คลิกปุeม “พิมพ$” เมื่อกําหนดรายละเอียดต%าง ๆ ครบถวน โปรแกรมจะดําเนินการตามขอกําหนดในกรอบรับขอมูล
กรณีที่มีนักเรียนที่ถูกบันทึกการชําระเงินตามป•การศึกษาและภาคเรียนที่กําหนดไวแลว โปรแกรมจะไม%ทําการพิมพใบเสร็จ
และไม%บันทึกขอมูลซ้ําให แต%จะแสดงรายชื่อนักเรียนดังกล%าว ดังรูป
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ทะเบียนการชําระเงินนักเรียนรายคน
จากหนาต%างหลักคลิกปุมe “ทะเบียนชําระคาเทอม” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

จากรูปโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของนักเรียนแต%ละคนโดยแบ%งตารางเป3น 3 ส%วน คือ “แสดงรายชื่อนักเรียนตามชั้น/
หองที่กําหนด”, “แสดงรายละเอียดรายการที่ชําระแลวของนักเรียนที่เลือก” และ “แสดงรายละเอียดรายการคางชําระของ
นักเรียนที่เลือก” จากตารางขอมูล “รายการที่ชําระแลว” และ “รายการที่ยังไมไดชําระ” เมื่อผูใชดับเบิ้ลคลิกในบรรทัดที่ตองการ
โปรแกรมจะแสดงตัวเลือกการทํางาน ดังนี้
“รายการที่ชําระแลว” ดังรูป

“พิมพ$ใบเสร็จรับเงินใหม” ใชในกรณีตองการพิมพใบเสร็จรับเงินใบนี้ใหม% ซึ่งโปรแกรมจะแสดงขอความกําหนด
ขอมูลก%อนการพิมพ (จะกล%าวในขอ “รายการที่ยังไมไดชําระ”)
“ลบใบเสร็จเลขที่ “........”” ใชลบรายการรับชําระที่เลือกออกจากระบบ
“รายการที่ยังไมไดชําระ” รายการนี้จะเกิดจากการตรวจสอบการคางชําระ ดังรูป

จากรูปใหดับเบิล้ คลิกในรายการที่ตองการ โปรแกรมจะแสดงตัวเลือกดังนี้
“รับชําระหนี้จาก “...................”” ในกรณีที่นักเรียนผูที่ถูกเลือกนี้มาชําระเงินใหเลือกรายการนี้ โปรแกรมจะ
แสดงขอความดังรูป
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จากรูป โปรแกรมจะแสดงขอความใหผูใชกําหนดรายละเอียด เหมือนการพิมพใบเสร็จรับเงินตามที่กล%าวมาก%อน
หนานี้แลว แต%มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
รายการรับเงินผูใชสามารถเปลี่ยนแปลงไดจากหนาต%างนี้
จํานวนเงิน “ชําระครั้งนี้” ในกรณีที่ชําระไม%ครบ ใหใส%ตามจํานวนเงินที่ชําระจริง ซึ่งโปรแกรมจะบันทึกการชําระ
เงินไวและจะไม%พิมพใบเสร็จใหจนกว%าจะมีการชําระครบ ซึ่งผูใชอาจออกเอกสารการรับเงินอื่นเป3นใบแทนไปก%อนได
“ลบหนี้คางชําระ “ปfการศึกษา........เทอม....”” ใชสําหรับยกเลิกหรือลบรายการนี้ออกจากฐานขอมูล
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การตรวจสอบการคางชําระ (ปรับปรุงในรุน 3.01 มิ.ย.61)
ผูใชควรทําการตรวจสอบการคางชําระจากนักเรียนในแต%ละภาคเรียนหลังครบกําหนดการชําระเงินหรือหลังจากนักเรียนส%วน
ใหญ%ชําระเงินแลวเพื่อใหโปรแกรมสรางรายการคางชําระเงินใหกับนักเรียนแต%ละราย การตรวจสอบใหผูใชคลิกปุeม “ตรวจคางชําระ”
โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

จากรูปใหกําหนดขอมูลที่ใชในการตรวจสอบ ดังนี้
เลือกชั้น
เลือกชั้นที่ตองการตรวจสอบครั้งละชั้น
ใสเลขหอง
กําหนดเลขหองที่ตองการตรวจสอบ โดยพิจารณาดังนี้
- ถาทุกหองในชั้นใชรายการและจํานวนเงินเท%ากันใหเวนว%างไว
- ใส%เลขหองเฉพาะที่ใชรายการและจํานวนเงินเท%ากัน เช%น 1,3,4,7 เป3นตน โดยใชเครื่องหมายคอมม%าคั่น
ปfการศึกษา
ใส%เลขป•การศึกษาที่ตองการตรวจสอบ
ภาคเรียน
ใส%เลขภาคเรียนที่ตองการตรวจสอบ
กรณีเคยตรวจสอบไวกอนแลวใหยกเลิกของเกาและใชรายการนี้แทน ถาไม%ทําเครื่องหมายหนาตัวเลือกนี้โปรแกรมจะใช
ของเก%าที่เคยสรางรายการไว
กลุมรายการ และ รายการเรียกเก็บ เลือกรายการที่จะใชตรวจสอบเพื่อสรางรายการ ซึ่งรายการนี้มาจากการสราง
รายละเอียดการรับเงิน ซึ่งไดกล%าวไวก%อนหนานี้
เมื่อกําหนดรายละเอียดครบถวนใหคลิกปุeม “ดําเนินการ” โปรแกรมจะทําการตรวจสอบและสรางรายการคาง
ชําระ ขอควรระวัง กรณีใชหลายเครื่องในการทํางานเพื่อปvองกันความผิดพลาดในการทํางานซ้ําซอนกัน ควรใชทํางานเพียงเครื่องเดียว
จนกว%าจะเสร็จสิ้นตามกิจกรรมนี้
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การรายงานขอมูล
การรายงานขอมูลเป3นการนําขอมูลที่ไดดําเนินงานมาแสดงในภาพรวมของระบบ จากหนาต%างหลัก เมื่อคลิกปุeม “รายงาน
ขอมูล” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

จากรูปจะมีตัวเลือกสําหรับรายงานขอมูลดังนี้
“ทะเบียนในเสร็จรับเงิน” เมื่อคลิกเลือกตัวเลือกนี้โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดดังรูป

จากรูป ผูใชสามารถระบุช%วงวันที่ของขอมูลตามตองการและผูใชสามารถดับเบิ้ลคลิกในบรรทัดที่ตองการเพื่อเรียกตัวเลือกมา
ดําเนินการไดดังรูปขางตน
เมื่อคลิกปุมe “พิมพ$ทะเบียน” โปรแกรมจะแสดงตัวเลือกดังรูป

by http://msglive.org
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“ทะเบียนหนี้คางชําระ” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

จากรูปเมื่อคลิกปุeม “พิมพ$” โปรแกรมจะแสดงกรอบรับขอมูลดังรูป

by http://msglive.org

