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คู�มือการใช�โปรแกรมพิมพ$ใบเสร็จรับเงิน 
User Guide for Print Receipt Program 

 
โปรแกรมพิมพ�ใบเสร็จรับเงินชุดน้ีเหมาะกับการใช�งานท่ีต�องออกใบเสร็จรับเงินคร้ังละมาก ๆ เช%น โรงเรียน หรือสถานศึกษา 

แต%ทั้งน้ีสามารถนําไปประยุกต�ใช�กับการออกใบเสร็จรับเงินท่ัวไปได� โปรแกรมมีการปรับปรุงจากระบบเดิมให�สอดคล�องกับ
ระบบปฏิบัติการท่ีมีอยู%ในป1จจุบัน และได�เพ่ิมความสามารถของโปรแกรมบางอย%างท่ีควรจะเป3นเข�าไปด�วยเช%นกัน นอกจากน้ี ผู�เขียนได�
ออกแบบการติดต%อกับผู�ใช�งานให�ง%ายและสะดวก และยังสามารถเลือกใช�ระบบฐานข�อมูลได�เป3น 2 แบบ คือแบบผู�ใช�คนเดียว 
(Standalone) และแบบผู�ใช�หลายคน (Client/Server – โดยใช�ฐานข�อมูลแบบ MySQL for Windows Version 5.xx) ทําให�สามารถ
พิมพ�ใบเสร็จรับเงินได�หลายเคร่ืองพร�อมกัน 

จากการปรับปรุงโปรแกรมเป3นรุ%นใหม% อาจทําให�ตําแหน%งการพิมพ�ผิดเพ้ียนไปบ�างจากของเดิมท่ีได�มีการต้ังค%าไว� ซ่ึงผู�ใช�
สามารถปรับปรุง แก�ไขตําแหน%งพิมพ�ของแต%ละรายการได� ในตัวเลือก “ต้ังค�าตําแหน�งพิมพ$” 
 สําหรับผู�เร่ิมใช�ใหม% หรือเร่ิมทดลองใช�งาน คู%มือฉบับน้ีจะอธิบายตามลําดับการเร่ิมใช�งานทีละเร่ืองไป 
 
 ความต�องการระบบ 

1. ระบบปฏิบัติการวินโดวส� 32 หรือ 64 บิท 
2. เคร่ืองพิมพ�แบบหัวเข็ม (Dot Matrix) สําหรับพิมพ�ใบเสร็จรับเงิน พร�อมติดต้ังไดร\ฟท�เวอร�ท่ีจําเป3นกับระบบปฏิบัติการ 
3. ระบบเครือข%ายภายใน กรณีต�องการใช�งานแบบผู�ใช�หลายคน (Client/Server) และต�องใช�เคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงติดต้ัง

โปรแกรมฐานข�อมูลแบบ MySQL for Windows Version 5.xx ท้ังน้ีเคร่ืองน้ีสามารถใช�งานโปรแกรมเพ่ือพิมพ�ใบเสร็จ
ได�ด�วยเช%นกัน หรืออาจต้ังเป3นเคร่ืองหลักของระบบก็ได� 

4. พ้ืนท่ีว%างสําหรับตัวโปรแกรมไม%น�อยกว%า 10 Mb. และอาจเพ่ิมมากข้ึนตามปริมาณข�อมูล 
 

การติดต้ังโปรแกรม 
ผู�ใช�สามารถดาวน�โหลดโปรแกรมได�ท่ี http://msglive.org และเลือกดาวน�โหลดโปรแกรมติดต้ัง RP32V300.exe มา

บันทึกไว�ในเคร่ืองคอมพิวเตอร�ของผู�ใช�ก%อน จากน้ันจึงเรียกโปรแกรม RP32V300.exe มาทํางาน ดังรูป 

 
จากรูปให�ผู�ใช�คลิก “ถัดไป” โปรแกรมติดต้ังจะแสดงข�อความดังรูป 
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จากรูปโปรแกรมติดต้ังจะแสดงรายละเอียดลิขสิทธ์ิของโปรแกรมท่ีผู�ใช�พึงปฏิบัติเพ่ือให�การใช�งานโปรแกรมครบสมบูรณ� และ

เม่ือยอมรับข�อตกลงดังกล%าวแล�วและยินยอมให�ติดต้ังโปรแกรมให�ผู�ใช�คลิก “ยอมรับ” แต%ถ�าไม%ต�องการติดต้ังให�คลิก “ไม%ยอมรับ” 
โปรแกรมติดต้ังจะยกเลิกการติดต้ังโปรแกรมและจบการทํางานของโปรแกรมติดต้ัง เม่ือผู�ใช�คลิก “ยอมรับ” โปรแกรมจะแสดงข�อความ
ดังรูป 

 
จากรูปโปรแกรมติดต้ังจะแสดงรายละเอียดท่ีก%อนทําการติดต้ัง ให�ผู�ใช�คลิกปุeม “ถัดไป” เพ่ือดําเนินการติดต้ังโปรแกรมต%อไป 

และรอจนกระท่ังโปรแกรมแสดงข�อความดังรูป 

 
จากรูปให�คลิกปุeม “เสร็จส้ิน” เพ่ือจบการติดต้ังโปรแกรม 
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 การเรียกใช�งานโปรแกรม 
 หลังจากมีการติดต้ังโปรแกรมเสร็จส้ิน โปรแกรมติดต้ังจะสร�างเส�นทางลัดในการเรียกโปรแกรม (Icon) ไว�ที่หน�าเดสท\อป 
(Desktop) ของระบบปฏิบัติการ ดังรูป 

 
 เม่ือดับเบ้ิลคลิกเพ่ือเปjดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการจะเปjดโปรแกรม ดังรูป 

 
 จากรูป โปรแกรมจะให�ผู�ใช�ใส%รหัสเปjดโปรแกรม ซ่ึงถ�าเป3นการติดต้ังโปรแกรมแล�วเรียกใช�คร้ังแรก โปรแกรมจะยังไม%ได�
กําหนดรหัสเปjดโปรแกรมไว� ดังน้ัน ผู�ใช�ไม%ต�องใส%รหัสใด ๆ ลงไป และให�คลิกปุeม “ตกลง” โปรแกรมจะเข�าสู%การทํางานของโปรแกรม
ต%อไป 

สําหรับกรณีที่ในเคร่ืองท่ีติดต้ังมีโปรแกรมรุ%นเก%าอยู%ก%อน โปรแกรมจะทําการปรับปรุงข�อมูลบางประการให�สอดคล�องกับการ
ทํางานในระบบใหม% และท่ีสําคัญ กรณีที่มีการติดต้ังโปรแกรมต%างเคร่ืองกัน ผู�ใช�จะใช�วิธีการสํารองข�อมูลจากระบบเก%าแล�วนํามา
เรียกใช�ในระบบใหม%ด�วยวิธีเดิมไม%ได� เน่ืองจากในรุ%นใหม%นี้จําเป3นต�องปรับปรุงวิธีการสํารองข�อมูลให�สอดคล�องกับระบบผู�ใช�หลายคน 
ท้ังน้ีถ�าผู�ใช�ต�องการนําข�อมูลในระบบเก%ามาใช�กับระบบใหม% ผู�ใช�ต�องทําการปjดโปรแกรมและให�คัดลอกไฟล�ข�อมูลช่ือ MSGLIVE.FDB 
นํามาวางไว�ในโฟลเดอร�ที่ติดต้ังโปรแกรมใหม%ซึ่งอยู%ในโฟลเดอร� C:\MSGLIVE\RECEIPT 
 
 ลําดับข้ันตอนการทํางานเบ้ืองต�นของระบบหลังติดต้ังและเร่ิมโปรแกรมใหม� 

1. เลือกรูปแบบการทํางานกับฐานข�อมูล (สามารถเปล่ียนแปลงภายหลังได�) เน่ืองจาก ค%าเร่ิมต�นของการเช่ือมโยงกับ 
ฐานข�อมูล โปรแกรมจะถูกต้ังค%าเป3นแบบผู�ใช�คนเดียว (Standalone) 

2. กําหนดข�อมูลเบ้ืองต�นสําหรับหน%วยงานของผู�ใช� และข�อมูลพ้ืนฐานการแบ%งกลุ%มนักเรียน 
3. ต้ังค%าตําแหน%งการพิมพ�ใบเสร็จรับเงินให�ตรงกับท่ีจะใช�งานจริง เน่ืองจาก ตําแหน%งท่ีกําหนดไว�ในโปรแกรมอาจไม%ตรงกับ 

การใช�งานจริงเน่ืองจากสภาพแวดล�อมของระบบปฏิบัติการและเคร่ืองพิมพ�อาจไม%ตรงกัน 
4. สร�างรายช่ือนักเรียน และดําเนินการออกใบเสร็จรับเงินตามปกติ 
จากข้ันตอนท้ัง 4 เป3นเพียงแนวทางเบ้ืองต�นในการใช�งานโปรแกรม ผู�ใช�สามารถประยุกต�วิธีการได�ตามความเหมาะสม 
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 การต้ังค�าการเช่ือมโยงกับฐานข�อมูล 
 ค%าเร่ิมต�นของโปรแกรมจะเป3นรูปแบบผู�ใช�คนเดียว (Standalone) ผู�ใช�สามารถเปล่ียนไปเป3นแบบผู�ใช�หลายคน 
(Client/Server) ได� ท้ังน้ีเพ่ือให�ผู�ใช�สามารถเลือกรูปแบบให�เหมาะสมกับระบบการทํางานของตนเอง จากหน�าต%างหลักให�คลิกปุeม “ต้ัง
ค�าข�อมูล” และเลือก “ต้ังค�าฐานข�อมูล” ดังรูป 

 
 โปรแกรมจะแสดงข�อความ ดังรูป 

 
 จากรูป รายละเอียดดังน้ี 

1. เลือกประเภทเป3น “1..แบบเคร่ืองเดียว (Standalone)” ซ่ึงเป3นค%าเร่ิมต�นของโปรแกรม ผู�ใช�ไม%ต�องใส%รายละเอียดใน 
กรอบรับข�อมูลอ่ืน ให�คลิกท่ีปุeม “บันทึก” โปรแกรมจะทํางานในระบบเคร่ืองเดียวทันที 

2. เลือกประเภทเป3น “2..แบบเคร่ืองลูกข�าย (MySQL Server)” ผู�ใช�ต�องระบุค%าท่ีจําเป3นในการเช่ือมโยงกับฐานข�อมูล 
ดังน้ี 
  Host/IP  หมายถึง ช่ือเคร่ืองหรือไอพีแอดเดรสของเคร่ืองท่ีตดิต้ังโปรแกรม MySQL Server ไว� กรณีท่ี
ติดต้ังไว�ในเคร่ืองเดียวกับโปรแกรมให�ใช�ไอพีแอดเดรสเป3น “127.0.0.1” 
  Username หมายถึง บัญชีผู�ใช�สําหรับการเรียกข�อมูลจาก MySQL Server ตามท่ีสร�างไว�ในข้ันตอนการ
ติดต้ังโปรแกรม MySQL Server ซ่ึงถ�าผู�ใช�ใช�โปรแกรม MySQL Server จากคําแนะนําของเว็บ จะใช� Username เป3น “root”  
  Password หมายถึง รหัสผ%านสําหรับบัญชีผู�ใช�ในการเรียกข�อมูลจาก MySQL Server ตามท่ีสร�างไว�ใน
ข้ันตอนการติดต้ังโปรแกรม MySQL Server เช%นกัน 
  เม่ือใส%ข�อมูลครบตามท่ีต�องการแล�วให�คลิกปุeม “บันทึก” ข�อควรระวัง การเลือกประเภทตามข�อน้ี โปรแกรม
ฐานข�อมูล MySQL จะต�องมีการติดต้ังไว�ก%อนแล�ว และกําลังถูกเรียกใช�งานหรือเปjดโปรแกรมอยู% เน่ืองจากเม่ือผู�ใช�คลิกปุeมบันทึก 
โปรแกรมจะทําการติดต%อไปยังเคร่ืองตามท่ีกําหนดไว�ใน Host/IP และจะทําการสร�างฐานข�อมูลเพ่ือรองรับการทํางานของผู�ใช�ทันที 
หากโปรแกรมไม%สามารถดําเนินการในข้ันตอนดังกล%าวได� โปรแกรมจะกลับไปใช�ระบบแบบเคร่ืองเดียวไว�ก%อน โดยผู�ใช�สามารถสังเกต
การติดต%อกับฐานข�อมูลได�ดังในรูป 

 
 หมายเหตุ โปรแกรม WinMySQL และคู%มือการติดต้ัง สามารถดาวน�โหลดได�ท่ี http://msglive.org ดังรูป 
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 นอกจากน้ี ผู�ใช�ยังสามารถใช�ฐานข�อมูล MySQL ร%วมกับโปรแกรม AppServ, XAMP หรือ Vertrigo ได�ด�วยเช%นกัน เพ่ือให�
สามารถนําไปใช�กับระบบเว็บสารสนเทศต%าง ๆ ได� 
 
 การต้ังค�าข�อมูลสําหรับหน�วยงานผู�ใช� 
 จากหน�าต%างหลัก ให�ผู�ใช�คลิกปุeม “ต้ังค�าข�อมูล” และเลือก “ต้ังค�าหน�วยงาน” โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
 จากรูป ให�ผู�ใช�ใส%ข�อมูลตามความเป3นจริงในกรอบรับข�อมูลเน่ืองจากโปรแกรมจะนําข�อมูลเหล%าน้ีไปใช�สําหรับการสร�างแบบ
พิมพ�ต%าง ๆ สําหรับ 

- ฟ\อนต$ โปรแกรมจะใช�เป3นค%าเร่ิมต�นในการสร�างแบบพิมพ�ใบเสร็จรับเงิน ท้ังน้ีผู�ใช�สามารถเปล่ียนรูปแบบและขนาดของ 
ฟvอนต�ในแต%ละรายการได�ในการต้ังค%าตําแหน%งพิมพ� 

- วิธีพิมพ$ใบเสร็จ โปรแกรมจะมีให�เลือกวิธีการพิมพ�ได� 2 วิธี คือ พิมพ�แบบใช�รหัสควบคุมเคร่ืองพิมพ�โดยตรง ซ่ึงวิธีนี้ 
โปรแกรมจะใช�คุณสมบัตติ%าง ๆ ของเคร่ืองพิมพ�ในการพิมพ� รวมท้ังรูปแบบตัวอักษรและการเล่ือนหน�ากระดาษ ดังน้ัน เคร่ืองพิมพ�ที่ใช�
จะต�องรองรับรหัสควบคุมการพิมพ�แบบ ESP/P2 ด�วย แต%ถ�าผู�ใช�นําเคร่ืองหมายถูกออกในตัวเลือกน้ี โปรแกรมจะนํารูปแบบและ
ตําแหน%งการพิมพ�ต%าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว�มาใช�ในการพิมพ� ซ่ึงกรณีนี้ผู�ใช�สามารถปรับเปล่ียนค%าต%าง ๆ ได�ด�วยตนเอง 

- รูปภาพพ้ืนหลังโปรแกรม ผู�ใช�สามารถกําหนดรูปภาพท่ีเป3นสัญลักษณ�หรือโลโก�ของหน%วยงานเพ่ือให�โปรแกรมนํามา 
แสดงในหน�าแรกของโปรแกรมแทนท่ีรูปภาพท่ีมากับโปรแกรมได� 
 ในการกําหนดค%าต%าง ๆ ผู�ใช�สามารถเปล่ียนแปลงค%าได�ตลอดเวลาและจะมีผลหลังการกําหนดค%าเสร็จแล�ว เม่ือกําหนดค%า
ข�อมูลเสร็จแล�วให�คลิกปุeม “บันทึก” 
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 การต้ังรหัสเป_ดโปรแกรม 
 การเปjดโปรแกรมใช�งานทุกคร้ัง โปรแกรมจะให�ใส%รหัสในการเปjดโปรแกรม ในการติดต้ังโปรแกรมใหม%และมีการใช�งานคร้ัง
แรก โปรแกรมจะยังไม%ได�ถูกกําหนดรหัสเปjดโปรแกรมไว� ดังน้ัน เม่ือผู�ใช�เปjดโปรแกรมจึงยังไม%ต�องใส%รหัสใด ๆ ลงไป และสามารถเข�าใช�
งานได�ทันที ท้ังน้ีเพ่ือเป3นการปvองกันบุคคลอ่ืนท่ีไม%เก่ียวข�องเข�าใช�งานโปรแกรม ผู�ใช�สามารถกําหนดรหัสเปjดโปรแกรมได�โดยคลิกปุeม 
“ต้ังค�าข�อมูล” และเลือก “ต้ังรหัสเป_ดโปรแกรม” โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
 ให�ผู�ใช�ใส%รหัสใหม%สําหรับกําหนดรหัสเปjดโปรแกรมให�ตรงกันท้ังสองคร้ัง ในกรณีที่เคยมีการต้ังรหัสไว�ก%อนน้ี ผู�ใช�ต�องใส%รหัส
เก%าให�ถูกต�อง มิฉะน้ันโปรแกรมจะไม%เปล่ียนรหัสใหม%ให� และหากต�องการยกเลิกรหัส รหัสใหม%ทั้งสองคร้ังให�ปล%อยว%างไว� จากน้ันคลิก
ปุeม “บันทึก” การกําหนดรหัสเปjดโปรแกรมจะใช�สําหรับการเปjดโปรแกรมในทุกเคร่ืองเหมือนกัน (กรณีใช�งานในระบบ 
Client/Server) 
 
 การต้ังค�าตําแหน�งการพิมพ$ใบเสร็จรับเงิน 
 เพ่ือให�การพิมพ�ใบเสร็จรับเงินมีความเหมาะสม สวยงาม โปรแกรมจึงเปjดให�ผู�ใช�สามารถปรับแต%งตําแหน%งแต%ละรายการใน
การพิมพ�ใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงเป3นเร่ืองสําคัญท่ีผู�ใช�ต�องดําเนินการในข�อน้ีด�วย ท้ังน้ี ในการติดต้ังโปรแกรมใหม%โปรแกรมจะสร�างตําแหน%ง
ในการพิมพ�ใบเสร็จรับให�ก%อนแล�ว 1 รายการเพ่ือเป3นตัวอย%างในการกําหนดตําแหน%ง จากหน�าต%างหลักให�คลิกปุeม “ต้ังค�าข�อมูล” และ
เลือก “ต้ังค�าตําแหน�งพิมพ$” โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 



หน�า  7 
 

by  http://msglive.org 

 จากรูป โปรแกรมจะแสดงตําแหน%งรายการแต%ละรายการในหน�าต%างออกแบบ โดยเม่ือผู�ใช�คลิกเลือกรายการใด โปรแกรมจะ
แสดงเส�นขอบของรายการน้ันเป3นสีแดง ซ่ึงผู�ใช�สามารถคลิกเม�าท�ค�างท่ีรายการน้ันและลากเม�าท�นํารายการท่ีเลือกไปไว�ในตําแหน%งใหม%
ตามท่ีต�องการ 
 กรณีต�องการเพ่ิมรายการใหม% ให�คลิกเม�าท�ขวาในหน�าต%างออกแบบ โปรแกรมจะแสดงตัวเลือกสําหรับการเพ่ิมรายการให�
เลือก ดังรูปข�างต�น 
 ด�านขวาของหน�าต%างออกแบบ จะแบ%งเป3น 2 ส%วนคือ 

- ส�วนกําหนดรายละเอียดของรายการ ในส%วนน้ีจะอยู%ด�านบนขวา ซ่ึงประกอบด�วย 
ชนิด  ใช�กําหนดว%ารายการท่ีเลือกเป3นชนิดใด ซ่ึงโปรแกรมจะนําข�อมูลตามชนิดท่ีกําหนดมาใช�ในการพิมพ�  

กรณีท่ีผู�ใช�ต�องการให�เป3นค%าข�อมูลคงท่ี ให�เลือกเป3นชนิดกําหนดเองและใส%ข�อความด�านล%างลงไป 
ตัวอักษร ใช�กําหนดรูปแบบตัวอักษรท่ีจะใช�พิมพ�สําหรับรายการท่ีเลือกซ่ึงอาจแตกต%างไปจากรายการอ่ืนได� 
ขนาด กําหนดขนาดของตัวอักษรสําหรับรายการท่ีเลือก 
ซ�าย  ตําแหน%งเร่ิมต�นทางซ�าย 
บน  ตําแหน%งเร่ิมต�นด�านบน 
กว�าง ความกว�างของรายการ (ควรกําหนดให�เหมาะสมกับข�อมูลท่ีใช�พิมพ�) 
สูง  อาจไม%ต�องกําหนดได� ถ�าข�อมูลเป3นข�อความ 
จัดวาง กําหนดรูปแบบการวางข�อมูลของรายการท้ังน้ีต�องสัมพันธ�กับความกว�างของรายการด�วย  
ลบข�อความ ใช�ยกเลิกหรือลบรายการท่ีเลือกอยู%ออกจากหน�าต%างออกแบบ 
กระดาษ, กว�าง, สูง ในตัวเลือกน้ีผู�ใช�ไม%ต�องเลือก/เปล่ียนแปลงค%าข�อมูล 

- ส�วนจัดการตําแหน�งใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงจะอยู%ด�านล%างขวาของหน�าต%าง ประกอบด�วย 
รายการ ผู�ใช�สามารถเลือกรายการต%าง ๆ ท่ีสร�างไว�ในกรณีมีหลายรายการมาแสดงบนหน�าต%างออกแบบ 
แก�ไขช่ือ ใช�สําหรับกําหนด/เปล่ียนแปลงช่ือของรายการ 
ลบรายการ ใช�ยกเลิกหรือลบรายการท่ีเลือกอยู%ทั้งหมดออกจากระบบ 
สร�างใหม� ใช�สร�างรายการใหม% โดยโปรแกรมจะแสดงหน�าต%างออกแบบว%างให�เพ่ิมรายการใหม%เข�าไป 
พิมพ$ทดสอบ ใช�พิมพ�รายการตามท่ีออกแบบอยู%เพ่ือทดสอบความถูกต�องในแต%ละรายการ 
ทําสําเนา ให�โปรแกรมทําการสร�างรายการใหม%เหมือนกับรายการท่ีกําลังเปjดใช�งานอยู% 
บันทึก ให�โปรแกรมบันทึกการแก�ไขเปล่ียนแปลงเก็บไว�ในฐานข�อมูล 
อ�านค�าเร่ิมต�น ให�โปรแกรมสร�างรายการตามตัวอย%างในหน�าต%างออกแบบใหม% ดังน้ัน ในหน�าต%างออกแบบจึงไม%ควรมี 
  รายการใดปรากฏอยู% 
ยกเลิก ออกจากหน�าต%างออกแบบไปหน�าต%างหลัก ท้ังน้ีผู�ใช�ควรบันทึกข�อมูลไว�ก%อนคลิกปุeมน้ี 

 หมายเหตุ รายการในใบเสร็จรับเงินจะใช�วิธีสร�างบรรทัดแรกของรายการเพียงบรรทัดเดียว เช%น “บรรทัดแรกของลําดับท่ี”, 
“บรรทัดแรกของรายการ” และ “บรรทัดแรกของจํานวนเงิน” เน่ืองจากถ�ามีรายการหลายรายการโปรแกรมจะเล่ือนบรรทัดในการ
พิมพ�ให�ตามระยะบรรทัดของการพิมพ� ซ่ึงรายการแต%ละรายการผู�ใช�ต�องไปสร�างในหัวข�อ “สร�างรายการรับเงิน” ซ่ึงจะกล%าวต%อไป 
 
 การสํารองข�อมูล 
 เป3นเร่ืองสําคัญท่ีผู�ใช�ควรจะต�องดําเนินการในระหว%างปฏิบัติงาน เน่ืองจากในบางคร้ังอาจเกิดข�อผิดพลาดจากการทํางานของ
ระบบ เช%น เคร่ืองคอมพิวเตอร�เสียหายจากการใช�งาน หรือฐานข�อมูลถูกโจมตีจากผู�ไม%หวังดีทําให�เกิดความเสียหาย ดังน้ัน ผู�ใช�ควร
สํารองข�อมูลเก็บแยกไว�ต%างหากอย%างสมํ่าเสมอ เพ่ือลดความเส่ียงและให�สามารถใช�งานข�อมูลได�อย%างต%อเน่ืองไม%ต�องเร่ิมต�นใหม%จาก
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน จากหน�าต%างหลักให�คลิกปุeม “ต้ังค�าข�อมูล” และเลือก “สํารองข�อมูล” โปรแกรมจะแสดงตัวเลือกย%อยดังรูป 
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 จากรูปโปรแกรมจะแสดงตัวเลือกย%อย “สํารองข�อมูลลงดิสค$” และ “เรียกข�อมูลจากดิสค$” ให�ผู�ใช�เลือกตามตัวเลือกท่ี
ต�องการ ซ่ึงโปรแกรมจะแสดงกรอบข�อความให�ผู�ใช�เลือกแฟvมข�อมูลท่ีต�องการ 
 การสํารองข�อมูลลงดิสค$ หมายถึง การนําข�อมูลท่ีอยู%ในฐานข�อมูลไปเก็บไว�ในท่ีอื่น เช%น แฟรสไดร\ฟท� หรือโฟลเดอร�อื่น 
ไดร\ฟท�อื่น เป3นต�น ท้ังน้ี ข�อมูลต%าง ๆ ท่ีอยู%ในโปรแกรมจะยังคงอยู%และสามารถใช�งานได�ต%อไปตามปกติ เม่ือไหร%ควรทําการสํารองข�อมูล 
ปกติมักดําเนินการทุกคร้ังหลังเลิกใช�งานก%อนออกจากโปรแกรม ท้ังน้ีควรตรวจสอบว%าไม%มีเคร่ืองอ่ืนเปjดใช�งานโปรแกรมอยู%ในกรณีใช�
งานหลายเคร่ือง 
 การเรียกข�อมูลจากดิสค$ หมายถึง การนําข�อมูลท่ีได�สาํรองไว�กลับเข�ามาใช�ใหม%ในโปรแกรม โดยโปรแกรมจะลบข�อมูลท่ีมีอยู%
ท้ังหมดในขณะน้ีออกจากฐานข�อมูล แล�วจึงนําข�อมูลท่ีเรียกมาสร�างไว�ในฐานข�อมูล ดังน้ันจึงควรแน%ใจว%าต�องการนําข�อมูลกลับมาใช�จริง 
ๆ เท%าน้ัน แล�วเม่ือไหร%ควรเรียกข�อมูลจากดิสค� กรณีน้ีมักเกิดข้ึนในกรณี เคร่ืองคอมพิวเตอร�เสียหายจนต�องทําการติดต้ังโปรแกรมใหม% 
หรือเปjดใช�โปรแกรมแล�วปรากฏว%าข�อมูลสูญหายหมด ซ่ึงอาจเกิดจากผู�ไม%หวังดีหรือมีไวรัสคอมพิวเตอร�ทําลายข�อมูล ซ่ึงกรณีนี้ควร
ตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร�ด�วย หรืออาจใช�ในกรณีที่มีข�อผิดพลาดในการพิมพ�ใบเสร็จรับเงินมาก ๆ หลายรายการซ่ึงจะเสียเวลามาลบ
ข�อมูลหรือตรวจสอบข�อมูล กรณีนี้มักนิยมเลือกเรียกข�อมูลกลับมาแล�วดําเนินการใหม%ตามข้ันตอนท่ีถูกต�องน่ันเอง 
 ข�อเสนอแนะ การสํารองข�อมูลลงดิสค�สามารถทําได�บ%อยคร้ังซํ้า ๆ กัน และไม%ควรบันทึกข�อมูลท่ีสํารองไว�ในเคร่ืองเดียวกับ
ฐานข�อมูล 
 
 การลงทะเบียนโปรแกรม 
 การลงทะเบียนโปรแกรมเป3นส่ิงท่ีจําเป3นในการใช�งานโปรแกรมเน่ืองจากโปรแกรมจะทําการปjดการใช�งานและจํากัดข�อมูล
บางอย%างไว�จนกว%าจะมีการลงทะเบียนท่ีถูกต�องแล�วเท%าน้ัน จากหน�าต%างหลักคลิกปุeม “ต้ังค�าข�อมูล” และเลือก “ลงทะเบียน
โปรแกรม” โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
 ให�ผู�ใช�ใส%เลขลงทะเบียนในกรอบรับข�อมูล “Register No.” ซ่ึงเลขลงทะเบียนท่ีจะบันทึกในกรอบรับข�อมูลน้ีผู�ใช�ต�องได�รับ
อย%างถูกต�องจากผู�เขียนหรือผู�ที่ได�รับอนุญาตให�เป3นผู�จําหน%ายโปรแกรมเท%าน้ัน มิฉะน้ันจะถือเป3นการละเมิดลิขสิทธ์ิการใช�งาน
โปรแกรมซ่ึงจะถูกดําเนินคดีตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว�สูงสุด และกรณีที่นําเลขลงทะเบียนไม%ถูกต�องมาบันทึกไว�ให�ถือว%าผู�ใช�ได�รับทราบ
ถึงลิขสิทธ์ิการใช�งานโปรแกรมน้ีแล�วด�วยเช%นกัน 
 การขอเลขลงทะเบียนโปรแกรม ผู�ใช�สามารถติดต%อขอเลขลงทะเบียนได�โดยแจ�งเลข “Package No.” และรหัส “Program 
No.” มายังโทรศัพท�หมายเลข 081-8659686 หรืออีเมลล� jakraval@hotmail.com เม่ือมีการตรวจสอบว%ามีการขอลงทะเบียนอย%าง
ถูกต�องแล�วผู�เขียนจะส%งหมายเลข “Register No.” กลับตามช%องทางติดต%อท่ีผู�ใช�ให�ไว� 
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 การอัพเดรทโปรแกรม 
 การอัพเดรทโปรแกรมเป3นส่ิงท่ีจําเป3นเน่ืองจากอาจมีการปรับปรุงการทํางานโปรแกรม หรือเพ่ิมเติมความสามารถของ
โปรแกรม หรือมีการเปล่ียนแปลงข�อกําหนด ระเบียบ รูปแบบใหม% เพ่ือให�ผู�ใช�สามารถใช�งานโปรแกรมได�เต็มประสิทธิภาพความ
ต�องการของผู�ใช� จากหน�าต%างหลักคลิกปุeม “ต้ังค�าข�อมูล” และเลือก “อัพเดรทโปรแกรม” โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
 การอัพเดรทโปรแกรมเคร่ืองคอมพิวเตอร�ที่ใช�โปรแกรมต�องสามารถเรียกใช�งานอินเทอร�เน็ตได� เน่ืองจากจะต�องมีการดาวน�
โหลดข�อมูลสําหรับการอัพเดรทโปรแกรมมาติดต้ังในเคร่ืองท่ีทําการอัพเดรท ในกรณีท่ีใช�งานหลายเคร่ืองทุกเคร่ืองต�องทําการอัพเดรท
โปรแกรมใหม%ด�วยเช%นกัน 
 
 จากท่ีกล%าวมาข�างต�น เป3นข�อมูลเบ้ืองต�นสําหรับการเร่ิมต�นใช�งานโปรแกรมซ่ึงผู�ใช�จําเป3นต�องกําหนด/สร�างข�อมูลพ้ืนฐาน
ให�กับโปรแกรมอีกส%วนหน่ึง จากหน�าต%างหลักให�คลิกปุeม “ทะเบียนข�อมูล” โปรแกรมจะแสดงตัวเลือกย%อยสําหรับการกําหนดข�อมูล
พ้ืนฐานดังรูป 
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 การสร�างรายช่ือช้ันเรียนสําหรับนักเรียน 
 เน่ืองจากภายในตัวโปรแกรมยังไม%มีข�อมูลใด ๆ เพ่ือเปjดทางให�ผู�ใช�สามารถกําหนดข�อมูลตามสภาพจริงของผู�ใช� ดังน้ันผู�ใช�
จะต�องสร�างช้ันเรียนของนักเรียนข้ึนมาก%อนการเพ่ิมรายช่ือนักเรียนเข�าระบบ จากหน�าต%างหลักคลิกปุeม “ทะเบียนข�อมูล” และเลือก
ตัวเลือก “สร�างรายช่ือช้ัน” โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
 จากรูปปกติโปรแกรมจะแสดงรายการว%างไว� เม่ือต�องการเพ่ิมให�คลิกปุeม “เพ่ิม” โปรแกรมจะแสดงกรอบรับข�อมูลให�ใส%ชื่อช้ัน
เรียน และคลิกปุeม “บันทึก” โปรแกรมจะสร�างรายการและรหัส และจะนํามาแสดงรายการในตารางดังรูป ในการลบข�อมูลให�คลิก
เลือกในบรรทัดท่ีต�องการลบแล�วคลิกปุeม “ลบ” ซ่ึงผู�ใช�ควรระมัดระวังอาจมีข�อมูลนักเรียนบางส%วนหายไปเน่ืองจากข�อมูลดังกล%าวถูก
เช่ือมโยงไว�กับรหัสข�อมูล การแก�ไขข�อมูลสามารถทําได�โดยดับเบ้ิลคลิกในบรรทัดท่ีต�องการแก�ไข โปรแกรมจะเปjดหน�าต%างและแสดง
ข�อมูลให�ทําการแก�ไข ดังน้ัน หากไม%จําเป3นต�องลบควรเลือกแก�ไขข�อความให�ถูกต�องจะดีกว%า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน�า  11 
 

by  http://msglive.org 

 การสร�างรายการรับเงิน 
 ในใบเสร็จรับเงินแต%ละใบมักจะมีรายการรับเงินซ่ึงเป3นรายการย%อยท่ีแตกต%างกันมากบ�างน�อยบ�างตามแต%ละรายการท่ีควรจะ
มี ในการพิมพ�ใบเสร็จรับเงินโปรแกรมจะนํารายการท่ีถูกสร�างในหัวข�อน้ีไปพิมพ�ในข�อกําหนด “บรรทัดแรกของลําดับท่ี”, “บรรทัด
แรกของรายการ” และ “บรรทัดแรกของจํานวนเงิน” ของหัวข�อ “การต้ังค�าตําแหน�งพิมพ$” ตามท่ีกล%าวมาก%อนน้ี จากหน�าต%างหลัก
คลิกปุeม “ทะเบียนข�อมูล” เลือกรายการ “สร�างรายการรับเงิน” โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
 จากรูปโปรแกรมจะแบ%งส%วนการทํางานออกเป3น 3 ส%วน คือ 
 กลุ�มรายการ ใช�สร�างกลุ%มของข�อมูล เช%น “รายการรับเงินสําหรับปfการศึกษา 2560 เทอม 1” เป3นต�น เพ่ือให�สามารถสร�าง
กลุ%มรายการตามความจริงได� เน่ืองจากแต%ละป�การศึกษาและเทอมอาจมีข�อมูลในแต%ละรายการท่ีแตกต%างกัน จํานวนเงินไม%เท%ากัน จาก
รูปคลิกปุeม “เพ่ิม” โปรแกรมจะให�ผู�ใช�สร�างช่ือรายการแล�วคลิกปุeม “บันทึก” กรณีต�องการลบให�คลิกเลือกรายการแล�วคลิกปุeม “ลบ” 
และถ�าต�องการแก�ไขข�อความให�ดับเบ้ิลคลิกในบรรทัดท่ีต�องการแก�ไข 
 ช่ือรายการรับเงิน ในแต%ละป�การศึกษาและเทอมอาจมีรายการรับเงินหลายรายการเช%นอาจมี “เงินบํารุงการศึกษาสําหรับ
ห�องเรียนปกติ ม.1”, “เงินบํารุงการศึกษาสําหรับห�องเรียน MEP ม.1”, “เงินบํารุงการศึกษาสําหรับห�องพิเศษวิทย$-คณิต ม.1” 
เป3นต�น ให�ผู�ใช�สร�างช่ือรายการรับเงินตามเท%าท่ีมีอยู%ให�ครบ ในกรณีท่ีหลายช้ันมีรายการเหมือนกันอาจกําหนดเป3น “เงินบํารุง
การศึกษาสําหรับห�องเรียนปกติ ม.2,3,5,6” ก็ได�เช%นกัน เพ่ือให�สามารถเรียกรายการสําหรับการพิมพ�ใบเสร็จได�ตามต�องการ 
 รายละเอียดรายการรับเงิน ใช�สําหรับการสร�างรายการในใบเสร็จรับเงินแต%ละรายการรับเงิน เช%น “เงินบํารุงการศึกษา
สําหรับห�องเรียนปกติ ม.1” ประกอบด�วยรายการ ดังน้ี 

ภาคเรียนท่ี  1  ป�การศึกษา  2561 
- ค%าประกันอุบัติเหตุ    190.- 
- ค%าวารสารโรงเรียน    50.- 
- ค%าบัตรประจําตัวเรียน    100.- 
- ค%าสอนคอมพิวเตอร�    500.- 
- ค%าจ�างครูชาวต%างประเทศ   600.- 
- ค%าจ�างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานสถานศึกษา  550.- 
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เป3นต�น 
  โดยผู�ใช�เพ่ิมรายการแต%ละรายการเข�าไปในรายละเอียดรายการรับเงิน ซ่ึงรายการเหล%าน้ีจะถูกนําไปพิมพ�ใน
ใบเสร็จรับเงิน สําหรับเลขลําดับรายการโปรแกรมจะสร�างเลขลําดับรายการให�เฉพาะรายการท่ีมีจํานวนเงิน รายการใดท่ีไม%ถูกกําหนด
จํานวนเงินไว�จะไม%ถูกสร�างเลขลําดับท่ีให� เช%น รายการ “ภาคเรียนท่ี 1 ปfการศึกษา 2561” เป3นต�น 
 หลังจากท่ีสร�างรายการแล�วจะปรากฏรายละเอียดตามตัวอย%างดังรูป 
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 การสร�างรายช่ือนักเรียน 
 ในแต%ละป�การศึกษาผู�ใช�ต�องทําการเพ่ิมรายช่ือนักเรียนใหม%ให�กับโปรแกรมเพ่ือใช�ในการออกใบเสร็จรับเงินและควบคุมการ
ชําระเงินค%าบํารุงการศึกษา จากหน�าต%างหลักคลิกปุeม “ทะเบียนนักเรียน” โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
 จากรูปมีปุeมส่ังงานดังน้ี 

1. เพ่ิม ใช�สําหรับเพ่ิมรายช่ือนักเรียน ซ่ึงโปรแกรมเปjดให�เพ่ิมรายช่ือได� 2 วิธี คือ บันทึกข�อมูลด�วยตนเอง และนําเข�าข�อมูล
จากโปรแกรม MS Excel ในกรณีท่ีเพ่ิมข�อมูลด�วยตนเอง ให�ผู�ใช�เลือกช้ัน และกําหนดห�องท่ีต�องการเพ่ิมข�อมูลก%อน 
จากน้ันคลิกปุeม “เพ่ิม” โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
จากรูป กรณีที่ต�องการบันทึกเองให�ใส%รายละเอียดของนักเรียนท่ีต�องการเพ่ิม แล�วคลิกปุeม “บันทึก” สําหรับกรณีที่
ต�องการอ%านข�อมูลจากโปรแกรม MS Excel ให�คลิกแท\ป “อ�านข�อมูลจาก Excel” โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 
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       จากรูปให�คลิกปุeม “เป_ดแฟ\ม” แล�วเลือกแฟvมข�อมูลรายช่ือนักเรียนท่ีเป3นไฟล�ข�อมูลของ MS Excel จากน้ันโปรแกรมจะ
ส่ังให� MS Excel เปjดแฟvมข�อมูลตามท่ีเลือกข้ึนมา ซ่ึงในกรณีน้ีผู�ใช�ต�องไม%เปjดแฟvมข�อมูลของ MS Excel ไว�ก%อน หลังจากน้ัน เลือก 
Sheet ท่ีต�องการนําข�อมูลเข�าซ่ึงผู�ใช�ต�องไม%ไปเลือก Sheet เองจากโปรแกรม MS Excel เพราะจะทําให�การอ%านข�อมูลผิดพลาด
เน่ืองจากโปรแกรมต�องการการเช่ือมโยงข�อมูลระหว%างโปรแกรมกับโปรแกรม MS Excel จากน้ันกําหนดบรรทัดข�อมูลของนักเรียนท่ี
นําเข�าและคอลัมน�ตามข�อ 3 – 11 สําหรับกรณีข�อ 11 ถ�าในแฟvมข�อมูลระบุห�องของนักเรียนไว�อาจกําหนดคอลัมน�ของห�องได� แต%ถ�าไม%
ระบุไว�ให�ใส%เลขห�องของนักเรียนตามตัวอย%างในรูป จากน้ันคลิกปุeม “เร่ิมนําเข�า” กรณีนําเข�าคร้ังละห�องหรือมีหลาย Sheet ให�ผู�ใช�
กําหนดข�อมูลตามท่ีต�องการนําเข�าจนกว%าจะครบ แล�วคลิกปุeม “ป_ดแฟ\ม” และคลิกปุeม “ยกเลิก” เพ่ือกลับไปหน�าทะเบียนนักเรียน ดัง
รูป 
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2. ลบ ใช�สําหรับลบรายช่ือนักเรียนท่ีไม%ต�องการออกจากทะเบียนนักเรียน โดยให�คลิกบรรทัดท่ีต�องการลบ แล�วคลิกปุeม 
“ลบ” โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
       โปรแกรมจะแสดงตัวเลือก “ลบ.................” กับ “ลบทุกคนในช้ัน...................” กรณีตัวเลือกแรกใช�ลบเพียงคนเดียว 
กรณีตัวเลือกท่ีสองใช�ยกเลิก/ลบนักเรียนทุกคนในช้ัน/ห�องท่ีระบุ 

3. ย�ายห�อง ในกรณีที่นักเรียนปรากฎข�อมูลผิดห�องและต�องการย�ายไปอยู%ในห�องท่ีถูกต�องให�คลิกบรรทัดของนักเรียน
ดังกล%าวแล�วคลิกปุeม “ย�ายห�อง” โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
       จากรูปใส%เลขห�องท่ีต�องการให�นักเรียนย�ายไป แล�วคลิกปุeม “OK” 

4. ตรวจย�ายห�อง การตรวจการย�ายห�องใช�สําหรับตรวจสอบข�อมูลห�องกับไฟล�ข�อมูล MS Excel ซ่ึงจะมีลักษณะเป3นการ
ย�ายห�องคราวละหลายคน เม่ือคลิกปุeม “ตรวจย�ายห�อง” โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
       จากรูปให�คลิกปุeม “เป_ดแฟ\ม” แล�วเลือกแฟvมข�อมูล MS Excel จากน้ันเลือก Sheet และกําหนดข�อมูลตามตัวอย%าง 
แล�วคลิกปุeม “เร่ิมตรวจสอบ” 
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5. เล่ือนช้ัน ใช�สําหรับการเล่ือนช้ันนักเรียนเม่ือข้ึนป�การศึกษาใหม% คลิกปุeม “เล่ือนช้ัน” โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
       จากรูปโปรแกรมจะแสดงรายช่ือช้ันตามท่ีสร�างไว� ให�ผู�ใช�คลิกทําเคร่ืองหมายสําหรับช้ันสุดท�ายของแต%ละระดับ เช%น 
กรณีท่ีมีการเปjดสอน 2 ระดับ ให�ทําเคร่ืองหมายในช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 3 และมัธยมศึกษาป�ท่ี 6 เม่ือคลิกปุeม “เล่ือนช้ัน” โปรแกรมจะ
ทําการลบรายช่ือนักเรียนออกจากทะเบียนสําหรับช้ันท่ีทําเคร่ืองหมายออกก%อน จากน้ันจึงทําการเล่ือนนักเรียนในแต%ละช้ันข้ึนมา
แทนท่ี ก%อนการเล่ือนช้ันทุกคร้ัง ผู�ใช�ควรทําการตรวจสอบการชําระเงินบํารุงการศึกษา (จะกล%าวต%อไป) เสียก%อน เพ่ือให�สามารถรับการ
ชําระเงินสําหรับผู�เรียนในช้ันสุดท�ายได�ในตารางหน้ีค�างชําระน่ันเอง 
 
 การพิมพ$ใบเสร็จรับเงินและการรับชําระเงิน 
 จากท่ีกล%าวมาข�างต�นเป3นเพียงการเตรียมข�อมูลเบ้ืองต�นเพ่ือให�โปรแกรมสามารถทํางานได� คราวน้ีเม่ือมีนักเรียนมาชําระเงิน
ค%าบํารุงการศึกษา ให�ผู�ใช�คลิกปุeม “พิมพ$ใบเสร็จรับเงิน” โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
 
 



หน�า  17 
 

by  http://msglive.org 

 จากรูปสามารถดําเนินงานได�ตามข้ันตอนต%อไปน้ี 
1. กําหนดผู�จ�ายเงิน ในกรณีที่รับเงินจากบุคคลภายนอกท่ีไม%ใช%นักเรียนชําระเงินบํารุงการศึกษาให�ใส%ชื่อผู�จ%ายเงิน แต%ถ�า

เป3นการรับเงินสําหรับนักเรียนชําระเงินบํารุงการศึกษาให�คลิกปุeม “ค�นหา” ซ่ึงโปรแกรมจะแสดงตัวเลือกดังรูป 

 
       จากรูปจะมีตัวเลือกคือ “ค�นหารายคน” สําหรับกรณีที่มีนักเรียนชําระเพียงคนเดียว และ “ค�นหาเปpนรายห�อง” 
สําหรับกรณีที่รับชําระและพิมพ�ใบเสร็จรับเงินเป3นรายห�อง กรณี “ค�นหารายคน” โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
      การค�นหาข�อมูลโปรแกรมจะเรียงลําดับตามช่ือ และนามสกุล เม่ือผู�ใช�ใส%ชื่อนักเรียนท่ีจะค�นหา โปรแกรมจะทําการ
คัดเลือกข�อมูลเป3นคํามาแสดงข�อมูล เช%น ใส%คําว%า “สม” โปรแกรมจะคัดเลือกคําว%า “สม” ในช่ือและนามสกุลมาแสดง เม่ือพบผู�ที่
ต�องการให�ผู�ใช�คลิกท่ีบรรทัดของผู�ท่ีต�องการแล�วคลิกปุeม “เลือก” โปรแกรมจะนําข�อมูลกลับไปใส%ไว�ใน “ช่ือผู�จ�าย” ในหน�าต%างหลัก 
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      กรณี “ค�นหาเปpนรายห�อง” โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
      ให�ผู�ใช�เลือกช้ันและห�องท่ีต�องการ จากน้ันทําเคร่ืองหมายหน�าช่ือนักเรียนตามต�องการ กรณีต�องการเลือกทุกคน ให�คลิก
ทําเคร่ือง “เลือกท้ังหมด” หรือยกเลิกการเลือกก็เช%นกัน จากน้ันคลิกปุeม “เลือก” โปรแกรมจะนํารายช่ือท่ีเลือกไปบันทึกไว�ใน “ช่ือผู�
จ�าย” และกลับไปหน�าต%างหลัก 

2. กําหนดเลขท่ีใบเสร็จรับเงินให�ตรงกับใบเสร็จรับเงินจริงและวันท่ีที่รับเงิน (กรณีเลขท่ีใบเสร็จรับเงินในใบเสร็จรับเงินจะ
มีเล%มท่ีปรากฏอยู%ด�วย 4 หลัก และเลขท่ีใบเสร็จรับเงิน 4 หลัก เช%น เล%มท่ี 2685 เลขท่ี 4001 ผู�ใช�สามารถประยุกต�
เลขท่ีใบเสร็จเป3น 26854001 

3. ในกรณีที่เป3นบุคคลอ่ืนท่ีไม%ใช%นักเรียน เลือกกลุ%มรายการด�านล%าง เป3น “0..กําหนดรายละเอียดเอง” จากน้ันใส%รายการ
รับเงินในตาราง เช%น “รับเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ�าย ค�าก�อสร�างงวดท่ี 1” เป3นต�น และระบุจํานวนเงิน การเพ่ิมบรรทัดใน
ใบเสร็จรับเงินให�กดแปvน “ลูกศรลง” () ท่ีคีย�บอร�ด และถ�าต�องการลบบรรทัดให�กดแปvน Delete เช%นกัน 
ในกรณีรับชําระเงินบํารุงการศึกษาจากนักเรียน ให�เลือกกลุ%มรายการ และเลือกรายการใบเสร็จรับเงินตามท่ีได�สร�างไว�
ก%อนหน�าน้ี โปรแกรมจะอ%านรายละเอียดการรับเงินตามท่ีได�สร�างไว�มาใส%ในตาราง ดังรูป 
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4. เม่ือกําหนดรายการต%าง ๆ เสร็จแล�วตามรูปข�างต�น ให�คลิกปุeม “พิมพ$” โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
       จากรูปให�เลือกวิธีพิมพ� “พิมพ$โดยตรงจากโปรแกรม” จะพิมพ�ตามคุณสมบัติของเคร่ืองพิมพ� “เลือกตําแหน�งจากการ
ต้ังค�าไว�” จะพิมพ�ตามท่ีได�มีการต้ังค%าตําแหน%งพิมพ�ตามท่ีกล%าวมาข�างต�น และโปรแกรมจะสร�างแบบพิมพ�ให�กับผู�ใช�แต%ละรายแต%ละ
หน�ามาแสดงบนจอภาพก%อนส%งข�อมูลไปเคร่ืองพิมพ� ในตัวเลือกน้ี โปรแกรมจะให�ผู�ใช� “เลือกตําแหน�งพิมพ$” ตามท่ีได�สร�างไว� สําหรับ
ตําแหน%งในข�อ “0..กระดาษต�อเน่ือง A4 แบ�งคร่ึง” โปรแกรมจะสร�างแบบพิมพ�ให�และใช�กระดาษ A4 แบบต%อเน่ือง ซ่ึงเหมาะสําหรับ
การรับเงินในลักษณะของสมาคม ในกรณีน้ีสามารถกําหนดรูป Logo ได�ด�วยเช%นกัน 
      “การบันทึกข�อมูล” ให�เลือกว%าจะพิมพ�ใบเสร็จอย%างเดียวหรือพิมพ�ใบเสร็จและบันทึกข�อมูลการรับชําระเงินด�วย 
      การทําเคร่ืองหมายใน “ยกเลิกในรายการค�างชําระด�วย” หมายถึงในกรณีที่มีการเลือก “พิมพ$และบันทึกข�อมูลด�วย” 
โปรแกรมจะยกเลิกข�อมูลค�างชําระของนักเรียนท่ีระบุไว�ใน “ช่ือผู�จ�าย” ตามป�การศึกษาและภาคเรียนท่ีระบุด�วย 
      “เลือกกระดาษพิมพ$” จะมีให�เลือก 3 แบบ คือ “0..กระดาษขนาดกําหนดเอง”, “1..กระดาษ A5 ขนาด 8.27 x 
5.83 น้ิว” และ “2..กระดาษ A4 ขนาด 11.69 x 8.26 น้ิว” ซ่ึงผู�ใช�ควรวัดขนาดกระดาษจริงและเลือกให�เหมาะสม สําหรับกรณี 
“0..กระดาษขนาดกําหนดเอง” ผู�ใช�สามารถระบุความกว�างและสูงของกระดาษท่ีจะใช�พิมพ�ได�ตามตัวอย%าง 
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       กรณีที่ใช�ใบเสร็จรับเงินของ สพฐ. หรือหน%วยงานอ่ืนท่ีมีขนาดเฉพาะเจาะจง ให�ผู�ใช�กําหนดค%าการพิมพ�ดังรูป 

 
       จากรูปเลือก “เลือกวิธีพิมพ$ใบเสร็จรับเงิน” เป3น “พิมพ$โดยตรงจากโปรแกรม” และ “เลือกกระดาษพิมพ$” เป3น 
“3..ฟอร$มใบเสร็จของ สพฐ.” ถ�าหากพิมพ�ในฟอร�มใบเสร็จแล�วตําแหน%งในการพิมพ�ไม%ตรงกับตําแหน%งตามท่ีต�องการ ผู�ใช�สามารถ
ปรับแต%งการกําหนดตําแหน%งพิมพ�ได� โดยให�ใช�โปรแกรมเท็กซ�อีดิเตอร�ทั่วไป เช%น Notepad, Edit Plus หรือโปรแกรมอ่ืนแก�ไข ซ่ึงไฟล�
ท่ีใช�กําหนดตําแหน%งจะอยู%ในโฟลเดอร�เดียวกับโปรแกรม เช%น c:\msglive\receive\obec.conf ซ่ึงจะปรากฏข�อความตามตัวอย%างดัง
รูป 

 
       จากรูปมีรายละเอียดดังน้ี 
       รูปแบบคําส่ัง  คําส่ัง ซ�าย,บน,กว�าง,วางแนว[,ข�อความผู�ใช� (ถ�ามี) ใช�กับคําส่ัง CUST เท%าน้ัน] 
       FNAME  ตําแหน%งของช่ือ – นามสกุลผู�จ%ายเงิน 
       CLASS  ตําแหน%งของช้ัน 
       CUST  ตําแหน%งของค%าข�อมูลตามท่ีผู�ใช�กําหนดเอง 
       ROOM  ตําแหน%งของห�อง 
       YEAR  ตําแหน%งของป�การศึกษา 
       TERM  ตําแหน%งของภาคเรียนท่ี 
       DATE  ตําแหน%งของใบเสร็จลงวันท่ี 
       COMM  ตําแหน%งของช่ือโรงเรียนหรือสํานักงาน 
       ADDR  ตําแหน%งของท่ีอยู%โรงเรียนหรือสํานักงาน 
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       PUBL  ตําแหน%งของเลขประชาชน 
       FNUM  ตําแหน%งของบรรทัดแรกของลําดับท่ีในรายการใบเสร็จรับเงิน 
       FSCR  ตําแหน%งของบรรทัดแรกของรายละเอียดในรายการใบเสร็จรับเงิน 
       FMON  ตําแหน%งของบรรทัดแรกของจํานวนเงินในรายการใบเสร็จรับเงิน 
       FAMN  ตําแหน%งของบรรทัดแรกของจํานวนหน%วยในรายการใบเสร็จรับเงิน 
       FUNT  ตําแหน%งของบรรทัดแรกของราคาต%อหน%วยในรายการใบเสร็จรับเงิน 
       TOTA  ตําแหน%งของจํานวนเงินรวม 
       BATH  ตําแหน%งของตัวอักษรจํานวนเงินรวม 
       SIGN  ตําแหน%งของลงช่ือผู�รับเงิน 
       POST  ตําแหน%งของตําแหน%งผู�รับเงิน 
       VLINE  ตําแหน%งเส�นในแนวนอน 
       HLINE  ตําแหน%งเส�นในแนวต้ัง 
       การวางแนว กําหนดเป3น 0 – ชิดซ�าย ณ ตําแหน%งซ�าย  1 – ก่ึงกลางตามความกว�าง และ 2 – ชิดขวาตามความกว�าง 
กรณีใช�ร%วมกับคําส่ัง “VLINE” กับ “HLINE” จะใช�กําหนดขนาดของเส�นมีหน%วยเป3นจุด (Pixel) 
       ตําแหน�ง ซ�าย, บน และกว�าง มีหน%วยเป3นน้ิวสามารถกําหนดจุดทศนิยมได�หลายหลักเพ่ือกําหนดตําแหน%งอย%าง
ละเอียด 
       ข�อความผู�ใช� (ถ�ามี) ใช�กับคําส่ัง “CUST” เท%าน้ัน คําส่ังอ่ืนจะไม%ถูกนํามาใช�ถ�ามีการกําหนดไว� ดังน้ันจึงไม%ควรกําหนด 
       การกําหนดขนาดกระดาษใบเสร็จรับเงิน จะใช�คําส่ัง PAPER <ความกว�าง>,<ความสูง> เช%น PAPER 6.5,8.5 ไว�
ในสคร๊ิป obec.conf ถ�าไม%กําหนดโปรแกรมจะใช�ขนาดกระดาษเป3นกว�าง 6.5 น้ิว และสูง 8.5 น้ิว 
 

5. คลิกปุeม “พิมพ$” เม่ือกําหนดรายละเอียดต%าง ๆ ครบถ�วน โปรแกรมจะดําเนินการตามข�อกําหนดในกรอบรับข�อมูล 
กรณีท่ีมีนักเรียนท่ีถูกบันทึกการชําระเงินตามป�การศึกษาและภาคเรียนท่ีกําหนดไว�แล�ว โปรแกรมจะไม%ทําการพิมพ�ใบเสร็จ

และไม%บันทึกข�อมูลซํ้าให� แต%จะแสดงรายช่ือนักเรียนดังกล%าว ดังรูป 
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 ทะเบียนการชําระเงินนักเรียนรายคน 
 จากหน�าต%างหลักคลิกปุeม “ทะเบียนชําระค�าเทอม” โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
 จากรูปโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของนักเรียนแต%ละคนโดยแบ%งตารางเป3น 3 ส%วน คือ “แสดงรายช่ือนักเรียนตามช้ัน/
ห�องท่ีกําหนด”, “แสดงรายละเอียดรายการท่ีชําระแล�วของนักเรียนท่ีเลือก” และ “แสดงรายละเอียดรายการค�างชําระของ
นักเรียนท่ีเลือก” จากตารางข�อมูล “รายการท่ีชําระแล�ว” และ “รายการท่ียังไม�ได�ชําระ” เม่ือผู�ใช�ดับเบ้ิลคลิกในบรรทัดท่ีต�องการ
โปรแกรมจะแสดงตัวเลือกการทํางาน ดังน้ี 
 “รายการท่ีชําระแล�ว” ดังรูป 

 
  “พิมพ$ใบเสร็จรับเงินใหม�” ใช�ในกรณีต�องการพิมพ�ใบเสร็จรับเงินใบน้ีใหม% ซ่ึงโปรแกรมจะแสดงข�อความกําหนด
ข�อมูลก%อนการพิมพ� (จะกล%าวในข�อ “รายการท่ียังไม�ได�ชําระ”) 
  “ลบใบเสร็จเลขท่ี “........”” ใช�ลบรายการรับชําระท่ีเลือกออกจากระบบ 
 “รายการท่ียังไม�ได�ชําระ” รายการน้ีจะเกิดจากการตรวจสอบการค�างชําระ ดังรูป 

 
 จากรูปให�ดับเบ้ิลคลิกในรายการท่ีต�องการ โปรแกรมจะแสดงตัวเลือกดังน้ี 

“รับชําระหน้ีจาก “...................”” ในกรณีที่นักเรียนผู�ที่ถูกเลือกน้ีมาชําระเงินให�เลือกรายการน้ี โปรแกรมจะ 
แสดงข�อความดังรูป 
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  จากรูป โปรแกรมจะแสดงข�อความให�ผู�ใช�กําหนดรายละเอียด เหมือนการพิมพ�ใบเสร็จรับเงินตามท่ีกล%าวมาก%อน
หน�าน้ีแล�ว แต%มีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังน้ี 
  รายการรับเงินผู�ใช�สามารถเปล่ียนแปลงได�จากหน�าต%างน้ี 
  จํานวนเงิน “ชําระคร้ังน้ี” ในกรณีที่ชําระไม%ครบ ให�ใส%ตามจํานวนเงินท่ีชําระจริง ซ่ึงโปรแกรมจะบันทึกการชําระ
เงินไว�และจะไม%พิมพ�ใบเสร็จให�จนกว%าจะมีการชําระครบ ซ่ึงผู�ใช�อาจออกเอกสารการรับเงินอ่ืนเป3นใบแทนไปก%อนได� 

“ลบหน้ีค�างชําระ “ปfการศึกษา........เทอม....”” ใช�สําหรับยกเลิกหรือลบรายการน้ีออกจากฐานข�อมูล 
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 การตรวจสอบการค�างชําระ (ปรับปรุงในรุ
น 3.01 มิ.ย.61) 
ผู�ใช�ควรทําการตรวจสอบการค�างชําระจากนักเรียนในแต%ละภาคเรียนหลังครบกําหนดการชําระเงินหรือหลังจากนักเรียนส%วน

ใหญ%ชําระเงินแล�วเพ่ือให�โปรแกรมสร�างรายการค�างชําระเงินให�กับนักเรียนแต%ละราย การตรวจสอบให�ผู�ใช�คลิกปุeม “ตรวจค�างชําระ” 
โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
จากรูปให�กําหนดข�อมูลท่ีใช�ในการตรวจสอบ ดังน้ี 

 เลือกช้ัน  เลือกช้ันท่ีต�องการตรวจสอบคร้ังละช้ัน 
 ใส�เลขห�อง กําหนดเลขห�องท่ีต�องการตรวจสอบ โดยพิจารณาดังน้ี 
   - ถ�าทุกห�องในช้ันใช�รายการและจํานวนเงินเท%ากันให�เว�นว%างไว� 
   - ใส%เลขห�องเฉพาะท่ีใช�รายการและจํานวนเงินเท%ากัน เช%น 1,3,4,7 เป3นต�น โดยใช�เคร่ืองหมายคอมม%าค่ัน 
 ปfการศึกษา ใส%เลขป�การศึกษาท่ีต�องการตรวจสอบ 
 ภาคเรียน  ใส%เลขภาคเรียนท่ีต�องการตรวจสอบ 
 กรณีเคยตรวจสอบไว�ก�อนแล�วให�ยกเลิกของเก�าและใช�รายการน้ีแทน  ถ�าไม%ทําเคร่ืองหมายหน�าตัวเลือกน้ีโปรแกรมจะใช�
ของเก%าท่ีเคยสร�างรายการไว� 
 กลุ�มรายการ และ รายการเรียกเก็บ เลือกรายการท่ีจะใช�ตรวจสอบเพ่ือสร�างรายการ ซ่ึงรายการน้ีมาจากการสร�าง
รายละเอียดการรับเงิน ซ่ึงได�กล%าวไว�ก%อนหน�าน้ี 
  เม่ือกําหนดรายละเอียดครบถ�วนให�คลิกปุeม “ดําเนินการ” โปรแกรมจะทําการตรวจสอบและสร�างรายการค�าง
ชําระ ข�อควรระวัง กรณีใช�หลายเคร่ืองในการทํางานเพ่ือปvองกันความผิดพลาดในการทํางานซํ้าซ�อนกัน ควรใช�ทํางานเพียงเคร่ืองเดียว
จนกว%าจะเสร็จส้ินตามกิจกรรมน้ี 
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 การรายงานข�อมูล 
 การรายงานข�อมูลเป3นการนําข�อมูลท่ีได�ดาํเนินงานมาแสดงในภาพรวมของระบบ จากหน�าต%างหลัก เม่ือคลิกปุeม “รายงาน
ข�อมูล” โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
 จากรูปจะมีตัวเลือกสําหรับรายงานข�อมูลดังน้ี 
 “ทะเบียนในเสร็จรับเงิน” เม่ือคลิกเลือกตัวเลือกน้ีโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดดังรูป 

 
 จากรูป ผู�ใช�สามารถระบุช%วงวันท่ีของข�อมูลตามต�องการและผู�ใช�สามารถดับเบ้ิลคลิกในบรรทัดท่ีต�องการเพ่ือเรียกตัวเลือกมา
ดําเนินการได�ดังรูปข�างต�น 
 เม่ือคลิกปุeม “พิมพ$ทะเบียน” โปรแกรมจะแสดงตัวเลือกดังรูป 
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 “ทะเบียนหน้ีค�างชําระ” โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
 จากรูปเม่ือคลิกปุeม “พิมพ$” โปรแกรมจะแสดงกรอบรับข�อมูลดังรูป 

 
 


