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6

ระบบศูนย์ ตาํ รา

งานศูนย์ตํารา เป็ นระบบงานสําหรับใช้ ในการจัดการตํารา/หนังสือในศูนย์ตํารา ตังแต่
้ การรับเข้ า จ่ายออก
และการตัดจําน่ายตํารา/หนังสือ
การทํางานของระบบ ศูนย์ตํารา จะแบ่งงานออกเป็ นหลายๆงาน แต่ละงานจะมีข้อมูลที่สมั พันธ์กนั แต่
ทํางานเป็ นอิสระจากกัน โดยจะขอแบ่งงานออกดังนี ้
งาน
กําหนดข้ อมูลพื ้นฐาน
งานศูนย์ตํารา
รายงานข้ อมูลศูนย์ตํารา

คําอธิบาย
ทําการบันทึกข้ อมูลพื ้นฐานที่จําเป็ น หรื อเรี ยกว่าข้ อมูลระบบ
เป็ นส่วนของการจัดการหนังสือในศูนย์ตํารา
แสดงรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับของงานศูนย์ตํารา

วิธี LOGIN เข้ าระบบศูนย์ตํารา
ในช่อง Login ให้ ใส่เป็ น
ชื่อจริ ง.นามสกุล (สามตัวแรก) เป็ นภาษาอังกฤษ และใส่ PASSWORD เช่นเดียวกับในช่อง Login เฉพาะการเข้ าระบบครัง้
แรก และกรณียงั ไม่เคยเปลีย่ น PASSWORD ให้ เข้ าแบบนี ้ทุกครัง้ ที่ใช้ งาน
เมื่อ LOG IN เข้ าสูร่ ะบบศูนย์ตําราแล้ วจะเห็นเมนูหลักในการทํางานดังรูป
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โดยหน้ าจอได้ แบ่งเมนูออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนด้ านซ้ ายในกรอบสีเทา จะเรี ยกว่า เมนูหลัก และส่วน
ด้ านขวาในกรอบสีดํา จะเรี ยกว่า เมนูยอ่ ย
เมื่อต้ องการเปลีย่ น PASSWORD สามารถ กดปุ่ ม

เพื่อเปลีย่ น PASSWORD เมื่อกด

จะปรากฏดังรูป
ให้ ใส่ PASSWORD เดิม และ PASSWORD ใหม่ 2 ครัง้
จากนันกดปุ่
้
ม ระบบจะเปลีย่ น PASSWORD ให้ หากเข้ าใช้ งานครัง้ ต่อไป ให้ ใช้ PASSWORD ใหม่ที่เปลีย่ นไปแล้ ว Login
กดปุ่ ม

เมื่อต้ องการหยุดการทํางานชัว่ คราว กรณีไม่อยูท่ ี่หน้ าจอแต่ไม่อยากให้ ใครมา

ใช้ งานต่อ เมื่อกดปุ่ มจะปรากฏ ดังรูป

หากต้ องการใช้ งานต่อ ให้ ใส่

รหัสผ่านหรื อ PASSWORD ในช่อง PASSWORD แล้ วกดปุ่ ม
ข้ างต้ น
กดปุ่ ม

จะกลับสูหน้ าจอเมนูที่พร้ อมใช้ งานดังรูป

กรณีต้องการออกจากโปรแกรม หรื อปิ ดโปรแกรม เทียบเท่ากับการ กดปุ่ ม

ที่มมุ ขวาสุดของหน้ าจอ ใส่ ตัวเลขข้ อเมนู ที่ต้องการในช่อง
ต้ องการ

เช่นเดียวกันการใช้ เมาส์ กดใต้ ข้อที่
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กําหนดข้ อมูลพืน้ ฐาน
1. ศูนย์การเรี ยน (ระบบศูนย์ตํารา > ข้ อมูลระบบ > ศูนย์การเรี ยน)
2. ปี (สําหรับคุมยอดศูนย์ตํารา) (ระบบศูนย์ตํารา > ข้ อมูลระบบ > ปี (สําหรับคุมยอดศูนย์ตํารา))
3. รายการเคลือ่ นไหว (ระบบศูนย์ตํารา > ข้ อมูลระบบ > รายการเคลือ่ นไหว)

กําหนดเมื่อเริ่มระบบ
ศูนย์ การเรียน
1. เรี ยกเมนู ระบบศูนย์ตํารา > ข้ อมูลระบบ > ศูนย์การเรี ยน
B
C

D

2. เลือกวิทยาเขต ที่ต้องการเพิ่มข้ อมูล หรื อแก้ ไขข้ อมูล
3. หากต้ องการเพิ่มรายการ ศูนย์การเรี ยน สามารถทําได้ โดยบันทึกเพิม่ ลงไปใน Datasheet (บรรทัด
สุดท้ ายของข้ อมูล) โดยสิง่ ที่ให้ กําหนดในข้ อมูลศูนย์การเรี ยนมีดงั นี ้
ข้ อมูล
รหัส

คําอธิบาย
ระบุรหัสของศูนย์การเรี ยน ซึง่ เป็ นรหัสที่เข้ าใจตรงกัน เพื่อง่ายต่อการ
เรี ยกใช้ และค้ นหาศูนย์การเรี ยน

ศูนย์การสอน

ระบุชื่อศูนย์การเรี ยน

ศูนย์การสอน(ENG)

ระบุชื่อศูนย์การเรี ยน ภาษาอังกฤษ

ชื่อย่อ

ระบุชื่อย่อของศูนย์การเรี ยน

ชื่อย่อ(ENG)

ระบุชื่อย่อของศูนย์การเรี ยน ภาษาอังกฤษ
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ปี (สําหรับคุมยอดศูนย์ ตาํ รา)
1. เรี ยกเมนู ระบบศูนย์ตํารา > ข้ อมูลระบบ > ปี (สําหรับคุมยอดศูนย์ตํารา)
B

C

2. หากต้ องการเพิ่มรายการ ศูนย์การเรี ยน สามารถทําได้ โดยบันทึกเพิ่มลงไปใน Datasheet (บรรทัด
สุดท้ ายของข้ อมูล) โดยสิง่ ที่ให้ กําหนดในข้ อมูลศูนย์การเรี ยนมีดงั นี ้
ข้ อมูล
ปี

คําอธิบาย
ระบุปี เพื่อใช้ สาํ หรับคุมยอดในระบบศูนย์ตํารา

สถานะ

ระบุสถานะของปี (O:เปิ ด, C:ปิ ด)

วันที่ทํารายการ

ระบบแสดงวันที่ทํารายการ เมื่อมีการรายการ

ผู้ทํารายการ

ระบบแสดงชื่อผู้ทํารายการ

วันที่แก้ ไขล่าสุด

ระบบแสดงวันที่ ที่มีการแก้ ไขรายการล่าสุด

ผู้แก้ ไขล่าสุด

ระบบแสดงชื่อผู้ทํารายการแก้ ไขล่าสุด

VISION NET CO., LTD.

ระบบศูนย์ตํารา - 6

รายการเคลื่อนไหว
1. เรี ยกเมนู ระบบศูนย์ตํารา > ข้ อมูลระบบ > รายการเคลือ่ นไหว
B

C

2. หากต้ องการเพิ่มรายการเคลือ่ ไหว สามารถทําได้ โดยบันทึกเพิ่มลงไปใน Datasheet (บรรทัด
สุดท้ ายของข้ อมูล) โดยสิง่ ที่ให้ กําหนดในรายการเคลือ่ นไหวมีดงั นี ้
ข้ อมูล
รหัสรายการ

คําอธิบาย
ระบุรหัสรายการ ซึง่ เป็ นรหัสที่เข้ าใจตรงกัน เพื่อง่ายต่อการเรี ยกใช้
และค้ นหารายการ

ชื่อรายการ

ระบุชื่อรายการ

ประเภทรายการ

ระบุประเภทรายการ (B:คงที่, C:ลด และ D:เพิ่ม)

ผู้ทํารายการสุดท้ าย

ระบบแสดงชื่อผู้ทํารายการล่าสุด
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งานศูนย์ ตาํ รา
รายชื่อหนังสือ/ตํารา
1. เรี ยกเมนู ระบบศูนย์ตํารา > ข้ อมูลระบบ > รายชื่อหนังสือ/ตํารา
B

E
C
D

2. เลือกประเภทหนังสือ (1:หนังสือ, 2:หนังสือสัง่ พิมพ์, 3:เอกสารประกอบการสอน)
3. หากต้ องการเพิ่มรายชื่อหนังสือ/ตํารา สามารถทําได้ โดยบันทึกเพิ่มลงไปใน Datasheet (บรรทัด
สุดท้ ายของข้ อมูล) โดยสิง่ ที่ให้ กําหนดในรายชื่อหนังสือ/ตํารา มีดงั นี ้
ข้ อมูล
รหัสหนังสือ

คําอธิบาย
ระบุรหัส หนังสือ /ตํารา ซึง่ เป็ นรหัสที่เข้ าใจตรงกัน เพื่อง่ายต่อการ
เรี ยกใช้ และค้ นหาหนังสือ/ตํารา
ชื่อหนังสือ
ระบุชื่อ หนังสือ/ตํารา
หมายเลข ISBN
ระบุหมายเลข ISBN ของหนังสือ
ป้อนรหัสวิชา
ระบุรหัสวิชาที่ใช้ หนังสือ/ตํารา
ชื่อวิชา
ระบบแสดงชื่อวิชาที่ผ้ ใู ช้ ระบุรหัสวิชา ที่ช่องป้อนรหัสวิชา
ชื่อผู้แต่ง
ระบุชื่อผู้แต่งหนังสือ/ตํารา
4. หากต้ องการเพิ่ม/ปรับราคาหนังสือ/ตํารา สามารถทําได้ โดยเลือกรายการหนังสือที่ต้องการเพิ่ม/
ปรับราคาหนังสือ แล้ วกดปุ่ ม

หน้ าจอจะแสดงดังนี ้
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F

ต้ องการเพิ่มรายการเคลือ่ ไหว สามารถทําได้ โดยบันทึกเพิ่มลงไปใน Datasheet (บรรทัดสุดท้ ายของ
ข้ อมูล) โดยสิง่ ที่ให้ กําหนดในรายการเคลือ่ นไหวมีดงั นี ้
ข้ อมูล
วันที่ปรับราคา

คําอธิบาย
ระบุวนั ที่ต้องการปรับราคาหนังสือ/ตํารา

ราคาจําหน่าย

ระบุราคาหนังสือ/ตํารา

รายการใช้ หนังสือตามรายวิชา
1. เรี ยกเมนู ระบบศูนย์ตํารา > ข้ อมูลระบบ > รายการใช้ หนังสือตามรายวิชา
B

C

F

D

E

2. เลือกปี /ภาคการศึกษา ศูนย์การสอน หน่วยงาน(REG) และรายการหนังสือ หรื อระบุรหัสวิชาใน
ช่องรหัสวิชา หรื อ ระบุชื่อวิชาในช่องชื่อวิชา
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3. หากต้ องการเพิ่มรายการใช้ หนังสือตามรายวิชา สามารถทําได้ โดย เลือกประเภทการศึกษา และ
แล้ วรายการจาก REG

หน่วยงาน หรื อระบบุรหัสวิชาที่ช่องรหัสวิชา แล้ วกด ปุ่ ม

จะแสดงที่ E แล้ วเลือกเฉพาะวิชาที่ต้องการเพิ่มการใช้ หนังสือ (รายการที่ไม่ต้องการให้ เลือกแล้ วกด DEL) แล้ วระบุชื่อ
หนังสือที่ใช้ ในช่องหนังสือที่ใช้ ตามรายการชื่อวิชา แล้ วกดปุ่ ม

แล้ วกดปุ่ ม

หน้ าจอ ดังรูป

ระบบจะแสดง

รายการที่ทําจะไปแสดงที่ F

รายการเบิก/จ่ ายตํารา
1. เรี ยกเมนู ระบบศูนย์ตํารา > ข้ อมูลระบบ > รายการเบิก/จ่ายตํารา
B

C

2. ระบุ ปี งบประมาณ ศูนย์ ประเภทเอกสาร และลําดับที่ เพื่อที่จะนําข้ อมูลทัง้ 4 มาประกอบกันเป็ น
เลขที่เอกสาร ซึง่ ถ้ ามีข้อมูลเดิมอยูห่ น้ าจอจะปรากฏรายละเอียดข้ อมูลใบรายการเบิก/จ่ายตํารานันๆ
้ ขึ ้นมา ถ้ าต้ องการเพิ่ม
รายการใหม่ทําได้ โดยกดปุ่ ม{เพิ่มข้ อมูล}
จะปรากฏหน้ าจอค้ นหารายการดังรูป

ในกรณีที่ต้องการค้ นหาใบขอเบิกที่มีอยูเ่ ดิมทําได้ โดยกดปุ่ ม{ค้ นหา}
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ถ้ าหารายการไม่พบให้ ใส่ข้อมูลเพื่อกรองรายการ เช่น ใส่ประเภท รายการเบิก เลขที่ เอกสาร ศูนย์/คลัง
สถานะ รหัส หนังสือ ชื่อหนังสือ หรื อผู้เพิ่มรายการ แล้ วกดปุ่ มค้ นหา เมื่อเลือกรายการที่ต้องการได้ แล้ วให้ ดับเบิ ้ลคลิก ที่
ด้ านหน้ ารายการ ระบบจะแสดง ข้ อมูลรายการที่เลือกให้ ในหน้ าจอรายการเบิก/จ่ายตํารา และสามารถ สัง่ พิมพ์ใบเบิก/จ่าย
ตํารา โดยกดปุ่ ม{พิมพ์เอกสาร}
10 : ยกยอดจากปี ก่ อน
ในประเภทนี ้ ไม่สามารถบันทึกเพิ่มในระบบ ศูนย์ตําราได้ เพราะเป็ นการรับข้ อมูลจากยกยอด หนังสือ/
ตํารา ข้ อมูลจะโอนมาให้ โดยอัตโนมัตเิ มื่อมีการปิ ดปี งบประมาณ ประเภทเอกสารประเภทนี ้ใช้ สาํ หรับการตรวจสอบข้ อมูลที่
ได้ จากการยกยอดหนังสือ/ตํารา
20 : รับจากการซือ้ จ้ าง
D

E

3. ระบุข้อมูลการรับตํารา/หนังสือจากการซื ้อ/จ้ าง ดังนี ้
ข้ อมูล
เอกสารเลขที่

คําอธิบาย
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ มเพิ่ม
เอกสาร ไม่ต้องทําการเพิ่มข้ อมูลใดๆ

VISION NET CO., LTD.

ข้ อมูล

ระบบศูนย์ตํารา - 11

หมายเหตุ

คําอธิบาย
วันที่ของเอกสารทีท่ ํารายการ สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อ
บันทึกโดยตรงได้
ระบุหมายเหตุ

สถานะ

สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ

วันที่

ทําการในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะ
กําหนดค่าเริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้ เมื่อมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อย
บันทึกให้ เปลีย่ นสถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก”
(โดยกดที่ปมบั
ุ่ นทึก) เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้
ยกเลิก เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดให้
เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก” (โดยกดปุ่ มยกเลิก) แล้ วทําการเพิ่ม
รายการใหม่เข้ าไป
4. ระบุข้อมูลรายการตํารา/หนังสือ ดังนี ้
ข้ อมูล

คําอธิบาย

หนังสือ

ระบุชื่อหนังสือ

รับเข้ า

ระบุจํานวนที่รับเข้ า

ราคา/เล่ม

ระบุราคา/เล่ม

21 : รับจากคืนหนังสือ
D
E
F

3. ระบุข้อมูลการรับตํารา/หนังสือจากการคืน ดังนี ้
ข้ อมูล
เอกสารเลขที่
วันที่

คําอธิบาย
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ มเพิ่ม
เอกสาร ไม่ต้องทําการเพิ่มข้ อมูลใดๆ
วันที่ของเอกสารทีท่ ํารายการ สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อ
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ข้ อมูล

คําอธิบาย

หมายเหตุ

บันทึกโดยตรงได้
ระบุหมายเหตุ

สถานะ

สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ
ทําการในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะ
กําหนดค่าเริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้ เมื่อมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อย
บันทึกให้ เปลีย่ นสถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก”
(โดยกดที่ปมบั
ุ่ นทึก) เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้
ยกเลิก เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดให้
เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก” (โดยกดปุ่ มยกเลิก) แล้ วทําการเพิ่ม
รายการใหม่เข้ าไป

4. เลือกรายการหนังสือ โดยคลิกเลือกปี ภาค วิชา+กลุม่ และหนังสือ แล้ วคลิกที่ปม{ค้
ุ่ นหา}
รายการค้ นหาหนังสือจะแสดง ดังรูป

เมื่อพบรายการหนังสือที่ต้องการให้ ดบั เบิ ้ลคลิกที่รายการ แล้ วรายการจะมาแสดงที่ รายการ ตํารา/

หนังสือ

5. ข้ อมูลตํารา/หนังสือจะมาแสดงใน Datasheet ดังนี ้
ข้ อมูล

คําอธิบาย

หนังสือ

ระบบแสดงชื่อหนังสือที่เลือก

รับเข้ า

ระบุจํานวนที่รับเข้ า
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30 : ตัดจากการเบิก
D

E
F

H

G

3. ระบุข้อมูลการจ่ายตํารา/หนังสือจากการเบิก ดังนี ้
ข้ อมูล
เอกสารเลขที่

หมายเหตุ

คําอธิบาย
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ มเพิ่ม
เอกสาร ไม่ต้องทําการเพิ่มข้ อมูลใดๆ
วันที่ของเอกสารที่ทํารายการ สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อ
บันทึกโดยตรงได้
ระบุหมายเหตุ

สถานะ

สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ

วันที่

ทําการในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะ
กําหนดค่าเริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้ เมื่อมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อย
บันทึกให้ เปลีย่ นสถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก”
(โดยกดที่ปมบั
ุ่ นทึก) เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้
ยกเลิก เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดให้
เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก” (โดยกดปุ่ มยกเลิก) แล้ วทําการเพิ่ม
รายการใหม่เข้ าไป
4. เลือกรายการหนังสือ โดยคลิกเลือกปี ภาค วิชา+กลุม่ และหนังสือ แล้ วคลิกที่ปม{ค้
ุ่ นหา}
รายการค้ นหาหนังสือจะแสดง ดังรูป
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เมื่อพบรายการหนังสือที่ต้องการแล้ วให้ ดบั เบิ ้ลคลิกที่รายการ จากนันระบบจะแสดงรายละเอี
้
ยดของ
หนังสือ และรายละเอียดของวิชา พร้ อมทัง้ รายการรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนจะมาแสดงที่ รายการผู้เบิกที่ด้านขวา
และแสดงรายการหนังตํารา/หนังสือที่ด้านซ้ าย ซึง่ จํานวนผู้เบิกหนังสือและจํานวนหนังสือที่จ่ายออกจะสัมพันธ์กนั ในกรณี
ที่ต้องการเบิกหนังสือให้ อาจารย์ผ้ สู อนด้ วยให้ คลิกที่ปม{เพิ
ุ่ ่มรายการเบิกของผู้สอน}
5. รายละเอียดของหนังสือ และรายวิชา มีดงั นี ้
ข้ อมูล

คําอธิบาย

ปี – ภาค

ปี – ภาคของรายวิชาที่เลือก

ศูนย์

ชื่อศูนย์ที่เปิ ดสอนรายวิชาที่เลือก

หนังสือ

ชื่อหนังสือที่รายวิชาใช้

รายวิชา

ชื่อรายวิชา

กลุม่

ชื่อกลุม่

คณะ

ชื่อคณะที่เปิ ดสอนรายวิชา
6. ข้ อมูลรายการผู้เบิกหนังสือ มีดงั นี ้
ข้ อมูล

รหัส

คําอธิบาย
รหัสนักศึกษา หรื อรหัสพนักงาน

ชื่อ – นามสกุล

ชื่อ – นามสกุล ผู้เบิก

จํานวนเบิก

จํานวนที่เบิก
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7. ข้ อมูลรายการตํารา/หนังสือ มีดงั นี ้
ข้ อมูล

คําอธิบาย

หนังสือ

ชื่อหนังสือที่เลือก

จ่ายออก

จํานวนที่จ่ายออกไป

31 : ตัดจากการเบิกอื่นๆ
D

E

3. ระบุข้อมูลการการตัดจากการเบิกอื่นๆ ดังนี ้
ข้ อมูล
เอกสารเลขที่

หมายเหตุ

คําอธิบาย
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ มเพิ่ม
เอกสาร ไม่ต้องทําการเพิ่มข้ อมูลใดๆ
วันที่ของเอกสารทีท่ ํารายการ สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อ
บันทึกโดยตรงได้
ระบุหมายเหตุ

สถานะ

สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ

วันที่

ทําการในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะ
กําหนดค่าเริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้ เมื่อมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อย
บันทึกให้ เปลีย่ นสถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก”
(โดยกดที่ปมบั
ุ่ นทึก) เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้
ยกเลิก เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดให้
เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก” (โดยกดปุ่ มยกเลิก) แล้ วทําการเพิ่ม
รายการใหม่เข้ าไป
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4. ระบุข้อมูลเบิกรายการอื่นๆ ดังนี ้
ข้ อมูล

คําอธิบาย

หนังสือ

ระบุชื่อหนังสือ

จ่ายออก

ระบุจํานวนที่จ่ายออก

35 : ตัดจากการจําหน่ าย
D

F

E

3. ระบุข้อมูลตัดจากการจําหน่าย ดังนี ้
ข้ อมูล
เอกสารเลขที่

หมายเหตุ

คําอธิบาย
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ มเพิ่ม
เอกสาร ไม่ต้องทําการเพิ่มข้ อมูลใดๆ
วันที่ของเอกสารทีท่ ํารายการ สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อ
บันทึกโดยตรงได้
ระบุหมายเหตุ

สถานะ

สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ

วันที่

ทําการในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะ
กําหนดค่าเริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้ เมื่อมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อย
บันทึกให้ เปลีย่ นสถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก”
(โดยกดที่ปมบั
ุ่ นทึก) เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้
ยกเลิก เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดให้
เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก” (โดยกดปุ่ มยกเลิก) แล้ วทําการเพิ่ม
รายการใหม่เข้ าไป

VISION NET CO., LTD.

ระบบศูนย์ตํารา - 17

4. ระบุข้อมูลรายการตํารา/หนังสือ ดังนี ้
ข้ อมูล

คําอธิบาย

หนังสือ

ระบุชื่อหนังสือ

จ่ายออก

ระบุจํานวนทีจ่ ่ายออก

ราคาจําหน่าย

ระบุราคา/เล่ม ที่จําหน่าย

5. หลังจากคลิกปุ่ มบันทึก เพื่อเป็ นการอนุมตั ิการการตัดจําหน่ายแล้ ว หากต้ องการพิมพ์ใบเสร็ จ
สามารถออกใบเสร็ จผ่านหน้ าจอนี ้ได้ โดยการคลิกที่ปมุ่

จากนันระบบจะแสดงหน้
้
าจอเพื่อให้ ใส่ชื่อของผู้เบิก ดังนี ้

แล้ วคลิกปุ่ ม {ทํารายการ} จากนันระบบจะให้
้
ยืนยัน

การออกใบเสร็ จ ดังรูป คลิกปุ่ ม {OK}

40 : โอนต่ างศูนย์
D
E
F

3. ระบุข้อมูลการโอนต่างศูนย์ ดังนี ้
ข้ อมูล
เอกสารเลขที่

คําอธิบาย
เลขที่เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ ระบบจะสร้ างเลขนี ้ให้ เมื่อกดปุ่ มเพิ่ม
เอกสาร ไม่ต้องทําการเพิ่มข้ อมูลใดๆ
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หมายเหตุ

คําอธิบาย
วันที่ของเอกสารทีท่ ํารายการ สามารถกดปุ่ มวันที่เพื่อเลือกวันที่ หรื อ
บันทึกโดยตรงได้
ระบุหมายเหตุ

โอนให้ ศนู ย์

ระบุศนู ย์ที่ต้องการโอน

สถานะ

สถานะรายการของใบบันทึกรายการ จะมี 3 สถานะ คือ

วันที่

ทําการในกรณีที่เพิ่มรายการเข้ าไปใหม่ระบบจะ
กําหนดค่าเริ่ มต้ นเป็ น ”ทําการ” ให้ เมื่อมีการบันทึกรายการเรี ยบร้ อย
บันทึกให้ เปลีย่ นสถานะจาก ”ทําการ” เป็ น “บันทึก”
(โดยกดที่ปมบั
ุ่ นทึก) เพื่ออนุมตั ิใบรายการนี ้
ยกเลิก เมื่อต้ องการยกเลิก เนื่องจากบันทึกผิดพลาดให้
เปลีย่ นสถานะเป็ น “ยกเลิก” (โดยกดปุ่ มยกเลิก) แล้ วทําการเพิ่ม
รายการใหม่เข้ าไป
4. คลิกปุ่ ม

จากนันระบบจะถามปี
้
การศึกษาที่ต้องการดึงข้ อมูล ดังรูป

คลิกปุ่ ม OK และระบบจะถามภาคการศึกษา

คลิกปุ่ ม OK จากนันระบบจะแสดงรายตํ
้
ารา/หนังสือที่มี เป็ น

รายการคู่ รับเข้ า และจ่ายออก

5. ระบุข้อมูลรายการตํารา/หนังสือที่ต้องการโอน ดังนี ้
ข้ อมูล

คําอธิบาย

หนังสือ

ชื่อหนังสือ

รับเข้ า

ระบุจํานวนที่รับเข้ า(กรณีที่มีการระบุจํานวนรับเข้ า จํานวนจ่ายออก
จะต้ องระบุเป็ น 0 และต้ องมีอีกรายการที่ชื่อหนังสือเดียวกัน และมี
การระบุจํานวนจ่ายออก และจํานวนรับเข้ าเป็ น 0)

จ่ายออก

ระบุจํานวนที่จ่ายออก (กรณีที่มีการระบุจํานวนจ่ายออก จํานวน
รับเข้ าจะต้ องระบุเป็ น 0)
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แสดงตัวอย่างรายการโอน ดังรูป

บันทึกรับเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน
1. เรี ยกเมนู ระบบศูนย์ตํารา > ข้ อมูลระบบ > บันทึกรับเงิน/ออกใบเสร็ จรับเงิน
B
C

G

D

F
E

แบ่งประเภทการทํางานเป็ น 3 ส่วน
1: ชําระเงิน
2: พิมพ์ใบรายการซํ ้า
3: ยกเลิกใบรายการ

กรณีชาํ ระเงิน
2. ระบุประเภทการทํางาน เป็ นชําระเงิน ระบุสมุด เช่น D1: ศูนย์ตํารา-เงินสด พร้ อมกับระบุฟอร์ มที่
ใช้ เช่น 0: ใบสําคัญรับเงิน, 1: ใบสําคัญรับเงิน (Preview), 2: ใบสําคัญรับเงิน ไม่แสดงสําเนา
3. ระบุเจ้ าหนี ้ ลูกหนี ้/ผู้เบิก หรื อสามารถเลือกปุ่ มบุคคลภายนอก
รายชื่อ ไม่ระบุให้ อตั โนมัติ ปี งบ วันที่รายการ วิธีการชําระ เช่น 1 : เงินสด หรื อ 2 : เช็ค

ระบบจะแสดง

- กรณีที่มีการชําระเงินในรูปแบบเช็ค จะ ต้ องระบุ ข้ อมูลธนาคาร สาขา เลขที่เช็ค วันที่ของเช็ค
รวมทัง้ รหัสบัญชีเดบิตที่จะนําเงินเข้ าบัญชีด้วย พร้ อมคําอธิบาย หรื อข้ อมูลอ้ างอิง
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4. ระบุข้อมูลในการรับเงิน ดังนี ้
ข้ อมูล
รหัส
จํานวน
ราคาต่อหน่วย
VAT(%)
ภาษี
รหัสบัญชี(CR)
คําอธิบาย
หน่วยงาน
ปี งบประมาณ
แหล่งเงิน
งานโครงการ
กิจกรรม
กองทุน
รหัสงบ

คําอธิบาย
ระบุรหัสรายการที่ต้องการดําเนินการ
ระบุจํานวนที่ดําเนินการ
ระบุราคาต่อหน่วย เมื่อกําหนดจํานวนและราคาระบบจะคํานวณยอดเงิน.ให้
ระบุ VAT เป็ น %
ระบุภาษี
ระบุรหัสบัญชีของรายการที่ต้องการดําเนินการ
ถ้ ามีหมายเหตุรายการ กรอกได้
ระบุหน่วยงาน
ระบุปีงบประมาณ
ระบุแหล่งเงิน
ระบุงานโครงการ
ระบุกิจกรรม
ระบุกองทุน
ระบุงบประมาณ

5. กรณีมีรายได้ จากการจําหน่ายหนังสือ ให้ ทําการกดปุ่ มรายการจําหน่ายหนังสือ
(ต้ องทํารายการที่หน้ าจอรายการเบิก/จ่ายตํารา ประเภท 35:ตัดจากการจําหน่าย) โดยจะมีข้อมูลเลขที่อ้างอิงและจํานวน
เงิน แสดงในช่องด้ านขวา ซึง่ สามารถทําการเลือกรายการโดยการดับเบิ ้ลคลิก เพื่อนําข้ อมูลมาลงรายการที่จะชําระเงิน

6. ทําการตรวจสอบข้ อมูลอีกครัง้ ว่าถูกต้ อง (เนื่องจากใบเสร็ จหรื อใบสําคัญไม่สามารถกลับมาแก้ ไข
ใหม่ได้ เมื่อทํารายการผิดแล้ วต้ องทําการยกเลิกใบเสร็ จหรื อใบสําคัญเพื่อทํารายการใหม่) กดปุ่ มทํารายการ
เพื่อออกใบสําคัญ
กรณีพิมพ์ ใบรายการซํา้
กรณีเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ใบเสร็ จ/ใบสําคัญ ต้ องพิมพ์ใบรายการใหม่
2. ระบุประเภทการทํางาน เป็ นพิมพ์ใบรายการซํ ้า ระบุสมุด เช่น D1: ศูนย์ตํารา-เงินสด พร้ อมกับ
ระบุฟอร์ มที่ใช้ เช่น 0: ใบสําคัญรับเงิน, 1: ใบสําคัญรับเงิน (Preview), 2: ใบสําคัญรับเงิน ไม่แสดงสําเนา จากนันระบบจะ
้
ให้ ค้นหาใบเสร็ จที่ต้องการพิมพ์ซํ ้า ดังรูป
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หรื อคลิกที่ปมุ่

จะปรากฏ

ถ้ าหารายการไม่พบให้ ใส่ข้อมูลเพื่อกรองรายการ เช่น ใส่เล่มใบเสร็ จ ปี เล่มที่ เลขที่ วันที่ใบเสร็ จ
สถานะ รหัสเจ้ าหนี ้ /ลูกหนี ้ หรื อผู้เพิ่มรายการ วิธีรับชําระ จํานวนเงินรับ เลขที่เช็ค แล้ วกดปุ่ มค้ นหา เมื่อเลือกรายการที่
ต้ องการได้ แล้ วให้ ดบั เบิ ้ลคลิก ที่ด้านหน้ ารายการ ระบบจะแสดงข้ อมูลรายการที่เลือกให้ ในหน้ าจอบันทึกการเงินรับ /ออก
ใบเสร็ จรับเงิน หลังจากนันเลื
้ อกสมุดที่ต้องการให้ ตรงกับการรับเงิน เช่น เช่น D1: ศูนย์ตํารา-เงินสด และเลือกฟอร์ ม เช่น
0:ใบสําคัญรับเงิน , 1:ใบสําคัญรับเงิน(Preview) , 2:ใบสําคัญรับเงิน ไม่แสดงสําเนากรณีไม่ต้องการให้ ออกคําว่า
“สําเนา” ให้ เลือกฟอร์ มเป็ น 2: ใบสําคัญรับเงิน ไม่แสดงสําเนา
6. เมื่อทําการตรวจสอบข้ อมูลอีกครัง้ ว่าเป็ นใบเสร็ จที่ต้องการพิมพ์ซํ ้า กดปุ่ มทํารายการ
เพื่อออกใบสําคัญ ระบบจะให้ ผ้ ใู ช้ งานระบุเหตุผลในการพิมพ์ซํ ้าดังรูป
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เพื่อเป็ นการยืนยันการพิมพ์เอกสารซํ ้า
หากผู้ใช้ งานระบุเหตุผลเรี ยบร้ อยแล้ ว กดปุ่ ม ok
ในกรณีที่ต้องการพิมพ์ใบเสร็ จนันทั
้ นที่ผ้ ใู ช้ งานจะต้ องทําเครื่ องหมายที่
Check Box (พิมพ์
ทันที)
โปรแกรมจะพิมพ์รายการนันทั
้ นที แต่ถ้าผู้ใช้ งานต้ องการดูใบเสร็ จนันก่
้ อนที่จะมีการพิมพ์จริ งก็ให้ นํา
เครื่ องหมาย Check Box ออก โปรแกรมจะแสดงใบเสร็ จก่อนที่จะทําการพิมพ์ และในกรณีไม่ต้องการให้ ออกคําว่า
“สําเนา” ให้ เลือกฟอร์ มเป็ น 2: ใบสําคัญรับเงิน ไม่แสดงสําเนา
กรณียกเลิกใบรายการ
ถ้ าเกิดความผิดพลาดในการออกใบเสร็ จหรื อใบสําคัญ วิธีแก้ ไขต้ องทําการยกเลิกใบเสร็ จเท่านัน้
2. ระบุประเภทการทํางาน เป็ นยกเลิกใบรายการ ระบุสมุด เช่น D1: ศูนย์ตํารา-เงินสด พร้ อมกับระบุ
ฟอร์ มที่ใช้ เช่น 0: ใบสําคัญรับเงิน, 1: ใบสําคัญรับเงิน (Preview), 2: ใบสําคัญรับเงิน ไม่แสดงสําเนา จากนันระบบจะให้
้
ค้ นหาใบเสร็ จที่ต้องการยกเลิก ดังรูป

เลือกใบเสร็ จที่ต้องการยกเลิกโดยการ ระบุปีงบ , เล่มที่ , เลขที่ หรื อคลิกที่ปมุ่
ค้ นหารายการดังรูป

จะปรากฏหน้ าจอ
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ถ้ าหารายการไม่พบให้ ใส่ข้อมูลเพื่อกรองรายการ เช่น ใส่เล่มใบเสร็ จ ปี เล่มที่ เลขที่ วันที่ใบเสร็ จ
สถานะ รหัสเจ้ าหนี ้ /ลูกหนี ้ หรื อผู้เพิ่มรา ยการ วิธีรับชําระ จํานวนเงินรับ เลขที่เช็ค แล้ วกดปุ่ มค้ นหา เมื่อเลือกรายการที่
ต้ องการได้ แล้ วให้ ดบั เบิ ้ลคลิก ที่ด้านหน้ ารายการ ระบบจะแสดงข้ อมูลรายการที่เลือกให้ ในหน้ าจอบันทึกการเงินรับ /ออก
ใบเสร็ จรับเงิน หลังจากนันเลื
้ อกสมุดที่ต้องการให้ ตรงกับการรับเงิน เช่น D1: ศูนย์ตํารา-เงินสด และเลือกฟอร์ ม เช่น 0:
ใบสําคัญรับเงิน , 1:ใบสําคัญรับเงิน(Preview) , 2:ใบสําคัญรับเงิน ไม่แสดงสําเนากรณีไม่ต้องการให้ ออกคําว่า “สําเนา”
ให้ เลือกฟอร์ มเป็ น 2: ใบสําคัญรับเงิน ไม่แสดงสําเนา
6. เมื่อทําการตรวจสอบข้ อมูลอีกครัง้ ว่าเป็ นใบเสร็ จที่ต้องการยกเลิก กดปุ่ มทํารายการ
เพื่อยกเลิก ใบรายการ ระบบจะให้ ผ้ ใู ช้ งานระบุเหตุผลในการยกเลิก ดังรูป

หากผู้ใช้ งานระบุเหตุผลเรี ยบร้ อยแล้ ว กดปุ่ ม Ok

เพื่อเป็ นการยืนยันการยกเลิกเอกสาร

