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คงจะไมปฏิเสธกันวาปจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้น
และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องรวดเร็วมาก ซอฟทแวรคอมพิวเตอรก็เชนกัน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปสูรุน
ใหมๆอยูเสมอ อยางเชนปจจุบัน (พ.ศ.2556) คายไมโครซอฟท ก็ไดออกระบบระบบปฏิบัติการ Window8 ควงคูมากับ
Office2013 แลว และก็คงจะไมหยุดอยูเ พียงแคนี้ คายอื่นๆก็คงเชนกัน
ในการเปลี่ยนแปลงดังกลาว สงผลตอ โปรแกรมบริหารงานทะเบียนประจํามัสยิด ซึ่งทํางานดวย Access ก็ตอง
ปรับปรุงตามความเปลี่ยนแปลงไปดวย ทั้งนี้เพื่อใหผูใชโปรแกรม สามารถใชงานไดอยางตอเนื่องในทุกๆแพลตฟอรม
ที่สามารถจะทําได ปจจุบันทีมงาน ไดทําการปรับปรุงโปรแกรม เปนเวอรชั่นใหมแลว คือเวอรชั่น 2.50 เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว ในการปรับปรุงครั้งนี้ ไดปรับเปลี่ยนชื่อใหมดวย เปน โปรแกรมฐานขอมูลทะเบียนประจํามัสยิด
โดยไดเพิ่มเติมสวนสําคัญเขาไปอีกหลายประการ เชน เพิ่มระบบชวยสรางรหัสแบบอัตโนมัติ ใหกับ 4 หมวดทะเบียน
ไดแก 1.)ทะเบียนกรรมการ 2.)ทะเบียนนิกะห 3.)ทะเบียนทรัพยสิน และ 4.)ทะเบียนผูตาย นอกจากนี้ยังไดเพิ่มเติม
รายการ การออกใบรับรองสัปปุรุษ แบบรายบุคคล/แบบรายครอบครัว การพิมพบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์คัดเลือก เฉพาะที่
เพิ่มรายชื่อได การเรียกดูและพิมพขอมูลสัปปุรุษ แบบเลือก กําหนดชวงอายุไดดวยตนเอง
ในคูมือฉบับนี้ ไดลงรายละเอียดปรับปรุงเนื้อหาและเพิ่มภาพประกอบอีกมาก เพื่อชวยใหผูใชมือใหม สามารถ
ทําความเขาใจในสวนที่สลับซับซอนไดงายขึ้น ภาพประกอบสวนใหญในคูมือนี้ ใชภาพจาก Access 2010+Windows7
เปนหลัก เครื่องของคุณ อาจเห็นภาพที่แตกตางจากในคูมือนี้ก็ได ถือเปนเหตุการณปกติ
ผูจัดทําคูมือฉบับนี้ เปนมือสมัครเลน ที่ไมไดมีความรูดานการจัดทําหนังสือ ดังนั้นการวางรูปแบบ ตลอดจน
การใชสํานวนถอยคําตางๆ จึงไมเปนมาตรฐาน (ทําตามใจฉัน) ดวยเจตนาเพื่อใหผูใชโปรแกรม ไดมีความเขาใจและใช
งานไดถูกตองไมเสียเวลาเปลากับการนั่งคียขอมูลเขาโปรแกรม แบบผิดๆถูกๆ ในคูมือนี้ หากมีสวนใดบกพรอง ขอทุก
ทานไดโปรดใหอภัย และหากมีสวนใดจะแนะนําเพิ่มเติม สามารถติดตอกับผูจัดทําโปรแกรม ไดดังนี้
AIS : 089-211 9845
DATC : 081-304 7075
E mail : thaneemsa@hotmail.com
>> ธานี <<
คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50
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อธิบายความ
-ความตองการของระบบ -อธิบายคําศัพท
สวนประกอบโปรแกรม
-หนาตางเริ่มตน -หนาตางขอมูลพื้นฐาน
-หนาตางหลัก -หนาตางเอกสิทธิ์
-หนาตางแสดงขอมูล -หนาตางคนหาขอมูล
-หนาตางสรุปขอมูล -หนาตางบรรจุขอมูล
-หนาตางแกไขขอมูล -หนาตางจําหนายขอมูล
-หนาตางออกใบรับรองครอบครัว -หนาตางออกใบรับรองรายบุคคล
เตรียมความพรอม
ปลดล็อค Access
-Access 2003
-Access 2007
-Access 2010/2013
การติดตั้งโปรแกรมฯ
ระบบรักษาความปลอดภัย
แหลงขอมูลดิบ (สําเนาทะเบียนบาน)
-การจัดเตรียมเอกสาร
-รหัสครอบครัว
-ผูถือกรรมสิทธิ์
-การเพิ่มครอบครัว
การบรรจุขอมูลใหม
-บรรจุขอมูลทะเบียนบาน
-บรรจุขอมูลทะเบียนบุคคล
-บรรจุขอมูลทะเบียนผูตาย
-บรรจุขอมูลทะเบียนทรัพยสิน
-บรรจุขอมูลทะเบียนกรรมการ
-บรรจุขอมูลทะเบียนนิกะห

1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
10
10
11
12-15
15
16
16
16-17
18
19
20
21
22
23-24
25
26
27
คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50
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การแกไขขอมูลเกา
การจําหนายขอมูลจากสารบบ
การพิมพรายงานขอมูล
การสงออกขอมูล : เปนไฟล Excel
การรับรองสัปปุรุษ แบบครอบครัว/แบบบุคคล
การสงไฟลใหกรรมการจังหวัด
การคัดลอกและวางไฟล
การบีบอัดไฟล/การแตกไฟล
การถายโอนขอมูล
การเปลี่ยนรหัสเขาสูระบบ
ระบบปฏิทิน/เวลาของคอมพิวเตอร
แบตเตอรี่ CMOS ในคอมพิวเตอร
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เนื้อหา
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วาว..งานทะเบียนไมยาก
อยางที่คิด

คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 1

คูมือการใช

โปรแกรมฐานขอมูลทะเบียนประจํามัสยิด
เวอรชั่น 2.50
: อธิบายความ
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โปรแกรมฐานขอมูลทะเบียน ชุดนี้ จัดทําขึ้นเพื่อชวยอํานวยความสะดวก แกคณะกรรมการ ฝายทะเบียน ทั้ง
ในสวนของจังหวัด และ ในสวนของมัสยิด เพื่อใหการบริหารจัดการขอมูลงานทะเบียนเปนระบบ และ มีประสิทธิภาพ
ขอมูลมีความชัดเจนถูกตอง สามารถตรวจสอบไดงายและเปนปจจุบันอยูเสมอ รูปแบบการทํางาน เปนระบบฐานขอมูล
โดยแบงแยกการทํางานออกเปน 2 สวนไดแก
1. โปรแกรมฐานขอมูลทะเบียนสวนกลาง สําหรับคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ใชบริหารจัดการขอมูล
ภายในของสํานักงาน คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเอง ในขณะเดียวกัน ก็ยังทําหนาที่ รอรับขอมูลจาก
สําเนาไฟลฐานขอมูล ที่จะสงเขามาจากมัสยิดตางๆ เพื่อนําเขาประมวลผล ตรวจสอบการซ้ําซอนของสัปปุรุษ
ระหวางมัสยิด ตลอดจนทราบจํานวนสัปปุรุษโดยรวมในระดับจังหวัดดวย
2. โปรแกรมฐานขอมูลทะเบียนประจํามัสยิด สําหรับคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด เนนการบริหารจัดการ
ขอมูลสัปปุรุษ และ ขอมูลทรัพยสิน ของมัสยิดเองเปนหลัก สามารถสนับสนุนขอมูล ไปยังฝายอื่นๆ ที่ขึ้นกับ
มัสยิดได ตามตองการ การบริหารจัดการขอมูลภายใน ของแตละมัสยิดนั้นจะเปนอิสระ ดูแลรักษา รับผิดชอบ
ขอมูลของตนเอง เมื่อถึงเวลาตามที่ระเบียบกําหนด แตละมัสยิด เพียงจัดการสงสําเนาไฟลฐานขอมูล ที่มีขอมูล
อัพเดตลาสุด ไปยังคณะกรรมการฯจังหวัด เพื่อนําขอมูลเขาในระบบโปรแกรมฐานขอมูลทะเบียนสวนกลาง
ของกรรมการฯจังหวัด เพื่อประมวลผลโดยรวมในระดับจังหวัดตามขอ 1.
ผูใชงานประจํามัสยิด สามารถเคลื่อนยายไฟลฐานขอมูล ไปใชกับคอมพ เครื่องใดๆก็ได ตามที่ตองการ
(ผังแสดงโครงสรางโดยรวมของระบบ)

(แตละมัสยิด ดูแลรับผิดชอบขอมูลของตนเอง สงสําเนาไฟลฐานขอมูลใหสวนกลางเมื่อถึงกําหนด)
คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 2
: ความตองการของระบบ
•

•
•

เครื่องคอมพิวเตอรทั่วไปที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows
ตั้งแต Windows Xp จนถึงปจจุบัน Windows 8
ระบบเวลา/ปฏิทิน ของคอมพิวเตอร ตองใชรูปแบบ ไทย เทานั้น (ดูรายละเอียดหนา:37)
ซอฟทแวร Microsoft Office (Access)
Version 2003,2007,2010,2013

•
•

บุคลากรที่ใชคอมพิวเตอรเปนและสามารถคียขอมูลไดถูกตองแมนยํา
เอกสารสําคัญ สําเนาทะเบียนบาน (เปนแหลงขอมูลดิบ)
ปุมซาย

: อธิยายคําศัพท ที่ใชในคูมือนี้

•

•
•
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ปุมขวา
คลิก : คือการกดเมาส ดวยปุมซาย หนึ่งครั้ง
ดับเบิ้ลคลิก : คือการกดเมาส ดวยปุมซาย ติดตอกัน สองครั้ง
คลิกขวา : คือการกดเมาส ดวยปุมขวา หนึ่งครั้ง
คียขอมูล : คือการบรรจุขอมูล/กรอกขอมูล/ปอนขอมูล ลงใน
ชองตางๆ ตามที่โปรแกรมกําหนด
พิมพ : คือการสั่งพิมพขอมูลลงบนหนากระดาษ ดวยเครื่องพิมพ Printer
จัดเก็บ : คือการบันทึก (Save) ขอมูลระเบียนนั้นๆ เก็บเขาในสารบบ (โปรแกรมนีจ้ ัดเก็บใหอัตโนมัติ)
ระเบียน : คือกลุมเขตขอมูลนั้นๆ โดยสามารถเปดไปดูระเบียนอื่นๆได ดวยการคลิกที่ปุมลูกศร ซาย/ขวา ขาง
ชองแสดงตัวเลขจํานวนระเบียน หรือจะใชวงลอลูกกลิ้งของเมาสก็ไดเชนกัน
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คือการกดปุม Enter บนคียบอรด บางเครื่องอาจมีปุม Enter ใหสองตําแหนง
Esc : คือปุมมุมซายบนสุด ของคียบอรด กดปุมนี้เมื่อตองการยกเลิก การบรรจุขอมูลระเบียนนั้นๆ
Tab : คือปุมดานซายของคียบอรด ในโปรแกรมนีก
้ ารกดปุม Tab จะใหผลคลายการกดปุม Enter เชนกัน
Enter :

คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 3
: สวนประกอบตางๆ
•

การเขาสูระบบ
เมื่อเริ่มเขาโปรแกรม คุณตองระบุชื่อและรหัสผานใหถูกตอง ซึ่งโปรแกรมนี้ไดกําหนดผูใช แบงออกเปนสอง
สถานะ คือ นายทะเบียน (ตองใสรหัสผาน) กับ ผูใชทั่วไป (ไมตองใสรหัสผาน)

หากไมพบหนาตางการเขาสูระบบ แสดงวาขั้นตอนการติดตั้งฯไมถูกตอง ซึ่งจะเปดเขาโปรแกรมไมได
หนาตางตอนรับ
เมื่อผานขั้นตอนการเขาสูระบบไดแลว จะพบหนาตางนี้ ขึ้นมาทักทายตอนรับ เปนหนาตางแรก

•

หนาตางขอมูลพื้นฐาน
สําหรับระบุขอมูลพื้นฐานเบื้องตนของมัสยิด เชนที่อยูของมัสยิดและกรรมการบางสวน ขอมูลในสวนนี้ จะใช
แสดงในเอกสารรายงานตางๆตอไปดวย ควรตรวจสอบแกไขขอมูลนี้ใหถูกตอง ณ ปจจุบันไวเสมอ

isl
a

m
ic
b

an
gk

ok

•

คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 4

หนาตางหลัก (หนาหลัก)
เปนหนาตางตั้งตน กอนกาวไปสูงานสวนอื่นๆโดยมีปุมเมนูตางๆ ใหคลิกตามที่ระบุไว ในเวอรชั่นใหม นี้ ได
มีการปรับยายตําแหนง และ เพิ่มเติมปุมใหมเขามาอีกบางสวน เชนปุม รายชื่อสัปปุรุษ >กําหนดอายุเอง< เปน
ตน ซึ่งหนาตางหลักนี้ ผูใชทั่วไป สามารถเปดเขามาใชงานได ยกเวนในกรอบ เอกสิทธิ์เฉพาะ เทานั้น ที่สงวน
เอาไวสําหรับนายทะเบียน ซึ่งผูใชทั่วไป จะเปดเขาไปไมได

•

หนาตางเอกสิทธิ์ฯ
สําหรับนายทะเบียนเทานั้น การเขาใชหนาตางนี้ ตองใสรหัสผานอีกครั้ง ผูใชทั่วไปจะเปดเขาหนาตางนี้ไมได
ในเวอรชั่นใหม นี้ ไดปรับปรุงเพิ่มใหสามารถ เลือกสั่งพิมพ บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์คัดเลือก เฉพาะสัปปุรุษที่
เพิ่มเติมรายชื่อได ซึ่งเวอรชั่นกอนหนานี้จะไมมีความสามารถนี้
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•

คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 5

หนาตางแสดงขอมูล
เมื่อคุณคลิกปุมเพื่อตองการดูขอมูลตางๆ ทั้งที่หนาหลักและหนาเอกสิทธิ์ หนาตางแสดงขอมูลจะถูกเปดขึ้นมา
แสดงขอมูลใหทราบ จากภาพตัวอยาง เปนการแสดงรายชื่อสัปปุรุษปจจุบันทั้งหมด

•

หนาตางคนหาขอมูล
เมื่อทําการเก็บขอมูลไปไดระยะหนึ่ง สิ่งที่มักเกิดขึ้นเสมอก็คือ ตองการทราบวา ขอมูลนูนนี่นั่น มีอยูหรือไม
หากจะใหมองหาจากหนาตางแสดงขอมูล ซึ่งมีขอมูลจํานวนมากคงไมสะดวก โปรแกรมนี้ จึงไดเตรียมระบบ
คนหาขอมูลไวให จากภาพตัวอยาง เปนหนาตางคนหาขอมูลสัปปุรุษ ดวยการใหระบุ ชื่อ หรือ นามสกุล หรือ
รหัสครอบครัว หรือ สวนหนึ่งของภูมิลําเนา (ระบุอยางใดอยางหนึ่ง) ระบบจะคนหาไปยังเปาหมาย ตามที่ระบุ
แลวแสดงผลรายละเอียดขอมูลนั้นใหทราบ
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•

คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 6

หนาตางสรุปขอมูล
ขอมูลตางๆในสารบบของงานทะเบียน มีอะไรบาง สามารถเรียกดูแบบสรุปคราวๆไดจากหนาตางนี้ โดยเนน
เฉพาะขอมูลหลักๆเทานั้น ไมไดลงในรายละเอียด

•

หนาตางบรรจุขอมูล
เปนหัวใจสําคัญของโปรแกรมนี้ ขอมูลตางๆ ในระบบงานทะเบียน จะถูกตองแมนยําหรือไมนั้น ลวนเกิดจาก
การบรรจุขอมูล ที่หนาตางนี้ทั้งสิ้น โดยคุณ เพียงบรรจุขอมูลตางๆ ใหถูกตองตามที่กําหนดเทานั้น สวนที่เหลือ
จะเปนหนาที่ของโปรแกรม ที่จะดําเนินการประมวลผล บริหารจัดการขอมูลใหทั้งหมด การเปดเขาใชงาน
หนาตางนี้ ตองมีรหัสผานภายใตเอกสิทธิ์ของนายทะเบียน ดวย
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หนาตางบรรจุขอมูลนี้ ไดแบงออกเปน 6 แท็บ ซึ่งประกอบดวย 1.ทะเบียนบาน 2.ทะเบียนบุคคล 3.ทะเบียน
กรรมการ 4.ทะเบียนนิกะห 5.ทะเบียนทรัพยสิน และ 6.ทะเบียนผูตาย ซึ่งจะไดอธิบายในรายละเอียดการใช
งานในแตละแท็บตอไป โปรดศึกษารายละเอียดเรื่อง การบรรจุขอมูลใหม จากหนา : 20 ถึงหนา 27 นอกจาก
ใชบรรจุขอมูลใหมแลว ยังสามารถใชยอนกลับไปคนหาแกไขขอมูลเกาไดดวย
คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 7

หนาตางแกไขขอมูล
เปนหนาตางสําหรับ ปรับปรุงแกไขขอมูลเกาในสารบบ ใหถูกตองตามขอเท็จจริง ซึ่งเปนเรื่องปกติของระบบ
ฐานขอมูล ที่วันหนึ่งจะตองมีการปรับปรุงแกไขขอมูลตางๆ ใหถูกตอง

•

หนาตางจําหนายขอมูล
เปนหนาตางสําหรับจําหนายขอมูลเกาออกจากสารบบ ซึ่งเปนเรื่องปกติของระบบฐานขอมูลเชนกัน ที่วันหนึ่ง
จะตองมีการจําหนายขอมูล ที่ไมตองการแลวออกจากสารบบ โดยขอมูลที่จําหนายนี้จะไมถูกลบทิ้ง แตจะยาย
ออกไปเก็บไวที่บัญชีจําหนายขอมูล สามารถตรวจสอบยอนหลัง หรือ เรียกขอมูลกลับคืนมาใหมได
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•

คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 8

หนาตางออกใบรับรองครอบครัว
เปนหนาตางสําหรับ ออกใบรับรองใหกับครอบครัวสัปปุรุษ เปนรายครอบครัว ตามรหัสครอบครัวที่ระบุ เปน
การรับรองยืนยันการเปนสัปปุรุษ ของสมาชิกในครอบครัวนั้นๆ ระบบจะพิมพเอกสารรายงานออกมา ใหกับ
ครอบครัวตางๆ ที่ระบุ โดยมีรายชื่อของสมาชิก ในครอบครัวนั้นๆ ครบทุกคน เพื่อแจกจายใหแตละครอบครัว
ไดเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน

ok

•

an
gk

หนาตางออกใบรับรองรายบุคคล
เปนหนาตางสําหรับออกใบรับรองการเปนสัปปุรุษ เฉพาะรายบุคคล ตามการรองขอของสัปปุรุษรายนั้นๆ ดวย
วัตถุประสงค ที่แตกตางกันไป ระบบจะพิมพเปนเอกสารรายงานออกมาให ตามที่ระบุ
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หมายเหตุ ... สวนประกอบตางๆของโปรแกรม ที่ไดนํามาแสดงตัวอยางนั้น เปนเพียงบางสวน ซึ่งใชงานบอย
ยังมีสวนอื่นๆ ที่ไมไดนํามาแสดงอีก โดยเชื่อวาผูใช จะสามารถเรียนรูและทําความเขาใจเองได
เมื่อไดรูจักสวนประกอบตางๆของโปรแกรม กันพอสมควรแลว ลําดับตอไป จะพาไปสู การเตรียมความพรอม
และการติดตั้งระบบที่ถูกตอง ตลอดจนวิธีการใชงาน การบรรจุขอมูลตางๆ ซึ่งเปนสาระสําคัญ โปรดทําความเขาใจให
ชัดเจนในทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เพื่อใหระบบทํางานไดสมบูรณ และไดขอมูลที่มีประสิทธิ์ภาพสูงสุดตอไป
คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 9

: เตรียมความพรอม
โดยปกติ ผูจัดทําโปรแกรมนี้ จะจัดทําเปนแพ็คเกจเอาไวเปน โฟลเดอรหลัก โดยระบุชื่อโฟลเดอรหลัก ใหเปน
ชื่อประจํามัสยิดของคุณ(รหัส) ดวยเลย เชนตัวอยางในคูมือนี้ ชื่อโฟลเดอรหลักก็คือ : มัสยิดอิสลามไทยแลน (กท-999)
หรือไมก็ อาจระบุเปนชื่อกลางๆทั่วไปมาใหก็ได เชน : งานทะเบียนประจํามัสยิด เปนตน
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ไมวาจะระบุเปนชื่ออะไรมาก็ตาม ก็คือโฟลเดอรหลัก ซึ่งสามารถใชไดเหมือนกันทั้งสิ้น สําหรับ เวอรชั่นใหม
นี้ ภายในแพ็คเกจของโฟลเดอรหลัก ดังกลาว จะมีโฟลเดอรยอย รวมอยูในนั้นอีก 4 โฟลเดอร ซึ่งเปนโฟลเดอรยอย ที่
เกี่ยวของสัมพันธกัน จึงจัดใหอยูรวมกัน เพื่องายแกการตรวจสอบดูแล โฟลเดอรยอยดังกลาว มีดังนี้
1.) โฟลเดอร Database เก็บไฟลฐานขอมูลโปรแกรมฐานขอมูลทะเบียนประจํามัสยิด (สําคัญที่สุด)
2.) โฟลเดอร Master key เก็บไฟล MBK Setup และ MBK Workgroup ใชสําหรับการติดตั้ง
3.) โฟลเดอร ไฟลเอกสารคูมือ เก็บไฟลเอกสารคูมือและคําแนะนําตางๆ เปนไฟลแบบ .PDF
4.) โฟลเดอร รูปคณะกรรมการ เก็บไฟลภาพของคณะกรรมการมัสยิด (ถามี) สกุลไฟลภาพ .BMP

สิ่งที่อยากแนะนําใหทํากอนก็คือ เมื่อคุณไดรับโปรแกรมมา หากไดมาจากแผน CD ใหทําการคัดลอก (Copy)
เอา โฟลเดอรหลัก จากแผน CD ไปเก็บไวในเครื่อง ณ ตําแหนงที่ตองการเสียกอน แลวจึงทําการติดตั้ง
หากไดรับโปรแกรมที่สงมาใหจากระบบ Internet ซึ่งมักจะบีบอัดมาใหเปนไฟล rar กรณีนี้ หลังจากโหลด
ไฟลไดเรียบรอยแลว คุณจําเปนตองแตกไฟล rar นั้นเสียกอน วิธีการแตกไฟล rar ที่แนะนําก็คือ ใหคลิกขวาที่ตัวไฟล
rar นั้นแลวเลือกเมนูคําสั่ง Extract file.. ภาษาไทย ก็เลือกเมนูคําสั่ง แยกไฟลลงที่น.ี่ . จะไดเปน โฟลเดอรหลัก ขึ้นมา
เหมือนกับที่ไดจากแผน CD จากนั้นนํา โฟลเดอรหลัก ไปเก็บ ณ ตําแหนงที่ตองการ แลวจึงทําการติดตั้ง
สําคัญ..ตําแหนงที่จะเอา โฟลเดอรหลัก ไปเก็บนั้นควรหลีกเลี่ยงอยานําไปเก็บไวที่ ไดรฟ (C:) หรือ Desktop
หรือ My document เนื่องจากมีอัตราเสี่ยงคอนขางสูง เมื่อคอมพิวเตอรนั้น เกิดขัดของ อาจทําใหโปรแกรมและขอมูล
ที่บรรจุอยู สูญหายไปทั้งหมด ขอแนะนําใหเก็บไวที่ไดรฟ (D:) เมื่อคุณตัดสินใจเลือกตําแหนงที่เก็บไดแลว หลังจาก
ไดติดตั้งเสร็จเรียบรอย หากไมจําเปนไมควรเปลี่ยนยายที่เก็บ โฟลเดอรหลัก กันอีก เพราะระบบไดจดจํา ตําแหนงที่เก็บ
ขณะที่ติดตั้งเอาไว หากมีการเปลี่ยนยายที่เก็บ ใหทําการติดตั้งซ้ําอีกครั้ง เพื่อใหจดจําที่เก็บใหม
คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 10

: ปลดล็อค Access (จําเปน)
กอนที่จะนําโปรแกรมนี้ไปติดตั้ง จําเปนตองปลดล็อค Access กันเสียกอน และตองปลดล็อค กอนที่จะเริ่มเขา
สูการติดตั้ง การปลดล็อคที่ตองทํา มีเฉพาะรุน 2003, 200, 2010, 2013, เทานั้น วิธีการปลดล็อค Access ในแตละรุน
จะแตกตางกันอยูบาง เครื่องคุณใช Access รุนไหน ก็ใหเลือกดูเฉพาะรุนนั้นๆ ดังตอไปนี้
Access 2003 (ภาษาไทย)
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คลิกที่เมนู (1)เครื่องมือ (2)แมโคร (3)ความปลอดภัย (4)เลือกที่อ็อปชั่นลางสุด (5)ตกลง และ ปด Access

ตรงมุมซายบน (2)ตัวเลือกของ Access (3)ศูนยความเชื่อถือ (4)การตั้งคาศูนยความเชื่อถือ...
(5)การตั้งคาแมโคร (6)เลือกที่อ็อปชั่นลางสุด (7)ตกลง และก็ ตกลง ในหนาตางที่เหลือ และ ปด Access

isl
a

(1)คลิกที่โลโก

m
ic
b

Access 2007 (ภาษาไทย)

คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 11
Access 2010 และ 2013 (ภาษาไทย)

แฟม (2)ตัวเลือก (3)ศูนยความเชื่อถือ (4)การตั้งคาศูนยความเชื่อถือ... (5)การตั้งคาแมโคร
(6)เลือกที่อ็อปชั่นลางสุด (7)ตกลง และก็ ตกลง ในหนาตางที่เหลือ และ ปด Access

isl
a

m
ic
b

an
gk

ok

(1)คลิกที่รายการ

=========

ที่กลาวมานั้นคือการปลดล็อค Access ในแตละรุน ซึ่งลาสุดในปจจุบัน (พ.ศ.2556) คือรุน 2013 ในอนาคตนั้น
อาจมีรุนใหมออกมาอีก จะเปนอยางไรบางนั้น มิอาจตอบไดในขณะนี้ การปลดล็อคดังกลาว แตละเครื่องจะทํากันเพียง
ครั้งแรกครั้งเดียวเทานั้น โดยจําเปนตองปลดล็อคกันทุกๆเครื่อง ที่คุณจะนําโปรแกรมนี้ไปใช แมจะปลดล็อคทิ้งเอาไว
แลวยังไมไดนําโปรแกรมไปเปดใช ก็ไมไดเปนปญหาอะไร

2003,2007,2010,2013

คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 12

: การติดตั้งโปรแกรมฯ
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ความหมายของการติดตั้งในที่นี้คือ การรวมไฟล MBK Workgroup เขาไปในระบบของ Access เทานั้นเอง
เนื่องจากเราจําเปนตองใชไฟลดังกลาว เพื่อควบคุมการทํางานของโปรแกรมฐานขอมูลฯ กอนจะเริ่มการติดตั้ง เชื่อวา
คุณคงผานขั้นตอนการเตรียมความพรอมโดยเลือกตําแหนงที่เก็บ โฟลเดอรหลัก เอาไวเรียบรอยแลวที่สําคัญคือไดทํา
การปลดล็อค Access ตามคําแนะนําไวพรอมแลวดวยเชนกัน
เมื่อพรอมแลวก็มาเริ่มกันเลย ไฟลที่จําเปนสําหรับการติดตั้งมีอยู 2 ไฟล คือ
1.)ไฟล MBK Workgroup
2.)ไฟล MBK-Setup
ไฟลทั้งสอง เก็บรวมกันอยูในโฟลเดอร Master key ภายใน โฟลเดอรหลัก เริ่มดวยการ เปดเขาไปในโฟลเดอร
Master key จากนั้น ดับเบิลคลิก ที่ตัวไฟล MBK-Setup เพื่อเริ่มเขาสูกระบวนการติดตั้ง
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จะปรากฏหนาตาง MBK-Setup ซึ่งหากไมพบหนาตางนี้ขึ้นมา อาจเปนเพราะคุณไดเปดหนาตางงานอื่นๆบัง
อยูหรือไม ใหยอหนาตางนั้นๆลงไปกอน คลิกที่ปุม เริ่มการติดตั้ง จากนั้น ทําตามลําดับ 1-2-3 ตามรูปตัวอยาง
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ที่หนาตาง แฟมขอมูลเวิรกกรุป ใหคลิกที่ปุม [เรียกดู...] หมายเลข (3) แลว จะเปดเขาไปที่หนาตาง เลือกแฟม
ขอมูลเวิรกกรุป รูปถัดไป
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ที่หนาตาง เลือกแฟมขอมูลเวิรกกรุป จะเปนสวนสําคัญ เพราะคุณจะตองนําพา Access ไปตามหาไฟล MBK
Workgroup ในโฟลเดอร Master key ซึ่งอยูภายใน โฟลเดอรหลัก ในตัวอยางนี้ โฟลเดอรหลัก ชื่อ มัสยิดอิสลามไทย
แลน (กท-999) เก็บไวที่ไดรฟ (D:) จากภาพตัวอยางนี้ใชระบบปฏิบัติการ Windows7 หากเครื่องของคุณใช Windows
XP หนาตางนี้อาจดูแตกตางไปบาง จัดการนําพา Access ไปหาโฟลเดอร Master key ตามหมายเลข (4) เมื่อพบแลว
จะเห็นไฟล MBK Workgroup หมายเลข (5) ใหดับเบิ้ลคลิกที่ไฟลดังกลาวนั้นไดเลย หรือจะคลิกที่ไฟล แลวก็คลิกที่
ปุม เปด ก็ใหผลเชนเดียวกัน จะกลับมาที่หนาตาง แฟมขอมูลเวิรกกรุป อีกครั้ง คราวนี้ใหคลิกที่ปุม [ตกลง] หมายเลข
(6) (7) และ (8) ในรูปถัดไป
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การติดตั้ง ก็มีเพียงเทานี้ และสุดทายก็ปดหนาตาง Access ที่อาจเปดคางอยูนั้นใหหมด แตในบางเครื่อง ระบบ
อาจปดลงใหเองโดยอัตโนมัติก็ได ทั้งนี้เพื่อใหเริ่มเปดเขาระบบกันใหม ภายใตการควบคุมของไฟล MBK Workgroup
ที่เราไดติดตั้งผานไปแลวนั่นเอง
ลองทดสอบสอบดูวา การติดตั้งที่ผานมานั้น ใชไดหรือไม ดวยการทดลองเปดโปรแกรมดูเลย โดยเปดเขาไปที่
โฟลเดอร Database จะพบไฟลฐานขอมูล สําหรับมัสยิดของคุณ ในชวงจังหวะนี้ ขอแนะนําใหตรวจสอบดูซักหนอย
วา ชื่อไฟลฐานขอมูล ของมัสยิดคุณ ที่ไดรับมานั้น ถูกตองแลวหรือไม โดยใหตรวจดูจาก ตารางรายชื่อมัสยิด ที่มีมาให
หากไมถูกตอง ก็จัดการแกไขเปลี่ยนชื่อไฟล (Rename) เสียใหม ใหมันถูกตอง อยาไดปลอยผานไป จากในตัวอยางนี้
ชื่อไฟลฐานขอมูล ของ มัสยิดอิสลามไทยแลน คือ MBK2-999 เมื่อตรวจแลว หากชื่อถูกตองเรียบรอยดี ก็ทดลองเปด
ไดเลย โดย ดับเบิ้ลคลิก ที่ไฟลฐานขอมูล จะตองมีหนาตาง การเขาสูระบบขึ้นมา ดังนี้
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ใหใสชื่อคําวา นายทะเบียน เขาไป แลวก็ใสรหัสผานใหถูกตอง หรือไมก็ ใสชื่อคําวา ผูใชทั่วไป แลวในชอง
รหัสผาน ก็ปลอยวางเอาไว จากนั้น Enter หรือคลิกปุม [ตกลง] ก็ใหผลเชนเดียวกัน หากถูกตองก็จะเขาไปสูหนาตาง
ตอนรับ ดังภาพตัวอยาง เปนอันวาสําเร็จ พรอมจะใชงานไดแลว
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กอนจะเริ่มใชงานจริง แนะนําวา ใหทําการสราง Shortcut ทางลัดสําหรับเปด ไฟลฐานขอมูล สงไปแปะไวที่
หนา Desktop เสียกอน เพื่อความสะดวกในการเปดใชงานครั้งตอๆไป วิธีทําก็คือ คลิกขวา ที่ ไฟลฐานขอมูล เลือกเมนู
คําสั่ง Send to >> Desktop (create shortcut) (1) (2) (3)
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ก็จะไดตัวไอคอน ทางลัด Shortcut to … ไปอยูบนหนา Desktop เรียบรอยแลว เมื่อ
ตองการใชโปรแกรม ก็เรียกเปดจากไอคอนนี้ไดโดยตรง ไมตองเสียเวลาเขาไปเปดหา
ไฟลฐานขอมูล ยังที่อยูของมันอีก ตัวไอคอน ทางลัด Shortcut to… นี้ ยังเปนอิสระ ที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนชื่อ หรือ
จะเปลี่ยนรูปไอคอนใหมใหสวยงามอยางไรอีกก็ได หรือจะลบทิ้งไปก็ยังไดเชนกัน ทั้งนี้โดยจะไมมีผลกระทบกับตัว
ไฟลฐานขอมูล แตประการใด เนื่องจากตัวไอคอนทางลัด Shortcut to … นั้น มันไมใชตัวไฟลฐานขอมูล ไมใชตัวเก็บ
ขอมูล มันเปนเพียงเสมือนตัวสวิทชรีโมท ที่ใชสําหรับสั่งใหเปด ไฟลฐานขอมูล ตัวจริงขึ้นมาทํางานเทานั้นเอง ดังนั้น
ระวังอยาเผลอนําเอาตัวไอคอน ทางลัด Shortcut to … นี้ ไปใชกับเครื่องอื่นๆ เพราะในตัวมันไมมีขอมูลใดๆ
หากคุณตองการจะนําเอางานทะเบียนไปใชกับเครื่องอื่นๆ ใหไปคัดลอกเอาไฟลฐานขอมูล ตัวจริง ที่เก็บอยูใน
โฟลเดอร Database ไปใชเทานั้น ทั้งนี้ รวมถึงการสง ไฟลฐานขอมูล ไปยังกรรมการจังหวัดตามกําหนดดวย
: ระบบรักษาความปลอดภัย
โปรแกรมนี้ ไดใหความสําคัญ กับการปองกันขอมูลของงานทะเบียนคอนขางมาก แมจะปองกันไมได 100%
แตก็ชวยปองกันไดในระดับหนึ่ง ดังนั้นการเปดเขาโปรแกรมฯ จึงตองใหคุณใสชื่อและใสรหัสผาน ดวยทุกครั้ง อีกทั้ง
การเขาในสวนของ เอกสิทธิ์เฉพาะ ก็ยังตองใหคุณใสรหัสผานกันอีกครั้งดวย ในเวอรชั่นใหมนี้ ทุกครั้งที่ปดโปรแกรม
ระบบจะสรางสําเนา ไฟลฐานขอมูล พรอมขอมูลลาสุดไวใหดวยเสมอ โดยอัตโนมัติ ไฟลสําเนา ดังกลาว จะถูกสงไป
เก็บไวในโฟลเดอร แฟมโปรแกรมทะเบียนสํารองของมัสยิด อยูที่ไดรฟ (D:) ไฟลสาํ เนา นี้จะมีโครงสรางและขอมูล
เหมือนกับไฟลจริงทุกประการ เมื่อตองการนําไฟลสําเนา มาใชแทนที่ ก็เพียงไปคัดลอก
เอาไฟลสําเนา มาแลวแกไขชื่อไฟลโดยการ ลบคํา Backup = ออกเทานั้น ก็สามารถใช
งาน แทนไฟลจริงไดทันที คุณควรบันทึกไฟลสําเนานี้ลงในแผน CD เก็บเอาไวบาง อยางนอยซักปละครั้ง คุณสามารถ
ประยุกต สง ไฟลสําเนา นี้ ไปยังกรรมการจังหวัดตามระเบียบ แทนไฟลฐานขอมูลตัวจริง ไดเชนกัน
คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50
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: แหลงขอมูลดิบ
ขอมูลในสารบบ จะถูกตองแมนยําหรือไมนั้น สิ่งสําคัญก็คือ แหลงขอมูลดิบ โปรแกรมฯ นี้ ถูกออกแบบใหใช
ขอมูลจากเอกสาร สําเนาทะเบียนบาน เปน แหลงขอมูลดิบ เทานั้น ใชเอกสารอื่นแทนไมได (ขอมูลไมสมบูรณ) ทั้งนี้
เพื่อใหขอมูลเปนมาตรฐาน ตรงกันกับที่ราชการออกให สามารถใชตรวจสอบอางอิงขอมูลกับหนวยงานราชการไดดวย
อีกทั้ง ยังเตรียมรองรับ ระบบงานทะเบียน ในอนาคต ที่อาจมีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ ใหสามารถ Link ขอมูลกับ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของกันตอไปได (อินซาอัลลอฮฺ)
ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด ที่จะตองหาทางประสาน ชี้แจงทําความเขาใจ กับ
บรรดาสัปปุรุษของมัสยิด ใหเขาไดเห็นความสําคัญ เรื่องขอมูลงาน ทะเบียนสัปปุรุษ พรอมทั้งขอความรวมมือ ในการ
จัดสงเอกสาร สําเนาทะเบียนบาน ของแตละคนใหกับคณะกรรมการมัสยิด โดยใหเขียนชื่ออาหรับ ติดไวบนเอกสารมา
ดวย (ถามี) จัดแบงกลุมเอกสารแตละครอบครัวมาใหพรอม ทั้งนี้สมาชิกในครอบครัวเดียวกัน สามารถใชทะเบียนบาน
ตางบานตางจังหวัดกันได สําคัญคือตองเปนสมาชิกอยูในครอบครัวนั้นจริง และสําคัญที่สุดคือ ตองเปนสัปปุรุษประจํา
มัสยิดนี้เทานั้น จะยังเปนสัปปุรุษมัสยิดอื่นใดอยูไมได
การชี้แจงทําความเขาใจกับสัปปุรุษ ดวยวิธีการ ประกาศประชาสัมพันธ เพียงอยางเดียวนั้น อาจจะไมไดผล
เทาที่ควร เนื่องจากสัปปุรุษบางสวน รับทราบขอมูลไดไมทั่วถึง ทําใหเขาใจประเด็นสําคัญ คลาดเคลื่อนไปได วิธีการที่
ไดผลที่สุดก็คือ การทําหนังสือแจงไปยังสัปปุรุษทุกบาน โดยระบุรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆที่จําเปน ใหสัปปุรุษได
รับทราบ สัปปุรุษสามารถพิจารณาทบทวน เงื่อนไขรายละเอียดตางๆไดหลายๆครั้ง นําไปสูแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองได
เหมือนกันทั้งหมด หรือออกหนังสือแจงสัปปุรุษ ควบคูไปกับการประกาศประชาสัมพันธรวมดวย ก็ยิ่งดี หรืออาจขอ
ความรวมมือจากอนุกรรมการ หรือกลุมเยาวชนตางๆ มาชวยทําความเขาใจกับสัปปุรุษ จัดแบงโซน เดินแจกเอกสาร
ตลอดจน ตามเก็บเอกสาร สําเนาทะเบียนบาน จากสัปปุรุษ แลวรวบรวมนําสงใหกับฝายทะเบียนตอไป
: การจัดเตรียมเอกสาร
เมื่อไดรับเอกสาร สําเนาทะเบียนบาน มาจากสัปปุรุษแลว นํามาตรวจสอบเย็บรวมติดกัน ใหเปนครอบครัวละ
หนึ่งชุด แลวทําการกําหนด รหัสครอบครัว ใหครอบครัวละหนึ่งรหัส ไมตองคํานึงถึงเรื่องการเรียงลําดับตามบานเลขที่
แตประการใด เอกสารครอบครัวใดพรอมกอน ก็จัดการกําหนด รหัสครอบครัว ใหครอบครัวนั้นไดเลย โดยที่สมาชิก
ในครอบครัวเดียวกัน สามารถใชทะเบียนบาน ตางบานตางจังหวัดกันได (ดูเรื่องรหัสครอบครัวตอไป)
: รหัสครอบครัว
ระบบทะเบียนสัปปุรุษ แตเดิมในอดีตนั้น สวนมากจะยึดถือเอาทะเบียนบานหนึ่งหลัง ใหเปนครอบครัวหนึ่ง
ครอบครัว ซึ่งในทางปฏิบัติจะประสบปญหาการบริหารจัดการขอมูล เนื่องจากตามขอเท็จจริง ทะเบียนบานหนึ่งหลัง
อาจจะมีสัปปุรุษมากกวาหนึ่งครอบครัวก็ได อีกทั้งสัปปุรุษในหนึ่งครอบครัวก็อาจจะมีสมาชิกใชทะเบียนบานตางบาน
ตางจังหวัดกันอีกดวย เหลานี้ลวนเปนปญหาในทางปฏิบัติบริหารจัดการขอมูลทั้งสิ้น เมื่อขอมูลมีมากขึ้น จะยิ่งสับสน
ยุงยาก ซึ่งในระบบฐานขอมูลนั้น จะปลอยใหเกิดปญหาดังกลาวไมได
(ดูเพิ่มเติมหนาตอไป)
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ดังนั้น โปรแกรมนี้ จึงไดออกแบบระบบ รหัสครอบครัว ขึ้นมาเปนการเฉพาะ เพื่อปลดล็อคใหขอมูลทั้งสอง
เปนอิสระตอกัน ในลักษณะ ครอบครัวสวนของครอบครัว ทะเบียนบาน ก็สวนของทะเบียนบาน โดย รหัสครอบครัว
จะเขามาเสริมขอมูลจากทะเบียนบานปกติ ใหสามารถจัดระบบครอบครัวสัปปุรุษ แยกอิสระตางหาก ไมตองติดยึดกับ
ทะเบียนบาน ในระบบนี้ แตละครอบครัวจะไดรับ รหัสประจําครอบครัว หนึ่งรหัส เรียกวา รหัสครอบครัว ครอบคลุม
สมาชิกภายในครอบครัวทุกคน กลาวคือ สมาชิกทุกคนในครอบครัวเดียวกัน ก็จะใช รหัสครอบครัว เดียวกัน โดยมีการ
เพิ่มตัวเลข /1/2//3/4... ตอทาย ใหกับสมาชิกแตละคนไปเรื่อยๆ ตามจํานวนสมาชิกในครอบครัวนั้นๆ การกําหนด รหัส
ครอบครัว ดังกลาว สามารถดําเนินการไดทันทีตามความพรอมของเอกสาร โดยไมจําเปนตองเรียงลําดับ ตามบานเลขที่
แตประการใด เอกสารของครอบครัวใดพรอมกอน ก็ดําเนินการไปกอนไดเลย ครอบครัวอื่นๆ ก็ดําเนินการตอกันไป
เรื่อยๆ ตามความพรอมหรือตามสะดวก
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รหัสครอบครัว ตองใชรูปแบบองคประกอบ ตามที่โปรแกรมกําหนดเทานั้น จะใชรูปแบบอื่นๆไมได รูปแบบ
ของ รหัสครอบครัว มีองคประกอบ ดังนี้ : ท-000 >> บ-000 >> พ-000 >> ม-000 ( เริ่มดวย ตัวอักษร-แลวตามดวย
ตัวเลข อีกสามหลัก ) โดยใหเริ่มใชตั้งแต ท-001 เรื่อยไปจนสิ้นสุดที่ ท-999 กอน จากนั้นจึงขยับใช ตัวอักษรใหม คือ
บ-001 จนสิ้นสุดที่ บ-999 แลวก็ตัวอักษร พ และ ม ตามลําดับ ( ท,- บ,- พ,- ม, ) ในจํานวนสี่หมวดอักษรนี้ เมื่อรวมกัน
แลว จะสามารถรองรับ จํานวนครอบครัวสัปปุรุษ ไดถึง 3996 ครอบครัว ซึ่งมากพอ ที่จะรองรับจํานวนสัปปุรุษประจํา
มัสยิดทั่วๆไปได แตหากมัสยิดของคุณ มีสัปปุรุษมากเกินกวา 3996 ครอบครัว ก็ขอใหติดตอกับผูจัดทําโปรแกรม เพื่อ
หาแนวทางขยายเพิ่มเติม หมวดอักษรใหม ใหตอไป
ลองมาดูตวั อยางสมมติ วิธีกําหนด รหัสครอบครัว ใหกับครอบครัวตางๆ ดังตอไปนี้
ครอบครัวที่ 1.
รหัสครอบครัวก็จะเปน ท-001
ครอบครัวที่ 2.
รหัสครอบครัวก็จะเปน ท-002
ครอบครัวที่ 999.
รหัสครอบครัวก็จะเปน ท-999
ครอบครัวที่ 1000.
รหัสครอบครัวก็จะเปน บ-001
ครอบครัวที่ 1200.
รหัสครอบครัวก็จะเปน บ-200
สมาชิกในครอบครัวใด ก็ตองใช รหัสครอบครัว ของครอบครัวนั้นๆเหมือนกันหมดทุกคน โดยใหเพิ่มตัวเลข
หลังเครื่องหมาย / เขาไป ไลเรียงตามจํานวนสมาชิกของครอบครัวนั้นๆ ไปเรื่อยๆ ดังตัวอยางสมมติ ตอไปนี้
สมมติ ครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกภายในครอบครัวอยู 4 คน โดยครอบครัวนี้ได รหัสครอบครัว ท-105 สมาชิก
ทุกคน ตองใชรหัสครอบครัว ท-105 เหมือนกันหมด แตกตางกันก็เฉพาะตัวเลข ที่เติมหลังเครื่องหมาย / ของแตละคน
เทานั้น คือ /1/2/3/4 ดังนั้น เมื่อมีสมาชิก 4 คน แตละคนก็จะไดรหัสครอบครัว/เลขลําดับ เปนดังนี้
คนที่ 1. ไดรหัสครอบครัว/เลขลําดับ คือ ท-105 / 1
คนที่ 2. ไดรหัสครอบครัว/เลขลําดับ คือ ท-105 / 2
คนที่ 3. ไดรหัสครอบครัว/เลขลําดับ คือ ท-105 / 3
คนที่ 4. ไดรหัสครอบครัว/เลขลําดับ คือ ท-105 / 4
คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 18

: ผูถือกรรมสิทธิ์
ในหนึ่งครอบครัว จําเปนตองกําหนดใหมี ผูถือกรรมสิทธิ์ ประจําครอบครัวนั้นๆ อยูหนึ่งคนเสมอ (ไมมีไมได)
ผูถือกรรมสิทธิ์ คือตัวแทนประจําครอบครัวนั้น โดยจะเปนเจาบานหรือไมก็ได หญิง/ชายไดทั้งหมด ปกติทั่วไปก็มักจะ
ใหหัวหนาครอบครัว เปนผูถือกรรมสิทธิ์ แตก็ไมจําเปน ทั้งนี้อยูที่ความเหมาะสม ของแตละครอบครัว โดยใหคุณใช
ดุลพินิจ พิจารณาเลือกสมาชิกในครอบครัวนั้น หนึ่งคน ใหเปน ผูถือกรรมสิทธิ์
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ระบบการทํางานของโปรแกรมฯนี้ จะถือเอาสมาชิกลําดับที่ / 1 ใหเปน ผูถือกรรมสิทธิ์ ประจําครอบครัวนั้นๆ
โดยอัตโนมัติ สวนลําดับอื่นๆก็จะเปน ผูอาศัย ไปทั้งหมดโดยอัตโนมัติเชนกัน ดังนั้นคุณจะใหใครเปน ผูถือกรรมสิทธิ์
ก็ใหระบุลําดับของผูนั้นใหเปนเลข / 1 ระบบก็จะใหเปน ผูถือกรรมสิทธิ์ โดยอัตโนมัติ (ตามภาพตัวอยาง)

ผูถือกรรมสิทธิ์ จะตองมีอยูประจําทุกครอบครัวเสมอ(ไมมีไมได)หากครอบครัวใดไมมีผูถือกรรมสิทธิ์ ระบบ
จะคัดครอบครัวนั้นออกจากสารบบ เนื่องจากถือวาไมมีผูรับผิดชอบประจําครอบครัวนั้น ตรงนี้คุณจึงตองระมัดระวัง
ใหทุกครอบครัวตองมีสมาชิกลําดับเลข/1 เอาไว1คนเสมอ มิเชนนั้นครอบครัวจะไมมีผูถือกรรมสิทธิ์ กรณีวันขางหนา
ผูถือกรรมสิทธิ์ของครอบครัวใด เสียชีวิต หรือจําหนายออก จะสงผลใหครอบครัวนั้น ขาดผูถือกรรมสิทธิ์ โดยปริยาย
กรณีเชนนี้ คุณจําเปนตองเลือกเอาสมาชิกลําดับอื่น ของครอบครัวนั้น ขึ้นมาเปนผูถือกรรมสิทธิ์ แทน โดยการเขาไป
แกไขขอมูลเกา เปลี่ยนเลขลําดับ /? ของผูที่ตองการ จากเลขเดิม ใหเปนเลขลําดับ/1 ก็เปนอันใชไดแลว
การที่ระบบ คัดครอบครัวที่ไมมีผูถือกรรมสิทธ ออกจากสารบบนั้น จะสงผลใหการแสดงจํานวน ครอบครัว
สัปปุรุษไมตรงกับจํานวนที่แทจริง แตก็ไมมีผลกระทบกับจํานวนสัปปุรุษโดยรวมแตอยางใด เนื่องจากเปนคนละสวน
กัน หากวันหนึ่งเมื่อครอบครัวดังกลาว กลับมามีผูถือกรรมสิทธิ์ไดแลว ระบบก็จะคืนสถานะใหกับครอบครัวนั้นดังเดิม
ทันที โดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตาม ไมควรปลอยทิ้งใหครอบครัวใดๆ ขาดผูถือกรรมสิทธิ์
คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 19

: การเพิ่มครอบครัว
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เมื่อเวลาผานไปสักระยะหนึ่ง สิ่งที่จะตองเกิดขึ้น ในระบบทะเบียนสัปปุรุษ ก็คือ การขยายเพิ่มครอบครัวใหม
ซึ่งจะมีอยูสองกรณี ไดแก
1) จดทะเบียนสัปปุรุษใหม กรณีนี้ ก็ดําเนินไปตามปกติ คือจัดเอกสาร/กําหนดรหัสครอบครัว แลวก็บรรจุขอมูล
ไปตามปกติไดเลย
2) สมาชิกในครอบครัวเดิมที่มีอยูในปจจุบัน แตงงาน แยกออกเปนครอบครัวใหม กรณีนี้ หากไมเขาใจอาจเกิด
การสับสน ไมรูจะดําเนินการอยางไรถูก โดยหลักก็คือ เมื่อสมาชิกของครอบครัวใด แยกออกไปเปนครอบครัว
ใหม จะดวยเหตุใดก็ตาม ควรจะไดรับรหัสครอบครัวใหมเปนของตนเอง พรอมกับสมาชิกคนอื่นๆ ที่จะอยูใน
ครอบครัวเดียวกันดวย โดยเราตองกําหนดรหัสครอบครัวขึ้นมาใหม ใหกับครอบครัวดังกลาว รหัสครอบครัว
ใหมนี้ ตองไปตอทายแถว รหัสครอบครัว ที่มีอยูแลว ณ ปจจุบัน จากนั้นก็เขาไปแกไขขอมูลของแตละคน ที่จะ
ยายมาอยูครอบครัวใหม โดยการแกไขเปลี่ยน รหัสครอบครัว จากรหัสเดิม มาเปนรหัสใหมทุกคน สวนใครจะ
อยูเลขลําดับ /1/2/3/.. ก็แลวแตความเหมาะสม เพียงเทานี้ก็จะไดครอบครัวใหมเรียบรอยแลว
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ลองมาดูตัวอยางกรณีสมมติ น.ส. A สมาชิกในครอบครัว ท-001/6 ไดแตงงานกับ นาย B สมาชิกในครอบครัว
ท-005/2 (ตามรูปตัวอยาง) ผลก็คือ มีครอบครัวใหมเกิดขึ้นแลว โดยหลักก็คอื เราตองกําหนดรหัสครอบครัวขึ้นมาใหม
ใหกับบุคคลทั้งสอง เพื่อจะไดแยกจากครอบครัวเดิม ออกมาตั้งเปนครอบครัวใหม

หลักของการกําหนดรหัสครอบครัวใหม ก็คือ ตองไปตอแถวรหัสครอบครัวที่มีอยูแลว ณ ปจจุบัน เชนกรณีนี้
สมมติวาปจจุบันเรามีรหัสครอบครัว มาสิ้นสุดอยูที่ ท-567 แลว ดังนั้น รหัสครอบครัวใหมที่เราจะกําหนดได สําหรับ
ครอบครัวใหมของ นาย B กับ น.ส. A ก็คือ ท-568 นั่นเอง เมื่อทราบแลวก็จัดการเขาไปแกไขขอมูลของบุคคลทั้งสอง
โดยการเปลี่ยนรหัสครอบครัวจากเดิม มาเปนรหัสครอบครัวใหม ท-568 เทานั้นเอง สวนใครจะอยูเลขลําดับ /1/2 ก็
แลวแตความเหมาะสม ตอไปเมื่อครอบครัวนี้มีบุตร หรือมีผูมารวมครอบครัว ก็ตอเลขลําดับ /3/4/5/.. เรียงกันไปเรื่อยๆ
จากกรณีตัวอยางสมมตินี้ หากสังเกต จะพบวาขอมูลในทะเบียนบานของบุคคลทั้งสอง จะยังคงเดิมไมไดเปลี่ยนแปลง
ใดๆเลย เนื่องจากระบบไดแยกขอมูลครอบครัว ออกเปนอิสระตางหาก ไมไดยึดติดกับทะเบียนบาน
คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 20
:

การบรรจุขอมูลใหม
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ขอมูลในสารบบจะมีความสมบูรณหรือไมนั้น อยูที่การบรรจุขอมูลนี้ทั้งสิ้น ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญและ
ทําความเขาใจใหดี โดยเริ่มเนนใหความสําคัญตอเนื่องกันมา ตั้งแตขั้นตอนการเตรียมเอกสารแหลงขอมูลดิบ มาจนถึง
ขั้นตอนการบรรจุขอมูล เนื่องจากเปนสวนที่เกี่ยวของกัน การบรรจุขอมูลชุดใหม มีหลักสําคัญที่ควรระวัง ก็คือ ตอง
บรรจุขอมูลที่ระเบียนใหม เทานั้น และขอมูลชุดเดียวกัน จะบรรจุซ้ําเขาไปอีกไมได ระบบจะไมยอมรับขอมูลซ้ําซอน
เมื่อเปดเขาหนาตางบรรจุขอมูล ระบบจะอยูที่ระเบียนใหมเสมอ ในสถานะพรอมใหคียขอมูลใหมไดเลย
การเปดเขาหนาตาง บรรจุขอมูลใหม สามารถเปดเขาไดสองทางคือ 1) เปดเขาโดยตรงจากหนาหลัก บริเวณใน
กรอบ เอกสิทธิ์เฉพาะ ซึ่งการเขาทางนี้คุณตองใสรหัสผานดวย และ 2) เปดเขาจากหนาตางเอกสิทธิ์ฯ หมายความวา
ขณะเปดอยูที่หนาตางเอกสิทธิ์ฯ สามารถเปดตอไปยังหนาตางบรรจุขอมูลใหม ไดเลย โดยไมตองใสรหัสผานอีก
การบรรจุขอมูลนั้น แนนอนจะตองมีการยายชองคียขอมูล จากชองหนึ่งไปอีกชองหนึ่งอยูเสมอ โปรแกรมนี้
ไดออกแบบใหคุณกดปุม Enter ทุกครั้งที่คียขอมูลเสร็จในแตละชอง หรืออาจกดปุม Tab ก็ไดเชนกัน ซึ่งการกดปุม
ดังกลาว จะเปนการยายชองคียขอมูล สูชองถัดไปตามลําดับ โดยที่ชองขอมูลไหน ระบบไมตองการให คียขอมูล มันก็
จะโดดขามไป ทําใหการคียขอมูลของคุณ ดําเนินไปอยางตอเนื่องตามลําดับ อีกทั้ง ยังทําใหกลไกตรวจสอบการคีย
ขอมูลในชองตางๆ ทํางานไดเต็มประสิทธิภาพอีกดวย เมื่อคุณคียขอมูลครบทุกชองแลว ระบบจะจัดเก็บ(Save)ขอมูล
ในระเบียนนั้นใหอัตโนมัติ พรอมกับขึ้นหนาระเบียนใหม เพื่อรอการบรรจุขอมูลชุดตอไปไดเลย
การใชเมาสคลิกเพื่อยายไปคียขอมูลชองถัดไปนั้น อันที่จริงก็สามารถทําไดเชนกัน แตจะทําใหเสียเวลา เพราะ
ตองยายมือจากคียบอรดไปยังเมาส หากคียขอมูลกันจํานวนมากๆ แลวตองยายมือไปขยับเมาสกันบอยๆ คงเสียเวลาไป
ไมนอย ดังนั้น จึงขอแนะนําใหกดปุม Enter เปนหลัก ควรใชเมาสเทาที่จําเปน
ขณะคุณคียขอมูลในชองตางๆนั้น ระบบจะยังไมจัดเก็บ (Save) ขอมูล จนกวาจะคียขอมูลครบทุกชอง ตามที่
โปรแกรมกําหนด ระบบจึงจะจัดเก็บ (Save) ดังนั้นคุณจึงสามารถยกเลิกการบรรจุขอมูล กอนการจัดเก็บ (Save) แตละ
ระเบียนไดเสมอ เชนเมื่อคุณบรรจุขอมูลไปไดนิดหนอย แลวเกิดติดขัด อาจขอมูลไมพรอม หรือ จะดวยเหตุใดก็ตาม
ตองการยกเลิกการบรรจุขอมูลระเบียนนั้น ใหกดปุม Esc อยูบริเวณมุมซายบน ของคียบอรด ซักสองครั้ง เพื่อยกเลิก
การบรรจุขอมูลระเบียนนั้น สวนระเบียนที่จัดเก็บ (Save) ไปแลว ไมสามารถยกเลิกได เมื่อเปดเขาสูหนาตางสําหรับ
บรรจุขอมูลใหม ที่หนาตางจะมี แท็บ สําหรับการบรรจุขอมูล อยู 6 แท็บ แตที่สัมพันธกันคือแท็บที่ 1,2 และ 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขอมูลทะเบียนบาน
ขอมูลทะเบียนบุคคล
ขอมูลทะเบียนกรรมการ
ขอมูลทะเบียนนิกะห
ขอมูลทะเบียนทรัพยสิน
ขอมูลทะเบียนผูตาย

เก็บขอมูลที่อยูของตัวบานแตละหลัง *
: เก็บขอมูลเฉพาะตัวบุคคลเปนรายบุคคล *
: เก็บขอมูลคณะกรรมการมัสยิดเปนรายบุคคล
: เก็บขอมูลการสมรสของสัปปุรุษเปนรายคู
: เก็บขอมูลทรัพยสินของมัสยิด
: เก็บขอมูลการตายของสัปปุรุษพรอมจําหนายออก *

:

เมื่อพรอมแลวเรามาเริ่มศึกษาวิธีการคียขอมูล แท็บที่ 1,2 และ 6 กันกอนเลย และตามดวยแท็บอื่นๆที่เหลือตอไป
คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 21

:

บรรจุขอมูลทะเบียนบาน
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เอกสารที่ตองใช คือ : สําเนาทะเบียนบาน คลิกที่แท็บ (1) ขอมูลทะเบียนบาน ตามภาพตัวอยาง แลวคียข อมูล
ตางๆลงไปตามชองที่กําหนด ซึ่งขอมูลสวนใหญจะอยูใน สําเนาทะเบียนบานทั้งสิ้น เปนขอมูลอันดับแรกที่คุณจะตอง
บรรจุเขาไวกอน เนื่องจากเมื่อเวลาคุณบรรจุขอมูลทะเบียนบุคคล ระบบจําเปนตอง Link กลับมาที่นี่ดวย ตามเลขรหัส
ประจําบานที่ระบุ ดังนั้นขอมูลทะเบียนบาน จึงจําเปนตองมีอยูพรอมไวกอนเสมอ เพื่อให Link แลวพบขอมูล
บานหนึ่งหลังจะบรรจุ ขอมูลทะเบียนบาน กันเพียงครั้งเดียวโดยมีผลครอบคลุมขอมูลที่อยู ของสมาชิกทุกคน
ในทะเบียนบานนั้นๆ ทั้งในปจจุบันและอนาคต ดังนั้นเราขอแนะนําใหคุณ บรรจุเฉพาะขอมูลทะเบียนบาน ลวงหนา
เพียงอยางเดียวไปกอน จนกระทั่งครบหมดทุกบาน ไมเวนแมทะเบียนบานตางจังหวัด (เทาที่มีเอกสารอยู) จากนั้นจึง
คอยทยอยบรรจุ ขอมูลทะเบียนบุคคล กันในภายหลัง วิธีนี้ จะชวยใหการคียขอมูลสะดวกยิ่งขึ้น

ชอง [เลขรหัสประจําบาน] นั้นสําคัญมาก ตองดูใหแนชัดและคียใหถูกตอง เพราะเปน ID ประจําบาน ที่จะ
ปลอยใหผิดพลาดไมไดเลย จะเกิดปญหาตอระบบการ Link ขอมูลในภายหลัง ซึ่งยากแกการตรวจสอบแกไข
ชอง [ทองถิ่นที่อยู] ใหคุณพิจารณาดูวาบานหลังนี้ ตั้งอยูในทองถิ่นของมัสยิดหรือไม ซึ่งอยูในดุลยพินิจของ
ทางมัสยิดคุณเองวาไดกําหนดขอบขายของสัปปุรุษในเขตกับสัปปุรุษนอกเขตไวกวางไกลขนาดไหน หากเปนสัปปุรุษ
ในเขต ก็ใหเลือกระบุวา อยูในทองถิ่นมัสยิด หากเปนสัปปุรุษนอกเขต ก็ใหเลือกระบุวา อยูตางทองถิ่นมัสยิด ขอมูลใน
ชองนี้ จะชวยใหคุณวิเคราะหไดวา สัปปุรุษ ในเขต/นอกเขต มีจํานวนตางกันเทาใด
ชอง [หมายเหตุเพิ่มเติม] ตรงนี้ คุณสามารถประยุกตใชประโยชนจากขอมูลสวนนี้ไดหลากหลาย เชน มัสยิด
ของคุณ อาจมีการแบงกลุมการดูแลออกเปนโซนตางๆ บานนี้อยูในเขตรับผิดชอบของกรรมการโซนใด เปนตน ใหคุณ
ระบุขอมูลดังกลาวลงในชองนี้ จะชวยแบงแยกขอมูลเพื่อการบริหารจัดการในอนาคตไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังชวย
ใหเกิดความแตกตาง กรณี ปญหาบานเลขที่ซ้ํากันไดอีกดวย
ชอง [รหัสไปรษณีย] หากคุณตองการใสรหัสไปรษณีย เพื่อใหขอมูลมีความสมบูรณยิ่งขึ้น แตคุณไมมีขอมูล
รหัสไปรษณีย ของบานนั้น ใหคลิกที่ปุม คนหารหัสไปรษณีย เพื่อคนหารหัสไปรษณียที่ตองการ
คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 22

:

บรรจุขอมูลทะเบียนบุคคล

เอกสารที่ตองใช คือ : สําเนาทะเบียนบาน ที่ผานการกําหนด รหัสครอบครัว พรอมทั้งเขียนชื่ออาหรับ(ถามี)ไว
บนเอกสารเรียบรอยแลว ตามขั้นตอนการเตรียมเอกสาร คลิกที่แท็บ (2) ขอมูลทะเบียนบุคคล ตามภาพตัวอยาง แลวคีย
ขอมูลตางๆลงไปตามชองที่กําหนด ซึ่งขอมูลสวนใหญจะอยูใน สําเนาทะเบียนบาน ทั้งสิ้น
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ชอง [เลขประจําตัวประชาชน] นั้นสําคัญมากตองคียใหถูกตองเพราะมันคือ ID ประจําตัวบุคคล ที่จะปลอยให
ผิดพลาดไมไดเลย เพราะจะเกิดปญหาตอระบบการ Link ขอมูลกันในภายหลัง ซึ่งจะยากแกการตรวจสอบแกไข ควร
คียใหถูกตองแมนยําที่สุด หากเอกสารไมชัดเจน ก็ใหผานไปบรรจุขอมูลของผูอื่นกอน
ชอง [เลขรหัสประจําบาน] นั้นจะเปนตัว Link ไปยัง ขอมูลทะเบียนบาน ที่ไดบรรจุเขาไปรอ อยูกอนแลว เมื่อ
กด Enter หากเลขรหัสประจําบานั้นถูกตองและมีอยูจริง ระบบจะแสดงขอมูลบานเลขที่ของผูนั้น บริเวณใตชื่ออาหรับ
ใหทราบทันที (ดูภาพตัวอยาง) หากไมพบขอมูลทะเบียนบานดังกลาว ระบบจะแจงเตือนใหทราบ
ชอง [ชื่อไทย] นั้นใหใสเฉพาะ ประโยคของชื่อ เพียงอยางเดียวเทานั้น หามใสคํานําหนาชื่อ ใดๆทั้งสิ้น เชน
นาย, นาง, น.ส. , ด.ช. , ด.ญ. ฯลฯ เพราะจะทําใหการประมวลผลขอมูลผิดพลาด ยกเวน ยศ/ตําแหนง ทางราชการ หรือ
ทางศาสนา อันนี้ อนุโลมใหนํามาใสได ถาตองการ
ชอง [ชื่ออาหรับ] นั้น หากไมมี ก็ใหใสเครื่องหมาย – เอาไว (อยาปลอยวาง)
ชอง [วันเดือนป_เกิด] นั้นใหใสเปนตัวเลข ของ วันที่/เดือน/ป พ.ศ. สมมติวันที่ตองการคือ 18 สิงหาคม 2503
ก็ใหใสเปนตัวเลข ดังนี้ 18/08/2503 เมื่อ Enter แลวระบบจะเปลี่ยนใหเปน 18 สิงหาคม 2503 โดยอัตโนมัติ พรอม
กับแสดง อายุปจจุบันใหทราบทันที ไมแนะนําใหใสเปนประโยคเต็ม เชน 18 สิงหาคม 2503 เพราะอาจเกิดการสะกด
ผิดพลาดได เมื่อใสขอมูลเปนตัวเลขแลว Enter ระบบแสดง วันที่ ชื่อเดือน เลข พ.ศ. ออกมาไมถูกตอง โดยเฉพาะไม
แสดงชื่อเดือนเปนภาษาไทย อันนี้เกิดจาก ขอผิดพลาดในระบบวันเวลา/ปฏิทิน ของคอมพิวเตอรเครื่องนั้นแลว คุณตอง
รีบแกไขเครื่องคอมพิวเตอรนั้น ใหถูกตองเสียกอน อยาฝนบรรจุขอมูลตอไป เพราะจะทําใหการประมวลผลขอมูลอายุ
ตลอดจนบัญชีรายชื่อตางๆ ผิดพลาดไปทั้งระบบ (ดูเรื่องปฏิทิน/เวลา หนา : 37)
คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 23
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ชอง [รหัสครอบครัว] นั้น ไดจากการกําหนดไวในขั้นตอนของการเตรียมเอกสาร นํามาใสใหถูกตอง รวมทั้ง
ใส เลขลําดับ ในชองถัดจากเครื่องหมาย / ดวย ซึ่งเปนสวนขยาย ของสมาชิกแตละคนในครอบครัวนั้นๆ
ชอง [สถานภาพปจจุบัน] นั้น เปนขอมูลสําคัญที่จะเปนตัวบงบอกวา บุคคลผูนี้ เปนสัปปุรุษ ของมัสยิดเรา
หรือไม ในชองนี้ ใหใสคําวา ปจจุบัน ยังอยู เอาไวเสมอ ตรงนี้ตองระวัง หากปรับเปลี่ยนใชคําอื่น ระบบจะคัดชื่อออก
จากบัญชี สัปปุรุษปจจุบัน ไปเก็บไวบัญชีอื่นทันที โดยถือวาผูนี้ไมไดเปนสัปปุรุษของมัสยิด ซึ่งปกติระบบจะใสคาํ วา
ปจจุบัน ยังอยู เอาไวใหเปนพื้นฐานอยูแลว คุณสามารถ Enter ผานไปไดเลย
กรณีที่ตองการบรรจุขอมูลบุคคลอื่น ซึ่งไมไดเปนสัปปุรุษของมัสยิดเรา จะดวยเหตุผลใดก็ตามก็สามารถทําได
โดยขอมูลจะถูกเก็บเขาสารบบ เชนกัน เพียงแตระบบจะคัดแยก ออกไปอยูในกลุมเดียวกับผูที่จําหนายออก หรือ ไมได
เปนสัปปุรุษของมัสยิด โดยสามารถคนหาตรวจสอบดูขอมูลไดเชนเดียวกับสัปปุรุษปกติทั่วไป
ตัวอยางเชนกรณี คูสมรส ที่มาแตงงานกับสัปปุรุษของมัสยิดเรา ก็สามารถเก็บขอมูลของเขาไวได (ใชสําเนา
ทะเบียนบาน) โดยบรรจุขอมูลไปตามปกติ เมื่อมาถึงชอง รหัสครอบครัว ใหใสวา ท-000 / 0 ชอง สถานภาพปจจุบัน
ตรงนี้แหละ สําคัญ ใหเปลี่ยนจาก ปจจุบัน ยังอยู เปนคําวา ไมใชสัปปุรุษ กรณีอื่นๆ ก็ใชหลักการเดียวกัน
ชอง [ขอมูลเสริมอื่นๆ] นั้นเตรียมเผื่อไวใหสามารถประยุกต เสริมขอมูลอื่นๆ ลงไปไดอีก เชน ขอมูลกองทุน
สมาชิกการตาย โดยระบุวา บุคคลผูนี้ เปนสมาชิกในกองทุนฯ หรือไม เลขที่สมาชิกอะไร เปนตน

บรรจุขอมูลทะเบียนผูตาย
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เอกสารที่ใช คือ : สําเนาใบมรณบัตร ของผูตาย โดยผูตาย ตองมีชื่อเปนสัปปุรุษของมัสยิดเราเทานั้น จึงจะ
บรรจุขอมูลได คลิกที่แท็บ (6) ขอมูลทะเบียนผูตาย ตามภาพตัวอยาง แลวคียขอมูลตางๆ ลงในชองที่กําหนด

ชอง [เลขประจําตัวประชาชน] นั้น ใหใสเลขประจําตัวประชาชน ตามที่ปรากฏอยูในใบมรณบัตร เมื่อใสเลข
ประจําตัวเสร็จ แลว Enter ระบบจะแสดงขอมูลรายละเอียดของตัวผูตาย ใหทราบทันที ซึ่งในเวอรชั่นใหมนี้ ระบบจะ
สราง รหัสทะเบียนผูตาย ใหคุณโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คียเลขประจําตัวประชาชนเสร็จ โดยจะเริ่มจาก ต-001 เรื่อยไป
จนถึง ต-999 แลวเปลี่ยนเปน ส-001 จนสิ้นสุดที่ ส-999 แนะนําใหจดรหัสนี้ไวบนเอกสารใบมรณบัตรดวย
คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 24

ชอง [เลขที่ใบมรณะ] นั้น ตองใชเลขที่ของจริง ซึ่งปรากฏอยูในเอกสารใบ มรณบัตร (ตามรูปตัวอยาง) เพราะ
ตองสามารถใชตรวจสอบอางอิงกับฝายราชการไดเมื่อตองการ และควรเก็บรักษาสําเนาใบมรณบัตรเอาไวดวย
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เมื่อคียขอมูลเสร็จเรียบรอย ระบบจะจําหนายชื่อผูตาย ออกจากสารบบสัปปุรุษปจจุบันทันที โดยจะแยกออก
ไปเก็บไวตางหากไมไดลบทิ้ง ดังนั้นจึงสามารถคนหาตรวจสอบยอนหลังไดเสมอ
กรณีผูตาย เปนผูถือกรรมสิทธิ์ประจําครอบครัวใด เมื่อถูกจําหนายออกแลว จะสงผลกระทบทําใหครอบครัว
นั้น ขาดผูถือกรรมสิทธิ์ประจําครอบครัวโดยปริยาย ซึ่งหากปลอยทิ้งไว ไมหาผูมาเปนผูถือกรรมสิทธิ์แทน ครอบครัว
นั้นก็จะถูกจําหนายออกจากระบบดวย เนื่องจากเปนครอบครัวที่ไมมีผูถือกรรมสิทธิ์
ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของคุณที่จะตองหาสมาชิกลําดับอื่น ของครอบครัวนั้นๆ ขึ้นมาเปนผูถือกรรมสิทธิ์แทน ซึ่ง
วิธีการก็ไมไดยุงยากอะไรโดยเปดเขาไปที่หนาตาง ปรับปรุงแกไขขอมูลเกา>>เลือกแท็บ ทะเบียนบุคคล >> คลิกปุม
แกไขขอมูลสําคัญ >> จากนั้นก็ใส รหัสครอบครัวที่ตองการ >> ตกลง ก็จะไดรายชื่อสมาชิกของครอบครัวนั้น ขึ้นมา
ทั้งหมด คุณจะเลือกใหใครเปนผูถือกรรมสิทธิ์ ก็จัดการเปลี่ยนเลขลําดับ / ? ของผูนั้น ใหเปนเลข 1 เทานี้ก็เรียบรอย
(ให / 1ไดเพียงคนเดียว) ในสวนของผูตาย ระบบจะเปลี่ยนใหเปน / 0 โดยอัตโนมัติก็ใหปลอยไปตามนั้น สวนสมาชิก
ลําดับอื่นๆ คุณจะปรับไลเรียงเลขลําดับกันใหมเพื่อใหดสู วยงามเปนระเบียบดวยหรือไม ก็ได

การบรรจุขอมูลทะเบียนผูตายนี้ คุณไมตองรีบทําแบบปจจุบันทันดวนก็ได เมื่อมีการตายไดสักระยะเวลาหนึ่ง
แลว พึ่งไดรับแจงหรือพึ่งไดรับเอกสาร ก็สามารถนํามาบรรจุขอมูลในภายหลังได แตไมควรปลอยทิ้งไวนาน
คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 25
: บรรจุขอมูลทะเบียนทรัพยสิน

งานทะเบียนทรัพยสิน เปนอีกหนึ่งงานทะเบียนที่มีความสําคัญ ไมยิ่งหยอนไปกวางานทะเบียนสัปปุรุษ ซึ่งใน
พ.ร.บ. การบริหารองคกรศาสนาอิสลาม 2540 ก็ไดมีการระบุไวดวย ดังนั้นโปรแกรมนี้ จึงไดผนวกทะเบียนทรัพยสิน
เขาไวในระบบดวย เพื่อใหคุณ สามารถจัดเก็บขอมูลทะเบียนทรัพยสินของมัสยิด ใหอยูในฐานขอมูลเดียวกัน เพื่องาย
แกการตรวจสอบและบริหารจัดการ โปรแกรมนี้ ไดแบงกลุมประเภททรัพยสินออกเปน 6 ประเภท ไดแก
•
•
•
•
•

ประเภท : 0_บัญชีเงินสด
ประเภท : 1_อสังหาริมทรัพย
ประเภท : 2_อุปกรณสํานักงาน
ประเภท : 3_เครื่องใชไฟฟา
ประเภท : 4_ทรัพยทั่วไป
ประเภท : 5_อุปกรณจัดเลี้ยง
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ดังนั้นกอนที่คุณจะเริ่มบรรจุขอมูล ใหคุณแบงแยกทรัพยสินตางๆ ออกใหไดเสียกอนวา ทรัพยสินนั้นๆควรจะ
จัดใหอยูในประเภทใด เมื่อพรอมแลวก็เริ่มบรรจุขอมูลไดเลย

คลิกเลือกแท็บที่ (5) ขอมูลทะเบียนทรัพยสิน จากนั้นเลือกประเภทของทรัพยสินนั้นๆ แลวก็คลิกที่ปุมยืนยัน
ในเวอรชั่นใหมนี้ เมื่อคลิกปุมยืนยัน แลว ระบบจะสรางรหัสทรัพยสินนั้น ใหคุณโดยอัตโนมัติ จากนั้นก็คียขอมูลตางๆ
ลงในชองที่กําหนด (ตามภาพตัวอยาง) กรณีทรัพยสินประเภทอุปกรณจัดเลี้ยง ซึ่งมักจะเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยจํานวนมาก
เชน ถวย/จาน/ชอน ฯ เหลานี้ หากเปนสิ่งของที่มีแบบและขนาดเดียวกัน ก็ใหลงเปนจํานวนรวมไปเลยก็ได เชน ถวย
แกง5นิ้ว800ใบ หรือ จานขาว10นิ้ว500ใบ หรือ แกวน้ําดื่ม600ใบ เปนตน
กรณีเปนบัญชีเงินสดของมัสยิด หากตองการจะนํามาลงไวก็ได โดยในชองชื่อทรัพยสินใหลงวา บัญชีธนาคาร
อะไร ในชอง หมายเลขแบบ/รุน ก็ใหลงเลขที่บัญชีธนาคารนั้น สวนจํานวนเงินในบัญชี หากตองการจะลงไวดวย ก็ให
ลงในชอง ราคาตอหนวย(โดยประมาณ) จํานวนเงินมักมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังนั้นอาจไมลงไวก็ได
คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 26
: บรรจุขอมูลทะเบียนกรรมการ
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ทะเบียนกรรมการ เปนงานทะเบียนเสริม นอกเหนือจากงานทะเบียนปกติที่ไดกลาวมาขางตน ใชสําหรับเก็บ
ขอมูลคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดของคุณเอง ตั้งแตอิหมามลงมาจนถึงกรรมการคนอื่นๆ เอกสารที่ตองการ คือ
ใบแตงตั้ง จากคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด และ เลขประจําตัวประชาชน ของกรรมการผูนั้น ซึ่งเลขประจําตัวฯ
อาจไดมาจากการคนหาขอมูลในสารบบ หรือจากบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆก็ได ขอใหเปนเลขประจําตัวที่ถูกตอง
เปนใชได สําคัญคือ กรรมการทุกคนตองมีชื่อเปนสัปปุรุษของมัสยิดเราดวย
คลิกเลือกแท็บที่ (3) ขอมูลทะเบียนกรรมการ คียขอมูล เลขประจําตัวประชาชนของกรรมการคนนั้น ลงไปใน
ชองที่กําหนด ในเวอรชั่นใหมนี้ เมื่อคุณคียเลขประจําตัวฯ เสร็จ ระบบจะสรางรหัสกรรมการใหโดยอัตโนมัติ จากนั้น
ก็เลือกตําแหนงตามที่ตองการ หากตําแหนงที่มีใหเลือกไมตรงกับที่ตองการ ก็สามารถเลือกระบุตําแหนงเองได โดยคีย
ตําแหนงที่ตองการลงไปไดเลย ชองวันที่ครบวาระนั้นในกรณีของ อิหมาม/คอเต็บ/บิหลั่น ซึ่งไมมีวาระ ก็ใหปลอยวาง
เอาไว เมื่อมีเหตุตองหมดวาระในภายหลัง เชน ตาย/ลาออก/ถูกใหออก คอยยอนมาระบุวันที่หมดวาระนั้นภายหลัง
ทะเบียนกรรมการแตละคน สามารถลงซ้ําได เชน กรรมการคนเดิมซึ่งครบวาระไปแลว ไดรับเลือกกลับเขามา
ใหม ก็สามารถบรรจุขอมูลใหมไดอีก(ตางกรรมตางวาระ) โดยขอมูลจะแยกไปอยูคนละบัญชี

ทะเบียนกรรมการ จะตางจากทะเบียนอื่นๆ ก็ตรงที่ สามารถใสรูปของกรรมการแตละคนลงไปไดดวย ในเวอร
ชั่นใหมนี้ ไดปรับเปลี่ยนระบบการใสรูปใหม เปนแบบ Path ทั้งนี้เพื่อความสะดวก และ เปนการแกปญหาเดิม ที่ขนาด
ของไฟลฐานขอมูล จะพองโตขึ้นเรื่อยๆ ตามจํานวนของไฟลรูปที่ใส ดวยระบบใหมนี้ จะมีโฟลเดอรสําหรับเก็บรูปอยู
ตางหาก ชื่อโฟลเดอร รูปคณะกรรมการ ซึ่งไดจัดเตรียมไวใหแลวอยูในโฟลเดอรหลัก
ขนาดของรูปที่เหมาะสม แนะนําใหใชขนาด 6.81 x 7.66 Cm (72 Pixels) เปนขนาดที่พอเหมาะ กับขนาดของ
กรอบแสดงรูป ดังนั้นจึงควรตัดแตงรูป ใหไดขนาดดังกลาวโดยใชโปรแกรมตัดแตงรูปตามที่ถนัด สิ่งสําคัญและจําเปน
ก็คือ รูปที่จะนํามาใช ตองบันทึกรูปเปนสกุล .BMP เทานั้น สกุลอื่นๆใชไมได นํารูปที่ตัดแตงพรอมแลวไปเก็บรวมไว
ในโฟลเดอร รูปคณะกรรมการ เมื่อรูปพรอมแลว ก็คลิกที่ปุม ใสรูปกรรมการ ระบบ จะพาไปยังโฟลเดอรดังกลาว เพื่อ
เลือกรูปคนที่ตองการ อยางไรก็ตาม รูปกรรมการ คุณจะใสหรือไมใสก็ได ตามแตสะดวก
คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 27
: บรรจุขอมูลทะเบียนนิกะห
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ทะเบียนนิกะห เปนงานทะเบียนเสริมอีกงานหนึ่ง นอกเหนือจากงานทะเบียนปกติเชนกัน ใชสําหรับเก็บขอมูล
การสมรสประจํามัสยิดของคุณเอง เอกสารที่ตองการคือ ใบบันทึกขอมูลการนิกะห ที่ทางมัสยิดออกแบบและจัดทํา
ขึ้นมาใชเอง รวมกับเอกสารสําเนาทะเบียนบาน ของคูสมรสทั้งสองคน
กรณีคูสมรส ฝายใดฝายหนึ่งไมไดเปนสัปปุรุษของมัสยิดเรา ดังนั้น จึงไมมีชื่ออยูในสารบบ กรณีเชนนี้ คุณ
จําเปนตองยอนไปบรรจุขอมูล ของผูนั้นเขาในสารบบกอน มิเชนนั้นจะบรรจุขอมูลทะเบียนนิกะหไมได วิธกี ารบรรจุ
ขอมูลบุคคลดังกลาว ก็ทําเชนเดียวกับสัปปุรุษทั่วไป แตจุดสําคัญ ที่ตองทําใหแตกตางก็คือในชอง รหัสครอบครัว นั้น
ใหใสเปน ท-000 / 0 เอาไว และ ในชอง สถานภาพปจจุบัน ก็ใหใสคําวา ไมใชสัปปุรุษ (ดูภาพตัวอยาง) ทั้งนี้ เพื่อให
ระบบไดคัดแยกรายชื่อ ออกจากบัญชีสัปปุรุษทั่วไป ไมปะปนกัน
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เมื่อบรรจุขอมูลดังกลาวเขาสารบบเรียบรอยแลว ก็พรอมที่จะทําการบรรจุขอมูลทะเบียนนิกะหไดเลย โดยคลิก
เลือกแท็บที่ (4) ขอมูลทะเบียนนิกะห คียขอมูล เลขประจําตัวประชาชน ของเจาบาว แลวตามดวยขอมูล เลขประจําตัว
ประชาชน ของเจาสาว ในเวอรชั่นใหมนี้ เมื่อคียเลขประจําตัวของเจาสาว เสร็จแลว ระบบจะสราง รหัสนิกะห ใหโดย
อัตโนมัติ จากนั้น ก็คียขอมูลอื่นๆลงไปตามชองที่กําหนด

หลังจากบรรจุขอมูลรายละเอียดไดครบถวนแลว ก็สามารถสั่งพิมพใบรับรองการนิกะห ใหกับคูสมรสคูนี้ได
เพื่อแสดงวา บุคคลทั้งสองนี้ไดผานการนิกะหที่ถูกตอง ตามหลักการของศาสนาอิสลาม โดยสมบูรณแลว ออกในนาม
ของคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด ใบรับรองดังกลาวไมมีผลใดๆในดานกฎหมาย
คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 28
: การแกไขขอมูลเกา
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เมื่อใชงานไปไดระยะหนึ่ง ขอมูลในสารบบ ที่แมจะบรรจุกันอยางดียิ่งเพียงใด ก็มีโอกาสตองปรับปรุงแกไข
ขอมูลกันบาง ตามการเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงที่อาจเกิดขึ้นไดเสมอ โดยเฉพาะ ขอมูลทะเบียนสัปปุรุษ ที่มีโอกาสแกไข
ขอมูลอยูหลายเหตุหลายกรณี เชน การเปลี่ยน ชื่อ/นามสกุล การเปลี่ยนยายที่อยูใหม เปนตน การปรับปรุงแกไขขอมูล
แมจะสามารถทําได ที่หนาตางบรรจุขอมูลใหม แตคงไมสะดวกนัก หากขอมูลมีจํานวนมาก คงยากแกการคนหา
เมื่อตองการแกไขขอมูล ใหเปดเขาที่หนาตาง เอกสิทธิ์เฉพาะสําหรับนายทะเบียน เสียกอน จากนั้นคลิกที่ปุม
ปรับปรุงแกไขขอมูลเกา จากตัวอยางนี้ขออธิบายเฉพาะการแกไขขอมูลสัปปุรุษเทานั้น สวนขอมูลอื่น ก็ทําคลายๆกัน
คลิกเลือกแท็บที่ (2) ทะเบียนบุคคล จากนั้นคีย ขอมูลเลขประจําตัวฯ ของบุคคลที่ตองการลงไป แลวก็ Enter จะได
รายละเอียดตางๆขึ้นมาแสดง (ดูภาพตัวอยาง) ตรงนี้คุณจะแกไขอะไร ก็จัดการแกไขไดเลย

กรณีสัปปุรุษเปลี่ยนยายที่อยูบานใหม หากขอมูลบานที่จะยายไปนั้น มีอยูในสารบบแลว ก็จัดการแกไขขอมูล
โดยเพียงเปลี่ยน เลขรหัสประจําบาน เปนของบานใหมเทานั้น ระบบจะเปลี่ยนขอมูลที่อยูใหมใหทันที แตหากบานใหม
นั้น ยังไมมีขอมูลอยูในสารบบ เชน บานปลูกขึ้นใหมเปนตน อันนี้ คุณตองไปบรรจุขอมูลทะเบียนบานใหมดังกลาวให
เรียบรอยเสียกอน จากนั้นจึงคอยเขามาเปลี่ยนขอมูลเลขรหัสประจําบาน ที่นี่ในภายหลัง
กรณีตองการแกไขขอมูลสําคัญของบุคคล เชน เลขประจําตัวประชาชน ซึ่งเปน ID ประจําตัวบุคคล กรณีนี้จะ
แกไขดวยวิธีปกติไมได ตองแกไขทางออม โดยคลิกที่ปุม แกไขขอมูลสําคัญ จากนั้นคีย รหัสครอบครัว ของบุคคลที่
ตองการลงไป (ดูภาพตัวอยาง) จะมีหนาตางแสดงขอมูลของสมาชิกทุกคนในครอบครัวนั้นๆ ตรงนี้ คุณสามารถแกไข
เลขประจําตัวประชาชน ของคนที่ตองการได ตลอดจนแกไขขอมูลอื่นๆที่ปรากฏอยู ไดดวย

คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50
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: การจําหนายขอมูลจากสารบบ
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เมื่อใชงานไปไดระยะหนึ่ง อาจมีความจําเปนตองจําหนายขอมูลออกจากสารบบ จากเหตุตางๆ เชน การยาย
ออก/การสิ้นสภาพสัปปุรุษ/การเสียชีวิต ของสัปปุรุษ กรณีทรัพยสิน เชน ชํารุดสูญหาย เปนตน ซึ่งเปนเรื่องปกติทั่วไป
ของระบบงานทะเบียน ที่ตองมีการจําหนายขอมูลออก โปรแกรมนี้ จะจําหนายขอมูลไดเฉพาะ ขอมูลบุคคล กับ ขอมูล
ทรัพยสิน เทานั้น เนื่องจากขอมูลอื่นๆ นั้นไมมีความจําเปนตองจําหนาย
เมื่อตองการจําหนายขอมูลออก ใหเปดเขาที่หนาตาง เอกสิทธิ์เฉพาะสําหรับนายทะเบียน เสียกอน จากนั้นคลิก
ที่ปุม จําหนายขอมูลจากสารบบ จากตัวอยางนี้ ขออธิบายเฉพาะการจําหนายขอมูลสัปปุรุษเทานั้น สวนการจําหนาย
ขอมูลทรัพยสินนั้น ก็จะทําคลายๆกัน ซึ่งเชื่อวา คุณคงทําความเขาใจไดไมยาก
คลิกเลือกที่แท็บแรก ขอมูลบุคคล จากนั้นคีย ขอมูลเลขประจําตัวฯ ของบุคคลที่ตองการลงไป แลวก็ Enter
จะไดรายละเอียดตางๆขึ้นมาแสดง (ดูภาพตัวอยาง) ในชอง สถานภาพปจจุบัน>> ตรงนี้แหละ คือจุดสําคัญของการ
จําหนายออก โดยการเปลี่ยนขอความเดิม “ปจจุบัน ยังอยู” ใหเปนขอความอื่นๆเสีย เพียงเทานี้ระบบก็จะจําหนายบุคคล
ที่ปรากฏ ออกจากสารบบเรียบรอยแลว แนะนําใหใชขอความที่สื่อความหมายถึงเหตุที่จําหนายดวย เพียงสั้นๆ อยาให
ยาวเกินไปนัก เชน “ยายออกไปมัสยิดอิสลามกรุงเทพฯ” เปนตน อีกทั้งกรณีสัปปุรุษที่เสียชีวิต ซึ่งทราบแนชัด แตไมมี
เอกสารใบมรณบัตร จึงบรรจุขอมูลทะเบียนผูตาย ตามปกติไมได ก็สามารถมาใชชองทางนี้ ในการจําหนายออกได
เชนกัน เพียงแตจะไมมีรายละเอียดของการตาย เหมือนเชนในทะเบียนผูตายเทานั้นเอง

ในทางกลับกัน คุณสามารถใชชองทางนี้ ในการดึงขอมูลสัปปุรุษที่จําหนายออกไปแลว กลับเขาสูสารบบได
เชนกัน โดยใชวิธีเดียวกับที่จําหนายออก จะกลับกันก็ตรงที่เปลี่ยนขอความในชอง สถานภาพปจจุบัน>> จากขอความ
ที่ระบุเหตุจําหนายกลับมาเปนขอความ ปจจุบัน ยังอยู เพียงเทานี้ บุคคลที่ปรากฏ ก็จะถูกดึงกลับเขาสูสารบบสัปปุรุษ
ปจจุบันเรียบรอยแลว ทั้งนี้...รวมถึงบุคคลที่ไดบรรจุขอมูลเอาไวในสถานะ ไมใชสัปปุรุษ แลวตอมาไดมีการรับเขาเปน
สัปปุรุษ ก็สามารถใชวิธีนี้ไดดวยเชนกัน แตมีเพิ่มเติมโดยตองเขาไปแกไขขอมูลเกาอีกครั้งหนึ่ง เรื่อง รหัสครอบครัว
จากเดิมที่เปน ท-000/0 จะใหอยูกับครอบครัวใด หรือจะเปนครอบครัวใหมก็จัดการไปตามระบบไดเลย
คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 30
: การพิมพรายงานขอมูล
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หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการบรรจุขอมูลเขาสารบบกันแลว ก็ถึงเวลาใชประโยชนจากขอมูลในสารบบกันบาง
การพิมพรายงานตางๆลงหนากระดาษ ก็เปนหนึ่งในประโยชนสําคัญที่โปรแกรมนี้เตรียมไวให
เมื่อตองการพิมพรายงานตางๆ คุณตองเขาสูหนาตาง เอกสิทธิ์เฉพาะสําหรับนายทะเบียน เสียกอน จากนั้นคลิก
เลือกสิ่งที่ตองการจะพิมพรายงาน (ดูภาพตัวอยาง) ซึ่งระบบไดแบงรายงานไวเปนสามสวน ไดแก
1.) เปนรายงานสําหรับนําสงกรรมการฯจังหวัด (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
2.) เปนรายงานสําหรับใชในกิจกรรมภายในของมัสยิดเองหรือกิจกรรมอื่นๆ
3.) เปนรายงานทางเลือกเพิ่มเติม โดยแยกบัญชีระหวาง เพศหญิง/เพศชาย ไมปะปนกัน
ในตัวอยางนี้ จะขออธิบายเฉพาะในสวนที่ 1.) เรื่อง การพิมพบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์คัดเลือก สําหรับเตรียมการ
คัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด ซึ่งมีอยูสองแบบคือ บัญชีหลัก กับ เพิ่มรายชื่อ

กอนจะสั่งพิมพรายงาน บัญชีผูมีสิทธิ์คัดเลือกดังกลาว สิ่งหนึ่งที่คุณตองเตรียมไวกอนก็คือ กําหนดวันที่จะทํา
การคัดเลือก เพราะจําเปนตองนํามาใสคาพารามิเตอรดวย โดยประสานกับทางกรรมการฯจังหวัด เพื่อขอทราบกําหนด
วันที่จะทําการคัดเลือก หากยังไมทราบวันที่แนนอน ก็ใหประมาณเอาวันที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด
เมื่อพรอมแลวก็คลิกที่ปุม บัญชีผูมีสิทธิ์คัดเลือก จะมีกรอบ ใสคาพารามิเตอร ปรากฏขึ้นมา ตรงนี้แหละที่คุณ
ตองระบุวันที่จะคัดเลือกลงไปในชองวาง จากตัวอยางนี้ สมมติกําหนดวันที่จะคัดเลือก คือวันที่ 25 มกราคม 2556 ก็คีย
เปนตัวเลข 25/01/2556 ลงไป ตามภาพตัวอยาง
คลิกที่ปุม ตกลง แลวระบบจะคัด
รายชื่อสัปปุรุษที่มีสิทธิ์คัดเลือก (อายุครบ15ป)
ออกมาเปนรายงาน พรอมใหสั่ง
พิมพลงหนากระดาษไดเลยทันที โดยการคํานวณ
อายุใหลวงหนา ไปจนถึงกําหนด
กอนวันที่จะคัดเลือก 1 วัน จากตัวอยางนี้ก็คือ
วันที่ 24 มกราคม 2556 เปนตน
สองครั้ง
ในสวนของแบบ เพิ่มรายชื่อ นั้น จะมีกรอบใหคุณใสคาพารามิเตอร
โดยครั้งแรก ระบุวันที่จะคัดเลือก และครั้งที่สอง ระบุวันที่คุณเริ่มเพิ่ม
รายชื่อ อัน
นี้คุณตองทราบวาคุณไดเริ่มเพิ่มรายชื่อกันตั้งแตเมื่อใด ก็ใสวันที่คุณเริ่ม
เพิ่มรายชื่อ
ลงไป โดยใชรูปแบบการคีย เปนตัวเลขเชนเดียวกัน
คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50
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แมโปรแกรม จะถูกออกแบบใหตอบสนองงานทะเบียน ไดครอบคลุมมากเพียงใดก็ตาม แตก็คงไมอาจทําให
ตรงกับความตองการของผูใชไดทั้งหมด ดังนั้น เพื่อความยืดหยุน จึงไดจัดทําระบบการสงออกขอมูลเปนไฟล Excel
ไวใหดวย ทั้งนี้ เพื่อใหคุณสามารถนําไฟล Excel ที่สงออก ไปทําการขยายผลปรับเปลี่ยนรูปแบบขอมูลกันใหม ใหตรง
กับความตองการ ไดอยางอิสระ โดยไมมีผลกระทบเสียหายกับขอมูลในสารบบ แตประการใด
เมื่อตองการสงออกขอมูล ใหเปดเขาที่หนาตาง เอกสิทธิ์เฉพาะสําหรับนายทะเบียน เสียกอน จากนั้นสังเกตที่
ขอบหนาตางโปรแกรมดานบนสุด เหนือหนาตางเอกสิทธิ์ฯ จะพบกับแถบเมนูตางๆ ใหคลิกที่เมนู Export to Excel
จะมีเมนูยอยใหเลือกอีกสองเมนู (ตามรูปตัวอยาง) ตรงนี้..คุณตองทราบวาเครื่องของคุณขณะนั้น ใชโปรแกรม Excel
รุนอะไรอยู เลือกใหตรงกับรุนที่ใช หากผิดรุน อาจเกิดปญหาขอมูลที่สงออกไปไมสมบูรณก็ได

เมื่อคลิกเมนูยอย เลือกการสงออกขอมูล ตรงกับรุนแลว ระบบจะสงออกขอมูลเปนไฟล Excel จํานวน 8ไฟล
ตามภาพตัวอยาง โดยสงไปอยูในโฟลเดอร my document คุณก็เพียงตามไปเก็บเอาไฟลดังกลาว เพื่อใชงานตอไป

ไฟล Excel ทั้ง 8 ไฟลนี้ จะเปนไฟลขอมูลอิสระ กลาวคือ คุณสามารถ นําไปปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมอยางไรอีก
ก็ได หรือแมจะลบไฟลทิ้งไป ก็ยังไดเชนกัน โดยไมมีผลกระทบกับขอมูลในสารบบแตประการใด ขอมูลในไฟล Excel
ทั้ง 8 ไฟลนี้ จะอัพเดต ตามการสงออกครั้งสุดทายเสมอ
คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 32
: การรับรองสัปปุรษ
ุ

m
ic
b

an
gk

ok

สัปปุรุษประจํามัสยิด มีความหมายและมีความสําคัญอยางยิ่ง ทุกมัสยิดตองมีสัปปุรุษ ขอมูลระบบงานทะเบียน
สวนใหญ จึงเปนขอมูลของสัปปุรุษเปนหลัก ดังนั้น การรับรองการเปนสัปปุรุษ ในระบบงานทะเบียนจึงมีความสําคัญ
ดวยเชนกัน การรับรองสัปปุรุษในโปรแกรมนี้จะมีอยูสองแบบคือ รับรองแบบครอบครัว กับ รับรองแบบรายบุคคล ซึ่ง
ทั้งสองแบบ มีจุดประสงคตางกัน ซึ่งจะอธิบายตามลําดับ ดังตอไปนี้
การรับรองแบบครอบครัว โดยหากสามารถเปนไปได หลังจากบรรจุขอมูลครบ หรือเกือบครบทุกครอบครัว
แลว ทางมัสยิดควรออกใบรับรองใหกับทุกครอบครัว เพื่อแสดงใหสัปปุรุษทราบวาในครอบครัวของเขา มีสมาชิกกี่คน
ใครบาง ขอมูลถูกตองตกหลนหรือไม เปนการตรวจสอบขอมูลไปในตัวดวย เมื่อตองการออกใบรับรองแบบครอบครัว
ใหคลิกที่ปุม รับรองทั้งครอบครัว จากที่หนาตางหลัก จากนั้นคีย รหัสครอบครัว ที่คุณจะออกใบรับรองให ตามภาพ
ตัวอยาง แลว Enter ระบบจะสรางใบรับรองให พรอมสั่งพิมพไดเลย โดยทําครั้งละครอบครัว แตสามารถทําตอเนื่อง
ติดตอกันไปไดตามที่ตองการ
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การรับรองเปนรายบุคคล ตามการรองขอของสัปปุรุษ เพื่อนําไปแสดงหรือยืนยัน กับปลายทางวา บุคลผูนี้ เปน
สัปปุรุษของมัสยิดเราจริง เมื่อตองการออกใบรับรองดังกลาว ใหคลิกที่ปุม รับรองเฉพาะรายบุคคล จากที่หนาตางหลัก
จากนั้นคีย เลขประจําตัว ของบุคคลที่คุณจะออกใบรับรองให แลวก็ Enter คียขอมูลอื่นๆลงในชองที่กําหนดไว ตาม
ภาพตัวอยาง สุดทายก็คลิกที่ปุม พิมพใบรับรอง เพื่อสั่งพิมพใบรับรองไดเลย

คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 33
: การสงไฟลใหกรรมการฯจังหวัด
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โดยหลักแลว ทุกๆมัสยิด จะตองสงไฟลฐานขอมูล (ที่มีขอมูลลาสุด) ไปยังคณะกรรมการฯ จังหวัด ปละครั้ง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อนําเขาประมวลผลโดยรวม ใหขอมูลเปนหนึ่งเดียวในระดับจังหวัด อีกขั้นตอนหนึ่ง ไฟล
ฐานขอมูล ที่จะสงใหกับกรรมการจังหวัดไดนั้น มีอยูสองตัว คือ (เลือกเอาตัวใดตัวหนึ่ง)
1.) ไฟลฐานขอมูล ที่อยูในโฟลเดอร Database
2.) ไฟลฐานขอมูล ที่อยูในโฟลเดอร แฟมโปรแกรมทะเบียนสํารองของมัสยิด
ไฟลทั้งสองนี้ แมจะอยูคนละที่ แตก็มีขอมูลเดียวกัน ดังนั้นจึงสามารถเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งก็ได แตแนะนําใหใชตัวที่
สอง คือตัวที่อยูในโฟลเดอร แฟมโปรแกรมทะเบียนสํารองของมัสยิด จะปลอดภัยกวา เพราะหากพลั้งเผลอ ผิดพลาด
ไฟลถูกลบทิ้งไปโดยบังเอิญ ไฟลตัวหลัก(ตัวที่หนึ่ง) ก็ยังคงอยูไมไดเสียหายไปดวย และจะสรางไฟลตัวที่สอง ใหใหม
ไดอีกโดยอัตโนมัติ ไมวาคุณจะเลือกเอาไฟลตัวไหนก็แลวแต ใหคัดลอกเอาไปทั้งตัวโฟลเดอรที่มันอยู กลาวคือ เอาไป
ทั้งตัวโฟลเดอรพรอมทั้งไฟลฐานขอมูล ที่อยูภายในโฟลเดอรนั้นดวย จากนั้นจะเอาโฟลเดอรดังกลาว ไปบีบอัดใหเปน
ไฟล Zip กอนแลวคอยสง หรือจะสงไปในสภาพโฟลเดอรเดิมๆ โดยไมบีบอัดเลย ก็สุดแลวแตความตองการ
จากภาพตัวอยางดานลางนี้เปนการเลือกสง ไฟลฐานขอมูล ตัวที่อยูในโฟลเดอร แฟมโปรแกรมทะเบียนสํารอง
ของมัสยิด ตามที่แนะนํา ซึ่งไฟลนี้ เปนไฟลที่ระบบ ไดสรางไวใหโดยอัตโนมัติ เก็บอยูที่ไดรฟ (D:)ในมาตรการรักษา
ความปลอดภัยของขอมูล ตามที่ไดกลาวแลว กอนหนานี้ ในหนา : 15

วิธีการก็คือเปดเขาไปที่ไดรฟ (D:) มองหาโฟลเดอรดังกลาว แลวก็คัดลอกเอาไปทั้งโฟลเดอร ซึ่งภายในจะมี
ไฟลฐานขอมูลอยูพรอม แมชื่อไฟลจะมีคําวา Backup= อยูดานหนา ก็ใชได ไมเปนปญหาอะไร เมื่อคัดลอกเอาไปแลว
จะนําสงในสภาพโฟลเดอรเดิมๆ เลย หรือจะบีบอัดโฟลเดอรกอน ก็แลวแตความตองการ หากเปนการแนบสงไปทาง
อินเตอรเน็ต แนะนําวา ควรบีบอัดโฟลเดอรดังกลาวใหเปนไฟล .Zip เสียกอน เพื่อใหไฟล มีขนาดเล็กลง ชวยทําให
การสงสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งปกติ ไฟลที่บรรจุขอมูลแลว จะมีขนาดไฟลประมาณ 10-15 Mb แตเมื่อผานการบีบอัด
ไฟลแลว จะเหลือเพียงขนาด 2-3 Mb เทานั้น โดยที่รายละเอียดและขอมูลตางๆ ยังคงอยูสมบูรณทุกประการ ดูเรื่องการ
บีบอัดไฟล/แตกไฟล หนาถัดไป
คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 34
: การคัดลอกและวางไฟล

ในระบบของ Windows มีคําสั่งพื้นฐานทั่วไป ที่มักตองใชกันบอยๆ ซึ่งบางคนอาจยังไมเขาใจ หรืออาจใชกัน
ผิดๆอยูก ็ได นั่นคือคําสั่ง Copy (คัดลอก) และคําสั่ง Paste (วาง) ที่มักจะใชควบคูตอเนื่องกัน ซึ่งคําสั่งดังกลาวสามารถ
เรียกใชไดงายๆเพียงการ คลิกขวา เทานั้น ในภาพดานลางนี้ เปนตัวอยางการ Copy (คัดลอก) โฟลเดอร แฟมโปรแกรม
ทะเบียนสํารองของมัสยิด เพื่อจะนําไปบีบอัด สําหรับนําสงกรรมการจังหวัด วิธีทําดังนี้
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: การบีบอัดไฟล/แตกไฟล
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ไปที่โฟลเดอรเปาหมาย แลว คลิกขวา ที่โฟลเดอร
ดังกลาว จากนั้นเลือกเมนูคําสั่ง Copy ภาษาไทย ก็
คือ คัดลอก สิ่งที่เรา Copy ก็จะถูกเก็บไวชั่วคราวใน
คลิปบอรด พรอมนําไปวางยังจุดหมาย ที่เราตองการ
ไดเลย เมื่อตองการวาง ก็เพียง คลิกขวา ณ บริเวณที่
วางๆ ที่เราตองการจะวาง เชน Desktop หรืออื่นๆ
แลวเลือกเมนูคําสั่ง Paste ภาษาไทย ก็คือ วาง เพียง
เทานี้ สิ่งที่เรา Copy ไวจะถูกวางลงเรียบรอยแลว ขอพึงระวังในการคัดลอกก็คือ อยาเผลอไปคัดลอกเอา ตัวไอคอนที่
เปน Shortcut ทางลัด เขาใหก็แลวกัน เพราะมันจะไมมีขอมูลใดๆ ควรดูใหแนใจ
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หากตองการสงไฟลแนบอีเมล หรือชองทางอื่นๆ ดวยระบบอินเตอรเน็ต คุณควรบีบอัดไฟลใหเล็กลงเสียกอน
ดวยการใชคุณสมบัติการบีบอัดไฟล ที่มีติดมากับ Windows อยูแลว หรือถนัดใชโปรแกรม Winrar หรือ WinZip ก็ได
หากไฟลที่ตองการบีบอัด อยูภายในโฟลเดอร เมื่อคัดลอกโฟลเดอรมาแลว ใหบีบอัดโฟลเดอรนั้นไดเลย แตหากเปนตัว
ไฟล เปลาๆเพรียวๆ แนะนําใหสรางโฟลเดอรขึ้นมาใหมเสียกอน จากนั้นนําไฟลที่ตองการไปใสไวในโฟลเดอรที่สราง
ขึ้น แลวก็ทําการบีบอัดโฟลเดอรดังกลาวไดเลย ในรูปตัวอยางนี้ เปนการใชคุณสมบัติของ Windows ทําการบีบอัด เมื่อ
เสร็จแลว ก็จะไดโฟลเดอรใหมขึ้นมา ในรูปของไฟล Zip พรอมจะนําสงทางอินเตอรเน็ตได ตามที่ตองการ ลองสังเกต
หนาตาโฟลเดอรทั่วไปกับโฟลเดอรที่บีบอัด มันจะตางกัน ในการแตกไฟล ก็จะทําในทํานองเดียวกัน โดยใชเมนูคําสั่ง
ตางกันคือ การบีบอัด เราใชเมนู Compressed (zipped) folder สวนการแตกไฟลนั้น เราใชเมนู Extract All…

คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 35
: การถายโอนขอมูล

หากคุณตองการอัพเกรดโปรแกรมฯมาใชเวอรชั่นใหม(2.50)โดยตองการนําขอมูลเดิมที่บรรจุอยูในโปรแกรม
เวอรชั่นกอนหนานี้ เขามาใชงานตอเนื่อง ก็สามารถทําไดโดยงาย ดวยวิธีการถายโอนขอมูลเทานั้น หลักการก็คือสั่งให
โปรแกรม ถายโอนขอมูลจากโปรแกรมตัวเดิมเขาสูโปรแกรมตัวใหม(2.50) โดยจะมีอยู 5 ขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
1. สรางโฟลเดอรใหมขึ้นมา หนึ่งโฟลเดอร ณ ที่ไดรฟ C (ตองที่ไดรฟ C เทานั้น)
2. ตั้งชื่อโฟลเดอรที่สรางตามขอ 1. ชื่อวา Database (ชื่ออื่นจะใชไมได)
3. นําไฟลโปรแกรมตัวเดิมที่มีขอมูลลาสุด มาวางไวในโฟลเดอรดังกลาว แลวเปลี่ยนชื่อไฟลใหมตามขอ 4.
4. เปลี่ยนชื่อไฟลที่วางดังกลาวแลว เปนชื่อ DATA (ชื่ออื่นจะใชไมได)
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5.

ในบางเครื่อง อาจถูกตั้งคาใหตองระบุนามสกุลของไฟลดวย กรณีนี้ก็ใหเติม .mde ตอทายชื่อเขาไปดวย ก็จะ
เปนชื่อดังนี้ DATA.mde โดยปกติสวนใหญแลวมักไมตองใสนามสกุลไฟลดังกลาว
เปดโปรแกรมตัวใหม ณ ที่หนาตางตอนรับ(หนาตางแรก) ใหคลิกลงบนขอความ data-import ซึ่งอยูบริเวณ
มุมซายลางของหนาตาง

จากนั้นใสรหัสผาน ดังนี้ 338234567890 หากไมมีอะไรผิดพลาด รอสักอึดใจ การโอนขอมูลก็จะเสร็จพรอม
ที่จะนําโปรแกรมใหมไปใชงานดวยขอมูลเดิมตอไดเลยทันที
นอกจากนี้แลว คุณยังสามารถประยุกตใชการถายโอนขอมูลนี้ ไปใชประโยชนในการรวมขอมูลจากหลายๆ
ไฟลเขาเปนขอมูลหลักอยูในไฟลเดียวไดดวย ตัวอยางเชน มัสยิดของคุณ มีสัปปุรุษจํานวนมาก กวาจะคียขอมูลหมดคง
ตองใชเวลานานพอสมควร กรณีนี้ คุณก็สามารถใชวิธีแบงกันไปชวยคียขอมูล โดยนําโปรแกรมนี้ ไปลงไวหลายเครื่อง
แลวใหผูใชแตละเครื่อง แบงเอาเอกสารที่ไดจัดเตรียมเสร็จแลว ไปชวยกันคียขอมูล ในแตละเครื่อง เมื่อเสร็จดีแลว ก็
นําเอาไฟลจากเครื่องเหลานั้น มาทยอยถายโอนขอมูลเขาสูโปรแกรมในเครื่องหลักทีละไฟล ดวยวิธกี ารนี้ จะชวยแบง
เบาภาระการคียขอมูลสัปปุรุษที่มีจํานวนมากๆใหเสร็จไดเร็วขึ้น แตสิ่งสําคัญที่ตองทํากอนก็คือ การจัดเตรียมเอกสาร
ควรกําหนดรหัสครอบครัวใหเรียบรอยเสียกอน เพื่อปองกันรหัสครอบครัวทับซอนปะปนกัน
คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 36
: การเปลี่ยนรหัสเขาสูระบบ
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ในเวอรชั่นใหมนคี้ ุณสามารถเปลี่ยนรหัสผานไดตามที่ตองการ (เฉพาะรหัสเขาสูระบบเทานั้น) ซึ่งควรทําดวย
ความระมัดระวัง เมื่อเปลี่ยนรหัสใหมแลวตองจดจํารหัสใหได มิเชนนั้น จะเปดเขาโปรแกรมไมไดอีกเลย
เมื่อตองการเปลี่ยนรหัสผาน ทําตามขั้นตอนดังนี้...>>เขาโปรแกรมตามปกติ แลวเปดเขาที่หนาตาง เอกสิทธิ์
เฉพาะสําหรับนายทะเบียน คลิกเมนู Password บริเวณขอบหนาตางโปรแกรมดานบนสุด เหนือหนาตางเอกสิทธิ์ฯ
แลวคลิกที่ เปลี่ยนรหัสการเขาสูระบบ (ดูภาพตัวอยาง)
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จากนั้น เพื่อความปลอกภัย ระบบจะใหคุณใสรหัสผาน อันเดียวกับที่เปดเขา หนาตางเอกสิทธิ์ฯ อีกครั้งหนึ่ง
เมื่อเขาไปที่หนาตาง บัญชีผูใชและกลุม ตรงนี้แหละสําคัญมากๆ คือ จุดอันตราย ที่คุณตองระมัดระวัง ไมควรปรับแตง
นูนนี่นั่น โดยขาดความเขาใจ อาจทําใหโปรแกรมถึงขั้นอวสานเลยก็ได ควรทําตามที่แนะนําโดยเครงครัด

คลิกที่แท็บ การเปลี่ยนรหัสผานการเขาสูระบบ จากนั้น ใสรหัสผานอันเดิมในชองเลขที่(1) แลวใสรหัสใหมที่
คุณกําหนดเอง ในชองเลขที่(2) และ (3) ใหเหมือนกัน คลิกปุม ตกลง เปนอันเสร็จขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผานแลว จาก
นี้ไป การเขาสูระบบ ก็จะใชรหัสผานที่คุณกําหนดนี้ ตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะเปลี่ยนแปลงใหม การเปลี่ยนรหัสผาน
ดังกลาว มีผลเฉพาะเครื่องที่ไดทําการเปลี่ยนรหัส เทานั้น
คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50

หนา : 37
: ระบบปฏิทิน/เวลา
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ปจจัยสําคัญประการหนึ่ง ที่จะทําใหโปรแกรมนี้ ทํางานประมวลผลขอมูลไดอยางแมนยําไดนั้น นอกจากการ
บรรจุขอมูลที่ถูกตองแลว สิ่งจําเปนที่ละเลยไมไดก็คือ ระบบปฏิทิน/ระบบเวลา ของคอมพิวเตอรเครื่องที่ใชทํางานอยู
ตองเปนแบบไทยเทานั้น ซึ่งประกอบดวย วันที่ ชื่อเดือนภาษาไทย เลขป พ.ศ. โดยสังเกตไดจาก บริเวณมุมขวาลางของ
หนาหลัก (ตามภาพตัวอยาง) หากแสดงเปนรูปแบบอื่นๆที่ไมใชปฏิทินไทย จะใชกับโปรแกรมนี้ไมได สงผลกระทบ
โดยตรงกับระบบการทํางาน เริ่มตั้งแตการคียขอมูลวันเดือนปเกิด จนถึงการประมวลผลอายุ และ บัญชีรายชื่อตางๆ จะ
ผิดพลาดไปทั้งระบบ หากพบวาแสดงเปนรูปแบบอื่นๆ จําเปนตองรีบแกไขใหถูกตอง ดวยวิธีการดังนี้คือ
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ที่หนาหลัก คลิกลงบนขอความที่แสดงวันเดือนปอยู ณ ขณะนั้น หมายเลข(1) เมื่อหนาตาง ตรวจสอบระบบ
ภาษา/ภูมิภาค/เวลา/ปฏิทิน... เปดขึ้นมา คลิกที่ปุมหมายเลข (2) จากนั้น ระบบจะพาเขาไปในสวนของการปรับแตง
ระบบภาษา/ภูมิภาค ของ Windows ซึ่งวิธีการปรับแตง Windows 7 กับ Windows XP จะตางกันบาง ดังนี้
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สําหรับกรณี Windows 7 ตรวจสอบปรับแตงใหไดลักษณะตามภาพตัวอยาง หมายเลข (3) และหมายเลข (4)
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนตางๆ แนะนําใหคลิกปุม Apply ตามไปเปนระยะๆ และสุดทายก็คลิก OK
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สําหรับกรณี Windows XP ไลตรวจสอบใหไดลักษณะตามภาพตัวอยาง ตั้งแตหมายเลข (3) ถึงหมายเลข (7)
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนตางๆ แนะนําใหกดปุม Apply ตามไปเปนระยะๆ และสุดทายก็คลิก OK

=========

หมายเหตุ โดยปกติแลวเครื่องคอมพิวเตอรที่ซื้อในประเทศไทย ระบบปฏิทิน จะเปนรูปแบบของไทยอยูแลว
เพียงแต อาจมีการปรับแตงใชรูปแบบอื่นๆดวยวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง หรือไมก็อาจเครื่องคอมพิวเตอรเครื่อง
นั้นเกิดผิดปกติ ในเรื่องของ แบตเตอรี่ CMOS ภายในเครื่องก็ได
(ดูเรื่องแบตเตอรี่ CMOS หนาตอไป)
คูมือการใชโปรแกรมฯ เวอรชั่น 2.50
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ระบบวันเวลา/ปฏิทิน ของคอมพิวเตอร หากมันแสดงผิดเพี้ยนไปเองอยูบอยๆ โดยที่ไมไดมีใครไปยุงกับมัน ก็
เปนสัญญาณเตือนแลววา แบตเตอรี่ CMOS ภายในเครื่องคอมพิวเตอร เริ่มหมดสภาพ สมควรเปลี่ยนไดแลว
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ CMOS ภายในเครื่องนั้น สามารถทําไดดวยตนเอง แตตองใชความระมัดระวังอยางสูง มิ
เชนนั้น หากผิดพลาดรุนแรง อาจถึงขั้นตองซื้อเครื่องใหมก็ได ลักษณะของแบตเตอรี่ CMOS จะมีรูปรางคลายกระดุม
ขนาดประมาณเหรียญ 2 บาท ตามภาพตัวอยาง สําหรับตําแหนงที่อยูนั้น แตละเครื่องก็จะแตกตางกันไป
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หากคุณไมมั่นใจไมอยากเสี่ยง.. ก็ยกเครื่องไปใหชางเขาเปลี่ยนให ก็สบายใจไปอีกแบบ

ศึกษากันมาจนถึงสวนสุดทายนี้แลว เชื่อวาคุณคงพอจะเขาใจหลักการทํางานของ โปรแกรมฐานขอมูลทะเบียนประจํา
มัสยิด ชุดนี้ ตลอดจนเขาใจ วิธีการบรรจุขอมูลตางๆ ไดอยางถูกตองแลว ขอใหคุณประสบความสําเร็จ
ในภารกิจ การบริหารงานทะเบียนของมัสยิด ดวยความเรียบรอย ตลอดไป
ผิดพลาดตกหลนประการใด ขออภัยไว ณ ที่นี้
..สวัสดี..
=====000=====
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