คู่มอื การติดตั้งและการใช้ โปรแกรม EIS_56
จัดทาโดย: กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 026285643-4 ต่อ 41-43

แฟ้มข้ อมูล
โปรแกรมประกอบด้วย 4 Files ดังนี้
1. Config.ini
คือ แฟ้ มเก็บค่าตัวเลือกของฐานข้อมูลที่ใช้
2. EIS.exe
คือ โปรแกรมที่ใช้ทางาน
3. Manual.Doc
คือ คู่มือการใช้งาน
4. EISdb.mdb
คือ ฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลที่สถานศึกษาและสานักงาน กศน.จังหวัด
กรอก และเป็ นไฟล์ที่สถานศึกษาต้องจัดส่ งให้กศน.จังหวัด เมื่อ
กศน.จังหวัดรวบรวมแล้วให้จดั ส่ งไฟล์น้ ีของจังหวัดให้สานักงานกศน.
ทาง e-mail ที่ tojung.100.200@hotmail.com
Run โปรแกรม
1. ให้ดบั เบิลคลิกที่โปรแกรม EIS.exe
2. เครื่ องจะแสดงหน้าต่างบล๊อกอิน และรหัสผ่าน ให้กรอกดังนี้
 ล๊อกอินให้กรอก admin
 รหัสผ่านให้กรอก password
3. คลิกปุ่ ม ตกลง

เครื่องมือควบคุม
1. ใช้ควบคุมการทางานของโปรแกรม เช่น ค้นหา เพิ่ม ลบ จัดเก็บ ฯลฯ ซึ่ งเครื่ องมือควบคุมนั้น
จะมีอยู่ 2 ตาแหน่ง และมีหน้าที่ต่างกันดังนี้
A. ตาแหน่ ง ที่ 1 อยู่ด้า นล่ า งของโปรแกรม (สี ข าว) ใช้ค วบคุ ม ข้อมู ล ตามเมนู หลัก คื อ
สถานศึกษา นักเรี ยน อาจารย์
B. ตาแหน่งที่ 2 จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการกรอกข้อมูลแบบตาราง และตาแหน่งจะอยูใ่ ต้ตาราง
(สี เหลื อง) ใช้ค วบคุ ม การกรอกข้อ มู ล ในตาราง เช่ น จัด การศึ ก ษา จ านวนนัก เรี ย น
จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา จานวนบุคลากรจาแนกตามประเภท เป็ นต้น โดยปกติจะไม่
แสดงสี เหลื อง เพราะจะเก็บอัตโนมัติทุกครั้ งที่ กรอกตัวเลข ถ้าหากมี สีเหลื องขึ้ นมา
ต้องคลิกที่ไอคอนรู ปแผ่นดิสก์สีเหลือง เพื่อสั่งโปรแกรมจัดเก็บข้อมูล
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2. รายการของคาสั่งในเครื่ องมือควบคุม

ค้นหาข้อมูล

ไปที่ขอ้ มูลแรกสุ ด

ไปที่ขอ้ มูลก่อนหน้านี้

ไปที่ขอ้ มูลถัดไป

ไปที่ขอ้ มูลสุ ดท้าย

เพิ่มข้อมูล

แก้ไขข้อมูลปั จจุบนั

ลบข้อมูลปัจจุบนั

จัดเก็บข้อมูล

ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
กรอกข้ อมูลสถิตินักเรียนนอกระบบ
1. ด้านบนคลิกเลือกเมนู สถิติการศึกษา
2. ด้านซ้ายมือ เลือกปี เลือกสังกัด เลือกจังหวัด เลือกชื่อสถานศึกษา
3. คลิกเลือก นักเรี ยน (นอกระบบ)
4. ด้านขวามือสุ ด เลือกแบบข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 2 ชุด
A.
ข้อมูล จานวนนักเรี ยน (ข้อมูลระดับสถานศึกษา)
5.

6.
7.
8.

9.

10.

B.
ข้อมูล ผูร้ ับบริ การการศึกษาตามอัธยาศัย (ข้อมูลระดับจังหวัด)
เลือกไตรมาส แล้วเลือกเมนูประเภทรายงาน ได้แก่
A. ผูเ้ รี ยน ข้อมูลนักศึกษาเรี ยน นักศึกษาจบ แยกเพศ นักศึกษาปกติ นักศึกษาพิการ
B. กลุ่มอายุ
C. กลุ่มเป้ าหมาย
D. กลุ่มอาชีพ
เลือกหลักสู ตร
กรอกข้อมูล ช่ องไหนไม่ กรอกให้ ใส่ เลข 0 ห้ ามเป็ นช่ องว่าง (เดิมเป็ นเลข 0 อยูแ่ ล้ว)
กดปุ่ มสี เหลือง “เพิ่มข้อมูล” หรื อกดปุ่ ม
บนคียบ์ อร์ ด เลือกหลักสู ตร แล้วกรอกข้อมูล
ทาเช่ นนี้ จนกรอกข้อมูลครบหลักสู ตรตามแบบรายงาน หากเพิ่มข้อมูลแล้วไม่กรอกข้อมูล
จะจัดเก็บข้อมูลไม่ได้ ให้กดปุ่ ม “ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล”
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็ จแล้วให้ กดปุ่ มสี เหลือง “จัดเก็บข้อมูล” หรื อบางครั้งปุ่ มจัดเก็บข้อมูล
ไม่เป็ นสี เหลือ หมายถึง โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติแล้ว ให้ทดสอบเลือกไปเมนูอื่น
แล้วกลับมาดูเมนูเดิมที่กรอก จะเห็นว่าข้อมูลที่กรอกไว้ยงั อยู่
สถานศึกษา copy ไฟล์ EISdb.mdb ไว้ในโฟลเดอร์ชื่ออาเภอ เพื่อจัดส่ งจังหวัดต่อไป
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การรวบรวมข้ อมูลระดับจังหวัด เมื่อ กศน.จังหวัดได้รับโฟลเดอร์ของอาเภอซึ่ งมีไฟล์ EISdb.mdb อยู่
ให้เข้าโปรแกรม EIS แล้วดาเนินการดังนี้
1. เลือกเมนู เกี่ยวกับระบบ
2. เลือก สารองข้อมูล
3. เลือกรายการย่อย รวบรวมข้อมูล
4. คลิกปุ่ ม รวบรวม (รู ปแผ่นดิสก์สีขาว)
5. เลือก Drive ที่จดั เก็บข้อมูลของอาเภอไว้
6. ดับเบิ้ลคลิกที่ Folder ของอาเภอ
7. เลือกชื่อ File EISdb.mdb ที่สถานศึกษาส่ งมา หากไม่พบชื่ อไฟล์ ทางขวามือตรงช่อง Zip file
(*.zip) ให้เปลี่ยนเป็ น All file (*.*)
8. คลิกปุ่ ม ตกลง
9. เครื่ องแจ้งว่าดาเนินการเสร็ จสิ้ น (17%) คลิกปุ่ ม ตกลง

การส่ งข้ อมูลให้ สานักงาน กศน. เมื่อสานักงานกศน.จังหวัดรวบรวมข้อมูลครบทุกสถานศึกษาแล้ว
ให้สร้างโฟลเดอร์ โดยกาหนดชื่อเป็ น EIS ตามด้วยชื่อจังหวัด เช่น EIS กาแพงเพชร แล้ว Copy ไฟล์
EISdb.mdb ของจังหวัดไว้ในโฟลเดอร์ ส่ งโฟลเดอร์ น้ ีทาง e-mail ที่ tojung.100.200@hotmail.com

การจัดเก็บข้ อมูล

กรณี จะเก็บข้อมูลของแต่ละปี งบประมาณ ให้ copy โปรแกรมต้นแบบจากการ
ดาวน์โหลดไปใช้บนั ทึกข้อมูลใหม่แต่ละปี งบประมาณ เช่น ดาวน์โหลดโปรแกรม EIS_54 ไปไว้ในเครื่ อง
จัดเก็บไว้ในไดร์ ฟ D ตั้งชื่อเป็ น “โปรแกรม EIS ต้นแบบ” แล้ว copy ทั้งโฟลเดอร์ ไปวางบนหน้า desktop
ใช้ชื่อเป็ น EIS_54 ถ้าเป็ นปี งบประมาณหน้าก็ copy โปรแกรม EIS ต้นแบบไปไว้หน้า desktop อีกตั้งชื่ อ
เป็ น EIS_55 เป็ นต้น ส่ วนไฟล์ EISdb.mdb ที่ใช้ในปี นี้ก็จะมีขอ้ มูลเฉพาะของปี งบประมาณ 2553 แต่หาก
ใช้โปรแกรมเดิมบันทึกไปเรื่ อย ๆ ไฟล์จะโตขึ้นเพราะมีขอ้ มูลของทุกไตรมาส ทุกปี งบประมาณบันทึกไว้
การเรี ยกใช้ขอ้ มูลก็จะเริ่ มช้าขึ้นเรื่ อย ๆ เพราะไฟล์ขอ้ มูลโตขึ้นทุกปี

การทารายงานภาพรวมจังหวัด หรือการตรวจสอบข้ อมูลสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.

เลือกเมนู สารสนเทศ
เลือก วิเคราะห์
เลือกรายการย่อยที่ตอ้ งการวิเคราะห์ เช่น นักเรี ยน กศน. (ผูเ้ รี ยน)
ส่ วนของการทารายงานประกอบด้วย
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A. รายการข้อมูล จะเป็ นรายชื่อข้อมูลจากฐานข้อมูล เช่น ไตรมาส อาเภอ การศึกษา
เป้ าหมายผูเ้ รี ยน นักเรี ยนปกติชาย ปกติหญิง พิการชาย พิการหญิง ฯลฯ
B. พื้นที่วางข้อมูล ใช้สาหรับวางรายการข้อมูลแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ จาแนกตามคอลัมน์
และจาแนกตามบรรทัด ซึ่ ง สามารถเลื อกรายการข้อมู ลมาวางตามจุ ดที่ แสดงไว้ว่า
“จาแนกตามคอลัมน์วางตรงนี้” “จาแนกตามบรรทัดวางตรงนี้”
5. หากต้องการส่ งออกข้อมูลหรื อเพื่อพิมพ์รายงาน สามารถทาได้โดยคลิกปุ่ ม XLS หากต้องการ
ส่ งออกไปยัง Excel หรื อ คลิกปุ่ ม TXT หากต้องการส่ งออกเป็ น Text file หรื อ คลิกปุ่ ม HTM
หรื อ XML หากต้องการส่ งออกไปยัง Website โดยเมื่อคลิกปุ่ มดังกล่าวแล้วให้กาหนดชื่ อแฟ้ ม
ในช่อง File name: แล้วคลิกปุ่ ม Save
6. ตัวอย่างภาพการวางข้อมูลเพื่อจัดทารายงาน และการตรวจสอบข้อมูล
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