
 

 

คู่มอืการติดตั้งและการใช้โปรแกรม EIS_56 
จดัท าโดย: กลุ่มพฒันาระบบสารสนเทศ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
   โทร. 026285643-4 ต่อ 41-43 
 

 
แฟ้มข้อมูล 

โปรแกรมประกอบดว้ย 4 Files ดงัน้ี 
1. Config.ini  คือ แฟ้มเก็บค่าตวัเลือกของฐานขอ้มูลท่ีใช ้
2. EIS.exe  คือ โปรแกรมท่ีใชท้  างาน 
3. Manual.Doc  คือ คู่มือการใชง้าน 
4. EISdb.mdb  คือ ฐานขอ้มูลจดัเก็บขอ้มูลท่ีสถานศึกษาและส านกังาน กศน.จงัหวดั  

กรอก  และเป็นไฟลท่ี์สถานศึกษาตอ้งจดัส่งใหก้ศน.จงัหวดั   เม่ือ 
กศน.จงัหวดัรวบรวมแลว้ให้จดัส่งไฟลน้ี์ของจงัหวดัใหส้ านกังานกศน.   

ทาง e-mail ท่ี tojung.100.200@hotmail.com 
 

Run โปรแกรม 

1. ใหด้บัเบิลคลิกท่ีโปรแกรม EIS.exe  
2. เคร่ืองจะแสดงหนา้ต่างบล๊อกอิน และรหสัผา่น ใหก้รอกดงัน้ี 

 ล๊อกอินใหก้รอก     admin 
 รหสัผา่นใหก้รอก   password 

3. คลิกปุ่ม ตกลง 
 
 
เคร่ืองมือควบคุม 

1. ใชค้วบคุมการท างานของโปรแกรม เช่น คน้หา เพิ่ม ลบ จดัเก็บ ฯลฯ ซ่ึงเคร่ืองมือควบคุมนั้น
จะมีอยู ่2 ต าแหน่ง และมีหนา้ท่ีต่างกนัดงัน้ี 

A. ต าแหน่งท่ี 1 อยู่ด้านล่างของโปรแกรม (สีขาว)  ใช้ควบคุมข้อมูลตามเมนูหลัก คือ 
สถานศึกษา นกัเรียน อาจารย ์ 

B. ต าแหน่งท่ี 2  จะแสดงก็ต่อเม่ือมีการกรอกขอ้มูลแบบตาราง และต าแหน่งจะอยูใ่ตต้าราง 
(สีเหลือง) ใช้ควบคุมการกรอกข้อมูลในตาราง เช่น จดัการศึกษา จ านวนนักเรียน 
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท เป็นตน้  โดยปกติจะไม่
แสดงสีเหลือง  เพราะจะเก็บอตัโนมติัทุกคร้ังท่ีกรอกตวัเลข  ถ้าหากมีสีเหลืองข้ึนมา 
ตอ้งคลิกท่ีไอคอนรูปแผน่ดิสกสี์เหลือง เพื่อสั่งโปรแกรมจดัเก็บขอ้มูล 
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2. รายการของค าสั่งในเคร่ืองมือควบคุม 
  คน้หาขอ้มูล 
  ไปท่ีขอ้มูลแรกสุด 
   ไปท่ีขอ้มูลก่อนหนา้น้ี 
   ไปท่ีขอ้มูลถดัไป 
   ไปท่ีขอ้มูลสุดทา้ย 
   เพิ่มขอ้มูล 
   แกไ้ขขอ้มูลปัจจุบนั 
   ลบขอ้มูลปัจจุบนั 
   จดัเก็บขอ้มูล 
   ยกเลิกการเปล่ียนแปลงขอ้มูล 

 

กรอกข้อมูลสถิตินักเรียนนอกระบบ 
1. ดา้นบนคลิกเลือกเมนู  สถิติการศึกษา 
2. ดา้นซา้ยมือ เลือกปี  เลือกสังกดั  เลือกจงัหวดั  เลือกช่ือสถานศึกษา 
3. คลิกเลือก         นกัเรียน (นอกระบบ) 
4. ดา้นขวามือสุด  เลือกแบบขอ้มูล  ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูล 2 ชุด 

A.  ขอ้มูล จ านวนนกัเรียน  (ขอ้มูลระดบัสถานศึกษา) 

B.  ขอ้มูล ผูรั้บบริการการศึกษาตามอธัยาศยั   (ขอ้มูลระดบัจงัหวดั) 
5. เลือกไตรมาส  แลว้เลือกเมนูประเภทรายงาน  ไดแ้ก่ 

A. ผูเ้รียน  ขอ้มูลนกัศึกษาเรียน นกัศึกษาจบ แยกเพศ นกัศึกษาปกติ นกัศึกษาพิการ 
B. กลุ่มอาย ุ
C. กลุ่มเป้าหมาย 
D. กลุ่มอาชีพ 

6. เลือกหลกัสูตร    
7. กรอกขอ้มูล  ช่องไหนไม่กรอกให้ใส่เลข 0 ห้ามเป็นช่องว่าง (เดิมเป็นเลข 0 อยูแ่ลว้) 
8. กดปุ่มสีเหลือง  “เพิ่มขอ้มูล”  หรือกดปุ่ม         บนคียบ์อร์ด  เลือกหลกัสูตร  แลว้กรอกขอ้มูล  

ท าเช่นน้ีจนกรอกขอ้มูลครบหลกัสูตรตามแบบรายงาน  หากเพิ่มขอ้มูลแล้วไม่กรอกขอ้มูล    
จะจดัเก็บขอ้มูลไม่ได ้ ใหก้ดปุ่ม “ยกเลิกการเปล่ียนแปลงขอ้มูล” 

9. เม่ือกรอกขอ้มูลเสร็จแลว้ให ้ กดปุ่มสีเหลือง   “จดัเก็บขอ้มูล”  หรือบางคร้ังปุ่มจดัเก็บขอ้มูล 
ไม่เป็นสีเหลือ  หมายถึง  โปรแกรมจดัเก็บขอ้มูลโดยอตัโนมติัแลว้  ใหท้ดสอบเลือกไปเมนูอ่ืน 
 แลว้กลบัมาดูเมนูเดิมท่ีกรอก  จะเห็นวา่ขอ้มูลท่ีกรอกไวย้งัอยู ่

10. สถานศึกษา copy ไฟล ์EISdb.mdb ไวใ้นโฟลเดอร์ช่ืออ าเภอ เพื่อจดัส่งจงัหวดัต่อไป 
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การรวบรวมข้อมูลระดับจังหวดั   เม่ือ กศน.จงัหวดัไดรั้บโฟลเดอร์ของอ าเภอซ่ึงมีไฟล์  EISdb.mdb  อยู ่  
ใหเ้ขา้โปรแกรม EIS แลว้ด าเนินการดงัน้ี  

1. เลือกเมนู  เก่ียวกบัระบบ 
2. เลือก ส ารองขอ้มูล 
3. เลือกรายการยอ่ย รวบรวมขอ้มูล 
4. คลิกปุ่ม รวบรวม  (รูปแผน่ดิสกสี์ขาว) 
5. เลือก Drive ท่ีจดัเก็บขอ้มูลของอ าเภอไว ้
6. ดบัเบิ้ลคลิกท่ี Folder ของอ าเภอ 
7. เลือกช่ือ File  EISdb.mdb ท่ีสถานศึกษาส่งมา หากไม่พบช่ือไฟล์  ทางขวามือตรงช่อง Zip file 

(*.zip) ใหเ้ปล่ียนเป็น All file (*.*) 
8. คลิกปุ่ม ตกลง  
9. เคร่ืองแจง้วา่ด าเนินการเสร็จส้ิน  (17%)  คลิกปุ่ม ตกลง 

 

การส่งข้อมูลให้ส านักงาน กศน.   เม่ือส านกังานกศน.จงัหวดัรวบรวมขอ้มูลครบทุกสถานศึกษาแลว้   
ใหส้ร้างโฟลเดอร์ โดยก าหนดช่ือเป็น  EIS ตามดว้ยช่ือจงัหวดั  เช่น  EIS ก าแพงเพชร  แลว้ Copy ไฟล ์

EISdb.mdb ของจงัหวดัไวใ้นโฟลเดอร์  ส่งโฟลเดอร์น้ีทาง e-mail ท่ี tojung.100.200@hotmail.com 
 

การจัดเก็บข้อมูล    กรณีจะเก็บขอ้มูลของแต่ละปีงบประมาณ  ให้  copy โปรแกรมตน้แบบจากการ   
ดาวน์โหลดไปใชบ้นัทึกขอ้มูลใหม่แต่ละปีงบประมาณ  เช่น  ดาวน์โหลดโปรแกรม EIS_54 ไปไวใ้นเคร่ือง
จดัเก็บไวใ้นไดร์ฟ D ตั้งช่ือเป็น “โปรแกรม EIS ตน้แบบ”   แลว้ copy  ทั้งโฟลเดอร์ไปวางบนหนา้ desktop  
ใชช่ื้อเป็น EIS_54   ถา้เป็นปีงบประมาณหนา้ก็ copy โปรแกรม EIS ตน้แบบไปไวห้นา้ desktop อีกตั้งช่ือ
เป็น EIS_55  เป็นตน้   ส่วนไฟล ์EISdb.mdb ท่ีใชใ้นปีน้ีก็จะมีขอ้มูลเฉพาะของปีงบประมาณ 2553  แต่หาก
ใชโ้ปรแกรมเดิมบนัทึกไปเร่ือย ๆ  ไฟล์จะโตข้ึนเพราะมีขอ้มูลของทุกไตรมาส ทุกปีงบประมาณบนัทึกไว ้ 
การเรียกใชข้อ้มูลก็จะเร่ิมชา้ข้ึนเร่ือย ๆ เพราะไฟลข์อ้มูลโตข้ึนทุกปี 
 
 

การท ารายงานภาพรวมจังหวดั หรือการตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษา 
1. เลือกเมนู  สารสนเทศ 
2. เลือก วเิคราะห์ 
3. เลือกรายการยอ่ยท่ีตอ้งการวเิคราะห์ เช่น นกัเรียน กศน. (ผูเ้รียน) 
4. ส่วนของการท ารายงานประกอบดว้ย 

mailto:tojung.100.200@hotmail.com
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A. รายการขอ้มูล   จะเป็นรายช่ือขอ้มูลจากฐานขอ้มูล  เช่น  ไตรมาส อ าเภอ  การศึกษา   
    เป้าหมายผูเ้รียน  นกัเรียนปกติชาย   ปกติหญิง  พิการชาย  พิการหญิง  ฯลฯ 

B. พื้นท่ีวางขอ้มูล ใชส้ าหรับวางรายการขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ จ าแนกตามคอลัมน์
และจ าแนกตามบรรทัด    ซ่ึงสามารถเลือกรายการข้อมูลมาวางตามจุดท่ีแสดงไวว้่า 
“จ าแนกตามคอลมัน์วางตรงน้ี”    “จ าแนกตามบรรทดัวางตรงน้ี” 

5. หากตอ้งการส่งออกขอ้มูลหรือเพื่อพิมพร์ายงาน สามารถท าไดโ้ดยคลิกปุ่ม XLS หากตอ้งการ
ส่งออกไปยงั Excel หรือ คลิกปุ่ม TXT หากตอ้งการส่งออกเป็น Text file หรือ คลิกปุ่ม HTM 
หรือ XML หากตอ้งการส่งออกไปยงั Website โดยเม่ือคลิกปุ่มดงักล่าวแลว้ให้ก าหนดช่ือแฟ้ม
ในช่อง File name: แลว้คลิกปุ่ม Save 

6. ตวัอยา่งภาพการวางขอ้มูลเพื่อจดัท ารายงาน และการตรวจสอบขอ้มูล 
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