
(Program installation)

Client จะไมม่ผีลตอ่
ระบบปฏบิัตกิาร (OS) งใหมไ่ดเ้สมอ ไมม่ผีลตอ่ขอ้มลูจะ

เรยีกวา่ Database Server มี

3 ไฟล์ <ดับเบลิ
คลกิ> setup

<คลกิ> “Next”

คลกิ I accept… และ Next

ส
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คลกิ Install

- คลกิ Finish

- น short cut เขา้สูโ่ปรแกรม IEP

-
Serial Number

Serial Number File
นโปรดตรวจสอบกอ่นวา่ไดรั้บ Serial Number File

ใชง้านหรอืไม่



3

ของโปรแกรมจะถามหา Serial Number File
เป็นนามสกลุ .SNO

จากภาพตัวอยา่ง เป็นการเลอืก Serial Number
File ของ “มหาสารคาม”
Select

ถา้ถูกตอ้งก็สามารถเขา้ไปในระบบงาน หากว่า
พบว่าว่ายังไม่มีการสรา้งฐานขอ้มูล จะแสดง
ขอ้ความใหส้รา้งฐานขอ้มลูใหม่

ใหต้อบ “Yes”

อัตโนมัติ
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แลว้จให ้ Logon เขา้สูร่ะบบ
ขอ้สังเกต บนหนา้จอ Logon จะบอกถงึศนูยเ์ขต

ปรากฏ บนหนา้ Logon ดา้นบนแถบซา้ยสดุ ดัง
REG0941

ของฐานขอ้มูลเกดิจาก “REG”+”รหสัศูนย”์+”
ร ห ั ส จ ั ง ห ว ั ด ” จ า ก ใ น ภ า พ ตั ว อ ย่ า ง
“REG”+”09”+”41” ได ้ REG0941
ฐานขอ้มลูขอ้มลูของ “มหาสารคาม”
ของศนูยก์ารศกึษาพเิศษเขต 9

Logon
โปรแกรมจะกําหนดมาให ้ 1 User
User คอื “admin”
รหัสผา่นคอื รหสัศนูย+์รหสัจงัหวดั
จากตัวอยา่งป้อน
ผูใ้ช:้ admin (ระบบจะแปลงเป็นตัวใหญ่
เอง)
รหัสผา่น: 0941

หากถูกตอ้งก็จะเขา้สู่ฟอร์ม หรือหนา้หลักของ
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รมไมส่ําเร็จ
Internet อาจจะ

มปัีญหา

อนิเตอรเ์นตอยา่งดหีรอืไม ่สันญาน ของ WIFI แรง

เราสามารถเขา้ไปสํารวจโฟลเดอรอ์ยา่งงา่ยๆ
“IEP Online”

<คลกิขวา>

เลอืก “Properties”

“Open File Location”



6

เป็นไฟล์ .EXE Run โปรแกรมหลักเป็นหัวใจของระบบโปรแกรม

รายงานได ้

Words Processing ของ Microsoft
Word เป็นแบบฟอรม์จําลองของรายงานในรปูแบบของ Word ไมม่ไีมไ่ด ้

ของโปรแกรม แมไ้มส่ําคัญมผีลกระทบโดยตรงตอ่โปรแกรม แตอ่าจทําใหห้นา้ตาของโปรแกรม

คปูอง
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3ไฟลเ์ป็นไฟลร์ปูภาพสําหรับ ลายเซนต์
บนคปูองขนาดรปูภาพประมาณ 50x50 นามสกลุเป็นแบบ .JPG
เป็นรปูภาพ แล ้ caapp1 แลว้ copy
ตอ้งการ ( )

เป็นไฟลร์ปูภาพ JPG
mylocation ยน โลโกใ้นหนา้

หลักของโปรแกรม

ไฟลใ์นโฟลเดอร์ Report จะเป็นไฟลเ์ก็บรปูแบบรายงาน หรอืโปรแกรมรายงาน

ไฟลใ์น โฟลเดอร์ Barcode จะเก็บ ฟรอ้นท์ Barcode
ของคปูองแลว้เขา้รหัสบารโ์คด๊ แลว้พมิพบ์นคปูอง
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ขอ้กาํหนดของการใชง้าน

1. ขอ้กาํหนดในการใชส้ญัลกัษณ์ภายในเอกสาร
<> <F4> หมายถงึใหก้ด

แป้นพมิพ์ F4
<Click> หมายถงึ ใหค้ลกิเมาส์ หรอื อาจเขยีนเป็น <คลกิ>
<Double Click> หรอื อาจเขยีนเป็น <ดับเบลิคลกิ>
<Right Click> หมายถงึ ใหก้ดคลกิปุ่ มดา้นขวาของเมาส์ หรอื อาจเขยีนเป็น <คลกิ

ขวา>
[‘ ’] หมายถงึ ภายใน[] คอื

แสดงผลบนฟอรม์
เชน่
[ ] หมายถงึชอ่งป้อนขอ้มลู หรอื Field
[ ] หมายถงึชอ่งป้อนขอ้มลู หรอื Field

Popup Table หมายถงึ ตารางคน้หาขอ้มลู

2.ล็อกออน หรอื ลอ๊กอนิ

เป็นฟอรม์สําหรับ ลอ๊กออน หรอื ลอ๊กอนิ เขา้ทํางานของระบบโปรแกรม
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3. ฟอรม์หลกั (Main Form)

(Main Form)

4.ฟอรแ์ละสว่นประกอบของฟอรม์

จะเรยีกวา่ “ฟอรม์” สําหรับใชใ้นการป้อนขอ้มลู หรอื ทําการใดๆในระบบโปรแกรม
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กลุม่ของ “ ” (Command Button) ลแตล่ะ
โหมด

เลอืก <คลกิ> จะแสดงสถานการณ์ป้อนขอ้มลูเป็นโหมด
“ ”

(Disable)

ป้อนขอ้มลูจะถกูอนุญาตใชง้าน(Enable)

ออกจากโหมดการป้อนขอ้มลู

เป็นการเคลยีร์ [ชอ่งขอ้มลู(ฟิลด)์]

ฟอรม์ ขอ้มลูก็จะไมถ่กูบันทกึเขา้ไปในระบบ

หากอยูใ่นสถานะอนุญาตใหใ้ชง้านจะหมายถงึ

ทําและ

ฟอรม์

หาก อยูนํ่าหนา้ หรอื ตามหลัง หรอื ขา้งบน [ชอ่งป้อนขอ้มลู] จะหมายถงึการเปิดตาราง

เป็นการเปิดตารางคน้หาขอ้มลู [ประเภทความพกิาร]

สามารถ <คลกิขวา> หรอื <ดับเบลิคลกิ> สําหรับเปิดตารางคน้หาแทน<คลกิ> ได ้
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5. เมนู และสว่นประกอบของเมนู

และภายใตเ้มนู จะมรีายการยอ่ยๆ(item
Menu)ใหเ้ลอืกการทํางานภายใน
ละราย อาจจะแตกตา่งกัน (ตัวอยา่งรปูขา้งบน คอื เมนู ”กําหนด” และเมนู “บันทกึ”)

เมนู “ ๆ”
ขา้งบน

6.

- A-Z หรอื a-z
a-z,A-Z,0-9 และ”_” (Under

Score)
- @#$%^* อักษรไทยถอื
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7. การใชต้ารางคน้หาขอ้มลู
ในการป้อนขอ้มลูในระบบ-

“ตารางคน้หาขอ้มลู”

จะ
เป็นการเปิด “ตารางคน้หาขอ้มลู”
ไดห้ากวา่กําลังอยูใ่นโหมดป้อนขอ้มลู

“ตารางคน้หา” ประกอบ
ไปดว้ย ตารางแสดง
ขอ้มลู แถวxคอลมัน์
โดย จํานวนคอลมัน์

ใชค้น้หาขอ้มลู

[แถบคน้หาขอ้มลู]

[กาํหนดกลุม่คน้หา]

เชน่ระบกุลุม่คน้หา “สม”

“สม”
ป้อนคําวา่ ”สม” ในชอ่งกําหนดกลุม่คน้หา
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ในตารา
“สม” ในการแสดง

ขอ้มลูในตารางคน้หาจะแสดง

การกําหนดกลุม่จะทําใหจํ้ากัด
ขอบเขตในการคน้หาใหแ้คบลง

ตอ้งการจะคน้หา

สว่นประกอบตอนทา้ยสดุของตารางคน้หาฯ จะเป็น Sensitive Help Context Indicator
ฯ สามารถคน้หาแบบ Sensitive Help Context กลา่วคอื เราสามารถ

“สมส” อนิดเิคเตอร ์จะปรากฏ “สมส” ดว้ย

< > หรอื <ลกูศรลง>เป็นการ
เคลยีร์ Help Context Help Context ใหม่
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<คลกิ>

<คลกิ>
“สกลุ” จะเป็นการบอกวา่

นักเรยีน เราจะคน้หาผา่น
นามสกลุของนักเรยีน

การเลอืกขอ้มลูในตาราง

<คลกิ> “เลอืก” จาก

หรอื <Enter> ก็จะไดข้อ้มลูตามตอ้งการ

[ ] ในตารางคน้หาขอ้มลู

จะใชร้ะบคุน้หาคําในคยีค์น้หาขอ้มลูเชน่

“นยี”์ แลว้ <Enter> หรอื
<Tab>

“นยี”์ คน
แรก
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ถา้ <คลกิ> “ไปตอ่”

“นยี”์ในรายการลําดับตอ่ไป
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การบนัทกึขอ้มลู IEP

<คลกิ>

IEP

“ ” จะหมายถงึตอ้งการป้อนขอ้มลูใหม่
“แกไ้ข”
“ลบ”
“ออก” การบันทกึขอ้มลูเขา้สูร่ะบบ

จะแสดงสถานะโหมด จะปรากฏสถานะเป็น

เป็นตน้
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จะเป็นการเคลยีรฟ์อรม์ หรอื รเีฟรชฟอรม์  ใหเ้ป็นฟอรม์เปลา่

จะจ
การบันทกึขอ้มลูใดๆ เขา้สูร่ะบบ

IEP

<คลกิ>

[โรงเรยีน] ระบรุหัสโรงเรยีน
หรอื <คลกิขวา> หรอื หรอื
<คลกิ>
ตารางคน้หาฯ และเลอืก

คน้หา

[ บัตรประจําตัว]
ตอ้ง
ประจําตัว 13 หลัก
กอ่น ถงึจะป้อน
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ป้อนขอ้มลูในสว่น

ยังไมต่อ้งบันทกึ

<คลกิ>
IEP
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<คลกิขวา>

<คลกิ>
บันทกึขอ้มลูเขา้สูร่ะบบ

เมอืเสร็จจากการบันทกึขอ้มลูแบบโหมด “ ” สามารถป้อนขอ้มลูรายการ IEP ชดุ

การแกไ้ข IEP

นหาขอ้มลู และเลอืก
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<คลกิ>

แกไ้ข และบันทกึขอ้มลู

การพมิพร์ายงาน IEP

IEP

ตอ้งการจะพมิพ์

คลกิ “ตกลง”
กอ่น
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คคล หรอื รายโรงเรยีน ก็ได ้

“
รายโรงเรยีน”

<คลกิ>

YYPP/TT-RRRR ความ 2 หลักแรก YY คอื
PP คอืรหัสจังหวดั TT คอืรหัส ตัวคมุ Transaction การบันทกึขอ้มลู และ RRRR

[ ] “ววดดปปปป”
“1/12/2555” ผูป้้อนตอ้งป้อน 01122555

ป้อนตอ้งป้อน 0 1-9
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<คลกิขวา> [โรงเรยีน] หรอื <คลกิ> ก็มผีลเชน่เดยีว หรอื อาจป้อนรหัสโรงเรยีนลง
ใน [โรงเรยีน] ไดเ้ลยหากผูป้้อนรูว้า่เป็นรหัสอะไร

ในตัวอยา่งจะเลอืกโรงเรยีน “วดัเจ็ดยอด”

ในชอ่ง(คอลัมน)์ “เลอืก”

“เลอืก”
แลว้ <คลกิขวา> จะเป็นการไม่ <ดับเบลิคลกิ>

<คลกิ> “ตกลง”
ไว ้ <คลกิ> “บันทกึ”
โปรแกรมจะประมวลผลสรา้งคปูองใหโ้ดย
อัตโนมัติ
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ยนืยันการบันทกึขอ้มลู รอการประมวลผลการบันทกึขอ้มลูสกัครู่

ป้อนสามารถทํารายการอนุมัตริายการ

ถา้ไมม่ี <คลกิ> “ออก”

ออกมาตรวจสอบโดย <คลกิ>
พมิพร์ายงาน

<คลกิ> “OK”
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ตัวอยา่งรายงานจะแสดงบนจอภาพ สามารถตรวจสอบทางจอภาพหากยังไมต่อ้งการพมิพ์

อนุมัติ

<คลกิ>

<คลกิ>
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การพมิพค์ปูอง และ การพมิพซ์อ่มคปูอง

การพมิพค์ปูอง

“บันทกึ” เลอืกรายการ “จัดพมิพค์ปูอง”

คลกิ
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“บา้นแม่
แฝก”

รายการอนุมัตถิกูแสดงบนฟอรม์

<คลกิ>

พมิพค์ปูอง

กําหนด ประเภทงบประมาณ ใน
ชอ่ง [ประเภทงบฯ] และ
ปีงบประมาณ ในชอ่ง
[ปีงบประมาณ]

<คลกิ> “บันทกึ/พมิพ”์
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จะแสดงตัวอยา่งการพมิพบ์นจอภาพ

<คลกิ>

พมิพค์ปูอง และ <คลกิ> “Print”
เลอืก
*หมายเหต*ุ

(โปรดดกูารกําหนดคา่กระดาษสําหรับการพมิพค์ปูอง)
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การพมิพซ์อ่มคปูอง

“บันทกึ” เลอืกหวัขอ้ “พมิพซ์อ่มคปูอง”

บนจอภาพแสดงฟอรม์การพมิพซ์อ่มขอ้มลู

<คลกิ>
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ซอ่มขอ้มลู จากตัวอยา่งเลอืก
“บา้นแมแ่ผก”
“5513010043”

เลอืกมา

<คลกิ>

ซอ่ม

บนฟอรม์จะแสดงร



31

ในชอ่ง “เลอืก” <คลกิ>

เป็น

<คลกิ>

ยนืยันการพมิพ์

จะแสดงตัวอยา่งการพมิพบ์นจอภาพ

<คลกิ>
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Printer ใน Windows 7
ขนาดของกระดาษของ คปูอง

Windows 7 จะแตกตา่งไปจาก Windows XP
หรอื Windows

1. จากหนา้ Desktop ของ Windows 7
Devices and Printers ดัง

ภาพดา้นซา้ย

2. Devices and
Printers

กันแลว้แตค่อมพวิเตอรข์อง
ใครของมัน แตก่ารพมิพใ์ช ้
Printer
Printer
คอื EPSON-LQ 300+

<คลกิ>
EPSON LQ-300+
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3. ให<้คลกิ>
Adjust Print Options ของ

ดังภาพ

4.
<คลกิ> Adjust print options
จะมแีทปตา่งๆในการปรับแตง่การ

และแตล่ะรุน่จะไมเ่หมอืนกัน แต่

4.1 ในชอ่ง New
Name ใ
“myCupon” และ
<คลกิ>

inch ดังภาพ
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4.2 Height ใหใ้สค่า่ 3.00
ก็คอืคา่ความยาวหรอืความสงูของ

ไดจ้ากไม ้
บรรทัดธรรมดายาว 3
กวา้ง 9 มคีา่เป็น 10 ไม่
เป็นไรไมม่ผีลในการพมิพด์า้นกวา้ง

4.3 <คลกิ>
Save
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5.กําหนดให ้“myCupon”
<คลกิ> Adjust print

options ของ ESON-300+ และ<คลกิ> Advanced…

5.1 Paper Size ใหเ้ลอืก “myCupon”

ของเรา

หลังจากเลอืกเสร็จ <คลกิ> OK เป็นอัน
า
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Printer ใน Windows  XP หรอื Vista
การกําหนดจะคลา้ย Windows 7 แตจ่ะแตกตา่งกันเล็กนอ้ย แตห่ลักการจะคลา้ยๆกัน

1. Printers and Faxes
ใน Windows XP หรอื Vista (ถา้
ไมไ่ด ้ install ไดรฟ์เวอรข์อง

install ให ้
เรยีบรอ้ยกอ่น)
Printers and Faxes

2.ในสว่นขาวของหนา้จอ(ภายในกรอบ
(Printers and Faxes) แลว้ <คลกิ>
ขวา จะปรากฏเมนูเล็กๆ

Server Properties

จะได ้Printer Server Properties
Create a new form

3. Create a new form ให<้คลกิ>
“ถกู”

4.ในชอ่ง Form Name
กระดาษ “myCupon”
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5
สว่นของ Form
description
(measurements)

แบบ English และ
Paper size ใหกํ้าหน
คา่ Width เป็น 9 และ
คา่ Height เป็น 3 ตาม
ภาพ

6. Save
Form แลว้<คลกิ>
บันทกึ

9x3
ของขนาดกระดาษวา่ “
myCupon” และขนาด

ไปปรากฏใน list ของ ระบบ
คอมพวิเตอรข์องเรา
<คลกิ> Close เป็นการ

กระดาษสําหรับใชพ้มิพค์ปูอง

“myCupon

7. กําหนดให ้“myCupon” เป็นคา่หลกัให ้
“Printers and Faxes”

8. <คลกิ> (Epson LQ 300)
Properties <คลกิ>เลอืก
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9. เลอืก<คลกิ> Printing
Preferences…

10.<คลกิ> Advanced

11. Combo Box ของ Paper Size 12.<คลกิ> “myCupon”
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13.
Combo Box ของ Printer
Qualities
ละเอยีดมากก็พมิพช์า้มาก

180 x 180
ด แตค่วามละเอยีดของ

การทดสอบ พอใชไ้ด ้

<คลกิ> OK

“myCupon”

14. ปรับแตง่การ Feed
Properties เลอืก<คลกิ> Printing
Preferences…

15. ในหนา้ Printing Preferences เลอืก<คลกิ>
Paper/Quality
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16. Combo box ของ Paper Source เลอืก
Tractor Feed

17 Color ใหเ้ลอืก Black & White เพราะ
Color ก็ไมม่ี

ผลในการพมิพ ์แตอ่าจจะทําใหก้ารพมิพช์า้ลงเล็กนอ้ย
แนะนําใหเ้ลอืกในโหมด Black & White ดกีวา่

<คลกิ> Apply ใหร้ะบบคอมพวิเตอรไ์ดรั้บรู ้
<คลกิ> OK

จะทํางาน

การกําหนดขนาดกระดาษใหโ้ปรแกรมสําหรบัพมิพค์ปูอง
เป็นการกําหนดทําใหโ้ปรแกรมของการพิ

“จดัพมิพค์ปูอง” หรอื “พมิพซ์อ่มคปูอง” ก็ได ้
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ดับเบลิ<คลกิ>
“

คปูอง”

[User iD] ป้อน “mycupon”
[Password] ป้อน “mycupon”

ตัวเล็ก

ถา้ถกูตอ้งจะแสดง

ใชส้ําหรับการควบคมุ
การพมิพ ์คปูอง เป็น
โปรแกรมควบคมุใน
การพมิพค์ปูอง

ตําแหน่งตา่งๆ ของ
ตัวแปรบนโปรแกรม

โดยพละการ แตก่าร
อง

พมิพส์ามารถทําได ้
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<คลกิ> File เลอืก Page Setup…

- Report Properties หรอืคณุสมบัตขิองไฟล์ Report ให<้คลกิ>
Page SetUp...

<คลกิ> Size “myCupon”
กระดาษ 10x3 “myCupon”
<คลกิ> OK
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<คลกิ> OK
ตอ้งการ <คลกิ> OK

- Report
File Save

- File Close
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การสํารองขอ้มลู (Backup Data)
(Backup)

แตใ่นระบบโปรแกรมภ
ปลอดภัยของขอ้มลู ทําใหแ้น่ใจวา่หากเกดิความเสยีหายตอ่ Server กลาง การกูข้อ้มลู หรอืการ
เรยีกขอ้มลูคนื จะไดข้อ้มลูลา่สดุ

การสํารองขอ้มลู (Backup Data)
จะสํารอง

ขอ้มลู
“mybackup” D

<ดับเบลิคลกิ> D เปิด Drive

<คลกิ>
“New” “Folder”

“mybackup”

ดว้ยอกัษร A-Z หรอื a-z ตามดว้ยอกัษร
A-Z หรอื a-z หรอื ตวัเลข 0-9

“_” (อนัเดอรส์กอร)์
1mybackup ผดิ
My backup ผดิ
My-backup ผดิ “-”
My$backup ผดิ $
Mybackup123 ถกู
My_backup ถกู
My12backup ถกู

จากเมนูหลัก <คลกิ> “อรรถประโยชน”์
“รายการ” เลอืก “สํารองขอ้มลู

(Backup Data)”
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าหลักคอื “โปรแกรม WinAR” Windows XP
หรอื หรอื Windows 7 WinAR ใน
ตําแหน่งโฟลเดอร์

อยูแ่ลว้ อาจจะใชโ้ปรแกรม WinZip
โปรแกรม WinZip ไว ้ Win AR
Windows อยูแ่ลว้

<คลกิ>
จะเก็บไฟลส์ํารองขอ้มลู หากยังไมม่ี

<คลกิ> “Make
New Folder” เลอืกโฟลเดอร ์หรอื
สรา้งใหม่
“mybackup” <คลกิ> OK เลอืก
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- REG0813 Database
- 25551014_222637

<คลกิ> “สํารองขอ้มลู”

จะ export ขอ้มลูจาก Database

จะ
WinAr จะไดไ้ฟลข์อ้มลู .RAR

<คลกิ> OK “สํารอง
ขอ้มลู”

mybackup และก็คอื
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การเรยีกคนืขอ้มลู(Data Recovery)
การเรยีกคนืขอ้มลูเป็นการ Restore ขอ้มลูจากข ้

ปัจจบุันเกดิความเสยีหาย การเรยีกคนืขอ้มลูจะ ไดทํ้า

เลอืกรายการ “อรรถประโยชน”์ ในหนา้หลัก

ในเมนูเลอืก “เรยีกคนืขอ้มลู(Restore DATA)

จะไดฟ้อรม์สําหรับทํางานเรยีกคนืขอ้มลู

WinRAR

เลอืกไฟล์ .RAR
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D

ในโฟลเดอร์ myBackup เปิดโฟลเดอร์
เลอืกไฟล์ .RAR

ไดไ้ฟลล์งบนฟอรม์ หรอืไม่
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<คลกิ> “OK”

โครงสรา้งของฐานขอ้มลูใหม ่และนําเขา้
ขอ้มู
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งเรยีน และ รายบคุล การใชร้ะบบ ออนไลน์
( ) จะเกดิการชนกันของขอ้มลู หากมกีารใชโ้ปรแกรมในการอนุมัติ

บันทกึขอ้มลูพรอ้มๆกันภายในจังหวดัเดยีวกัน

บันทกึขอ้มลูพรอ้มๆกันแลว้ ยัง

ไมม่โีอกาสจะเกิ นไดเ้ชน่กัน และทําใหเ้กดิการขดัแยง้
ของขอ้มลู

“ ”

ในตัวอยา่งจะเลอืกโรงเรยีน “วดัเจ็ดยอด”

<คลกิ>
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“สถาพร คา้แวน่” ใน
ตัวอยา่งไปคน้ในหนา้ป้อนขอ้มลู IEP ดู

“บา้นแมแ่ฝก“

ไดม้กีารชนกันชดุขอ้มลู “วดัเจ็ด
ยอด” และ “บา้นแมแ่ฝก”
จงึมโีปรแกรมเฉพาะในการ

นตน้

มนีอ้ยมากๆ ในตัวอยา่งเป็นการจง
ใจแสดงใหเ้ห็นวา่มโีอกาสเชน่กัน
การแกตรวจเช็คทําไดโ้ดย

“บันทกึ “ เลอืก “ ”
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หนา้ตาของฟอรม์จะเหมอืน
“ ” <คลกิ>

มกีาร
ขดัแยง้ของขอ้มลู

จากตัวอยา่งคอืโรงเรยีน”วดัเจ็ดยอด” เลอืก
แลว้จะไดร้ายการขอ้มลู

<คลกิ> “ประมวลผลเช็คขอ้มลู”

<คลกิ> “บันทกึ”

<คลกิ> “Yes” ยนืยันการบันทกึขอ้มลู
<คลกิ>

“OK”



53

สงัเกตวา่หลังจากประมวลผลเช็คแลว้จะไดข้อ้มลูเป็นของโรงเรยีน “บา้นแมแ่ฝก” สว่น
โรงเรยีน “วดัสวนดอก”
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การยกเลกิขอ้มลูออกจากระบบ
วตัถปุระสงคข์องการทํายกเลกิ

ตัวอยา่งเชน่
จะเห็นไดว้า่จากตัวอยา่งมี
“ภมูพัิฒน ์แสงจันทร”์ อยูส่อง

บัตรประจําตัว และ พสิจูนแ์ลว้
วา่ เป็นคนเดยีวกั

จากระบบไป

ภวูดล ศรบีญุเรอืง มสีองรายการ แตผ่ดิพลาด

024 เป็น 204
ประจําตัว แตเ่ป็นบคุลคนเดยีวกัน หลัง
ตรวจสอบแลว้ และตอ้งการเอารายการใด

3 รายการ และ
ตอ้งการเอาออก 2
เดยีว

“การจัดการขอ้มลู” เลอืก รายการ “ยกเลกิขอ้มลู IEP ออกจากระบบ”
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<คลกิ>

ยกเลกิออกจากระบบ

จากตัวอยา่ง ตอ้งการเอารายการ
“แสงส ีกธุรรม” ออกจากระบบ

เดยีวกัน จะยกเลกิ “แสงส ีกธุรรม”
บัตร 1580400125581
ออกจากระบบ

<คลกิ>

สงัเกตสถานะโหมดการทํางาน

<คลกิ>
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<คลกิ> “OK”

<คลกิ> “Yes” ยนืยันการบันทกึ
ขอ้มลู

<คลกิ> “OK”

และจะแสดงฟอรม์วา่ง

<คลกิ> ออกจากโหมดป้อนขอ้มลู

ลองเปิดตารางคน้หาขอมลูดู

ขอ้มู
อกีตอ่ไป
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การกําหนดผูใ้ชง้าน

ในหนา้โปรแกรมหลัก
หลังจาก logon เขา้มาไดแ้ลว้
<คลกิ>เลอืก รายการ
“อรรถประโยชน”์

”รายการ” เลอืกรายการ “กําหนด
ผูใ้ชง้าน :USER”

เปิดฟอรม์สําหรับการสรา้ง แกไ้ข หรอื ลบ ผูใ้ชง้าน

<คลกิ> “ ”
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จะสรา้งรหัสผูใ้ชโ้ดยอตัโนมัติ
<คลกิ> ” ”

จากตัวอยา่งชอ่ง
[ (User Name)]
คอื logon เขา้สรูะบบโปรแกรม
ชอ่ง

[ ]
ผูใ้ชง้าน

<คลกิ> “บันทกึ” บันทกึขอ้มลู

ยนืยันการบันทกึ

หลังจากบันทกึเสร็จ จะกลับสูฟ่อรม์เปลา่ ถา้
ตอ้งการป้อนขอ้มลูคนตอ่ไป สามารถป้อน
ขอ้มลูตอ่ ไปไดเ้ลย

<คลกิ> ออก หากไมต่อ้งการป้อนขอ้มลูอกีตอ่ไป

เรยีบรอ้ยแลว้ “จบการทํางาน” และออกจากการป้อนขอ้มลู
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วธิกีารกาํหนดงาน ใหผู้ใ้ช้
งจะไมส่ามารถทํางานใดๆของระบบได ้

จนกวา่จะถกูกําหนดงานใหทํ้างาน

logon และ logon “TEST”

logon เขา้หนา้ฟอรม์หลัก ดว้ย
ผูใ้ช ้ “TEST” กอ่นจะยังไมม่รีายการ
ใดๆใหเ้ลอืกทํางาน ตอ้งกําหนดงาน
ใหผู้ใ้ชก้อ่น โดย ADMIN

Login ดว้ย ADMIN

เลอืกรายการ “อรรถประโยชน”์



60

เมนู “รายการ” เลอืกรายการ “
กําหนดการใชง้าน : JOB
Definition”

ฟอรม์สําหรับกําหนดงานใหผู้ใ้ช ้ ขวามอืบนฟอรม์

ยังเป็นของ อยู่
เคลยีรฟ์อรม์

<คลกิขวา>

“TEST”

บนฟอรม์จะเป็น หัวขอ้การใชง้านของผูใ้ชง้าน
“TEST”
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กําหนดใหผู้ใ้ชง้าน

บันทกึ
ระบบจะบันทกึขอ้มลูและออก

อ เขา้ Logon ดว้ยผูใ้ช ้
“TEST”

จะปรากฏวา่มหีัวขอ้ใหเ้ขา้ทํางานในหน ้

<คลกิ> เขา้ไปเลอืกการทํางาน ก็
จะพบวา่ยังไมม่เีมนูรายการใดๆใหเ้ขา้ทํางาน

“TEST” เขา้ทํางาน

กําหนดงานยอ่ยใหผู้ใ้ชก้อ่น

<คลกิขวา>

ผูใ้ชง้าน “TEST”
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“TEST”

จะ<คลกิ>เขา้ไปกําหนดงานยอ่ยในรายการหลัก

”แทบ” คอืเมนูในการทํางาน
ในแตล่ะ “แทบ” มี

ในแตล่ะรายการยอ่ยๆ ในแตล่ะ “แทบ”

เขา้ถงึการทํางานใหผู้ใ้ชแ้ตล่ะราย คอืรายการ

ใหผู้ใ้ช ้ “TEST”
กําหนดดังภาพ

และกําหนดใหส้ามารถทํารายการรายงานได ้

สามรายการ (ตามรปู)
บันทกึขอ้มลู
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กลับสูห่นา้กําหนดหลกั
<คลกิ>

ออกจากการกําหนดงานให ้
ผูใ้ช ้

logon ดว้ย “TEST”

อกเขา้รายการ

ผูใ้ช ้ “TEST”
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การกาํหนด ซเีรยีลนมัเบอร ์ใหผู้ใ้ชง้านระดบัโรงเรยีน
ในระบบ สามารถกระจายงาน โดยสามารถสําเนาตัว

ใชง้านในการป้อน
ขอ้มลูนําสง่ ขอ้มลู IEP ของโรงเรยีนตา่งๆ ได ้ น

เลอืกรายการ “กําหนด Serial Number สําหรับโรงเรยีน”

ในหนา้โปรแกรมหลักจากรายการ
“อรรถประโยชน”์

<คลกิ>

Serial Number
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Serial Number เป็น
ไฟลเ์ฉพาะสําหรับ ล็อกโปรแกรม
ใหเ้ข ้
ตอ้งกําหนด โฟลเดอร ์เก็บไฟล์

โฟลเดอร์

<คลกิ>

ในตัวอยา่งสรา้ง
Serial

Number
ไดรฟ์ D

SerialNumber(ตดิกัน)

[โรงเรยีน]
<คลกิขวา>

ตอ้งการกําหนด Serial
Number
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จากตัวอยา่งจะเลอืก
โรงเรยีน“ตําบลบา้นแป้น”
รหัส“510038”

“COSC”+”รหัสโรงเรยีน” จากตัวอยา่ง “COSC510038” จะเก็บไว ้
ในโฟลเดอร์

บันทกึขอ้มลู
ก็จะไดไ้ฟล์ Serial Number ตาม

“COSC510038.SNO”
Serial

Number

ในโฟลเดอร ์จะมไีฟล์ Serial
Number 2

Copy

ง
พรอ้มใชง้านตามตอ้งการ
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ใน

โปรแกรมจะเรยีกหา ไฟล์ Serial Number เลอืก ไฟล์ Serial Number

ถา้ถกูตอ้งจะเขา้สูก่าร logon เขา้ระบบ
แตจ่ะสงัเกตไดว้า่ไมต่องกําหนดผูใ้ช ้
ผูใ้ชจ้ะเป็นคา่ถกูกําหนดไวเ้รยีบรอ้ย
แลว้ และไมม่รีหัสผา่น

ทํางานเพยีงรายการเดยีว และใน
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จะถกูจํากัดหัวขอ้การทํางานในแตล่ะเมนูไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ในแตล่ะเมนู

จะพบวา่ มี
“SC510038” ถกูกําหนดอยู่
ในรายการของผูใ้ชง้านใน
ระบบ

การป้อนขอ้มลู IEP

นและบันทกึขอ้มลู
ขอ้มลูจะถกูออนไลนไ์ปยงั
ศนูยจั์งหวดัไดทั้นท ีดัง

โรงเรยีน
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IEP

<คลกิ>

ขอ้มลู IEP
มขอ้มลูเขา้ไปใน

ระบบ

ในตัวอยา่งผูป้้อนจะสามารถป้อนขอ้มลูของโรงเรยีน “ตําบลบา้นแป้น”
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จากตัวอยา่งจะลองบันทกึขอ้มลูดังภาพ

และหากเปิดตารางคน้หาขอ้มลู แน่นอน
วา่จะแสดงรายการนักเรยีนโรงเรยีน
“ตําบลบา้นแป้น”

<คลกิ>

โรงเรยีน “ตําบลบา้นแป้น”
จะมาปรากฏในขอ้มลูระดบั
จังหวดัเรยีบรอ้ย และ
สามารถจัดการขอ้มลูไป


