
คู่มือการใช้งาน 
โปรแกรมระบบบันทึกข้อมูลสําหรับผู้ควบคุมงานสนามบนแท็บเล็ต 

(MICS6TH Supervisor’s System) 
การสํารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองสถิติสังคม 
และ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



โครงการการสํารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2562 
โปรแกรมสําหรับผู้ควบคุมงานสนาม (Supervisor Menu) โครงการการสํารวจสถานการณ์เด็กและ 
สตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 ใช้การบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม CSPro 6.3 บนเครื่อง Tablet 
ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 จึงทําการติดตั้งโปรแกรมบันทึกข้อมูลของโครงการฯ เพ่ือให้โปรแกรมระบบ 
บันทึกข้อมูลทํางานได้ 

10 ข้อควรทราบเกี่ยวกับโปรแกรมบันทึกข้อมูล (Quick Start) 
1. การเตรียมความพร้อมของระบบ 
1. แท็บเล็ต Acer รุ่น IConia W1-811 พร้อม Windows 8.1 ลิขสิทธิ์ (ติดตั้งมากับเครื่องแล้ว) 
2. โปรแกรม CSPro 6.3 
 
2. การติดตั้งระบบ 
โปรแกรมบันทึกข้อมูลสําหรับพนักงานสัมภาษณ์ต้องติดตั้งที่ “C:\MICS6TH” 
3. ส่วนประกอบของระบบ 
ในโฟลเดอร์ MICS6TH มีโฟลเดอร์ย่อยจํานวน 19 โฟลเดอร์ ดังนี้ 
1) โฟลเดอร์ Accepted 
2) โฟลเดอร์ Applications: มีโฟลเดอร์ย่อยจํานวน 7 โฟลเดอร์ ดังนี้ 
 2.1) โฟลเดอร์ Central: ใช้เก็บโปรแกรมผู้ใช้งานสําหรับพนักงานส่วนกลาง 
 2.2) โฟลเดอร์ Common: ใช้สําหรับเก็บไฟล์การตั้งค่าโปรแกรม 
 2.3) โฟลเดอร์ Dicts: ใช้สําหรับเก็บ Data Dictionary ของโปรแกรม 
 2.4) โฟลเดอร์ Entry: ใช้สําหรับเก็บโปรแกรมแบบสอบถาม 
 2.5) โฟลเดอร์ Export:  
 2.6) โฟลเดอร์ Interviewer: ใช้เก็บโปรแกรมผู้ใช้งานสําหรับพนักงานสัมภาษณ์ 
 2.7) โฟลเดอร์ Supervisor: ใช้เก็บโปรแกรมผู้ใช้งานสําหรับผู้ควบคุมงานสนาม 
3) โฟลเดอร์ Arrived :  
4) โฟลเดอร์ Closed : 
5) โฟลเดอร์ Data: ใช้สําหรับเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามต่าง ๆ ได้แก่ ครัวเรือน ผู้หญิง ผู้ชาย 
เด็กอายุ 5-14 ปี และเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี เริ่มต้นระบบครั้งแรกจะเป็นโฟลเดอร์ว่างเปล่า หลังจากปฏิบัติงาน
สนามแล้ว 
ระบบจะสร้างไฟล์เหล่านี้ 
Hxxxxyyy 



Wxxxxyyy 
Mxxxxyyy 
Cxxxxyyy  
Fxxxxyyy 
โดยที่ xxxx หมายถึง ลําดับที่ของ EA ตัวอย่าง และ yyy หมายถึง รหัสประจําตัวของ 
พนักงานสัมภาษณ์ เช่น H0285123 หมายถึง EA ตัวอย่างลําดับที่ 0285 และพนักงานสัมภาษณ์รหัส 123 
6) โฟลเดอร์ Delegated :  
7) โฟลเดอร์ Finalized :  
8) โฟลเดอร์ Fldck :  
9) โฟลเดอร์ GPS :  
10) โฟลเดอร์ Preparation :  
11) โฟลเดอร์ Receive :  
12) โฟลเดอร์ Reference: ไฟล์อ้างอิงที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น EA ตัวอย่าง ครัวเรือน 
ตัวอย่าง รายชื่อสมาชิกในทีม 
13) โฟลเดอร์ SPSS :  
14) โฟลเดอร์ Sync :  
15) โฟลเดอร์ Tasks : 
16) โฟลเดอร์ Temp : สําหรับเก็บไฟล์ชั่วคราวของระบบ 
17) โฟลเดอร์ Update:  
18) โฟลเดอร์ Utils : 
19) โฟลเดอร์ Work: เริ่มต้นระบบครั้งแรกจะเป็นโฟลเดอร์ว่างเปล่า ใช้สําหรับเก็บไฟล์การ 
มอบหมายงาน 
4. การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างแท็บเล็ต 
เครื่องต้นทาง  เครื่องปลายทาง  วัตถุประสงค์  วิธีการ 
ผู้ควบคุมงานสนาม  พนักงานสัมภาษณ์  เพ่ือมอบหมายงาน  บลูทูธ 
ผู้ควบคุมงานสนาม ส่วนกลาง เพ่ือส่งข้อมูลที่สัมภาษณ์แล้ว  WIFI/Cellular 
พนักงานสัมภาษณ์  ผู้ควบคุมงาสนาม  เพ่ือส่งข้อมูลที่สัมภาษณ์แล้ว  บลูทูธ 

 

 
 



 
6. การใช้งานโปรแกรมในแนวตั้ง 
เนื่องจากโปรแกรมบันทึกข้อมูลได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับจอภาพในแนวตั้ง ดังนั้น ควรล็อค 
หน้าจอ ให้อยู่ในแนวตั้ง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการแสดงผล 

                          
 
7. การตั้งค่าวันที่และเวลา 
 โปรดตั้งค่าวันที่ รวทมั้งเวลาของเครื่องที่ใช้ปฏิบัติงานให้เป็จปัจจุบัน มิฉะนั้น อาจเกิดข้อความแจ้งเตือน
และทําให้โปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้ 

 
 

8. การสร้างเมนูลัด (Short cut) สําหรับเรียกใช้โปรแกรม 
 เข้าไปที่ “C:\MICS6TH\Applications\Superviser” จะพบกับไฟล์ดังนี้ 



 
 ให้สร้างเมนูลัดสําหรับไฟล์ชื่อ “Superviser.pff” ซึ่งจะมีสัญลักษณ์เป็นสัญญาณไฟจราจร โดยการคลิก
ค้างที่ไฟล์ดังกล่าว จะมีเมนูขึ้นมาให้เลือก “Send to” แล้วตามด้วย “Desktop (create short cut)” 

 
 

การใช้งานโปรแกรมตรวจงานสําหรับผู้ควบคุมงานสนาม 
 
การเข้าสู่ ระบบบันทึกข้อมูล 

ให้ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Superviser ท่ีสร้างไว้แล้วบนหน้าจอ Desktop เพ่ือเริ่มต้นการทํางาน 

โปรแกรมตรวจงานของผู้ควบคุมงานสนาม 



 
รูปแสดงหน้าจอ Desktop ของแท็บเล็ต 

 
เมื่อเข้าสู่โปรแกรม ในหน้าแรกจะแสดงข้อความ “Welcome to MICS-6 Thailand 2019 Superviser 

menu” และรหัสและชื่อพนักงานสัมภาษณ์  พร้อมกับช่องสําหรับเลือก EA (Cluster number) ดังรูป 

ไอคอน 
Superviser 

 
 



 
รูปแสดงหน้าจอหลักของ Interviewer Menu 

 

 เมื่อระบุ EA (Cluster number) กดปุ่ม  เพ่ือเรียก Option menu  

 เมื่อกดปุ่ม  จะมีหน้าต่างยืนยันการเลือก EA (Cluster number) แสดงขึ้นมา ให้กด “Yes” 
 

รหัสและชื่อผู้ควบคุมงานสนาม 

ช่องใส่ EA (Cluster number) 



 
รูปแสดง การยืนยันการเข้าสู่ EA (Cluster number) ที่เลือก 

 
 



 
รูปแสดง Option menu  

 
 Option menu จะมีเมนูต่าง ๆ ดังนี้ 

1. งาน ใช้เปิดหน้าต่างดูงานที่จะมอบหมายจากให้พนักงานสัมภาษณ์ และเข้าสู่การตรวจงาน
แบบสอบถามต่าง ๆ  

2. แลกเปลี่ยนข้อมูล ใช้สําหรับเลือกพนักงานสัมภาษณ์เพ่ือมอบหมายงาน และรับส่งงาน  



3. แลกเปลี่ยนขู้มูลกับส่วนกลาง ใช้สําหรับส่งงานให้ส่วนกลาง 
4. จบการทํางาน ใช้สําหรับปิดโปรแกรม 
5. ปุ่มย้อนกลับ ใช้สําหรับปิด Option menu เพ่ือเปลี่ยน EA ใหม ่

 
การมอบมายงานให้พนักงานสัมภาษณ์ 
1. กดเมนู “งาน” เพ่ือเข้าสู่ระบบมอบหมายงาน  
เมื่อเข้าสู่ระบบมอบหมายงานแล้วจะเห็นครัวเรือนต่าง ๆ อยู่ในระบบสีพื้นหลังแต่ละครัวเรือนจะเป็นสี
ขาว ดังรูป 



 
รูปแสดงครัวเรือนที่ต้องการมอบหมายให้พนักงานสัมภาษณ์ 

 
2. กดเลือกครัวเรือนที่ต้องการมอบหมายให้พนักงานสัมภาษณ์ จะมีรายชื่อพนักงานสัมภาษณ์แสดง

ขึ้นมา กดเลือกชื่อพนักงานสัมภาษณ์ท่ีต้องการ 



 
รูปแสดงการเลือกพนักงานสัมภษณ์ที่ต้องการมอบหมายงาน 

 
เมื่อมอบหมายงานเรียบร้อยแล้วพ้ืนหลังจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า ดังรูป 

 



 
รูปแสดง หน้าจอเมื่อมอบหมายงานเรียบร้อย 

 

3. เมื่อมอบหมายงานเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม  เพ่ือกลับสู่หน้า Option menu และเมนู “แลกเปลี่ยน
ข้อมูล” จะเปลี่ยนเป็นสีแดง ดังรูป 

 
 



การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพนักงานสัมภาษณ์ 
1. หน้า Option menu กดเมนู แลกเปลี่ยนข้อมูลกับพนักงานสัมภาษณ์ ดังรูป 

 
รูปแสดง Option Menu เมื่อมอบมายงานเรียบร้อย 

 
 

2. กดเมนู แลกเปลี่ยนข้อมูลกับพนักงานสัมภาษณ์ จะแสดงรายชื่อพนักงานสัมภาษณ์ข้ึนมา ดังรูป 

 
รูปแสดงพนักงานสัมภาษณ์ 



 
3. เลือกพนักงานสัมภาษณ์ท่ีต้องการ จะแสดงหน้าต่างดังรูป 

 
รูปแสดงหน้าต่างแลกเปลี่ยนข้อมูล  

 
เมื่ออีกฝ่ายทําตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น จะแสดงหน้าต่างการรับ (Recived) หรือ ส่ง (Sent) งาน 

และแสดงรายชื่อผู้ที่แลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยตามจํานวนงานที่ได้รับ/ส่ง ดังรูป เมื่อแลกเปลี่ยนขู้มูลสําเร็จและ
โปรแกรมจะปิดหน้าต่างการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยอัตโนมัติเพ่ือกลับสู่ Option menu 

แสดงช่ือผู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูล 



 
รูปแสดงหน้าต่างแลกเปลี่ยนข้อมูล  

 
4. หห 

 
 

การรับงานจากพนักงานสัมภาษณ์เมื่อพนักงานสัมภาษณ์ต้องการส่งงาน 
ให้ทําตามขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพนักงานสัมภาษณ์  
1. หน้า Option menu กดเมนู แลกเปลี่ยนข้อมูลกับพนักงานสัมภาษณ์  
2. กดเมนู แลกเปลี่ยนข้อมูลกับพนักงานสัมภาษณ์ จะแสดงรายชื่อพนักงานสัมภาษณ์ขึ้นมา 
3. เลือกพนักงานสัมภาษณ์ท่ีต้องการ 

 
การตรวจงาน 
1. หน้า Option menu เลือกเมนู งาน จะเข้าสู่หน้า งาน 
2. เลือกแบบสอบถามที่ต้องการตรวจ 

3. กดปุ่ม   เพ่ือเลื่อนไปข้อถัดไป หรือกดปุ่ม  เพ่ือย้อนกลับ 
 
 

แสดงจํานวนข้อมูลที่รับ/ส่ง 



การส่งงานให้ส่วนกลาง 
1. เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต (ผ่านทาง WiFi หรือ ระบบเครือข่ายโทรศัพท์) 
2. หน้า Option menu กดเลือกเมนูแลกเปลี่ยนข้อมูลกับส่วนกลาง 
3. มีข้อความเตือนให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแสดงขึ้นมาดังรูป กด “Yes” 

 
รูปแสดง เมื่อกดเลือกเมนูแลกเปลี่ยนข้อมูลกับส่วนกลาง 

 
4. จากนั้นจะมีข้อความเตือนว่า ระบบจะรีสตาร์ทโปรแกรมในระหว่างการส่งข้อมูลให้ส่วนกลาง ให้กด

ปุ่ม  “OK” ดังรูป 

 
รูปแสดง เตือนระบบจะรีสตาร์ทโปรแกรมในระหว่างการส่งข้อมูลให้ส่วนกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ระบบจะเปิดโปรแกรม IFSS ขึ้นมา ให้ใส่ Username และ Password 

 
รูปแสดง หน้าต่าง Login ระบบ IFSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ระบบ IFSS ดําเนินการส่งข้อมูลให้ส่วนกลางโดยอัตโนมัติ และข้อมูลทั้งหมดในแท็บเล็ตผู้ควบคุมจะ
ถูกคัดลอกไปยังส่วนกลางโดยใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แม้ว่าหัวหน้างานจะเลือก EA หนึ่งรายการ
เพ่ือเข้าสู่เมนูข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังส่วนกลางโดยไม่คํานึงถึงหมายเลข EA ที่ระบุ ดังรูป 

 
รูปแสดง ระบบ IFSS ดําเนินการส่งข้อมูลให้ส่วนกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. เมื่อระบบ IFSS  ส่งข้อมูลให้ส่วนกลางเสร็จแล้จะกลับสู่หน้าแรกของระบบ ดังรูป 

 
รูปแสดง เมื่อระบบ IFSS ดําเนินการส่งข้อมูลให้ส่วนกลางเสร็จแล้ว 

 
 


