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ภาคผนวก ก 
คูมือการติดต้ัง 

 
การติดต้ังระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ในสวนของเซิรฟเวอร จําเปนตองมีสวนการติดต้ังโปรแกรมระบบ
ฐานขอมูลไมโครซอฟทเอสคิวเอลเซิรฟเวอร 2005 ซ่ึงจะตองทําการติดต้ังระบบกอน และติดต้ัง
เคร่ืองมือเอแจ็กซเพื่อชวยในการเรียกใชงานเว็บแอพพลิเคชัน จากน้ันก็จะทําการติดต้ังระบบ
สารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแม
โจ  ซ่ึงไดสรางข้ึนจากโปรแกรม ไมโครซอฟทวิชวล สตูดิโอดอทเน็ต 2005 และโปรแกรม
ไมโครซอฟท เอกเซล 2003 เปนสวนแสดงรายงานในสวนของการแสดงผลการใชงานของ
โปรแกรมจะอาศัยโปรแกรมเว็บบราวเซอร ไมโครซอฟท อินเทอรเน็ต เอกซโพลเรอร ซ่ึงเปน
โปรแกรมท่ีติดต้ังมาตรฐานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร ภายคณะวิทยาศาสตร โดยผูดูแลระบบจะทําการ
กําหนดคาตางๆ เพื่อใหระบบสามารถทํางานได จะมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี ้
ก.1 การติดตั้งฐานขอมูล  

การติดต้ังฐานขอมูลเพื่อใชในการเก็บและเรียกใชขอมูลของระบบสารสนเทศเพื่อการ
ติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ซ่ึงมีข้ันตอนใน
การสรางฐานขอมูลดังนี้ 

1) เปดโปรแกรมท่ีสามารถจัดการฐานขอมูล โดยการเปดโปรแกรมไมโครซอฟทเอสคิว
เอลเซิรฟเวอร 2005 แลวเลือก SQL Server Management Studio  และทําการสรางฐานขอมูล
เปลาข้ึนในสวนของ Databases ดังรูป ก.1 
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รูป ก.1 หนาจอโปรแกรมไมโครซอฟทเอสคิวเอลเซิรฟเวอร2005 

 
2) คลิกขวาท่ี Databases แลวทําการเลือก Restore Database ทําการเลือกไฟลโดยเลือก

ท่ี From Device ดังรูป ก.2 

 
 

รูป ก.2 หนาจอการติดต้ังฐานขอมูลระบบ 

3) กดปุม Add เพื่อทําการเลือกไฟลฐานขอมูลของระบบ จากตําแหนงท่ีเก็บไฟล
ฐานขอมูลไว แลวกดปุม OK ดังรูป ก.3 
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รูป ก.3 หนาจอการเลือกไฟลฐานขอมูล 
 

4) เม่ือทําการเลือกฐานขอมูลแลว ทําการเลือกฐานขอมูลปลายทางที่จะทําการติดต้ังคือ 
“actionplan” แลวทําการคล๊ิกเลือก Restore เพื่อยืนยันการติดต้ังฐานขอมูล ดังรูป ก.4 

 
 

รูป ก.4 หนาจอการเลือกฐานขอมูล actionplan 

5) เม่ือเลือกฐานขอมูลท่ีจะติดต้ังแลว จะนําฐานขอมูลไปเก็บไวท่ีตําแหนงใด ใหเลือกใน
สวนของ Options แลว Restore As คือตําแหนงปลายทางท่ีจะทําการเก็บฐานขอมูลไว แลวทําการ
บันทึกโดย คล๊ิกเลือกท่ีปุม OK ดังรูป ก.5    
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รูป ก.5 หนาจอการเลือกฐานขอมูล actionplan 
 

6) โปรแกรมไมโครซอฟทเอสคิวเอลเซิรฟเวอร 2005 ทําการสรางฐานขอมูลข้ึนในสวน
ของฐานขอมูล เรียบรอยแลว ดังรูป ก.6 
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รูป ก.6 หนาจอการสรางฐานขอมูลเรียบรอยแลว 
 

7) ระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ  ในสวนของฐานขอมูล ติดต้ังเรียบรอยแลว ดั งรูป ก.7 

 
 

รูป ก.7 หนาจอฐานขอมูลของระบบ ติดต้ังเรียบรอยแลว 
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ก.2 ติดตั้งไฟลการเขารหัสแบบเอ็มดีไฟว (MD5) สําหรับการเขารหัสของรหัสผาน 

การติดต้ังไฟลการเขารหัสแบบเอ็มดีไฟว เปนรูปแบบสําหรับการเขารหัสของรหัสผานใน
ฐานขอมูล เพื่อเปนการปองกันการเขาใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ซ่ึงมีข้ันตอนในการติดต้ังดังนี้ 

1) เปดโปรแกรมไมโครซอฟท เอสคิวเอลเซิรฟเวอร  2005 แลวเลือก  Databases  
เลือก System Databases เลือก master เลือก Programmability เลือก Extended Stored 

Procedures คล๊ิกขวาท่ี System Extended Stored Procedures แลวเลือก New Extended 
Stored Procedure… 

 
 

รูป ก.8 หนาจอการติดต้ังการเขารหัสแบบเอ็มดีไฟว 
 

เม่ือเขามาจะปรากฏหนาจอดังรูป ก.9 ใหคล๊ิกท่ี DLL เพื่อทําการเลือกไฟลท่ีจะติดต้ัง 

 
รูป ก.9 หนาจอเลือกไฟลท่ีจะติดต้ัง 
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2) ทําการติดต้ังไฟล เขาไปยังโฟลเดอร D:\actionplan\Bin จะเห็นไฟลช่ือวา 
“xp_md5.dll” ทําการเลือกไฟล แลวกด OK เพื่อทําการติดต้ัง ดังรูป ก.10 

 

 
รูป ก.10 หนาจอติดต้ังไฟลการเขารหัส 

 
3) เม่ือเลือกไฟลท่ีติดต้ังแลว ทําการต้ังช่ือไฟลท่ีชอง Name วา “xp_md5” แลวกด OK 

ดังรูป ก.11 

 
รูป ก.11 หนาจอการต้ังช่ือไฟลการเขารหสั 
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4) เม่ือทําการติดต้ังไฟลการเขารหัสแบบเอ็มดีไฟวแลว จะปรากฏดังรูป ก.12 
 

 
 

รูป ก.12 หนาจอการติดต้ังไฟลการเขารหสัเรียบรอยแลว 
 

ก.3 ติดตั้งเคร่ืองมือเอแจ็กซ (AJAX Tool) สําหรับการเรียกใชงานเว็ปแอปพลิเคชัน 

การติดต้ังเคร่ืองมือเอแจ็กซ สําหรับการเรียกใชงานเว็บแอพพลิเคชันเพื่อเรียกใชงานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแม
โจ  ซ่ึงมีข้ันตอนในการติดต้ังเคร่ืองมือเอแจ็กซ ดังนี้ 

1) ทําการติดต้ังเคร่ืองมือเอแจ็กซ เขาไปยังโฟลเดอร actionplan\Bin จะเห็นโปรแกรมช่ือ
วา “ASPAJAXExtSetup.msi” ดับเบ้ิลคล๊ิกเพื่อทําการติดต้ัง ดังรูป ก.13 

 
 

รูป ก.13 หนาจอการติดต้ังเคร่ืองมือเอแจก็ซ 
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2) กดปุม Run เพื่อดําเนินการติดต้ังโปรแกรม ดังรูป ก.14 
 

 
 

รูป ก.14 หนาจอการติดต้ังเคร่ืองมือเอแจก็ซ 
3) กดปุม Next เพื่อดําเนินการติดต้ังโปรแกรม ดังรูป ก.15 
 

 
รูป ก.15 หนาจอการติดต้ังเคร่ืองมือเอแจก็ซ 

 
 

4) คล๊ิกเลือก “I accept the terms in the License Agreement” แลวกดปุม Next  
เพื่อดําเนินการติดต้ังโปรแกรม ดังรูป ก.16 
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รูป ก.16 หนาจอการติดต้ังเคร่ืองมือเอแจก็ซ 

5) โปรแกรมกําลังทําการติดต้ัง  ดังรูป ก.17 
 

 
รูป ก.17 หนาจอโปรแกรมกาํลังทําการติดต้ัง   

 
 

6) เม่ือทําการติดต้ังเสร็จแลว หนาจอจะปรากฏ ดังรูป ก.18 คล๊ิกท่ีปุม Finish เพื่อปด
หนาจอการติดต้ังโปรแกรม 
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รูป ก.18 หนาจอการติดต้ังท่ีเสร็จส้ินแลว 
 

ก.4 การติดตั้งเว็บแอพพลิเคชัน 

การติดต้ังเว็บแอพพลิเคชันเพื่อเรียกใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ  ซ่ึงมีข้ันตอนในการติดต้ังเว็บ
แอพพลิเคชันดังนี้ 

1) ทําการติดต้ังเว็บไซตดวยโปรแกรมอินเทอรเน็ตอินฟอรเมชันเซอรวิส (Internet 

Information Services) คล๊ิกขวาท่ี Default Web Site เลือก New → Virtual Directory  
ดังรูป ก.19 

 
 

รูป ก.19 หนาจอโปรแกรมอินเทอรเน็ตอินฟอรเมชันเซอรวิส 
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2) เขาสูข้ันตอนการติดต้ังเว็บเวอรชวลไดเรคทอรี(Virtual Directory) กดเลือก Next  
ดังรูป ก.20 

 

 
 

รูป ก.20 หนาจอการเขาสูข้ันตอนการติดต้ังเว็บเวอรชวลไดเรคทอรี 
 

3) ทําการต้ังช่ือเว็บเวอรชวลไดเรคทอรี ช่ือวา “actionplan” แลวกดเลือก Next ดังรูป  
ก.21 

 
 

รูป ก.21 หนาจอการต้ังช่ือเวบ็เวอรชวลไดเรคทอรี 
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4) เลือกตําแหนงของไฟลเว็บแอพพลิเคชันของระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ  แลวกดเลือก Next ดังรูป ก.22 

 
 

รูป ก.22 หนาจอการเลือกตําแหนงของไฟลเว็บแอพพลิเคชัน 

 
5) เลือกสิทธิในการเขาถึงเวอรชวล ไดเรคทอร่ีของเว็บแอพพลิเคชันท่ีสรางไว โดยทําการ

เลือก Read , Run scripts ,Execute และ Write แลวกดเลือก Next ดังรูป ก.23 

 
 

รูป ก.23 หนาจอการเลือกสิทธิในการเขาถึงเวอรชวล ไดเรคทอร่ี 

6) ดําเนินการติดต้ังเวอรชวล ไดเรคทอร่ีเสร็จส้ินแลว กดเลือก Next ดังรูป ก.24 
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รูป ก.24 หนาจอการติดต้ังเวอรชวล ไดเรคทอร่ีเสร็จส้ิน 
 

7) ระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ   ในสวนของการติดต้ังเว็บแอพพลิเคชันเรียบรอยแลว ดังรูป ก.25 

 

 
 

รูป ก.25 หนาจอการติดต้ังเวบ็แอพพลิเคชันเรียบรอยแลว 

8) เรียกใชระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ   http://localhost/actionplan 
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 รูป ก.26 หนาจอระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ    



 ภาคผนวก ข  
คูมือการใชงานระบบระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ   
สําหรับผูดูแลระบบ 

  
ในสวนนี้จะกลาวถึงการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/กิจกรรมตาม

แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ  ของผูดูแลระบบ ซ่ึงมีรายละเอียดการใชงาน
ดังนี้ 
ข.1 ขีดความสามารถของระบบ 

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ   ของผูดูแลระบบมีความสามารถครอบคลุมการทํางานท่ีเกี่ยวของกับงานดังนี ้

1) ความสามารถในการจัดการสิทธิการเขาใชงานระบบ 

- แสดงรายการผูมีสิทธิเขาใชงานระบบ 

- การเพิ่มสิทธิการผูใชงานระบบ 

2) ความสามารถในการจัดการขอมูลบุคลากร 

- แสดงรายการบุคลากรท้ังหมด 

- การเพิ่มขอมูลบุคลากร 

3) ความสามารถในการจัดการขอมูลอางอิง 
- จัดการขอมูลอางอิงกลุมพันธกิจ 

- จัดการขอมูลอางอิงกลุมดัชนีหลัก 

- จัดการขอมูลอางอิงกลุมดัชนียอย 

- จัดการขอมูลอางอิงกลุมประเด็นยุทธศาสตร 
- จัดการขอมูลอางอิงกลุมกลยุทธ 
- จัดการขอมูลอางอิงกลุมความสัมพันธของดัชน ี

- จัดการขอมูลอางอิงกลุมความสัมพันธของดัชนีประกันคุณภาพ 

- จัดการชวงเวลาเปดปดระบบ 
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ข.2 การเขาสูระบบ 

เม่ือผูใชงานจะเขาใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ  จะปรากฏหนาจอ ดังรูป ข.1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูป ข.1 หนาแรกของการเขาใชงานระบบ 

การใชงานระบบสําหรับผูใชงานจะตองเขาสูระบบโดยการปอนช่ือผูใชงานและรหัสผาน
ซ่ึงสามารถแสดงไดดังรูป ข.2 

 

 
รูป ข.2 หนาจอสวนของการเขาใชงานระบบ 

 
เม่ือผูใชงานทําการปอนช่ือผูใชงานและรหัสผานท่ีถูกตอง แลวทําการคล๊ิกท่ีปุม “เขาสู

ระบบ” หากเปนขอมูลท่ีตรวจสอบแลวถูกตอง ระบบจะยินยอมใหผูใชงานระบบผานเขาใชงานได 
แตถาหากไมถูกตอง ระบบจะแจงวา “ช่ือผูใชงาน หรือ รหัสผานไมถูกตอง!” จะไมสามารถเขาสู
ระบบได หรือหากคล๊ิกท่ีปุม “คาเร่ิมตน” ระบบจะทําการยกเลิกขอมูลท่ีผูใชงานปอนเขาสูระบบ 
 
ข.3 การใชงานหนาจอหลัก 

 หากกระบวนการเขาสูระบบตรวจสอบแลวถูกตอง พบวาผูใชงานมีสิทธิเปนผูดูแลระบบ 

หนาจอหลักของระบบจะปรากฏดังรูป ข.3 
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รูป ข.3 หนาจอหลักของระบบ 

 
 จะปรากฏเมนู 3 เมนูคือ ระบบจัดการขอมูลอางอิง ระบบการจัดการสิทธิการเขาใชงาน
ระบบ และระบบจัดการขอมูลบุคลากร 
ข.4 การเปล่ียนรหัสผาน 

 ผูใชงานสามารถทําการเปล่ียนรหัสผานได โดยการเขาไปท่ี “เปล่ียนรหัสผาน” แลวหนาจอ
จะปรากฏดังรูป ข.4 

 
รูป ข.4 หนาจอเปล่ียนแปลงรหัสผาน 

  
ผูใชงานตองทําการปอนรหัสผานเดิม แลวจึงทําการปอนรหัสผานใหม โดยท่ีรหัสผานใหม

ตองเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ กับ ตัวเลขเทานั้น (ระหวาง 6-15 ตัวอักษร) และในชองยืนยัน
รหัสผาน ตองปอนใหตรงกันกับชองรหัสผานใหมดวย เม่ือทําการปอนขอมูลเรียบรอยแลว  
ใหทําการคล๊ิกท่ีปุม “เปล่ียนรหัสผาน” หรือหากคล๊ิกท่ีปุม “คาเร่ิมตน” ระบบจะทําการยกเลิกขอมูล
ท่ีผูใชงานปอนเขาสูระบบ เม่ือผูใชงานคล๊ิกท่ีปุม “เปล่ียนรหัสผาน” จะปรากฏหนาจอดังรูป ข.5 
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รูป ข.5 หนาจอยืนยนัการเปล่ียนแปลงรหสัผาน 

  
 เม่ือผูใชงานคล๊ิกท่ีปุม OK แลว ระบบจะแสดงขอความวา “Change Complete!”  
เพื่อแสดงวาระบบไดทําการเปล่ียนแปลงรหัสผานของผูใชงานแลว เม่ือเขาใชงานระบบคร้ังตอไป
สามารถเขาใชงานโดยใชช่ือผูใชงานและรหัสผานใหมได 
ข.5 การใชงานหนาจอบันทึกรายการบุคลากร 

 ผูดูแลระบบสามารถเขามายังหนาจอบันทึกรายการบุคลากร  โดยเลือกจากเมนู  
ระบบจัดการขอมูลบุคลากร เมนูยอย “บันทึกรายการบุคลากร” จะปรากฏหนาจอดังรูป ข.6 

 
 รูป ข.6 หนาจอบันทึกรายการบุคลากร 
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1) การเพิ่มขอมูลบุคลากร 

จากรูป ข.6 ผูดูแลระบบสามารถทําการเพ่ิมขอมูลผูใชงานในระบบได โดยเลือกหนวยงาน
ท่ีผูใชงานสังกัดอยู ในสวนแรกจะเปนขอมูลหนวยงานหลัก(ภาควิชา) ในสวนตอมาจะเปน
หนวยงานรอง (งาน) ทําการปอนขอมูลเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ซ่ึงจะเปนรหัสผูใชงานระบบ 
ปอนขอมูลคํานําหนาช่ือ ช่ือและนามสกุลของผูใชงาน ในชองสถานะ “แสดงรายการ” หมายถึง 
ผูใชงานสามารถเขาใชงานในระบบได สวน “ซอนรายการ” หมายถึง ผูใชงานไมสามารถเขาใชงาน
ในระบบได เม่ือปอนขอมูลเสร็จเรียบรอย ใหคล๊ิกท่ีปุม “บันทึกรายการ” เพื่อทําการบันทึกขอมูล
บุคลากร ผูใชงานจะสามารถเขาใชงานไดโดยช่ือผูใชงานและรหัสผานคือ รหัสบัตรประจําตัว
ประชาชน  

2) การตั้งคารหัสผานใหม 
กรณีท่ีอยากต้ังรหัสผานใหผูใชงาน โดยท่ีไมตองการใหรหัสผานเปนรหัสเดียวกันกับช่ือ

ผูใชงาน คือเลขที่ประจําตัวประชาชน โดยผูดูแลระบบทําการคล๊ิกท่ี “สุมรหัสผานใหม” ระบบจะ
ทําการสรางรหัสผานใหมข้ึนมา จากน้ันคล๊ิกท่ีปุม “บันทึกรหัสผานใหม” เพื่อทําการบันทึก
รหัสผานท่ีแสดงใหเห็นในระบบ เม่ือผูใชงานตองการเขาไปใชงานระบบ สามารถเขาใชงานโดยใช
ช่ือผูใชงานคือรหัสประจําตัวประชาชน รหัสผานคือ รหัสผานใหมท่ีผูดูแลระบบไดแจงใหแก
ผูใชงาน ดังรูป ข.7 

 
รูป ข.7 หนาจอต้ังคารหัสผานใหม 

 
ข.6 การใชงานหนาจอแสดงรายการบุคลากรท้ังหมด 

 ผูดูแลระบบสามารถเขามายังหนาจอแสดงรายการบุคลากรทั้งหมด โดยเลือกจากเมนู 
ระบบจัดการขอมูลบุคลากร เมนูยอย “รายการบุคลากรท้ังหมด” จะปรากฏหนาจอดังรูป ข.8 
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รูป ข.8 หนาจอรายการบุคลากรท้ังหมด 

1) การแสดงรายการบุคลากรท้ังหมด 

ผูดูแลระบบสามารถทําการคนหารายช่ือผูใชงานในระบบได เม่ือตองการคนหาไดจาก
หนวยงานท่ีผูใชงานสังกัดอยู หรือคนหาจากเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน หรือช่ือ หรือนามสกุล 
โดยการปอนขอมูล แลวกดปุม “คนหา” ระบบจะทําการคนหาผูใชงานในระบบ  

2) การแกไขขอมูลบุคลากร 

การแกไขขอมูลบุคลากรนั้น ใหเลือกท่ี “แกไข” จะเขาสูหนาจอแกไขรายละเอียดขอมูล
บุคลากร การแกไขนั้นจะแกไขขอมูลบุคลากรในสวนของคํานําหนาช่ือ ช่ือ นามสกุล  สถานะ การ
ใชงานของบุคลากร ดังรูป ข.9 



117 
 

 
รูป ข.9 หนาจอปรับปรุงแกไขขอมูลบุคลากร 

ในสวนของการแกไขรหัสผานใหแกผูใชงาน กรณีท่ีผูใชงานไดทําการเปลี่ยนรหัสผานของ
ผูใชงานเองแลวลืมรหัสผาน สามารถแจงผูดูแลระบบใหทําการต้ังคารหัสผานใหมไดโดยผูดูแล
ระบบทําการคล๊ิกท่ี “สุมรหัสผานใหม” ระบบจะทําการสรางรหัสผานใหมข้ึนมา จากนั้นคล๊ิกท่ีปุม 
“บันทึกรหัสผานใหม” เพื่อทําการบันทึกรหัสผานท่ีแสดงใหเห็นในระบบ เม่ือผูใชงานตองการเขา
ไปใชงานระบบ สามารถเขาใชงานโดยใชช่ือผูใชงานคือรหัสประจําตัวประชาชน รหัสผานคือ 
รหัสผานใหมท่ีผูดูแลระบบไดแจงใหแกผูใชงาน ดังรูป ข.7 

3) การลบขอมูลบุคลากร 
การลบขอมูลบุคลากรน้ัน ใหเลือกท่ี “ลบ” ของบุคลากรที่ตองการลบ ระบบจะแสดง

ขอความ “คุณตองการลบรายการหรือไม?” คล๊ิกท่ีปุม  “OK” เพื่อลบขอมูลบุคลากร  คล๊ิกท่ีปุม 
“Cancel” เพื่อยกเลิกการลบขอมูลบุคลากร ดังรูป ข.10 

 
รูป ข.10 หนาจอยืนยันการลบขอมูลบุคลากร 



118 
 
ข.7 การใชงานหนาจอแสดงรายการผูมีสิทธิการเขาใชงานระบบ 

 ผูดูแลระบบสามารถเขามายังหนาจอแสดงรายการผูมีสิทธิเขาใชงานระบบ โดยเลือกจาก
เมนู ระบบจัดการสิทธิการเขาใชงานระบบ เมนูยอย “รายการผูมีสิทธิเขาใชงานระบบ” จะปรากฏ
หนาจอดังรูป ข.11 

รูป ข.11 หนาจอรายการผูมีสิทธิเขาใชงานระบบ 

 
1) การแสดงรายการผูมีสิทธิเขาใชงานระบบ 

ผูดูแลระบบสามารถทําการคนหาสิทธิเขาใชงานระบบของผูใชงานในระบบได ระบบจะ
ทําการแสดงสิทธิเขาใชงานระบบของผูใชงานในระบบท้ังหมด ซ่ึงผูใชงาน 1คนสามารถมีไดหลาย
สิทธิการใชงาน โดยระบบการแสดงรายการผูมีสิทธิเขาใชงานระบบ จะบอกขอมูลบุคลากรท้ัง  
ช่ือ-นามสกุล ช่ือหนวยงานท่ีสังกัด สิทธิท่ีไดรับ และสถานะของสิทธิการใชงานระบบของผูใชงาน 
ดังรูป ข.11 

2) การแกไขสิทธิเขาใชงานระบบ 
การแกไขสิทธิเขาใชงานระบบของบุคลากรนั้น ใหเลือกท่ี “แกไข” จะเขาสูหนาจอ

รายละเอียดผูมีสิทธิเขาใชงานระบบ ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดผูใชงานระบบ ช่ือ หนวยงาน สิทธิท่ีรับ 
วันท่ีไดรับสิทธิ รายละเอียดเพิ่มเติม และสถานะ การใชงาน การแกไขนั้นจะแกไขในสวนของ
สถานะสิทธิการเขาใชงานระบบ ซ่ึงจะมีสวนของ “เปดสิทธิการเขาใชงานระบบ” และ “ปดสิทธิ
การเขาใชงานระบบ” สําหรับกรณีท่ีผูใชงานระบบ มีสิทธิมากกวา 1 สิทธิ ตองการเปดหรือปดสิทธิ
บางสิทธิใหกับผูใชงานระบบ เพื่อเขาใชงานระบบ  เม่ือเลือกสถานะสิทธิการเขาใชงานระบบแลว 
คล๊ิกท่ีปุม “บันทึกการปรับปรุง” เพื่อบันทึกสถานะ ระบบจะแสดงขอความ “การบันทึกการ
ปรับปรุงสถานะเสร็จส้ิน” ดังรูป ข.12 
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รูป ข.12 หนาจอรายละเอียดผูมีสิทธิเขาใชงานระบบ 
 

3) การลบขอมูลสิทธิเขาใชงานระบบ 
การลบขอมูลสิทธิเขาใชงานระบบนั้น ใหเลือกท่ี “ลบ” ของบุคลากรท่ีตองการลบ ระบบจะ

แสดงขอความ “คุณตองการลบรายการหรือไม?”คล๊ิกท่ีปุม “OK” เพื่อลบขอมูลสิทธิเขาใชงาน
ระบบ คล๊ิกท่ีปุม “Cancel” เพื่อยกเลิกการลบขอมูลสิทธิเขาใชงานระบบ ดังรูป ข.10 

 
ข.8 การใชงานหนาจอเพิ่มสิทธิการเขาใชงานระบบ 

 ผูดูแลระบบสามารถเขามายังหนาจอเพิ่มสิทธิเขาใชงานระบบ โดยเลือกจากเมนูระบบ
จัดการสิทธิการเขาใชงานระบบ เมนูยอย “เพิ่มสิทธิผูใชงานระบบ” จะปรากฏหนาจอดังรูป ข.13 

 
 

รูป ข.13 หนาจอเพิ่มสิทธิเขาใชงานระบบ 



120 
 

1) การเพิ่มขอมูลสิทธิเขาใชงานระบบ 

ผูดูแลระบบสามารถทําการเพิ่มขอมูลสิทธิเขาใชงานระบบใหกับผูใชงานในระบบได  
โดยคนหาไดจากหนวยงานที่ผูใชงานสังกัดอยู หรือคนหาจากเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน  
หรือช่ือ หรือนามสกุล โดยการปอนขอมูล แลวกดปุม “คนหา”  ระบบจะทําการคนหาผูใชงานใน
ระบบ  ดังรูป ข.14 เม่ือเลือกช่ือผูใชงานในระบบแลว ทําการระบุสิทธิการเขาใชงานดานขวามือ  
ซ่ึงแตละสิทธิจะมีการใชงานในระบบท่ีแตกตางกันออกไป ใสรายละเอียดเพิ่มเติมแลวทําการ  
คล๊ิกท่ีปุม “บันทึกสิทธิการเขาใชงานระบบ” เพื่อบันทึกขอมูลสิทธิเขาใชงานระบบ หากช่ือผูใชงาน
ท่ีเลือกและสิทธิการเขาใชงานในระบบมีการบันทึกไปแลว ระบบจะแสดงขอความ “ไมสามารถ
บันทึกรายการไดเนื่องจาก ไดมีการกําหนดสิทธิ ... ใหกับบุคลากรทานนี้แลว” ใหทําการเลือกสิทธิ
เขาใชงานระบบใหม เม่ือบันทึกขอมูลสิทธิเขาใชงานระบบเรียบรอยแลว ระบบจะแสดงช่ือผูใชงาน
และสิทธิการใชงานของระบบในหนาจอรายการผูมีสิทธิเขาใชงานระบบ ดังรูป ข.14 

 

 
 

รูป ข.14 หนาจอคนหาบุคลกรในสวนของเพิ่มสิทธิเขาใชงานระบบ 
 



ภาคผนวก ค 
คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยแมโจ  
สําหรับผูใชงาน (เจาหนาท่ีงานนโยบายแผน และประกันคุณภาพ) 

 
ในสวนนี้จะกลาวถึงการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/กิจกรรมตาม

แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ  สําหรับผูใชงานซ่ึงมีรายละเอียดการใชงาน
ดังนี้ 

 
ค.1 ขีดความสามารถของระบบ 

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ  สําหรับผูใชงาน มีความสามารถครอบคลุมการทํางานท่ีเกี่ยวของกับงานดังนี้ 

1) ความสามารถในการจัดการขอมูลอางอิง 
- จัดการขอมูลอางอิงกลุมพันธกิจ 

- จัดการขอมูลอางอิงกลุมดัชนีหลัก 

- จัดการขอมูลอางอิงกลุมดัชนียอย 

- จัดการขอมูลอางอิงกลุมประเด็นยุทธศาสตร 
- จัดการขอมูลอางอิงกลุมกลยุทธ 
- จัดการขอมูลอางอิงกลุมความสัมพันธของดัชน ี

- จัดการขอมูลอางอิงกลุมความสัมพันธของดัชนีประกันคุณภาพ 

- จัดการชวงเวลาเปดปดระบบ 

2) ความสามารถในการจัดการขอมูลโครงการ 

- การบันทึกขอมูลโครงการประจําปงบประมาณ 

3) ความสามารถในการจัดการขอมูลบุคลากร 

- แสดงรายการบุคลากรท้ังหมด 

- การเพิ่มขอมูลบุคลากร 

4) ความสามารถในการอนุมัติโครงการ 

- การอนุมัติโครงการกิจกรรมยอย 

- การอนุมัติยกเลิกโครงการ 
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- การอนุมัติปรับโครงการ 

5) ความสามารถในการการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ 

- แสดงรายการโครงการกิจกรรมท่ีมีการรายงานผล 

6) รายงานสารสนเทศ 

- รายงานสารสนเทศ 
 
ค.2 การเขาสูระบบ 

เม่ือผูใชงานจะเขาใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ  จะปรากฏหนาจอ ดังรูป ค.1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูป ค.1 หนาแรกของการเขาใชงานระบบ 
 

การใชงานระบบสําหรับผูใชงานจะตองเขาสูระบบโดยการปอนช่ือผูใชงานและรหัสผาน
ซ่ึงสามารถแสดงไดดังรูป ค.2 

 

 
รูป ค.2 หนาจอสวนของการเขาใชงานระบบ 

 
เม่ือผูใชงานทําการปอนช่ือผูใชงานและรหัสผานท่ีถูกตอง แลวทําการคล๊ิกท่ีปุม “เขาสู

ระบบ” หากเปนขอมูลท่ีตรวจสอบแลวถูกตอง ระบบจะยินยอมใหผูใชงานระบบผานเขาใชงานได 
แตถาหากไมถูกตอง ระบบจะแจงวา “ช่ือผูใชงาน หรือ รหัสผานไมถูกตอง!” จะไมสามารถเขาสู
ระบบได หรือหากคล๊ิกท่ีปุม “คาเร่ิมตน” ระบบจะทําการยกเลิกขอมูลท่ีผูใชงานปอนเขาสูระบบ 
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ค.3 การใชงานหนาจอหลัก 

 หากกระบวนการเขาสูระบบตรวจสอบแลวถูกตอง พบวาผูใชงานมีสิทธิเปนผูดูแลระบบ 

หนาจอหลักของระบบจะปรากฏดังรูป ค.3 

 
 

รูป ค.3 หนาจอหลักของระบบ 
 

ค.4 การเปล่ียนรหัสผาน 

 ผูใชงานสามารถทําการเปล่ียนรหัสผานได โดยการเขาไปท่ี “เปล่ียนรหัสผาน” แลวหนาจอ
จะปรากฏดังรูป ค.4 

 
รูป ค.4 หนาจอเปล่ียนแปลงรหัสผาน 

  
ผูใชงานตองทําการปอนรหัสผานเดิม แลวจึงทําการปอนรหัสผานใหม โดยท่ีรหัสผานใหม

ตองเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ กับ ตัวเลขเทานั้น (ระหวาง 6-15 ตัวอักษร) และในชองยืนยัน
รหัสผาน ตองปอนใหตรงกันกับชองรหัสผานใหมดวย เม่ือทําการปอนขอมูลเรียบรอยแลว  
ใหทําการคล๊ิกท่ีปุม “เปล่ียนรหัสผาน” หรือหากคล๊ิกท่ีปุม “คาเร่ิมตน” ระบบจะทําการยกเลิกขอมูล
ท่ีผูใชงานปอนเขาสูระบบ เม่ือผูใชงานคล๊ิกท่ีปุม “เปล่ียนรหัสผาน” จะปรากฏหนาจอดังรูป ค.5 
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รูป ค.5 หนาจอยืนยนัการเปล่ียนแปลงรหสัผาน 

  
 เม่ือผูใชงานคล๊ิกท่ีปุม OK แลว ระบบจะแสดงขอความวา “Change Complete!”  
เพื่อแสดงวาระบบไดทําการเปล่ียนแปลงรหัสผานของผูใชงานแลว เม่ือเขาใชงานระบบคร้ังตอไป
สามารถเขาใชงานโดยใชช่ือผูใชงานและรหัสผานใหมได 
 
ค.5 การใชงานหนาจอการจัดการขอมูลอางอิง 

ผูใชงานท่ีมีสิทธิเปนผูดูแลขอมูลสวนกลาง(เจาหนาท่ีงานนโยบายแผน และประกัน
คุณภาพ) สามารถเขามายังหนาจอจัดการขอมูลอางอิงกลุมตาง ๆไดเชน กลุมพันธกิจ กลุมดัชนีหลัก 
กลุมดัชนียอย กลุมประเด็นยุทธศาสตร กลุมกลยุทธ กลุมความสัมพันธของดัชนี กลุมความสัมพันธ
ดานประกันคุณภาพ โดยเลือกจากเมนู ระบบจัดการขอมูลอางอิง เมนูยอยในกลุมตาง ๆ เนื่องจาก
หนาจอของการจัดการขอมูลอางอิงจะมีลักษณะการทํางานท่ีเหมือนกันทุกกลุม จะขอยกตัวอยาง
การจัดการขอมูลอางอิงของกลุมพันธกิจ  จะปรากฏหนาจอดังรูป ค.6 

 

 
รูป ค.6 หนาจอจัดการขอมูลอางอิง กลุมพันธกิจ 
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1) การแสดงรายการขอมูลอางอิง กลุมพันธกิจ 

ผูดูแลขอมูลสวนกลาง(เจาหนาท่ีงานนโยบายแผน และประกันคุณภาพ) สามารถเขา
หนาจอแสดงรายการขอมูลอางอิง กลุมพันธกิจซ่ึงในหนาจอนี้จะประกอบดวย ปงบประมาณ 
รายการพันธกิจ  

2) การเพิ่มขอมูลอางอิง กลุมพันธกิจ 

ผูดูแลขอมูลสวนกลาง(เจาหนาท่ีงานนโยบายแผน และประกันคุณภาพ) สามารถทําการ
เพิ่มขอมูลอางอิง กลุมพันธกิจ โดยการเขาไปท่ี “เพิ่มขอมูล” แลวหนาจอจะปรากฏดังรูป ค.7 

 

 
รูป ค.7 หนาจอการเพ่ิมขอมูลอางอิง กลุมพันธกิจ 

 
ผูดูแลขอมูลสวนกลาง(เจาหนาท่ีงานนโยบายแผน และประกันคุณภาพ)  ทําการเพิ่มขอมูล

อางอิง กลุมพันธกิจ โดยปอนช่ือพันธกิจท่ีตองการเพิ่ม และเลือกปงบประมาณของพันธกิจท่ี
ตองการใช เม่ือปอนขอมูลเสร็จเรียบรอย ใหคล๊ิกท่ีปุม “เพิ่มขอมูล” เพื่อทําการบันทึกขอมูล 

3) การแกไขขอมูลอางอิง กลุมพันธกิจ 

ผูดูแลขอมูลสวนกลาง(เจาหนาท่ีงานนโยบายแผน และประกันคุณภาพ)  ทําการแกไข
ขอมูลกลุมขอมูลอางอิง กลุมพันธกิจ โดยการเขาไปท่ี “แกไข” ซ่ึงจะสามารถแกไขไดในสวนของ
รายการพันธกจิ เม่ือปอนขอมูลเสร็จเรียบรอย ใหคล๊ิกท่ีปุม “บันทึกแกไข” เพื่อทําการบันทึกขอมูล 
ดังรูป ค.8 

 
 

รูป ค.8 หนาจอการแกไขขอมูลอางอิง กลุมพันธกิจ 
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4) การลบขอมูลอางอิง กลุมพันธกิจ 

การลบขอมูลขอมูลอางอิง กลุมพันธกิจนั้น ใหเลือกท่ี “ลบ” ของรายการพันธกิจท่ีตองการ
ลบ ระบบจะแสดงขอความ “คุณตองการลบรายการหรือไม?”คล๊ิกท่ีปุม “OK” เพื่อลบขอมูลอางอิง 
กลุมพันธกิจ คล๊ิกท่ีปุม “Cancel” เพื่อยกเลิกการลบขอมูลอางอิง กลุมพันธกิจ ดังรูป ค.9 

 

 
 
 
 

รูป ค.9 หนาจอการลบขอมูลอางอิง กลุมพันธกิจ 
 

5) การคัดลอกขอมูลอางอิง กลุมพันธกิจ 

การคัดลอกขอมูลอางอิง กลุมพันธกิจ ใหเลือกท่ี “คัดลอกขอมูล” ซ่ึงสามารถคัดลอกขอมูล
รายการพันธกิจท้ังหมด โดยระบบจะใหเลือก ปงบประมาณตนทาง และเลือก ปงบประมาณ
ปลายทางของขอมูลอางอิง กลุมพันธกิจ  เม่ือเลือกเสร็จ คล๊ิกท่ีปุม คัดลอกขอมูล ระบบจะทําการ
คัดลอกขอมูลของพันธกิจจากปตนมายังปปลายทาง  ดังรูป ค.10 

 

 
รูป ค.10 หนาจอการคัดลอกขอมูลอางอิง กลุมพันธกิจ 
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ค.6 การใชงานหนาจอการจัดการขอมูลชวงเวลาปด - เปดระบบ 

ผูดูแลขอมูลสวนกลาง(เจาหนาท่ีงานนโยบายแผน และประกันคุณภาพ)   สามารถเขามายัง
หนาจอจัดการขอมูลชวงเวลาเปด-ปดระบบ โดยเลือกจากเมนู ระบบจัดการขอมูลอางอิง เมนูยอย 
“จัดการชวงเวลาเปด-ปดระบบ”  

1) การแสดงรายการขอมูลชวงเวลาเปด-ปดระบบ 

ผูดูแลขอมูลสวนกลาง(เจาหนาท่ีงานนโยบายแผน และประกันคุณภาพ) สามารถเขา
หนาจอแสดงรายการขอมูลชวงเวลาเปด-ปดระบบ ดังรูป ค.11 

 

 
 

รูป ค.11 หนาจอจัดการขอมูลชวงเวลาเปด-ปดระบบ 
 

2) การเพิ่มขอมูลชวงเวลาเปด-ปดระบบ 

ผูดูแลขอมูลสวนกลาง(เจาหนาท่ีงานนโยบายแผน และประกันคุณภาพ) สามารถทําการ
เพิ่มขอมูลชวงเวลาเปด-ปดระบบ โดยการเขาไปที่ “เพิ่มชวงเวลาเปด-ปดระบบ” แลวหนาจอจะ
ปรากฏดังรูป ค.12 

 
 รูป ค.12 หนาจอการเพ่ิมขอมูลชวงเวลาเปด-ปดระบบ 
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ผูดูแลขอมูลสวนกลาง(เจาหนาท่ีงานนโยบายแผน และประกันคุณภาพ) ทําการเพ่ิมขอมูล
ชวงเวลาเปด-ปดระบบ โดยทําการปอนขอมูลปงบประมาณ สถานะการเปด-ปดระบบ วันท่ีเปด
ระบบ วันท่ีปดระบบ คําอธิบาย และสถานะการแสดงผล เม่ือปอนขอมูลเสร็จเรียบรอย ใหคล๊ิกท่ีปุม 
“บันทึกขอมูล” เพื่อทําการบันทึกขอมูล 

3) การแกไขขอมูลชวงเวลาเปด-ปดระบบ 

ผูดูแลขอมูลสวนกลาง(เจาหนาท่ีงานนโยบายแผน และประกันคุณภาพ) ทําการแกไขขอมูล
ชวงเวลาเปด-ปดระบบ โดยการเขาไปที่ “แกไขขอมูล” ซ่ึงจะสามารถแกไขไดในสวนของ
สถานะการเปด-ปดระบบ วันท่ีเปดระบบ วันท่ีปดดระบบ คําอธิบาย และสถานะการแสดงผล เม่ือ
ปอนขอมูลเสร็จเรียบรอย ใหคล๊ิกท่ีปุม “บันทึกแกไขขอมูล” เพื่อทําการบันทึกขอมูลดังรูป ค.13 

 
รูป ค.13 หนาจอการแกไขขอมูลชวงเวลาเปด-ปดระบบ 

 
ค.7 การใชงานหนาจอการบันทึกขอมูลโครงการประจําปงบประมาณ 

ผูใชงานท่ีมีสิทธิเปนผูดูแลขอมูลสวนกลาง(เจาหนาท่ีงานนโยบายแผน และประกัน
คุณภาพ) สามารถเขามายังหนาจอจัดการขอมูลโครงการประจําปงบประมาณ การจัดการขอมูล
ขอมูลโครงการประจําปงบประมาณ โดยเลือกจากเมนู ระบบจัดการขอมูลโครงการ เมนูยอยบันทึก
ขอมูลโครงการประจําปงบประมาณ จะปรากฏหนาจอดังรูป ค.14 

 
รูป ค.14 หนาจอแสดงรายการโครงการประจําปงบประมาณ 
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1)  การบันทึกขอมูลโครงการประจําปงบประมาณ 

ผูใชงานท่ีมีสิทธิเปนผูดูแลขอมูลสวนกลาง(เจาหนาท่ีงานนโยบายแผน และประกัน
คุณภาพ) สามารถทําการบันทึกขอมูลโครงการประจําปงบประมาณโดยเลือกท่ี “ADD” แลว
หนาจอจะปรากฏดังรูป ค.15 

 

 
รูป ค.15 บันทึกขอมูลโครงการประจําปงบประมาณ 

 
 ปอนรายละเอียดตาง ๆตามแบบบันทึกโครงการหลัก แลวคล๊ิกท่ี “บันทึกขอมูล” จะปรากฏ
หนาจอการเพ่ิมงบประมาณท่ีใชในโครงการทั้งหมด คล๊ิกท่ี  “เพิ่มงบประมาณ” ระบบจะทําการให
กรอกงบประมาณท่ีใชในโครงการโดยใหเลือก งบประมาณท่ีใช แผนงานท่ีใช และจํานวนเงิน ปอน
ขอมูลเสร็จแลวใหคล๊ิก เพิ่มขอมูล ระบบก็จะทําการบันทึกเงินงบประมาณท่ีใชกรณีท่ีหนึ่งโครงการ
อาจจะใชงบประมาณ หลายงบประมาณ ก็สามารถทําการบันทึกขอมูลลงไปอีกไดเชนกัน ดังรูป 
ค.16 
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รูป ค.16 หนาจอบันทึกขอมูลงบประมาณท่ีใชในโครงการหลัก 
  
 ทําการบันทึกขอมูลงบประมาณเสร็จแลว คล๊ิก “บันทึกขอมูลเรียบรอย” เพื่อกลับหนา
หลัก หนาจอแสดงรายการโครงการประจําปงบประมาณ ดังรูป ค.14 

2) การแกไขโครงการหลัก 

ผูใชงานท่ีมีสิทธิเปนผูดูแลขอมูลสวนกลาง(เจาหนาท่ีงานนโยบายแผน และประกัน
คุณภาพ) สามารถทําการแกไขขอมูลโครงการประจําปงบประมาณโดยเลือกท่ี “แกไข” แลวหนาจอ
จะปรากฏดังรูป ค.17 

 

 
 

รูป ค.17 หนาจอการแกไขโครงการหลัก 
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 หนาจอนีจ้ะแสดงรายละเอียดตาง ๆ ของโครงการหลักท่ีตองการแกไข รวมถึงรายละเอียด
ของการแกไขตัวช้ีวดั โดยสามารถ ลบรายการท่ีไมตองการออก แลวเพิม่รายการตัวดชันีช้ีวัดใหม
ไดโดยคล๊ิกท่ี “เพิ่มดัชนหีลัก” และรายละเอียดของงบประมาณท่ีใช ลักษณะการทํางานจะคลายกัน
กับการแกไขตัวช้ีวดั 

3) การลบขอมูลโครงการหลัก 

การลบขอมูลโครงการหลักนั้น ใหเลือกท่ี “ลบ” ของรายการโครงการหลักท่ีตองการลบ 
ระบบจะแสดงขอความ “คุณตองการลบรายการหรือไม?”คล๊ิกท่ีปุม “OK” เพื่อลบขอมูลโครงการ
หลัก คล๊ิกท่ีปุม “Cancel” เพื่อยกเลิกการลบขอมูลโครงการหลัก ดังรูป ค.18 

 

 
รูป ค.18 หนาจอการลบโครงการหลัก 

 
4) การบันทึกขอมูลโครงการกิจกรรมยอย 

ผูใชงานท่ีมีสิทธิเปนผูดูแลขอมูลสวนกลาง(เจาหนาท่ีงานนโยบายแผน และประกัน
คุณภาพ) สามารถทําการบันทึกขอมูลโครงการกิจกรรมยอย ประจําปงบประมาณโดยเลือกท่ี “เพิ่ม
โครงการยอย” แลวหนาจอจะปรากฏดังรูป ค.19 

 

 
 
 
 
 

รูป ค.19 หนาจอการเพ่ิมโครงการกิจกรรมยอย 
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 ปอนรายละเอียดตาง ๆตามแบบบันทึกโครงการกิจกรรมยอย แลวคล๊ิกท่ี “บันทึกขอมูล” 
จะปรากฏหนาจอการเพ่ิมงบประมาณท่ีใชในโครงการทั้งหมด คล๊ิกท่ี  “เพิ่มงบประมาณ” ระบบจะ
ทําการใหปอนงบประมาณท่ีใชในโครงการโดยใหเลือก งบประมาณท่ีใช แผนงานท่ีใช และจํานวน
เงิน ปอนขอมูลเสร็จแลวใหคล๊ิก เพิ่มขอมูล ระบบก็จะทําการบันทึกเงินงบประมาณท่ีใชกรณีท่ีหนึ่ง
โครงการกิจกรรมยอยอาจจะใชงบประมาณ หลายงบประมาณ ก็สามารถทําการบันทึกขอมูลลงไป
อีกไดเชนกัน ดังรูป ค.20 

 
รูป ค.20 หนาจอบันทึกขอมูลงบประมาณท่ีใชในโครงการกิจกรรมยอย 

5) การดูรายละเอียดโครงการ 

ผูใชงานท่ีมีสิทธิเปนผูดูแลขอมูลสวนกลาง(เจาหนาท่ีงานนโยบายแผน และประกัน
คุณภาพ) สามารถดูรายละเอียดโครงการหลัก ประจําปงบประมาณโดยเลือกท่ี “ดูรายละเอียด” แลว
หนาจอท่ีปรากฏจะประกอบไปดวยขอมูลของโครงการหลักท้ังหมดและขอมูลโครงการกจิกรรม
ยอยท่ีอยูในโครงการหลัก แสดงดังรูป ค.21 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูป ค.21 หนาจอแสดงรายละเอียดโครงการหลัก 
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ค.8 การใชงานหนาจอบันทึกรายการบุคลากร 

 ผูใชงานท่ีมีสิทธิเปนผูดูแลขอมูลสวนกลาง(เจาหนาท่ีงานนโยบายแผน และประกัน
คุณภ าพ )  ส า ม า ร ถ เ ข า ม า ยั ง หน า จ อบั น ทึ ก ร า ย ก า ร บุ ค ล า ก ร  โ ด ย เ ลื อ ก จ า ก เ มนู  
ระบบจัดการขอมูลบุคลากร เมนูยอย “บันทึกรายการบุคลากร” จะปรากฏหนาจอดังรูป ค.22 

 
 รูป ค.22หนาจอบันทึกรายการบุคลากร 

 
1) การเพิ่มขอมูลบุคลากร 

จากรูป ค.22 ผูดูแลระบบสามารถทําการเพ่ิมขอมูลผูใชงานในระบบได โดยเลือกหนวยงาน
ท่ีผูใชงานสังกัดอยู ในสวนแรกจะเปนขอมูลหนวยงานหลัก(ภาควิชา) ในสวนตอมาจะเปน
หนวยงานรอง (งาน) ทําการปอนขอมูลเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ซ่ึงจะเปนรหัสผูใชงานระบบ 
ปอนขอมูลคํานําหนาช่ือ ช่ือและนามสกุลของผูใชงาน ในชองสถานะ “แสดงรายการ” หมายถึง 
ผูใชงานสามารถเขาใชงานในระบบได สวน “ซอนรายการ” หมายถึง ผูใชงานไมสามารถเขาใชงาน
ในระบบได เม่ือปอนขอมูลเสร็จเรียบรอย ใหคล๊ิกท่ีปุม “บันทึกรายการ” เพื่อทําการบันทึกขอมูล
บุคลากร ผูใชงานจะสามารถเขาใชงานไดโดยช่ือผูใชงานและรหัสผานคือ รหัสบัตรประจําตัว
ประชาชน  

 



134 
 

2) การตั้งคารหัสผานใหม 
กรณีท่ีอยากต้ังรหัสผานใหผูใชงาน โดยท่ีไมตองการใหรหัสผานเปนรหัสเดียวกันกับช่ือ

ผูใชงาน คือเลขที่ประจําตัวประชาชน โดยผูดูแลระบบทําการคล๊ิกท่ี “สุมรหัสผานใหม” ระบบจะ
ทําการสรางรหัสผานใหมข้ึนมา จากน้ันคล๊ิกท่ีปุม “บันทึกรหัสผานใหม” เพื่อทําการบันทึก
รหัสผานท่ีแสดงใหเห็นในระบบ เม่ือผูใชงานตองการเขาไปใชงานระบบ สามารถเขาใชงานโดยใช
ช่ือผูใชงานคือรหัสประจําตัวประชาชน รหัสผานคือ รหัสผานใหมท่ีผูดูแลระบบไดแจงใหแก
ผูใชงาน ดังรูป ค.23 

 
รูป ค.23 หนาจอตั้งคารหัสผานใหม 

 
ค.9 การใชงานหนาจอแสดงรายการบุคลากรท้ังหมด 

 ผูใชงานท่ีมีสิทธิเปนผูดูแลขอมูลสวนกลาง(เจาหนาท่ีงานนโยบายแผน และประกัน
คุณภาพ) สามารถเขามายังหนาจอแสดงรายการบุคลากรทั้งหมด โดยเลือกจากเมนู ระบบจัดการ
ขอมูลบุคลากร เมนูยอย “รายการบุคลากรท้ังหมด” จะปรากฏหนาจอดังรูป ค.24 

 
รูป ค.24 หนาจอรายการบุคลากรท้ังหมด 
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1) การแสดงรายการบุคลากรท้ังหมด 

ผูใชงานท่ีมีสิทธิเปนผูดูแลขอมูลสวนกลาง(เจาหนาท่ีงานนโยบายแผน และประกัน
คุณภาพ) สามารถทําการคนหารายช่ือผูใชงานในระบบได เม่ือตองการคนหาไดจากหนวยงานท่ี
ผูใชงานสังกัดอยู หรือคนหาจากเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน หรือช่ือ หรือนามสกุล โดยการปอน
ขอมูล แลวกดปุม “คนหา” ระบบจะทําการคนหาผูใชงานในระบบ  

2) การแกไขขอมูลบุคลากร 

การแกไขขอมูลบุคลากรนั้น ใหเลือกท่ี “แกไข” จะเขาสูหนาจอแกไขรายละเอียดขอมูล
บุคลากร การแกไขนั้นจะแกไขขอมูลบุคลากรในสวนของคํานําหนาช่ือ ช่ือ นามสกุล  สถานะ การ
ใชงานของบุคลากร ดังรูป ค.25 

 
รูป ค.25 หนาจอปรับปรุงแกไขขอมูลบุคลากร 

 
ในสวนของการแกไขรหัสผานใหแกผูใชงาน กรณีท่ีผูใชงานไดทําการเปลี่ยนรหัสผานของ

ผูใชงานเองแลวลืมรหัสผาน สามารถแจงผูดูแลระบบใหทําการต้ังคารหัสผานใหมไดโดยผูดูแล
ระบบทําการคล๊ิกท่ี “สุมรหัสผานใหม” ระบบจะทําการสรางรหัสผานใหมข้ึนมา จากนั้นคล๊ิกท่ีปุม 
“บันทึกรหัสผานใหม” เพื่อทําการบันทึกรหัสผานท่ีแสดงใหเห็นในระบบ เม่ือผูใชงานตองการเขา
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ไปใชงานระบบ สามารถเขาใชงานโดยใชช่ือผูใชงานคือรหัสประจําตัวประชาชน รหัสผานคือ 
รหัสผานใหมท่ีผูดูแลระบบไดแจงใหแกผูใชงาน ดังรูป ค.25 

3) การลบขอมูลบุคลากร 
การลบขอมูลบุคลากรน้ัน ใหเลือกท่ี “ลบ” ของบุคลากรที่ตองการลบ ระบบจะแสดง

ขอความ “คุณตองการลบรายการหรือไม?” คล๊ิกท่ีปุม  “OK” เพื่อลบขอมูลบุคลากร  คล๊ิกท่ีปุม 
“Cancel” เพื่อยกเลิกการลบขอมูลบุคลากร ดังรูป ค.26 

 
รูป ค.26 หนาจอยืนยันการลบขอมูลบุคลากร 

 
ค.10 การใชงานระบบอนุมัติโครงการ 

ผูใชงานท่ีมีสิทธิเปนผูดูแลขอมูลสวนกลาง(เจาหนาท่ีงานนโยบายแผน และประกัน
คุณภาพ) สามารถเขามายังหนาจอการอนุมัติโครงการ โดยเลือกจากเมนู ระบบอนุมัติโครงการ  เมนู
ยอยจะประกอบไปดวย อนุมัติโครงการกิจกรรมยอย อนุมัติยกโครงการ อนุมัติปรับโครงการ  

1) การอนุมัติโครงการกิจกรรมยอย 
การอนุมัติโครงการกิจกรรมยอย เม่ือเลือกเขาเมนู การอนุมัติโครงการกิจกิจกรรมยอย จะ

ปรากฏหนาจอของการอนุมัติซ่ึงประกอบไปดวย รายการกิจกรรมท่ีมีการขออนุมัติมา และรายการ
กิจกรรมท่ีอนุมัติไปแลว ดังรูป ค.27 

 
 

รูป ค.27 หนาจอการอนุมัติโครงการกิจกรรมยอย 

 
 ผูดูแลขอมูลสวนกลาง(เจาหนาท่ีงานนโยบายแผน และประกันคุณภาพ) มีหนาท่ีในการ
อนุมัติโครงการที่มีการรองขอมาก็ตอเม่ือคณบดีมีการอนมัุติใหจดัทําโครงการแลวเจาหนาท่ีจะทํา
การอนุมัติผานระบบและสามารถทําการส่ังพิมพ รายละเอียดออกมาเกบ็ไวเปนหลักฐานได 
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2) การอนุมัติยกเลิกโครงการกิจกิจกรรมยอย 
การอนุมัติโครงการกิจกรรมยอย เม่ือเลือกเขาเมนู การอนุมัติยกเลิกโครงการกิจกิจกรรม

ยอย จะปรากฏหนาจอของการอนุมัติซ่ึงประกอบไปดวย รายการกิจกรรมท่ีมีการขอยกเลิกอนุมัติมา 
รายการกิจกรรมท่ีอนุมัติยกเลิกไปแลว และรายการกิจกรรมท่ีไมอนุมัติใหยกเลิก ดังรูป ค.28 

 
รูป ค.28 หนาจอการอนุมัติยกเลิกโครงการกิจกรรมยอย 

 
ผูดูแลขอมูลสวนกลาง(เจาหนาท่ีงานนโยบายแผน และประกันคุณภาพ) มีหนาท่ีในการ

อนุมัติยกเลิกโครงการท่ีมีการรองขอมาก็ตอเม่ือคณบดีมีการอนุมัติใหยกเลิก หรือไมอนุมัติยกเลิก
โครงการแลวเจาหนาท่ีจะทําการอนุมัติยกเลิกผานระบบและสามารถทําการส่ังพิมพ รายละเอียด
ออกมาเก็บไวเปนหลักฐานได 

3) การอนุมัติปรับโครงการกิจกิจกรรมยอย 
การอนุมัติโครงการกิจกรรมยอย เม่ือเลือกเขาเมนู การอนุมัติปรับโครงการกิจกิจกรรมยอย 

จะปรากฏหนาจอของการอนุมัติซ่ึงประกอบไปดวย รายการกิจกรรมท่ีมีการขอปรับโครงการมา 
รายการกิจกรรมท่ีอนุมัติปรับโครงการไปแลว และรายการกิจกรรมท่ีไมอนุมัติใหปรับ ดังรูป ค.29 

 

 
รูป ค.29 หนาจอการอนุมัติปรับโครงการกิจกิจกรรมยอย 

 
ค.11 การใชงานระบบรายงานโครงการ 

ผูใชงานท่ีมีสิทธิเปนผูดูแลขอมูลสวนกลาง(เจาหนาท่ีงานนโยบายแผน และประกัน
คุณภาพ) สามารถเขามายังหนาจอระบบรายงานผลดําเนินงานโครงการ โดยเลือกจากเมนู ระบบ
รายงานโครงการ เมนูยอย “ผลการรายงานโครงการ” จะปรากฏหนาจอดังรูป ค.30 
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รูป ค.30 หนาจอผลการรายงานโครงการ 

 
ค.12 การใชรายงานสารสนเทศ 

ผูใชงานท่ีมีสิทธิเปนผูดูแลขอมูลสวนกลาง(เจาหนาท่ีงานนโยบายแผน และประกัน
คุณภาพ) สามารถเขามายังหนาจอรายงานสารสนเทศ โดยเลือกจากเมนู รายงานสารสนเทศ 
“รายงานสารสนเทศ” จะปรากฏหนาจอดังรูป ค.31 

 
รูป ค.31 หนาจอการรายงานสารสนเทศ 

 
 ผูใชงานสามารถเลือกดูรายงานสารสนเทศไดตามหมวดหมูท่ีแสดงเชน รายงานโครงการ
หลักตามพันธกิจ รายงานโครงการตามหนวยงานผูรับผิดชอบ รายงานโครงการท่ียกเลิก  รายงาน
โครงการที่ปรับโครงการ  รายงานโครงการตามงบประมาณ  รายงานโครงการตามรอบระยะเวลา 
ตัวอยางการรายงานสารสนเทศโครงการตามพันธกิจ แสดงดังรูป ค.32 

 
 

รูป ค.32 หนาจอแสดงรายงานสารสนเทศโครงการตามพันธกิจ 



ภาคผนวก ง 
คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยแมโจ  
สําหรับผูใชงาน (เจาหนาท่ีสาขาวิชา) 

 
ในสวนนี้จะกลาวถึงการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/กิจกรรมตาม

แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ  สําหรับผูใชงานซ่ึงมีรายละเอียดการใชงาน
ดังนี้ 

 
ง.1 ขีดความสามารถของระบบ 

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ  สําหรับผูใชงาน มีความสามารถครอบคลุมการทํางานท่ีเกี่ยวของกับงานดังนี้ 

1) ความสามารถในการจัดการขอมูลโครงการ 

- การบันทึกขอมูลโครงการประจําปงบประมาณ 

2) ความสามารถในการขออนุมัติโครงการ 

- การขออนุมัติโครงการกิจกรรมยอย 

- การขออนุมัติยกเลิกโครงการ 

- การขออนุมัติปรับโครงการ 

3) ความสามารถในการการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ 

- การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการกิจกรรม 

4) รายงานสารสนเทศ 

- รายงานสารสนเทศ 
 
ง.2 การเขาสูระบบ 

เม่ือผูใชงานจะเขาใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ  จะปรากฏหนาจอ ดังรูป ง.1 
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รูป ง.1 หนาแรกของการเขาใชงานระบบ 
 

การใชงานระบบสําหรับผูใชงานจะตองเขาสูระบบโดยการปอนช่ือผูใชงานและรหัสผาน
ซ่ึงสามารถแสดงไดดังรูป ง.2 

 

 
รูป ง.2 หนาจอสวนของการเขาใชงานระบบ 

 
เม่ือผูใชงานทําการปอนช่ือผูใชงานและรหัสผานท่ีถูกตอง แลวทําการคล๊ิกท่ีปุม “เขาสู

ระบบ” หากเปนขอมูลท่ีตรวจสอบแลวถูกตอง ระบบจะยินยอมใหผูใชงานระบบผานเขาใชงานได 
แตถาหากไมถูกตอง ระบบจะแจงวา “ช่ือผูใชงาน หรือ รหัสผานไมถูกตอง!” จะไมสามารถเขาสู
ระบบได หรือหากคล๊ิกท่ีปุม “คาเร่ิมตน” ระบบจะทําการยกเลิกขอมูลท่ีผูใชงานปอนเขาสูระบบ 
 
ง.3 การใชงานหนาจอหลัก 

 หากกระบวนการเขาสูระบบตรวจสอบแลวถูกตอง พบวาผูใชงานมีสิทธิเปนผูดูแลระบบ 

หนาจอหลักของระบบจะปรากฏดังรูป ง.3 
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รูป ง.3 หนาจอหลักของระบบ 
 

ง.4 การเปล่ียนรหัสผาน 

 ผูใชงานสามารถทําการเปล่ียนรหัสผานได โดยการเขาไปท่ี “เปล่ียนรหัสผาน” แลวหนาจอ
จะปรากฏดังรูป ง.4 

 
รูป ง.4 หนาจอเปล่ียนแปลงรหัสผาน 

 
 ผูใชงานตองทําการปอนรหัสผานเดิม แลวจึงทําการปอนรหัสผานใหม โดยท่ีรหัสผานใหม
ตองเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ กับ ตัวเลขเทานั้น (ระหวาง 6-15 ตัวอักษร) และในชองยืนยัน
รหัสผาน ตองปอนใหตรงกันกับชองรหัสผานใหมดวย เม่ือทําการปอนขอมูลเรียบรอยแลว  
ใหทําการคล๊ิกท่ีปุม “เปล่ียนรหัสผาน” หรือหากคล๊ิกท่ีปุม “คาเร่ิมตน” ระบบจะทําการยกเลิกขอมูล
ท่ีผูใชงานปอนเขาสูระบบ เม่ือผูใชงานคล๊ิกท่ีปุม “เปล่ียนรหัสผาน” จะปรากฏหนาจอดังรูป ค.5 
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รูป ง.5 หนาจอยืนยนัการเปล่ียนแปลงรหสัผาน 

  
 เม่ือผูใชงานคล๊ิกท่ีปุม OK แลว ระบบจะแสดงขอความวา “Change Complete!”  
เพื่อแสดงวาระบบไดทําการเปล่ียนแปลงรหัสผานของผูใชงานแลว เม่ือเขาใชงานระบบคร้ังตอไป
สามารถเขาใชงานโดยใชช่ือผูใชงานและรหัสผานใหมได 
 
ง.5 การใชงานหนาจอการบันทึกขอมูลโครงการประจําปงบประมาณ 

ผูใชงานที่มีสิทธิเปนผูดูแลขอมูลกิจกรรมยอย (เจาหนาท่ีสาขาวิชา) สามารถเขามายัง
หนาจอจัดการขอมูลโครงการประจําปงบประมาณ การจัดการขอมูลขอมูลโครงการประจําป
งบประมาณ โดยเลือกจากเมนู ระบบจัดการขอมูลโครงการ เมนูยอยบันทึกขอมูลโครงการประจําป
งบประมาณ จะปรากฏหนาจอดังรูป ง.6 

 
รูป ง.6 หนาจอแสดงรายการโครงการประจําปงบประมาณ 

1)  การบันทึกขอมูลโครงการประจําปงบประมาณ 

ผูใชงานท่ีมีสิทธิเปนผูดูแลขอมูลกิจกรรมยอย (เจาหนาท่ีสาขาวิชา)  สามารถทําการบันทึก
ขอมูลโครงการประจําปงบประมาณโดยเลือกท่ี “ADD” แลวหนาจอจะปรากฏดังรูป ง.7   
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รูป ง.7 บันทึกขอมูลโครงการประจําปงบประมาณ 

 
 ปอนรายละเอียดตาง ๆตามแบบบันทึกโครงการหลัก แลวคล๊ิกท่ี “บันทึกขอมูล” จะปรากฏ
หนาจอการเพ่ิมงบประมาณท่ีใชในโครงการทั้งหมด คล๊ิกท่ี  “เพิ่มงบประมาณ” ระบบจะทําการให
กรอกงบประมาณท่ีใชในโครงการโดยใหเลือก งบประมาณท่ีใช แผนงานท่ีใช และจํานวนเงิน ปอน
ขอมูลเสร็จแลวใหคล๊ิก เพิ่มขอมูล ระบบก็จะทําการบันทึกเงินงบประมาณท่ีใชกรณีท่ีหนึ่งโครงการ
อาจจะใชงบประมาณ หลายงบประมาณ ก็สามารถทําการบันทึกขอมูลลงไปอีกไดเชนกัน ดังรูป ง.8 
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รูป ง.8 หนาจอบันทึกขอมูลงบประมาณท่ีใชในโครงการหลัก 
  
 ทําการบันทึกขอมูลงบประมาณเสร็จแลว คล๊ิก “บันทึกขอมูลเรียบรอย” เพื่อกลับหนา
หลัก หนาจอแสดงรายการโครงการประจําปงบประมาณ ดังรูป ง.6 

2) การแกไขโครงการหลัก 

ผูใชงานท่ีมีสิทธิเปนผูดูแลขอมูลกิจกรรมยอย (เจาหนาท่ีสาขาวิชา)   สามารถทําการแกไข
ขอมูลโครงการประจําปงบประมาณโดยเลือกท่ี “แกไข” แลวหนาจอจะปรากฏดังรูป ง.9 

 

 
 

รูป ง.9 หนาจอการแกไขโครงการหลัก 
 หนาจอนีจ้ะแสดงรายละเอียดตาง ๆ ของโครงการหลักท่ีตองการแกไข รวมถึงรายละเอียด
ของการแกไขตัวช้ีวดั โดยสามารถ ลบรายการท่ีไมตองการออก แลวเพิม่รายการตัวดชันีช้ีวัดใหม
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ไดโดยคล๊ิกท่ี “เพิ่มดัชนหีลัก” และรายละเอียดของงบประมาณท่ีใช ลักษณะการทํางานจะคลายกัน
กับการแกไขตัวช้ีวดั 

3) การลบขอมูลโครงการหลัก 

การลบขอมูลโครงการหลักนั้น ใหเลือกท่ี “ลบ” ของรายการโครงการหลักท่ีตองการลบ 
ระบบจะแสดงขอความ “คุณตองการลบรายการหรือไม?”คล๊ิกท่ีปุม “OK” เพื่อลบขอมูลโครงการ
หลัก คล๊ิกท่ีปุม “Cancel” เพื่อยกเลิกการลบขอมูลโครงการหลัก ดังรูป ง.10 

 

 
รูป ง.10 หนาจอการลบโครงการหลัก 

 
4) การบันทึกขอมูลโครงการกิจกรรมยอย 

ผูใชงานท่ีมีสิทธิเปนผูดูแลขอมูลกิจกรรมยอย (เจาหนาท่ีสาขาวิชา)   สามารถทําการบันทึก
ขอมูลโครงการกิจกรรมยอย ประจําปงบประมาณโดยเลือกท่ี “เพิ่มโครงการยอย” แลวหนาจอจะ
ปรากฏดังรูป ง.11 

 

 
 
 
 
 

รูป ง.11 หนาจอการเพ่ิมโครงการกิจกรรยอย 
 ปอนรายละเอียดตาง ๆตามแบบบันทึกโครงการกิจกรรมยอย แลวคล๊ิกท่ี “บันทึกขอมูล” 
จะปรากฏหนาจอการเพ่ิมงบประมาณท่ีใชในโครงการทั้งหมด คล๊ิกท่ี  “เพิ่มงบประมาณ” ระบบจะ
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ทําการใหปอนงบประมาณท่ีใชในโครงการโดยใหเลือก งบประมาณท่ีใช แผนงานท่ีใช และจํานวน
เงิน ปอนขอมูลเสร็จแลวใหคล๊ิก เพิ่มขอมูล ระบบก็จะทําการบันทึกเงินงบประมาณท่ีใชกรณีท่ีหนึ่ง
โครงการกิจกรรมยอยอาจจะใชงบประมาณ หลายงบประมาณ ก็สามารถทําการบันทึกขอมูลลงไป
อีกไดเชนกัน ดังรูป ง.12 

 
รูป ง.12 หนาจอบันทึกขอมูลงบประมาณท่ีใชในโครงการกิจกรรมยอย 

5) การดูรายละเอียดโครงการ 

ผูใชงานท่ีมีสิทธิเปนผูดูแลขอมูลกิจกรรมยอย (เจาหนาท่ีสาขาวิชา)   สามารถดูรายละเอียด
โครงการหลัก ประจําปงบประมาณโดยเลือกท่ี “ดูรายละเอียด” แลวหนาจอท่ีปรากฏจะประกอบไป
ดวยขอมูลของโครงการหลักท้ังหมดและขอมูลโครงการกจิกรรมยอยท่ีอยูในโครงการหลัก แสดง
ดังรูป ง.13 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูป ง.13 หนาจอแสดงรายละเอียดโครงการหลัก 
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ง.6 การใชงานระบบขออนุมัติโครงการ 
ผูใชงานท่ีมีสิทธิเปนผูดูแลขอมูลกิจกรรมยอย (เจาหนาท่ีสาขาวิชา)  สามารถเขามายัง

หนาจอการขออนุมัติโครงการ โดยเลือกจากเมนู ระบบขออนุมัติโครงการ  เมนูยอยจะประกอบไป
ดวย ขออนุมัติโครงการกิจกรรมยอย ขออนุมัติยกโครงการ ขออนุมัติปรับโครงการ  

1) การขออนุมัติโครงการกิจกรรมยอย 
การขออนุมัติโครงการกิจกรรมยอย เม่ือเลือกเขาเมนู การขออนุมัติโครงการกิจกิจกรรม

ยอย จะปรากฏหนาจอของการขออนุมัติซ่ึงประกอบไปดวย รายการกิจกรรมท่ีมีตองการขออนุมัติ 
และผลของสถานการณขออนุมัติ  ดังรูป ง.14 

 
 

รูป ง.14 หนาจอการขออนุมัติโครงการกิจกรรมยอย 

 
 ผูใชงานท่ีมีสิทธิเปนผูดูแลขอมูลกิจกรรมยอย (เจาหนาท่ีสาขาวิชา) ขออนุมัติโครงการที่
ตองการดําเนนิกิจกรรม และยังสามารถ พมิพเอกสารการขออนุมัติเพื่อแนบหนังสือราชการในการ
ขออนุมัติ ได  
 

2) การขออนุมัติยกเลิกโครงการกิจกิจกรรมยอย 
การขออนุมัติโครงการกิจกรรมยอย เม่ือเลือกเขาเมนู การขออนุมัติยกเลิกโครงการกิจ

กจิกรรมยอย จะปรากฏหนาจอของการขออนุมัติซ่ึงประกอบไปดวย รายการกิจกรรมท่ีมีตองการขอ
ยกเลิก และผลของสถานการณขออนุมัติยกเลิก  ดังรูป ง.15 
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รูป ง.15 หนาจอการขออนุมัติยกเลิกโครงการกิจกรรมยอย 

 
ผูใชงานท่ีมีสิทธิเปนผูดูแลขอมูลกิจกรรมยอย (เจาหนาท่ีสาขาวิชา)  ขออนุมัติยกเลิก

โครงการในระบบแลวและยังสามารถ พิมพเอกสารการขออนุมัติเพื่อแนบหนังสือราชการในการขอ
อนุมัติ ยกเลิกได  

3) การขออนุมัติปรับโครงการกิจกิจกรรมยอย 
การอนุมัติโครงการกิจกรรมยอย เม่ือเลือกเขาเมนู การขออนุมัติปรับโครงการกิจกิจกรรม

ยอย จะปรากฏหนาจอของการขออนุมัติซ่ึงประกอบไปดวย รายการกิจกรรมตองการขอปรับ
โครงการมา และผลของสถานการณขออนุมัติยกเลิก  ดังรูป ง.16  

 
รูป ง.16 หนาจอการขออนุมัติปรับโครงการกิจกิจกรรมยอย 

 
 

ง.7 การใชงานระบบรายงานโครงการ 
ผูใชงานท่ีมีสิทธิเปนผูดูแลขอมูลกิจกรรมยอย (เจาหนาท่ีสาขาวิชา)  สามารถเขามายัง

หนาจอระบบรายงานผลดําเนินงานโครงการ โดยเลือกจากเมนู ระบบรายงานโครงการ เมนูยอย 
“รายงานโครงการ” จะปรากฏหนาจอดังรูป ง.17 
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รูป ง.17 หนาจอการรายงานโครงการ 

ผูใชงานท่ีมีสิทธิเปนผูดูแลขอมูลกิจกรรมยอย (เจาหนาท่ีสาขาวิชา)  ตองเขามารายงาน
กิจกรรมโครงการที่ไดดําเนนิการไปแลว ตามแบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
กิจกรรม ดังรูป ง.17 

 
ง.8 การใชรายงานสารสนเทศ 

ผูใชงานท่ีมีสิทธิเปนผูดูแลขอมูลกิจกรรมยอย (เจาหนาท่ีสาขาวิชา)  สามารถเขามายัง
หนาจอรายงานสารสนเทศ โดยเลือกจากเมนู รายงานสารสนเทศ “รายงานสารสนเทศ” จะปรากฏ
หนาจอดังรูป ง.18 

 
รูป ง.18 หนาจอการรายงานสารสนเทศ 

 
 ผูใชงานสามารถเลือกดูรายงานสารสนเทศไดตามหมวดหมูท่ีแสดงเชน รายงานโครงการ
หลักตามพันธกิจ รายงานโครงการตามหนวยงานผูรับผิดชอบ รายงานโครงการท่ียกเลิก  รายงาน
โครงการท่ีปรับโครงการ  รายงานโครงการตามงบประมาณ  รายงานโครงการตามรอบระยะเวลา
ของสาขาวิชาท่ีผูใชงานสังกัดอยู ตัวอยางการรายงานสารสนเทศโครงการตามพันธกิจ แสดงดังรูป 
ง.19 
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รูป ง.19 หนาจอแสดงรายงานสารสนเทศโครงการตามพันธกิจ 

 



ภาคผนวก จ 
แบบสอบถาม 

 

การใชระบบระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยแมโจ 

 
คําชี้แจง 

1) แบบสอบถามมีวัตถุประสงค เพื่อตองการทราบความพึงพอใจตอการใชระบบระบบ   
   สารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยแมโจ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาระบบใหมี
ประสิทธิภาพในโอกาสตอไป 

2) ความคิดเห็นท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม จะมีคุณคาเปนอยางยิ่ง และคําตอบนี้จะไม 
 สงผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถามใด ๆ ท้ังส้ิน 
 

แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 5 ดาน คือ  
ดานท่ี 1 ดานการใชงานระบบ  
ดานท่ี 2 ดานการออกแบบระบบ  
ดานท่ี 3 ดานความถูกตองของขอมูลระบบ  
ดานท่ี 4 ดานความปลอดภัยในการใชระบบ  
ดานท่ี 5 อ่ืน ๆ   
 

ผูตอบแบบสอบถาม 
ผูบริหาร     เลขานุการคณะวิทยาศาสตร 
หัวหนางาน   เจาหนาท่ีสาขาวิชา 
เจาหนาท่ีงานนโยบายแผน และประกนัคุณภาพ    
 
 
 



152 
 

โปรดพิจารณาคําถามแลวทําเคร่ืองหมาย   ในชองท่ีทานเห็นวาเปนจริงท่ีสุด 

ลักษณะการใชงานระบบในดานตางๆ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ดานการใชงานระบบ 

- ความสะดวกตอการใชงานระบบท่ัวไป      
- ความสะดวกในการจัดทําขอมูลโครงการตามแผน      
- ความสะดวกในการติดตามการรายงานผลของโครงการ      
- ระบบชวยลดข้ันตอนในการทํางานลง      
- ระบบสามารถลดเวลาในการทํางานไดมากข้ึน      
- รายงานสารสนเทศของระบบตอบสนองความตองการ      

2. ดานการออกแบบระบบ 
- ความเหมาะสมในการออกแบบหนาจอระบบ      
- ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดวางหนาจอระบบ      
- ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูในหนาจอ      

3. ดานความถูกตองของขอมูลระบบ 
- การประมวลผลขอมูลมีความถูกตอง      
- สามารถลดความซํ้าซอนของขอมูลได      
- การคนหาขอมูลสามารถทําไดถูกตอง แมนยํา      

4. ดานความปลอดภัยในการใชระบบ 
- ระบบการเขาใชงานมีความเหมาะสม      
- การกําหนดสิทธิการใชงานผูใชเหมาะสม      

5. อ่ืนๆ 
- ใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบอ่ืนๆตอไปได      
- คูมือใชระบบมีความชัดเจนและสะดวกตอการใชงาน      

 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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