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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
วิธีการเข้าสู่หน้าเว็ปไซต์
เว็ปไซต์สามารถเข้าถึงได้ผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ หรือ โปรแกรมสาหรับใช้อินเทอร์เน็ต
เช่น Internet Explorer (IE) , Google Chrome, Firefox ขอแนะนาให้ใช้โปรแกรมรุ่นใหม่ล่าสุด
เพื่อจะได้ใช้งานเต็มความสามารถของระบบงานและลดความผิดพลาดของการทางานบางอย่างที่
ระบบงานไม่สนับสนุนในโปรแกรมรุ่นเก่า

เลือกเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อเปิดใช้งาน
( แนะนาให้ใช้Chrome เพื่อการใช้งานที่ดีกว่า)
วิธีที่ 1 พิมพ์ URL โดยตรง
เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ แล้ว พิมพ์ชื่อเว็ปไซต์
ลงในช่อง Address bar โดยพิมพ์คาว่า
“http://hsmi2.psu.ac.th/scac/”ในช่อง Address bar
(ช่องสาหรับพิมพ์ URL) แล้วกดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่หน้า
เว็บไซต์ “ศวสต.” โดยตรง
วิธีที่ 2 ใช้เว็บไซต์สาหรับค้นหา เช่น Google ให้พิมพ์คาว่า “ศวสต” หน้าเว็บไซต์จะแสดงผลการ
ค้นหา ดังภาพ คลิกที่ ลิงค์ เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์

คู่มือใช้งานระบบติดตามโครงการ ศวสต.
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เมื่อเข้าสู่เว็ปไซต์“ศวสต” ได้สาเร็จ หน้าเว็ปไซต์จะแสดงผลตามรูป

องค์ประกอบหน้าแรกของเว็ปไซต์
แถบเมนูหลัก (ด้านบน) ของเว็ปไซต์ ประกอบด้วยเมนู
 หน้าแรก : หน้าแรกของเว็ปไซต์ อัพเดทกิจกรรมและข่าว ประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
 โครงการในความรับผิดชอบ : สาหรับเข้าสู่หน้าโครงการที่รับผิดชอบ ได้โดยตรง
 ภาพรวมโครงการ: ภาพรวมโครงการ
 วิเคราะห์ : วิเคราะห์และรายงานต่างๆ
 ปฎิทิน : ปฎิทินงานรวม
 คลังข้อมูล: ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ คู่มือ เอกสารประชุม
 เกี่ยวกับเรา: หน้าแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูล โครงสร้าง ทีมงานต่างๆ
 มุมสมาชิก : หน้าแสดงข้อมูลสาหรับการเข้าสู่ระบบสมาชิก

คู่มือใช้งานระบบติดตามโครงการ ศวสต.
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1

 การสมัครสมาชิก*

ผู้ใช้งานระบบการติดตามโครงการทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกของเว็บไซท์เพื่อการกาหนดสิทธิ์ใน
การเข้าใช้งานระบบ หากผู้ใช้งานยังไม่ได้เป็นสมาชิกของเว็บไซท์ จะใช้งานได้เพียงบางส่วน ไม่
สามารถแก้ไขหรือส่งรายงานต่างๆได้ จะต้องเป็นสมาชิก เท่านั้น
 กรณี ลืมรหัสผ่าน (เป็นสมาชิกแล้ว)

1. เลื่อนเมาส์ไปคลิกบนเมนู “ลืมรหัสผ่าน”

2. ป้อน e-mail ที่ให้ไว้กับระบบ

3. คลิก “Send password” ระบบจะส่งรหัสใหม่ไปให้ทางอีเมล์

สามารถสมัครสมาชิก ผ่านระบบอัตโนมัติ หรือติดต่อผู้ดูแลระบบ

1

คู่มือใช้งานระบบติดตามโครงการ ศวสต.
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 การเข้าสู่ระบบสมาชิก (Login) เพื่อการเข้าใช้งานได้อย่างครบถ้วน

1. เลื่อนเมาส์ไปคลิกบนเมนู “มุมสมาชิก”
2. ป้อนชื่อผู้ใช้งานหรืออีเมล์ (ถ้ายังไม่มีให้ติดต่อ ศูนย์ประสานงานโครงการเด็กไทยแก้มใส) ใน
ช่อง ชื่อสมาชิก ( Username )

3. ป้อนรหัสผ่าน ที่ท่านตั้งไว้ ในช่อง รหัสผ่าน ( Password )
4. สามารถเลือกเวลาที่ จะให้จารหัสผ่านไว้ได้แล้วคลิกปุม่ “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเริ่มทางาน เมนู
ต่างๆ ได้ตามสิทธิ ที่ได้รับ
** ถ้าเข้าสู่ระบบสมาชิก สาเร็จจะแสดงชื่อสมาชิกผู้ใช้งาน ที่มุมบนด้านขวามือ และสามารถใช้งาน
เมนูต่างๆได้ **
 การออกจากระบบสมาชิก (Logout)
เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้เลื่อนเมาส์ไปคลิกบนชื่อสมาชิก แล้วเลือก ออกจากระบบ

คู่มือใช้งานระบบติดตามโครงการ ศวสต.
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 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนตัว

1. เลื่อนเมาส์ไปที่ ชื่อ แล้วคลิก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว”

2. เลื่อนเมาส์ไปคลิก ที่ “เปลี่ยนรายละอียดส่วนตัว”
3. คลิกที่ช่อง “นามแฝง” เป็นชื่อที่จะนาไปแสดงใน
หน้าเว็บไซท์ เมื่อท่านส่งรายงาน หรือแสดงความ
คิดเห็น แนะนาให้ใช้ชื่อและนามสกุลจริง
4. อีเมล์ ( E-Mail ) กรุณาป้อนอี-เมล์ของท่านให้ถูกต้อง
ครั้งต่อไป ท่านสามารถใช้ อีเมล์ นี้ในการ เข้าสู่ระบบ
ได้ ทางเว็บไซท์จะไม่มีการแสดงอีเมล์นี้ของท่านใน
หน้าเว็บไซท์ แต่จะใช้ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน
ระบบจะส่งรหัสผ่านไปห้าทางอีเมล์
5. ชื่อจริง ให้ป้อนชื่อจริง
6. นามสกุล ให้ป้อนนามสกุลจริง
7. ป้อนรายละเอียดต่างๆ ในช่องต่างๆแต่ละช่อง ที่ท่าน
มีข้อมูล เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
8. คลิกปุ่ม “Save” เพื่อบันทึกการแก้ไข

คู่มือใช้งานระบบติดตามโครงการ ศวสต.
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 การเปลี่ยน รหัสผ่านใหม่ (กรณีที่ใช้งานครั้งแรก)

1. เลื่อนเมาส์ไปที่ ชื่อ แล้วคลิก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว”

2. เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่“เปลี่ยนรหัสผ่าน”
3. ป้อนรหัสผ่านเดิม ในช่อง “รหัสผ่าน
ปัจจุบัน”
4. ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ ในช่อง
“รหัสผ่านใหม่” โดยรหัสผ่านต้องมีความ
ยาวอย่างน้อย 6 ตัวอักษร
5. ป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง ในช่อง“รหัสผ่าน
ใหม่ (ยืนยัน)” ให้เหมือนกันเพื่อยืนยัน
ความถูกต้องของรหัสผ่าน
6. คลิกปุ่ม “Save” เพื่อบันทึก
ถ้าสาเร็จจะได้รับ ข้อความแจ้งผล
“บันทึกรหัสผ่านใหม่เรียบร้อย”
(รหัสผ่านใหม่ จะใช้ได้ในการใช้เข้าใช้งานครั้งต่อไป หรือ ให้ออก
จากระบบก่อน แล้วเข้าสุ๋ระบบใหม่)
หมายเหตุ:ข้อควรระวัง ในการพิมพ์ ให้ดูว่าเลือกแป้นพิมพ์ ภาษาอังกฤษ
หรือภาษาไทย ตอนตั้งรหัสผ่าน สังเกต มุมล่างซ้ายมือของจอ

คู่มือใช้งานระบบติดตามโครงการ ศวสต.
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 การเปลี่ยนแปลงภาพถ่ายส่วนตัว

1. เลื่อนเมาส์ไปที่ ชื่อ แล้วคลิก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว”

2. เลื่อนเมาส์ไปคลิก ที่ “เปลี่ยนภาพถ่าย”
3. เลือ่ นเมาส์ไปคลิก ที่ “Choose File”

4. เลือกไฟล์รูปภาพ ที่ภาพ แล้วคลิก “open”
5. คลิก “Upload photo” เพื่อบันทึกภาพ
(ภาพถ่ายต้องมีนามสกุล jpg และขนาด 200x200 pixelsเมื่อมีการเปลี่ยนรูปภาพ ภาพจะเปลี่ยนให้
ในการใช้เข้าใช้งานครั้งต่อไป หรือ ออกจากระบบ แล้วเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง)
ภาพที่ใช้แทนตัว จะเปลี่ยน

คู่มือใช้งานระบบติดตามโครงการ ศวสต.
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ

เมื่อเข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ ให้เข้าระบบสมาชิก (login) ก่อนทางานเสมอ (ถึงจะแสดงข้อมูลได้ครบถ้วน)
ถ้าหน้าจอไม่เหมือนดังภาพให้ คลิก “หน้าแรก” ก่อนหนึ่งครั้ง จากนั้น คลิกที่ “โครงการในความ
รับผิดชอบ” เพื่อเข้าสู่ โครงการที่รับผิดชอบโดยตรง
 การป้อนรายละเอียดหรือแก้ไขข้อมูลโครงการ
1. จากหน้าโครงการในความรับผิดชอบ จะแสดงรายชื่อโครงการ ให้คลิกที่ “ชื่อโครงการที่
ต้องการป้อนหรือแก้ไขข้อมูล”

1.
คู่มือใช้งานระบบติดตามโครงการ ศวสต.
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2. จะแสดงรายละเอียดโครงการ ดังรูป (ถ้าไม่แสดงรายละเอียดหรืออยู่ในแถบย่อยหน้าอื่นๆ ให้
คลิกที่เมนู “รายละเอียด”หรือ“รายละเอียดโครงการ”อีกครั้ง)

2
.

3. ทาการป้อนข้อมูล ต่างๆให้ครบถ้วน โดยคลิก
ที.่ .. ในช่อง หลังหัวข้อ เช่น

3.

“เลขที่ข้อตกลง” คลิก ... แล้วป้อนเลขที่
ข้อตกลง ที่ได้รับอนุมัติ
“รหัสโครงการ”คลิก ... แล้วป้อนรหัสโครงการ
“ชื่อโครงการ”คลิกที่ชื่อแล้วสามารถแก้ไขได้

4

4. “ผู้รับผิดชอบโครงการ” คลิก ... ใส่ชื่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

5.

5. “คณะทางาน” คลิก ... ใส่ชื่อคณะทางาน

6.

6. “พี่เลี้ยงโครงการ” คลิก ... ใส่ชื่อพี่เลี้ยง
โครงการ(ถ้ามี)

7.

7. “ระยะเวลาดาเนินโครงการ” ระบุช่วงเวลาดาเนินงาน วันเริ่มและวันสิ้นสุดโครงการ โดยคลิ8.ก
ในช่องคลิก ... แล้วจะมี ปฎิทินให้เลือก คลิกที่ วันที่/เดือน/ปี ที่ต้องการ
8. “งบประมาณ”คลิก ... ใส่ตัวเลขจานวนเงินงบประมาณที่ได้รับ
คู่มือใช้งานระบบติดตามโครงการ ศวสต.
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9. “กลุ่มเป้าหมาย”คลิกที่ 0 แล้วป้อนตัวเลขจานวน
กลุ่มเป้าหมายโดยระบุจานวนกลุ่มเป้าหมายแยก
รายละเอียดตามกลุ่ม

9.
10.

10. “รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย”คลิก... ป้อนรายละเอียด
กลุ่มเป้าหมาย

11.

11. “พื้นดาเนินการ” คลิก ... แล้วป้อนข้อมูลพื้นที่
13.
ดาเนินการ โดยมีรูปแบบการป้อนดังนี้หมู่ที่ (xx) (หมู่
ที่เว้นวรรคแล้วตามด้วยตัวเลข) หรือ ม.(xx) เว้นวรรค
แล้วตามด้วย ต.(xxxxx) อ.(xxxxx) จ.(xxxxx) * เมื่อพิมพ์ชื่อตาบลแล้วให้คลิกเลือกที่อยู่ที่
แสดงใต้กล่องข้อความได้เลย
12. ปักหมุดตาแหน่งของพื้นที่ดาเนินโครงการ โดยการย่อ/ขยาย
แผนที่ด้วยการกดปุ่ม +/- ลากแผนที่โดยการกดเมาส์ค้างบน
แผนที่แล้วลาก ทาการปักหมุดโดยการคลิกลงบนแผนที่ตรง
ตาแหน่งที่ต้องการ เมื่อปักหมุดเรียบร้อยจะปรากฏหมุดสีแดง
บนแผนที่ สามารถลากหมุดเพื่อเปลี่ยนตาแหน่งได้โดยการ
คลิกเมาส์บนหมุดแล้วลากไปยังตาแหน่งใหม่ได้ทันที
13. หลังจากปักหมุดแล้ว จะมีข้อมูลแสดงในช่อง “ละติจดู -ลองติ
จูด” กรณีปักหมุดผิดต้องการลบหมุด ให้ลบข้อมูลในช่องนี้
ก่อนแล้วจึงทาการปักหมุดใหม่ได้**

12.

14. ป้อนข้อมูล งวดสาหรับการทารายงาน โดยคลิกที่ “เพิ่มงวด”

14.

คู่มือใช้งานระบบติดตามโครงการ ศวสต.
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15. คลิกที่ … ในช่อง จากวันที่ ระบุช่วงเวลา โดยคลิกในช่อง“…”
แล้วจะมีปฎิทินแสดงขึ้นมา ให้เลือกสามารถเลื่อนเดือน และเลือก
วันที่ ได้จากปฎิทิน
15.

16. ป้อนตัวเลข งบประมาณที่ได้รับในแต่ละงวด (สาหรับงวดที่ 2
หรือ งวดที่ 3 ให้ทาซ้าตั้งแต่ข้อ 15 อีกครั้ง)

16.

จนได้ งวดสาหรับทารายงานครบทั้ง 3 งวด และยอดงบประมาณตรงกันกับที่ตั้งไว้ แถบคา
เตือนสีเหลือง จะหายไป (ถ้าตัวเลขงบประมาณ ให้ยึดตามเอกสารสัญญาที่ได้รับอนุมัติมา)
หมายเหตุ : ถ้าต้องการลบงวดทิ้ง หรือกรณีที่รายการที่ไม่ถูกต้อง ต้องการสร้างใหม่ ให้คลิกที่ X หลัง
รายการที่จะลบ แล้วตอบ OK ยืนยันการลบอีกครั้ง
17. “หลักการและเหตุ”คลิก ... แล้ว ป้อนหลักการและเหตุเมื่อป้อนข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิก
บันทึก หรือคลิกในช่องถัดไป ระบบจะบันทึกให้อัตโนมัติ
** ถ้ามีข้อมูลเป็นข้อๆให้กรอกตามรูปแบบดังนี้ตัวเลขจุด
เว้นวรรคหนึ่งช่องแล้วตามด้วยข้อความหรือ ใช้ - เว้น
วรรคหนึ่งช่องแล้วตามด้วยข้อความเมื่อป้อนข้อมูลเสร็จ
แล้วให้คลิกบันทึกหรือคลิกในช่องถัดไประบบจะบันทึก
ข้อมูลให้อัตโนมัติ **
18. “กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก ”คลิก ... แล้ว ป้อน
กรอบแนวคิดหลักการการดาเนินงานถ้าข้อมูลกรอบ
แนวคิดเป็นแบบแผนภาพ หรือไฟล์ ให้ใช้วิธีการแนบไฟล์ แทน

คู่มือใช้งานระบบติดตามโครงการ ศวสต.

17.

18.

14

วัตถุประสงค์/เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. คลิกที่ปุ่ม
หรือ เพื่อป้อนข้อมูลวัตถุประสงค์/เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ความสาเร็จ แล้วคลิก OK เพื่อยืนยันการเพิ่ม
1.
2. คลิกที่… ในช่องวัตถุประสงค์ข้อที่ X : ป้อนข้อมูล
รายละเอียดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ไม่ต้องใส่เลข
ข้ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ มื่ อ ป้ อ นข้ อ มู ล เสร็ จ แล้ ว ให้ ค ลิ ก
บันทึกหรือคลิกในช่องถัดไประบบจะบันทึกข้อมูลให้
อัตโนมัติ

2.

3. คลิกที…่ ในช่องตัวชี้วดั ความสาเร็จป้อนข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดต่างๆถ้ามีข้อมูลตัวชี้วัด
เป็นข้อๆให้กรอกตามรูปแบบดังนี้ตัวเลขจุดเว้น
วรรคหนึ่งช่องแล้วตามด้วยข้อความหรือใช้ - เว้น
วรรคหนึ่งช่องแล้วตามด้วยข้อความเมื่อป้อนข้อมูล
3.
เสร็จแล้วให้คลิกบันทึกหรือคลิกในช่องถัดไประบบ
จะบันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติ
สามารถเพิ่มวัตถุประสงค์/เป้าหมาย(ได้อกี หลายข้อ) เมื่อเสร็จแล้วจะได้ดังภาพ

คู่มือใช้งานระบบติดตามโครงการ ศวสต.
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 กิจกรรมหลัก
ใช้ในการกาหนด กลุ่มกิจกรรม ในแผนการดาเนินงานของโครงการที่จะทาใน ช่วงเวลาที่จะดาเนินงาน
และงบประมาณ อย่างคร่าวๆ ไม่ระบุวันที่
2.
1.
3.

1. การเพิ่มกิจกรรมหลั ก สามารถทาได้โดยคลิกที่ “เพิ่มกิจกรรม
หลักตาม TOR” แล้วก็แสดงหน้าต่างย่อยขึ้นมา
2. คลิกเลือกวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับกิจกรรมหลัก

4.

5.

3. ป้อนชื่อ กิจกรรมหลัก (ตาม TOR)

6.

4. ป้อนจานวนกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วม
5. ป้อนข้อมูล รายละเอียดกิ จ กรรมที่จ ะดาเนินการ ในกิจ กรรม
หลักนี้

7.

6. ป้อนระยะเวลาดาเนินการของกิจกรรมหลัก
7. ป้อ นข้ อ มู ล ผลผลิ ต / ผลลั พ ธ์ ที่ จ ะได้ รั บจากการด าเนิ น
กิจกรรมหลักนี้
8. ป้อนข้อมูล ภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุน
9. ป้อนงบประมาณ (บาท) ที่ดาเนินการกับกิจกรรมหลักนี้

8.
9.

10.

10. เมื่อป้อนข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิก “บันทึก” เพื่อเสร็จสิ้น กระบวนการ และจะย้อนกับไป
หน้าต่างก่อนหน้านี้ และ สามารถเพิ่มแผนกิจกรรมต่อไปได้อีก เมื่อต้องการเพิ่มกิจกรรมหลัก
ที่ 2 ให้เริ่มทาตามตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1
คู่มือใช้งานระบบติดตามโครงการ ศวสต.
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 กิจกรรมย่อย
ใช้ในการกาหนดรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาในแต่ละครั้งต้อง
ระบุ วันที่ทาอย่างชัดเจน (ใช้วันที่ทารายงานหรือวันที่เริ่มทากิจกรรม
ก็ได้ ) รายละเอียดการทากิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ สามารถ
ปรับเปลี่ยน, เลื่อน, แก้ไขภายหลังได้
1. คลิกที่
ในกิจกรรมหลักข้อนั้นๆ จะมีเมนูย่อยให้
เลือก โดยให้คลิกเลือก “เพิ่มกิจกรรมย่อยของกิจกรรม
หลัก” หรือ คลิกที่
ก็จะปรากฎหน้ารายละเอียดให้
ข้อมูลกิจกรรมที่ จะดาเนินการ
2. ป้อนชื่อกิจกรรม ลงในช่อง “ทาอะไร”
3. คลิกเลือกและระบุวันที่และเวลา
4. ป้อนงบประมาณที่ตั้งไว้
5. ระบุสถานที่ที่จัดกิจกรรม ในช่อง “ที่ไหน”
6. ป้อนรายละเอียดกิจกรรมตามแผน
7. ป้อนข้อมูลจานวนกลุ่มเป้าหมาย
8. ป้อนข้อมูลรายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
9. เมื่อป้อนข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อเสร็จ
สิ้นกระบวนการ และจะย้อนกับไป หน้าต่างก่อนหน้านี้
และ สามารถเพิ่มกิจกรรมย่อย ได้อีก
กรณีที่ต้องการแก้ไข หรือลบกิจกรรม
10. ถ้าต้องการ แก้ไข คลิก “ ” จะเข้าไปยังหน้าต่าง
เหมือนกับขั้นตอนป้อนข้อมูลกิจกรรม เลือกคลิกและแก้ไข
ข้อมูล ช่องต่างๆ แล้วให้คลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการ
11. กรณีที่ ต้องการที่จะลบกิจกรรม คลิกที่ “
แล้ว คลิก OK เพื่อยืนยันการลบอีกครั้ง
คู่มือใช้งานระบบติดตามโครงการ ศวสต.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

”
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 การบันทึกปฏิทิน กิจกรรมของโครงการ (ถ้าลงในรายละเอียดกิจกรรมย่อย จะมาแสดงในปฎิทิน
อัตโนมัติ)
1. คลิกที่เมนู “ปฏิทินโครงการ”
2. คลิกที่ปุ่ม “<” หรือ “>”เพื่อเปลี่ยนเดือน-ปีของปฏิทิน

2.

4.
5.

1.

6.

3.

7.

8.

3. เพิ่มรายการกิจกรรมในปฏิทินโครงการโดยการคลิกบน
“แถบตัวเลขวันที่ของปฏิทิน” หรือคลิกใน “ช่องว่างของ
วัน” ที่ต้องการเพิ่มกิจกรรม
4. คลิกเลือก “กิจกรรมของโครงการ”(ถ้าเป็นกิจกรรมพี่เลี้ยง
ให้เลือก “กิจกรรมของพี่เลี้ยง”)
5. ป้อนชื่อกิจกรรม ลงในช่อง “ทาอะไร”

9.

10.

6. ระบุช่วงเวลา ทีจ่ ะทากิจกรรมหรือเลือก “ทั้งวัน”
7. ระบุสถานที่จัดกิจกรรม ในช่อง “ที่ไหน”โดยป้อนชื่อสถานที่

11.

8. ป้อนข้อมูลอื่นๆเช่นงบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย และรายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย และ
รายละเอียดกิจกรรมตามแผน ถ้ายังไม่มีข้อมูลสามารถเว้นว่างไว้ก่อนได้
9. คลิกเลือกของสีปฎิทิน (ควรใช้สีเดียวตลอด)
คู่มือใช้งานระบบติดตามโครงการ ศวสต.
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10. เลือก “ความเป็นส่วนตัว”โดย “ให้ทุกคนมองเห็นได้”
11. เมื่อป้อนข้อมูลครบถ้วนให้คลิกปุ่ม “บันทึก”เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ
 การแก้ไขปฏิทิน กิจกรรมของโครงการ
1. คลิกที่เมนู “ปฏิทินโครงการ”
2. คลิกบน “ชื่อกิจกรรม”
ที่ต้องการแก้ไขคลิกที่
“วันที่”เมื่อต้องการ
แก้ไขกิจกรรม

1.

3.

2.

3. คลิกที่ “แก้ไข
รายละเอียดกิจกรรม”
เมื่อต้องการแก้ไขรายละเอียดของกิจกรรม
4. คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูลในช่องต่างๆ ที่
ต้องการแก้ไข ป้อนข้อมูลในแต่ละช่อง
ถ้าไม่มีข้อมูลสามารถเว้นว่างไว้ก่อนได้

4.

5. คลิกเลือกของสีปฎิทิน (ควรใช้สีเดียว
ตลอด)

4.

6. เลือก “ความเป็นส่วนตัว” โดย “ให้ทุกคน
มองเห็นได้”

5.

7. เมื่อป้อนข้อมูลครบถ้วนให้คลิกปุ่ม
“บันทึก” เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแก้ไข

6.

7.
คู่มือใช้งานระบบติดตามโครงการ ศวสต.
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 การลบปฏิทนิ กิจกรรมของโครงการ
1. คลิกที่เมนู “ปฏิทินโครงการ”
2. คลิกบน “ชื่อกิจกรรม”ที่ต้องการลบ
3. คลิกที่ “ลบ”เพื่อลบกิจกรรมทิ้ง

1.

4. คลิก “ใช่ ฉันต้องการลบทิ้ง”

2.

5. แล้วคลิก “ดาเนินการ”เพื่อยืนยันการ
ลบอีกครั้ง
หมายเหตุ : การลบกิจกรรมจะเป็น
การลบข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมนี้ทั้งหมด เช่น บันทึกกิจกรรม
ภาพถ่าย ฯลฯ จึงควรใช้ความ
ระมัดระวังในการดาเนินการ เพราะไม่
สามารถกู้กลับคืนมาได้

คู่มือใช้งานระบบติดตามโครงการ ศวสต.

3.

4.

5.
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ส่วนที่ 3 การบันทึกผลการทากิจกรรม
 การบันทึกผลการทากิจกรรม
1. คลิกที่เมนู “รายงานผู้รับผิดชอบ”
1. คลิก

2. คลิก

2. คลิกที่ “บันทึกกิจกรรม”ที่ต้องการบันทึกกิจกรรม ของรายชื่อกิจกรรมที่วางแผนไว้
จะมีข้อมูลในช่องต่างๆ จากการลงไว้ในแผนดาเนินงาน
ตรวจสอบข้อมูล ให้ถูกต้อง และปรับแก้ให้ตรงความเป็น
จริง รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ได้แก่
3. ชื่อกิจกรรม สามารถคลิกเพื่อเปลี่ยนชื่อกิจกรรมได้
4. วัตถุประสงค์ สามารถคลิกเพื่อแก้ไข
5. รายละเอียดกิจกรรม สามารถคลิกเพื่อแก้ไข

3. คลิก เพื่อแก้ไข

4. คลิก เพื่อแก้ไข
5. คลิก เพื่อแก้ไข

6. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ สามารถคลิกเพื่อแก้ไข
7. รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ที่ตั้งไว้สามารถคลิกเพื่อแก้ไข
8. ผลผลิตและผลลัพธ์ ที่ตั้งไ ว้สามารถคลิกเพื่อแก้ไข
** ถ้าป้อนข้อมูลไว้ ครบในขั้นตอนการบันทึกแผนการ
ดาเนินงาน ข้อมูลจะแสดงในช่องต่างๆเหล่านี้ **

คู่มือใช้งานระบบติดตามโครงการ ศวสต.

6. คลิก เพื่อแก้ไข
7. คลิก เพื่อแก้ไข
8. คลิก เพื่อแก้ไข
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ส่วนถัดมาคือ รายงานความก้าวหน้าโครงการ

9. ระบุวันที่ทากิจกรรม

9. ระบุ วันที่ เวลา ที่ทากิจกรรม จริง
10. ป้อนจานวนผู้เข้าร่วมแยกตามกลุ่ม

10. ป้อนจานวน ผู้เข้าร่วม

11. ป้อน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
12. ป้อน รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน ที่ปฎิบัติจริง

11. ป้อนรายละเอียด

13. ป้อนผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
14. ป้อน ปัญหา/แนวทางการแก้ไข(ถ้ามี)

12. ป้อนรายละเอียด

15. ป้อน ข้อเสนอแนะต่อ พื้นที่ (ถ้ามี)
16. ป้อน ข้อเสนอแนะต่อ สสส(ถ้ามี)

13. ป้อนรายละเอียด

* ต้องกรอกให้ครบทุกช่อง ถ้าไม่มีข้อมูล ให้ใส่“ไม่มี”หรือ
เครื่องหมาย – (ขีดกลาง)แทน
17. เลือก“ประเมิน คุณภาพกิจกรรม”แต่ละครั้ง
18. บันทึก รายงานการใช้เงิน งบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่
จาเป็นต้องปรับแก้ ให้ รายงานการใช้เงินที่ใช้จริงในแต่ละ
ประเภท ระบบจะแสดงผลรวมให้อัตโนมัติ
19. คลิกปุ่ม “บันทึก”เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ
20. การส่งภาพถ่ายหรือไฟล์ประกอบกิจกรรม คลิกปุ่ม“ส่ง
ภาพหรือไฟล์รายงาน” (ต้องทาบันทึกกิจกรรมก่อนถึงจะ
มีปุ่มนี้ปรากฎ ให้คลิกได้)

14. ป้อนรายละเอียด

15. ป้อนรายละเอียด
16. ป้อนรายละเอียด
18.ป้อนจานวน
เงิน ค่าใช้จ่าย

17. คลิก เลือก

18. ป้อนรายละเอียด

19. คลิก

คู่มือใช้งานระบบติดตามโครงการ ศวสต.

22

21. คลิกเลือกภาพหรือไฟล์ คลิก open เพื่อส่ง
ภาพถ่ายหรือไฟล์ประกอบกิจกรรม สามารถส่ง
ไฟล์ที่มีนามสกุลJPEG, JPG, PNG, DOC, DOCX
และPDF

20. คลิกเพื่อแนบไฟล์
ส่ง

21. คลิกเลือกภาพ

 การแก้ไขบันทึกกิจกรรม/ ลบบันทึก
กิจกรรม
1. คลิกที่ช่องข้อความเพื่อแก้ไขได้โดยตรง
2. คลิก “บันทึก”เพื่อบันทึกกิจกรรม
* สามารถใช้แก้ไขไขข้อมูล ที่เป็นช่อง
ข้อความเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไข
รายงานการเงินได้

1. คลิกเพื่อแก้ไข
2. คลิกเพื่อบันทึก

3. ถ้าต้องการแก้ไข รายงานการเงิน ที่ยังไม่
ไม่ส่งงวดรายงานการเงิน ให้คลิก ที่ แก้ไขบันทึกกิจกรรมจะแสดงหน้าจอเหมือนขั้นตอนการ
บันทึกกิจกรรมใหม่ สามารถทาการแก้ไข และคลิกบันทึก เมื่อเสร็จสิ้นการแก้ไข
3. คลิกเพื่อเข้าหน้าแก้ไข

4. การลบบันทึกกิจกรรมใช้เพื่อลบกิจกรรมนี้
ให้คลิกที่ ลบบันทึกกิจกรรม แล้วคลิก OK
เพื่อตอบยืนยันการลบอีกครั้ง ควรใช้ความ
ระมัดระวังในการลบเนื่องจากข้อมูลรูปภาพ
หรือไฟล์แนบ จะถูกลบไปด้วย
คู่มือใช้งานระบบติดตามโครงการ ศวสต.

4. คลิกแล้ว คลิก OK เพื่อยืนยันการลบ
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* หมายเหตุ :ข้อควรระวังในการบันทึกกิจกรรม
- ควรป้อนข้อมูลให้ครบ ทุกช่อง ถ้าไม่มีข้อมูล ให้ใส่ “–” ในช่องตัวอักษร และใส่ “0” ในช่องตัวเลข
- ไม่ควรปิดหน้าเว็บขณะอยู่ในหน้านี้ หรือ กดปุ่มย้อนกลับ ในหน้าเว็บ จะทาให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์

จะมีการบันทึกรายงาน ที่ไม่สมบูรณ์เกิดขึ้น ดังรูป

จะต้องคลิก แก้ไขร่างบันทึกกิจกรรม แล้วเพิ่มข้อมูลให้ครบ หรือไม่ก็ลบกิจกรรมนี้ทิ้งไปก่อน
แล้วค่อยบันทึกกิจกรรม ใหม่ในภายหลัง

คู่มือใช้งานระบบติดตามโครงการ ศวสต.
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ส่วนที่ 4 รายงานโครงการ และรายงานการเงิน
(ใช้สร้างรายงาน ต่อเมื่อครบงวดเงิน หรืองวดรายงานที่กาหนด ไว้ )
 รายงานความก้าวหน้าโครงการ(รายงาน ส.1)
1. จากหน้าแรกโครงการ คลิกที่ “รายงานผู้รับผิดชอบ”จากนั้นคลิก รายงาน ส.1แล้ว
คลิก “สร้างรายงาน ส.1”

คลิกเพือ่ สร้างรายงาน ส.1

จะปรากฏหน้าจอ

2. ตรวจเช็คข้อมูลส่วนต่างๆ ในช่องข้อมูลว่ามีความถูกต้องหรือไม่ ถ้าต้องการเพิ่มข้อมูล
ให้คลิก ที่ “…”แล้วป้อนข้อมูล ที่ต้องการลงไป

คู่มือใช้งานระบบติดตามโครงการ ศวสต.
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2. คลิกเพื่อป้อนข้อมูล

3. คลิกเพื่อ เลือกวันที่

3. คลิกเลือกเพิ่มวันที่ ทารายงาน
ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย
ก่อนทาการพิมพ์เอกสาร
4. การพิมพ์ หรือ บันทึกเป็น
PDF ไฟล์
5. เลือกเครื่องพิมพ์ หรือ Save
as PDF แล้ว คลิก print
หรือ Save

4. คลิกเพื่อ พิมพ์ หรือ
Save PDF ไฟล์

5. คลิก

คู่มือใช้งานระบบติดตามโครงการ ศวสต.
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 รายงานการเงินประจางวด(รายงาน ง.1)
เป็นแบบรายงานการเงินโครงการ ประจาในแต่งวด (ถ้างวดเงิน 3 งวดจะมีการสร้างรายงาน
ง.1 เพียง 2 งวด) เพื่อส่งรายงานไปยัง สอส. เพื่อปิดงวดการเงินแต่ละงวดของโครงการ
1. คลิก “สร้างรายงาน ง.1”จะปรากฏข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เชื่อมโยงมาจากรายงาน
ผู้รับผิดชอบ ดังรูป

1. คลิกเพื่อสร้างรายงาน ง.
1

2. กรอกรายละเอียดในส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจางวดนี้ ต้อง
กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นส่วนที่สาคัญในการจัดทารายงานการเงิน ประกอบด้วย รายรับ รายจ่าย
และยอดคงเหลือกรณียอดเงินคงเหลือต้องเป็นสีดาเท่านั้น ถึงจะเป็นรายงานการเงินที่ถูกต้อง หาก
เป็นสีแดงแสดงว่าข้อมูลที่กรอกนั้นยังไม่ถูกต้อง

คู่มือใช้งานระบบติดตามโครงการ ศวสต.
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2. คลิกเพื่อป้อนข้อมูล

3. คลิกเพื่อป้อนข้อมูล

ต้องเป็นสีดาเท่านั้น

1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) ถ้างวดที่ 1 ยอดเท่ากับ 0.00 บาท
ถ้างวดที่ 2 คือ ยกตัวเลขเงินงวดรายรับ-รายจ่าย งวดที่ 1 มาใส่
ในช่องนี้
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ตัวเลขสามารถดูได้จากสมุดบัญชี
และสัญญาโครงการ กรอกตัวเลขให้ตรงกัน

รวมรายรับ (1)
ระบบการเงินจะรวมผล
ให้อัตโนมัติ โดยตัวเลข
มาจากผลรวม รายรับทุก
รายการให้เรียบร้อย

3) ดอกเบี้ย ต้องนาสมุดบัญชีไปปรับยอดให้ล่าสุดอยู่เป็นประจา
ดอกเบี้ยธนาคารส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน และ
ช่วงสิ้นเดือ นธันวาคม นอกจากนี้บ างธนาคารจะดอกเบี้ยจะ
เกิดขึ้นช่วงสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน
เมื่ อปรั บ สมุ ด ดอกเบี้ ย สามารถสัง เกตสัญ ลั ก ษณ์ด อกเบี้ ย
INT/IN นายอดดอกเบี้ยมาใส่ในช่องดอกเบี้ย และตรวจสอบว่า
ดอกเบี้ยที่เ กิดขึ้นอยู่ในระหว่างงวดที่ส่งรายงานด้วย เช่น ปิด
งวด กิจกรรมระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 15 สิงหาคม ดังนั้น
นาดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม หรือเดือนมิถุนายน มา
ใส่ให้ถูกต้อง เป็นต้น

4) เงินรับอื่นๆ คือ ใส่เงินเปิดบัญชีโครงการ
คู่มือใช้งานระบบติดตามโครงการ ศวสต.
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(2) รายจ่าย
รายจ่าย จะดึงข้อมูลค่าใช้จ่ายจากการบันทึกกิจกรรม
ทุกครั้ง มาสรุปผลรวมในช่องนี้ เพื่อนาไปสู่การ
คานวณสรุปเงินคงเหลือต่อไป
รวมรายจ่าย (2)
รวมรายจ่าย โปรแกรมจะคานวณผลรวมให้เรียบร้อย

1) เงินสดในมื อ สามารถค านวณได้จ าก ตั วเลข
(รายรั บ -รายจ่ าย) บวก หรื อ ลบ กั บ (เงิ น สดใน
บั ญ ชี ) การบวกหรือลบที่ ถู ก ต้อง ในช่อง (รายรับ รายจ่าย) ตัวเลขจะเป็นสีดา แต่ถ้าตัวเลขเป็นสีแดง
แสดงว่า การใส่ตัวเลขเงินสดในมือไม่ถูกต้อง
จากตัวอย่าง681.00 – 680.00 = 1.00 นาเลข 1.00
นาเลข 1.00 มาใส่ในช่องเงินสดในมือ
2) เงินสดในบัญชี นาตัวเลขสุดท้ายในสมุดบัญชีมา
กรอกให้ตรงกัน

(1) รายรับ – (2) รายจ่าย = (3) ตัวเลขใน
ช่องนี้ โปรแกรมจะคานวณอัตโนมัติ ซึ่งเป็นยอด
สรุป
“เงินคงเหลือ” ค่าใช้จ่ายในงวดนั้นๆ
3. ตรงส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป คือยอดเงินในงวดที่ 2 ที่ตรง
กับในสัญญาโครงการ

คู่มือใช้งานระบบติดตามโครงการ ศวสต.

29

4. เมื่อตรวจสอบรายละเอียดของรายงาน ง.1 จนถูกต้องสมบูรณ์ทั้งหมดแล้ว ให้คลิก
ที่ “แจ้งรายงานเสร็จ สมบูรณ์ ” เป็นอันเสร็จ สิ้นการส่ง หรือจะใช้วิธี เดิม โดย
“สถานะรายงาน”จะปรากฏหน้าสถานะรายงาน คลิกที่ช่องสีเหลี่ยม “ส่งรายงาน
จากพื้นที่” จากนั้นพี่เลี้ยงจะเข้ามาตรวจสอบรายงานอีกครั้ง เมื่อเรียบร้อยให้พี่
เลี้ยงคลิก “ผ่านการตรวจสอบจากพี่เลี้ยงโครงการ” เพื่อนาส่งรายงานงวดไปยัง
สอส. และทาง สสส. ได้ตรวจสอบแล้วรายงานมีความถูกต้องจะคลิกช่อง “ผ่าน
การตรวจสอบของ สสส.” จะถือว่าเป็นรายงานการเงินที่ถูกต้อง

4. คลิกเพื่อส่งรายงาน

หรือ 4. คลิกเพื่อส่ง
รายงาน

รายงาน ง.1 จะ
สมบูรณ์ เมื่อผ่านการ
ตรวจสอบ

คู่มือใช้งานระบบติดตามโครงการ ศวสต.
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 รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ (การทารายงาน ง.2)
1. คลิกที่ “รายงาน ง.2” แล้วคลิก รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ (ง.2)ระบบจะสร้างให้
อัตโนมัติเชื่อมโยงข้อมูลมาจากรายงาน ง.1 งวดที่ 1 และงวดที่ 2 ใส่ข้อมูล ระยะเวลาตามสัญญา
โครงการ และ ระยะเวลาดาเนินการจริง และทาการตรวจเช็คข้อมูลรายละเอียดการเงินให้ถูกต้อง
1.

คลิกเพือ่ เลือกวันที่

1. ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลกิจกรรมที่ทา งบประมาณที่ได้รับ และงบประมาณที่ใช้จริง
และตรวจสอบยอดรวมทั้งหมดให้ตรงกับในสัญญาโครงการ และงบประมาณที่ใช้จริง

2. ถ้าต้องการพิมพ์ หรือโหลดมาเก็บไว้
สามารถคลิก เลือกพิมพ์หรือ ดาวน์โหลด
ในแต่ละหน้ารายงานได้
3.

คู่มือใช้งานระบบติดตามโครงการ ศวสต.
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 รายงานฉบับสมบูรณ์(ส.3)
1. คลิกที่ “รายงาน ส.3” จะปรากฏข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่หน้าปกรายงาน
รายละเอียดโครงการ บทคัดย่อ ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ ผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่ง
ข้อมูลจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติ

1.

2. กรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 เป็นแบบประเมินความก้าวหน้าของการดาเนินงานโครงการ
และปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานโครงการ
3. กรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 ผลลัพธ์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัด
4. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ถ้าต้องการพิมพ์ หรือโหลดมาเก็บไว้ สามารถคลิก เลือก
พิมพ์หรือ ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานฉบับสมบูรณ์ ได้

4.

ติดต่อ/สอบถาม เพิ่มเติมได้ที่..
- คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน โทร : 08-1818-2543
- คุณสุไหลหมาน เบ็ญดูสะ โทร: 084-0581724

คู่มือใช้งานระบบติดตามโครงการ ศวสต.
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