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ส่วนท่ี 1. “เมนูหน้าหลัก” 
 

ส่วนการควบคุมและกําหนดค่าต่างๆ ของผู้ดูแลระบบ 
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1. ส่วนหน้าหลัก 

 เป็นส่วนควบคุมและกําหนดค่าการทํางานต่างๆ ในระบบ โดยจะมีสิทธ์ิเฉพาะ Admin เท่าน้ัน 
ประกอบด้วยส่วนการทํางานดังน้ีคือ 

1.1 ประเภทผู้ใช้ 
1.2 ข้อมูลส่วนตัว 
1.3 เปล่ียนรหัสผ่าน 
1.4 จัดการข้อมูลหน่วยงาน 
1.5 จัดการข้อมูลผู้ใช้ 
1.6 ข้อมูลผู้อนุมัติโครงการ 
1.7 กําหนดอัตราค่าตัวเลือกงบประมาณ 
1.8 กําหนดการบันทึกข้อมูลโครงการ 
1.9 เกณฑ์การให้คะแนนโครงการ 
1.10 ประกาศข่าวสาร 
1.11 เปิดใช้งานระบบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
1.12 ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบ 

 

1.1 ประเภทผู้ใช้ในระบบ 
 

ผู้ใช้ในระบบ MSAC จะแบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ 

 

ระดับผู้ใช้ เพ่ิม/ลบ/แก้ไข ค้นหาข้อมูล ตรวจสอบรายงาน 
ผู้ใช้ทั่วไป (ไม่ใช่สมาชิก) 

 

 

 

สมาชิกเช่น   
� หัวหน้าโครงการ  

(เฉพาะโครงการที่ตนเป็นหัวหน้าโครงการ 
เท่าน้ัน)  

 

� ผู้ร่วมโครงการ 
 

ผู้ดูแลระดับคณะ 
 

(เฉพาะโครงการในคณะท่ีตนดูแลเท่านั้น)  

 
(ยกเว้น 

รายงานการเงิน/งบ) 
ผู้ดูแลระดับมหาวิทยาลัย 

   

ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 
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1.2 ข้อมูลส่วนตัว 

1. การเข้าใช้งาน เลือกเมนู หน้าหลัก > ข้อมูลส่วนตัว ดังรูป 

 

2. รูปแบบการใช้งาน 

เ ป็ น ส่ วนการแ ก้ ไ ข ข้ อมู ล ส่ วน ตัวของ ผู้ ใ ช้ ง าน  โ ดย ผู้  ใ ช้ ง านสามารถ เป ล่ียนแปลง ข้อมู ล 
รหัสผ่านได้เองตามความต้องการ ดังรูป  
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1.2 เปล่ียนรหัสผ่าน 

1. การเข้าใช้งาน เลือกเมนู หน้าหลัก > เปล่ียนรหัสผ่าน ดังรูป 

 

2. รูปแบบการใช้งาน 

เป็นส่วนการแก้ไขข้อมูลรหัสผ่านของผู้ใช้  โดยต้องระบุรหัสผ่านเดิม และยืนยันรหัสผ่านใหม่ด้วย ซึ่งผู้ 
ใช้งานสามารถเปล่ียนแปลงข้อมูลรหัสผ่านได้เองตามความต้องการ ดังรูป  

 

1.3 จัดการข้อมูลหน่วยงาน 

1. การเข้าใช้งาน เลือกเมนู หน้าหลัก > จัดการข้อมูลหน่วยงาน ดังรูป 
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2. รูปแบบการใช้งาน 

โดยฟังก์ชันดังกล่าว จะสามารถดําเนินการได้เฉพาะ Admin เท่าน้ัน ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้จัดการ 
เพิ่ม/ลด/แก้ไขคณะหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ดังรูป 

 

โดยสามารถทําการเพิ่มข้อมูลได้ โดยกดไอคอนด้านบนคือ “เพิ่ม” จากน้ันทําการกรอกข้อมูลของคณะ/ 
หน่วยงานท่ีต้องการเพิ่มข้อมูลไป ดังรูป 
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 นอกจากน้ียังสามารถแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดข้อมูลหรือหน่วยงานภายในคณะน้ันๆ ได้ 
โดยเลือกข้อมูลคณะท่ีลิสต์รายการด้านบน จากน้ันทําการกดไอคอนแก้ไขเพื่อเปล่ียนแปลงข้อมูล ดังรูป 

 
 

1.4 จัดการข้อมูลผู้ใช้ 

1. การเข้าใช้งาน เลือกเมนู หน้าหลัก > จัดการข้อมูลผู้ใช้ ดังรูป 

 

2. รูปแบบการใช้งาน 

โดยฟังก์ชันดังกล่าว จะสามารถดําเนินการได้ต้ังแต่ผู้ดูแลระดับคณะข้ึนไป โดยผู้ดูแลระดับคณะ 
จะสามารถมอง เห็นและจัดการ ข้อ มูลไ ด้ เฉพาะคณะ ท่ีตนดูแลเ ท่า น้ัน ในขณะ ท่ี ผู้ ใ ช้ระดับ Admin 
หรื ผู้ดูแลระดับมหาวิทยาลัย สามารถจัดการหรือตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ได้ทั้งหมด โดยส่วนน้ีจะใช้จัดการ 
เพิ่ม/ลด/แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมด (ตามสิทธ์ิผู้ใช้ข้างต้น) ดังรูป 
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โดย Admin สามารถค้นหาหรือกรองข้อมูลผู้ใช้ โดยแยกตามคณะหรือหน่วยงานย่อยได้จากลิสต์รายการ 
ด้านบน ดังรูป 

 

โดยรายละเอียดการจัดการผู้ใช้ สามารถแบ่งเป็น 3 ฟังก์ชันคือ 

1. การสมัครสมาชิก 

โดยในการสมัครสมาชิกมีขั้นตอนดังน้ีคือ 
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1. เข้าสู่ระบบ http://msac.ubu.ac.th  จากน้ันคลิกเลือก “ลงทะเบียนเข้าใช้งาน” 
เพื่อสมัครเป็นสมาชิกในระบบ 

 

 
 

2. จากน้ัน จะปรากฏหน้าจอ “ลงทะเบียนใช้งาน” โดยผู้ใช้ต้องทําการกรอกข้อมูล และกดปุ่ม 
“ตรวจสอบ/บันทึก”เพื่อลงทะเบียน โดยมีข้อมูลต่างๆ ดังน้ีคือ 
� คณะ/สังกัด 
� ภาควิชา ซ่ึงจะสอดคล้องกับหน่วยงานคณะท่ีเลือกในข้อแรก 
� รหัสผู้ใช้ โดยระบบกําหนดว่ารหัสผู้ใช้จะไม่ซ้ํากันในระบบ ดังน้ันหากผู้ใช้เคยสมัครด้วยรหัส 

ดังกล่าวแล้ว ระบบจะไม่อนุญาตให้สมัครด้วยรหัสเดิมซ้ําอีก 
� รหัสผ่าน โดยรหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 5 ตัวอักษร 
� ช่ือสกุล ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
� ตําแหน่ง เช่น อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
� คุณวุฒิ คือระดับการศึกษา เช่น วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
� ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์  คื อ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ด้ า น ก า ร ทํ า วิ จั ย  ห รื อ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  เ ช่ น 

การพัฒนาส่ือการสอนด้วยเทคโนโลยีเออาร์  
� ความเช่ียวชาญ เช่น ระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
� E-mail Address เช่น chanchai.s@ubu.ac.th 
� เบอร์โทรศัพท์ เช่น 087-1234567 
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3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง จะแสดงผลตามหน้าจอให้ผู้ใช้ตรวจสอบอีกคร้ัง จากน้ันคลิก 
“ยืนยัน/บันทึก”  เพื่อยืนยันการลงทะเบียน 

 

 
4. จากน้ันเมื่อลงทะเบียนแล้วเสร็จ ระบบจะนําท่านเข้าสู่หน้าแรกของระบบ ซึ่ ง ผู้ใช้สามารถ 

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือรหัสผ่าน ได้ นอกจากน้ียังสามารถตรวจสอบข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้ 
แต่ผู้ใช้จะไม่สามารถจัดการข้อเสนอโครงการได้ (เช่น เ พ่ิม/แก้ไข/ลบ) เ น่ืองจากต้อง 
ผ่านการอนุมัติการใช้งาน จากผู้ดูแลระดับคณะที่ตนสังกัดก่อน เพ่ือตรวจสอบสถานะผู้ใช้และ 
ความปลอดภัยในการใช้งานภายในคณะนั้นๆ อีกคร้ัง 
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2. การอนุมัติการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้ 

ในกรณีมีการสมัครสมาชิกในข้อ 1 แล้ว ผู้ใช้จะยังไม่สามารถใช้งานระบบได้ทันที เพราะต้องผ่าน 
การอนุมัติให้ ใช้งานจากผู้ดูแลระดับคณะท่ีตนสังกัดอยู่ก่อน โดยข้ันตอนน้ีจะมีสิทธ์ิเฉพาะผู้ใช้ระดับผู้ 
ดูแลระดับคณะข้ึนไปเท่าน้ัน โดยมีข้ันตอนดังน้ีคือ 

1. เข้าสู่ระบบ จากน้ันเลือก “จัดการข้อมูลผู้ใช้” 
 

 
2. จากน้ันจะปรากฏหน้าจอข้อมูลผู้ใช้ในระบบท้ังหมด ซ่ึงผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลจากคณะ หรือสังกัด 

เพื่อคัดกรองข้อมูลได้ ซึ่งแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ประเภทคือ 
� ข้อมูลสีแดง คือผู้ใช้ที่ยังไม่อนุมัติ 
� ข้อมูลสีดํา คือผู้ใช้ท่ีอนุมัติแล้ว 
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3. จากน้ันเลือกปุ่มแก้ไขข้อมูล     ตรงแถวข้อมูลสีแดง เพื่อทําการอนุมัติผู้ใช้  

 

 
 

4. จากน้ันเลือกปุ่ม “ผ่านการตรวจสอบ” และกด “บันทึกข้อมูล” 
 

 

 

2 1 
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5. เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว ข้อมูลจะแสดงเป็นสีดํา ดังรูป  
 

 
6. จากน้ันทดสอบให้ผู้ใช้ “schanchai” เข้าสู่ระบบ จะพบว่าผู้ใช้ดังกล่าว สามารถจัดการข้อเสนอ 

โครงการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบข้อเสนอ) ได้ ดังรูป  

 

3. การแก้ไข/เปล่ียนแปลง/ลบข้อมูลผู้ใช้ 

ในการจัดการผู้ใช้เพื่อแก้ไขหรือลบข้อมูลออกไปน้ัน เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 
ระบบจะอนุญาตให้เฉพาะ Admin หรือผู้ดูแลระดับคณะเท่าน้ันท่ีมีสิทธ์ิจัดการข้อมูลผู้ใช้ในการ 
แก้ไขหรือเปล่ียนแปลง หรือลบข้อมูลผู้ใช้ออกจากระบบได้ ดังรูป 
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ข้อสังเกต 
กรณีการลบผู้ใช้ออกจากระบบน้ัน มีข้อกําหนดดังน้ีคือ 

1. ผู้ดูแลระดับคณะ สามารถลบข้อมูลผู้ใช้ที่อยู่ภายในคณะของตนเท่าน้ัน 
2. ในกรณีที่ผู้ใช้ มีการดําเนินโครงการอยู่ และเพื่อความปลอดภัย ระบบจะไม่อนุญาตให้ Admin หรือผู้ดูแล 

ระดับคณะทําการลบข้อมูลผู้ใช้ออกไป 

 
 

4. การรีเซ็ตรหัสผ่าน 

 โดยปกติผู้ใช้แต่ละคนสามารถแก้ไขรหัสผ่านได้เอง แต่ในบางกรณีท่ีมีการลืมรหัสผ่าน ผู้ดูแลระดับคณะ 
หรือ Admin ก็สามารถจัดการรีเซ็ตรหัสผ่านได้ใหม่ โดยมีขั้นตอนดังน้ีคือ 

1. เลือกข้อมูลผู้ใช้ ท่ีต้องการรีเซ็ตรหัสผ่าน และกดเลือกไอคอน “แก้ไข” จากน้ันจะปรากฏ 
หน้าต่างข้อมูลผ้ใช้ โดยกรณีท่ีผู้ใช้น้ัน ไม่เคยถูกรีเซ็ตข้อมูลรหัสผ่านเลย จะแสดงผลข้อมูลดังรูป 
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2. จากน้ันกดลิงค์ “รีเซ็ตรหัสผ่าน” เพื่อขอรหัสผ่านใหม่จากระบบ ซ่ึงผลการกดลิงค์ดังกล่าว 

ระบบจะแสดงข้อมูลรหัสผ่านใหม่ ดังรูป 
 

 
3. จากน้ันผู้ใช้สามารถใช้รหัสผ่านใหม่ได้ แต่เพื่อความปลอดภัยควรแนะนําให้ผู้ใช้เข้าไปในระบบ 

และทําการแก้ไขรหัสใหม่เพื่อให้ง่ายแก่การจดจํา ผ่านฟังก์ชัน “แก้ไขรหัสผ่าน” ซึ่งสามารถทําได้เอง 

 

1.5 ข้อมูลผู้อนุมัติโครงการ 

1. การเข้าใช้งาน เลือกเมนู หน้าหลัก > ข้อมูลผู้อนุมัติโครงการ ดังรูป 
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2. รูปแบบการใช้งาน 

เป็นส่วนการเพิ่มและแก้ไขรายละเอียดของผู้อนุมั ติโครงการ ซึ่ ง เ ป็นผู้มี อํานาจในการอนุมั ติ 
โครงการในระดับคณะ ก่อนมีการอนุมัติในระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงได้แก่รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ หรือฝ่ายวิจัย 
เป็นต้น ซ่ึงจะแสดงรายช่ือผู้อนุมัติในข้อมูลการเสนอโครงการ และข้อมูลรายงานความก้าวหน้าด้วย  ดังรูป 
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โดยผู้ดูแลระดับคณะข้ึนไป สามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลผู้บริหารได้ โดยกดลิงค์ไอคอนที่ ช่ือ ท่ี 
ต้องการแก้ไข โดยจะแสดงหน้าต่างดังรูป 

 

 

1.6 กําหนดอัตราค่าตัวเลือกงบประมาณ 

1. การเข้าใช้งาน เลือกเมนู หน้าหลัก > กําหนดอัตราค่าตัวเลือกงบประมาณ ดังรูป 

 

2. รูปแบบการใช้งาน 

เป็นส่วนการกําหนดหรือต้ังอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณขงโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่ า ทํ าการนอก เวลา  ค่ าอาหาร ว่ าง  ค่ า เบี้ ย เ ล้ี ย งหรื อค่ า วั ส ดุ ต่ า งๆ โดย อัตราการ เ บิก จ่ าย ส่ วน น้ี 
จะถูกนําไปคํานวณตอนที่ผู้ใช้บันทึกทําข้อเสนอโครงการ ในส่วน “งบประมาณ” ซ่ึงให้สิทธ์ิเฉพาะ ADMIN 
ในการกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวเท่าน้ัน ดังรูป  
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1.7 กําหนดการบันทึกข้อมูลโครงการ 

1. การเข้าใช้งาน เลือกเมนู หน้าหลัก > กําหนดการบันทึกข้อมูลโครงการ ดังรูป 

 

2. รูปแบบการใช้งาน 

เป็นส่วนที่ ผู้ ใ ช้ระดับ ADMIN จะสามารถกําหนดช่วงหรือระยะเวลาท่ี จะอนุญาตให้ ผู้ใช้ 
บันทึก/ส่งข้อเสนอโครงการ รวมท้ังรายงานความก้าวหน้าในแต่ละไตรมาส 1-4 ได้ กล่าวคือ หากผู้ใช้เข้ามาทําการ 
บันทึกข้อมูลในช่วงน้ี ก็จะสามารถส่งข้อเสนอและรายงานความก้าวหน้าของโครงการได้ แต่หากพ้นกําหนด 
ดังกล่าว ผู้ใช้จะไม่สามารส่งหรือรายงานข้อมูลในระบบได้ ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาการย่ืนข้อเสนอในงบปี 
ถัดไปหรือการเบิกจ่ายงบประมาณได้ ดังรูป  
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โดย Admin สามารถแก้ไขข้อมูลระยะเวลาในแต่ละปีงบประมาณต่างๆ ได้ โดยกดลิงค์ไอคอนด้านขวามือ 
ซึ่งจะแสดงหน้าต่างแก้ไขข้อมูลการกําหนดส่งข้อมูลในช่วงเวลาต่างๆ ดังรูป 

 

 

1.8 เกณฑ์การให้คะแนนโครงการ 

1. การเข้าใช้งาน เลือกเมนู หน้าหลัก > เกณฑ์การให้คะแนนโครงการ ดังรูป 
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2. รูปแบบการใช้งาน 

เป็นส่วนที่แสดงเกณฑ์การประเมินการให้คะแนนโครงการก่อนพิจารณาอนุมัติ โดยแสดงสัดส่วน 
คะแนนตามนํ้าหนักร้อยละของทั้ง 3 เกณฑ์คะแนนคือเกณฑ์คณะ, เกณฑ์มหาวิทยาลัย และเกณฑ์สํานัก 
วิจัยตามลําดับ  ซ่ึงเกณฑ์คะแนนน้ีจะถูกใช้ในข้ันตอนการประเมินเพื่ออนุมัติโครงการของกรรมการระดับ 
ในระดับต่างๆ ซ่ึงกรรมการดังกล่าวจะทําการประเมินและให้คะแนนแต่ละโครงการตามอัตราส่วนของ 
คะแนนที่ถูกกําหนดไว้ในแต่ละด้าน 

โดยระบบจะแสดงเกณฑ์คะแนนที่มีการใช้งานอยู่ ด้วยสถานะแสดงเครื่องหมาย “ถูกต้อง” ในเกณฑ์น้ันๆ 
ซึ่งหมายความว่าในขณะน้ีการพิจารณาและให้คะแนนข้อเสนอโครงการน้ันมีการใช้เกณฑ์น้ีอยู่ ดังรูป  
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โดย Admin สามารถเพิ่มหรือแก้ไขอัตราส่วนคะแนนได้เท่าน้ัน โดยสามารถคลิกที่เคร่ืองมือด้านขวามือ 
ซึ่งจะแสดงหน้าต่างรายะเอียดคะแนน ดังรูป 

 

 นอกจากน้ี Admin สามารถเพิ่มเกณฑ์คะแนนได้ใหม่ และเลือกใช้งานเกณฑ์คะแนนใหม่ได้ตลอดเวลา 
แต่ข้อกําหนดคือการกําหนดเกณฑ์คะแนนน้ัน จะต้องมีคะแนนรวมกัน 100 คะแนน จากท้ัง 3 ส่วนการประเมินคือ 
เกณฑ์คณะ, เกณฑ์มหาวิทยาลัยและ เกณฑ์สํานักวิจัยตามลําดับ โดยผลการกําหนดคะแนน Admin 
สามารถเข้าไปตรวจสอบผลรวมคะแนนในด้านต่างๆ ได้ท่ีเมนู ข้อมูลโครงการ > พิจารณาให้คะแนนโครงการ 
ดังรูป 
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1.9 ประกาศข่าวสาร 

1. การเข้าใช้งาน เลือกเมนู หน้าหลัก > ประกาศข่าวสาร ดังรูป 

 

2. รูปแบบการใช้งาน 

เป็นส่วนการเพิ่ม แก้ไขหรือลบข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสํานักวิจัยผ่านระบบ MSAC 
ดังรูป  

 

 นอกจากน้ีผู้ใช้ระดับ ADMIN สามารถเพิ่มข่าวสารได้ โดยกดที่ลิงค์ “เพิ่มข่าวสาร” ด้านบน ระบบก็จะ 
แสดงหน้าต่าง ดังรูป 
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1.10 เปิดใช้งานระบบแบบสอบถามความพึงพอใจ 

1. การเข้าใช้งาน เลือกเมนู หน้าหลัก > เปิดใช้งานระบบแบบสอบถามความพึงพอใจ ดังรูป 

 

2. รูปแบบการใช้งาน 

เป็นส่วนการกําหนดระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามการใช้งานของระบบ MSAC โดยผู้ใช้ระดับ 
ADMIN เท่าน้ันท่ีสามารถดําเนินการดังกล่าวได้ ดังรูป  
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โดยรูปแบบการใช้งานคือ ADMIN สามารถกําหนดระยะเวลาเพื่อให้ผู้ใช้งานต่างๆ ทําการประเมินผล 
การใช้งานระบบได้ โดยข้อสังเกตคือหากมีการกําหนดค่าข้อมูล “บังคับ” ระบบจะแสดงผลแบบสอบถาม 
ในหน้าแรกหลังจากที่ผู้ใช้น้ันๆ ได้ทําการล็อกอินเข้ามาใช้งานในระดับ ดังน้ันจะเสมือนกับว่าระบบจะสามารถ 
เก็บข้อมูลแบบสอบถามและความเห็นของผู้ใช้ได้หากมีการกําหนด option “บังคับ” แต่หากไม่มีการกําหนด 
option ดังกล่าว ระบบจะไม่แสดงแบบสอบถามในหน้าแรก หลังจากผู้ใช้ล็อกอินเข้าระบบ แต่ผู้ใช้ต้อง 
ไปเลือกคลิกที่เมนู “หน้าหลัก > แบบสอบถาม” เพื่อทําการประเมินระบบเองภายหลัง ซึ่งวิธีน้ีอาจทําให้ไม่ 
สามารถเก็บข้อมูลของผู้ใช้ได้ครบถ้วน เน่ืองจากผู้ใช้อาจจะลืมเข้าไปประเมินระบบเอง ภายหลังได้ 

1.11 ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบ 

1. การเข้าใช้งาน เลือกเมนู หน้าหลัก > ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบ ดังรูป 

2. รูปแบบการใช้งาน 

เ ป็นส่วนแสดงแบบสอบถามเพื่ อ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ค ลิก เ ลือกเพื่ อ เ ข้ามาประ เ มินผลการ ใ ช้งานระบบ 
โดยกรณีน้ีจะแสดงผลทันทีเมื่อ Admin มีการกําหนดอ็อบชัน “เปิดใช้งานระบบแบบสอบถามความพึงพอใจ” 
ซึ่งระบบก็จะแสดงหน้าต่างดังกล่าวเพื่อบังคับผู้ใช้ให้ทําการประเมินแบบสอบถามก่อนเข้าใช้งานระบบ 
แต่หากไม่มีการเปิดใช้งานหรือบังคับรูปแบบดังกล่าว ผู้ใช้ก็สามารถเข้ามาประเมินผลระบบได้ โดยต้องคลิกหรือ 
เลือกที่เมนูดังกล่าว เพื่อเข้ามาประเมินผลระบบภายหลังเองได้ โดยจะแสดงการประเมินในด้านต่างๆ ดังรูป  
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“ส่วนที่ 2. เมนูข้อมูลโครงการ” 
 

ส่วนจัดการข้อมูลโครงการ 
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2.  ส่วนจัดการขอ้มลูโครงการ 

 เป็นส่วนบันทึกข้อเสนอโครงการและรายงานความก้าวหน้า  โดยหัวหน้าโครงการ ผู้ดูแลระดับคณะและ 
ผู้ดูแลระดับมหาวิทยาลัยหรือ Admin สามารถเข้าไปบันทึกและจัดการได้ โดยประกอบด้วยส่วนการทํางานดังน้ีคือ 

2.1 ค้นหาโครงการ 
2.2 พิจารณาให้คะแนนโครงการ 
2.3 โครงการรออนุมัติ 
2.4 โครงการท่ีส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว 

2.1 ค้นหาโครงการ 

1. การเข้าใช้งาน เลือกเมนู ข้อมูลโครงการ > ค้นหาโครงการ ดังรูป 

 

2. รูปแบบการใช้งาน 

เป็นการค้นหาข้อมูลโครงการต่างๆ ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว โดยสามารถระบุคําค้นหาเป็นช่ือโครงการ 
หรือช่ือหัวหน้าโครงการ/ผู้เข้าร่วมโครงการได้ ดังรูป  
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โดยผู้ใช้สามารถคลกิลงิค์ที�ชื�อโครงการ เพื�อแสดงรายละเอียดต่างๆ ของโครงการได้ ดงัรูป 

 
 

2.2 พิจารณาให้คะแนนโครงการ 

1. การเข้าใช้งาน เลือกเมนู ข้อมูลโครงการ > พิจารณาให้คะแนนโครงการ ดังรูป 
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2. รูปแบบการใช้งาน 

เป็นส่วนบันทึกคะแนนของกรรมการในระดับมหาวิทยาลัย ที่จะเข้ามาประเมินและให้คะแนนโครงการ 
ซึ่งผลจากการให้คะแนน จะถูกแสดงผลดังรูป  

 

นอกจากน้ีในการบันทึกคะแนนน้ัน กรรมการระดับคณะสามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลคะแนน โดยกดไอคอน 
เครื่องมือด้านขวามือของโครงการและบันทึกคะแนนได้ และผู้ประเมินยังสามารถตรวจสอบ และดูรายละเอียด 
โครงการได้ ซึ่งระบบจะซ่อนข้อมูลและรายละเอียดของผู้เสนอโครงการหรือหัวหน้า โครงการเอาไว้เพื่อความ 
เป็นกลางในการให้คะแนน ดังรูป 
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2.3 โครงการท่ีส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว 

1. การเข้าใช้งาน เลือกเมนู ข้อมูลโครงการ > โครงการที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว ดังรูป 

 

2. รูปแบบการใช้งาน 

โดยแสดงเฉพาะโครงการที่ได้ดําเนินการเสร็จส้ินแล้ว โดยแต่ละรายการจะแสดงไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ที่หัวหน้าโครงการได้ทําการอัพโหลดและส่งไฟล์ข้อมูลเข้า สู่ระบบ ดังรูป  
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โดย ADMIN สามารถตรวจสอบไฟล์ข้อมูลในเมนูน้ีได้ และยังสามารถคลิกช่ือไฟล์เอกสาร 
เพื่อดาวน์โหลดเอกสารได้  

นอกจากน้ีในกรณีที่ ADMIN ได้มีการตรวจสอบเอกสารไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ท่ีผู้ใช้ได้ส่งเข้ามาแล้ว 
ADMIN ก็สามารถกดลิงค์ “รอตรวจสอบรายงาน” เพื่อเปล่ียนสถานะเป็นปิดโครงการได้ 
และในทางตรงกันข้ามหากมีการกดปิดโครงการแล้ว แล้วพบว่ามีการส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ADMIN 
ก็สามารถเปล่ียนสถานะโครงการจาก  ่”ปิดโครงการ” ให้กลับเป็น “รอตรวจสอบรายงาน” อีกครั้งได้ ดังรูป 
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“ส่วนที่ 3. การบันทึกข้อเสนอโครงการ” 
 

ส่วนบันทึกข้อเสนอโครงการในด้านต่างๆ ตามปีงบประมาณ 
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3.  ส่วนการสร้างข้อเสนอโครงการ 

1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วย user และ password ท่ีได้รับ 
 

 
 

2. คลิกเลือกเมนู ข้อมูลโครงการ>ข้อเสนอโครงการ  เพื่อเพิ่มข้อเสนอโครงการ 
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3. เลือก “เพ่ิมโครงการ”(ด้านขวามือ) จากน้ันกําหนดรายละเอียดให้กับช่ือโครงการ และปีงบประมาณ 
ที่ต้องการเสนอขอ โดยผู้เสนอโครงการสามารถสร้างเสนอโครงการไว้ในปีต่อๆไปไว้ได้ จากน้ันคลิก 
“บันทึกข้อมูล” 
 

 
 

4. ในหน้าจอแสดงรายละเอียดโครงการ จะปรากฏรายช่ือข้อเสนอโครงการท่ีผู้ เสนอโครงการทําการเพิ่ม 
ในระบบ โดยสามารถค้นหาและแสดงข้อมูลตาม ปีงบประมาณ ในช่องด้านบนได้ เช่น เมื่อเลือกปีงบ 
ประมาณ 2558 ก็จะแสดงรายการข้อเสนอโครงการท่ีผู้ใช้ท่านน้ัน มีช่ืออยู่ในโครงการในสถานะต่างๆ 
ออกมาทั้งหมด เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ หรือเป็นผู้ร่วมโครงการ  
 

 

แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้ จะสามารถคลิกเลือกช่ือโครงการเพื่อทําการแก้ไขโครงการใดๆ ได้ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้น้ันมี 
สถานะเป็นหัวหน้าโครงการเท่านั้น เพราะในกรณีที่ เ ป็น ผู้ ร่วมโครงการ จะไม่สามารถแก้ไขข้อเสนอ 
โครงการหรือลบโครงการนั้น ไ ด้ (ซึ่ ง จะสัง เกต ว่า สีของไอคอนจะเ ป็นสี เทา ซึ่ ง ไม่ สามารถค ลิกไ ด้ ) 

โดยผู้ร่วมโครงการจะทําได้เพียงแสดงข้อมูลหรือคลิกเลือกไอคอน เท่าน้ัน 
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โดยในส่วนข้อเสนอโครงการน้ัน สามารถสรุปเคร่ืองมือ (Tools) พร้อมสิทธ์ิการใช้งานต่างๆ ได้ดังน้ีคือ 

ตารางที่ 1 เครื่องมือและสิทธ์ิในการจัดการข้อเสนอโครงการ 

เคร่ืองมื
อ 

ช่ือบริการ สิทธ์ิการจัดการที่กระทําได้ 
ผู้ประสานสํานักวิ

จัย 
ผู้ประสา

น 
งานคณ

ะ1 

หัวหน้าโครงก
าร2 

ผู้ร่วมโครงก
าร 

 

การแก้ไขโครงการ    

 

 

การแสดงรายละเอียดโครงการ     

 

การเพิ่มรายช่ือผู้รับผิดชอบโคร
งการ 

   

 

 

การลบโครงการ    

 

 

ข้อสังเกต 
1. ผู้ประสานงานระดับคณะ สามารถมองเห็นเฉพาะข้อเสนอโครงการในคณะที่ท่านสังกัดเท่าน้ัน 
2. หั วห น้ า โ คร งการ  จะสา มา รถม อง เห็ น เ ฉพาะ โ ค ร ง กา รที่ ท่ าน เป็ น หั วห น้ า โ ค ร ง กา ร 

หรือมีช่ือเป็นผู้ร่วมโครงการเท่าน้ัน 
 

 

5. จากน้ันคลิกเลือกช่ือโครงการเช่น “โครงการผลิตส่ือเชิงท่องเ ท่ียวและอนุรักษ์”(คอลัมน์ท่ี 2) 
เพื่อแก้ไขรายละเอียดของโครงการในด้านต่างๆ คือ 
5.1 ข้อมูลทั่วไป 
5.2 การดําเนินโครงการ 
5.3 ตัวช้ีวัด 
5.4 งบประมาณ 
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โดยในการแก้ไขข้อเสนอโครงการน้ัน ได้ถูกแบ่งรายละเอียดออกเป็นด้านต่างๆ จํานวน 4 ด้าน 
ตามลําดับดังน้ี 

 

5.1 ข้อมูลทั่วไป (TAB 1) 
 

ข้อเสนอโครงการในส่วนของข้อมูลท่ัวไป ประกอบไปด้วยข้อมูลทั้งหมด 8 ส่วน คือ 

1. ความสอดคล้องกับมาตรการ  

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย  

3. ตัวบ่งช้ีด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

4. ผู้รับผิดชอบ  

5. หลักการและเหตุผล  

6. วัตถุประสงค์  

7. กลุ่มเป้าหมาย และ  

8. สถานที่จัดกิจกรรม/พื้นที่  

โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วนดังน้ี 

1) ความสอดคล้องกับมาตรการ  

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อเช่น 

 
 

2) ความสอดคล้องกับนโยบาย 

ในส่วนน้ีผู้ใช้สามารถคลิกเลือกได้เพียง 1 ข้อเท่าน้ัน ดังน้ี 
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3) ตัวบ่งช้ีด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ในส่วนน้ีเมื่อคลิกเลือกที่รายการแล้วช่องรายการจะเล่ือนลงมาให้กรอก ซึ่งต้องระบุให้ครบถ้วน 
โดยประกอบด้วยรายละเอียด 3 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) ด้านที่ 1มีการบูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
� ระบุ“ช่ือรายวิชา”ท่ีมีการบูรณาการกับโครงการ 
� ระบุ “อธิบายความเช่ือมโยงระหว่างการดําเนินงานโครงการ” 
� ระบุไฟล์ข้อมูลท่ีแสดงหลักฐานการบูรณาการกับงานสอน โดยสามารถระบุได้ 2 ช่องทาง คือ  

o  

o แบบที่ 1ผ่านลิงค์ “UBU TQF Mapper”หรือ “การเลือกไฟล์ มคอ.3” 
เช่นจากตัวอย่าง เป็นการเลือกลิงค์ข้อมูลจาก “UBU TQF Mapper” 
เพื่อแสดงไฟล์ PDF ของ มคอ3. โดยผู้เสนอโครงการสามารถทดสอบ 
เพื่อแสดงข้อมูลดังกล่าว จากปุ่ม “ทดสอบ LINK” ได้ ดังรูป 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

o แบบที่ 2ผ่านลิงค์ “UBU TQF Mapper” หรือ “การเลือกไฟล์ 
มคอ.3”จากเครื่องผู้ใช้และอัพโหลดไฟล์ดังกล่าวสู่ระบบโดยตรง ดังรูป 
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2) ด้ านที่  2 มี ผลผ ลิตขอ ง โ คร งการ เ ชิ ง วิ ช ากา ร  หรื อผลผ ลิต ท่ี จะ ส่ งมอบ โดย 
ด้าน น้ีจะ เ ป็นผลผ ลิตจากกา ร ดํ า เ นิน โค ร งกา ร  เ ช่น  ตํ า ร า  ง าน วิ จัย  ข้อมู ล  เ ว็ป ไซ ด์ 
หากมีผลผลิตดังกล่าว ให้ระบุข้อมูลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3) ด้านที่ 3 ผลกระทบที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยข้อมูลในส่วนน้ี จะระบุหรือไม่ระบุก็ได้ 
 

4) ผู้รับผิดชอบ  

 ในส่วนน้ีให้ผู้ใช้คลิกที่ลิงค์  เพื่อเพิ่มผู้รับผิดชอบโครงการ ซ่ึงจะปรากฏช่องรายการ 
ค้นหา โดยให้พิมพ์เฉพาะช่ือ หรือ นามสกุล หรือท้ังช่ือและนามสกุล เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม ค้นหา 
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ยกตัวอย่าง เช่น ต้องการค้นหาช่ืออาจารย์ผู้ดําเนินโครงการช่ือ“พิชิต” ในกล่องข้อความ ก็ทําการใส่ช่ือ 
ข้อมูลลงไป จากน้ันระบบจะแสดงช่ือผู้ใช้ท่ีเป็นสมาชิก โดยจะปรากฏรายช่ือที่ตรงกับคําที่ค้นหาซึ่งจะปรากฏข้ึน 

จากน้ันให้คลิกท่ีไอคอน  เพื่อทําการเพิ่มข้อมูล 

 

 โดยหากมีการเลือกรายช่ือดังกล่าวแล้ว ข้อมูลน้ันก็จะถูกบรรจุให้เป็นผู้ร่วมโครงการ 

 

 โดยในส่วนด้านท้ายของรายช่ือจะมีไอคอนสําหรับจัดการผู้รับผิดชอบ คือ (แก้ไข ลบ เล่ือนลําดับ 
ข้ึน  เ ล่ือน ลํา ดับลง )  ทดสอบการแก้ ไข โดยค ลิกที่ ไอคอน แก้ ไข  จะปรากฏข้อมู ลของ ผู้รั บ ผิดชอบ 
ให้ทําการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ได้แก่ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ  ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และตําแหน่ง 
เมื่อเสร็จแล้วให้ทําการคลิกที่ปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล” 

 

 โดยหากผู้ใช้ทําการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลแล้ว จะแสดงข้อมูลดังรูปด้านล่าง 
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ข้อสังเกต 
1. ผ ล ข อ ง ก า ร ค้ น ห า ร า ย ช่ื อ ท่ี จ ะ แ ส ด ง ใ น ร ะ บ บ น้ั น  จ ะ ต้ อ ง เ ป็ น ร า ย ช่ื อ ผู้ ใ ช้ ท่ี ไ ด้ ล ง ท ะ เ บี ย น 

ห รื อ ส มั ค ร เ ป็ น ส ม า ชิ ก ใ น ร ะ บ บ  ผ่ า น ห น้ า  ส มั ค ร ส ม า ชิ ก ใ น ห น้ า แ ร ก ข อ ง ร ะ บ บ  แ ล ะ 
เป็น ข้อ มูล ผู้ ใ ช้ ดั งก ล่าวจะ ต้อง ถูกอนุ มั ติ โดย ผู้ประสานงานระดับคณะหรือ สํา นักงานวิ จัย ก่ อน 
จึ ง จะปรากฏราย ช่ือ ในระบบ ดั งนั้ นจึ งสรุ ป ได้ ว่ าหัวหน้าโครงการ  และ ผู้ร่ วม โครงการทุ กท่ าน 
ต้องเป็นสมาชิกในระบบและต้องถูกอนุมัติสิทธิ์การใช้งานโดยผู้ดูแลระดับคณะหรือสํานักวิจัยก่อน  

2. การค้นหารายช่ือในกล่องข้อมูล สามารถค้นหาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวอักษรในช่ือหรือในช่ือสกุลได้ เช่น 
หากค้นด้วยคําว่า “ช” จะแสดงช่ือ ชาญชัย ศุภอรรถกร, ชยาพร แก่นสาร์, พิชิต โสภากันต์ เป็นต้น 

3. ผลของการค้นหา  จะแสดงเฉพาะราย ช่ือสมา ชิก ท่ี ยั งไม่ ถู ก เพิ่ ม เ ข้ า ไปในโครงการ เ ท่า น้ัน เ ช่น 
หากในโครงการมีช่ือข้อมูลผู้ดําเนินโครงการอยู่แล้วคือ “พิชิต โสภากันต์” หากค้นหาช่ือในกล่องข้อความด้วยคําว่า 
“ช” หรือ “พ” จะไม่แสดงรายช่ืออาจารย์คนดังกล่าวนั้นซํ้าอีก 

4. ระบบไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทําการลบข้อมูลหัวหน้าโครงการได้ 
 

 

5) หลักการและเหตุผล 

ในส่วนน้ีผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูล โดยให้กล่าวถึงความเป็นมา ขอบเขต ความจําเป็น ความสําคัญใน 
การจัดทําโครงการ 

 

6) วัตถุประสงค์ 

ใน ส่วน น้ี ผู้ ใ ช้จะ ต้องกรอก ข้อมู ล  โ ดยให้ก ล่า ว ถึ ง วัต ถุประสงค์ ของการ ดํ า เ นิน โครงการฯ 
โ ด ย มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ห ลั ก ก า ร แ ล ะ เ ห ตุ ผ ล ต ล อ ด จ น ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ช่ื อ โ ค ร ง ก า ร ฯ  ท้ั ง น้ี 
ให้ระบุวัตถุประสงค์หลักของโครงการเพียง 2 ข้อเท่าน้ัน 
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7) ประเภทโครงการ 

โดยสํานักงานวิจัย กําหนดประเภทของโครงการไว้ 2 ประเภทคือ 

� สํารวจ/รวบรวม/จัดทําฐานข้อมูล 
 

 
 

� จัดอบรม/สัมมนา/นิทรรศการโดยหากกําหนดเป็นประเภทน้ี ผู้ใช้ต้องระบุระบุคุณสมบัติ  
ภูมิลําเนาของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีไค อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลฯ หรือเกษตรกรผู้เล้ียงไก่บ้านหนองขอน จังหวัดศรีสะเกษนอกจากน้ันต้อง 
ระบุจํานวนผู้ร่วมโครงการที่คาดว่าจะเข้าร่วมในโครงการท้ังหมดด้วยดังรูป 
 

 
 

8) สถานที่จัดกิจกรรม/พื้นที่ 

ในส่วนน้ีผู้ใช้จะต้องเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ โดยให้คลิกท่ี จากน้ัน ระบบจะแสดง 
ข้อมูลแผนที่ ดังรูป 
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โดยมีข้ันตอนการเพ่ิมข้อมูลสถานที่จัดกิจกรรม 2 ขั้นตอนคือ  

1. ขั้นตอนที่ 1 เลือกพื้นที่การจัดกิจกรรม (หมายเลข 1)ในการเลือกพื้นท่ีจัดกิจกรรมน้ัน ผู้ใช้สามารถ 
เลือกได้ 2 ช่องทาง คือ  
 

1.1 ระบุข้อความเพื่อค้นหาสถานที่  โดยในกล่องรับข้อความหมายเลข 1 น้ัน ผู้ใช้สามารถระบุ 
คีย์เวิร์ดเป็นช่ือสถานที่ เช่น บ้านธาตุ วารินชําราบ และกดปุ่มค้นหาสถานที่ ระบบจะปักหมุด 
(Marker) ในตําแหน่งของพื้นท่ีดังกล่าว ดังรูป 
 

 

2 
1 
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ข้อสังเกตุ 
การค้นหาจากช่ือสถานท่ีน้ัน ผู้ใช้ควรระบุคีย์เวิร์ดที่มีความเฉพาะเจาะจงถึงสถานที่น้ัน เช่น ควรระบุ “บ้านธาตุ 
วารินชําราบ” มากกว่าคําว่า “บ้านธาตุ” เนื่องจากบ้านธาตุ ในระบบ Google Map ปรากฏได้หลายท่ีในประเทศไทย 
ดังน้ันผลการปักหมุดบนแผนท่ีทุกครั้ง ผู้ใช้จึงควรตรวจสอบทุกครั้งว่าเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายจริงหรือไม่ 

 
1.2 ค้นหาจากแผนที่โดยตรงโดยวิธีการน้ี ผู้ใช้อาจเล่ือนหมุดหรือ Marker ไปยังตําแหน่ง 

ในแผนที่ท่ีต้องการจัดกิจกรรมน้ันโดยตรงเองได้ เช่น มีการเล่ือน Marker ไปยังตําแหน่งของ 
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ดังรูป 
 

 
 

2. ขั้นตอนที่ 2 ระบุชื่อสถานที่จัดกิจกรรม(หมายเลข 2) ภายหลังจากเลือกพื้นท่ีจากแผนท่ี 
ในข้ันตอนแรกเรียบร้อยแล้ว ในข้ันตอนน้ีผู้ใช้ต้องระบุช่ือสถานที่น้ันๆ เองอีกครั้งในกล่อง เช่น 
ระบุสถานท่ีคือ “อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี” จากน้ันคลิกปุ่ม “เพิ่มข้อมูล” 
 

 

1 

2 
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โดยผลจากการเพิ่ ม ข้อ มูล จะแสดงรายการสถานท่ีในการ จัดกิจกรรม ซึ่ ง ในโครงการหน่ึง 
สามารถเพิ่มข้อมูลสถานที่จัดกิจกรรมได้หลายสถานที่ ดังรูป 

 

5.2 การดําเนินโครงการ(TAB 2) 

ข้อเสนอโครงการในส่วนของการดําเนินโครงการ ประกอบไปด้วยข้อมูลท้ังหมด 4 ส่วน คือ  

1. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ  

2. ระยะเวลาดําเนินงาน  

3. ร่างกําหนดการ  

4. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

    โดยสามารถแสดงรายละเอียดในแต่ละส่วน ตามลําดับดังน้ี 

1.) กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 
 

เป็นการกําหนดรายละเอียดของกิจกรรม วันดําเนินการ และงบประมาณในแต่ละกิจกรรม 
1.1 คลิกท่ี  เมื่อต้องการเพิ่มกิจกรรม 
1.2 จะปรากฏแบบฟอร์มสําหรับการเพิ่มกิจกรรมและวิธีดําเนินการบริเวณ ด้านบน 

 

1.3 ทําการกรอก กิจกรรม/วิธีการ วันเดือนปีเริ่มต้น วันเดือนปีส้ินสุด และงบประมาณ (หน่วยเป็นบาท 
โดยไม่ต้องกรอก , คั่นในตัวเลข) ในกิจกรรมน้ี เสร็จแล้วทําการคลิกที่ปุ่ม เพิ่มกิจกรรม 
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1.4 ถ้าต้องการเพิ่มกิจกรรม/วิธีการอีกก็ทําได้เหมือนในข้ันตอนท่ี 1.1-1.3 
1.5 ผลการเพิ่มกิจกรรม/วิธีการ เป็นดังน้ี 

 

1.6 ผู้ ใ ช้ ส าม า รถ ทํ าก า ร  แ ก้ ไ ข  และ  ลบร ายก า ร กิ จก ร รม /วิ ธี ก า ร ไ ด้ โ ดยกา รค ลิกที่ ปุ่ ม           
ของแถวรายการที่ต้องการได้ตามลําดับ 

1.7 ทดสอบการ แก้ไข จะปรากฏแบบฟอร์ม ให้สามารถทําการแก้ไขข้อมูลกิจกรรมได้บริเวณด้านบน 
ซึ่ งห ลั ง จากทํ าการแ ก้ ไข  แ ล้ว ก็ ทํ าการค ลิก ท่ี ปุ่ ม  แ ก้ ไข กิจกรรม ข้อมู ล ท่ี ทํ าการแ ก้ ไข 
ก็จะถูกปรับปรุงใหม่ตามต้องการ ดังน้ี 

 

1.8 ทดสอบ การลบ จะมีหน้าต่าง เตือนว่าต้องการลบหรือไม่ ก่อนทําการลบจริง ถ้าต้องการลบ 
ก็ให้ทําการคลิกท่ีปุ่ม OK ดังน้ี 
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1.9 หลังจากทําการเพิ่มกิจกรรม/วิธีการ แล้ว ให้ทําการกรอกจํานวนเงินที่ใช้ในแต่ละไตรมาส บริเวณ 
ด้านล่างของรายการกิจกรรม (โดยต้องกรอกจํานวนรวมทั้งหมดให้เท่ากับยอดรวมเงินด้วย 
มิฉะน้ันโปรแกรมจะแจ้งเตือนเมื่อทําการบันทึก หรือคลิกเปล่ียนแท็บ) 

 
 

ข้อสังเกต 
    ในการระบุงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการใน Tab นี้น้ัน จะต้องสัมพันธ์กับข้อมูลงบประมาณใน Tab 4 
ดั ง น้ั น ผู้ ใ ช้ ต้ อ ง ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล ดั ง ก ล่ า ว ใ ห้ สั ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั น  ก่ อ น ส่ ง ข้ อ เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร 
ซ่ึงหากข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกันนั้น ระบบจะไม่อนุญาตให้ส่งข้อเสนอโครงการ 
 

 

 

2.) ระยะเวลาดําเนินงาน 
 

เป็นการกําหนดห้วงเวลาในการบริหารจัดการโครงการ 

a. คลิกท่ีรูป  เพื่อเลือกวันเดือนปีเริ่มต้น และวันเดือนปีส้ินสุด ของโครงการ 
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b. โปรแกรมจะทําการตรวจสอบความถูกต้องของวันเดือนปีท่ีเลือก ได้แก่ 
- วันเดือนปีเริ่มต้นต้องมาก่อนวันเดือนปีส้ินสุด 
- วันเดือนปีเริ่มต้นและวันเดือนปีส้ินสุดต้องเป็นคนละวัน 
- ผลต่างของวันเดือนปีเริ่มต้นและส้ินสุดต้องต่างกันไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ 

 

3.) ร่างกําหนดการ 
 

เป็นการกําหนดข้อมูลการจัดกิจกรรมในแต่ละวันว่ามีการดําเนินการอะไรบ้างในช่วงเวลาใด 

** ก่อนทําการกรอกข้อมูล “ร่างกําหนดการ” ให้ทําการคลิกที่ปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ด้านล่างก่อน *** 

1.1 คลิกที่  เม่ือต้องการเพิ่มร่างกําหนดการ 
1.2 จะปรากฏแบบฟอร์มสําหรับการเพิ่มร่างกําหนดการบริเวณ ด้านบน 
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1.3 ทําการเลือกวันเดือนปีในการจัดงาน และคลิกปุ่ม เพิ่มรายการกิจกรรม โดยทําการคลิก 
เท่ากับจํานวนกิจกรรรมในวันเดือนปีน้ัน เสร็จแล้วทําการคลิกท่ีปุ่ม เพิ่มกําหนดการ 

 

1.4 จะปรากฏข้อมูลหลังจากเพิ่มร่างกําหนดการแล้ว ดังน้ี 
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1.5 ถ้าต้องการเพิ่มร่างกําหนดการอีกอีกก็ทําได้เหมือนในข้ันตอนที่ 3.1-3.4 
1.6 ผู้ ใ ช้ ส า ม า ร ถทํ า ก า ร  แ ก้ ไ ข  แ ละ  ลบร า ยกา ร ร่ า ง กํ าหนดกา ร ไ ด้ โ ดยก า ร ค ลิ กที่ ปุ่ ม 

ของแถวรายการท่ีต้องการได้ตามลําดับ 
1.7 ท ด ส อ บ ก า ร  แ ก้ ไ ข  จ ะ ป ร า ก ฏ แ บ บ ฟ อ ร์ ม  ใ ห้ ส า ม า ร ถ ทํ า ก า ร แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล ร่ า ง 

กําหนดการได้บริเวณด้านบน ซ่ึงหลังจากทําการแก้ไข แล้วก็ทําการคลิกท่ีปุ่ม แก้ไขกําหนดการข้อมูล 
ที่ทําการแก้ไขก็จะถูกปรับปรุงใหม่ตามต้องการ ดังน้ี 
 

 

1.8 ทดสอบ การลบ จะมีหน้าต่าง เตือนว่าต้องการลบหรือไม่ ก่อนทําการลบจริง ถ้าต้องการลบ 
ก็ให้ทําการคลิกที่ปุ่ม OK ดังน้ี 

 
 

4.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 

เป็นการกําหนดผลที่คาดว่าจะได้รับในการจัดโครงการ โดยให้เขียนอธิบายในช่องท่ีกําหนดให้ ดังน้ี 
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หลังจากกรอกข้อมูลแล้วครบท้ัง 4 ส่วน ของการดําเนินโครงการ แล้วสามารถทําการคลิกคลิกท่ีปุ่ม 
บันทึกข้อมูล บริเวณด้านล่างสุด หรือคลิกเปล่ียนแท็บไปยังแท็บข้อมูลอ่ืนได้  

5.3 ตัวชี้วัด (TAB 3) 
 

ในการเพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดในโครงการน้ัน มีรายละเอียด 2 ด้านคือ 
1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
2. ตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
โดยมีรายละเอียดในด้านต่างๆ ดังน้ีคือ 
 

1) ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

1.1 คลิกเลือก “เพ่ิมข้อมูลช้ีวัด” เพื่อเพิ่มข้อมูลโดยระบุข้อมูลในกล่องรับข้อความ ดังน้ี 

� ตัวชี้วัด เช่น มีผู้เข้าร่วมโครงการ หรือ ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจ 
� ค่าเป้าหมายเป็นหน่วยของข้อมูลตัวช้ีวัด กําหนดเป็นข้อความ เช่น 200คน หรือ 

มากกว่า 3.5 
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1.2 คลิกปุ่ม “เพ่ิมข้อมูล” เพื่อเพิ่มรายละเอียดตัวช้ีวัด  
1.3 โดยผลการเพิ่มตัวช้ีวัด จะแสดงในตาราง ซึ่งผู้เสนอโครงการสามารถเลือกปุ่มแก้ไขข้อมูล

เพื่อแก้ไขใหม่ หรือเลือกปุ่มลบข้อมูล  ( เพื่อลบตัวช้ีวัดออกจากโครงการได้ 
 

 
 

2) ตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 

โดยสํานักวิจัยกําหนดว่า โครงการทุกโครงการ ต้องระบุตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ซึ่งข้อมูล 
ส่วน น้ีจะสัมพัน ธ์ กับ ด้านแรก คือ “ข้อ มูลทั่ ว ไป” ซึ่ งหาก ผู้ เสนอโครงการไ ด้กรอกรายละเ อียดใน 
“ตัวบ่งช้ีด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” ในส่วน “มีการบูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรม 
นักศึกษา” แล้วน้ันจะปรากฏข้อมูลในส่วนน้ีด้วย ดังรูป 

 

 

เน่ืองจากหากมีการคลิกเลือกการบูรณาการใน Tab แรกแล้ว ใน Tab ตัวช้ีวัดน้ี จะมีข้อมูลให้ผู้ใช้แก้ไข 

เสมอ โดยสามารถกดปุ่มแก้ไข เพื่อแก้ไขดังน้ี 

TAB1: ด้านข้อมลูทั�วไป 

TAB1: ด้านตวัชี 'วดั 
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1.1 แก้ไขรายวิชาท่ีมีการบูรณาการ เช่น 1104 353 ระบบฐานข้อมูล 
1.2 แก้ไขหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการ เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

นักศึกษาช้ันปี 3 
1.3 แก้ไขลักษณะการบูรณาการ เช่น มีการนําหัวข้อมาเป็นบทเรียนให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์ 

และออกแบบฐานข้อมูลตามข้ันตอนที่กําหนด 
1.4 แก้ไขตัวช้ีวัดความสําเร็จ เช่น มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 20 คน 

1.5 คลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” 
 

 

ในกรณีต้องการลบข้อมูลก็สามารถกระทําได้ดังน้ีคือ 

1) เลือกปุ่ม ในรายการที่ต้องการลบข้อมูล  
2) จากน้ันระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อยืนยันการลบข้อมูล  

 

 
 

3) โดยผลจากการเ ลือกลบรายวิชาที่ ถู กบู รณาการ กับงานวิจัย ก็จะ ถูกลบออกจากระบบ 
ซึ่งก็จะทําให้ระบบไม่แสดงผลรายการใน TAB ตัวช้ีวัดอีก ดังรูป 
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ข้อสังเกตุ 
หากผู้เสนอโครงการทําการลบข้อมูลดังกล่าวออกไปจากโครงการแล้ว ข้อมูลใน Tab “ข้อมูลทั่วไป” ส่วน 

“ตัวบ่งช้ีด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” น้ันก็ถูกลบออกไปด้วย โดยท่ีระบบจะไม่แสดงเครื่องหมายเลือกใน 
Checkbox น้ันอีก ดังรูป 

 

 
แต่หากผู้เสนอโครงการต้องการเพิ่มรายวิชา ก็สามารถกลับไปเลือกกระทําได้ใหม่ใน Tab ที่ 1 “ข้อมูลทั่วไป” 

และเลือก “มีการบูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา” อีกครั้ง 
 

 
5.4 งบประมาณ (TAB 4) 

 

ในส่วนงบประมาณน้ี มีการจัดการข้อมูลงบประมาณโครงการ โดยแบ่งประเภทงบประมาณ ออกเป็น 4 
หมวดหลักคือ หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย และหมวดวัสดุ โดยสามารถเพิ่มรายละเอียดข้อมูลได้ดังน้ีคือ 

1) เลือก“ประเภทหมวดงบประมาณ” จากลิสต์ท่ีกําหนดก่อน จากน้ันทําการคลิก 
“เพ่ิมข้อมูลงบประมาณ” เพื่อเพิ่มรายละเอียดรายการ  
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2) จากน้ันจะปรากฏรายละเอียดรายการให้เลือก โดยจัดแบ่งตามประเภทหมวดงบประมาณ 
ดังแสดงตัวอย่างในตาราง 
 

หมวด รายละเอียดรายการ 
ภายในหมวดงบประมาณ 

หมายเหตุ 

หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร (เจ้าหน้าท่ีของรัฐ) ไ ม่ เ กิ น  30% 
ข อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ท้ั ง ห ม ด 
ห า ก เ กิ น กํ า ห น ด 
ผู้ ใ ช้ ต้ อ ง ระ บุ เ ห ตุผล เพิ่ ม เ ติ ม 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ) 
ค่าทําการนอกเวลา (จันทร์-ศุกร์) 
ค่าทําการนอกเวลา (เสาร์-อาทิตย์) 

หมวดค่าใช้สอย ค่าอาหารว่าง - 
ค่าอาหารกลางวัน - 
ค่าเบี้ยเล้ียง - 
ค่าท่ีพักเหมาจ่าย - 

หมวดค่าวัสดุ ค่าวัสดุสํานักงาน ไม่เกิน 5,000 บาท/โครงการ 
ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ไวนิล ป้ายผ้า) ไม่เกิน 3,000 บาท/โครงการ 

 

 

2 

1 
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3) เ ม่ือ ผู้ใช้ทําการเลือกหรือระบุรายการใดๆ จากระบบแล้ว จะปรากฏกล่องข้อมูลตาม 
ประเภทรายการน้ัน เช่น เลือกค่าตอบแทนวิทยากร (เจ้าหน้าท่ีของรัฐ) ระบบจะแสดงกล่อง 
ข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้ระบุ จํานวนวิทยากร(คน) จํานวนวันจัดอบรม (วัน) และจํานวนช่ัวโมง 
(ช่ัวโมง)ที่มีการจัดอบรมหรือบรรยาย ดังรูป 
 

 
 

นอกจากน้ี ผู้ใช้ยังสามารถระบุรายการอ่ืนๆ ได้เอง สามารถเลือกรายการ “ระบุรายการเอง” 
และเพิ่มรายละเอียดในกล่องรับข้อมูลส่วน “รายละเอียดรายการ” และ “จํานวนเงิน” ของงบน้ันๆ ได้ 
ดังแสดงผลการเพิ่มดังรูป  

 

 

โดยรายละเอียดเง่ือนไขการเบิกจ่ายต่างๆ ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกลิงค์ “ดูเง่ือนไขงบประมาณ” 
เพื่อแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายในหมวดต่างๆ ได้ ดังรูป 
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4) เมื่อผู้ใช้ทําการระบุรายการข้อมูลในรายการ 3) แล้ว ให้ทําการกดปุ่ม “เพิ่มข้อมูล” จากน้ัน 
ระบบจะทําการคํานวณค่าใช้จ่ายให้และแสดงผลข้อมูลในตารางงบประมาณ ดังรูป 
 

 
 

5) ในกรณีท่ีค่าใช้จ่ายในหมวด “ค่าตอบแทน”มีมากกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณทั้งหมด 
ระบบจะแสดงกล่องข้อมูล “ระบุเหตุผล” เพื่อให้ ผู้ ใ ช้ระบุ เหตุผล เพื่อประกอบการ 
พิจารณาร่วมด้วยดังรูป 
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ซึ่งในกรณีดังกล่าวหากผู้ใช้ไม่ระบุรายละเอียดเหตุผลใดๆ กรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในหมวดค่าตอบแทน 
มากกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดแล้วระบบจะทําการตรวจสอบ และแสดงกล่องข้อความข้อผิดพลาด ดังรูป 

 
 

6) ในกรณีท่ีต้องการลบโครงการ ก็สามารถกระทําได้ โดยคลิกเลือกปุ่ม   เช่น จากรูปเป็น 
การลบข้อมูลงบประมาณส่วนวัสดุสํานักงานออก ระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อยืนยันการลบ 
ดังรูป 

 

7) โ ด ย ผู้ ใ ช้ ยื น ยั น ก า ร ล บ ข้ อ มู ล  ร ะ บ บ ก็ จ ะ ล บ ข้ อ มู ล น้ั น อ อ ก จ า ก โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ 
จะไม่แสดงผลรายการน้ันในตารางอีก ดังรูป 
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ข้อสังเกตุ 
1. งบประมาณรวมใน Tab 4 นี้ จะสัมพันธ์กับงบดําเนินการใน Tab ท่ี 2 ซึ่งเบื้องต้นผู้ใช้ควรตรวจสอบ 

ว่าสอดคล้องกันหรือไม่ ก่อนทําการคลิกส่งข้อเสนอโครงการ 
2. ผู้ใช้ควรตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในรายการต่างๆ ตามกฏระเบียบการเบิกจ่ายตามกระทรวงการคลัง 

โดยควรระบุรายละเอียดรายการเบิกจ่ายโดยละเอียดท่ีสุด ตามเง่ือนไขการเบิกจ่าย และหลีกเล่ียงการระบุ 
“รายการอื่นๆ”เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาการให้งบแก่โครงการ 
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“ส่วนท่ี 4. การบันทึกรายงานความก้าวหน้า” 
 

ส่วนบันทึกรายงานความก้าวหน้าในไตรมาสต่างๆ 
ตามปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือใช้งาน “ระบบจัดการ MSAC โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม”                                                    เวอร์ชัน 1.0 วันท่ี 24 กรกฎาคม 2558 

 

สํานักงานสง่เสริมบริหารงานวิจยั บรกิารวิชาการและทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี        หน้า 58 / 89 
 

4.  ส่วนการบันทึกรายงานความก้าวหน้า 

ในการบันทึกรายงานความก้าวหน้าน้ัน หัวหน้าโครงการสามารถเข้ามาบันทึกรายงานความก้าวหน้าตาม 
ไตรมาสต่างๆ ในแต่ละปีงบประมาณ โดยแบ่งเป็นฟังก์ชันต่างๆ ดังน้ีคือ 

1. การสร้างข้อมูลในรายงานความก้าวหน้า 
2. การแก้ไขรายงานความก้าวหน้า 
3. การตรวจสอบ/ดาวน์โหลดรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 
4. การส่งไฟล์เอกสารเพิ่มเติม 
5. การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 

4.1 การสร้างข้อมูลในรายงานความก้าวหน้า 

1. เลือกเมนู ข้อมูลโครงการ >  โครงการที่กําลังดําเนินการ เพื่อทําการบันทึกรายงานความก้าวหน้า 
 

 
2. เลือก ไตรมาส > คลิกเลือกท่ีช่ือสถานะ ที่ต้องการบันทึกรายงานความก้าวหน้า ซ่ึงในระบบจะ 

ประกอบด้วย 4 ไตรมาส และในส่วนโหมดการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยมีสถานะการจัดการ 
ข้อมูลดังน้ีคือ 

• ส่งแล้ว   หมายถึงหัวหน้าโครงการได้ทําการบันทึกและจัดส่งรายงานความก้าวหน้าเรียบร้อยแล้ว 
โดยกรณีหัวหน้าโครงการสามารถ 

o ดูเอกสาร โดยคลิกที่ไอคอน  
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o ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ .WORD โดยคลิกที่ไอคอน    

• กํ า ลั ง บั น ทึ ก  ห ม า ย ถึ ง หั ว ห น้ า โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ เ ร่ิ ม บั น ทึ ก ข้ อ มู ล แ ล้ ว 
แต่ยังไม่กดปุ่มส่งรายงานความก้าวหน้า ซ่ึงกรณีหากมีการกดปุ่มส่งรายงานความก้าวหน้า 
สถานะก็จะถูกเปล่ียนเป็น “ส่งแล้ว” 

• รอบันทึก หมายถึงหัวหน้าโครงการยังไม่เริ่มบันทึกข้อมูล 
 

ข้อกําหนด 
1. กรณี ท่ีสถานะการส่งรายงาน เป็น “ส่งแล้ว” หรือ  “กําลังบันทึก” น้ัน 

หัวหน้าโครงการก็ยังสามารถเข้าไปแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลได้ภายในวันเวลาท่ี ADMIN 
ได้กําหนดการบันทึกไว้ (การกําหนดระยะเวลาการบันทึก ดูในหัวข้อที่ 2) 

2. กรณีสถานะของรายงานถูกกําหนดเป็น “ส่งแล้ว” หัวหน้าโครงการก็ยังสามารถ 
แก้ไขเปล่ียนแปลงและกดส่งรายงานใหม่ได้อยู่เสมอ แต่เวลาที่แก้ไขน้ันต้องอยู่ภายใน 
ระยะเวลาเวลาการบันทึกข้อมูลที่ ADMIN กําหนดไว้ 

 

 
 

โดยตัวอย่างในกรณีน้ี ทําการเลือกไตรมาส 4 และคลิกเลือกสถานะ “รอบันทึก” 
เพื่อเข้าทําการบันทึกข้อมูล  

โดยส่วนการบันทึกข้อมูลจะแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดังน้ีคือ 
1. ส่วนที่ 3 สถานะของการดําเนินโครงการ ซ่ึงประกอบด้วย  
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• 3.1 โครงการท่ีอยู่ระหว่างการจัดกิจกรรม  โดยภายในหัวข้อน้ี ผู้ใช้ต้องระบุสถานะ 

ของการดําเนินการโครงการ ซึ่งแต่ละสถานะก็จะมีส่วนการจัดการและบันทึกข้อมูลที่แตกต่างกัน 
โดยประกอบด้วย 2  
o ยังไม่ดําเนินการ  หรือ 
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o อยู่ระหว่างดําเนินการ  
 

 
 

• 3.2 โครงการที่จัดกิจกรรมแล้วเสร็จ  โดยกรณีท่ีโครงการได้จัดกิจกรรมแล้วเสร็จแล้ว ได้แก่ 
ทําเรื่องคืนเงิน หรือได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แก่สํานักวิจัยเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถระบุ 
ข้อมูลต่างๆ ในสถานะน้ีได้ ดังน้ี 
o วันที่ดําเนินการเสร็จเสร็จส้ิน คือวันท่ีที่ดําเนินโครงการเสร็จส้ิน 
o ผู้ร่วมโครงการจํานวน คือจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 
o สถานะการส่งรายงานผลการดําเนินงาน โดยแบ่งเป็น  

� ส่งรายงานผลการดําเนินงานแล้ว 
� ยังไม่ส่งรายงานผลการดําเนินงาน 

o สถานะใบสําคัญ/รายงานทางการเงิน โดยแบ่งเป็น 
� ส่งใช้ใบสําคัญ/รายงานทางการเงินแล้ว โดยกรณีน้ีต้องระบุวันท่ีจัดส่งใบเสร็จ 

และจำนวนเงินที่คืนไปแล้วด้วย 
� ยังไม่ส่งใช้ใบสําคัญ/รายงานทางการเงิน โดยกรณีน้ีต้องระบุวันที่คาดว่า 

จะทําการส่งใบเสร็จด้วย 
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2. ส่วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ซึ่งประกอบด้วยปัญหาและข้อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ 
(ถ้ามี) โดยประกอบด้วยการระบุปัญหาในด้านต่างๆ ได้แก่ งบประมาณ การดําเนินการและด้านอ่ืนๆ 
โดยผู้ใช้จะระบุหรือไม่ระบุก็ได้ ดังรูป 
 

 
 

3. จากน้ันหากบันทึกและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อบันทึก 
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4. จากน้ันจะปรากฏหน้าต่าง “ยืนยันการส่งรายงาน” โดยท่ี 
o ปุ่ม “ส่งรายงาน”  กรณีท่ีต้องการยืนยันส่งรายงานความก้าวหน้า และสถานการณ์บันทึก 

ข้อมูลก็จะถูกเปล่ียนเป็น “ส่งแล้ว” 
o ปุ่ม “กลับ” กรณีท่ีต้องการกลับไปแก้ไขหรือตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ซึ่งกรณีน้ีระบบจะยังไม่ส่ง 

รายงานให้ โดยสถานะจะยังเป็น “กําลังบันทึก” 
o ปุ่ม “พิมพ์เอกสาร” กรณีท่ีต้องการดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ .WORD ซ่ึงกรณีน้ีระบบจะ 

ยังไม่ส่งรายงานให้ โดยสถานะจะยังเป็น “กําลังบันทึก” 

 

โดยในตัวอย่างน้ี มีการกดปุ่ม “ส่งรายงาน” เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูลและต้องการส่งรายงาน 
ซึ่งจะปรากฏหน้าต่างเพื่อตรวจสอบและยืนยันการส่งรายงานอีกครั้ง หากผู้ใช้ต้องการส่งรายงาน ให้กดปุ่ม “OK”  
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5. จากน้ันระบบ จะแสดงผลหน้ารายการโครงการ ซึ่ งพบ ว่าโครงการ ท่ี บันทึกในไตรมาสที่  4 
สถานะจะถูกกําหนดเป็น “ส่งแล้ว” ดังรูป 
 

 
 

4.2 การแก้ไขรายงานความก้าวหน้า 

7. เลือกเมนู ข้อมูลโครงการ > โครงการที่กําลังดําเนินการ  
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8. คลิกเลือกช่ือสถานะ ในไตรมาสที่ต้องการแก้ไข เช่นคลิกเลือกสถานะ “ส่งแล้ว” ในไตรมาสท่ี 4 
และทําการแก้ไขรายละเอียดของการดําเนินการใหม่ ดังรูป 
 

 
 

9. จากน้ันหากต้องการส่งรายงานข้อมูลอีกคร้ัง ให้คลิก “บันทึกข้อมูล” หรือกดไอคอนด้านบนคือ 
“คลิกส่งรายงานไตรมาส 4 ”   เพื่อส่งรายงานเข้าสู่ระบบอีกครั้ง  

โ ดยกรณี โดย ผู้ ใ ช้ สามา รถ เ ข้ าม าแ ก้ ไ ขหรื อ เป ล่ียนแปลง ข้อมู ล  และ ส่ง รายง านไ ด้ตลอด 
แต่การแก้ไขน้ันต้องอยู่ภายในระยะเวลาการแก้ไขข้อมูลท่ี ADMIN ได้ระบุและกําหนดไว้เท่าน้ัน  

4.3 การตรวจสอบ/ดาวน์โหลดรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 

6. เลือกเมนู ข้อมูลโครงการ > โครงการที่กําลังดําเนินการ 
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7. คลิกเลือกไอคอน ในไตรมาสที่ต้องการ โดยท่ี 

7.1  กรณีตรวจสอบหรือดูเอกสารให้คลิกที่ไอคอน     โดยจะแสดงรายละเอียดเอกสารในรูปแบบ 
HTML ดังรูป 

 
7.2 กรณีดาวน์โหลดเอกสาร ให้คลิกที่ไอคอน          โดยระบบจะดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ 

.WORD มา ไว้ท่ีเครื่องของผู้ใช้  
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4.4 การส่งไฟล์เอกสารเพ่ิมเติม 

 ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการส่งไฟล์เอกสารต่างๆ เช่น ไฟล์เอกสารทั่วไป หรือช่ือเว็บไซต์ หรือ URL 
ของระบบงานที่เก่ียวข้อง ก็สามารถกระทําได้ ตามข้ันตอนต่อไปน้ี  

1. เลือกเมนู  ข้อมูลโครงการ > โครงการที่กําลังดําเนินการ  

 
 

2. คลิกเลือกที่ไอคอน “ส่งไฟล์เอกสารเพิ่มเติม” ที่แสดงตรงมุมล่างขวาของช่ือโครงการ  
 

 
 

3. จากน้ันจะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ผู้ใช้สามารถอัพโหลดไฟล์ข้อมูล ได้แก่ ไฟล์เอกสารทั่วไป หรือลิงค์ช่ือ 
URL ของระบบงานได้ ดังรูป 
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4. คลิกปุ่ม “ส่งไฟล์” เพื่ออัพโหลดเอกสาร และเก็บไว้ในระบบ โดยผลการอัพโหลดเอกสาร 
จะแสดงหน้าต่างเพื่อยืนยันว่าระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ดังรูป 
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5. จากน้ันเม่ือกดปุ่ม “BACK” ระบบ จะแสดงรายการข้อมูลและเอกสารท่ีถูกอัพโหลดในตารางด้านล่าง 
ดังรูป 
 

 

โดยกรณีที่ผู้ใช้ต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลไฟล์ที่อัพโหลดข้ึนไปในระบบ สามารถกดปุ่มไอคอน ลบ  

เพื่อลบเอกสาร แต่หากต้องการดาวน์โหลดเอกสาร ให้กดปุ่มไอคอน  ตามลําดับ 

4.5 การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 เมื่อผู้ใช้ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ และต้องการส่งไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อให้สํานักวิจัยตรวจสอบ 
ก่อนปิดโครงการ สามารถกระทําตามข้ันตอนต่อไปน้ี 

1. เลือกเมนู ข้อมูลโครงการ > โครงการที่กําลังดําเนินการ 

 
 

2. เลือกรายการในช่อง “ฉบับสมบูรณ์” และคลิกท่ี “รอส่งรายงาน” 
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3. จา ก น้ั น จ ะ แ ส ด ง ห น้ า ต่ า ง  เ พื่ อ ช่ ว ย ใ ห้ ผู้ ใ ช้ ส า ม า ร ถ อั พ โ ห ล ด ไ ฟ ล์ ข้ อ มู ล ร า ย ง า น 

ฉบับสมบูรณ์เพื่อเก็บบันทึกในระบบในรูปแบบไฟล์ได้ โดยกรณีน้ี ผู้ใช้ในระดับหัวหน้าโครงการ 
ผู้ดูแลระดับคณะน้ัน ADMIN จะมีสิทธ์ิในการอัพโหลดไฟล์เอกสารได้  

 
 

4. คลิกปุ่ ม  “Choose File” และเ ลือกไฟ ล์  พร้ อมระบุ คําอ ธิบายไฟ ล์ เพิ่ ม เ ติม 
ที่ต้องการอัพโหลดเพื่อเริ่มทํางาน 
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5. จากน้ันกําหนดค่าต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และกดปุ่ม “ส่งไฟล์” เพื่ออัพโหลดเอกสารข้ึนสู่ระบบ 
 

 
6. โดยเมื่อระบบได้รับไฟล์ข้อมูลแล้ว จะแสดงรายการข้อมูลในตารางรายการไฟล์ท่ีแสดงด้านล่าง 

โดยผู้ใช้สามารถอัพโหลดไฟล์ในรูปแบบ .WORD หรือ .PDF หรือ JPG ข้ึนสู่ระบบได้หลายไฟล์ 
แต่ข้อควรระวังคือระบบจะรองรับ ไฟล์ขนาดใหญ่ได้ไม่เกินคร้ังละ 1M 

 

โดยกรณีที่ผู้ใช้ต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลไฟล์ที่อัพโหลดข้ึนไปในระบบ สามารถกดปุ่มไอคอน ลบ  

เพื่อลบไฟล์เอกสาร แต่หากต้องการดาวน์โหลดเอกสาร ให้กดปุ่มไอคอน  ตามลําดับ 
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“ส่วนที่ 5. เมนูรายงานผลทางสถิติ” 
 

ส่วนการแสดงผลและสรุปข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ 
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5.1 สิทธ์ิการเข้าถึงส่วนการรายงานผลข้อมูล 

ในการเข้าไปตรวจสอบรายงานผลข้อมูลต่างๆ น้ัน ระบบมีการกําหนดสิทธ์ิไว้ดังแสดงในตารางด้านล่างคือ 
 

ประเภทผู้ใช้ สิทธ์ิการตรวจสอบหรือเข้าดูรายงาน 
ผู้ใช้ทั่วไป (ไม่ใช่สมาชิก) 

 

สมาชิกเช่น  
� หัวหน้าโครงการ 

 

� ผู้ร่วมโครงการ 
ผู้ดูแลระดับคณะ  

(สามารถดูรายงานได้เฉพาะคณะของตน แต่ไม่สามารถดูรายงานประเภทการเงิน/งบได้) 
ผู้ดูแลระดับมหาวิทยาลัย 

 

ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 
 

 

   หมายเหตุ   คือผู้ใช้มีสิทธ์ิเข้าถึงและดูรายงานได้      คือผู้ใช้ไม่มีสิทธ์ิเข้าถึงหรือดูรายงานได้ 

5.2  ส่วนสรุปผลขอ้มลูและแสดงรายงานสารสนเทศ 

ในระบบรายงานผลของ MSAC ประกอบด้วยส่วนรายงานผลและแสดงข้อมูลในหลายรูปแบบ โดย 
ประกอบด้วยรายงานรูปแบบต่างๆ ดังน้ีคือ 

5.2.1 ข้อมูลโครงการ/งบประมาณ 

5.2.2 สถานะการส่งรายงานไตรมาส 

5.2.3 รายงานสรุปตามหน่วยงาน 

5.2.4 รายงานสรุปตามพื้นท่ี 

5.2.5 กราฟแสดงจํานวนการส่งรายงานตามไตรมาส 

5.2.6 กราฟเปรียบเทียบโครงการระหว่างปีงบ  

5.2.7 เอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการ 

5.2.8 สรุปผลความพึงพอใจของระบบ 
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5.2.1 ข้อมูลโครงการ/งบประมาณ 

1) การแสดงผลรายงาน  เลือกเมนู รายงานผลทางสถิติ > ข้อมูลโครงการ/งบประมาณ 

 

2) คําอธิบายรายงาน รายงานข้อมูลโครงการ/งบประมาณ เป็นรายงานที่สรุปการจัดสรรค่าใช้จ่าย 
ในหมวดต่างๆ โดยสามารถเลือกโครงการในระดับคณะได้ นอกจากน้ีการรายงานผลยัง สามารถสรุปค่าใช้จ่าย 
ขอโครงการได้ 2 รูปแบบ คือ 

� แยกตามงบประมาณ โดยจะแสดงผล ว่ าแ ต่ละ โครงการ  มี กา ร จัดสรรงบประมาณ 
เพื่อใช้จ่ายในแต่ละหมวดเช่น หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุหรืออ่ืนๆ อย่างไร ดังรูป 
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� แยกตามไตรมาส โดยจะแสดงผลว่าแต่ละโครงการ มีการ จัดสรรงบประมาณ ในแต่ละ 
ไตรมาสต้ังแต่ไตรมาส 1-4 อย่างไร ดังรูป 

 

 นอกจากน้ีผู้ใช้ ยังสามารถกดลิงค์ท่ีช่ือหัวหน้าโครงการ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ 
เพื่อตรวจสอบหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 

5.2.2 สถานะการส่งรายงานไตรมาส 

1) การแสดงผลรายงาน  เลือกเมนู รายงานผลทางสถิติ > สถานะการส่งรายงานไตรมาส 
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2) คําอธิบายรายงาน เป็นรายงานที่สรุปสถานะการส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงาน ฉบับสมบูรณ์ 
ของโครงการต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามการส่งรายงานของโครงการต่างๆ ได้ 

โดยในส่วนรายงานสามารถเลือกคณะ และปีงบประมาณเพื่อคัดกรองข้อมูลโครงการ นอกจากน้ี 

ผู้ใช้ยังสามารถกดท่ีรูปไอคอน    เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบไฟล์ .word ได้ ดังรูป 

 

 

5.2.3 รายงานสรุปตามหน่วยงาน 

1) การแสดงผลรายงาน  เลือกเมนู รายงานผลทางสถิติ > รายงานสรุปตามหน่วยงาน 

 



คู่มือใช้งาน “ระบบจัดการ MSAC โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม”                                                    เวอร์ชัน 1.0 วันท่ี 24 กรกฎาคม 2558 

 

สํานักงานสง่เสริมบริหารงานวิจยั บรกิารวิชาการและทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี        หน้า 77 / 89 
 

2) คําอธิบายรายงาน เป็นรายงานท่ีสรุปการจัดสรรค่าใช้จ่าย ในหมวดต่างๆ แยกตามคณะ/สํานัก 
หรือหน่วยงาน โดยสามารถเลือกดูสรุปแยกตามปีงบประมาณได้ นอกจากน้ีการรายงานผลยัง สามารถสรุป 
ค่าใช้จ่ายของโครงการได้ 2 รูปแบบ คือ 

� แยกตามไตรมาส โดยจะแสดงผลว่าแต่ละคณะ/หน่วยงาน มีการจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อใช้จ่ายในแต่ละไตรมาสอย่างไร ดังรูป 

 
 

� แยกตามประเภทงบประมาณ โดยจะแสดงผลว่าแต่ละหน่วยงาน/สํานักมีการจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อใช้จ่ายในแต่ละหมวดเช่น หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุหรืออ่ืนๆ อย่างไร ดังรูป 
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โดยในตอนท้ายของแต่ละแถวข้อมูลของรายงาน จะมีส่วนสรุปเงิน ทั้งหมดท่ีแต่ละ คณะ/หน่วยงาน 
ได้รับงบประมาณไป นอกจากน้ีในส่วนท้ายตารางจะมีการสรุปจํานวนเงินที่สํานักวิจัย ของมหาวิทยาลัยต้อง 
จัดสรรเงินอุดหนุนให้ทุกคณะและหน่วยงานในแต่ละปีงบประมาณเป็นจํานวนท้ังหมดเท่าไร 

5.2.4 รายงานสรุปตามพื้นที่ 

1) การแสดงผลรายงาน  เลือกเมนู รายงานผลทางสถิติ > รายงานสรุปตามพื้นท่ี 

 

2) คําอธิบายรายงาน เป็นรายงานที่สรุปผลจํานวนโครงการ และจํานวนงบประมาณ (บาท) 
ที่โครงการต่างๆ ได้มีการพัฒนาหรือดําเนินงานเพื่อใช้จ่ายทุนอุดหนุนในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดต่างๆ 
กล่าวคือรายงานดังกล่าว จะช่วยสรุปว่าทุนอุดหนุน (บาท) ในแต่ละปีงบประมาณของสํานักวิจัย ของมหาวิทยาลัย 
น้ัน มีการกระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ผ่านโครงการท่ีได้รับทุนในอัตราส่วนเท่าไร  

โดยในส่วนสรุปด้านท้ายตาราง จะแสดงตัวเลขงบประมาณทั้งหมดท่ีมหาวิทยาลัยใชัเพื่อจัดสรรทุน 
โครงการให้แก่คณะ/และหน่วยงานในปีงบประมาณน้ันๆ ดังรูป 
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โ ดย เมื่ อ ผู้ ใ ช้ค ลิก เ ลื อกที่ ช่ื อพื้ นที่  จั งห วั ดที่ ดํ า เ นิน โค ร งกา ร  ระบบจะแสดงผลโคร งก าร 
ที่มีการดําเนินการในจังหวัดน้ันในรูปแบบแผนท่ีด้วย Google Map ซึ่งจะปรากฏ Marker ซ่ึงหมายถึงโครงการ 
ที่ได้ดําเนินการในจังหวัดหรือพื้นท่ีน้ัน ยกตัวอย่างเช่น จากรูปจะพบว่ามีการคลิกเลือกข้อมูลในจังหวัด 
อุบลราชธานี ซ่ึงจะแสดงหน้าต่างรูปแผนท่ีพร้อม Marker ซึ่งเป็นจุดแทนโครงการต่างๆ ที่มีการดําเนินงาน 
ในพื้นที่ต่างๆ ในอุบลราชธานี โดยเมื่อผู้ใช้คลิกเลือกที่ Marker ระบบก็จะแสดงรายละเอียดของโครงการน้ันๆ 
อีกด้วย ดังรูป 

 

5.2.5 กราฟแสดงจํานวนการส่งรายงานตามไตรมาส 

1) การแสดงผลรายงาน  เลือกเมนู รายงานผลทางสถิติ > กราฟแสดงจํานวนการส่งรายงานตามไตรมาส 

 

2) คําอธิบายรายงาน เป็นรายงานที่ช่วยสรุปผลร้อยละของการส่งรายงานในแต่ละไตรมาส 1-4 ของแต่ละ 
คณะ/หรือสํานักหน่วยงาน โดยจะแสดงผลในรูปแบบของกราฟแท่ง ซ่ึงเ บ้ืองต้นผู้ใช้ต้องเลือกคี ย์เวิร์ด 
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หรือคําค้นหาเพื่อกําหนดเง่ือนไขในการค้นหา ก่อนกดปุ่ม “ประมวลผล” เพื่อให้ระบบแสดงผลรายงานจํานวน 
โครงการก่อน ดังรูป  

 

         โดยผู้ใช้สามารถเลือกแสดงผลรายงานเพื่อสรุปจํานวนการส่งรายงานของโครงการ ได้ 2 เง่ือนไขคือ 

� กราฟแสดงจํานวนการส่งรายงานรวมทุกคณะ โดยจะแสดงสัดส่วนการส่งรายงาน 
ตามไตรมาสของแต่ละคณะ คิดเป็นร้อยละ (%) ดังรูป 
 

 
 

� กราฟแสดงจํานวนการส่งรายงาน/แยกตามหน่วยงาน โดยจะแสดงสัดส่วนร้อยละของ 
จํานวนการส่งรายงาน (%) โดยแยกตามไตรมาส ซ่ึงระบบจะแสดงกราฟข้อมูลของ 
ทุกคณะ/หน่วยงานเพื่อสรุปข้อมูลจํานวนการส่งรายงาน ความก้าวหน้าท้ังหมด ดังรูป 
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นอกจากน้ีผู้ดูแลระบบยังสามารถตรวจสอบกราฟข้อมูลแสดงจํานวนการส่งโครงการของทุกๆ คณะ/ 
หน่วยงาน เพื่อตรวจสอบยอดการส่งรายงานความก้าวหน้าทั้งหมดได้ ซึ่งรายงานดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ดูแล 
ระบบสามารถดูข้อมูลการส่งรายงานแยกตามคณะได้ ดังรูป 

 

 

5.2.6 กราฟเปรียบเทียบโครงการระหว่างปีงบ  

1) การแสดงผลรายงาน  เลือกเมนู รายงานผลทางสถิติ > กราฟเปรียบเทียบโครงการระหว่างปีงบ 
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2) คําอธิบายรายงาน เป็นรายงานในรูปแบบกราฟท่ีใช้เพื่อช่วยเปรียบเทียบจํานวนโครงการท่ีได้รับทุน 
โดยกําหนดเง่ือนไขการเปรียบเทียบดังน้ีคือ 

� แยกตามประเภทโครงการ เ ป็นการ เปรี ยบเ ทียบ ว่า ในแต่ละประเภทโครงการ 
(สํารวจ/รวบรวม/จัดทําฐานข้อมูล  หรือ จัดอบรม/ สัมมนา/ นิทรรศการ)  มี จํานวน 
โครงการที่ได้รับอนุมัติก่ีโครงการ เช่น จากรูป ในปีงบ 2558 มี โครงการประเภทสํารวจ/ 
รวบรวม/จัดทําฐานข้อมูลท้ังส้ิน 41 โครงการ คิดเป็น 58.6% ของโครงการที่ ได้รับอนุมัติ 
ทั้งหมด 
 

 
 

� แยกตามประเภทโครงการและหน่วยงาน คล้ายกับแบบแรกคือในแต่ละประเภทโครงการ 
(สํารวจ/รวบรวม/จัดทําฐานข้อมูล หรือ จัดอบรม/สัมมนา /นิทรรศการ) มีจํานวน โครงการ 
ที่ได้รับอนุมัติก่ีโครงการ แต่ในรายงานน้ีจะมีแยกและแสดงผล เพื่อเปรียบเทียบประเภท 
โครงการในทุกคณะ ดังรูป 
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� แยกตามงบประมาณ/หน่วยงาน เป็นการสรุปงบประมาณท่ีได้รับในแต่ละประเภทโครงการ 

ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่ งจะช่วยใ ห้ ผู้ ใช้สามารถตรวจสอบได้ว่างบประมาณประเภทใด 
ถูกจัดสรรไปท่ีคณะต่างๆ ในอัตราสัดส่วนอย่างไร ดังรูป 
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5.2.7 เอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการ 

1) การแสดงผลรายงาน  เลือกเมนู รายงานผลทางสถิติ > เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ 

 

2) คําอธิบายรายงาน เป็นรายงานที่สรุปเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการในปีงบประมาณน้ันๆ 
โดยหัวหน้าโครงการสามารถอัพโหลดเอกสารท่ีเก่ียวข้องได้ที่เมนู ข้อมูลโครงการ > โครงการท่ีกําลังดําเนินการ 
(ส่วนส่งไฟล์เอกสารเพิ่มเติม) โดยรายงานดังกล่าวจะมีการแสดงช่ือเอกสารและ URL ของโครงการต่างๆ 
ซึ่งผู้ใช้สามารถคลิกไอคอนดาวน์โหลดหรือลิงค์ เอกสารเพื่อตรวจสอบเอกสารได้ ดังรูป 
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5.2.8 สอบถามข้อมูลโครงการ 

1) การแสดงผลรายงาน  เลือกเมนู รายงานผลทางสถิติ > สอบถามข้อมูลโครงการ 

 

2) คําอธิบายรายงาน เป็นรายงานที่สรุปข้อมูลและรายละเอียดของโครงการต่างๆ ตามเง่ือนไขหรือ 
ข้อกําหนดซ่ึงผู้ใช้สามารถคลิกเลือกท่ีหัวข้อต่างๆ ได้ตามต้องการ เช่น การระบุจํานวนผู้เข้าร่วม วันที่ดําเนิน 
โครงการ ความสอดคล้องกับนโยบาย ตัวบ่งช้ีด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ หรือสถานท่ี 
จัดกิจกรรม เป็นต้น  

 

โดยผลจากการเลือกข้อกําหนดดังกล่าว และมีการกดปุ่ม “สอบถามข้อมูล” ระบบจะแสดงรายงาน 
ที่สอดคล้องกับเง่ือนไขข้างต้น ดังรูป 
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โดยในการแสดงผลรายงานน้ี ผู้ใช้ยังสามารถคลิกเลือกช่ือโครงการ หรือช่ือหัวหน้าโครงการ จากน้ันระบบ 
จะก็จะแสดงผลรายละเอียดของโครงการและหัวหน้าโครงการได้ตามลําดับ ดังตัวอย่างในรูปมีการกดลิงค์ 
ที่ช่ือโครงการ ระบบจะมีการแสดงรายละเอียดข้อเสนอโครงการเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลโครงการได้ง่าย 
และสะดวกข้ึน ดังแสดงในรูป 
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5.2.9 สรุปผลความพึงพอใจของระบบ 

1) การแสดงผลรายงาน  เลือกเมนู รายงานผลทางสถิติ > สถานะการส่งรายงานไตรมาส 

 
 

2) คําอธิบายรายงาน เป็นรายงานท่ีช่วยสรุปผลประเมินจากแบบสอบถามออนไลน์การใช้งานระบบ 
MSAC ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถเข้ามาตรวจสอบผลประเมินได้ ซึ่งหากผู้ใช้มีการกรอกและประเมินผล 
จากน้ันระบบจะมีการประมวลและสรุปผลประเมินจากผู้ใช้ท้ังหมดได้ โดยแยกผลตามด้านการประเมินต่างๆ ดังรูป  
 

 

             นอกจากน้ีในตอนท้ายของรายงาน ระบบรายงานยังมีการสรุปผลประเมินในภาพรวมในรูปแบบตาราง 
และกราฟแท่งอีกด้วย ดังแสดงในรูป 
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ข้อสังเกต 
               ในส่วนการจัดการระบบประเมินผลผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดเง่ือนไขเพื่อให้หัวหน้า 
โครงการเข้ามาประเมินระบบได้ จากเมนู “หน้าหลัก > เปิดใช้งานระบบแบบสอบถาม ความพึงพอใจ” ดังรูป 
 
 

 
 

              จากน้ันผู้ดูแลระบบจะต้องกําหนดค่าโดยเปิดใช้งานแบบสอบถาม (ดังรูป) ซ่ึงกรณีท่ีมีการเปิดใช้งาน 
ระบบจะแสดงหน้าเ ว็บไซ ต์เพื่ อให้ ผู้ ใ ช้ที่ ล็อก อินเ ข้ามาทําการประเ มินแบบสอบถามก่อนจะเ ข้าไป 
ทํางานหรือบันทึกข้อมูลส่วนอ่ืนๆ ต่อได้ ซึ่ ง ข้อดีคือจะช่วยให้ ผู้ ดูแลระบบสามารถเก็บและบันทึกผล 
ประเมินระบบได้ทันที  
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            นอกจากน้ีผู้ดูแลระบบ ยังสามารถระบุและกําหนดระยะเวลาการตอบแบบสอบถามได้ โดยกดเลือก 
ไอคอน Tool จากน้ันระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อให้กําหนดวันท่ีเร่ิมและวันสุดท้ายในการ ตอบแบบสอบถาม  น่ัน 
หมายความว่าเมื่อผู้ใช้มีการล็อกอินเข้ามาใช้งานระบบ และวันท่ีเข้ามาใช้งานยัง อยู่ในระยะเวลาที่ระบบกําหนด 
ระบบจะแสดงแบบสอบถามเพื่อให้ ผู้ใช้ได้ตอบ จากน้ันหากผู้ใช้ทําการล็อกอินเข้ามาอีกครั้ง ระบบจะไม่ 
แสดงหน้าต่างแบบสอบถามดังกล่าวอีก เน่ืองจากผู้ใช้ได้มีการตอบ และบันทึกข้อมูลไปแล้ว ดังรูป 
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