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	 ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของความต้องการที่จะพัฒนาฐาน

ข้อมูลด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นปัจจุบัน	สามารถสืบค้นและน�าข้อมูลท่ีส�าคัญมาใช้

ประกอบการพิจารณาการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยัให้มีประสทิธภิาพ	เกดิการด�าเนนิงานเพือ่พฒันาประชาชน

ในพืน้ทีอ่ย่างต่อเน่ือง		จากแนวคดิดงักล่าว	ส�านกังานส่งเสรมิบรหิารงานวจิยั	ได้พฒันาฐานข้อมลูโครงการบรกิาร

วิชาการแก่สังคมขึ้น	โดยอาศัยการท�างานผ่านระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ	ซึ่งมีผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		เป็นผู้ให้ข้อมูลด้านต่าง	ๆ	ของโครงการ

แก่มหาวิทยาลัย	

	 ปัจจบุนั	ส�านกังานส่งเสรมิบรหิารงานวจิยั	ได้เริม่ใช้งานระบบดงักล่าวผ่านทางเครอืข่ายอนิเตอร์เนตแล้ว	

ดังน้ัน	เพือ่เป็นการสร้างความเข้าใจและเหน็ความส�าคญัของข้อมลูทีจ่ะได้จากระบบดงักล่าว	จงึได้จดัท�าคูมื่อการ

ใช้งานระบบขึน้เพือ่เผยแพร่ให้กบัผู้รบัผดิชอบโครงการ	เจ้าหน้าทีผู่ป้ระสานงานได้น�าไปศกึษาและใช้ในการบรหิาร

งานที่เกี่ยวข้อง	ต่อไป
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	 ส�านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย
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ความเป็นมา 

ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม พัฒนาขึ้นบนพ้ืนฐานของความต้องการท่ีจะ
พัฒนาฐานข้อมูลด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นปัจจุบัน สามารถสืบค้นและ 
นําข้อมูลท่ีสําคัญมาใช้ประกอบการพิจารณาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  
เกิดการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่อง  จากแนวคิดดังกล่าว สํานักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัย ได้พัฒนาฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมข้ึน โดยอาศัยการทํางานผ่าน
ระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ ซ่ึงมีผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  เป็นผู้ให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของโครงการแก่มหาวิทยาลัย  

ปัจจุบัน สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ได้เริ่มใช้งานระบบดังกล่าวผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เนตแล้ว ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจและเห็นความสําคัญของข้อมูลท่ีจะได้จากระบบ
ดังกล่าว จึงได้จัดทําคู่มือการใช้งานระบบข้ึนเพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าท่ี 
ผู้ประสานงานได้นําไปศึกษาและใช้ในการบริหารงานที่เก่ียวข้อง ต่อไป    
 
วัตถุประสงค์ 

1.   เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการบริการวชิาการแก่สังคม ของมหาวิทยาลยั 
2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการบริการวชิาการแก่สงัคมของมหาวิทยาลยั ผ่าน

เครือข่ายอนิเตอร์เนต 
 
ขอบเขต ข้อจาํกัดของระบบ   

ระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการใช้เฉพาะโครงการท่ีได้รับงบประมาณแผ่นดิน 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ข้อมูลโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมีความเป็นปัจจุบัน สามารถสืบค้นได้
สะดวก  

2.  ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยํา สามารถใช้วางแผนการดําเนินงานหรือประกอบการ
ตดัสินใจของผู้บริหาร  
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ส่วนประกอบของระบบ 
 
 โดยภาพรวมของระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 
การบันทึกโครงการ  การบริหารโครงการ  การรายงานผลการดําเนินงานและการรายงานผล  โดย 
แต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การบันทึกโครงการ  เป็นส่วนท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ ท่ีมีความประสงค์จะเสนอขอ
งบประมาณประจําปี และหรือ ผู้ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี ต้องดําเนินการบันทึก
รายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการผ่านทางระบบท่ีพัฒนาขึ้น ท้ังนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนํามาใช้ในการ
อ้างอิงเพ่ือการติดตามการดําเนินงานหรือนํามารายงานเปรียบเทียบการดําเนินงานในปีต่าง ๆ ได้ 
 2. การบริหารโครงการ เป็นข้ันตอนการปฏิบัติงานหลังจากท่ีโครงการได้รบอนุมัติแล้ว 
ซ่ึงขณะนี้มีระบบการขออนุมัติดําเนินโครงการ 

3. การรายงานผลการดําเนินงาน   การรายงานผลการดําเนินงาน มี 2 ส่วน คือ การ
รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการรายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์ โดยการ
รายงานความก้าวหน้าจะทําทุก  3 เดือน คือ ครั้งท่ี 1 เดือนธันวาคม   ครั้งท่ี 2  เดือนมีนาคม  ครั้งท่ี 
3 เดือนมิถุนายน และครั้งท่ี 4  เดือน กันยายน  ส่วนการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จะส่งภายใน 30 วัน 
หลังจากโครงการสิ้นสุด 

4. การรายงานผล เป็นการแสดงผลข้อมูล สถิตติ่าง ๆ ของผู้รบัผิดชอบโครงการท่ีมีการ
บันทึกไว้ในระบบ ได้แก่ รายงานด้านงบประมาณ   รายงานพืน้ท่ีดาํเนนิการ รายงานจํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  รายงานสถานะการดําเนนิโครงการ   

 
ผู้ใช้งานระบบ 
 ระบบได้พัฒนา สําหรับผู้ใช้งาน 5 กลุ่ม คือ   
  อาจารย์/บุคลากร ท่ีต้องการดําเนินโครงการบริการวิชาการ  
   เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานด้านบริการวิชาการระดับคณะ หน่วยงาน  
   เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย  

 ผู้บริหารคณะ หน่วยงาน  
 ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย   
ซ่ึงผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม มีสิทธิ์ในการเข้าถึงและดําเนินการผ่านระบบต่างกัน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

3.1	 การรายงานความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน	โดยรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส

ทุก	3	เดือน/ครั้ง	จ�านวน	4	ครั้ง	ดังนี้

	 ครั้งที่	1	เดือนธันวาคม	

	 ครั้งที่	2	เดือนมีนาคม	

	 ครั้งที่	3	เดือนมิถุนายน	

	 ครั้งที่	4	เดือน	กันยายน	

3.2	 ส่วนการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	จะส่งภายใน	30	วัน	หลังจากโครงการสิ้นสุด
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 โดยภาพรวมของระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 
การบันทึกโครงการ  การบริหารโครงการ  การรายงานผลการดําเนินงานและการรายงานผล  โดย 
แต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การบันทึกโครงการ  เป็นส่วนท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ ท่ีมีความประสงค์จะเสนอขอ
งบประมาณประจําปี และหรือ ผู้ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี ต้องดําเนินการบันทึก
รายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการผ่านทางระบบท่ีพัฒนาขึ้น ท้ังนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนํามาใช้ในการ
อ้างอิงเพ่ือการติดตามการดําเนินงานหรือนํามารายงานเปรียบเทียบการดําเนินงานในปีต่าง ๆ ได้ 
 2. การบริหารโครงการ เป็นข้ันตอนการปฏิบัติงานหลังจากท่ีโครงการได้รบอนุมัติแล้ว 
ซ่ึงขณะนี้มีระบบการขออนุมัติดําเนินโครงการ 

3. การรายงานผลการดําเนินงาน   การรายงานผลการดําเนินงาน มี 2 ส่วน คือ การ
รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการรายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์ โดยการ
รายงานความก้าวหน้าจะทําทุก  3 เดือน คือ ครั้งท่ี 1 เดือนธันวาคม   ครั้งท่ี 2  เดือนมีนาคม  ครั้งท่ี 
3 เดือนมิถุนายน และครั้งท่ี 4  เดือน กันยายน  ส่วนการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จะส่งภายใน 30 วัน 
หลังจากโครงการสิ้นสุด 

4. การรายงานผล เป็นการแสดงผลข้อมูล สถิตติ่าง ๆ ของผู้รบัผิดชอบโครงการท่ีมีการ
บันทึกไว้ในระบบ ได้แก่ รายงานด้านงบประมาณ   รายงานพืน้ท่ีดาํเนนิการ รายงานจํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  รายงานสถานะการดําเนนิโครงการ   

 
ผู้ใช้งานระบบ 
 ระบบได้พัฒนา สําหรับผู้ใช้งาน 5 กลุ่ม คือ   
  อาจารย์/บุคลากร ท่ีต้องการดําเนินโครงการบริการวิชาการ  
   เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานด้านบริการวิชาการระดับคณะ หน่วยงาน  
   เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย  

 ผู้บริหารคณะ หน่วยงาน  
 ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย   
ซ่ึงผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม มีสิทธิ์ในการเข้าถึงและดําเนินการผ่านระบบต่างกัน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

	อาจารย์/บุคลากร/ผู้รับผิดชอบโครงการ	ที่ต้องการด�าเนินโครงการบริการวิชาการ
ที่ได้รับมอบหมาย

ที่ได้รับมอบหมาย
ที่ได้รับมอบหมาย

ที่ได้รับมอบหมาย
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ประเภทผู้ใช้งำน

• บนัทึก	/	แก้ไข	ข้อมลูโครงการบรกิารวชิาการ

• รายงานความก้าวหน้าการด�าเนินงาน

• ขออนุมัติด�าเนินโครงการ

• รายงานผลการด�าเนินงานฉบับสมบูรณ์

• แก้ไขข้อมูลส่วนตัว	/	สิทธิ์	/	รหัสผ่าน	ของ

ตนเอง

• บรหิารจดัการ	ข้อมลูโครงการบรกิารวชิาการ	

ของบุคลากรภายในคณะที่สังกัด	 ได้ทุก

โครงการทุกรายการ

• แก้ไขข้อมูลส่วนตัว	/	สิทธิ์	/	รหัสผ่าน	ของ

บุคลากรทุกคนภายในคณะที่สังกัด

• บรหิารจดัการ	ข้อมลูโครงการบรกิารวชิาการ

ของบุคลากรภายในคณะที่สังกัด	 ได้ทุก

โครงการทุกรายการ

• แก้ไขข้อมูลส่วนตัว	/	สิทธิ์	/	รหัสผ่าน	ของ

บุคลากรทุกคนภายในคณะที่สังกัด

• เสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา

อนุมัติการด�าเนินโครงการ

• พจิารณาให้ความเห็นในการขออนมุติัด�าเนนิ

โครงการต่างๆ	เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย

• อนุมัติการด�าเนินโครงการ

• อาจารย์	/	บุคลากร	มอบ./

	 ผู้รับผิดชอบโครงการ

• เจ้าหน้าท่ีท่ีรบัผดิชอบงานบรกิาร

วิชาการระดับคณะหน่วยงาน

• ผู ้ เจ ้าหน ้า ท่ี ท่ีรับผิดชอบงาน

บรกิารวชิาการระดบัมหาวทิยาลยั

• ผู้บริหารคณะ	หน่วยงาน

• ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

สิทธิกำรใช้งำน
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การใช้ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

การลงทะเบียนผู้ใช้งาน 

  ผู้ท่ีจะใช้งานระบบบรหิารโครงการบรกิารวิชาการได ้ ต้องทําการลงทะเบียนผู้ใช้งานก่อน ซ่ึง
การลงทะเบียนจะเป็นแบบเปิด คือ ทุกคนสามารถลงทะเบียนได้ท่ี    

http://www.ubu.ac.th/~sme/index.php?page=register 

 

ภาพท่ี 1  หน้าจอลงทะเบียนผูใ้ช้งาน 

 เมื่อบันทึกข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ตอนท้ายของแบบฟอร์มท่านจะกําหนด ชื่อและ
รหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบ ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญท่ีต้องจดบันทึกหรือจําไว้ เพ่ือใช้ในการเข้าใช้งาน
ต่อไป 

แนะนําเมนูการใช้งาน 
 หลังจากท่ีลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเข้าใช้งานระบบบริหารโครงการบริการ
วิชาการได้ โดยเข้าไปหน้าจอหลักท่ี www.ubu.ac.th/~sme/index.php 

การลงทะเบียนผู้ใช้งาน

http://www.ubu.ac.th/~sme/index.php?page=register

www.ubu.ac.th/~sme/index.php
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ท่านสามารถเข้าสู่ระบบบริหารโครงการบริการวชิาการได้ท่ีเมนดู้านซ้ายมือ  
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 หน้าจอหลักงานบริการวิชาการแก่สังคม 
 

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะเห็นหน้าจอการทํางาน ดังภาพท่ี  3 
 

ใช้ชื่อ และ รหัสผ่านที่ได้จากการการสมัคร
ครั้งแรก เพ่ือเขา้ใช้งานในระบบทกุครั้ง 

ใช้ชื่อ	และ	รหัสผ่านที่ได้จากการการสมัคร

ครั้งแรก	เพื่อเข้าใช้งานในระบบทุกครั้ง



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม6คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
6 

 

ภาพที่ 3  หน้าจอหลักของระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 

ด้านซ้ายมือของหน้าจอ จะมีเมนู เพ่ือการใช้งานหน้าต่าง ๆ ดังนี้ 

หน้าหลัก  จะแสดงหน้าจอ  www.ubu.ac.th/~sme/index.php 
จัดการโครงการ  เป็นเมนูท่ีใช้ในการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ 
รายงาน   เป็นเมนูท่ีใช้ในการจัดการรายงานโครงการบริการวิชาการ 
แก้ไขขอ้มูลส่วนตัว เป็นเมนูสําหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตวัของผู้ใช้งาน 
แก้ไขรหัสผ่าน  เป็นเมนูสําหรับแก้ไขรหัสในการเข้าใช้งานระบบ 
ออกจากระบบ  เลือกเพ่ือออกจากระบบบริหารโครงการบริการวชิาการ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ubu.ac.th/~sme/index.php
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เมนูต่าง ๆ มีรายละเอียดย่อย ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมนู จัดการโครงการ  เป็นเมนูเก่ียวกับการจัดการโครงการ ซ่ึงมี
เมนูย่อย 4 เมนู คือ 

1. เพ่ิมโครงการ ใช้เมื่อต้องการเสนอโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณประจําปี 

2. โครงการท่ีผ่านการพิจารณา  จะแสดงสถานะของโครงการ
ว่าอยู่ในข้ันตอนใดในการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงแจ้งผลการพิจารณาว่าได้รับอนุมัติงบประมาณหรือไม่ได้รับ
อนุมัติ 

3. รายละเอียดโครงการ จะแสดงรายช่ือโครงการท้ังหมดที่
บันทึกไว้ในระบบ ซ่ึงผู้รับผิดชอบโครงการสามารถแก้ไขรายละเอียด 
ลบ พิมพ์ ข้อเสนอโครงการของท่านได้จากหน้าจอนี ้

4. ขออนุมัติจัดกิจกรรม ใช้สําหรับขออนุมัติจัดกิจกรรมตาม
โครงการ เม่ือได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว

เมนู รายงาน  เป็นเมนูเกี่ยวกับการรายงานผลการดําเนินโครงการ
และการแสดงผลข้อมูลโครงการท่ีมีในระบบ ประกอบด้วยเมนูย่อย 4 
เมนู คือ 

1. รายงานความก้าวหน้า ใช้เพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 

2. รายงานฉบับสมบูรณ์  ใช้เพ่ือส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เม่ือ
ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ 

3. รายงานโครงการในความรับผิดชอบ แสดงข้อมูลสถิติ
จํานวนโครงการ แยกตามปีงบประมาณและสถานะของโครงการ   

4. พ้ืนที่ดําเนินการ แสดงข้อมูลพ้ืนท่ีการดําเนินโครงการใน
รูปแบบแผนท่ี google map  
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เร่ิมการใช้งาน 
 
 หน้าจอ “เพ่ิมโครงการ”  ใช้บันทึกข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณประจําปี จากงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  เมื่อคลิ๊กท่ีเมนูแล้ว 
จะแสดงหน้าจอดังภาพท่ี 4 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4  หนา้จอการทํางาน “เพ่ิมโครงการ” 
 
 ผู้ใช้งาน เลือกปีงบประมาณที่ต้องการบันทึก แต่ไม่ต้องเลือกคณะท่ีสังกัด 

เพราะระบบได้ตั้งค่าอัตโนมัติ ตามข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน  ดังนั้น หากมีการบันทึกข้อมูล คณะ 
หน่วยงานท่ีสังกัดไม่ถูกต้อง  ผู้ใช้งานต้องแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องก่อน  

 เสร็จแล้วกดปุ่ม “ยืนยัน” เพ่ือเริ่มบันทึกรายละเอียดของโครงการตามท่ีระบบ 
ได้จัดทําไว้แล้ว ดังภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5   หน้าจอการบนัทึกรายละเอียดโครงการ 

1  หน้าจอ “เพิ่มโครงการ”



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 9
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จากภาพที่ 5  แถบเมนู 1. ลักษณะโครงการ มรีายละเอียดท่ีต้องบันทึก 3 หัวข้อ คือ  
 ชื่อโครงการ   ให้ระบุชื่อโครงการที่ต้องการเสนอของบประมาณ ชื่อโครงการควรตั้งให้

สั้น กระชับ เข้าใจง่าย  และสื่อไดช้ัดเจนว่าเนื้อหาสาระของสิ่งท่ีจะทําคืออะไร 
 ลักษณะโครงการ ให้เลือกลักษณะของโครงการว่ามีการดําเนินงานในรูปแบบใด 
 ความสอดคล้องกับมาตรการ  นโยบายของมหาวิทยาลัย  ให้ระบุความสอดคล้องของ

โครงการ ว่ามีความสอดคล้องกับมาตรการในด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ในด้านใด ซ่ึงโครงการท่ีดี ต้องมีความสอดคล้องกับมาตรการและนโยบายของ
มหาวิทยาลัยด้วย 

 
 เมื่อบันทึกครบทุกหัวข้อแล้ว คลิ๊กท่ีปุ่มถัดไป เพ่ือไปยังหนา้จอถัดไป ดังภาพท่ี 6 
 

 
ภาพที่ 6   หนา้จอการบนัทึกรายละเอียดโครงการ 

 
 ในหน้าจอนี้ มีรายละเอียดท่ีต้องบันทึกในข้อเสนอโครงการ 4 หัวข้อ คือ  



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม10คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
10 

 ผู้รับผิดชอบ  หมายถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ ซ่ึงระบบจะตั้งค่าให้ผู้ท่ีล๊อกอินเข้า
ใช้งาน มีสถานะเป็นหัวหน้าโครงการโดยอัติโนมัติ   ส่วนผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 
อ่ืน ๆ ให้เลือกจากรายชื่อท่ีมีในระบบฐานข้อมูล 

 หลักการและเหตุผล   เป็นส่วนท่ีให้ข้อมูลความสําคัญของโครงการ ซ่ึงหลักการ
เขียนท่ีดี ควรตอบคําถาม 3 ข้อ คือ ทําไมต้องทําโครงการนี้ จะทําอย่างไรหรือโดย
วิธีการใดและเม่ือทําสําเร็จแล้วจะเกิดผลลัพธ์อะไรข้ึนมาบ้าง 

 วัตถุประสงค์ คือ ผลลัพธ์ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนหลังจากโครงการเสร็จสิ้น ซ่ึงต้อง
สามารถวัดหรือประเมินผลได้  การเขียนวัตถุประสงค์ต้องมีความชัดเจน ไม่หลาย
ข้อจนเกินไปเพราะจะทําให้วัดผลสําเร็จของโครงการได้ยาก 

 กลุ่มเป้าหมาย ควรระบคุุณสมบตัิกลุ่มเป้าหมายใหช้ัดเจนว่าเปน็ใคร อยู่ท่ีไหน 
จํานวนเท่าไหร่ 

เสร็จแล้วคลิ๊กปุ่ม “ถัดไป” เพ่ือไปท่ีหน้าจอต่อไปดังภาพที่ 7 

 
ภาพที่ 7   หน้าจอการบนัทึกรายละเอียดโครงการ 

 
  

คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
10 

 ผู้รับผิดชอบ  หมายถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ ซ่ึงระบบจะตั้งค่าให้ผู้ท่ีล๊อกอินเข้า
ใช้งาน มีสถานะเป็นหัวหน้าโครงการโดยอัติโนมัติ   ส่วนผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 
อ่ืน ๆ ให้เลือกจากรายชื่อท่ีมีในระบบฐานข้อมูล 

 หลักการและเหตุผล   เป็นส่วนท่ีให้ข้อมูลความสําคัญของโครงการ ซ่ึงหลักการ
เขียนท่ีดี ควรตอบคําถาม 3 ข้อ คือ ทําไมต้องทําโครงการนี้ จะทําอย่างไรหรือโดย
วิธีการใดและเม่ือทําสําเร็จแล้วจะเกิดผลลัพธ์อะไรข้ึนมาบ้าง 

 วัตถุประสงค์ คือ ผลลัพธ์ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนหลังจากโครงการเสร็จสิ้น ซ่ึงต้อง
สามารถวัดหรือประเมินผลได้  การเขียนวัตถุประสงค์ต้องมีความชัดเจน ไม่หลาย
ข้อจนเกินไปเพราะจะทําให้วัดผลสําเร็จของโครงการได้ยาก 

 กลุ่มเป้าหมาย ควรระบคุุณสมบตัิกลุ่มเป้าหมายใหช้ัดเจนว่าเปน็ใคร อยู่ท่ีไหน 
จํานวนเท่าไหร่ 

เสร็จแล้วคลิ๊กปุ่ม “ถัดไป” เพ่ือไปท่ีหน้าจอต่อไปดังภาพที่ 7 

 
ภาพที่ 7   หน้าจอการบนัทึกรายละเอียดโครงการ 

 
  

คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
10 

 ผู้รับผิดชอบ  หมายถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ ซ่ึงระบบจะตั้งค่าให้ผู้ท่ีล๊อกอินเข้า
ใช้งาน มีสถานะเป็นหัวหน้าโครงการโดยอัติโนมัติ   ส่วนผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 
อ่ืน ๆ ให้เลือกจากรายชื่อท่ีมีในระบบฐานข้อมูล 

 หลักการและเหตุผล   เป็นส่วนท่ีให้ข้อมูลความสําคัญของโครงการ ซ่ึงหลักการ
เขียนท่ีดี ควรตอบคําถาม 3 ข้อ คือ ทําไมต้องทําโครงการนี้ จะทําอย่างไรหรือโดย
วิธีการใดและเม่ือทําสําเร็จแล้วจะเกิดผลลัพธ์อะไรข้ึนมาบ้าง 

 วัตถุประสงค์ คือ ผลลัพธ์ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนหลังจากโครงการเสร็จสิ้น ซ่ึงต้อง
สามารถวัดหรือประเมินผลได้  การเขียนวัตถุประสงค์ต้องมีความชัดเจน ไม่หลาย
ข้อจนเกินไปเพราะจะทําให้วัดผลสําเร็จของโครงการได้ยาก 

 กลุ่มเป้าหมาย ควรระบคุุณสมบตัิกลุ่มเป้าหมายใหช้ัดเจนว่าเปน็ใคร อยู่ท่ีไหน 
จํานวนเท่าไหร่ 

เสร็จแล้วคลิ๊กปุ่ม “ถัดไป” เพ่ือไปท่ีหน้าจอต่อไปดังภาพที่ 7 

 
ภาพที่ 7   หน้าจอการบนัทึกรายละเอียดโครงการ 

 
  



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 11

 
คู่มือการใช้งานระบบบรหิารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 11 

จากภาพท่ี 7  มีรายละเอียดท่ีต้องบนัทึก 2 หัวข้อหลัก คือ  
 การดําเนินโครงการ ให้ผู้เสนอโครงการ บันทึกรายละเอียดของการดําเนิน

โครงการว่า มีกิจกรรมและวิธีดําเนินงานอย่างไรบ้าง จากนั้นนํากิจกรรมและวิธี
ดําเนินงานมาเติมในหัวข้อแผนการดําเนินงาน โดยเพ่ิมกรอบเวลาในการปฏิบัติใน
แต่ละกิจกรรม และคา่ใช้จ่าย 

 กําหนดการดําเนินงาน  ในหัวข้อนี้ ผู้เสนอโครงการต้องบันทึกระยะเวลาในการ
ดําเนินงานตลอดโครงการโดยเลือกจากปฏิทินของระบบ และสําหรับโครงการที่
เก่ียวข้องกับการฝึกอบรม สัมมนา ต่าง ๆ ต้องบันทึกรายละเอียดกําหนดการของ
การจัดอบรมท่ีมีในแต่ละวัน ท้ังนี้เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณท่ีเสนอ
ขอรับการสนับสนุน 
 

เสร็จแล้วคลิ๊กปุ่ม “ถัดไป” เพ่ือไปที่หน้าจอต่อไปดงัภาพท่ี 8 

 
ภาพที่ 8   หนา้จอการบนัทึกรายละเอียดโครงการ 

 
  



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม12คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
12 

จากภาพท่ี 8 มีรายละเอียดที่ต้องบันทึก 4 หัวข้อ คือ 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายถึง เมื่อโครงการนี้สําเร็จแล้ว จะมีผลลัพธ์อะไร

เกิดข้ึนแก่ผู้ร่วมโครงการหรือชุมชนสังคมในวงกว้าง ซ่ึงอาจจะเป็นผลลัพธ์
ทางเศรษฐกิจ เช่น สร้างรายได้แก่ผู้ร่วมโครงการ เป็นจํานวนเท่าไร/เดือน 
หรือ สามารถลดรายจ่ายลงได้เท่าไร  ผลลัพธ์ทางสังคม เช่น เกิดความผูกพัน
ของคนในชุมชน ลดการย้ายถ่ินฐาน  ผลลัพธ์ทางสิ่งแวดล้อม เช่น เกิดพ้ืนท่ี
ป่าต้นน้ํา ลดขยะสิ่งปฏิกูลในชุมชน   

 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ใช้เพ่ือประเมินว่าการดําเนินโครงการ
สําเร็จหรือไม่ ซ่ึงอาจกําหนดได้จากหลากหลายส่วน ข้ึนกับว่าจะนําไปใช้
ประโยชน์อะไร ในท่ีนี้มหาวิทยาลัยได้กําหนดตัวชี้วัดตาม สํานักงบประมาณ 
ซ่ึงมี 5 ตัวชี้วัด คือ จํานวนผู้ร่วมโครงการ ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ  
ผู้ร่วมโครงการท่ีคาดว่า/นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ระดับความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนของ 
ผู้ร่วมโครงการ  และความคุ้มค่าของงบประมาณต่อผู้เข้าร่วมโครงการ  

 ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพ เป็นตัวชี้วัดท่ีใช้ตอบโจทย์เรื่องประเมินคุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงกําหนดไว้ 2 เรื่อง คือ การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอน และ การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย โดยกดปุ่ม 

  เพ่ือเพ่ิมรายละเอียดตัวชี้วัดดังกล่าว 
 พ้ืนที่ดําเนินโครงการ  การกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ จะอ้างอิงถึงกลุ่ม

บุคคลท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ของโครงการว่าเป็นอยู่ในพ้ืนท่ีไหน 
ไม่ใช่พ้ืนท่ีท่ีจัดกิจกรรม ท้ังนี้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยทราบว่ามีกลุ่มประชาชน/
ชุมชนจากท่ีไหนบ้างท่ีได้รับประโยชน์จากมหาวิทยาลัย โดยกดปุ่ม   เพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ  

  
เสร็จแล้วคล๊ิกปุ่ม “ถัดไป” เพ่ือไปท่ีหน้าจอต่อไปดังภาพที่ 9 

 
 
 
 

 



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 13

 
คู่มือการใช้งานระบบบรหิารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 13 

 

 
 

ภาพที่ 9  หนา้จอการบนัทึกรายละเอียดโครงการ 
 



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม14คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
14 

 จากภาพที่ 9 หน้าจอบันทึกรายละเอียดงบประมาณ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องบันทึก
รายละเอียดงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ต่าง ๆ โดยคลิ๊กท่ีปุ่ม  เพื่อเพ่ิมรายละเอียดค่าใชจ่าย  
เม่ือเสร็จแล้วคลิ๊กปุ่ม “ถัดไป” เพ่ือเข้าสู่หน้าจองบประมาณ (ต่อ) ดังภาพท่ี 10  

 

 
ภาพท่ี 10  หนา้จอการบนัทึกรายละเอียดโครงการ 



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 15

 
คู่มือการใช้งานระบบบรหิารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 15 

 เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว คล๊ิกที่ปุ่ม “ยืนยันการกรอกข้อมูล” ถือว่าการ
บันทึกข้อมูลโครงการสําเร็จเรยีบร้อย   
 ซ่ึงข้อมูลที่ได้บันทึกไว้แล้วนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถเข้าไปทําการแก้ไข 
เปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการอนุมัติงบประมาณให้ดําเนินโครงการและลงนาม
อนุมัติในเอกสารโครงการ  
 
 
  



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม16คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
16 

 หน้าจอ “โครงการที่ผ่านการพิจารณา” 
 

 
ภาพท่ี 11   หน้าจอโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 

 
 จากภาพท่ี 11 หน้าจอ โครงการท่ีผ่านการพิจารณา จะแสดงรายช่ือโครงการท้ังหมดท่ี
ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้บัน ทึกไ ว้ ในระบบ  โดยจะแสดงปี งบประมาณท่ีเสนอโครงการ  
ช่ือโครงการ สถานะการตรวจสอบจากผู้เกี่ยวข้อง  ผลการพิจารณาว่าได้รับอนุมัติงบประมาณหรือไม่
ได้รับการอนุมัติ และการตอบรับยืนยันดําเนินโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
  

2  หน้าจอ “โครงการที่ผ่านการพิจารณา”



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 17

 
คู่มือการใช้งานระบบบรหิารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 17 

  หน้าจอ “รายละเอียดโครงการ” 
 

 
ภาพที่ 12     หนา้จอ รายละเอียดโครงการ 

 
 ภาพที่ 12 หน้าจอ รายละเอียดโครงการ จะแสดงรายชื่อโครงการ เรียงตามลําดับจาก
ปีงบประมาณล่าสุดลงไป ซ่ึงผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถท่ีจะแก้ไขรายละเอียดโครงการได ้
โดยคลิ๊กท่ีภาพ       และสามารถพิมพ์เอกสารหรือส่งออกไปท่ีโปรแกรม Word ได้โดยคลิ๊ก  
 

  

3  หน้าจอ “รายละเอียดโครงการ”



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม18คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
18 

 หน้าจอ “ขออนุมัติจัดกจิกรรม” 
 

  
ภาพที่ 13   หน้าจอ ขออนุมัติจัดกิจกรรม 

 
  หน้าจอ ขออนุมัติจัดกิจกรรม  ใช้เมื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ได้กําหนดเวลาที่ชัดเจนที่จะจัด
กิจกรรมหลัก ตามแผนงานโครงการท่ีไดร้ับอนุมตัิงบประมาณ  ผู้รับผิดชอบโครงการต้องเข้ามาบนัทึก
ขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการท่ีหนา้จอนี ้
 เม่ือเข้าสู่หน้าจอแล้ว จะปรากฎรายละเอียดดังภาพท่ี 13  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ คลิ๊กปุ่ม
ข้อความ สีแดง “ขออนุมัติจัดกิจกรรม” ซ่ึงจะปรากฏหน้าจอการทํางาน ดังภาพท่ี 14 

4  หน้าจอ “ขออนุมัติจัดกิจกรรม”



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 19

 
คู่มือการใช้งานระบบบรหิารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 19 

 
ภาพที่ 14   หน้าจอบันทึกข้อมูลขออนุมัติจัดกิจกรรม 

 
 จากภาพที่ 14 ผู้รับผดิชอบโครงการ ต้องบนัทึกรายละเอียดในแบบการขออนุมัติจัดกิจกรรม 
3 ส่วน คือ  

 เลขที่ ศธ หนังสือ ของคณะ หน่วยงาน 
 วันท่ี เดือน ปี ท่ีจะดําเนนิงาน 
 สถานที่ท่ีดาํเนนิงาน 

เม่ือบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิก๊ท่ีปุ่ม “ส่งบันทึก” ถือว่าการส่งคําขออนุมัติจัดกจิกรรม 
เสร็จสมบูรณ์ ระบบจะส่งต่อคําขอดังกล่าวไปถึงผูบ้ริหารของคณะ หน่วยงาน เพ่ือให้ความเห็นและส่ง
ถึงมหาวิทยาลัย ต่อไป 
  
 

ระบบขออนุมัติจัดกิจกรรม สามารถบันทึกได้ทั้งหมด 4 คร้ัง 
เพ่ือใช้กรณีที่บางโครงการมกีารจดักิจกรรมย่อยมากกว่า 1 ครัง้ 

ระบบขออนุมัติจัดกิจกรรม	สามารถบันทึกได้ทั้งหมด	4	ครั้ง

เพื่อใช้กรณีที่บางโครงการมีการจัดกิจกรรมย่อยมากกว่า	1	ครั้ง



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม20คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
20 

 จากภาพท่ี 13 เม่ือคําขออนุมัติจัดกิจกรรม ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว 
จะปรากฏปุ่มสีเขียวข้อความ “อนุมัติแล้ว” และเมื่อคลิ๊กท่ีปุ่มข้อความดังกล่าว จะปรากฏหน้าจอ  
ดังภาพท่ี 14 ซ่ึงผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถพิมพ์เอกสารดังกล่าวเพื่อประกอบการขอยืมเงินจาก
คณะ หน่วยงาน ไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่อไป 
 
 

 
ภาพที่ 15   หนา้จอ “ผลการอนุมัติจัดกิจกรรม” 

  



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 21

 
คู่มือการใช้งานระบบบรหิารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 21 

 หน้าจอ “รายงานความก้าวหน้า” 
 
 ตามท่ีได้กล่าวถึงในตอนต้นว่า มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานทุก 3 เดือน รวม 4 ครั้ง ตลอดปีงบประมาณ โดยครั้งท่ี 1 กําหนดรายงานในเดือนธันวาคม 
ครั้งท่ี 2 เดือนมีนาคม ครั้งท่ี 3 เดือนมิถุนายน และครั้งท่ี 4 เดือนกันยายน  
 เมื่อคล๊ิกเมนู รายงานความก้าวหน้า จะปรากฏหน้าจอการทํางาน ดังภาพท่ี 16 โดยจะ
ปรากฏรายชื่อโครงการในความรับผิดชอบ ชื่อหัวหน้าโครงการ และปุ่มข้อความการทํางานที่แสดง
สถานะของรายงานความก้าวหน้า 3 สถานะท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 

 ปุ่มสีน้ําเงิน ข้อความ “รายงานความก้าวหน้า” หมายความว่า ผู้รับผิดชอบ
โครงการสามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลในไตรมาสนั้นได้ 

 ปุ่มสีเขียว ข้อความ “รายงานแล้ว” หมายความว่า ผู้รับผิดชอบได้รายงาน
ความก้าวหน้า ในไตรมาสนั้นแล้ว 

 ปุ่มสีแดง ข้อความ “ไม่รายงาน” หมายความว่า ผู้รับผิดชอบไม่ได้รายงาน
ความก้าวหน้าในไตรมาสนั้น และไม่สามารถเข้าไปรายงานได้เพราะเลยเวลาท่ี
กําหนด 

 

 
ภาพท่ี 16   หน้าจอรายงานความก้าวหน้า 

5  หน้าจอ “รายงานความก้าวหน้า”

	 ตามที่ได้กล่าวถึงในตอนต้นว่า	มหาวิทยาลัยก�าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าการด�าเนิน

โครงการรายไตรมาสงานทกุ	3	เดือน	รวม	4	ครัง้	ตลอดปีงบประมาณ	โดยก�าหนดให้ครัง้ท่ี	1	ก�าหนดรายงาน

ในเดือนธันวาคม	ครั้งที่	2	เดือนมีนาคม	ครั้งที่	3	เดือนมิถุนายน	และครั้งที่	4	เดือนกันยายน



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม22คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
22 

 
ภาพที่ 17 (ก) หน้าจอการทํางานของระบบรายงานความก้าวหน้า 

กรณีเลือกสถานะ ยังไม่เริ่มดําเนินโครงการ / อยู่ระหว่างดาํเนนิโครงการ 
 

 
ภาพที่ 17 (ข) หน้าจอการทํางานของระบบรายงานความก้าวหน้า  

กรณีเลือกสถานะ ดําเนนิโครงการแล้วเสร็จ 



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 23

 
คู่มือการใช้งานระบบบรหิารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 23 

 
 เมื่อผู้รับผิดชอบ คลิ๊กท่ีปุ่มสีน้ําเงิน “รายงานความก้าวหน้า” ระบบจะทํางานโดยปรากฏ
หน้าจอการทํางานดังภาพท่ี 17 ซ่ึงผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องบันทึกข้อมูล ดังนี้ 

 เลือกสถานะการดําเนินงาน  ซ่ึงมี 3 สถานะ คือ  
o ยังไม่เริ่มดําเนินโครงการ หมายถึง ยังไม่เริ่มดําเนินกิจกรรมใด ๆ ตาม

แผนท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ต้องระบุเหตุผลถึงการท่ียงัไม่เริ่มดําเนินงาน 
o อยู่ระหว่างดําเนินโครงการ หมายถึง เริ่มดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตาม

แผนท่ีกําหนดไว้ โดยต้องระบุ รายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดําเนินการแล้ว 
เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน จัดทําหลักสูตรการอบรม 
ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ 

o การดําเนินโครงการแล้วเสร็จ หมายถึง ได้จัดกิจกรรมสําคัญ ตามแผนท่ี
กําหนดไว้ในโครงการเสร็จแล้ว ซ่ึงต้องระบุรายละเอียด  

o วันท่ีดําเนินการจริง    
o คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการจริงว่าเป็นคนกลุ่มไหน จากพ้ืนท่ีไหน  

เช่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย ม.อุบล  
ครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี 

o จํานวนผู้ร่วมโครงการจริง โดยอ้างอิงจากการลงทะเบียนเข้า
ร่วมกิจกรรม โดยต้องแนบไฟล์รายชื่อ ท่ีอยู่ ท่ีสามารถติดต่อ
ได้ของผูร้่วมโครงการ (.Xls) 

o ภาพกิจกรรม  ให้ส่งภาพกิจกรรมในระบบได้ไม่เกิน 6 ภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

แล้วเสร็จ



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม24คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
24 

 หน้าจอ “รายงานฉบับสมบูรณ์” 
 
 เม่ือดําเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์แล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ส่งให้กับมหาวิทยาลัย ซ่ึงเดิมใช้การส่งแบบเอกสาร แต่ปัจจุบันได้
พัฒนาระบบการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งผ่านระบบบริหาร
โครงการ ฯ ท่ีเมนู “รายงานฉบับสมบูรณ์” ซ่ึงรายละเอียดในการจัดทํารายงานเพ่ือส่งผ่านระบบ
ดังกล่าว แบ่งเป็น 5 บทหรือ 5 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1  ส่วนนํา ประกอบด้วย หน้าปก  คํานํา  สารบัญ  รายละเอียดของโครงการ
บริการวิชาการท่ีได้รับอนุมัติ 
 ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานจริง อธิบายรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับผลการดําเนินงานท่ี
เกิดข้ึนจริง ตามลําดับหัวข้อ คือ 

 รายชื่อวิทยากรการฝึกอบรม / รายชื่อผู้ควบคุม / ผู้ดําเนนิงาน 
 เนื้อหาสาระของการฝึกอบรม / ขอบเขต / กิจกรรม การดําเนนิงาน 
 กําหนดการจัดอบรม / กําหนดการจัดกิจกรรม 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม / รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการกบัการเรยีนการสอน 
 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการวิจัย 

ส่วนที ่3 การประเมินผลการดําเนินโครงการ ใหร้ายงานการประเมินผลระหว่างการดําเนิน
โครงการโดยใช้แบบประเมินผลตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและการประเมินผลตามท่ีผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทําเพ่ิมเติม  ตามลําดับหัวข้อ ดังนี้ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ผลการประเมินระดบัความรู้ของผู้รับบริการ 
 ผลการประเมินความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 
 ผลการประเมินความสําเร็จในการบูรณาการกับการเรยีนการสอน / การวิจัย   
 การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดท่ีกําหนดในโครงการ 

ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอปัญหาอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหา เช่น 

 ปัญหาอุปสรรคในการดําเนนิโครงการ 
 ปัญหาอุปสรรคการบูรณาการงานบริการวิชาการกบัการเรียนการสอน  
 ปัญหาอุปสรรคการบูรณาการงานบริการวิชาการกบัการวิจัย  
 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

  ส่วนที ่ 5  ภาคผนวก ให้แนบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนนิโครงการ อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย 

ทีจ่ดัรปูแบบ: รายการยอ่หนา้, การเยือ้ง: ซา้ย: 
1.9 ซม., หัวขอ้ยอ่ย + ระดับ: 1 + จัดแนวที:่ 
2.54 ซม. + เยือ้งที:่  3.17 ซม.

6  หน้าจอ “รายงานฉบับสมบูรณ์”

ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ

ปัญหาอุปสรรคการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

ปัญหาอุปสรรคการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย

คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
24 

 หน้าจอ “รายงานฉบับสมบูรณ์” 
 
 เม่ือดําเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์แล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ส่งให้กับมหาวิทยาลัย ซ่ึงเดิมใช้การส่งแบบเอกสาร แต่ปัจจุบันได้
พัฒนาระบบการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งผ่านระบบบริหาร
โครงการ ฯ ท่ีเมนู “รายงานฉบับสมบูรณ์” ซ่ึงรายละเอียดในการจัดทํารายงานเพ่ือส่งผ่านระบบ
ดังกล่าว แบ่งเป็น 5 บทหรือ 5 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1  ส่วนนํา ประกอบด้วย หน้าปก  คํานํา  สารบัญ  รายละเอียดของโครงการ
บริการวิชาการท่ีได้รับอนุมัติ 
 ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานจริง อธิบายรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับผลการดําเนินงานท่ี
เกิดข้ึนจริง ตามลําดับหัวข้อ คือ 

 รายชื่อวิทยากรการฝึกอบรม / รายชื่อผู้ควบคุม / ผู้ดําเนนิงาน 
 เนื้อหาสาระของการฝึกอบรม / ขอบเขต / กิจกรรม การดําเนนิงาน 
 กําหนดการจัดอบรม / กําหนดการจัดกิจกรรม 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม / รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการกบัการเรยีนการสอน 
 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการวิจัย 

ส่วนที ่3 การประเมินผลการดําเนินโครงการ ใหร้ายงานการประเมินผลระหว่างการดําเนิน
โครงการโดยใช้แบบประเมินผลตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและการประเมินผลตามท่ีผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทําเพ่ิมเติม  ตามลําดับหัวข้อ ดังนี้ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ผลการประเมินระดบัความรู้ของผู้รับบริการ 
 ผลการประเมินความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 
 ผลการประเมินความสําเร็จในการบูรณาการกับการเรยีนการสอน / การวิจัย   
 การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดท่ีกําหนดในโครงการ 

ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอปัญหาอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหา เช่น 

 ปัญหาอุปสรรคในการดําเนนิโครงการ 
 ปัญหาอุปสรรคการบูรณาการงานบริการวิชาการกบัการเรียนการสอน  
 ปัญหาอุปสรรคการบูรณาการงานบริการวิชาการกบัการวิจัย  
 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

  ส่วนที ่ 5  ภาคผนวก ให้แนบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนนิโครงการ อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย 

ทีจ่ดัรปูแบบ: รายการยอ่หนา้, การเยือ้ง: ซา้ย: 
1.9 ซม., หัวขอ้ยอ่ย + ระดับ: 1 + จัดแนวที:่ 
2.54 ซม. + เยือ้งที:่  3.17 ซม.



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 25

 
คู่มือการใช้งานระบบบรหิารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 25 

 ใบลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการ มีชื่อ - ท่ีอยู่ของผู้ร่วมโครงการท่ีสามารถติดต่อได้ 
 ภาพการดําเนนิงาน พอประมาณ 8-10 ภาพ 
 เอกสารประกอบการอบรม เอกสารประกอบการดาํเนนิโครงการ 
 เอกสารผลการบรูณาการงานบริการวิชาการกับการเรยีนการสอน  

 
เม่ือจัดเตรียมรายงานเสร็จเรียบรอ้ย ตามรายละเอียดข้างตน้แล้ว ผู้รับผดิชอบโครงการเข้าสู ่

หนา้จอ “รายงานฉบับสมบูรณ์” ดังภาพท่ี 18 
 

 
ภาพที่ 18  หนา้จอ “รายงานฉบับสมบรูณ์” 

 
 จากภาพ จะแสดงรายชื่อโครงการในความรับผิดชอบ เรียงลําดับจากปีงบประมาณล่าสุด
ย้อนหลังไป ซ่ึงจะมีชื่อโครงการ หน่วยงานท่ีสังกัด หัวหน้าโครงการ  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ และ
รายงานฉบับสมบูรณ์ ซ่ึงจะมีปุ่มสีเขียว ข้อความ “เพ่ิมรายงาน” เพ่ือให้เลือกส่งรายงานตามโครงการ
ท่ีต้องการ จะปรากฏหน้าจอการทํางานของระบบดังภาพท่ี 19 
 
 
 



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม26คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
26 

 
ภาพที่ 19  หน้าจอ “รายงานฉบับสมบรูณ์” 

 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ คลิ๊กที่ปุ่ม          เพ่ือเพ่ิมรายงานผลการดําเนินโครงการที่ละบท  
บทละ 1 ไฟล์  เม่ือครบทุกไฟล์แล้ว คลิ๊กท่ีปุ่ม            ถือว่าเสร็จสิ้นการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ใน
ระบบบริหารโครงการ ฯ ซ่ึงหน้าจอ รายงานฉบับสมบูรณ์ จะปรากฏชื่อไฟล์ท่ีอัพโหลด ดังภาพที่ 18 
ลําดับท่ี 1  
 
  



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 27

 
คู่มือการใช้งานระบบบรหิารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 27 

 หน้าจอ “รายงานโครงการในความรับผิดชอบ”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 20   หน้าจอ “รายงานโครงการในความรับผดิชอบ” 
 ภาพที่ 20 จะแสดงข้อมูลสถิติจํานวนโครงการในความรับผิดชอบ เรียงตามปีงบประมาณ 
พร้อมท้ังแสดงสถานการณ์ดาํเนนิโครงการ  
 
 หน้าจอ “พ้ืนท่ีการดําเนินงาน”  
 

 
ภาพที่ 21  หนา้จอ “พ้ืนท่ีการดําเนนิงาน” 

7  หน้าจอ “รายงานโครงการในความรับผิดชอบ”

8  หน้าจอ “พื้นที่การดำาเนินงาน”



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม28คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
28 

 จากภาพท่ี21 ระบบจะแสดงข้อมูลภาพแผนท่ีจาก google map โดยจะดึงข้อมูลพ้ืนท่ี
ดําเนินโครงการของแต่ละโครงการท่ีผู้รับผิดชอบได้บันทึกไว้ในข้อเสนอโครงการ ท้ังนี้ จุดประสงค์ของ
การแสดงพ้ืนท่ีดําเนินโครงการนั้น เพ่ือให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้ให้บริการวิชาการแก่สังคมในพ้ืนท่ี
ใดบ้าง จํานวนมากน้อยเพียงใด  
 
 หน้าจอ “แก้ไขขอ้มูลส่วนตัว”  
 

 
ภาพที่ 22   หน้าจอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 
 หน้าจอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ใช้ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของบุคลากรท่ีได้ลงทะเบียน 
ใช้งานระบบไว้แล้วให้มีความเป็นปัจจุบัน  ซ่ึงสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ทุกรายการ ท้ังในส่วน 
คํานําหน้าชื่อ  ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – ชื่อสกุล  หน่วยงานท่ีสังกัด  ฯลฯ  
 เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลือกปุ่ม “ยืนยัน”  ถือว่าการแก้ไขข้อมูลสําเร็จ 
  

9  หน้าจอ “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว”



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 29

 
คู่มือการใช้งานระบบบรหิารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 29 

 หน้าจอ “แก้ไขรหัสผ่าน” 
 

 
ภาพที่ 23   หนา้จอแก้ไขรหสัผ่าน 

 
   หากผู้ใช้งาน ต้องการเปลีย่นรหัสผ่านเข้าใชร้ะบบใหม่ เพ่ือให้ง่ายตอ่การจดจํา 
สามารถทําการแก้ไขโดยเข้ามาท่ีหนา้จอ “แก้ไขรหัสผ่าน” โดยเติมข้อมูลรหัสผ่านเดิม และ กําหนด
รหัสผ่านใหม่ ท่ีต้องการ แล้วกดปุม่ ยืนยนั   

 
  

10  หน้าจอ “แก้ไขรหัสผ่าน”



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม30คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
30 

1. เมนู “โครงการที่เสนอของบประมาณ” ใช้สํารวจ
ตรวจสอบโครงการที่คณะ  หน่วยงานจัดส่งเ พ่ือเสนอขอ
งบประมาณประจําป ี

2.  เมนู “ผลการพิจารณา” ใช้สําหรับตรวจสอบผลการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

3. เมนู “ผลการดําเนินงาน”  ใช้สํ าหรับตรวจสอบ
สถานะการดําเนินงานของโครงการภายในคณะ หน่วยงาน 

4. เมนู “ผู้ใช้งาน” ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภายใน
คณะ หน่วยงานท่ีลงทะเบียนใช้งานระบบ 

5. เมนู “แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้” ใช้เพ่ือแก้ไขสิทธิ์ของผู้ใช้งานใน
ระบบหรือลืมรหัสผ่าน 

หน้าจอการทาํงานเพิ่มเติมของผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ 
ระดับคณะ หนว่ยงาน 

 
แนะนําเมนูการใช้งาน 
   สําหรับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมในระดับ 
    คณะ หน่วยงาน จะมีหน้าจอการทํางานเพิ่มเติมข้ึนมา นอกเหนือจาก 

ผู้ใช้งานท่ัวไป ดังนี ้
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้ำจอกำรท�ำงำนเพิ่มเติมของผู้รับผิดชอบงำนบริกำรวิชำกำร

ระดับคณะ หน่วยงำน



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 31

 
คู่มือการใช้งานระบบบรหิารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 31 

 
 หน้าจอ “โครงการท่ีเสนอของบประมาณ” 
 
 หน้าจอ โครงการท่ีเสนอของบประมาณ จะแสดงข้อมูลรายชื่อโครงการที่บุคลากรในคณะ 
หน่วยงานนั้น ๆ บันทึกไว้  ผู้ประสานงานคณะ ต้องทําการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลท่ี
บันทึก หากมีข้อผิดพลาดไม่สมบูรณ์ ต้องแจ้งให้ผู้เสนอโครงการทําการแก้ไข หรือข้อเสนอโครงการ
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ประสานงานต้องส่งข้อมูลนั้นต่อให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อรับเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาของคณะกรรมการ 
 

 
ภาพที่ 24  หนา้จอ โครงการท่ีเสนอของบประมาณ 

 
 จากภาพท่ี 24 จะสังเกตสถานการณ์ปฏิบัติงานได้จากคอลัมน์ สถานะการตรวจสอบ ว่า
โครงการท่ีเสนอมานั้น อยู่ในข้ันตอนใด ดังนี้ 

 รอมหาวิทยาลัยตรวจสอบ หมายความว่า โครงการถูกส่งจากผู้ประสานงานคณะ 
ไปยังผู้ประสานงานระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือรับเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ 

1  หน้าจอ “โครงการที่เสนอของบประมาณ”



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม32คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
32 

 แก้ไข 1 หมายความว่า โครงการนี้ มีความไม่สมบูรณ์ ซ่ึงผู้ประสานงานคณะได้แจ้งให้
ผู้รับผิดชอบโครงการทําการแก้ไข 

 รอคณะตรวจสอบ หมายความว่า โครงการดังกล่าวยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากคณะ 
ซ่ึงโครงการนี้จะยังไม่ส่งถึงมหาวิทยาลัย จนกว่าผู้ประสานงานคณะจะส่งต่อข้อมูลให้
มหาวิทยาลัย  

 
 หน้าจอ “ผลการพิจารณา” 
 
 ใช้สําหรับตรวจสอบผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่าง ๆ โดยระบบจะ
แสดงปีงบประมาณ  รายชื่อโครงการ ผลการพิจารณา งบประมาณที่เสนอของบประมาณท่ีรับจัดสรร 
กลุ่มงบประมาณ และข้อเสนอแนะในการปรับโครงการ กรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าท่ี
เสนอขอไป ดังตัวอย่างภาพที่ 25 
 ซ่ึงนอกจากแสดงข้อมูลผลการพิจารณาแล้ว ยังสามารถเลือกปุ่ม “สรุปผลการอนุมัติ
โครงการ” เพ่ือดูรายละเอียดท่ีเปรียบเทียบ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณกับโครงการท่ีไม่ได้
รับการจัดสรรงบประมาณ 

 
ภาพที่ 25   หนา้จอ ผลการพิจารณา 

2  หน้าจอ “ผลการพิจารณา”



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 33

 
คู่มือการใช้งานระบบบรหิารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 33 

 

 หน้าจอ “ผลการดําเนินงาน” 
  
  หน้าจอ ผลการดาํเนนิงาน จะแสดงข้อมูล สถานการณ์ดําเนนิงานรายโครงการในแต่ละ 
ไตรมาส โดยดงึข้อมูลสถานะการดําเนนิงานจากรายงานความก้าวหนา้ท่ีผู้รับผิดชอบโครงการได้บนัทึก
ไว้ ดังตัวอย่างในภาพท่ี 26 จะสังเกตจาก ปุ่มข้อความ  

 สีแดงเข้ม ยังไม่เร่ิมดําเนินโครงการ หมายถึง ผู้รับผิดชอบโครงการได้
รายงานความก้าวหน้าว่า ยังไม่เริ่มดําเนินงาน 

 สีส้ม กําลังดําเนินการ หมายถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานความก้าวหน้า
ว่า อยู่ในช่วงการดําเนินงาน 

 สีเขียว โครงการแล้วเสร็จ หมายถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานว่า 
ดําเนินงานแล้วเสร็จตามแผน ซ่ึงจะแสดงข้อมูลวันท่ีดําเนินการและจํานวนผู้ร่วม
โครงการ 

   
 
 

 
ภาพที่ 26  หนา้จอ ผลการดาํเนนิงาน 

3  หน้าจอ “ผลการดำาเนินงาน”



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม34คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
34 

 หน้าจอ “ผู้ใช้งาน” 
 
 หน้าจอผู้ใช้งาน จะแสดงรายชื่อบุคลากรภายในคณะ หน่วยงาน นั้น ๆ ที่ได้ลงชื่อเข้าใช้งาน
ในระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยผู้ประสานงานคณะ หน่วยงาน สามารถทําการ
แก้ไข ปรับปรุง ลบ หรือ เพ่ิม ข้อมูลผู้ใช้งานในคณะท่ีตนเองรับผิดชอบได้จากหน้าจอนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 27   หนา้จอ ผู้ใช้งาน 
 

4  หน้าจอ “ผู้ใช้งาน”



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 35

 
คู่มือการใช้งานระบบบรหิารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 35 

 
  หน้าจอ “แก้ไขสิทธ์ิผู้ใช้” 
  
 หน้าจอ แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้  จะแสดงขอ้มูลส่วนตัวของผู้ใชร้ะบบที่ลงทะเบียนไว้แล้ว โดยข้อมูลที่
แสดงในหนา้จอนี้  มีความสําคัญท่ีจะช่วยผู้ประสานงานคณะให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งาน นั่นคือ ข้อมูล 
ชื่อผู้ใช้งานและ E-mail ซ่ึงจะใชก้รณีท่ีลืมรหัสผ่านในการเข้าใชง้านระบบได ้
 

 
ภาพที่ 25  หน้าจอ แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช ้

--------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

5  หน้าจอ “แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้”



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม36คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
36 

 จากภาพซ้ายมอื  ท่ีหน้าจอหลัก เลือกเมนู  
“ลืมรหัสผ่าน” จะปรากฏหน้าจอการทํางานให้เปลี่ยน
รหัสผ่าน โดยผู้ใช้งาน เติมข้อมูลชื่อผู้ ใช้งาน และ 
e-mail : 
  เสร็จแล้วจะปรากฏหน้าจอการทํางาน โดยแสดงชื่อ
ในการเข้าใช้งานและให้กรอกรหัสผ่านใหม่ เมื่อผู้ใช้งาน
กรอกรหัสผ่านใหม่ท่ีต้องการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะ
บันทึกข้อมูล สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 หากผู้ใช้งานจําข้อมูลชื่อและหรือ อีเมล์ ของตนเอง
ไม่ได้ ให้ติดต่อขอข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงาน
บริการวิชาการประจําคณะ หน่วยงาน 

Tips and Trick 

 จากการเริ่มใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประมาณ 3 ปี 
พบว่า ผู้ใช้งานบางส่วนยังมีปัญหาข้อขัดข้องในการใช้งานบ้าง ซึ่งมีเทคนิคในการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น ดังนี้ 

 ลืมชื่อ – รหัสผ่านหรือใส่ชื่อ -รหัสผ่านไม่ถูกต้อง  เป็นเหตุการณ์ที่เกิดบ่อยในช่วงแรก
ของการใช้ระบบที่ผู้ใช้งาน มักจะลืมชื่อและรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน ไม่ต้องตกใจ เพราะ
ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง คือ   

 

 

 

 

 

 ไม่พบข้อมูลโครงการ  มีบางกรณีที่ผู้ใช้งาน กรอกข้อมูลชื่อและรหัสในการใช้งานได้
ถูกต้อง เข้าไปในระบบได้ตามปกติ แต่ไม่เจอรายละเอียดโครงการของตนเองหรือมีข้อมูล
โครงการไม่ครบ   

  สาเหตุ เกิดจากผู้ใช้งานมีชือ่และรหัสมากกว่าหนึ่งชื่อ  เมื่อล๊อกอินเข้าสู่ระบบในชื่อ
ท่ีไม่ตรงกันกับตอนท่ีบันทึกโครงการครั้งแรก ทําให้ไม่พบโครงการบางโครงการหรือท้ังหมด 

  วิธีแก้ไข  ให้ติดต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานบริการวิชาการประจําคณะ หน่วยงาน 
หรือเจ้าหน้าท่ีสํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย เพื่อทําการแก้ไขข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการ 

 บันทึกโครงการไม่สําเร็จ ข้อมูลที่บันทกึข้อเสนอโครงการมีรายละเอียดค่อนข้างมาก 
บางครั้งบันทกึไปจนเกือบเสรจ็ ไปทําธุระแว๊บเดียว กลับมาอีกทีข้อมูลหายไปหมดเลย 

Tips and Trick



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 37

 
คู่มือการใช้งานระบบบรหิารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 37 

สาเหตุ ระบบอินเตอร์เนตของมหาวิทยาลัย มีการตัดการเชื่อมต่ออัตโนมัติ ถ้าไม่
อยู่ในสถานะออนไลน์นานเกิน 5 นาที  หากผู้ใช้งานไปทําธุระอย่างอื่นโดยเปิดระบบค้างไว้ เมื่อ
กลับมาทํางานต่อ ทําให้ข้อมูลท่ีบันทึกไว้หายไปท้ังหมด ได้ 

  วิธีแก้ไข    เลือกบันทึกรายละเอียดโครงการที่จําเป็นไว้ก่อน แล้วจึงค่อยมาทํา
การแก้ไข / เพิ่มเติมข้อมูลในภายหลัง ซึ่ง หัวข้อท่ีต้องบันทึกไว้ คือ ชื่อโครงการ ลักษณะ
โครงการ ความสอดคล้องกับนโยบาย มาตรการ ผู้รับผิดชอบโครงการและพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
แล้วคล๊ิกปุ่ม ยืนยันการบันทึกข้อมูล   เมื่อล๊อกอินเพ่ือเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เนตของ
มหาวิทยาลัย ให้เปิดเวบไซต์ใหม่ เพื่อเข้าสู่สถานะออนไลน์ก่อน จากน้ันจึงสลับมาใช้เวบไซต์
ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการ 

 รายงานความก้าวหน้าไม่ได้  ระบบจะเปิดให้รายงานความก้าวหน้าในแต่ละไตรมาสได้ 
ประมาณ 30 วัน แต่ก็มีผู้รับผิดชอบโครงการหลายท่านท่ีมีภารกิจหรือลืมเวลาในการรายงาน
ความก้าวหน้า  

 วิธีแก้ไข   หากไม่สามารถเข้าระบบเพ่ือรายงานความก้าวหน้าได้ ให้รีบ
ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานบริการวิชาการประจําคณะ เพื่อดําเนินการแทนหรือส่ง
ข้อมูลรายละเอียดทางอีเมล์ให้กับเจ้าหน้าท่ีของสํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย   ทําบันทึก
ข้อความรายงานความก้าวหน้าผ่านคณะ ถึงรองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานบริการวิชาการ 

ถ้าไม่รายงานจะมีผลอย่างไร ถ้าไม่รายงานถือว่าทําผิดเง่ือนไขในการดําเนิน
โครงการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งจะมีผลต่อการอนุมัติงบประมาณในปีต่อไปหรือหากร้ายแรง
อาจตัดสิทธิ์การของบประมาณ 

----------------------------------- 

 

 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม38คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
38 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
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