
คูมือใชงานเว็บไซต  

“ระบบติดตามโครงการขบัเคลื่อนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม   

ในการแกไขปญหาและพัฒนาจงัหวัดชายแดนภาคใต” 

 

 “http://happynetwork.org/cso_sbpac” 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเขียน… 

สุวิทย หมาดอะดาํ 

สุทธิพงษ อุสาหะพงษสนิ 
 

Update :  2 Apr 2018 

 



คูมือใชงานระบบติดตามโครงการประชาสงัคมจงัหวัดชายแดนใต 2 
 

สารบัญ 

 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

วิธีการเขาสูหนาเวป็ไซต............................................................................................................ 3 

การสมัครสมาชกิ........................................................................................................................ 5 

กรณีสมาชกิ ลืมรหัสผาน........................................................................................................... 5 

การเขาสูระบบสมาชิก (Login)   ............................................................................................. 6 

การออกจากระบบสมาชกิ (Logout) ....................................................................................... 6 

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสวนตัว ........................................................................................ 7 

การเปลี่ยน รหัสผานใหม (กรณีทีใ่ชงานครั้งแรก) ................................................................... 8 

การเปลี่ยนแปลงภาพถายสวนตัว ............................................................................................. 9 

สวนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

การปอนรายละเอียดหรอืแกไขขอมูล .................................................................................... 10 

สวนที่ 3 การบันทกึผลการทาํกิจกรรม 

การบนัทกึผลการทาํกิจกรรม ................................................................................................. 14 

การแกไขบันทกึกิจกรรม ......................................................................................................... 16 

การลบบนัทกึกิจกรรม ............................................................................................................ 17 

สวนที ่4 แบบบนัทกึขอมูล ............................................................................................................... 18 

  
 

 

 

 



คูมือใชงานระบบติดตามโครงการประชาสงัคมจงัหวัดชายแดนใต 3 

 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

วิธีการเขาสูหนาเว็ปไซต 

เว็ปไซตสามารถเขาถึงไดผานโปรแกรมเว็บเบราวเซอร หรือ โปรแกรมสาํหรับใชอินเทอรเน็ต 

เชน Internet Explorer (IE) , Google Chrome, Firefox ขอแนะนําใหใชโปรแกรมรุนใหมลาสุด 

เพื่อจะไดใชงานเต็มความสามารถของระบบงานและลด

ความผดิพลาดของการทํางานบางอยางท่ีระบบงานไม

สนับสนุนในโปรแกรมรุนเกา 

*แนะนําให เลือกเว็บเบราวเซอร  Chrome  เพื่อการใชงานทีถู่กตอง 

วิธีที่ 1 พิมพ URL โดยตรง 

เปดโปรแกรมเว็บ

เบราวเซอร แลว พิมพ

ชื่อเว็ปไซตลงในชอง 

Address bar โดยพิมพคําวา “http://happynetwork.org/cso_sbpac”ในชอง 

Address bar (ชองสาํหรับพิมพ URL) แลวกดปุม   เพื่อเขาสูหนาเว็บไซต “โครงการ

ขับเคลื่อนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม  ในการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต” หรือ “ระบบตดิตามกองทุนประชาสังคมจังหวัดชายแดนใต”  โดยตรง 

 

 

วิธีที่ 2 ใชเว็บไซตสําหรับคนหา  เชน Google  ใหพิมพคาํวา “กองทุนประชาสังคมจังหวดั

ชายแดนใต” หนาเว็บไซตจะแสดงผลการคนหา ดังภาพ  คลิกที่ ลิงค เพื่อเขาสูหนาเว็บไซต
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ถาเขาสูเว็ปไซต ไดสําเร็จ  หนาแรกของเว็ปไซตจะแสดงผล ดังรูป 

 
องคประกอบหนาแรกของเว็ปไซต 

แถบเมนูหลัก (ดานบน) ของเว็ปไซต ประกอบดวยเมน ู

 หนาแรก : หนาแรกของเว็ปไซต อัพเดทกิจกรรมและขาว ประชาสัมพนัธ ลาสุด 

 โครงการ: สําหรับเขาสูเมนูยอยเกี่ยวกับโครงการ  
 ปฎิทิน : ปฎิทินงานรวม 

 คลังขอมูล: ขาวประชาสัมพนัธ  คูมือ เอกสารฯ 

 เกี่ยวกับเรา: หนาแสดงขอมลูเกี่ยวกับ ทีมงานตางๆ 

 มุมสมาชิก : หนาแสดงขอมูลสําหรับการเขาสูระบบสมาชิก  
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 การสมัครสมาชกิ*1 

 ผูใชงานระบบการตดิตามโครงการทุกคนจะตองเปนสมาชิกของเว็บไซทเพื่อการกําหนดสิทธ์ิ

ในการเขาใชงานระบบ หากผูใชงานยังไมไดเปนสมาชกิของเว็บไซท จะใชงานไดเพียงบางสวน ไม

สามารถแกไขหรือสงรายงานตางๆได จะตองเปนสมาชิก เทานั้น การสมัครสมาชิกใหม ใหตดิตอผู

ประสานงาน หรือผูดูแลระบบ เทานั้น 

 

 กรณีสมาชกิ ลืมรหัสผาน (เปนสมาชิกแลว) 

1. เลื่อนเมาสไปคลิกบนเมนู “ลืมรหัสผาน” 

 
2. ปอน e-mail  ที่ใหไวกับระบบ 

 
3. คลิก “Send password”  ระบบจะสงรหสัใหมไปใหทางอีเมล 

 

 

                                                             
1ไมเปดสมคัรสมาชิกทัว่ไป ผานระบบอัตโนมัต ิ
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 การเขาสูระบบสมาชิก (Login)   เพื่อการเขาใชงานไดอยางครบถวน 

1. เลื่อนเมาสไปคลิกบนเมนู “มุมสมาชิก” 

2. ปอนชื่อผูใชงานหรืออีเมล (ถายังไมมีใหตดิตอผูประสานงาน)   ในชอง ชื่อสมาชิก ( 

Username )  

 
3. ปอนรหสัผาน ที่ทานตั้งไว ในชอง รหสัผาน ( Password ) 

4. สามารถเลือกเวลาที่ จะใหจํารหัสผานไวไดแลวคลิกปุม “เขาสูระบบ” เพื่อเริ่มทํางาน เมนู

ตางๆ ไดตามสิทธิ ท่ีไดรับ   

 ** ถาเขาสูระบบสมาชิก สาํเรจ็จะแสดงชื่อสมาชิกผูใชงาน ที่มุมบนดานขวามือ และสามารถใชงาน

เมนูตางๆได ** 

 

 การออกจากระบบสมาชกิ (Logout) 

เมื่อใชงานเสร็จแลว ใหเลื่อนเมาสไปคลิกบนชื่อสมาชกิ แลวเลือก ออกจากระบบ 
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 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสวนตัว 

1. เลื่อนเมาสไปท่ี ชื่อ แลวคลิก “แกไขขอมูลสวนตัว”

 
2. เลื่อนเมาสไปคลิก ที่  “เปลี่ยนรายละอียดสวนตัว” 

3. คลิกที่ชอง “นามแฝง”   เปนชื่อที่จะนําไปแสดงใน

หนาเว็บไซท เมื่อทานสงรายงาน หรือแสดงความ

คิดเห็น แนะนาํใหใชชื่อและนามสกุลจริง 

4. อีเมล ( E-Mail ) กรุณาปอนอ-ีเมลของทานใหถูกตอง 

ครั้งตอไป ทานสามารถใช อีเมล นี้ในการ เขาสูระบบ

ได ทางเว็บไซทจะไมมีการแสดงอีเมลนี้ของทานใน

หนาเว็บไซท แตจะใชในกรณีที่ทานลืมรหสัผาน 

ระบบจะสงรหัสผานไปหาทางอีเมล 

5. ชื่อจริง ใหปอนชื่อจริง 

6. นามสกลุ ใหปอนนามสกุลจริง 

7. ปอนรายละเอียดตางๆ ในชองตางๆแตละชอง ท่ีทาน

มีขอมูล เชน ที่อยู หมายเลขโทรศพัท เปนตน 

8. คลิกปุม “Save” เพื่อบันทึกการแกไข 
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 การเปลี่ยน รหัสผานใหม (กรณีทีใ่ชงานครั้งแรก) 

1. เลื่อนเมาสไปท่ี ชื่อ แลวคลิก “แกไขขอมูลสวนตัว”  

 
2. เลื่อนเมาสไปคลิกท่ี“เปลี่ยนรหสัผาน” 

3. ปอนรหสัผานเดิม ในชอง “รหัสผาน

ปจจุบัน” 

4. ปอนรหสัผานใหมท่ีตองการ ในชอง 

“รหสัผานใหม” โดยรหัสผานตองมีความ

ยาวอยางนอย 6 ตัวอักษร 

5. ปอนรหสัผานอีกครั้ง ในชอง“รหัสผาน

ใหม (ยืนยัน)”  ใหเหมือนกันเพื่อยืนยัน

ความถูกตองของรหสัผาน 

6. คลิกปุม “Save” เพื่อบันทึก 

ถาสาํเรจ็จะไดรับ ขอความแจงผล 

“บันทึกรหสัผานใหมเรียบรอย”  

  (รหสัผานใหม จะใชไดในการใชเขาใชงานครั้งตอไป หรือ ให

Logout-ออกจากระบบกอน แลว Login-เขาสูระบบใหม) 

 

 

 

หมายเหตุ :  ขอควรระวัง ในการพิมพ ใหดูวาเลือกแปนพิมพ ภาษาอังกฤษ

หรือภาษาไทย ตอนตั้งรหัสผาน  สังเกต มุมลางซายมอืของจอ 
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 การเปลี่ยนแปลงภาพถายสวนตัว 

1. เลื่อนเมาสไปท่ี ชื่อ แลวคลิก “แกไขขอมูลสวนตัว”  

 
2. เลื่อนเมาสไปคลิก ที่  “เปลี่ยนภาพถาย” 

3. เลื่อนเมาสไปคลิก ที่  “Choose File” 

 
 

4. เลือกไฟลรูปภาพ ที่ภาพ แลวคลิก  “open” 

5. คลิก  “Upload photo” เพื่อบันทึกภาพ 

 

(ภาพถายตองมนีามสกลุ jpg และขนาด 200x200 pixelsเมื่อมีการเปลี่ยนรูปภาพ ภาพจะเปลี่ยนให 

ในการใชเขาใชงานครั้งตอไป หรือ ออกจากระบบ แลวเขาสูระบบใหมอีกครั้ง) 

 

 

 

 

ภาพท่ีใชแทนตัว จะเปลี่ยน 
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สวนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

เมื่อเขาสูหนาเว็ปไซต ใหเขา
ระบบสมาชิก (login) กอนทํางาน  ถา
หนาจอไมเหมือนดังภาพ ดานขางให 
คลิก “หนาแรก” กอนหนึ่งครั้ง  

การปอนรายละเอียดหรอืแกไขขอมูลโครงการ 

1.  คลิกท่ี “โครงการในความรับผิดชอบ”  ถายัง
ไมเขาสูระบบสมาชิก จะมีหนาตางใหเขาสู
ระบบกอนจึงจะทํางานได  

2. หลังจากคลิกโครงการในความรับผดิชอบ จะ
แสดงรายชื่อโครงการ ขึ้นมาให คลิกที่ “ชื่อ
โครงการที่ตองการ”  

3. ในชอง “รหัสโครงการ” คลิก ... แลวปอนรหสั

โครงการ (ถามีขอมูล) 

4. ชอง “ ชื่อโครงการ ” คลิกที่ชื่อโครงการแลว

สามารถแกไขชื่อโครงการได 

5. ชอง “ประเด็นงาน” คลิกแลวจะมีตัวเลือก ให

เลือก ประเดน็ที่ตองการ 

6. ชอง “ชื่อองคกรทีร่ับผดิชอบโครงการ” คลิก ...  

แลวใสชื่อ “ชื่อองคกร/ชมรม/กลุม”ที่รับผดิชอบ

โครงการ (ถามี) 

7. ชอง “วันท่ีอนุมตัิโครงการ” ระบุวันที่ คลิกในชอง

คลิก ... แลวจะมี ปฎิทินใหเลือก คลิกท่ี วันที/่

เดือน/ป ที่ตองการ 
11. 

10. 

3. 

6. 

7. 
8. 

9. 

4
5. 

2. 

1. 
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8. ชอง“ระยะเวลาดําเนินโครงการ” ระบุชวงเวลา

ดําเนนิงาน วันเริ่มและวันสิ้นสุดโครงการ โดยคลิกใน

ชองคลิก ... แลวจะมี ปฎิทินใหเลือก คลิกที่ วันที/่เดือน/

ป ที่ตองการ 

9. ชอง“งบประมาณ”คลิก ...แลวใสตัวเลขจํานวนเงิน

งบประมาณที่ไดรับ 

10. “กลุมเปาหมาย”คลิกท่ี 0  แลวปอนตัวเลขจํานวน

กลุมเปาหมายโดยระบุจํานวนกลุมเปาหมาย 

11. “รายละเอียดกลุมเปาหมาย”คลิก... ปอนรายละเอียดกลุมเปาหมาย 

12. “ผูรับผดิชอบโครงการ” คลิก ...  ใสชื่อผูรับผดิชอบโครงการ หัวหนาทีม  

13. “รายชื่อคณะทํางาน” คลิก ...  ใสชื่อคณะทาํงาน 

14.  “พื้นดําเนนิการ” คลิก ...  แลวปอนขอมลูพืน้ที่ดําเนนิการ โดยมีรูปแบบการปอนดังนี้หมูที่ 
(xx)  (หมูท่ีเวนวรรคแลวตามดวยตัวเลข) หรือ ม.(xx)  เวนวรรคแลว
ตามดวย  ต.(xxxxx)  อ.(xxxxx) จ.(xxxxx) * เมื่อพิมพชื่อตําบลแลวให
คลิกเลือกท่ีอยูที่แสดงใตกลองขอความ 

15. ปอนขอมูล งวดสาํหรับการทาํรายงาน โดยคลิกท่ี “เพิ่มงวด” 

16. คลิกที่ …  ในชอง จากวันท่ี ระบุชวงเวลา โดยคลิกในชอง“…” แลวจะ

มีปฎิทินแสดงขึ้นมา ใหเลือกสามารถเลื่อนเดือน และเลือกวันที่ ได

จากปฎิทิน 

17.  ปอนตัวเลข งบประมาณที่ไดรับในแตละงวด (สําหรบังวดที่ 2 หรือ งวด

ที่ 3 ใหทําซ้ําตั้งแตขอ 15 อีกครั้ง) 

 

16. 

17. 

12. 
13. 

14. 

15. 
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จนได งวดสําหรับทํารายงานครบทั้ง 3 งวด และยอดงบประมาณตรงกันกับที่ตั้งไว แถบคํา

เตือนสีเหลือง จะหายไป  (ถาตัวเลขงบประมาณ ใหยึดตามเอกสารสญัญาที่ไดรับอนุมตัิมา) 

หมายเหตุ : ถาตองการลบงวดทิ้ง หรือกรณีทีร่ายการที่ไมถูกตอง ตองการสรางใหม  ใหคลิกที่ X 

หลังรายการที่จะลบ แลวตอบ OK ยืนยันการลบอีกครั้ง 

18. “หลักการและเหต”ุคลิก ... แลว ปอนหลักการและ

เหตุเมื่อปอนขอมลูเสร็จแลว ใหคลิกบันทึก  หรือคลกิ

ในชองถดัไป ระบบจะบนัทึกใหอัตโนมัต ิ

** ถามขีอมูลเปนขอๆใหกรอกตามรูปแบบดังนีต้ัวเลข

จุดเวนวรรคหนึ่งชองแลวตามดวยขอความหรือ ใช - 

เวนวรรคหนึ่งชองแลวตามดวยขอความเมื่อปอนขอมลู

เสรจ็แลวใหคลิกบนัทึกหรือคลิกในชองถดัไประบบจะ

บันทึกขอมูลใหอตัโนมัต ิ** 

19.  “กรอบแนวคดิและยุทธศาสตรหลัก ”คลิก ... แลว ปอน กรอบแนวคิดหลักการการ

ดําเนนิงาน  

 

20. การดําเนนิงาน/กิจกรรม โดยคลิกที่ “เพิ่มกิจกรรม” แลวก็แสดงหนาตางยอยขึน้มา 
 

21. ปอนชื่อกิจกรรม  
 

22. ปอนระยะเวลา ที่ดาํเนินการของกจิกรรม 
 

18. 

19. 

20. 
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23. ปอนสถานที่ ทํากิจกรรม 
 

24. ปอนจํานวนกลุมเปาหมายที่จะเขารวม 
 

25. ปอนงบประมาณ (บาท) 
 

26. ปอนขอมูลรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
ในกิจกรรม  

 
27. “บันทึก” เพื่อเสร็จสิ้น  

 
28. การอพัโหลดไฟล แนบโครงการ ใหเลือกชื่อ ที่จะ

จัดเก็บ  
 

29. คลิกเลือก แลว เลือกไฟลืที่จะอพัโหลดไปเก็บไว 
 

30. คลิก  เพื่อยืนยันการอัพโหลดไฟล 
 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

21. 

28. 29. 30. 
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สวนที่ 3 การบันทกึผลการทาํกิจกรรม 

 การบนัทกึผลการทาํกิจกรรม 

1. คลิกท่ีเมนู “บันทึกกิจกรรม” 

 

2. คลิกท่ีปุม  ที่ตองการบันทึก

กิจกรรม ของรายชื่อกิจกรรมที่วางแผนไว 

จะมีขอมลูในชองตางๆ  จากการลงไวในแผน

ดําเนนิงานตรวจสอบขอมลู ใหถูกตอง และ

ปรับแกใหตรงความเปนจริง รายละเอียดขอมลู

ตางๆ ไดแก 

3. ชื่อกิจกรรม สามารถคลิกเพื่อเปลี่ยนชื่อ

กิจกรรมได 

4. วันที่ปฎิบัติ คลิกเลือกวันที่ทํากจิกรรม 

5. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  คลกิปอนขอมูล

จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 

6.  รายละเอียดกลุมเปาหมาย คลิกเพื่อปอน

ขอมูลรายละเอียดกลุมเปาหมาย 

7. กิจกรรมท่ีปฎิบตัิ รายละเอียดขัน้ตอน 

กระบวนการ คลิกเพื่อปอนขอมูล รายละเอียด

ของกิจกรรมท่ีไดทําไปแลว 

 

4. คลิกเลอืกวันที ่

3. คลิก เพื่อแกไข 

5. คลิก ปอนขอมลู 

6. คลิก ปอนขอมลู 

7. คลิก ปอนขอมลู 

1. คลิก 2. คลิก 
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10. ปอนจํานวนเงิน  

8. ผลผลิตและผลลพัธที่เกิดขึน้จริง  คลิกเพื่อปอนผล ที่เกิดขึน้จากการทํากจิกรรม 

 

* ตองกรอกใหครบทุกชอง ถาไมมีขอมลู ใหใส“ไมมี”หรือเครื่องหมาย –  (ขดีกลาง)แทน 

9. คลิกเลือก“ประเมินความสําเร็จของการดําเนนิกิจกรรม”แตละครั้ง 

10. บันทึก รายงานการใชเงนิ   งบประมาณทีต่ั้งไว ไมจําเปนตองปรับแก ให รายงานการใชเงินที่

ใชจริงในแตละประเภท ระบบจะแสดงผลรวมใหอัตโนมัติ  

 

9. คลิกเลอืก ประเมินผลกจิกรรม 

8. คลิก ปอนขอมลู 

11. คลิก 
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11. คลิกปุม “บันทึกกิจกรรม”เพื่อเสรจ็ บันทึกขอมูล 

12. การสงภาพถายหรือไฟลประกอบกิจกรรม คลิกปุม“สงภาพหรือไฟลรายงาน”  (ตองทําบันทึก

กิจกรรมกอนถึงจะมีปุมนี้ปรากฎ ใหคลิกได) 

13. คลิกเลือกภาพหรือไฟล  คลิก open เพื่อสง

ภาพถายหรือไฟลประกอบกจิกรรม  สามารถสง

ไฟลที่มีนามสกุลJPEG, JPG, PNG, DOC, 

DOCXและPDF 

 

 

 การแกไขบันทกึกิจกรรม 
1. คลิกท่ีชองขอความเพื่อแกไขไดโดยตรง  

2. คลิก “บันทึก”เพื่อบันทึกกิจกรรม 

* สามารถใชแกไขไขขอมลู ที่เปนชอง

ขอความเทานั้น ไมสามารถแกไข รายงาน

การเงินได  

3. ถาตองการแกไข รายงานการเงิน ที่ยังไมไม

สงงวดรายงานการเงิน ใหคลิก ที่ แกไข

บันทึกกิจกรรมจะแสดงหนาจอเหมือน

ขั้นตอนการบันทึกกิจกรรมใหม สามารถทําการแกไข และคลิกบนัทึก เมื่อเสรจ็สิน้การแกไข  

 

 

 
 

12. คลิก 

 

1. คลิกเพ่ือแกไข 

13. คลิกเลือกภาพ 

2. คลิกเพ่ือบันทึก 

3. คลิกเพื่อเขาหนาแกไข 
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 การลบบนัทกึกิจกรรม 

การลบบันทึกกิจกรรมใชเพื่อลบ

กิจกรรมนี้  ใหคลิกท่ี ลบบันทึก

กิจกรรม แลวคลิก OKเพื่อตอบยนืยัน

การลบอีกครั้ง ควรใชความระมดัระวัง

ในการลบเนื่องจากขอมูลรูปภาพ หรือ

ไฟลแนบ จะถูกลบไปดวย  

 
* หมายเหตุ :ขอควรระวงัในการบันทึกกิจกรรม 

- ควรปอนขอมูลใหครบ ทุกชอง ถาไมมขีอมูล ใหใส “–”  ในชองตัวอักษร และใส “0” ในชอง
ตัวเลข    
- ไมควรปดหนาเว็บขณะอยูในหนานี้ หรือ กดปุมยอนกลับ ในหนาเว็บ จะทําใหขอมูลไมสมบรูณ 

 
จะมีการบันทึกรายงาน ที่ไมสมบูรณเกิดขึ้น ดังรูป 

 
จะตองคลิก แกไขรางบันทึกกิจกรรม  แลวเพิ่มขอมลูใหครบ หรือไมก็ลบกิจกรรมนี้ทิ้งไปกอน   
แลวคอยบันทึกกิจกรรม ใหมในภายหลัง 

 4. คลิกแลว คลิก OK เพ่ือยืนยันการลบ 
 


