
สารบัญ 

                 หน้า 

ช่องทางการเข้าสู่ระบบ          1 

การบันทึกโครงการ          3 

การเช่ือมโยงความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ จุดเน้นสภาฯ  
และการประกันคุณภาพภายใน         5 

การบันทึกกิจกรรมโครงการ และบันทึกพื้นท่ีกลุ่มเป้าหมาย     6 

 การบันทึกแผนการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA     6 
 การบนัทึกค่าใช้จ่าย         7 
 บันทึกพื้นท่ีกลุ่มเป้าหมาย        8 
 บันทึกปัจจัยความเสี่ยง         9 

บันทึกตัวชี้วัดโครงการ และการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดความส าเร็จ   10 

 บันทึกตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ        10 
 บันทึกตัวชี้วัดผลลัพธ์โครงการ        11 
 บันทึกการติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดความส าเร็จ    12 
 บันทึกผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ       12 

 



~ 1 ~ 
 

 

 

 

 

 สามารถเข้าใช้งานโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์กองนโยบายและแผน (http:plan.snru.ac.th) หรือ เข้า
โดยตรงผ่าน URL : http://stadiumbooking.snru.ac.th/snru_project_management/faculty/login.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการ 
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ค าอธิบายรูปภาพ 

หมายเลข 1 กรอกชื่อผู้ใช้ 
หมายเลข 2 กรอกรหัสผ่าน 
หมายเลข 3 เลือกปีงบประมาณท่ีจะด าเนินการจัดการค าขอตั้งงบประมาณโครงการ 
หมายเลข 4 หน่วยงานต้นสังกัด เลือกหน่วยงานเพ่ือกรอกค าขอตั้งงบประมาณโครงการให้หน่วยงานต้นสังกัด 
หมายเลข 5 เมื่อน าเนินการ หมายเลข 1 – 4 แล้วคลิกเพ่ือเข้าสู่ระบบ 
หมายเลข 6 ลิงค์ระบบรายงานติดตามสถานะโครงการ ซึ่งเป็นระบบที่ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าไปรายงาน 
               สถานะการด าเนินงานโครงการ และแนบรายงานผลการด าเนินโครงการ 

หมายเหตุ : สิทธิ์ในการเข้าใช้งานจะต้องเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเท่านั้น ซึ่ง ชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่านจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล งานบุคคลและนิติการ 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ 
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 เมื่อระบบท าการตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์การใช้งานระบบแล้วจะด าเนินการเข้าสู่กระบวนงานการ
บริหารจัดการค าขอตั้งงบประมาณโครงการ ดังนี้ 

 

ค าอธิบายรูปภาพ 

หมายเลข 1 แสดงรายการโครงการตามค าขอตั้งงบประมาณท้ังหมดของหน่วยงาน 
หมายเลข 2 ปุ่มที่ใช้ในการเข้าสู่แบบฟอร์มการกรอกค าขอตั้งงบประมาณโครงการ 
หมายเลข 3 และ 5 ส่วนส าหรับแสดงข้อมูลกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
หมายเลข 4 และ 6 กรอบเปอร์เซ็นต์วงเงินตามค าขอตั้งงบประมาณโครงการ โดยใช้เปรียบเทียบกับกรอบ 
              วงเงินที่ได้รับจัดสรรว่าได้ด าเนินการกรอกงบประมาณตามค าขอตั้งโครงการไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ 
หมายเลข 7 ส่วนที่ใช้ในการค้นหารายการโครงการ 
หมายเลข 8 ปุ่มฟังก์ชันการด าเนินการ ซึ่งเมือเอาเมาส์ไปชี้จะปรากฏฟังก์ชันให้ด าเนินการ  
               ตามหมายเลข 9 ถึง 12 
หมายเลข 9 ปุม่ส าหรับเข้าไปสร้างกิจกรรมภายใต้โครงการ ซึ่งในส่วนนี้จะสามารถด าเนินการได้จะต้อง  
                ด าเนินการหมายเลข 1 เสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
หมายเลข 10 ปุ่มส าหรับบันทึกตัวชี้ของโครงการ ซึ่งจะสามารถด าเนินการได้จะต้องด าเนินการ 
                หมายเลข 1 เสรจ็เรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
หมายเลข 11 ปุ่มส าหรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ  
หมายเลข 10 ปุ่มส าหรับใช้เพ่ือลบโครงการออกจากระบบ ซึ่งการลบโครงการข้อมูลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับ 
                  โครงการที่ต้องการลบก็จะถูกลบไปด้วย 

 

 

 

การใช้งานระบบบริหารจัดการ
โครงการ 
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 ด าเนินการหมายเลข 1 เพื่อเข้าสู่หน้าฟอร์มการกรอกรายละเอียดโครงการดังนี้ 

 

 แบบฟอร์มการกรอกรายละเอียดโครงการให้ด าเนินการตามหมายเลขตั้งแต่หมายเลข 1 – 16 
เนื่องจากบางช่องข้อมูลจะด าเนินการก่อนไม่ได้จะต้องด าเนินการส่วนใดส่วนหนึ่งก่อน ดังค าอธิบายดังนี้ 

ค าอธิบายรูปภาพ 

หมายเลข 1 แหล่งงบประมาณ ให้คลิกที่ช่อง “เลือกประเภทงบประมาณ” แล้วจะปรากฏหน้าแบบฟอร์ม 
               ข้อมูลแหล่งงบประมาณมาให้เลือก 
หมายเลข 2 แผนงาน ให้คลิกที่ช่อง “เลือกแผนงานโครงการ” แล้วจะปรากฏข้อมูลแผนงานโครงการมา 
               ให้เลือก 
หมายเลข 3 ผลผลิต/โครงการ ในส่วนนี้จะต้องด าเนินการ หมายเลข 2 ก่อนทุกครั้งข้อมูลผลผลิต/โครงการ 
               ถึงจะแสดงให้เลือกได้ 
หมายเลข 4 กิจกรรมหลัก ในส่วนนี้ก็จะต้องด าเนินหมายเลข 3 ก่อนทุกครั้งข้อมูลกิจกรรมหลักถึงจะแสดง 
               มาให้เลือกได้ 
หมายเลข 5 สาขาวิชา/งาน เป็นการเลือกสาขาวิชา หรืองาน เพ่ือบรรจุโครงการลงให้ สาขาวิชา หรือ งาน  
               ในการบริหารจัดการ 
หมายเลข 6 ช่องกรอกชื่อโครงการ ในการกรอกจะต้องใส่ “โครงการ” น าหน้าเสมอ 
หมายเลข 7 ช่องกรอกงบประมาณในโครงการ 

 

 

การบันทึกโครงการ 
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หมายเลข 8 ช่องส าหรับกรอกหลักการและเหตุผล ในส่วนนี้กรณี Coppy ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น  
                ข้อมูลจาก word excel หรือ หน้าเว็บไซต์ต่างๆ มาลง ให้ระวังในเรื่องของรูปแบบของตัวอักษร  
                และสัญลักษณ์ต่างๆที่ติดมาด้วย ซึ่งจะมีผลในการออกรายงานภายหลัง 
หมายเลข 9 ส่วนที่ใช้ระบุสถานภาพของโครงการ ซึ่งกรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องให้เลือกโครงการเก่ามาด้วย  
                จากการเลือกช่องหมายเลข 10  
หมายเลข 10 โครงการเดิม ในส่วนนี้ให้เลือกโครงการเดิม กรณีท่ีโครงการที่จะด าเนินการเป็นโครงการ 
                 ที่ด าเนินการต่อเนื่องมาจากปีท่ีแล้ว 
หมายเลข 11 ผู้เสนอโครงการ ให้คลิกท่ีช่องเพ่ือเลือกผู้เสนอโครงการ 
หมายเลข 12 ผู้ตรวจสอบโครงการ ให้คลิกที่ช่องเพ่ือเลือกผู้ตรวจสอบโครงการ 
หมายเลข 13 ผู้เห็นชอบโครงการ คนที่ 1 ให้คลิกท่ีช่องเพ่ือเลือกผู้เห็นชอบโครงการคนที่ 1  
หมายเลข 14 ผู้เห็นชอบโครงการ คนที่ 2 ให้คลิกท่ีช่องเพ่ือเลือกผู้เห็นชอบโครงการคนที่ 2 
หมายเลข 15 ผู้อนุมัติโครงการ ให้คลิกท่ีช่องเพ่ือเลือกผู้อนุมัติโครงการ 
หมายเลข 16 ปุ่มส าหรับใช้บันทึกรายละเอียดโครงการ เมื่อน าด าเนินการครบทุกหมายเลขแล้วให้คลิกท่ีปุ่มนี้ 
                  เพ่ือบันทึกข้อมูลและด าเนินการข้ันตอนต่อไป 

 

 

 ในส่วนนี้จะเป็นการเชื่อโยงโครงการกับยุทธศาสตร์ต่างๆ จุดเน้นสภา และการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือรองรับการรายงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ในมิติต่างๆ ซึ่งวิธีการเชื่อมให้เลือกเชื่อมโยงทีละ
หมายเลขจนครบทุกหมายเลข ในส่วนของการแก้ไข ก็ให้เลือกแล้วบันทึกใหม่ ข้อมูลจะถูกแก้ไขโดยทันที 

เมื่อเลือกครบแล้วก็ให้กดปุ่ม “ขั้นตอนถัดไป”                                    หรือย้อนกลับเพื่อแก้ไขข้อมูลใน
ขั้นตอนที่ผ่านมา 

เชื่อมโยงความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ จุดเน้นสภาฯ และการประกันคุณภาพภายใน 
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 ในส่วนนี้จะเป็นการบันทึกรายการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม รายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละ
กิจกรรม และก าหนดพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม ซึ่งการกรอกข้อมูลจะต้องด าเนินการตามหมายเลขที่
ระบุดังค าอธิบาย 

ค าอธิบายรูปภาพ 

หมายเลข 1 ปุ่มส าหรับบันทึกรายการกิจกรรม ซึ่งมีข้ันตอนรูปภาพด้านล่าง 

 

 ให้ด าเนินกรอกรายการกิจกรรม ช่องหมายเลข 1 และให้ก าหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรม ช่องหมายเลข 
2 เมื่อครบแล้วให้บันทึกกิจกรรม ปุ่มหมายเลข 3 เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วระบบให้บันทึกแผนการด าเนินงาน
ตามกระบวนการ PDCA ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

 

ค าอธิบายรูปภาพ 

ให้เลือกด าเนินการในแต่ละขั้นตอน จากหมายเลข 1 เพื่อจะไดกรอกรายการกระบวนงาน 
หมายเลข 2 และ ก าหนดแผนการด าเนินงาน ว่าจะด าเนินงานในช่วงไตรมาสไหนเดือนอะไร 
หมายเลข 3 และเมื่อด าเนินการทุกข้ันตอนแล้วก็บันทึกกระบวนงาน หมายเลข 4 ถ้าต้องการแก้ไข
หรือลบรายการกระบวนงานก็สามารถคลิกที่ปุ่ม แก้ไข หรือ ลบ ได้เลย 

บันทึกกิจกรรมโครงการ และบันทึกพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 
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หมายเลข 2 เป็นส่วนที่แสดงรายการกิจกรรมทั้งหมดในโครงการที่ได้ด าเนินการจากหมายเลข 1  
หมายเลข 3 ปุ่มแก้ไขกิจกรรม คลิกเม่ือต้องการแก้ไขรายการกิจกรรมและแผนการด าเนินงานกิจกรรม  
                (PDCA) 
หมายเลข 4 ปุ่มลบกิจกรรม ข้อควรระวัง การลบกิจกรรมกรณีท่ีบันทึกค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแล้ว ถ้าคลิกลบ 
                กิจกรรมข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายก็จะถูกลบไปพร้อมรายการกิจกรรมด้วย รวมถึงพ้ืนที่ 
                กลุ่มเป้าหมายก็จะถูกลบไปพร้อมกิจกรรมด้วย 
หมายเลข 5 ปุ่มบันทึกค่าใช้จ่าย เป็นการบันทึกรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณให้กับกิจกรรม ซึ่งมีข้ันตอน 
               ดังนี ้

 

 ค าอธิบายรูปภาพ 

 หมายเลข 5.1 หมวดรายจ่าย ให้คลิกทีห่มวดรายจ่ายที่ท าการบันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่ายในหมวด 
                             รายจา่ยของกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งมีขั้นตอนการบันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

 

 ในการกรอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ด าเนินการหมายเลข 5.1.1 ก่อนเพื่อก าหนดรายการค่าใช้จ่าย 
เมื่อก าหนดรายการค่าใช้จ่ายแล้วให้กรอก จ านวนเงิน และรายละเอียดค่าใช้จ่ายลงแล้วบันทึกรายละเอียด
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ค่าใช้จ่าย หมายเลข 5.1.2 *** ในส่วนนี้กรณีงบประมาณไม่พอจะไม่สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากได้
ก าหนดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเกินงบประมาณที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

 หมายเลข 5.2 แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ได้บันทึกแล้วแยกตามหมวดรายจ่าย 
 หมายเลข 5.3 คงเหลือ หมายถึง ยอดท่ีสามารถน าไปกรอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมได้อีก 
                             ตามจ านวนที่เหลือ 
 หมายเลข 5.4 ปุ่มส าหรับแก้ไขรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 หมายเลข 5.5 ปุ่มส าหรับลบรายละเอียดค่าใช้จ่ายและหมวดรายจ่าย ซึ่งเมื่อคลิกลบหมวดรายจ่าย  
                             รายละเอียดหรือรายการที่อยู่ภายใต้ก็จะถูกลบไปด้วย 

หมายเลข 6 ยอดคงเหลือ หมายถึง คงเหลือในโครงการจากการก าหนดกิจกรรม ซึ่งเป็นยอดท่ีสามารถก าหนด 
               รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงในกิจกรรมได้อีก หรือน างบประมาณคงเหลือไปด าเนินการจัดกิจกรรม 
               อ่ืนๆได ้
หมายเลข 7 บันทึกพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย เป็นการก าหนดพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายในแต่ละกิจกรรม ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

 ในส่วนนี้จะเป็นการบันทึกพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายให้กับกิจกรรมโดย ขั้นตอนแรกต้องเลือกกิจกรรมที่จะ
ก าหนดพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายก่อน หมายเลข 1 แล้วให้ด าเนินกรอกรายละเอียด พร้อมเลือกพ้ืนที่จังหวัด อ าเภอ 
ต าบล เป้าหมายตามล าดับ แล้วท าการบันทึกข้อมูลพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 
*** ซึ่งในการบันทึกข้อมูลให้บันทึกพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายจนแล้วเสร็จทุกพ้ืนที่และทุกกิจกรรมแล้วค่อย คลิกปุ่ม 
“ปิดหน้าต่าง” ครั้งเดียว 

หมายเลข 8 พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย เป็นปุ่มส าหรับดูรายละเอียดพื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่บันทึก  
                จากหมายเลข 7 ดังรูปภาพ 
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หมายเลข 9 ปุม่ส าหรับใช้บันทึกปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนในการด าเนินกิจกรรมโครงการ ดังรูปภาพ 

 

 จากรูปภาพ ให้กรอกข้อมูลปัจจัยเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่แล้ว ของแต่ละกิจกรรม 

หมายเลข 10 ปุ่มส าหรับคลิดดูรายละเอียดปัจจัยความเสี่ยงที่ได้บันทึก จากหมายเลข 9 ซึ่งปุ่มนี้จะแสดง  
                  ก็ต่อเมื่อมีการบันทึกข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงแล้วเท่านั้น ดังรูปภาพ 

 

 จากรูปภาพ แสดงรายการข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงที่บันทึก ซึ่งสามารถเพ่ิม / ลบ /แก้ไข ได้ 
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เป็นส่วนส าหรับใช้บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดโครงการและการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

หมายเลข 1 บันทึกตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ เป็นส่วนส าหรบัใช้บันทึกรายการตัวชี้วัดผลผลิต ซึ่งการบันทึกตัวชี้ 
                ผลผลิตจะต้องระบุกิจกรรมด้วยว่า รายการตัวชี้นี้สามารถน าไปวัดกิจกรรมข้อไหนบ้าง ดังรูปภาพ 

 

 จากรูปภาพ ให้กรอกรายการตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ และให้เลือกกิจกรรมที่ข้อที่ตัวชี้วัดนั้น
สามารถวัดกิจกรรมได้ เมือกรอกข้อมูลครบแล้วให้ด าเนินการ “บันทึกตัวชี้วัดผลผลิต”  
*** การบันทึกรายการตัวชี้วัด ให้บันทึกครบทุกรายการ แล้วค่อย “ปิดหน้าต่าง” ในครั้งเดียว เช่น  

บันทึกตัวช้ีวัดโครงการ และการติดตามประเมินผลตามตัวตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
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บันทึกรายการที่ 1 เสร็จแล้ว ก็ให้เปลี่ยนชื่อรายการ เป็นรายการที่ 2 แล้วบันทึกรายการอีกครั้ง จนครบทุก
รายการ แล้วค่อย ปิดหน้าต่าง 

หมายเลข 1.1 ปุ่มส าหรับดูรายการกิจกรรมที่รายการตัวชี้วัดนั้นๆ สามารถวัดกิจกรรมอะไรบ้าง  
                  ซึ่งเมือน าเมาส์ไปชี้ก็จะปรากฏรายการกิจกรรมทีบันทึกไว้แสดงขึ้นมา 

หมายเลข 1.2 ปุ่มส าหรับแก้ไขและลบ รายการตัวชี้วัดผลผลิต เมื่อน าเมาส์ไปชี้จะปรากฏรายการ  
                   “แก้ไขตัวชี้วัดผลผลิต” และ “ลบตัวชี้วัดผลผลิต” ให้เลือกรายการที่จะด าเนินการ 

หมายเลข 2 บันทึกตัวชี้วัดผลลัพธ์ เป็นส่วนส าหรับบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดผลลัพธ์โครงการ ซึ่งในการบันทึก           
                ตัวชี้วัดผลลัพธ์จะต้องระบุวัตถุประสงค์โครงการ ด้วยว่า ตัวชีว้ัดผลลัพธ์ข้อนั้นสามารถน าไปวัด 
                วัตถุประสงค์โครงการข้อไหนบ้าง ดังรูปภาพ 

 

ค าอธิบายรูปภาพ 

หมายเลข 2.1 ช่องกรอกวัตถุประสงค์โครงการ เมื่อเข้ามาครั้งจะยังไม่มีข้อมูลวัตถุประสงค์โครงการ  
                  ให้ด าเนินการบันทึกวัตถุประสงค์โครงการก่อน แล้วค่อยด าเนินการกรอกรายการตัวชี้วัด 
                  ผลลัพธ์โครงการ 
หมายเลข 2.2 เมื่อกรอกวัตถุประสงค์โครงการแล้ว ให้ คลิกปุ่ม “บันทึกวัตถุประสงค์” 
หมายเลข 2.3 เมื่อ “บันทึกวัตถุประสงค์” เสร็จเรียบร้อยแล้วจะปรากฏรายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 
                   ที่ได้บันทึก 
หมายเลข 2.4 ปุ่มส าหรับแก้ไขรายการวัตถุประสงค์โครงการ ให้น าเมาส์ไปชี้ตรงรายการวัตถุประสงค์  
                  แล้วปุ่ม ”แก้ไขรายการ” ก็จะแสดง แล้วให้เราคลิกที่ปุ่ม เมื่อต้องการแก้ไขรายการวัตถุประสงค์ 
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หมายเลข 2.5 ปุ่มส าหรับลบรายการวัตถุประสงค์โครงการ ให้น าเมาส์ไปชี้ตรงรายการวัตถุประสงค์  
                   แล้วปุ่ม “ลบรายการ” ก็จะแสดง แล้วให้เราคลิกที่ปุ่ม เมื่อต้องการลบรายการวัตถุประสงค์ 

หมายเลข 2.6 เมื่อบันทึกรายการวัตถุประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ด าเนินการกรอก รายการตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
หมายเลข 2.7 และกรอกรายการ ค่าเป้าหมาย ซึ่งในส่วนนี้ให้กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น 
หมายเลข 2.8 หน่วยนับ กรอกหน่วยนับของรายการตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
หมายเลข 2.9 เมื่อกรอกรายการตัวชี้วัดผลลัพธ์ครบแล้ว ให้ ติก รายการวัตถุประสงค์โครงการ ในข้อที่ตัวชี้วัด 
                  นั้นสามารถวัดวัตถุประสงค์โครงการได้ ซึ่งสามารถวัดได้มากกว่า 1 รายการ 
หมายเลข 2.10 เมื่อด าเนินการครบทุกส่วนแล้วให้ คลิกปุ่ม “บันทึกตัวชีวั้ดผลลัพธ์โครงการ” 

*** การบันทึกตัวชี้วัดผลลัพธ์โครงการ ให้บันทึกรายการตัวชี้วัดครบทุกรายการแล้วค่อย กดปุ่ม  
“ปิดหน้าต่าง” ในครั้งเดียว 

หมายเลข 3 บันทึกการติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดความส าเร็จ เมื่อคลิกที่ปุ่มแล้วจะปรากฏฟอร์ม 
                ให้กรอกรายการ ดังรูปภาพ 

 

 จากรูปภาพ ให้กรอกรายการข้อมูลการติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดความส าเร็จ ให้ด าเนินการ
บันทึกข้อมูลครบทุกรายการแล้วค่อย “ปิดหน้าต่าง” ในครั้งเดียว 

หมายเลข 3.1 ปุ่มส าหรับ แก้ไข และ ลบ รายการข้อมูลการติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  
                   ให้น าเมาส์ไปชี้และจะปรากฏ รายการ “แก้ไขรายการตัวชี้วัดความส าเร็จ” และ  
                   “ลบรายการตัวชี้วัดความส าเร็จ” ให้เลือกรายการที่ต้องการด าเนินการ 

หมายเลข 4 บันทึกผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อคลิกที่ปุ่มแล้วจะปรากฏฟอร์มให้กรอกรายการ  
                ดังรูปภาพ 

 

จากรูปภาพ ให้กรอกรายการข้อมูลผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ ให้ด าเนินการบันทึก
ข้อมูลครบทุกรายการแล้วค่อย “ปิดหน้าต่าง” ในครั้งเดียว 
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หมายเลข 4.1 ปุ่มส าหรับ แก้ไข และ ลบ รายการข้อมูลผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
                  ให้น าเมาส์ไปชี้และจะปรากฏ รายการ “แก้ไขรายการผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ” และ  
                  “ลบรายการผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ” ให้เลือกรายการที่ต้องการด าเนินการ 
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