
 
 คู่มือการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ส าหรับผู้ใช้งานระบบ                                          หน้า  ก 

ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

 

 
คู่มือการใช้งาน 

ระบบติดตามและประเมนิผลโครงการ 
e-Project Tracking System 

 

 
 
 

ส าหรับ ผู้ใช้งานระบบ 

ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม 

 



 
 คู่มือการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ส าหรับผู้ใช้งานระบบ                                          หน้า  ก 

ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

สารบัญ 
บทที่ 1 การเข้าสู่ระบบ (Log in) .............................................................................................................. 1 

บทที่ 2 ภาพรวมโครงการ ........................................................................................................................ 3 

บทที่ 3 รายงานความก้าวหน้า ................................................................................................................. 4 

3.1 การเรียกดูข้อมูลตัวชี้วัดโครงการ (เฉพาะโครงการที่มีงบประมาณ)..................................................... 5 

3.2 การเรียกดูข้อมูลของโครงการ ............................................................................................................. 6 

3.3 การท าแบบประเมินของโครงการ ....................................................................................................... 7 

3.3.1 การท าแบบประเมินโครงการ .................................................................................................... 7 

3.3.2 ยืนยันการส่งข้อมูลแบบประเมิน .............................................................................................. 10 

3.3.3 การเรียกดูแบบแบบประเมินที่ท าแล้ว ..................................................................................... 11 

3.3.4 ดูรายงานสรุปค่าสถิติจากแบบประเมิน.................................................................................... 12 

3.4 การรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ................................................................................................... 13 

3.5 การเรียกดูรายงานภาพรวมผลการด าเนินงานของโครงการ .............................................................. 15 

3.6 ก าหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรม ............................................................................................................. 16 

3.7 การเรียกดูภาพรวมแผนการด าเนินงาน ............................................................................................ 17 

3.8 การรายงานผลการด าเนินงาน (ผลตัวชี้วัด) ....................................................................................... 18 

3.9 การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ................................................................................................... 21 

3.10 การบันทึกสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม (โครงการที่ไม่มีงบประมาณ) ......................................... 23 

บทที่ 4 ติดตามความก้าวหน้า ................................................................................................................ 24 

บทที่ 5 สรุปผลโครงการประจ าปี ........................................................................................................... 25 

บทที่ 6 คัดลอกแบบประเมิน .................................................................................................................. 26 

6.1 การคัดลอกแบบประเมิน .................................................................................................................. 26 

6.2 การแก้ไขการส่งแบบประเมิน ........................................................................................................... 28 

6.3 การยกเลิกการส่งแบบประเมิน ......................................................................................................... 29 

6.4 แบบประเมินที่รับมา ......................................................................................................................... 30 



  คู่มือการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ส าหรับผู้ใช้งานระบบ                                          หน้า  ข 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

 
บทที่ 7 แบบประเมินทั่วไป ..................................................................................................................... 31 

7.1 สร้างแบบประเมินทั่วไป ................................................................................................................... 31 

7.2 การบริหารแบบประเมินทั่วไป .......................................................................................................... 32 

7.2.1 การเพ่ิมส่วนใหม่ ..................................................................................................................... 32 

7.2.2 การเพ่ิมค าถาม ........................................................................................................................ 33 

7.2.3 การเพ่ิมค าตอบ ....................................................................................................................... 35 

7.2.4 อนุมัติแบบประเมิน ................................................................................................................. 39 

บทที ่8 ข้อมูลผู้ใช้งาน ............................................................................................................................ 41 

บทที่ 9 กระดานถาม-ตอบ ...................................................................................................................... 42 

9.1 การตั้งกระทู้ หรือการตั้งกระดานถาม-ตอบ ...................................................................................... 42 

9.2 การตอบกระทู้ .................................................................................................................................. 43 

บทที่ 10 รายงานต่างๆ ........................................................................................................................... 44 

10.1 การเรียกดูรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณรายจังหวัดในแต่ละโครงการ ................................. 44 

10.2 การเรียกดูรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานรายจังหวัดในแต่ละโครงการ......................................... 45 

 
 

 



 
 คู่มือการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ส าหรับผู้ใช้งานระบบ                                          หน้า  1 

ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

บทที่ 1 การเข้าสู่ระบบ (Log in) 
การเข้าใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ มีขั้นตอนดังนี้ 
1. เปิด Web Browser ขึ้นมา เช่น Firefox, Google Chrome, Internet Explorer 
2. จากนั้นพิมพ์ URL ของระบบลงในช่อง address แล้ว Enter 
3. แสดงหน้าจอ Login ระบบขึ้นมา ให้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านลงไป แล้วคลิกปุ่ม Login 

 

 
รูปที่  1 แสดงหน้าจอ Login เข้าใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 
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4. แสดงหน้าหลักของระบบติดตามและประเมินผลโครงการขึ้นมา เมนูการใช้งานจะแสดงตามสิทธิ์ 
5. ในส่วนนี้จะแสดงภาพรวมของการใช้จ่ายงบประมาณ และภาพรวมความก้าวหน้าของงาน 

 
รูปที่  2 แสดงหน้าจอหลักของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 
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บทที่ 2 ภาพรวมโครงการ 

การเรียกดภูาพรวมโครงการ มีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกเมนู ภาพรวมโครงการ 
2. จากนั้นระบบแสดงหน้าจอภาพรวมโครงการของหน่วยงานท่านขึ้นมา ซึ่งในส่วนนี้ระบบจะแสดง

ข้อมูลตัวชี้วัดของแผนงานที่วางไว้ และผลที่จะได้รับหลังจากท่ีท าโครงการ หากต้องการแสดง
รายละเอียดของภาพรวมของโครงการก็สามารถท าได้โดยคลิกที่ ชื่อของโครงการที่ต้องการเรียกดู
ข้อมูล 

3. ระบบแสดงรายละเอียดของโครงการซึ่งจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ด้าน คือ ข้อมูลด้านงบประมาณ และ
ข้อมูลด้านการด าเนินงานแบบรายเดือน ส่วนจะเป็นรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ และแสดง
ตัวชี้วัดของโครงการ 

 
รูปที่  3 แสดงหน้าจอภาพรวมโครงการ 
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บทที่ 3 รายงานความก้าวหน้า 
1. คลิกท่ีเมนู รายงานความก้าวหน้า  
2. ระบบแสดงหน้าจอรายงานความก้าวหน้าตามปีงบประมาณปัจจุบัน 
3. แสดงรายชื่อโครงการต่างๆ ที่รับผิดชอบ เมื่อคลิกท่ีชื่อโครงการระบบจะแสดงชื่อกิจกรรมที่รับผิดชอบ 
4. โครงการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ โครงการที่มีงบประมาณ และ โครงการที่ไม่มีงบประมาณ 

 
รูปที่  4 แสดงหน้าจอรายงานความก้าวหน้า 

 
อธิบายไอคอนต่างๆ 

ปุ่ม ใช้ส าหรับดูข้อมูลตัวชี้วัดโครงการ (เฉพาะโครงการที่มีงบประมาณเท่านั้น) 

ปุ่ม   ใช้ในการเรียกดูข้อมูลโครงการ, กิจกรรม 

ปุ่ม  แบบส ารวจงบประมาณ 

ปุ่ม  แบบประเมินจากส่วนกลาง 

ปุ่ม  แบบประเมินโครงการ 

ปุ่ม  ใช้ส าหรับรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

ปุ่ม  รายงานภาพรวมผลการด าเนินงานโครงการ (เฉพาะโครงการที่มีงบประมาณเท่านั้น) 
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3.1 การเรียกดูข้อมูลตัวชีว้ัดโครงการ (เฉพาะโครงการที่มีงบประมาณ) 

การเรียกดูข้อมูลตัวชี้วัดของโครงการ มีดังนี้ 

1. คลิกท่ีปุ่ม   ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ 

  
2. แสดงหน้าจอตัวชี้วัดของโครงการขึ้นมา 

 
รูปที่  5 แสดงหน้าจอตัวช้ีวัดโครงการ 

 

3. หากต้องการดูรายละเอียดของตัวชี้วัดโครงการ ให้คลิกไอคอน   หรือหากต้องการเรียกดูกราฟแสดง

แผนการด าเนินงานรายเดือน ให้คลิกไอคอน    

 
รูปที่  6 แสดงหน้าจอตัวช้ีวัดโครงการ 
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3.2 การเรียกดูข้อมูลของโครงการ  

การเรียกดูข้อมูลของโครงการ มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

1. คลิกปุ่ม   ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการเรียกดู 

 
 
2. ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลโครงการที่เรียกดูข้ึนมา 

 
รูปที่  7 แสดงหน้าจอข้อมูลโครงการ 
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3.3 การท าแบบประเมินของโครงการ 

 **สัญลักษณ์  หมายถึง ท าแบบประเมินส่วนกลาง และสัญลักษณ์ หมายถึง ท าแบบประเมิน
ของโครงการ 

3.3.1 การท าแบบประเมินโครงการ  

1. คลิก ท าแบบประเมิน  ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ 
  

 
  
2. หากต้องการท าแบบประเมินของโครงการ ให้คลิกท่ี ท าแบบประเมิน 
  

 
รูปที่  8 แสดงหน้าจอข้ันตอนท าแบบประเมิน 
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3. จากนั้นท าการตอบแบบประเมินให้ครบถ้วน เมื่อกรอกเสร็จแล้วคลิกปุ่ม บันทึกแบบ 

 
รูปที่  9 แสดงหน้าจอท าแบบประเมิน 

4. จากนั้นคลิกปุ่ม ยืนยัน หากต้องการกลับไปแก้ไขให้คลิกปุ่ม “แก้ไข” เมื่อคลิกยืนยันการท าแบบประเมิน
แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 

 

  
รูปที่  10 แสดงหน้าจอท าแบบประเมิน 
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**หมายเหตุ  
 1. กรณีที่ท่านได้ท าแบบประเมิน และท าการยืนยันการส่งแบบประเมินไปแล้ว ท่านไม่ได้สามารถท า
แบบประเมินนั้นๆ ได้อีก เมื่อคลิกท่ีปุ่ม ท าแบบประเมิน ระบบจะแสดงเพียง 2 เมนู คือ 1. ดูแบบประเมิน
ทั้งหมด 2. ดูรายงานสรุปค่าสถิติจากแบบประเมิน  

 
 

 2. กรณีท่ีต้องการแก้ไขแบบประเมิน ให้ท่านแจ้งเรื่องกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ 
  
 3. หากโครงการนั้นๆ ไม่มีแบบประเมิน เมื่อคลิกท าแบบประเมิน ระบบจะแจ้งว่า ไม่พบข้อมูลแบบ
ประเมินของโครงการนี้  

 
รูปที่  11 แสดงหน้าจอแบบประเมิน 
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3.3.2 ยืนยันการส่งข้อมูลแบบประเมิน 

1. คลิกที ่ท าแบบประเมิน  ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ 

 
รูปที่  12 แสดงหน้าจอรายชื่อโครงการ 

 
2. จากนั้นคลิกที่ ยืนยันการส่งข้อมูล 

 
รูปที่  13 แสดงหน้าจอข้ันตอนส่งแบบประเมิน 

 
3. ระบบจะแจ้งเตือนขึ้นมา ให้คลิก ตกลง เพ่ือส่งข้อมูล 

 
รูปที่  14 แสดงหน้าจอแจ้งเตือนสง่แบบประเมิน 
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3.3.3 การเรียกดูแบบแบบประเมินที่ท าแล้ว 

1. คลิกที ่ท าแบบประเมิน ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ 
2. จากนั้นให้คลิกที่ ดูแบบประเมินทั้งหมด 

 
รูปที่  15 แสดงหน้าจอแบบประเมิน 

 
3. ระบบจะแสดงข้อมูลแบบประเมินที่ท าแล้วขึ้นมา  
4. ปุ่ม แว่นขยาย คลิกเพ่ือดูแบบประเมิน และสั่งพิมพ์แบบประเมินได้ 

 
รูปที่  16 แสดงหน้าจอรายการแบบประเมิน 
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3.3.4 ดูรายงานสรุปค่าสถิติจากแบบประเมิน 

1. คลิกท่ี ดูรายงานสรุปค่าสถิติจากแบบประเมิน 
2. ระบบแสดงรายงานสรุปค่าสถิติจากแบบประเมินที่เรียกดูขึ้นมา ในส่วนนี้ท่านสามารถคลิกเลือกหน่วยงาน

จาก List box ได้ 

 
 

รูปที่  17 แสดงหน้าจอรายงานสรปุค่าสถิติจากแบบประเมิน 
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3.4 การรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

การรายงานสรุปผลการด าเนินงาน (โครงการที่รับผิดชอบ) มีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกที ่รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ดังรูป 

 
2. จากนั้นกรอกข้อมูลรายงานสรุปผลการด าเนินงานลงไป 

 
รูปที่  18 แสดงหน้าจอรายงานสรปุผลการด าเนินงานของโครงการ 
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3. เมื่อกรอกข้อมูลรายงานสรุปผลการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม บันทึกข้อมูล 

 
รูปที่  19 แสดงหน้าจอรายงานสรปุผลการด าเนินงานของโครงการ 
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3.5 การเรียกดูรายงานภาพรวมผลการด าเนินงานของโครงการ 

การเรียกดูรายงานภาพรวมผลการด าเนินงานโครงการ มีขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกไอคอน  ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ 

 
 

2. ระบบแสดงหน้าจอรายงานภาพรวมผลการด าเนินงานโครงการที่เรียกดูขึ้นมา  

 
รูปที่  20 แสดงหน้าจอรายงานภาพรวมผลการด าเนินงานของโครงการ 

 
3. กรณีท่ีต้องการสั่งพิมพ์ ให้คลิกท่ีปุ่ม พิมพ์รายงาน 
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3.6 ก าหนดผู้รับผิดชอบกจิกรรม 

การก าหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
1. คลิกชื่อโครงการที่ต้องการ ระบบจะแสดงชื่อกิจกรรมขึ้นมา ให้คลิกที่ชื่อกิจกรรมที่ต้องการ  
2. คลิกท่ี ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 
 

3. ระบุชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรมลงไป แล้วคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล 

 
รูปที่  21 แสดงหน้าจอเพิ่มผูร้ับผดิชอบกิจกรรม 
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3.7 การเรียกดูภาพรวมแผนการด าเนินงาน 

การเรียกดูภาพรวมแผนการด าเนินงาน 
1. คลิกชื่อโครงการที่ต้องการ ระบบจะแสดงชื่อกิจกรรมขึ้นมา ให้คลิกที่ชื่อกิจกรรมที่ต้องการ  
2. คลิกท่ี ภาพรวมแผนการด าเนินงาน 

  

3. จากนั้นคลิกที่ไอคอน  กรณีท่ีต้องการเรียกดูแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน 
4. คลิกไอคอน  กรณีท่ีต้องการเรียกดูแผนการด าเนินงานรายเดือน 

 
รูปที่  22 แสดงหน้าจอภาพรวมแผนการด าเนินงาน 
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3.8 การรายงานผลการด าเนินงาน (ผลตัวชี้วัด) 

การรายงานผลการด าเนินงาน (ผลตัวชี้วัด) 
1. คลิกชื่อโครงการที่ต้องการ ระบบจะแสดงชื่อกิจกรรมขึ้นมา ให้คลิกที่ชื่อกิจกรรมที่ต้องการ  
2. คลิกท่ี รายงานผลการด าเนินงาน (ผลตัวชี้วัด)  

   
3. ระบบจะแสดงข้อมูลตัวชี้วัดขึ้นมา โดยมีไอคอนการใช้งานดังนี้ 

 -  ใช้ส าหรับดูกราฟแผนการด าเนินงานรายเดือน 

 -    ใช้ส าหรับรายงานผลการด าเนินงานรายเดือน  

 -   ใช้ส าหรับดูข้อมูลตัวชี้วัด 

 
รูปที่  23 แสดงหน้าจอตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 

  

4. การรายงานผลตัวชี้วัด ให้คลิกไอคอน  รายงานผลการด าเนินงานรายเดือน 

 
รูปที่  24 แสดงหน้าจอตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
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5. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานผลการด าเนินงานรายเดือนขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม รายงานผล 

 
รูปที่  25 แสดงหน้าจอรายงานผลด าเนินงานรายเดือน 

 
6. กรอกผลการด าเนินงานรายเดือนลงไป แล้วคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล 

 
รูปที่  26 แสดงหน้าจอบันทึกรายงานผลด าเนินงานรายเดือน 
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*** หมายเหตุ ข้อมูลผลการด าเนินงานรายเดือนที่ส่งแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากต้องการแก้ไขให้
ติดต่อเจ้าหน้าที่/ ผู้ดูแลระบบ 
 

 
รูปที่  27 แสดงหน้าจอรายงานผลด าเนินงานรายเดือน 
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3.9 การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 

การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
1. คลิกชื่อโครงการที่ต้องการ ระบบจะแสดงชื่อกิจกรรมขึ้นมา ให้คลิกที่ชื่อกิจกรรมที่ต้องการ  
2. คลิกท่ี รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 

   
3. การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ท าได้โดยคลิกไอคอน  

 
รูปที่  28 แสดงหน้าจอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน 

 
4. กรอกรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณลงไป แล้วคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล 

5. ปุ่ม  (คอลัมน์เงินสนับสนุน) ใช้ส าหรับบันทึกข้อมูลเงินสนับสนุน 

 
 รูปที่  29 แสดงหน้าจอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน 
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6. คลิกท่ีไอคอน   เพ่ือเพ่ิมข้อมูลเงินสนับสนุน 
7. กรอกข้อมูลเงินสนับสนุนที่ได้รับ แล้วคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล 

 
 รูปที่  30 แสดงหน้าจอกรอกเงินสนับสนุนท่ีได้รับ 
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3.10 การบันทึกสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม (โครงการที่ไม่มีงบประมาณ) 

การบันทึกสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม (โครงการที่ไม่มีงบประมาณ) มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
1. คลิกชื่อโครงการที่ไม่มีงบประมาณ ระบบจะแสดงชื่อกิจกรรมขึ้นมา ให้คลิกท่ีชื่อกิจกรรมที่ต้องการ  
2. จากนั้นคลิกที่ สรุปผลการด าเนินงาน 

  
3. กรอกข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานของกิจกรรมลงไป แล้วคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล 

 
 รูปที่  31 แสดงหน้าจอบันทึกสรปุผลการด าเนินงาน โครงการทีไ่มม่ีงบประมาณ 
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บทที่ 4 ติดตามความก้าวหน้า 
1. คลิกท่ีเมนู ติดตามความก้าวหน้า  
2. ระบบแสดงหน้าจอติดตามความก้าวหน้าของปีงบประมาณปัจจุบันขึ้นมา 

 
รูปที่  32 แสดงหน้าจอติดตามความคืบหน้า 

3. ในส่วนนี้ท่านสามารถเรียกดูโดยระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้ เช่น ระบุปีงบประมาณ, ใส่ชื่อโครงการ หรือ
ใส่ชื่อกิจกรรม จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา  

 
รูปที่  33 แสดงหน้าจอติดตามความคืบหน้า 

4. ระบบจะดึงข้อมูลตามค าค้นที่ระบุข้ึนมา หากต้องการแสดงรายละเอียดของกิจกรรม ให้คลิกไอคอน  
ระบบแสดงสถานะการด าเนินงานขึ้นมา 

 
รูปที่  34 แสดงหน้าจอติดตามความคืบหน้า 
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บทที่ 5 สรุปผลโครงการประจ าปี 
1. คลิกท่ีเมนู สรุปผลโครงการประจ าปี  
2. ระบบแสดงหน้าจอสรุปผลโครงการประจ าปีขึ้นมา 

 
รูปที่  35 แสดงหน้าจอสรุปผลโครงการประจ าป ี

3. กรอกรายละเอียดของโครงการที่ได้รับมอบหมายลงไป 
4. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล  

 
รูปที่  36 แสดงหน้าจอบันทึกสรุปผลโครงการประจ าป ี

  



  คู่มือการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ส าหรับผู้ใช้งานระบบ                                          หน้า  26 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

บทที่ 6 คัดลอกแบบประเมิน 

 ในส่วนนี้เป็นการคัดลอกแบบประเมินท่ัวไป 

6.1 การคัดลอกแบบประเมิน  

1. เริ่มต้นให้คลิกที่เมนู คัดลอกแบบประเมิน  
2. จากนั้นคลิกปุ่ม คัดลอกแบบประเมิน 

 
รูปที่  37 แสดงหน้าจอคัดลอกแบบประเมิน 

3. คลิกเลือกแบบประเมินที่ต้องการคัดลอก โดยคลิกที่ไอคอนรูปโฟลเดอร์สีเหลือง  

 
รูปที่  38 แสดงหน้าจอคัดลอกแบบประเมิน 

4. คลิกเลือกแบบประเมินที่ต้องการ หากต้องการดูตัวอย่างแบบประเมินให้คลิกปุ่ม  

 
รูปที่  39 แสดงหน้าจอเลือกแบบประเมินเพื่อคัดลอก 

 
4. ต่อมาเลือกผู้รับแบบประเมิน ซึ่งมีอยู่ 2 แบบคือ 
     4.1 คัดลอกส่งให้ตัวเอง 
     4.2 คัดลอกส่งให้ผู้อื่น 
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4.1 กรณีท่ีเลือก “คัดลอกส่งให้ตัวเอง” สามารถคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ได้ทันที  
  

 
รูปที่  40 แสดงหน้าจอคัดลอกแบบประเมิน 

 
4.2 กรณีเลือก “คัดลอกส่งให้ผู้อ่ืน”  ให้คลิกท่ี เลือกผู้รับแบบประเมิน เพ่ือเลือกรายชื่อผู้รับแบบ

ประเมิน >> คลิกเลือกรายชื่อผู้ที่รับแบบประเมิน แล้วคลิกปุ่ม “เลือก” 

 
รูปที่  41 แสดงหน้าจอคัดลอกแบบประเมิน 

  
  

 
รูปที่  42 แสดงหน้าจอเลือกรายชื่อผู้รับแบบประเมิน 
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6.2 การแก้ไขการส่งแบบประเมิน 

การแก้ไขการส่งแบบประเมิน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. คลิกปุ่ม แก้ไข ตามรายชื่อแบบประเมินท่ีต้องการ 
***หมายเหตุ หากผู้ที่รับแบบสอบถาม กดรับแบบสอบถามที่ส่งไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 
 

 
รูปที่  43 แสดงหน้าจอคัดลอกแบบประเมิน 

 
2. จากนั้นแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล 

 
รูปที่  44 แสดงหน้าจอแก้ไขคัดลอกแบบประเมิน 
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6.3 การยกเลิกการส่งแบบประเมิน 

1. คลิกปุ่ม ยกเลิกการส่ง ตามรายชื่อแบบประเมินที่ต้องการ 

 
รูปที่  45 แสดงหน้าจอคัดลอกแบบประเมิน 

  
*** หมายเหตุ หากผู้ที่รับแบบสอบถาม กดรับแบบสอบถามที่ส่งไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกการส่งได้ 
  
2. จากนั้นคลิกปุ่ม “ตกลง” เพ่ือยืนยันหรือหากต้องการยกเลิกการท ารายการให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก” 

 
รูปที่  46 แสดงหน้าจอยืนยันการลบ 
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6.4 แบบประเมินที่รับมา 

การตอบรับแบบประเมินจากผู้อ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

1. คลิกแท็บ แบบประเมินที่รับมา จากนั้นคลิกที่สัญลักษณ์ รับแบบประเมิน  

 
รูปที่  47 แสดงหน้าจอรับแบบประเมิน 

 
2. ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้นมา คลิกปุ่ม ตกลง เพ่ือยืนยันการรับแบบประเมิน 

 
รูปที่  48 แสดงหน้าจอยืนยันการรับแบบประเมิน 

  
3. หลังจากท่ีรับแบบประเมินแล้ว สามารถเรียกดูแบบประเมินที่รับโดยคลิกที่  
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บทที่ 7 แบบประเมินทั่วไป 

7.1 สร้างแบบประเมินทั่วไป 

1. คลิกท่ีเมนู แบบประเมินทั่วไป 
2. ระบบแสดงหน้าจอบริหารแบบประเมินท่ัวไปขึ้นมา 
3. คลิกปุ่ม สร้างแบบประเมิน 

 
รูปที่  49 แสดงหน้าจอสร้างแบบประเมิน 

4. ใส่หัวข้อลงไป แล้วคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล 

 
 

รูปที่  50 แสดงหน้าจอสร้างแบบประเมิน 
 
5. แสดงหัวข้อแบบประเมินที่ได้เพ่ิมข้ึนมา 

 
รูปที่  51 แสดงหน้าจอสร้างแบบประเมิน 
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7.2 การบริหารแบบประเมินทั่วไป 

7.2.1 การเพิ่มส่วนใหม่  

1. คลิกปุ่ม บริหารแบบประเมิน 

 
รูปที่  52 แสดงหน้าจอสร้างแบบประเมิน 

2. จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่มส่วนใหม่ 

 
รูปที่  53 แสดงหน้าจอบริหารแบบประเมิน 

3. ใส่รายละเอียดให้ครบทุกช่อง 
 
กรณีการเลือกรูปแบบของค าตอบ  
 - เลือกมีค าตอบได้หลายแบบ  เมื่อท าการเลือกเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่  54 แสดงหน้าจอเพิ่มส่วนใหม่ 

 
 - มีค าตอบได้หลายแบบ หมายถึง ค าถามในแต่ละข้อมีค าตอบที่ไม่เหมือนกัน 
 - มีค าตอบรูปแบบเดียว หมายถึง ค าถามในแต่ละข้อมีค าตอบที่เหมือนกัน 
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- เลือกมีค าตอบรูปแบบเดียว  ให้คลิกเลือกรูปแบบของค าตอบว่าจะให้มีลักษณะอย่างไร ยกตัวอย่าง
เช่น Radio Box (ตอบได้เพียงข้อเดียว) หรือ Check Box (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) เป็นต้น หลังจากนั้นก็ให้ใส่
จ านวนค าตอบที่ต้องการในแต่ละข้อ เสร็จแล้วจึงคลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปที่  55 แสดงหน้าจอเพิ่มส่วนใหม่ 

 
 

7.2.2 การเพิ่มค าถาม  

*การเพิ่มค าถามแบบเลือกมีค าตอบได้หลายแบบ  มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
1. คลิกปุ่ม เพิ่มค าถาม ในส่วนของแบบประเมินที่ต้องการ 

 
รูปที่  56 แสดงหน้าจอบริหารแบบประเมิน 

 
2. จากนั้นใส่รายละเอียดของค าถามให้ครบทุกช่อง เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่  57 แสดงหน้าจอเพิ่มค าถาม 
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** การเพิ่มค าถามแบบเลือกค าตอบรูปแบบเดียว มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
รูปแบบของค าตอบในกรณีเลือกแบบมีค าตอบรูปแบบเดียว (หมายถึงค าถามทุกข้อมีค าตอบแบบ

เดียวกันหรือ Likert Scale) 
1. คลิกปุ่ม เพิ่มค าถาม 
2. จากนั้นให้ท าการใส่รายละเอียดของค าถามนั้นลงไปตามแต่ละช่องท่ีก าหนดทั้งค าถามและค าตอบ เมื่อ

เสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่  58 แสดงหน้าจอเพิ่มค าถาม 

 
 

หมายเหตุ : ในการตอบค าถามรูปแบบเดียวนี้จะเป็นการตอบในเชิงลักษณะแสดงความคิดเห็นและให้
ค าตอบนั้นเป็นในรูปของความพอใจหรือเป็นคะแนนออกมา เช่น ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ไม่แน่ใจ เป็นต้น 
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7.2.3 การเพิ่มค าตอบ  

 การเพิ่มค าตอบแบบเลือกมีค าตอบได้หลายแบบ  มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
รูปแบบของค าตอบในกรณีเลือกแบบมีค าตอบได้หลายแบบ (หมายถึงในแต่ละค าถามมีค าตอบไม่เหมือนกัน) 
1. แบบ Radio Box เป็นการเลือกค าตอบได้เพียงค าตอบเดียว 

 
รูปที่  59 แสดงหน้าจอเพิ่มค าตอบ 

2. แบบ Check Box เป็นการเลือกค าตอบได้มากว่า 1 ค าตอบ 

 
รูปท่ี  60 แสดงหน้าจอเพิ่มค าตอบ 

 
 หมายเหตุ : ในช่องชนิดค าตอบ ซึ่งจะมีให้เลือกอยู่ 4 แบบ ดังนี้ 

1. แบบ Radio Box เป็นการเลือกค าตอบได้เพียงค าตอบเดียว (และยังสามารถให้ผู้ตอบพิมพ์ค าตอบ
อ่ืนๆ ได้เองด้วย) 

2. แบบ Check Box เป็นการเลือกค าตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
3. แบบ Select Box เป็นการเลือกค าตอบได้เพียงค าตอบเดียว 
4. แบบ Text Box เป็นการให้ผู้ตอบพิมพ์ค าตอบลงมาเอง 
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3. แบบ Select Box เป็นการเลือกค าตอบที่มีอยู่ใน [List Box] ที่เราก าหนดไว้ 
  

 
รูปที่  61 แสดงหน้าจอเพิ่มค าตอบ 

  
4. แบบ Text Box เป็นค าถามที่ต้องการให้ผู้ตอบค าถามได้ท าการใส่รายละเอียดลงไป 
 

 
รูปที่  62 แสดงหน้าจอเพิ่มค าตอบ 
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***ผลลัพธ์ของชนิดค าตอบ ทั้ง 4 แบบ 

 
รูปที่  63 แสดงหน้าจอบริหารแบบประเมิน 
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  กรณีท่ีต้องการเรียกดู ให้คลิกที่ปุ่ม “เรียกด”ู จะปรากฏหน้าจอแบบประเมินที่สร้างดังรูปด้านล่าง 
 

 
รูปที่  64 แสดงหน้าจอดูตัวอย่างของแบบประเมิน 

 
 

 
  
  
  
  

Radio 

Check 

Select 

Text 

รูปแบบเดียว 



  คู่มือการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ส าหรับผู้ใช้งานระบบ                                          หน้า  39 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

7.2.4 อนุมัติแบบประเมิน  

1. การอนุมัติแบบประเมิน ท าได้โดยคลิกที่ปุ่ม อนุมัติ 

 
รูปที่  65 แสดงหน้าจอบริหารแบบประเมิน 

 
2. ระบบแจ้งเตืนมาว่า “ถ้าอนุมัติแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ คุณแน่ใจหรือไม่ที่จะอนุมัติแบบส ารวจนี้?” 
3. คลิกปุ่ม “OK” เพ่ือยืนยันการอนุมัติ หรือหากต้องการยกเลิกการอนุมัติให้คลิกปุ่ม “Cancel” 

 
รูปที่  66 แสดงหน้าจอยืนยันการอนุมัต ิ

  
4. หลังจากท่ีได้ท าการอนุมัติแบบประเมินแล้ว ในช่องสถานะ จะเปลี่ยนเป็น อนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

 
รูปที่  67 แสดงหน้าจอสร้างแบบประเมินท่ัวไป 
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 - หากต้องการลบแบบประเมิน ให้คลิกท่ีไอคอน  ตามรายชื่อแบบประเมินที่ยังไม่อนุมัติ 
 

- เมื่ออนุมัติแบบประเมินใดแล้ว สามารถเรียกดูค่าสถิติของแบบประเมินนั้นได้ โดยคลิกที่ไอคอน  
 

- หากต้องการท าแบบประเมิน ให้คลิกท่ีไอคอน  
 

- หากต้องการเรียกดูรูปแบบของแบบประเมิน ให้คลิกที่ไอคอน  
 

- หากต้องการเรียกดูรายงานสรุปผล ให้คลิกท่ี    เฉพาะแบบประเมินที่อนุมัติแล้ว   
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บทที่ 8 ข้อมูลผู้ใช้งาน 
1. คลิกท่ีเมนู ข้อมูลผู้ใช้งาน 
2. ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลผู้ใช้งานขึ้นมา ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้ 
3. เมื่อมีการแก้ไข ให้คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล 
  

 
รูปที่  68 แสดงหน้าจอข้อมูลผู้ใช้งาน 
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บทที่ 9 กระดานถาม-ตอบ 

9.1 การตั้งกระทู้ หรือการตั้งกระดานถาม-ตอบ  

1. เริ่มต้นให้คลิกที่เมนู กระดานถาม-ตอบ 
2. เลือกโครงการจาก List Box จากนั้นคลิกปุ่ม ตั้งกระดานถาม-ตอบ 
 

 
รูปที่  69 แสดงหน้าจอข้อมูลกระดานถาม-ตอบ 

3. ระบบแสดงหน้าจอตั้งกระดานถาม-ตอบขึ้นมา กรอกข้อมูลลงไปดังนี้ 
    - ใส่ชื่อกระดานถาม-ตอบ 
    - เลือกโครงการจาก List Box 
    - ระบุรายละเอียด 
4. เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล 

 
รูปที่  70 แสดงหน้าจอตั้งกระดานถาม-ตอบ 
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9.2 การตอบกระทู ้

1. คลิกเข้าไปที่หัวข้อกระทู้ที่ต้องการ 

 
รูปที่  71 แสดงหน้าจอกระดานถาม-ตอบ 

2.  กรอกรายละเอียดลงไป 

3. คลิกปุ่ม บันทึก 

 
 

รูปที่  72 แสดงหน้าจอตอบกระทู ้
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บทที่ 10 รายงานต่างๆ 

10.1 การเรียกดูรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณรายจังหวัดในแต่ละโครงการ 

1. เริ่มต้นให้คลิกที่เมนู รายงานต่างๆ 
2. จากนั้นคลิกที่ รายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณรายจังหวัดในแต่ละโครงการ 

 
 
3. สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหาที่ต้องการได้ 

 
รูปที่  73 แสดงหน้าจอรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณรายจังหวัดในแต่ละโครงการ 

 

4. แสดงรายงานตามเงื่อนไขที่ระบุขึ้นมา ซึ่งสามารถส่งออกรายงานได้ 

 
รูปที่  74 แสดงหน้าจอรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณรายจังหวัดในแต่ละโครงการ 
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 10.2 การเรียกดูรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานรายจังหวัดในแต่ละโครงการ 

1. เริ่มต้นให้คลิกที่เมนู รายงานต่างๆ 
2. จากนั้นคลิกที่ รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานรายจังหวัดในแต่ละโครงการ 

 
 
3. สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหาที่ต้องการได้ 

 
รูปที่  75 แสดงหน้าจอรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานรายจังหวัดในแต่ละโครงการ 

4. แสดงรายงานตามเงื่อนไขที่ระบุขึ้นมา ซึ่งสามารถส่งออกรายงานได้ 

 
รูปที่  76 แสดงหน้าจอรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานรายจังหวัดในแต่ละโครงการ 

 
  
  
 


