
คู่มือการใช้งานระบบโครงการชุมชนนวัตกรรมและอาสาประชารัฐ 

1 การเข้าหน้าเวบ็ไซต์ของระบบโครงการชุมชนนวตักรรมและอาสาประชารัฐ 
 ให้ท ำกำรเข้ำหน้ำเว็บไซต์สถำบันจัดกำรระบบสุขภำพภำคใต้ หรือ สจรส.มอ. ท่ี 

http://hsmi.psu.ac.th/ และกดท่ีแบนเนอร์ตำม หมำยเลข 1 เพ่ือเข้ำสู่เว็บไซต์โครงกำรชุมชน 
หมำยเลข 2 เพ่ือเข้ำสู่เว็บไซต์อำสำประชำรัฐ 

 

 

 

  1 2 

http://hsmi.psu.ac.th/


 โดยเมื่อเข้ำเว็บไซต์ครั้งแรกให้เลือก 3.1 รำยชื่อนวัตกรรม หรือ 3.2 รำยชื่อโครงกำร  

 
 

 
 

 

 

 

3.1 

3.2 



เลือกหมำยเลข 4 เพ่ือเข้ำสู่หน้ำบัญชีผู้ใช ้

 

 

 
 

  

เมนแูสดงรายช่ือโครงการ 

เมนแูสดงแผนท่ีของโครงการ 

เครือ่งมือการคน้หา 

ก าหนดรูปแบบการแสดงผล 

4 



2 การเข้าสู่ระบบ 
2.1 กำรสมัครสมำชิก ในกรณีท่ียังไม่ได้เป็นสมำชิกให้เลือก หมำยเลข 5  

** หมำยเหตุ ในกรณีท่ีเป็นสมำชิกแล้วให้กรอกชื่อผู้ใช้ท่ี หมำยเลข 6.1 และ รหัสผ่ำนท่ี 6.2 เลือกเข้ำ
สู่ระบบท่ี หมำยเลข 6.3 และข้ำมไปหัวข้อที่ 3 กำรใช้งำนระบบ
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6.1 

6.2 

6.3 



2.2 กำรกรอกข้อมูลส ำหรับสมัครสมำชิก 

 ประกอบไปด้วยสองส่วนคือ 1.ข้อมูลสมำชิก 2.ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีขั้นตอนและล ำดับดังนี้ 

 

 

1. กรอกช่ือสมาชิกส าหรบัเขา้ใชร้ะบบ 

2. กรอกรหสัผา่นส าหรบัเขา้ใชร้ะบบ 

3. กรอกรหสัผา่นซ า้เพื่อยืนยนั 



 

4. กรอกช่ือทีใ่ชแ้สดง ควรเป็นช่ือจรงิ 

5. กรอกอีเมล ์ส าหรบัรบัขอ้มลูจากระบบ 

6. กดถดัไป 



 
 

7. กรอกหมายเลขใหต้รงกบัในวงสแีดง 

8. กดยืนยนั 

Sample@email.com 



 
  

เมื่อเขา้มาสูห่นา้นี่และแสดงช่ือผูใ้ชก็้ถือวา่เสรจ็สิน้การสมคัร 



3 การใช้งานระบบ 
 กำรใช้งำนระบบให้ท ำกำรเข้ำหน้ำเว็บไซต์สถำบันจัดกำรระบบสุขภำพภำคใต้ หรือ สจรส.มอ. 

ท่ี http://hsmi.psu.ac.th/ และกดที่แบนเนอร์ตำม หมำยเลข 1 เพ่ือเข้ำสู่เว็บไซตโ์ครงกำรชุมชน 
หมำยเลข 2 เพ่ือเข้ำสู่เว็บไซต์อำสำประชำรัฐ 

 
 

โดยเมื่อเข้ำเว็บไซต์ครั้งแรกให้เลือก 3 รำยชื่อนวัตกรรม หรือ รำยชื่อโครงกำร โดยส ำหรับโครงกำร
อำสำประชำรัฐแบ่งกำรกรอกข้อมูลโครงกำรเป็น 2 ประเภท 

 4 คือกำรเพิ่มข้อมูลโครงท่ีได้ด ำเนินกำรผ่ำนมำแล้ว  

  3.1 กำรเพ่ิมข้อมูลโครงกำรท่ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรมำแล้ว 

 5 คือกำรเสนอโครงกำรเพื่อขอทุนใหม่  

3.2 กำรสร้ำงโครงกำรส ำหรับขยำยผลโครงกำรเดิม 

 

1 2 

3 4 
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4 เพิม่ขอ้มลูโครงการเดิม 



3.1 การเพิม่ข้อมูลโครงการที่ผ่านการด าเนินการมาแล้ว 
 

 

หลังจำกกด “บันทึกโครงกำร” ในขั้นตอนผ่ำนท่ีมำจะเข้ำมำสู่หน้ำกำรแก้ไขรำยละเอียด
โครงกำรโดยให้กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ (ในกรณีท่ีเลือกหมำยเลข 5 หัวข้อกำรเสนอโครงกำรเพื่อขอทุน
ใหม ่ให้ข้ำมไปท ำท่ีหัวข้อ) 

  

กรอกช่ือโครงการหรอืนวตักรรม 

เลอืกปีของโครงการ 

เลอืกพืน้ที่การด าเนินงาน 

กดบนัทกึโครงการ 



3.1.1 การกรอกข้อมูลโครงการที่ผ่านการด าเนินการมาแล้ว 

 

 

  

กรอกขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง 



 

 

 

 

 

กรอกพืน้ท่ีด าเนินการ 

กด + เพื่อเพิม่พืน้ท่ี 

กดเพื่อเลอืกในต าแหนง่ในแผนท่ี 

เลอืกประเด็นปัญหาหลกั 



 

เลอืกประเด็นทีเ่ก่ียวขอ้ง 



 
  

เลอืกประเภทนวตักรรม 

ส าหรบัโครงการชมุชนนวตักรรม 

ไม่มีส่วนนีใ้นอาสาประชารฐั 

 



 

 

  

ระบอุงคค์วามรูท้ี่ตอ้งใชใ้นการด าเนินงาน เช่น การ

ก าจดัวชัพืช การออกแบบพืน้ท่ีเพาะปลกู 

ระบรุายละเอียดชมุชน 

กรอกรายละเอียด ที่มา หลกัการ และ เหตผลขุองโครงการ 

ระบคุ าส าคญั เพื่อสรา้งความสะดวกส าหรบัการคน้หา 



 

  

กดเครือ่งหมาย + เพื่อประเมิน 

ตวัอยา่งแบบฟอรม์ประเมิน 



 

กรอกรำยละเอียด ค ำส ำคัญ ภำพถ่ำย วีดีโอและไฟล์เอกสำรอื่นๆของโครงกำรหรือนวัตกรรม
ตำมลักษณะของโครงกำร *** ข้อมูลจะถูกบันทึกเองอัตโนมัติเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง 

 



 

การแก้ไขข้อมูลโครงการ 

ผู้ใช้งำนสำมำรถกลับมำแก้ไขโครงกำรของตนเองได้โดย 

1. เลือกไอคอนรูปผู้ใช้  หรือ หมำยเลข 1  
2. เลือก “โครงกำรของฉัน” หรือ หมำยเลข 2  
3. เลือกชื่อโครงกำรท่ีต้องกำรแก้ไขจำกรำยชื่อโครงกำรในควำมรับผิดชอบ หรือ หมำยเลข 3 
4. เลือกเคร่ืองหมำยแก้ไขท่ีมุมขวำล่ำงเพื่อเข้ำสู่โหมดแก้ไขข้อมูลโครงกำร หรือ หมำยเลข 4 

 

 

 

เลอืกบนัทกึเพื่อเสรจ็สิน้การบนัทกึ 

2 

1 

3 

4 



 

3.2 การสร้างโครงการส าหรับขยายผลโครงการเดมิ 
 ส ำหรับกำรทดลองขยำยผลโครงกำรให้ผู้ใช้เข้ำใช้งำน ให้ผู้ใช้เข้ำมำยังหน้ำโครงกำรท่ีต้องกำร
ขยำยผล และเลือกโครงกำรขยำยผลท่ีเมนูบริเวณส่วนหัวเว็บไซต์ 

 

 

 

หลังจำกเสร็จส้ินกำรเลือก “เริ่มพัฒนำโครงกำร” ส ำหรับกำรขยำยผลแล้ว จะมีรำย 

  

เลอืกเพื่อขอทนุสรา้งโครงการขยายผล 

1. ระบช่ืุอโครงการขยายผล 

2. ระบปีุและเลอืกจงัหวดัที่พฒันา

โครงการ 

3. เลอืกพฒันาโครงการ 



3.2.1 การกรอกข้อมูลโครงการส าหรับขยายผลโครงการเดมิหรือโครงการใหม่ 

 

 

  

ระบช่ืุอโครงการและหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 



 

 

 

ระบพุืน้ท่ีด  าเนินงาน  

กดเพิ่ม 

กรอกรายละเอียดชมุชน 

เลอืกประเด็นประเด็นหลกั 



 

 

เลอืกประเด็นทีเ่ก่ียวขอ้ง 

กดเพื่อเพิ่มวตัถปุระสงค ์



 

 

ระบรุายละเอียดวตัถปุระสงค ์

ระบกุลุม่เปา้หมาย 

ระบชุ่วงเวลาการด าเนินงาน 



 

กดเพื่อเพิ่มกิจกรรม 

คา่ใชจ้า่ยของกิจกรรมทัง้หมด 



หน้ำต่ำงแสดงกำรกรอกข้อมูลเพื่มเพิ่มกิจกรรม เมื่อเลือก “เพ่ิมกิจกรรม” 

 

 

 

ระบรุายละเอียดกิจกรรม 

จ านวนเงิน ทรพัยากร และ 

การสนบัสนนุตอ่โครงการ 



 
  

งบประมาณทีใ่ช ้

ผลลพัธต์อ่ชมุชน ผลลพัธต์อ่นกัศกึษา 

กดเพื่อสิน้สดุการแกไ้ข 



 

 

เมนูของหน้ำโครงกำรขยำยผล 

1. Back   : กลับไปยังหน้ำโครงกำรท่ีท ำกำรขยำย 

2. ก ำลังพัฒนำ  : แสดงสถำนะว่ำโครงกำรก ำลังอยู่ในสถำนะ “ก ำลังพัฒนำ” 
    สถำนะของโครงกำรประกอบด้วย 

   2.1 ก ำลังพัฒนำโครงกำร 

   2.2 ก ำลังพิจำรณำโครงกำร 

   2.3 ปรับแก้โครงกำร 

   2.4 โครงกำรผ่ำนกำรพิจำรณำ 

   2.5 โครงกำรไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 

3. ส่งโครงกำร : ส่งโครงกำรเพ่ือเข้ำสู่ขั้นตอนกำรพิจำรณำ เมื่อส่งแล้ว จะไม่สำมำรถแก้ไขได้ 

4. พิมพ์  : พิมพ์รำยละเอียดโครงกำร 

5 แบ่งปันสมำชิก : เพ่ิมสมำชิกท่ีมีส่วนร่วมต่อโครงกำรให้สำมำรถเข้ำมำร่วมใช้ระบบพัฒนำ 

  โครงกำรได้ 

6 ลบโครงกำร : ลบกำรพัฒนำโครงกำรหน้ำปัจจุบัน 

1 2 3 4 5 
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รายช่ือของโครงการท่ีขยายผลจะแสดงในหนา้ของโครงการหลกั

ดว้ยเช่นกนั 


