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ผูบังคบับัญชาหนวยงาน 

  

ผูบังคับบัญชาหนวยงาน มีหนาท่ีในติดตามตรวจสอบและพิจารณารับทราบผลการบันทึกผลการ

ดําเนินงานของกิจกรรม/แผนการดําเนินงานของหนวยงาน ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานของหนวยงาน ตัวชี้วัด

ภารกิจตามคํารับรองของหนวยงาน และตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร (ถามี)  

 

1. การเขาสูระบบ 

 เปดเบราวเซอรแลวกรอก URL : http://oss.wu.ac.th จะแสดงหนาจอการเขาสูระบบ ดังภาพ 

 
ภาพหนาจอการเขาสูระบบ 

  

กรอก Username และ Password ดวยรหัส WU Pass แลวคลิกปุม    ระบบจะแสดง

หนาจอดังนี้ 

2.1 กรณทีี่ทานมีหลายตําแหนง ระบบจะแสดงหนาจอใหทานเลือกบทบาทการเขาใชงาน ดังภาพ 

 
ภาพแสดงหนาจอใหเลือกบทบาท 

จากภาพแสดงหนาจอใหเลือกบทบาท ใหทานเลือกเขาสูระบบตําแหนงที่ทานเปนผูบังคับบัญชา เชน 

ผูอํานวยการ หัวหนาสวน คณบดี เปนตน 

2.2 กรณีที่ทานมีตําแหนงเดียวระบบจะแสดงหนาระบบจะแสดงรายชื่อระบบที่มีสิทธิ์ในการใชงาน 

ดังภาพ 
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ภาพแสดงรายชื่อระบบท่ีมีสิทธิ์ในการใชงาน 

 

2. การออกจากระบบ 

คลิกที่ชื่อของทาน แลวคลิกเลือก  ดังภาพ 

 
ภาพหนาจอการออกจากระบบ 

 

3. การพิจารณารับทราบการบันทึกผลการดําเนินงาน 

เมื่อเจาหนาที่แผนและงบประมาณหนวยงาน ไดบันทึกความกาวหนาของกิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด

พ้ืนฐาน ตัวชี้วัดตามคํารับรอง และตัวชี้วัดยุทธศาสตร(ถามี) เรียบรอยแลว ผูบังคับบัญชาหนวยงาน

สามารถเขามาพิจารณารับทราบการบันทึกผลการดําเนินงาน ไดดังนี ้

 
ภาพแสดงรายชื่อระบบท่ีมีสิทธิ์ในการใชงาน 
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จากหนาจอภาพแสดงรายชื่อระบบที่มีสิทธิ์ในการใชงาน ใหคลิกที่ “ระบบจัดการงบประมาณ” ระบบ

จะแสดงหนาจอ ใหเลือกสิทธิ์การใชงาน (กรณีที่มีสิทธิ์การใชงานมากกวา 1 สิทธิ์)  

หมายเหต ุกรณีที่ทานมีสิทธิ์การใชงานเพียงสิทธิ์เดียวระบบจะเขาสูสิทธิ์ผูบังคบับัญชาโดยอัตโนมัติ 

 
ภาพแสดงหนาจอใหเลือกสิทธิ์การใชงาน 

 จากหนาจอใหเลือกสิทธิ์การใชงานใหทานคลิกที่ “ผูบังคับบัญชา” ระบบจะแสดงหนาจอใหเลือกเมนู

การทํางานดังภาพ 

 
ภาพแสดงหนาจอใหเลือกเมนูการทํางาน 

 จากภาพหนาจอใหเลือกเมนูการทํางาน ใหทานคลิกเลือก “พจิารณารับทราบการบันทึกผลการ

ดําเนินงาน” จะแสดงหนาจอใหทานรับทราบผล ดังนี้ 

 
ภาพแสดงหนาจอใหพิจารณารับทราบการบันทึกผลการดําเนินงาน 
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 จากภาพหนาจอใหพิจารณารับทราบการบันทึกผลการดําเนินงานระบบจะแสดงสถานะการรับทราบ

ผลเปนรายเดือนโดยจะแสดงเฉพาะเดือนตุลาคมจนถึงเดือนที่อยูกอนหนาเดือนปจจุบัน 1 เดือน โดยแบงการ

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานเปนรายการ ดังนี้ 

3.1 โครงการ/กิจกรรม ทุกหนวยงานตองพิจารณารับทราบการบันทึกผลการดําเนินงานโครงการ/

กิจกรรม โดยใหคลิกที่  สีแดง หรือ  สเีขียวเพ่ือดูหรือรับทราบการบันทึกผลการดําเนินงาน ของ

เดือนที่ตองการ โดยเมื่อคลิกแลวระบบจะแสดงหนาจอรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมของหนวยงาน

พรอมขอมูลการรายงานผลทั้งหมดใหพิจารณา ดังภาพ 

 

 
ภาพแสดงหนาจอการรายงานความกาวหนากิจกรรม/โครงการ 

หากตองการรับทราบผล ใหอานขอมูลมาจนถึงดานลางของหนาจอจะมี  

ใหทานคลิก  เพ่ือรับทราบผล หากตองการยกเลิกใหคลิกซ้ําอีกครั้ง จากนั้นคลิกปุม  ระบบจะบันทึก
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ผลการรับทราบแลวจะเปลี่ยนสถานะการรายงานจาก  สีแดง เปน  สเีขียว พรอมทั้งแสดงวันที่และเวลา

ที่บันทึกรับทราบผลลาสุด ดังภาพ 

 
ภาพแสดงสถานะการรับทราบผล 

 

3.2 ตัวชี้วัดพื้นฐาน ทุกหนวยงานตองพิจารณารับทราบการบันทึกผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภารกิจ

พ้ืนฐาน โดยใหคลิกที่  สีแดง หรือ  สเีขียวเพ่ือดูหรือรับทราบการบันทึกผลการดําเนินงานของ

เดือนที่ตองการ โดยเมื่อคลิกแลวระบบจะแสดงหนาจอแสดงชุดขอมูลท้ังหมดที่ตองรับทราบ ดังภาพ 

 
ภาพแสดงหนาจอชุดขอมูลภารกิจพื้นฐานที่ตองรับทราบ 

จากหนาจอแสดงชุดขอมูล ใหคลิกที่  สีแดง หรือ  สเีขียวเพ่ือดูหรอืรับทราบการบันทึกผลการ

ดําเนินงานของชุดขอมูลที่ตองการ ระบบจะแสดงรายการตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานของชุดขอมูล ดังภาพ 
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ภาพแสดงหนาจอรายการตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานของชุดขอมูลที่เลือก 

หากตองการรับทราบผล ใหอานขอมูลมาจนถึงดานลางของหนาจอจะมี  

ใหทานคลิก  เพ่ือรับทราบผล หากตองการยกเลิกใหคลิกซ้ําอีกครั้ง จากนั้นคลิกปุม  ระบบจะบันทึก

ผลการรับทราบแลวจะเปลี่ยนสถานะการรายงานจาก  สีแดง เปน  สเีขียว พรอมทั้งแสดงวันที่และเวลา

ที่บันทึกรับทราบผลลาสุด ดังภาพ 

 
ภาพแสดงสถานะการรับทราบผลชุดขอมูลตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน 

 

3.3 ตัวชี้วัดตามคํารับรอง ทุกหนวยงานตองพิจารณารับทราบการบันทึกผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

ภารกิจตามคํารับรอง โดยใหคลิกที่  สีแดง หรือ  สีเขียวเพ่ือดูหรอืรับทราบการบันทึกผลการ

ดําเนินงานของเดือนที่ตองการ โดยเมื่อคลิกแลวระบบจะแสดงหนาจอแสดงชุดขอมูลทั้งหมดที่ตอง

รับทราบ ดังภาพ 

ภาพแสดงหนาจอชุดขอมูลภารกิจตามคํารับรองที่ตองรับทราบ 

จากหนาจอแสดงชุดขอมูล ใหคลิกที่  สีแดง หรือ  สเีขียวเพ่ือดูหรอืรับทราบการบันทึกผลการ

ดําเนินงานของชุดขอมูลที่ตองการ ระบบจะแสดงรายการตัวชี้วัดภารกิจตามคํารับรองของชุดขอมูล ดังภาพ 
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ภาพแสดงหนาจอรายการตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานของชุดขอมูลที่เลือก 

หากตองการรับทราบผล ใหอานขอมูลมาจนถึงดานลางของหนาจอจะมี  

ใหทานคลิก  เพ่ือรับทราบผล หากตองการยกเลิกใหคลิกซ้ําอีกครั้ง จากนั้นคลิกปุม  ระบบจะบันทึก

ผลการรับทราบแลวจะเปลี่ยนสถานะการรายงานจาก  สีแดง เปน  สเีขียว พรอมทั้งแสดงวันที่และเวลา

ที่บันทึกรับทราบผลลาสุด ดังภาพ 

 
ภาพแสดงสถานะการรับทราบผลชุดขอมูลตัวชี้วัดภารกิจตามคํารับรอง 

 

3.4 ตวัชี้วัดยุทธศาสตร จะมีเฉพาะหนวยงานที่มีหนาที่ในการรายงานผลตัวชี้วัดยุทธศาสตรตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนดเทานั้น โดยใหคลิกที่  สีแดง หรือ  สเีขียวเพ่ือดูหรือรับทราบการบันทึกผล

การดําเนินงานของเดือนที่ตองการ โดยเมื่อคลิกแลวระบบจะแสดงหนาจอแสดงชุดขอมูลทั้งหมดที่

ตองรับทราบ ดังภาพ 
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ภาพแสดงหนาจอชุดขอมูลแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรที่ตองรับทราบ 

จากหนาจอแสดงชุดขอมูล ใหคลิกที่  สีแดง หรือ  สเีขียวเพ่ือดูหรอืรับทราบการบันทึกผลการ

ดําเนินงานของชุดขอมูลที่ตองการ ระบบจะแสดงรายการตัวชี้วัดยุทธศาสตรของชุดขอมูล ดังภาพ 

 

 

 
ภาพหนาจอแสดงรายการขอมูลตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

หากตองการรับทราบผล ใหอานขอมูลมาจนถึงดานลางของหนาจอจะมี  

ใหทานคลิก  เพ่ือรับทราบผล หากตองการยกเลิกใหคลิกซ้ําอีกครั้ง จากนั้นคลิกปุม  ระบบจะบันทึก
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ผลการรับทราบแลวจะเปลี่ยนสถานะการรายงานจาก  สีแดง เปน  สเีขียว พรอมทั้งแสดงวันที่และเวลา

ที่บันทึกรับทราบผลลาสุด ดังภาพ 

 
ภาพหนาจอแสดงสถานะการรับทราบผลชุดขอมูลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 

 

3.5 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร (ตัวหาร) จะมีเฉพาะหนวยงานท่ีมีหนาที่ในการรายงานผลตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

(ตัวหาร) ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเทานั้น โดยใหคลิกที่  สีแดง หรือ  สีเขียวเพ่ือดูหรอื

รับทราบการบันทึกผลการดําเนินงานของเดือนที่ตองการ โดยเมื่อคลิกแลวระบบจะแสดงหนาจอ

แสดงชุดขอมูลทั้งหมดที่ตองรับทราบ ดังภาพ 

 

 
ภาพแสดงหนาจอชุดขอมูลแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร (ตัวหาร) ที่ตองรับทราบ 

จากหนาจอแสดงชุดขอมูล ใหคลิกที่  สีแดง หรือ  สเีขียวเพ่ือดูหรอืรับทราบการบันทึกผลการ

ดําเนินงานของชุดขอมูลที่ตองการ ระบบจะแสดงรายการตัวชี้วัดยุทธศาสตร(ตัวหาร) ของชุดขอมูล ดังภาพ 

 
ภาพหนาจอแสดงรายการขอมูลตัวชี้วัดยุทธศาสตร(ตัวหาร) 

 

หากตองการรับทราบผล ใหอานขอมูลมาจนถึงดานลางของหนาจอจะมี  

ใหทานคลิก  เพ่ือรับทราบผล หากตองการยกเลิกใหคลิกซ้ําอีกครั้ง จากนั้นคลิกปุม  ระบบจะบันทึก
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ผลการรับทราบแลวจะเปลี่ยนสถานะการรายงานจาก  สีแดง เปน  สเีขียว พรอมทั้งแสดงวันที่และเวลา

ที่บันทึกรับทราบผลลาสุด ดังภาพ 

 
ภาพหนาจอแสดงสถานะการรับทราบผลชุดขอมูลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร (ตัวหาร) 

เมื่อดําเนินการทุกรายการเรียบรอยแลว ที่หนาจอรวมทุกรายการจะแสดงสถานะเปน  สเีขียว ดังภาพ 

ภาพหนาจอแสดงสถานะทุกรายการที่ตองบันทึกรับทราบผล 

 

4. รายงาน 

ผูใชสามารถตรวจสอบความก าวหนาของกิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดทั้งหมดของ  ดังนี้ 

1)  รายงานความกาวหนากิจกรรม/โครงการ 

ผูใชสามารถตรวจสอบความกาวหนาของกิจกรรม/โครงการ จากการบันทึกขอมูลของ

ผูรับผิดชอบหลักโครงการไดตลอดเวลา โดยคลิกเมนู “รายงาน” เลือกเมนูยอย “รายงาน

ความกาวหนากิจกรรม/โครงการ” ระบบจะแสดงรายงานกิจกรรม/โครงการของปงบประมาณ

ปจจุบัน ดังภาพ 

 
ภาพหนาจอรายงานความกาวหนากิจกรรม/โครงการ 

 



คูมือการใชงานบริหารงบประมาณสําหรับผูบังคับบัญชาหนวยงาน  11 
 

 ระบบจะแสดงขอมูล % ความคืบหนาและงบประมาณรวมที่ใชไปในแตละกิจกรรม/โครงการ 

ของหนวยงานทั้งหมดจําแนกตามแผนงาน โดยสามารถคลิกที่ปุม   เพื่อแสดง

รายละเอียดความคืบหนาโครงการ ผลการเบิกจายงบประมาณ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร ผลผลิต และ

ผลลัพธ ของโครงการ โดยระบบจะแสดงหนาจอ ดังภาพ 

 

 
ภาพแสดงหนาจอรายละเอียดความคืบหนาโครงการ 

2) รายงานความกาวหนาตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร 
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รายงานความกาวหนาตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรเปนรายงานที่ใชในการติดตามผลการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่แตละหนวยงานที่รับผิดชอบในการรายงานผล โดยสามารถคนหาไดตาม

เดือนที่รายงาน และรายงานเดือนลาสุด โดยมีข้ันตอนในการดูรายงานดังนี้ 

 คลิกเมนู “รายงาน” เมนูยอย “รายงานความกาวหนาตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร” จะแสดง

หนาจอใหเลือกชุดขอมูล ดังภาพ 

 

 
ภาพหนาจอเลือกชดุขอมูลรายงานความกาวหนาตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร 

 

 จากภาพหนาจอเลือกชุดขอมูลรายงานความกาวหนาตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรใหคลิกที่ 

จะแสดงหนาจอใหคนหารายงาน ดังภาพ 

 
ภาพหนาจอคนหารายงานความกาวหนาตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร 

 

 ในการคนหารายงาน สามารถดําเนินการไดดังนี ้

ลําดับ รายการ คําอธิบาย 

1 หนวยงาน ระบบแสดงหนวยงานของผูใชงานไมตองเลือก 

2 ปงบประมาณ ระบบแสดงปงบประมาณปจจุบัน 
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ลําดับ รายการ คําอธิบาย 

3 ประจําเดือนปงบ สามารถเลือกดูรายงานเดือนลาสุด หรือ รายงานของแตละเดือนในปงบประมาณได

ตามตองการ จากนั้นใหคลิกปุม  ระบบจะแสดงผลการคนหาดังภาพ 

 
 

3) รายงานความกาวหนาตัวชี้วัดพื้นฐาน 

รายงานความกาวหนาตัวชี้วัดพื้นฐานเปนรายงานที่ใชในการติดตามผลการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัดที่แตละหนวยงานรับผิดชอบในการรายงานผล โดยสามารถคนหาไดตามเดือนที่รายงาน 

โดยมีข้ันตอนในการดูรายงานดังนี ้

 คลิกเมนู “รายงาน” เมนูยอย “รายงานความกาวหนาตัวชี้วัดภารกิจพ้ืนฐาน” จะแสดง

หนาจอใหเลือกชุดขอมูล ดังภาพ 

 

 
ภาพหนาจอเลือกชดุขอมูลรายงานความกาวหนาตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน 

 

 จากภาพหนาจอเลือกชุดขอมูลรายงานความกาวหนาตัวชี้วัดภารกิจพ้ืนฐานใหคลิกที่ 

จะแสดงหนาจอรายงานขอมูลเดือนปจจุบัน ดังภาพ 
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ภาพหนาจอคนหารายงานความกาวหนาตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน 

 

 ในการคนหารายงาน สามารถดําเนินการไดดังนี ้

ลําดับ รายการ คําอธิบาย 

1 หนวยงาน ระบบแสดงหนวยงานของผูใชงานไมตองเลือก 

2 ปงบประมาณ ระบบแสดงปงบประมาณปจจุบัน 

3 ประจําเดือนปงบ สามารถเลือกดูรายงานตามเดือนที่ตองการ เมื่อเลือกเรียบรอยแลวระบบจะแสดง

ขอมูลตามเดือนที่เลือกโดยอัตโนมัติ 

 

 


