สารบัญ
หน้า
วิธีการใช้ งานระบบมาตรฐานครอบครัวเข้ มแข็ง
 การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ
 การใช้งานโปรแกรมประเมินครอบครัวตนเอง
 การบันทึก ค้นหา แก้ไขหรื อลบข้อมูลข้อมูลในระบบ
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วิธีการใช้ งานระบบมาตรฐานครอบครัวเข้ มแข็ง
โปรแกรมที่รองรับการทางานของระบบมาตรฐานครอบครัวเข้ มแข็ง
สามารถทางานได้บนเว็บเบราเซอร์ (web browser) ต่าง ๆ ได้ เช่น Google Chrome ทุกเวอร์ ชนั่ ,
Internet web browser ทุกเวอร์ ชนั่ , Firefox ทุกเวอร์ ชนั่ , หรื อโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้งานในการเปิ ดเว็บไซด์
(website) เมื่อต้องการเข้าใช้งาน เช่น
1. การเปิ ดโปรแกรมทีใ่ ช้ งานในการเปิ ดเว็บไซด์ (website)
Google Chrome
a. ให้เปิ ดโปรแกรม Google Chrome ที่มีไอคอน (icon) รู ป

ที่อยูบ่ นหน้าจอ (Desktop)

คลิกเมาส์ที่นี่

2. การเข้ าเว็บระบบฐานข้ อมูลครอบครัวเข้ มแข็ง
a. หลังจากเปิ ดใช้งานเว็บเบราเซอร์ ให้พิมพ์ ดังนี้

http:// stat.thaifamily.in.th
พิมพ์ขอ้ ความ “http:// stat.thaifamily.in.th
”

***ข้ อควรระวัง*** หากพิมพ์ ในรู ปแบบ www.stat.thaifamily.in.th จะไม่ สามารถเข้ าเว็บระบบ
ฐานข้ อมูลครอบครัวเข้ มแข็งได้
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b. หลังจากเข้าสู่เว็บ http:// stat.thaifamily.in.th จะปรากฏหน้าจอ ดังรู ปด้านล่าง ให้ใช้เมาส์
คลิกไปที่ “ เข้าสู่เว็บไซต์” ดังรู ป

คลิกเมาส์ที่นี่

c. เมื่อใช้เมาส์คลิกไปที่ “ เข้าสู่เว็บไซต์” จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้
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3.

เข้ าระบบ/ลงทะเบียน/เปลีย่ นรหัสผ่าน (User)

เป็ นส่ วนของผูท้ ี่ดูแลและเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ เช่น คียบ์ นั ทึกข้อมูลแบบสารวจ หรื อแก้ไข หรื อ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่น ๆ ผูใ้ ช้งานสามารถทารายการต่าง ๆได้ดงั นี้
3.1 ล๊อกอินเข้าระบบ (Login)
3.2 ลงทะเบียน (Register)
3.3 เปลี่ยนแปลงแก้ไขรหัสผ่าน (Change password)
3.1 การลงทะเบียน สาหรับผูใ้ ช้งานระบบครั้งแรกให้ท่านลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบก่อน
a. การลงทะเบียนเพื่อเข้าระบบ ให้คลิกไปที่ “ลงทะเบียน (Register)” ดังรู ป

คลิกเมาส์ที่นี่

b. เมื่อคลิกไปที่ “ลงทะเบียน (Register)” จะปรากฏหน้าจอข้อกาหนดและเงื่อนไขดังรู ป
ด้านล่าง
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c. ให้อ่านข้อกาหนดและเงื่อนไขให้ครบทุกข้ออย่างละเอียด แล้วเลือกยอมรับเงื่อนไข
หลังจากนั้นคลิกเลือก “ตกลง” ดังรู ป

2. คลิก “ยอมรับเงื่อนไข”

1. คลิก “ตกลง”
d. จะปรากฏหน้าต่างให้กรอกข้อมูลผูใ้ ช้ ดังรู ป ให้ผใู้ ช้กรอกข้อมูลให้ครอบถ้วน แล้วทา
การคลิกที่ “สร้างผูใ้ ช้”

1.กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง

ที่อยูห่ น่วยงานที่ท่านสังกัด

4.

2.คลิก “สร้างผูใ้ ช้”
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e. หากสร้างผูใ้ ช้สาเร็ จสมบูรณ์ ระบบจะปรากฏดังรู ป

ระบบขึ้นข้อความ“สร้างผูใ้ ช้งานเสร็ จสมบูรณ์” แล้วจึงจะ
ถือว่าท่านได้ลงทะเบียนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว

หากต้องการเข้าสู่ ระบบให้คลิกเลือก “ทางานต่อ” แต่หาก
ยังไม่ใช้งานขณะนี้สามารถออกจากหน้าเว็บได้เลย

3.2 ตัวอย่างการสร้ าง User ใหม่

คลิกเมาส์

ตัวอย่างการสร้ าง User ใหม่
ชื่อผูใ้ ช้งาน : demo
ชื่อผูใ้ ช้งานต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น และต้องมีความยาวไม่นอ้ ยกว่า 4 ตัวอักษร
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รหัสผ่าน : demo1234
รหัสผ่านต้องมีความยาวไม่นอ้ ยกว่า 6 ตัวอักษร และต้องประกอบด้วยตัวอักษร ซึ่งสามารถ
ใช้ได้ท้ งั ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และถ้าต้องการให้มีความปลอดภัยขอให้มี อักขระพิเศษ
เช่น ! @ # $ % ^ & * > < ) ( ฿ + - = ? ผสม (ตัวอย่าง รหัสผ่าน บางรัก123-> 123^-^love
++doodee890)
ยืนยันรหัสผ่าน : demo1234
อีเมลล์ : demo@hotmail.com
คาถามเพื่อความปลอดภัย : sport
คาถามเพื่อความปลอดภัยคือ เป็ นคาถามที่เราจาได้ดีและไม่ลืมมีไว้เพื่อเราลืม รหัสผ่าน
หรื อลืม login name เราจะสามารถใช้คาถามเพื่อความปลอดภัยในการยืนยันตัวตนที่จะส่ ง
username และ password ไปให้ได้
คาตอบเพื่อความปลอดภัย : football
เป็ นการยืนยันกับคาถาม จะใช้เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน เมื่อมีการลืมรหัสผ่านหรื อ
ลืมรหัสผูใ้ ช้งาน
คานาหน้า : นาย
ชื่อ

: บุญมี

นามสกุล : บุญเหลือน้อย
เลขที่บตั รประชาชน : - ให้ใส่ เลขที่บตั รประชาชน 13 หลัก
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1234-1234
เมื่อคียข์ อ้ มูลเรี ยบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม “สร้างผูใ้ ช้” เพื่อทาการสร้างผูใ้ ช้งานใหม่ ดังรู ป
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คลิกเมาส์

เมื่อสร้างชื่อผูใ้ ช้งานเรี ยบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งให้ทราบว่าสร้างเสร็ จเรี ยบร้อย ให้กดปุ่ ม “ทางานต่อ” เพื่อ
ทางานต่อไป
3.3

การเข้ าระบบ สาหรับผูใ้ ช้งานระบบที่ผา่ นการลงทะเบียนมาเรี ยบร้อยแล้ว
User ที่จะเข้ามาเปลี่ยนหรื อแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ จะต้องทาการ ล๊อกอินเข้าระบบก่อน เสมอถ้ายังไม่มี

user ให้ทาการ ลงทะเบียนก่อน
ชื่อผูใ้ ช้งาน (User name) คือ ชื่อที่ได้ลงทะเบียนผูใ้ ช้งานไว้แล้ว
รหัสผ่าน (Password) คือ รหัสผ่านที่ได้ทาการลงทะเบียนไว้แล้ว

1.

2.

3.

คลิกเข้าระบบ

ใส่ Username และ

Password

คลิก “ลงชื่อเข้า”
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ข้อความแสดงชื่อผูเ้ ข้าใช้งานระบบ

4.
5.

***ข้ อควรระวัง*** หากชื่ อผู้ใช้ ทปี่ รากฏอยู่ไม่ ใช่ ชื่อผู้ใช้ ให้ ออกจากระบบแล้ วทาการเข้ าระบบใหม่

3.4 การเปลีย่ นรหัสผ่าน

1.

คลิกเลือกเปลี่ยนรหัสผ่าน

2.

กรอก username และรหัสผ่านใหม่
ใหม่
3.

4.

คลิกเปลี่ยนรหัส

ข้อความแสดงเปลี่ยนรหัสผ่านเรี ยบร้อย
รหัสผ่านของท่านเปลี่ยนเสร็ จสมบูรณ์

5.

คลิกทางานต่อ หากท่านต้องการใช้งานในระบบ
ต่อไป
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4.การใช้ งานโปรแกรมประเมินครอบครัวตนเอง
ในหัวข้ อนีส้ ามารถเข้ าใช้ งานได้ ท้งั บุคคลทัว่ ไปและผู้ใช้ งานทีม่ ีการลงทะเบียนในระบบเรียบร้ อย
แล้ ว ใช้ สาหรับให้ บุคคลทัว่ ไปเข้ ามาประเมินความเข้ มแข็งของ
ครอบครัวทั่วไป มีการใช้ งานดังนี้
1.

คลิกเลือกประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวตนเอง

2.

อ่านวิธีการใช้และคลิกเลือก “ทาแบบทดสอบ”

3.

4.

คลิกตอบแบบทดสอบให้ครบทุกข้อ

เมื่อตอบแบบทดสอบครบทุกข้อและ
คลิกเลือก “ดูผลการประเมิน” ด้านล่าง

5.

ระบบจะประมวลผลการประเมินครอบครัวตนเอง
ของท่านว่ามีความเข้มแข็งมากน้อยเพียงใด

การบันทึก ค้ นหา แก้ ไขหรือลบข้ อมูลข้ อมูลในระบบ
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1. การบันทึกข้ อมูล ในการกรอกแบบประเมิน ผูใ้ ช้งานสามารถกรอกแบบประเมินได้ คือ
1.1

กรอกแบบประเมินระดับครอบครัว

1.2

ค้นหาแบบประเมินหลาย ๆ ชุด

5. กรอกแบบประเมินระดับครอบครัว
ในการใช้งานถ้าผูใ้ ช้งานต้องการประเมินครอบครัวและต้องการกรอกแบบประเมินให้
เลือกการกรอกแบบประเมินจากเมนูดา้ นซ้ายมือ (ดังรู ป)
1.

คลิกเลือก “กรอกแบบประเมินระดับครอบครัว

จะได้หน้าจอกรอกแบบประเมินระดับครอบครัวดังรู ป
2.

ใส่เลขที่แบบสอบถาม 13 หลัก ประกอบด้วย
เลขหลักที่ 1 – 7 คือ รหัสพื้นที่
เลขหลักที่ 8 คือ รหัสแบบสอบถาม (ระดับครอบครัว = 1 ระดับชุมชน = 2)
เลขหลักที่ 9 – 10 คือ เลข 2 ตัวสุดท้ายของปี พ.ศ. (54,55,...)
เลขหลักที่ 11 – 13 คือ เลขที่แบบสอบถาม 3 ตัว (001, 002, … ,080)

ดังนั้น เมื่อผูใ้ ช้งานที่ลงทะเบียนเรี ยบร้อยแล้วและเข้ากรอกแบบประเมิน ระบบจะใส่
ตัวเลข 10 ตัวแรกให้อตั โนมัติ ผูใ้ ช้งานเพียงกรอกตัวเลข เลขที่แบบสอบถาม 3 ตัว เพิ่ม
เท่านั้น
เมื่อกรอกข้
ลครบในแต่
วงสามารถคลิ
กเลือกบันนทึระบบจะใส่
กข้อมูลได้
ดังนั้น เมื่อผูใ้ 3.ช้งานที
่ลงทะเบีอยมูนเรี
ยบร้อยแล้ลวะช่
และเข้
ากรอกแบบประเมิ
ทุกช่อวตั งโนมั
ระบบจะท
นทึกข้อมู3ลทีตัว่ท่าเพินได้
ตัวเลข 10 ตัวแรกให้
ติ เลขทีาการบั
่แบบสอบถาม
นั้น แล้ว เพื่อกัน
่มเท่การอกไว้
ปั ญหาข้อมูลหาย กรณี เครื่ องค้างหรื อไฟดับ แนะนาให้ผใู ้ ช้งานทา
การบันทึกข้อมูลทุกช่วงคาถาม เพื่อความสะดวกในการเรี ยกแบบ
สอบมาดาเนินการบันทึกต่อในครั้งต่อไป
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ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินระดับครอบครัว
กรอกแบบประเมินใหม่ ให้กดปุ่ มเมนู “เพิ่ม” เพื่อให้สามารถทาการบันทึกรายการใหม่ได้

คลิกเมาส์

กดปุ่ ม “ยกเลิก” เมื่อต้องการยกเลิกการกรอกข้อมูลใหม่
คลิกเมาส์

กดปุ่ ม “บันทึกข้อมูล” เมื่อต้องการจัดเก็บข้อมูล ดังรู ป

คลิกเมาส์

เมื่อการบันทึกข้อมูลเรี ยบร้อยจะแจ้งข้อความสี แดง
แต่ถา้ มีการบันทึกเลขที่ใบประเมินซ้ าจะแสดงข้อความดังรู ป
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การค้ นหาแบบประเมินทีบ่ ันทึกไว้ แล้ ว

ในการค้นหาแบบประเมินที่เคยบันทึกไว้แล้วนั้นให้ใส่ เลขที่ใบสมัครที่ ช่องเลขที่ใบสมัครแล้วกด
ปุ่ มค้นหาที่ เมนู (ดังรู ป) ระบบจะทาการค้นหาและแสดงข้อมูลที่เคยบันทึกไว้มาแสดง
คียเ์ ลขที่แบบบสอบถาม

คลิกเมาส์

กดปุ่ มค้นหา จะได้ดงั รู ป

จากรู ปถ้าระบบค้นหาข้อมูลพบจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ แต่ถา้ ไม่พบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล”
ดังรู ป
การ

แก้ ไขแบบประเมินทีบ่ ันทึกไว้แล้ว

หลังจากค้นหาข้อมูลพบดังด้านบน เมื่อต้องการแก้ไขให้กดปุ่ ม “แก้ไข” จากเมนูดา้ นบนดังรู ป
คลิกเมาส์
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จะได้ดงั รู ป ระบบจะทาการเปิ ดให้ทาการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ใน field ได้ และเมื่อแก้ไขข้อมูล
เรี ยบร้อยก็ให้กดปุ่ ม “บันทึกข้อมูล” อีกครั้งเพื่อทาการบันทึกข้อมูล ดังรู ป

คลิกเมาส์

การยกเลิกแบบประเมินทีบ่ นั ทึกไว้ แล้ ว

เมื่อทาการค้นหาแบบประเมินที่ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้วนั้น เมื่อต้องการ ยกเลิกถาวร หรื อลบ
ให้กดปุ่ ม “ลบ” ดังรู ป ระบบจะทาการลบข้อมูลอย่างถาวร
คลิกเมาส์

การค้ นหาแบบประเมินทีละหลาย ๆ ชุด

คลิกเมาส์
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การค้นหาแบบประเมินหลายชุดหรื อแยกเป็ นกลุ่มของแบบประเมิน ให้เลือก ค้นหาแบบประเมิน
พร้อมกัน จากเมนูดา้ นขวามือ ดังรู ป เมื่อเลือกแล้ว จะได้ดงั รู ป
1.

คลิกเลือกประเภทแบบสอบถาม
3.

คลิกเลือกจังหวัด อาเภอ ตาบล ตามลาดับ

2.

คลิกเลือก view

4.

คลิกเลือกแบบสอบถามที่ตอ้ งการ
แก้ไข หรื อลบ

เมื่อค้นหาข้อมูลดังรู ป user สามารถทาการแก้ไข หรื อ ลบ แบบสอบถามได้ (อ่านรายละเอียดวิธีการ
แก้ไขหรื อลบได้ จากหัวข้อก่อนหน้านี้)

14

