
 
 

๒๘ 
 

ส่วนที่ ๘ 
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

 กลไกการติดตามประเมนิผลการด าเนินงาน เป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่มุ่งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งทีเ่ป็นเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เสนอให้ผู้รับผดิชอบการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมตา่ง ๆ เป็นไตรมาสจึงได้ก าหนดกลไกลการปรับแผนยุทธศาสตร์และการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพือ่น าขอ้มลูของการประเมินมาปรบัใช้ในปีถัดไป ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรับเปลี่ยน
เป้าหมายของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลงในระหวา่งปีและในปีถัดไปด้วย 
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
 ๑. ติดตามการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นรายไตรมาส 
 ๒. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงานโรงเรยีนพุทธศาสนาวันอาทิตย ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผน
จัดสรรงบประมาณ ๒๕๖๔ ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ๓. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของแต่ละโครงการเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการ
ติดตามตรวจสอบหรอืใช้เป็นข้อมูลอา้งอิงในแผนต่อไป 
 
 
 
 



 
 

๒๙ 
 

ตารางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของแต่ละโครงการ 
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

********** 
 
 
ที ่

 
 

ผลผลิต /กิจกรรม /โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
 

งบประมาณ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

(ค่าตอบแทนครู) 
            ๖๐๐,๐๐๐ มหาวิทยาลยั 

๒ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
(ค่าตอบแทนยานพาหนะรับส่งพระอาจารย์) 

            ๔๐,๐๐๐ มหาวิทยาลยั 

๓ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
(ค่าอาหารกลางวัน) 

            ๒๐๐,๐๐๐ มหาวิทยาลยั 

๔ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
(ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ) 

            ๑๕๐,๐๐๐ มหาวิทยาลยั 

๕ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
(ค่าตอบแทนแม่บ้านแม่ครัว) 

            ๑๐๐,๐๐๐ มหาวิทยาลยั 

๖ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
(ค่าวัสดุการศึกษา ค่างานพิมพ์และเอกสาร 

ค่าไปรษณียภ์ัณฑ์) 

            
๒๕,๐๐๐ ในงบ 

๗ โครงการจดักิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา 
(วางพวงมาลา วันปิยะมหาราช) 

            ๑๐,๐๐๐ ส่วนงาน 



 
 

๓๐ 
 

 
 
ที ่

 
 

ผลผลิต /กิจกรรม /โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
 

งบประมาณ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๘ โครงการสิ่งก่อสร้าง (จัดซื้อท่ีดิน)              ๘,๐๐๐,๐๐๐ ส่วนงาน 

๙ 
โครงการจดักิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา 

(วางพวงมาลา สมเด็จพระบวรราชเจ้า ฯ ) 
            

๑๐,๐๐๐ ส่วนงาน 

๑๐ 
สอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรยีน 

ที่ ๑/๒๕๖๓ 
            

๑๐,๐๐๐ ส่วนงาน 

๑๑ ครุภณัฑ์ ส านักงาน อุปกรณ์ ห้องเรียน             ๗๔๐,๐๐๐ ส่วนงาน 

๑๒ 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเทศน์ทศชาติ  

“พระมโหสถบัณฑิตชาดก” 
            - - 

๑๓ กิจกรรมท าบญุปีใหม่ วันครู และวนัเด็ก             - - 
๑๔ กิจกรรมวันมาฆบูชา               

๑๕ 
สอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรยีน 

ที่ ๒/๒๕๖๓ 
            

๑๐,๐๐๐ ส่วนงาน 

 
๑๖ 

โครงการมอบประกาศนยีบัตร 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

            ๕๐,๐๐๐ มหาวิทยาลยั 
๕๐๐,๐๐๐ ส่วนงาน 

๑๗ 
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรู้อนและบวช

เนกขัมมจาริณภีาคฤดรู้อนถวายเป็นพระราชกุศล 
            

๑๐๐,๐๐๐ ส่วนงาน 

๑๘ 
โครงการแปลงนาพุทธเกษตรสาธติตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
            

๑๐๐,๐๐๐ ส่วนงาน 



 
 

๓๑ 
 

 

 
 
ที ่

 
 

ผลผลิต /กิจกรรม /โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
 

งบประมาณ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๙ 
โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปญัญาดา้นอาหาร

และศลิปหัตถกรรม 
            ๑๐๐,๐๐๐ ส่วนงาน 

๒๐ โครงการตรวจเยี่ยมกิจการสาขา พอ.มจร             ๑๐๐,๐๐๐ ส่วนงาน 

๒๑ ผู้ควบคุมงานอาคารเอนกประสงค ์             ๑๖๒,๐๐๐ ส่วนงาน 

๒๒  กรรมการตรวจรับงานเอนกประสงค์             ๕๐,๐๐๐ ส่วนงาน 

๒๓ 
โครงการพัฒนาศักยภาพครู พอ.มจร 

นิเทศครูสอน 
            

๕๐,๐๐๐ ส่วนงาน 

๒๔ 
กิจกรรมปฐมนิเทศและพิธีแสดงตน 

เป็นพุทธมามกะ 
            ๒๐,๐๐๐ มหาวิทยาลยั 

๒๕ 
โครงการจดักิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา 

(ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้าฝน) 
            - - 

๒๖ 
กิจกรรมเฉลมิพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทร 
มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    

            - - 

๒๗ 
โครงการจดักิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ 

 วันแม่แห่งชาติ เทศน์มหาชาติ“พระเตมีย์ชาดก” 
            ๑๐,๐๐๐ มหาวิทยาลยั 

๑๐๐,๐๐๐ ส่วนงาน 



 
 

๓๒ 
 

 


