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คู่มือการใช้งานระบบ e-Project 

 ภายใต้ฐานระบบสารสนเทศคณะมนษุยศาสตร์ E-HUMANITIES 

 
1. เข้าใช้งานระบบผา่นหนา้ Login ของระบบสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ E-HUMANITIES โดยใช้ 

CMU MIS ACCOUNT เมื่อ Login เข้าระบบจะพบแถบเมนู “ฐานข้อมูลโครงการ” ในช่องซ้ายของจอ 

**แถบเมนทูี่จะเห็น คือ รายการโครงการ และรายงานสารสนเทศ เทา่นั้น 

 

2. การจัดท าค าขอโครงการให้เลือกที่เมนู “รายการโครงการ” จะปรากฏหน้าต่างรายการโครงการ

หลักของหน่วยงาน ซึ่งสามารถเลือกดูรายละเอียดของโครงการต่างๆ ในนี้  การบันทึกโครงการใหม่ 

สามารถด าเนินการโดยกดปุ่ม “+เพิม่โครงการ” ด้านบนมุมซ้ายของหนา้ต่าง 

2 

1 



2 
 

3. เมื่อกดปุ่ม “+เพิ่มโครงการ” จะปรากฏหน้าต่างให้ระบุรายละเอียดของโครงการ โดยเริ่มจาก

ข้อมูลทั่วไป ให้ท าการบันทึกให้ครบถ้วน โดยเฉพาะในข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง เมื่อ

กรอกข้อมูลเสร็จใหท้ าการกดปุ่ม “บันทึก” 

4. เมื่อบันทึกข้อมูลทั่วไปเสร็จแล้วกดปันทึก ระบบจะปรากฏแถบเมนูด้านซ้ายของจอ ให้บันทึก

รายละเอียดโครงการในขั้นตอนต่อไป ให้ท าการบันทึกตามล าดับ 

 

 

 

 

กรอกรายละเอียด 
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5. หนา้ต่างการบันทึก ยุทธศาสตร์ สามารถระบุได้มากกว่า 1 โดยท าตามขั้นตอนซ้ า 

 

6. หน้าต่างการบันทึก การบูรณาการ ส าหรับกิจกรรมที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน      การ

วิจัย หนังสือ ต ารา ระบบการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

เลือกยุทธศาสตร ์2 

1 

3 
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7. หน้าต่างการบันทึก ความเสี่ยง หมายถึง กิจกรรมในโครงการนั้นๆ ส่งผลให้ลดโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ที่คณะก าหนดในประเด็นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

กรณีที่เจ้าของโครงการมีข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นใดนอกเหนือจากประเด็นที่คณะก าหนด 

สามารถระบุในช่อง “หมายเหตุ” และบันทึกได้ 

8. หนา้ต่างการบันทึก หลักการและเหตุผล  

1 

3 

2 เลือกประเด็นที่สามารถลดความเสี่ยง 

ระบุข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงเท่าน้ัน 4 

5 
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9. หน้าต่างการบันทึก แผนการด าเนินการ โดยการกดปุ่ม “เพิ่มข้อมูลกิจกรรม” และบันทึก

กิจกรรมและช่วงเวลาของกิจกรรมนั้นๆ (สามารถเพิ่มกิจกรรมได้มากกว่า 1 โดยด าเนินการตาม

ขั้นตอนซ้ า) เมื่อระบุกิจกรรมเสร็จให้ก าหนดค่าน้ าหนักในแต่ละกิจกรรม โดยผลรวมของค่า

น้ าหนักต้องได้เท่ากับ 100 และกดบันทึกค่าน้ าหนัก 

 

10. หน้าต่างการบันทึก กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมในโครงการ 

1 

2 ระบุค่าน้้าหนัก 

3 
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11. หนา้ต่างการบันทึก การวัดผลประเมินผล (สามารถเพิ่มตัววัดผลได้มากกว่า 1 โดยด าเนนิการตาม

ขั้นตอนซ้ า) 

12. หนา้ต่างการบันทึก ผู้รับรองโครงการ  

1 

ระบุตัววัดผลทีส่อดคลอ้งกับ
วัตถุประสงค์โครงการ 

2 
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ยุทธศาสตร์ ประธานยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ผศ.ทรงพันธ์  ตันตระกูล  

รองคณบดีฝา่ยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพนัธ์ 

กายภาพและสิง่แวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 2 ด้านอาหาร สุขภาพ และผู้สูงอายุ ผศ.ณรงค์   ศขิิรัมย ์

รองคณบดีฝา่ยวิจยัและบริการวชิาการ 

ยุทธศาสตร์ 3 ด้านล้านนา ผศ.ดร.วีรวรรณ  วงศ์ปิน่เพช็ร์   

รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ 4 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก 

 โครงการระดับปรญิญาตร ี อาจารย์ ดร.ชลาธปิ  วสุวัต 

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ 

 โครงการระดับปรญิญาโท – เอก ผศ.ดร.วีรวรรณ  วงศ์ปิน่เพช็ร์   

รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 

 โครงการหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และ

โครงการศิษย์เก่า 

ผศ.ทรงพันธ์  ตันตระกูล  

รองคณบดีฝา่ยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพนัธ์ 

กายภาพและสิง่แวดล้อม 

 โครงการต่างประเทศ  โครงการแลกเปลี่ยน

นักศึกษา 

อาจารย์ ดร.ศรนัภัทร  วงศพ์ุฒิ 

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพันธ์ 

ยุทธศาสตร์ 5 วิจัยท่ีเป็นเลิศ ผศ.ณรงค์   ศขิิรัมย ์

รองคณบดีฝา่ยวิจยัและบริการวชิาการ 

ยุทธศาสตร์ 6 บริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน์แก่

สังคม 

ผศ.ณรงค์   ศขิิรัมย ์

รองคณบดีฝา่ยวิจยัและบริการวชิาการ 

ยุทธศาสตร์ 7 แสวงหารายได้เพื่อพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

ผศ.วลัยพร    กาญจนการณุ 

รองคณบดีฝา่ยบรหิาร 

ยุทธศาสตร์ 8 บริหารจัดการเชิงบูรณาการ 

 โครงการบรหิารองคก์ร ด้านอาคาร 

ห้องปฏิบตัิการ สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ระบบ 

IT การประชาสัมพนัธอ์งคก์ร 

ผศ.วลัยพร    กาญจนการณุ 

รองคณบดีฝา่ยบรหิาร 

 โครงการบรหิารงานบุคคลและพัฒนา

บุคลากร 

อาจารย์อนัญญา   รัตนประเสรฐิ 

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ 

 โครงการด้านแผน ความเสี่ยงและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

อาจารย์ ดร.อารยา  ผลธญัญา 

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 
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แหล่งงบประมาณ เจ้าหน้าที่งานการเงินฯ ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ 

งบประมาณจากเงินรายได้ 

- งบกลาง 

- งบ ป.ตรี-ปกติ 

- งบ ป.โท-ปกติ 

- งบวิชาพืน้ฐาน 

- งบกิจการนักศึกษา 

นางเยาวลักษณ์   เกตุดี 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

งบประมาณจากเงินรายได้ 

- งบ ป.ตรี-ภาคพิเศษ 

- งบ ป.โท-ภาคพิเศษ 

นางสาวอัญชลี   มอญเพ็ชร 

พนักงานปฏิบัติงาน 

งบภายนอก 

- งบ HAS Center 

- งบจากโครงการตา่งประเทศ 

- งบจากค่าลงทะเบียน/ได้รับการ

สนับสนุนจากหนว่ยงาน

ภายนอก 

นางสาวอัญชลี   มอญเพ็ชร 

พนักงานปฏิบัติงาน 

งบประมาณจากเงินแผน่ดิน นางสาววราภรณ์   รื่นเริง 

นักการเงินและบัญชี 
 

13. หนา้ต่างการบันทึก ประมาณการค่าใช้จ่าย  
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14. การสั่งพมิพ์เอกสาร ในการขออนุมัตโิครงการจะมีแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง จ านวน 3 ฉบับ คอื 

- ค าขออนุมัติโครงการ 

- แบบ คก01 

- ประมาณรายรับ-รายจ่าย (คก02) 

โดยสามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้ 2 วิธี ได้แก่ 

วิธีที่ 1 กดสั่งพิมพ์ในแถบเมนูค าสั่ง “สั่งพิมพ”์ หลังจากที่บันทกึรายละเอียดโครงการครบถ้วน

แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีที่ 2 ย้อนมายังหน้าหลังของรายการโครงการ กดปุ่ม เคร่ืองมือ แล้วเลือกสั่งพมิพ์ 
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15. การตรวจสอบสถานะโครงการ โดยสังเกต ดังนี้ 

- ช่องคอลัมน์ “เลขที่ค าขอ” หากบันทึกข้อมูลทั่วไปแล้วกดบันทึก จะได้รับเลขที่ค าขอทันที 

โดยในช่องสถานะจะขึ้นเป็น “รอการพิจารณา” หน่วยงานเจ้าของโครงการยังสามารถแก้ไข

รายละเอียดของโครงการได้ โดยกดปุ่มเครื่องมอื และ แก้ไข 

- ช่องคอลัมน์ “เลขที่โครงการ” และ “สถานะ” หากแผนกระบวนการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว

จะมีการปรับสถานะตามผลการพิจารณา คือ อนุมัติ/ไม่อนุมัติ โดยโครงการที่ได้รับอนุมัติจะ

ปรากฏเลขที่โครงการ และสามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ e-Budget ได้

ต่อไป โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการจะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดโครงการได้ หาก

ประสงค์แก้ไขให้ตดิต่อเจา้หนา้ที่งานนโยบายและแผนฯ เท่านั้น 
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16. การรายงานผลโครงการ  

โครงการที่ได้รับการอนุมัติ เมื่อด าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ ต้องมีการรายงานตามช่วงระยะเวลาของ
แผนการด าเนินงานของโครงการที่ระบุไว้ เพ่ือเป็นการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ โดยมีวิธีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

- กรณีที่มีกิจกรรม ในแผนการด าเนินงานในโครงการมากกว่า 1 กิจกรรม ให้เจ้าของโครงการ
ด าเนินการเข้าไปบันทึก “รายงานผลกิจกรรม” หมายเลข 1-3 ตามล าดับ หลังเสร็จสิ้นการด้าเนินงานในแต่
ละกิจกรรมนั้นทุกครั้ง 

 

กรอกผลด้าเนินงาน พร้อมระบุรายละเอียด
การด้าเนินงานพอสังเขป และแนบ

หลักฐานการด้าเนินงาน เช่น รูปภาพ หรือ
แบบประเมินกิจกรรม 

1 

2 

3 
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- กรณีที่มีกิจกรรมในโครงการเพียงครั้งเดียว หรือเป็นการด าเนินกิจกรรมครั้งสุดท้ายใน
โครงการ ให้เจ้าของโครงการรายงานผลการด าเนินงานโครงการให้ครบทั้ง 3 หัวข้อ คือ (1) รายงานผล
กิจกรรม (2) รายงานกลุ่มเป้าหมาย และ (3) รายงานประเมินผลตัวชี้วัด 

**ข้อสังเกต หากร้อยละความส้าเร็จของโครงการครบ 100% จะไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ (แถบเมนูจะหายไป) 

17. การออกรายงานผลการด าเนินงานโครงการ เพื่อสั่งพิมพ์เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน

ภาพรวมของโครงการ รายงานต่อคณะ ซึ่งสามารถกดพิมพ์ทันที่ และสามารถบันทึกเป็นไฟล์ 

Word ได้ 2 วธิี ตามกรอบในภา 


