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 การกํากับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการเปนกิจกรรมท่ีสําคัญ  เพราะสามารถนําขอมูลนั้นมา

วิเคราะหติดตาม  กํากับการบริหารงบประมาณอยางถูกตองและเพียงพอ  อีกท้ังยังเปนขอมูลสําหรับผูบริหาร

เพ่ือใหสามารถตัดสินใจในการบริหารหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้  งานนโยบายและแผน จึงไดจัดทําคูมือการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป 

เพ่ือสรางความเขาใจในสาระสําคัญ กลไกของการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปใหกับ

บุคลากร     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งข้ึน   นอกจากนี้ยังเปนการสรางกรอบแนวความคิดเดียวกัน  ซ่ึง

ทําใหเกิดความเขาใจในการติดตามและประเมินผลมากข้ึน  และขอมูลท่ีจะไดรับจากการติดตามและ

ประเมินผลนี้  จะเกิดประโยชนตอการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีไดอยางดียิ่ง 

ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานแกบุคลากร          

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวของตอไป 
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การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิราชการประจําป  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

1. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารงบประมาณโครงการ กิจกรรม การดําเนินงานตาง ๆ 

ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได  

2. เพ่ือใชในการวางแผนการจัดทําโครงการ กิจกรรม และงบประมาณของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีปตอไป 

3. เพ่ือทราบความกาวหนา สภาพ ผลการดําเนินงาน ตลอดจนปญหาอุปสรรค 

2. ขอบเขต 

 การติดตาม เปนกระบวนการในการบริหารงาน เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานท่ีจะชวยให

ระบบการวางแผนและการบริหารงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาประสงคท่ีกําหนดไว โดยรวบรวม

ขอมูลตามระบบงาน เชน เปาหมาย วิธีการ ผลการปฏิบัติงาน แลวนํามาวิเคราะห เพ่ือนําไปใช

ประโยชนในการปรบัปรุงแกไข และเพ่ือใหไดผลงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  

 การติดตามเปนวิธีการในการตรวจสอบการดําเนินงาน/โครงการท่ีไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติ

การประจําปของหนวยงาน วามีงาน/โครงการในไตรมาสนั้นๆ กําลังดําเนินการอยูในลักษณะใด คือ 

กําลังดําเนินการอยู ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว หรือยังไมไดดําเนินการ ใหรายงานผลตามแบบฟอรมท่ี

ทางมหาวิทยาลัยกําหนดไว และสงใหกับทางกองนโยบายและแผน    

 

3. คําจํากัดความ 

 การติดตาม  หมายถึง กระบวนการในการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานเปน

ระยะๆ วาเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม และมีการรายงานปญหาท่ีเกิดข้ึน  

 การประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการใชดุจพินิจ และคานิยมในการพิจารณาตัดสิน

คุณคา ความเหมาะสม ความคุมคา หรือผลสัมฤทธิ์ของเหตุการณ โครงการ หรือสิ่งอ่ืนใด หลังจากท่ี

ไดมีการเปรียบเทียบผลท่ีวัดได โดยวิธีการใดๆ ก็ตามกับเปาหมาย วัตถุประสงคหรือเกณฑท่ีกําหนดไว  

 การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของ

แผนงานหรือโครงการตาง ๆ เปนระยะๆ อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพ่ือประเมินวาสามารถ

ปฏิบัติงานหรือโครงการใหเปนไปตามพันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีต้ังไวหรือไม โดยมีการ

รายงานผลแกผูท่ีเก่ียวของดวย  
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ร ะบบติ ด ต ามแล ะ ปร ะ เ มิ นผล แห ง ช า ติ  eMENSCR (Electronic Monitoring and 

Evaluation System of National Strategy and Country Reform) หมายถึง  เปนระบบในการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาของหนวยงานของรัฐ โดยกําหนดใหแตละหนวยงาน

จะตองเปนผูดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายละเอียดขอมูลแผนงาน/โครงการ ท่ีสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. ประสานงานหรือรวมประชุมกับฝายแผนฯ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบนโยบาย แผน

ยุทธศาสตร พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ และแผนงานตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย  

2. วิเคราะหนโยบายและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร/

แผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติราชการ และแผนงานตางๆ ของคณะใหสอดคลองกัน รวมท้ังจัดทํา

รูปเลมแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะ และเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

3. วิเคราะหตัวชี้วัดตัวของคณะ/มหาวิทยาลัย  และตรวจสอบวัตถุประสงค/ตัวชี้วัดของ

โครงการตางๆ ของคณะใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของคณะ และมหาวิทยาลัย  

4. ประสานงานและติดตามโครงการตามแผนงานดานบริการวิชาการ และแผนงานดานการ

พัฒนาทองถ่ินตามพระราโชบายของคณะ วิเคราะหผลการดําเนินโครงการตามแผน จัดทํา

รายงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

5. ติดตามและผลประเมินผลแผนปฏิบตัิราชการประจาํป และตรวจสอบรายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณใหเปนไปตามแผนงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ และเรงรัดการดําเนินโครงการตางๆ 

ของคณะไปเปนไปตามระยะเวลา  

6. ทวนสอบวัตถุประสงค/ตัวชี้วัดของโครงการในเบื้องตนใหสอดคลองกับแผนของคณะกอน

สงไปขออนุมัติจากผูบริหาร และติดตามผลการดําเนินโครงการตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

7. รวบรวม ติดตาม วิเคราะหผลการดําเนินงานตามโครงการ จัดทํารายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานตามไตรมาส ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ และรายงานตางๆ ท่ี

เก่ียวของ เสนอคณะและมหาวิทยาลัย 

8. จัดทําบัญชีครุภัณฑของคณะใหเปนปจจุบัน จัดทําบัญชีการจําหนายครุภัณฑท่ีชํารุด

ประจาํป และจัดทํารายงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เสนอคณะและมหาวิทยาลัย 

9. ศึกษาทําความเขาใจแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย วิเคราะห และจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยงของคณะ รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงประจําป  
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10. จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน และแผนรายไดของคณะ รวมท้ังวิเคราะหและรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนตอผูบริหาร 

11. จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการติดตามและควบคุม

ภายในประจําป รายงานผลการติดตามตรวจสอบฯ และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ของคณะเสนอตอมหาวิทยาลัย 

12. รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร ขอมูล และหลักฐานท่ีเก่ียวของกับงานนโยบายและแผน รวมท้ัง

แผนงานดานการพัฒนาทองถ่ินตามพระราโชบายของคณะใหเปนระบบ และอํานวยความ

สะดวกแกบุคลากรของคณะในการสืบคนขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

13. ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายหรือรองขอจากมหาวิทยาลัย คณะ บุคลากร และนักศึกษา 

รวมท้ังประสานงานกับฝายหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภายในและภายนอกเพ่ือใหการ

ดําเนินงานของคณะเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุ

เปาประสงคตามแผนยุทธศาสตรของคณะและมหาวิทยาลัย 
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5. มาตรฐานคุณภาพงาน 

 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีแผนปฏิบัติการประจําปเปน

เครื่องมือ แบงสาระสําคัญในการประเมินผลงานเปน 4 สวน คือ  

 1. การติดตามเปาหมายการใชจายงบประมาณ 

 2. การติดตามแผนกิจกรรมประจํา ทุก 3 เดือน  

 3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  

 4. การประเมินประโยชนของแผนปฏิบัติการ  

 ขอมูลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลดังกลาว ตองมีความถูกตอง โปรงใสตรวจสอบได 

และผานการพิจารณากลั่นกรองอยางดีกอนนําเสนอผูบริหารเพ่ือใชในการตัดสินใจ เนื่องจากการ

ดําเนินงานตาง ๆ ตองคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากรและนิสิตใหมากท่ีสุด (คูมือ

การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป ฝายแผนงาน สํานักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ ตุลาคม 

2554) 

 ระบบและกลไกสําคัญท่ีดําเนินการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปไปใชกํากับ

ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  แผนยุทธศาสตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ.2560-2564) ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร

คือ  

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเท่ียว  

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพคร ู

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาทองถ่ิน  

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 

 และพันธกิจหลักของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ดาน คือ   

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมมีความโดดเดนดานเทคโนโลยีดิจิทัล และสงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิต 

2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสม กับ

การเปนวิชาชีพชั้นสูง 

3. ผลิตงานวิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรม ดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

4. พัฒนาทองถ่ินใหบริการวิชาการ ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม 
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5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติราชการ ของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนไปดวยความเรียบรอย ผูรับผิดชอบโครงการสรุปการ

ดําเนินกิจกรรม/โครงการ และเจาหนาท่ีนโยบายและแผนจะทําหนาท่ีรวบรวมพรอมวิเคราะหขอมูล

จัดทํารายงานเสนอตอ คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร

คณะฯ พิจารณาเพ่ือใหขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทําแผน/แผนปฏิบัติ

ราชการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศในปถัดไป เจาหนาท่ีนโยบายและแผนจะรวบรวมขอคิดเห็น

เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ ตอไป  

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป สรุปเปนตารางไดดังนี้  

ท่ี การติดตาม/

ประเมินผล 

ระยะเวลา ผูใหขอมูล วิธีการ กลไก 

1 ติดตามเปาหมายการ

ใชจายงบประมาณ 

ทุกเดือน การเงิน ติดตามการขอ

อนุมัติเงิน

ประจํางวดและ

การใชจาย 

1) ฝายแผนงาน 

2 ติตามแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ทุกไตรมาส ทุกหนวยงาน ติดตามการ

ปฏิบัติงานตาม

ปฏิทินกิจกรรม

ประจําไตรมาส 

2) ฝายแผนงาน

รวบรวมขอมลู

เสนอ

กรรมการนโยบาย

และการพัฒนา

มหาวิทยาลยั ทุก

ไตรมาส 

3 ประเมินผลสัมฤท ธ์ิ

ของโครงการ/กิจกรรม 

ปลายป

งบประมาณ 

ทุกหนวยงาน ใชแบบติดตาม

และประเมินผล

แผนปฏิบัติการ

ประจําป 

3) หนวยงาน

เจาของโครงการ

รายงานผลการ

ปฏิบัติงานตอฝาย

แผนงาน 

4 ประเมินประเมิน

ประโยชนของ

แผนปฏิบัติการ 

ปลายป 

งบประมาณ 

ทุกหนวยงาน ใชแบบติดตาม

และประเมินผล

แผนปฏิบัติการ

ประจําป 

4) หาแนวทางการ

แกไขปญหา เพ่ือหา

แนวทางปรับปรุง

การทํางานใหดี

ยิ่งข้ึน  
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5 กระบวนการจดัทํา

แผนงาน/แผนปฏิบัติ

การในปถัดไป 

ปลายป 

งบประมาณ 

ทุกหนวยงาน ประชุมระดม

สมองจัดทํา

แผน สรุปและ

ประเมินผล 

5) พัฒนางานอยาง

ตอเน่ือง  

ตารางท่ี 1 แสดงกลไกการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป (อางอิงตาราง คูมือการ

ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป ฝายแผนงาน สํานักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ ตุลาคม 

2554) 

 การติดตามประเมินผลกําหนดใหรายงานเปนรายไตรมาส ( 3 เดือน ) ปงบประมาณละ 4 

ครั้ง คือ รายงานทุกสิ้นเดือน ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน และกันยายน 

 ไตรมาสท่ี 1    การรายงานผลการดําเนินงานระหวาง 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.  

 ไตรมาสท่ี 2    การรายงานผลการดําเนินงานระหวาง 1 ม.ค.- 31 มี.ค.  

 ไตรมาสท่ี 3    การรายงานผลการดําเนินงานระหวาง 1 เม.ย.- 30 มิ.ย.  

 ไตรมาสท่ี 4    การรายงานผลการดําเนินงานระหวาง 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 

 

 1. ตัวชี้วัด : การรายงานผลการติดตาม แลวเสร็จ ภายใน 15 วัน   

 2. เกณฑ :  ระยะเวลา   25 วัน    มีคาเทากับ  1  คะแนน 

  ระยะเวลา 20 วัน มีคาเทากับ 2 คะแนน 

  ระยะเวลา 15 วัน มีคาเทากับ 3 คะแนน 

  ระยะเวลา 10 วัน มีคาเทากับ 4 คะแนน 

  ระยะเวลา 5 วัน มีคาเทากับ 5 คะแนน 

 

 ในการนี้คูมือการปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป โดย

อาศัยระบบยอย 2 ระบบ คือ  

1. ระบบบันทึกโครงการ (3D)  เปนระบบท่ีบันทึกขอมูลการพิจารณาโครงการ เพ่ือให

ผูบริหารไดพิจารณาไดรวดเร็วและลดการใชกระดาษ 

2. ระบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป เปนระบบติดตามการใช

งบประมาณ และติดตามการดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน ดังตอไปนี้ 
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6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงข้ันตอนการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

ตรวจสอบโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการในแตละไตรมาส 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศแจงผูรับผิดชอบ

โครงการใหรายงานภายใน 15 วัน             

หลังส้ินไตรมาสนั้น 

ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการรายงานผล

พรอมสงมายังฝายนโยบายและแผน     

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไตรมาสที่ 2 

(มกราคม-มีนาคม) 

 

ไตรมาสที่ 3 

(ตุลาคม-ธันวาคม) 

 

ไตรมาสที่ 4 

(ตุลาคม-ธันวาคม) 

 

ฝายนโยบายและแผนดําเนินการ นาํเขาระบบ

ติดตามและประเมินผลแหงชาติ eMENSCR  

ไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม-ธันวาคม) 

 

จัดทํารายงานรอบ 6, 12 เดือน 

วิเคราะหขอมูล แบบติดตามและประเมนิผล
แผนปฏิบัติราชการประจาํป 

กําหนดปฏิทินการติดตาม 

จัดทําเคร่ืองมือติดตาม  

เสนอมหาวิทยาลัย 
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การปรับแผนปฏิบัติราชการประจําป 

 การปรับแผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรม ท่ีมีผลทําใหวัตถุประสงค เปาหมาย หรือ

งบประมาณการดําเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารคณะเปนผู

พิจารณาเห็นชอบและดําเนินการปรับไดทันที แลวแจงใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ เพ่ือ

ดําเนินการปรับแผนตอไป  

 

วิธีการติดตามและประเมินผล 

 1. การติดตามเปาหมายการใชจายงบประมาณ (งบประมาณรายได, งบประมาณแผนดิน)  

 1.1  ติดตามการใชจายเงินงบประมาณประจําทุกเดือน จากรายงานสถานะทางการเงิน

ประจําเดือน  

       1.1.1 ติดตามการใชเงินใหสอดคลองตามแผนและนโยบายมหาวิทยาลัย  

    1.2 ติดตามการใชงบประมาณจากโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ประจําทุกเดือนจากแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป  

   1.2.1 ติดตามการใชเงินงบประมาณใหเปนไปตามแผนท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป  

   1.2.2 กรณีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําปตองแจง

มหาวิทยาลัยทราบ เพ่ือนําเงินไปจัดสรรในการดําเนินโครงการอ่ืน ๆ ตอไป 

 2. การติดตามแผนกิจกรรม 

1. ศึกษา วิเคราะหขอมูล แบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตามยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและนโยบาย ท้ัง 3 สวน  

2. จัดทําแผน การดําเนินงาน กําหนดปฏิทินวันและเวลาของแตละไตรมาสในการสงแบบ

ติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาํป ตามวันและเวลาท่ีกําหนด  

3. จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานใหมีความครอบคลุม 

ชัดเจนและ สะดวกตอการติดตามและรายงานผลของผูเก่ียวของ  

4. แจงใหผูรับผิดชอบจัดสงรายงานความกาวหนาการดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ ใน

แบบฟอรม รายงานท่ีกําหนด ในรอบไตรมาสนั้น ๆ ภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

5. ตรวจสอบความครบถวนของการรายงานผลการดําเนินงาน หากขอมูลไมครบถวน แจง 

ผูรับผิดชอบตามยุทธศาสตร ตัวชี้วัดนั้นปรับแกไขขอมูลสงขอมูลมาใหใหม  

6.  ฝายนโยบายและแผนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นําขอมูลกรอกเขาระบบ โดยผาน

ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ eMENSCR ผานเว็บไซต  
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ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 9 จาก 83 

 

7. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ในรอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 

เสนอผูบริหารระดับสูงของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และนําสงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 3. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการในปถัดไป  

  - ทุกสาขาวิชาเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีจําทําในปงบประมาณถัดไปมาท่ีฝาย

นโยบายและแผน 

  - ฝายนโยบายและแผน รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมจากทุกสาขาวิชาท่ีนําเสนอ 

และขอมูลปงบประมาณท่ีผานมา เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป  

  - จัดประประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหทุกสาขาวิชาเขารวมประชุม 

เปนการระดมสมอง เพ่ือใหไดแผนปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพ นําไปใชปถัดไป  

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 10 จาก 83 

 

คูมือการใชงาน  บันทึกโครงการ 

1. การเขาสูโปรแกรม 

 1) ทําการกรอกรหัสผูใช และรหัสผาน ดังรูปภาพ 1 

 2) เม่ือกรอกรหัสชื่อ และรหัสผาน เรียบรอยแลว คลิ๊กท่ีปุม ok เพ่ือเขาสูระบบ ถาตองการ

ยกเลิกคลิ๊กท่ีปุม cancel เพ่ือทําการยกเลิกและปดหนาตาง Login 

 

รูปภาพ 1 แสดงการกรอกขอมูลเพ่ือเขาสูระบบ 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 11 จาก 83 

 

2. การเขาสูการบันทึกโครงการ 

 1) คลิ๊กเลือกบันทึกโครงการ   

 

รูปภาพ 2 แสดงเมนู บันทึกโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 12 จาก 83 

 

 

2) การบันทึกโครงการ  ประกอบดวย 6 หนา ดวยกันดังนี้  

    2.1 หนา 1 

รูปภาพ 3 แสดงการกรอกขอมูล หนา 1 

 

มีรายละเอียดดังนี้  

1. เลือก งาน/โครงการ โดยคลิ๊กเลือกท่ี  เพ่ือเลือกงาน/โครงการ 

2. เลือกสถานภาพ โดยคลิ๊กท่ี  เพ่ือเลือกสถานภาพ  

3. เลือกประเภท โดยคลิ๊กท่ี  เพ่ือเลือกประเภท  

4. เลือกกิจกรรมหลัก/โครงการ โดยคลิ๊กท่ี  เพ่ือเลือกกิจกรรมหลัก/โครงการ 

5. กรอกชื่อผูเสนอโครงการ 

6. เลือกประเด็นยุทธศาสตร โดยคลิ๊กท่ี  เพ่ือเลอกประเด็นยุทธศาสตร  



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 13 จาก 83 

 

7. เลือกเปาประสงค โดยคลิ๊กเลือกท่ี  เพ่ือเลือกเปาประสงค  

8. เลือกตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย สามารถเลือกไดมากกวา 1 รายการ โดยติ๊กเครื่องหมายถูกหนารายการ

ท่ีตองการเลือก  

9. กรอกสถานท่ีดําเนินการ  

 2.2) หนา 2 

 

รูปภาพ 4 แสดงการกรอกขอมูลหนา 2 

 

มีรายละเอียดดังนี้  

1. กรอกขอมูลหลักการและเหตุผล ไดรับ  

2. กรอกขอมูลวัตถุประสงคไดรับ  

3. กรอกขอมลชื่อหนวยงานภายใน หรือ โปรแกรมวิชาท่ีรับผิดชอบโครงการ  

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 14 จาก 83 

 

 2.3) หนา 3 

 

รูปภาพ 5 แสดงการกรอกขอมูลเชิงปริมาณ 

 

มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1. การกรอกขอมูลเชิงปริมาณ ใหคลิ๊กท่ี ปุม เพ่ิมรายการ 

2. กรอกขอมูลดัชนีชี้วัดความสําเร็จ จํานวนเปาหมาย ไตรมาส 1 จํานวนเปาหมาย ไตรมาส 2 จํานวน

เปาหมาย ไตรมาส 3 จํานวนเปาหมาย ไตรมาส 4 หนวยนับ จากนั้นใหคลิ๊กท่ีปุม ตกลง  

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 15 จาก 83 

 

 

รูปภาพ 6 แสดงการกรอกขอมูลเชิงคุณภาพ 

 

มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1. การกรอกขอมูลเชิงคุณภาพใหคลิ๊กท่ี ปุม เพ่ิมรายการ 

2. กรอกขอมูลดัชนีชี้วัดความสําเร็จ จํานวนเปาหมาย ไตรมาส 1 จํานวนเปาหมาย ไตรมาส 2 จํานวน

เปาหมายไตรมาส 3 จํานวนเปาหมาย ไตรมาส 4 หนวยนับ จากนั้นใหคลิ๊กท่ีปุม ตกลง 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 16 จาก 83 

 

 

รูปภาพ 7 แสดงการกรอกขอมูลเชิงเวลา  

มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1. การกรอกขอมูลเชิงเวลา ใหคลิ๊กท่ีปุม เพ่ิมรายการ 

2. กรอกขอมูลดัชนีชี้วัดความสําเร็จ จํานวนเปาหมาย ไตรมาส 1 จํานวนเปาหมาย ไตรมาส 2 จํานวน

เปาหมาย ไตรมาส 3 จํานวนเปาหมาย ไตรมาส 4 หนวยนับ จากนั้นใหคลิ๊กท่ีปุม ตกลง  

 

 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 17 จาก 83 

 

 

 

รูปภาพ 8 การลบรายการของหนา 3 

 

มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1. คลิ๊กรายการท่ีตองการลบรายการ  

2. คลิ๊กท่ีปุม ลบรายการ เพ่ือลบรายการ 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 18 จาก 83 

 

 2.4) หนา 4 

 

รูปภาพ 9 แสดงการกรอกขอมูลหนา 4 

มีรายละเอียดดังนี้  

1. เพ่ิมรายการแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายสามารถเพ่ิมขอมูลไดดังนี้  

 1) คลิ๊กท่ีปุม เพ่ิมรายการ เพ่ือเพ่ิมรายการ จะปรากฏหนาตางดังรูปภาพ 10  

 

รูปภาพ 10 แสดงรายละเอียดการเพ่ิมรายการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย  



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 19 จาก 83 

 

รูปภาพ 11 แสดงหนากรอกรายการครุภัณฑ 

 

มีรายละเอียดดังนี้ 

1. กรอกกิจกรรม 

2. เลือกหนวยนับ โดยการคลิ๊กท่ี  เพ่ือเลือกหนวยนับ 

3. เลือกแหลงเงินท่ีใชงบประมาณ โดยการคลิ๊กท่ี  เพ่ือเลือกงบ  

4. เลือกหมวดหลัก โดยการคลิ๊กท่ี  เพ่ือเลือกหมวดหลัก  

5. สวนคาครุภัณฑใหคลิ๊กท่ีปุม เพ่ิม จะปรากฏ หนาตาง รายการครุภัณฑ ดังรูปภาพ 11  

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 20 จาก 83 

 

รูปภาพ 12 แสดงรายการครุภัณฑ  

 

มีรายละเอียดดังนี้  

1. กรอกรายการครุภัณฑ  

2. เลือกหนวยนับ โดยการคลิ๊กท่ี  เพ่ือเลือกหนวยนับ  

3. กรอกราคา/ตอหนวย  

4. กรอกจํานวน  

5. คลิ๊กท่ีปุม เพ่ิมรายการ เพ่ือเพ่ิมรายการครุภัณฑ จะไดขอมูลดังรูปภาพ 12  

6. ถาตองการลบรายการตองเลือกรายการท่ีตองลบ แลวคลิ๊กท่ีปุม ลบรายการ เพ่ือลบ ขอมูลรายการ

ครุภัณฑ  

7. คลิ๊กท่ีปุม เพ่ือบันทึกรายการ  

#การกรอกขอในรูปภาพ 10 (ตอจากรูปท่ี 10)  

6. กรอกไตรมาสในชองกรอก 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 21 จาก 83 

 

7. กรอกรายละเอียดการใชจายในชองกรอก  

8. คลิ๊กท่ีปุม ตกลง 

 

รูปภาพ 13 แสดงขอมูลรายการแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจาย 

รูปภาพ 14 แสดงหนาจอการแกไขรายการ 

2.5) หนา 5 

ถาตองการแกไขขอมูลใหคลิ๊กท่ีรายการแลว

คลิ๊กท่ีปุมแกไขรายการ ตามท่ีหมายเลข 1 

ชี้จากนั้นจะปรากฏหนาจอ ดังรูปภาพ 14 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 22 จาก 83 

 

 

รูปภาพ 15 แสดงการกรอกขอมูลหนา 5 มีรายละเอียดดังนี้  

มีรายละเอียดดังนี้  

1. กรอกขอมูลผลผลิต  

2. กรอกขอมูลผลลัพธ  

3. กรอกขอมูลผลกระทบ 

4. กรอกขอมูลวิธีการติดตามและการประเมินผล  

 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 23 จาก 83 

 

2.6) หนา 6 

 

รูปภาพ 16 แสดงการกรอกขอมูลหนา 6 มีรายละเอียดดังนี้  

มีรายละเอียดดังนี้  

1. กรอกขอมูลการบูณาการโครงการรวมกับ และพันธกิจ ยุทธศาสตรเม่ืออทําการกรอกขอมูล

ครบถวนแลวใหคลิ๊กท่ีปุม บันทึกพิมพ เพ่ือทําการบันทึกขอมูล  

 

รูปภาพ 17 แสดงการบันทึกขอมูลเสร็จส้ิน 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 24 จาก 83 

 

คลิ๊กท่ีปุม OK เพ่ือทําการยืนยันการบันทึกขอมูลเสร็จแลวรายงานหนาเวิรดจะปรากฏข้ึนตามภาพท่ี 18  

รูปภาพ 18 แสดงไฟล word โครงการ 

3. การรายงานสรุปโครงการ 

 1) คลิ๊กเลือกบันทึกโครงการ  รายงานสรุปโครงการ  ดังรูปภาพ 19 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 25 จาก 83 

 

 

รูปภาพ 19 แสดงเมนูรายงานโครงการ 

 2) คลิ๊กแสดงพิมพ รายงานตามหนวยงาน ดังรูปภาพ 20 

รูปภาพ 20 แสดงเมนูพิมพรายการตามหนวยงาน 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 26 จาก 83 

 

 

รูปภาพ 21 แสดงหนาจอเตรียมรายงาน 

 2) กดปุม แสดง/พิมพ รายงานตามหนวยงาน (แลวกด OK) แลวรอจนกวาจะข้ึนรายงาน 

(Excel) ข้ึนมาตามรูปภาพ 21 แลวสั่งพิมพ  

 

รูปภาพ 22 แสดงรายงานโครงการท่ีบันทึกเขาระบบ 

*เม่ือบันทึกครบทุกโครงการแลว ใหรวบรวม เอกสารโครงการท้ังหมด พรอมรายงานสรุปโครงการ สง 

กองนโยบายและแผน* 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 27 จาก 83 

 

รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

ผานระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ 

1. การเขาสูระบบ 

เว็บไซต https://emenscr.nesdb.go.th 

 

 
 

2. หนาหลักของระบบ EMENSCR 

 

 

กรอก Username และ Password 

ระบบแจงใหรายงานความกาวหนา 

ใหผูรายงาน Click “รับทราบ” 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 28 จาก 83 

 

3. กรอกรหัสโครงการที่ตองการบันทึกผลการดําเนินงาน 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

กรอกรหัสโครงการ 

(เลขท่ี ศธ.ของแตละโครงการ 

ศธ.0555.34-62-015 

1. ไปที่หัวขอ “จัดการโครงการ” 

2. Click “แกไขโคงการ” 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 29 จาก 83 

 

4. รายงานผลการดําเนินงาน 

4.1 หนาจอ แสดงรายละเอียดโครงการทั้งหมด 6 หัวขอ 

 
 

4.2 ใหผูรายงาน เลื่อนไปดานลางสุดและ Click “หนาถัดไป” จนถึงหัวขอที่ 6 “ผล

การดําเนินงาน” 

 
 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 30 จาก 83 

 

4.3 รายงานผลการดําเนินงานตามไตรมาส และกิจกรรมที่หนวยงานไดรับจัดสรร

งบประมาณ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

1. เลือกไตรมาสท่ี จะรายงาน  

2. เลือกกิจกรรมท่ีจะรายงาน 

กรองรายละเอียดการรายงานผลตาม       

“แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ปงบประมาณ 

พ.ศ.2562 (รายงานตามยุทธศาสตร) 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 31 จาก 83 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Click “บันทึกรางโครงการ” 

 

Click “บันทึกรางโครงการ” 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 32 จาก 83 

 

 

7. เอกสารอางอิง 

 1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ป 2560-2564 

 2. แผนยุทธศาสตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ป 2560-2564 

 3. แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562 

3. แบบรายงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 2562   

4. คูมือการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป ฝายแผนงาน สํานักงาน

มหาวิทยาลัยทักษิณ ตุลาคม 2554 

4. แนวทางการเสนอแผนระดับท่ี 3 เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ฉบับ พฤษภาคม 

2562 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

5. คูมือการใชงานระบบ eMENSCR 

6. คูมือการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 33 จาก 83 

 

8. แบบฟอรมที่ใช  

 

แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายจายตามยุทธศาสตร) 

คณะ/สํานัก/สถาบัน........................................................ 

   ไตรมาสท่ี 1   1 ต.ค.- 31 ธ.ค.    ไตรมาสท่ี 2  1 ม.ค.- 31 มี.ค.   

   ไตรมาสท่ี 3 1 เม.ย.- 30 มิ.ย.    ไตรมาสท่ี 4  1 ก.ค.- 30 ก.ย. 

1. ยุทธศาสตรท่ี  .................................................................................................................................  

2. โครงการหลัก .................................................................................................................................  

3. โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................... 

4. วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม 

4.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) ....................................................................................................... 

6. เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) ................................................................................................... 

7. ตัวชี้วัด เปาหมาย และผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

7.1 เชิงปริมาณ   

7.2 เชิงคุณภาพ   

7.3 เชิงเวลา   

7.4 เชิงงบประมาณ   

บรรลุเปาหมายรอยละ  

8. งบประมาณ  ไดรับจัดสรร......................บาท เบิกจายจริง....................คงเหลือ ......................บาท 

9. ผลการดําเนินงาน 

.................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 
10. องคความรูและบทเรียนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 34 จาก 83 

 

11. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
.................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 
12. ขอเสนอแนะ .................................................................................................................................. 

 

  ลงชื่อ ............................................... ผูรายงาน 

         (.................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 35 จาก 83 

 

 

 

 

แบบรายงานช้ีแจงผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรณี อยูระหวางดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ ยกเลิกโครงการ 

 

           รหัสโครงการ................................................  

1. โครงการหลัก (ของมหาวิทยาลัย) .................................................................................................... 

2. โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................... 

3.  ผูรับผิดชอบ..........................................................หลักสูตร/สาขาวิชา............................................. 

  อยูระหวางดําเนินการ  ข้ันตอน................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

  ยังไมไดอยูระหวางดําเนินการ  เนื่องจาก................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

  ยกเลิกโครงการ  เนื่องจาก......................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

        ........................................................ 

        (......................................................) 

         ผูรับผิดชอบโครงการ 

        ........................................................ 

        (......................................................) 

          คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 36 จาก 83 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

 

โครงการ................................................................................................................................ 

ระหวางวันท่ี........................................................................ 

สถานท่ี............................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

.................................................................................................. 

ตําแหนง ................................................................................... 

 หนวยงาน ................................................................................. 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 37 จาก 83 

 

สารบัญ 

 
หนาท่ี 

คํานํา (บทสรุป) 

รายงานผลการดําเนินงาน 

1) ชื่อโครงการ 

2) หนวยงาน 

3) ผูรับผิดชอบ 

4) หลักการและเหตุผล 

5) วัตถุประสงค 

6) ลักษณะโครงการ 

7) ระยะเวลาดําเนินการ 

8) งบประมาณ 

9) วัน/เวลา/สถานท่ีปฏิบัติงาน 

10) งานทีปฏิบัติ/กิจกรรม 

11) ผูเขารวมกิจกรรม/กลุมเปาหมาย 

12) การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 

13) การประเมินผลตามตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมล 

14) ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ ความคิดเห็น 

ภาคผนวก 
1) โครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

2) คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน  

3) หนังสือเชิญ/ประชาสัมพันธ 

4) กําหนดการท่ีเก่ียวของ  

5) รายชื่อผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม  

6) เอกสารประกอบโครงการ/กิจกรรม  

7) เครื่องมือท่ีใชในการประเมินโครงการ/กิจกรรม  

8) ภาพถายประกอบโครงการ/กิจกรรม  

9) เอกสารทางการเบิกจายงบประมาณท่ีเก่ียวของ  

10) อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการ/กิจกรรม  



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 38 จาก 83 

 

คํานํา  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 39 จาก 83 

 

รายงานผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 

 

 รหัสโครงการ/กิจกรรม..................................... 

1. ช่ือโครงการ........................................................................................................................................ 

2. หนวยงาน (สาขาวิชา,คณะ) ..............................................................................................................  

3. ผูรับผิดชอบโครงการ......................................................................................................................... 

4. หลักการและเหตุผล 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

5. วัตถุประสงค (ตามท่ีระบบไวในวัตถุประสงคของโครงการและผลท่ีคาดวาจะไดรับ) 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

6. ลักษณะโครงการ  

   6.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

 ...................................................................................................................................................... 

 6.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 ...................................................................................................................................................... 

 6.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

 ...................................................................................................................................................... 

 6.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

   6.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

 ...................................................................................................................................................... 
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ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 40 จาก 83 

 

6.6 กรณีเปนกิจกรรม ท่ีดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 

ดานของหนวยงานและมหาวิทยาลัย  

   อัตลักษณ 

    ซ่ือสัตย   มีวินัย   ใฝเรียนรู 

  เอกลักษณ 

     ทองเท่ียว   อาหาร     

  คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน 

    ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  

    ดานความรู 

    ดานทักษะทางปญญา 

    ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

    ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี 

6.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ  

        การเรียนการสอน รายวิชา   กิจกรรมนักศึกษา 

    การวิจัย     การบริการวิชาการแกสังคม 

    การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ประเภทโครงการ/กิจกรรม  

      โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

  โครงการดานการบริการทางวิชาการ  โครงการวิจัยเพ่ือสรางสะสมองคความรู    

 โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โครงการ อ่ืน ๆ ...................................... 

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 

 ...................................................................................................................................................... 

8. งบประมาณ 

 8.1 แหลงเงินงบประมาณ ประเภทเงิน  

       งบประมาณรายได (บ.กศ.)  งบประมาณแผนดิน  งบประมาณอ่ืนๆ  

 8.2 จํานวนงบประมาณท่ีไดรับ...................บาท เบิกจายจริง.............บาท ยอดเหลือ................บาท

  

9. วัน/เวลา/สถานท่ีปฏิบัติงาน 

 ...................................................................................................................................................... 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 41 จาก 83 

 

10. งานท่ีปฏิบัติ/กิจกรรม   

 ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  
 1. การวางแผนการทํางาน (Plan) 
  ................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................................... 
 2. การปฏิบัติ (Do) 
  ................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................................... 
 3. การตรวจสอบงาน (Check) 
  .................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................. 
 4. การปรับปรุงการดําเนินการใหเหมาะสม (Act) 
  .................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................. 

11. ผูเขารวมกิจกรรม/กลุมเปาหมาย         

  ................................................................................................................................................. 

12. การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม (ประเมินผลตามวัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม) 

  ................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................. 

13. การประเมินผลตามตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการประเมิน การบรรลุ

เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  :      

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  :  

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :  

   

 

 

 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน :     

14. ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ ความคิดเห็น 

  ................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................. 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 42 จาก 83 

 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 43 จาก 83 

 

9. การควบคุมเอกสาร  

1. มีการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบโปรแกรมสําเร็จรูป มีการกําหนดเลขรหัสผานในการเขาไป

แกไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เอกสาร เฉพาะผูรับผิดชอบท่ีมีหนาท่ีชัดเจนเทานั้นเพ่ือปองกันการแกไข 

ปรับปรุงขอมูลใด ๆ ในฐานขอมูล 

2. มีการเรียกดูขอมูลในรูปแบบโปรแกรมสําเร็จรูป และรายงานเปนกระดาษออกจากระบบ

เพ่ือดูขอมูลได 

3. มีการเก็บรวบรวมเอกสารเขาแฟม เพ่ือใหคนหางายและจัดเก็บไวท่ีงานนโยบายและแผน

คณะ 

 

10. ขอมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 ในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ  ควรมีขอมูลสารสนเทศในการสนับสนุน

การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ขอมูลโครงสรางของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ฐานขอมูลระบบบริหารจัดการขอมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

   – ระบบ 3 D  

   - ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ eMENSCR 

3. ฐานขอมูลระบบบริหารจัดการขอมูลกองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

 

11. ขอเสนอแนะ 

 1. ในแตละปไมควรมีการปรับแผนการใชเงินมากเกินไป อยางนอยปละไมเกิน 2 ฉบับ  

2. โครงการทุกโครงการควรดําเนินงานใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดตามแผนการ       

ดําเนินงาน เพ่ือไมใหเกิดความลาชาในชวงระยะเวลาใกลสิ้นปงบประมาณ 

3. การจัดทําโครงการควรคํานึงถึงโครงการท่ีเปนภาพรวม ระบุรายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัดท่ีชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลไดงาย และควรเปนโครงการท่ีมี 

เปนรูปธรรมเพ่ือผลการดําเนินชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 44 จาก 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 45 จาก 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางการสรุปโครงการ 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 46 จาก 83 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 47 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 48 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 49 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 50 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 51 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 52 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 53 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 54 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 55 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 56 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 57 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 58 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 59 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 60 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 61 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 62 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 63 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 64 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 65 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 66 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 67 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 68 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 69 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 70 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 71 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 72 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 73 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 74 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 75 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 76 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 77 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 78 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 79 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 80 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 81 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 82 จาก 83 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขครั้งท่ี :  3 วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2565 หนา 83 จาก 83 
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