
ภาสิกา  แจมจำรัส
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คูมือการปฏิบัติงาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำป



ก 

 

 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัตริาชการประจําป 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงครั้ง ครั้งท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกายน 62 

วันท่ีอนุมัติใช 1 ตุลาคม 2562 

จัดทําโดย ภาสิกา   แจมจํารัส 

สอบทานโดย ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน   เตชะเพชรไพบูลย 

อนุมัติโดย คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองตอสัญญาจางระดับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

 

ข 

คํานํา 
 

 การกํากับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการเปนกิจกรรมท่ีสําคัญ  เพราะสามารถนําขอมูลนั้นมา

วิเคราะหติดตาม  กํากับการบริหารงบประมาณอยางถูกตองและเพียงพอ  อีกท้ังยังเปนขอมูลสําหรับผูบริหาร

เพื่อใหสามารถตัดสินใจในการบริหารหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้  งานนโยบายและแผน จึงไดจัดทําคูมือการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป 

เพื่อสรางความเขาใจในสาระสําคัญ กลไกของการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปใหกับ

บุคลากร     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งข้ึน   นอกจากนี้ยังเปนการสรางกรอบแนวความคิดเดียวกัน  ซึ่ง

ทําใหเกิดความเขาใจในการติดตามและประเมินผลมากข้ึน  และขอมูลท่ีจะไดรับจากการติดตามและ

ประเมินผลนี้  จะเกิดประโยชนตอการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีไดอยางดียิ่ง 

ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานแกบุคลากร          

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวของตอไป 
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การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

1. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารงบประมาณโครงการ กิจกรรม การดําเนินงานตาง ๆ 

ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได  

2. เพื่อใชในการวางแผนการจัดทําโครงการ กิจกรรม และงบประมาณของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีปตอไป 

3. เพื่อทราบความกาวหนา สภาพ ผลการดําเนินงาน ตลอดจนปญหาอุปสรรค 

 

2. ขอบเขต 

 การติดตาม เปนกระบวนการในการบริหารงาน เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานท่ีจะชวยให

ระบบการวางแผนและการบริหารงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาประสงคท่ีกําหนดไว โดยรวบรวม

ขอมูลตามระบบงาน เชน เปาหมาย วิธีการ ผลการปฏิบัติงาน แลวนํามาวิเคราะห เพื่อนําไปใช

ประโยชนในการปรับปรุงแกไข และเพื่อใหไดผลงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  

 การติดตามเปนวิธีการในการตรวจสอบการดําเนินงาน/โครงการท่ีไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติ

การประจําปของหนวยงาน วามีงาน/โครงการในไตรมาสนั้นๆ กําลังดําเนินการอยูในลักษณะใด คือ 

กําลังดําเนินการอยู ดําเนินการเสร็จส้ินแลว หรือยังไมไดดําเนินการ ใหรายงานผลตามแบบฟอรมท่ี

ทางมหาวิทยาลัยกําหนดไว และสงใหกับทางกองนโยบายและแผน    

 

3. คําจํากัดความ 

 การติดตาม  หมายถึง กระบวนการในการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานเปน

ระยะๆ วาเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม และมีการรายงานปญหาท่ีเกิดข้ึน  

 การประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการใชดุจพินิจ และคานิยมในการพิจารณาตัดสิน

คุณคา ความเหมาะสม ความคุมคา หรือผลสัมฤทธิ์ของเหตุการณ โครงการ หรือส่ิงอื่นใด หลังจากท่ี

ไดมีการเปรียบเทียบผลท่ีวัดได โดยวิธีการใดๆ ก็ตามกับเปาหมาย วัตถุประสงคหรือเกณฑท่ีกําหนดไว  

 การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของ

แผนงานหรือโครงการตาง ๆ เปนระยะๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อประเมินวาสามารถ
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ปฏิบัติงานหรือโครงการใหเปนไปตามพันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีต้ังไวหรือไม โดยมีการ

รายงานผลแกผูท่ีเกี่ยวของดวย  

ร ะ บ บ ติ ด ต า ม และ ป ร ะ เ มิ น ผลแ ห 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. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. ประสานงานหรือรวมประชุมกับฝายแผนฯ ของมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบนโยบาย แผน

ยุทธศาสตร พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ และแผนงานตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย  

2. วิเคราะหนโยบายและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร/

แผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติราชการ และแผนงานตางๆ ของคณะใหสอดคลองกัน รวมท้ังจัดทํา

รูปเลมแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะ และเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

3. วิเคราะหตัวช้ีวัดตัวของคณะ/มหาวิทยาลัย  และตรวจสอบวัตถุประสงค/ตัวช้ีวัดของ

โครงการตางๆ ของคณะใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของคณะ และมหาวิทยาลัย  

4. ประสานงานและติดตามโครงการตามแผนงานดานบริการวิชาการ และแผนงานดานการ

พัฒนาทองถ่ินตามพระราโชบายของคณะ วิเคราะหผลการดําเนินโครงการตามแผน จัดทํา

รายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  

5. ติดตามและผลประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป และตรวจสอบรายละเอียดการใชเงิน

งบประมาณใหเปนไปตามแผนงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และเรงรัดการดําเนินโครงการตางๆ 

ของคณะไปเปนไปตามระยะเวลา  

6. ทวนสอบวัตถุประสงค/ตัวช้ีวัดของโครงการในเบ้ืองตนใหสอดคลองกับแผนของคณะกอน

สงไปขออนุมัติจากผูบริหาร และติดตามผลการดําเนินโครงการตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

7. รวบรวม ติดตาม วิเคราะหผลการดําเนินงานตามโครงการ จัดทํารายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานตามไตรมาส ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ และรายงานตางๆ ท่ี

เกี่ยวของ เสนอคณะและมหาวิทยาลัย 

8. จัดทําบัญชีครุภัณฑของคณะใหเปนปจจุบัน จัดทําบัญชีการจําหนายครุภัณฑท่ีชํารุด

ประจําป และจัดทํารายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เสนอคณะและมหาวิทยาลัย 
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9. ศึกษาทําความเขาใจแผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย วิเคราะห และจัดทําแผน

บริหารความเส่ียงของคณะ รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเส่ียงประจําป  

10. จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน และแผนรายไดของคณะ รวมท้ังวิเคราะหและรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนตอผูบริหาร 

11. จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการติดตามและควบคุม

ภายในประจําป รายงานผลการติดตามตรวจสอบฯ และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ของคณะเสนอตอมหาวิทยาลัย 

12. รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร ขอมูล และหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับงานนโยบายและแผน 

รวมท้ังแผนงานดานการพัฒนาทองถ่ินตามพระราโชบายของคณะใหเปนระบบ และอํานวย

ความสะดวกแกบุคลากรของคณะในการสืบคนขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

13. ภารกิจอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมายหรือรองขอจากมหาวิทยาลัย คณะ บุคลากร และนักศึกษา 

รวมท้ังประสานงานกับฝายหรือหนวยงานอื่นๆ ท้ังภายในและภายนอกเพื่อใหการ

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 

และผานการพิจารณากล่ันกรองอยางดีกอนนําเสนอผูบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจ 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 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาทองถ่ิน  

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 

 และพันธกิจหลักของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ดาน คือ   

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมมีความโดดเดนดานเทคโนโลยีดิจิทัล และสงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิต 

2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสม กับ

การเปนวิชาชีพช้ันสูง 

3. ผลิตงานวิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรม ดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

4. พัฒนาทองถ่ินใหบริการวิชาการ ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 5 จาก 82 

 

5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติราชการ ของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนไปดวยความเรียบรอย ผูรับผิดชอบโครงการสรุปการ

ดําเนินกิจกรรม/โครงการ และเจาหนาท่ีนโยบายและแผนจะทําหนาท่ีรวบรวมพรอมวิเคราะหขอมูล

จัดทํารายงานเสนอตอ คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร

คณะฯ พิจารณาเพื่อใหขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทําแผน/แผนปฏิบัติ

ราชการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศในปถัดไป เจาหนาท่ีนโยบายและแผนจะรวบรวมขอคิดเห็น

เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ ตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 6 จาก 82 

 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป สรุปเปนตารางไดดังนี้  

ที ่ 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

รวบรวมขอมูล

เสนอ

กรรมการนโยบาย

และการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ทุก

ไตรมาส 

3 ประ เมินผลสัมฤท 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

ย่ิงข้ึน  

5 กระบวนการจัดทํา

แผนงาน/แผนปฏิบัติ

การในปถัดไป 

ปลายป 

งบประมาณ 

ทุกหนวยงาน ประชุมระดม

สมองจัดทํา

แผน สรุปและ

ประเมินผล 

5) พัฒนางานอยาง

ตอเน่ือง  

 

ตารางท่ี 1 แสดงกลไกการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป (อางอิงตาราง คูมือการ

ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป ฝายแผนงาน สํานักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ ตุลาคม 

2554) 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 7 จาก 82 

 

 การติดตามประเมินผลกําหนดใหรายงานเปนรายไตรมาส ( 3 เดือน ) ปงบประมาณละ 4 

ครั้ง คือ รายงานทุกส้ินเดือน 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. ตัวช้ีวัด : 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 เพื่อให

ผูบริหารไดพิจารณาไดรวดเร็วและลดการใชกระดาษ 

2. ระบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป เปนระบบติดตามการใช

งบประมาณ และติดตามการดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน ดังตอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 8 จาก 82 

 

6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงข้ันตอนการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป  

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

ตรวจสอบโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการในแตละไตรมาส 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศแจงผูรับผิดชอบ

โครงการใหรายงานภายใน 15 วัน             

หลังสิ้นไตรมาสน้ัน 

ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการรายงานผล

พรอมสงมายังฝายนโยบายและแผน     

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไตรมาสที่ 2 

(มกราคม-มีนาคม) 

 

ไตรมาสที่ 3 

(ตุลาคม-ธันวาคม) 

 

ไตรมาสที่ 4 

(ตุลาคม-ธันวาคม) 

 

ฝายนโยบายและแผนดําเนินการ นําเขาระบบ

ติดตามและประเมินผลแหงชาติ eMENSCR  

ไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม-ธันวาคม) 

 

จัดทํารายงานรอบ 6, 12 เดือน 

วิเคราะหขอมูล แบบติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการประจําป 

กําหนดปฏิทินการติดตาม 

จัดทําเคร่ืองมือติดตาม  

เสนอมหาวิทยาลัย 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 9 จาก 82 

 

การปรับแผนปฏิบัติราชการประจําป 

 การปรับแผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรม ท่ีมีผลทําใหวัตถุประสงค เปาหมาย หรือ

งบประมาณการดําเนินงานเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารคณะเปนผู

พิจารณาเห็นชอบและดําเนินการปรับไดทันที แลวแจงใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ เพื่อ

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/เปล่ียนแปลงโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําปตองแจง

มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อนําเงินไปจัดสรรในการดําเนินโครงการอื่น ๆ ตอไป 

 2. การติดตามแผนกิจกรรม 

1. ศึกษา วิเคราะหขอมูล แบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตามยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดและนโยบาย ท้ัง 3 สวน  

2. จัดทําแผน การดําเนินงาน กําหนดปฏิทินวันและเวลาของแตละไตรมาสในการสงแบบ

ติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามวันและเวลาท่ีกําหนด  

3. จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานใหมีความครอบคลุม 

ชัดเจนและ สะดวกตอการติดตามและรายงานผลของผูเกี่ยวของ  

4. แจงใหผูรับผิดชอบจัดสงรายงานความกาวหนาการดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ ใน

แบบฟอรม รายงานท่ีกําหนด ในรอบไตรมาสนั้น ๆ ภายใน 15 วัน หลังเสร็จส้ินโครงการ 

5. ตรวจสอบความครบถวนของการรายงานผลการดําเนินงาน หากขอมูลไมครบถวน แจง 

ผูรับผิดชอบตามยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดนั้นปรับแกไขขอมูลสงขอมูลมาใหใหม  

6.  ฝายนโยบายและแผนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นําขอมูลกรอกเขาระบบ โดยผาน

ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ eMENSCR ผานเว็บไซต  
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7. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ในรอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 

เสนอผูบริหารระดับสูงของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และนําสงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 3. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการในปถัดไป  

  - ทุกสาขาวิชาเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีจําทําในปงบประมาณถัดไปมาท่ีฝาย

นโยบายและแผน 

  - ฝายนโยบายและแผน รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมจากทุกสาขาวิชาท่ีนําเสนอ 

และขอมูลปงบประมาณท่ีผานมา เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป  

  - จัดประประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหทุกสาขาวิชาเขารวมประชุม 

เปนการระดมสมอง เพื่อใหไดแผนปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพ นําไปใชปถัดไป  
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คูมือการใชงาน  บันทึกโครงการ 

1. การเขาสูโปรแกรม 

 1) ทําการกรอกรหัสผูใช และรหัสผาน ดังรูปภาพ 1 

 2) เมื่อกรอกรหัสช่ือ และรหัสผาน เรียบรอยแลว คล๊ิกท่ีปุม ok เพื่อเขาสูระบบ ถาตองการ

ยกเลิกคล๊ิกท่ีปุม cancel เพื่อทําการยกเลิกและปดหนาตาง Login 

 

รูปภาพ 1 แสดงการกรอกขอมูลเพื่อเขาสูระบบ 
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2. การเขาสูการบันทึกโครงการ 

 1) คล๊ิกเลือกบันทึกโครงการ   

 

รูปภาพ 2 แสดงเมนู บันทึกโครงการ 
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2) การบันทึกโครงการ  ประกอบดวย 6 หนา ดวยกันดังนี้  

    2.1 หนา 1 

รูปภาพ 3 แสดงการกรอกขอมูล หนา 1 

มีรายละเอียดดังนี้  

1. เลือก งาน/โครงการ โดยคล๊ิกเลือกท่ี  เพื่อเลือกงาน/โครงการ 

2. เลือกสถานภาพ โดยคล๊ิกท่ี  เพื่อเลือกสถานภาพ  

3. เลือกประเภท โดยคล๊ิกท่ี  เพื่อเลือกประเภท  

4. เลือกกิจกรรมหลัก/โครงการ โดยคล๊ิกท่ี  เพื่อเลือกกิจกรรมหลัก/โครงการ 

5. กรอกช่ือผูเสนอโครงการ 

6. เลือกประเด็นยุทธศาสตร โดยคล๊ิกท่ี  เพื่อเลอกประเด็นยุทธศาสตร  

7. เลือกเปาประสงค โดยคล๊ิกเลือกท่ี  เพื่อเลือกเปาประสงค  
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8. เลือกตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัย สามารถเลือกไดมากกวา 1 รายการ โดยต๊ิกเครื่องหมายถูกหนารายการ

ท่ีตองการเลือก  

9. กรอกสถานท่ีดําเนินการ  

 2.2) หนา 2 

 

รูปภาพ 4 แสดงการกรอกขอมูลหนา 2 

 

มีรายละเอียดดังนี้  

1. กรอกขอมูลหลักการและเหตุผล ไดรับ  

2. กรอกขอมูลวัตถุประสงคไดรับ  

3. กรอกขอมลช่ือหนวยงานภายใน หรือ โปรแกรมวิชาท่ีรับผิดชอบโครงการ  
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 2.3) หนา 3 

 

รูปภาพ 5 แสดงการกรอกขอมูลเชิงปริมาณ 

 

มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1. การกรอกขอมูลเชิงปริมาณ ใหคล๊ิกท่ี ปุม เพิ่มรายการ 

2. กรอกขอมูลดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ จํานวนเปาหมาย ไตรมาส 1 จํานวนเปาหมาย ไตรมาส 2 จํานวน

เปาหมาย ไตรมาส 3 จํานวนเปาหมาย ไตรมาส 4 หนวยนับ จากนั้นใหคล๊ิกท่ีปุม ตกลง  
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รูปภาพ 6 แสดงการกรอกขอมูลเชิงคุณภาพ 

 

มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1. การกรอกขอมูลเชิงคุณภาพใหคล๊ิกท่ี ปุม เพิ่มรายการ 

2. กรอกขอมูลดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ จํานวนเปาหมาย ไตรมาส 1 จํานวนเปาหมาย ไตรมาส 2 จํานวน

เปาหมายไตรมาส 3 จํานวนเปาหมาย ไตรมาส 4 หนวยนับ จากนั้นใหคล๊ิกท่ีปุม ตกลง 
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รูปภาพ 7 แสดงการกรอกขอมูลเชิงเวลา  

มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1. การกรอกขอมูลเชิงเวลา ใหคล๊ิกท่ีปุม เพิ่มรายการ 

2. กรอกขอมูลดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ จํานวนเปาหมาย ไตรมาส 1 จํานวนเปาหมาย ไตรมาส 2 จํานวน

เปาหมาย ไตรมาส 3 จํานวนเปาหมาย ไตรมาส 4 หนวยนับ จากนั้นใหคล๊ิกท่ีปุม ตกลง  
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รูปภาพ 8 การลบรายการของหนา 3 

 

มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1. คล๊ิกรายการท่ีตองการลบรายการ  

2. คล๊ิกท่ีปุม ลบรายการ เพื่อลบรายการ 
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 2.4) หนา 4 

 

รูปภาพ 9 แสดงการกรอกขอมูลหนา 4 

มีรายละเอียดดังนี้  

1. เพิ่มรายการแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายสามารถเพิ่มขอมูลไดดังนี้  

 1) คล๊ิกท่ีปุม เพิ่มรายการ เพื่อเพิ่มรายการ จะปรากฏหนาตางดังรูปภาพ 10  

 

รูปภาพ 10 แสดงรายละเอียดการเพิ่มรายการ แผนปฏิบติังานและแผนการใชจาย  
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รูปภาพ 11 แสดงหนากรอกรายการครุภัณฑ 

 

มีรายละเอียดดังนี้ 

1. กรอกกิจกรรม 

2. เลือกหนวยนับ โดยการคล๊ิกท่ี  เพื่อเลือกหนวยนับ 

3. เลือกแหลงเงินท่ีใชงบประมาณ โดยการคล๊ิกท่ี  เพื่อเลือกงบ  

4. เลือกหมวดหลัก โดยการคล๊ิกท่ี  เพื่อเลือกหมวดหลัก  

5. สวนคาครุภัณฑใหคล๊ิกท่ีปุม เพิ่ม จะปรากฏ หนาตาง รายการครุภัณฑ ดังรูปภาพ 11  
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รูปภาพ 12 แสดงรายการครุภัณฑ  

 

มีรายละเอียดดังนี้  

1. กรอกรายการครุภัณฑ  

2. เลือกหนวยนับ โดยการคล๊ิกท่ี  เพื่อเลือกหนวยนับ  

3. กรอกราคา/ตอหนวย  

4. กรอกจํานวน  

5. คล๊ิกท่ีปุม เพิ่มรายการ เพื่อเพิ่มรายการครุภัณฑ จะไดขอมูลดังรูปภาพ 12  

6. ถาตองการลบรายการตองเลือกรายการท่ีตองลบ แลวคล๊ิกท่ีปุม ลบรายการ เพื่อลบ ขอมูลรายการ

ครุภัณฑ  

7. คล๊ิกท่ีปุม เพื่อบันทึกรายการ  

#การกรอกขอในรูปภาพ 10 (ตอจากรูปท่ี 10)  

6. กรอกไตรมาสในชองกรอก 
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7. กรอกรายละเอียดการใชจายในชองกรอก  

8. คล๊ิกท่ีปุม ตกลง 

 

รูปภาพ 13 แสดงขอมูลรายการแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจาย 

 

รูปภาพ 14 แสดงหนาจอการแกไขรายการ  

ถาตองการแกไขขอมูลใหคล๊ิกท่ีรายการ

แลวคล๊ิกท่ีปุมแกไขรายการ ตามท่ี

หมายเลข 1 ช้ีจากนั้นจะปรากฏหนาจอ 
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2.5) หนา 5 

 

รูปภาพ 15 แสดงการกรอกขอมูลหนา 5 มีรายละเอียดดังนี้  

มีรายละเอียดดังนี้  

1. กรอกขอมูลผลผลิต  

2. กรอกขอมูลผลลัพธ  

3. กรอกขอมูลผลกระทบ 

4. กรอกขอมูลวิธีการติดตามและการประเมินผล  
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2.6) หนา 6 

 

รูปภาพ 16 แสดงการกรอกขอมูลหนา 6 มีรายละเอียดดังนี้  

มีรายละเอียดดังนี้  

1. กรอกขอมูลการบูณาการโครงการรวมกับ และพันธกิจ ยุทธศาสตรเมื่ออทําการกรอกขอมูล

ครบถวนแลวใหคล๊ิกท่ีปุม บันทึกพิมพ เพื่อทําการบันทึกขอมูล  

รูปภาพ 17 แสดงการบันทึกขอมูลเสร็จสิ้น 
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คล๊ิกท่ีปุม OK เพื่อทําการยืนยันการบันทึกขอมูลเสร็จแลวรายงานหนาเวิรดจะปรากฏข้ึนตามภาพท่ี 18  

รูปภาพ 18 แสดงไฟล word โครงการ 

3. การรายงานสรุปโครงการ 

 1) คล๊ิกเลือกบันทึกโครงการ  รายงานสรุปโครงการ  ดังรูปภาพ 19 

รูปภาพ 19 แสดงเมนูรายงานโครงการ 
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แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 26 จาก 82 

 

 2) คล๊ิกแสดงพิมพ รายงานตามหนวยงาน ดังรูปภาพ 20 

รูปภาพ 20 แสดงเมนูพิมพรายการตามหนวยงาน 

 

รูปภาพ 21 แสดงหนาจอเตรียมรายงาน 

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

(Excel) ข้ึนมาตามรูปภาพ 21 แลวส่ังพิมพ  
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รูปภาพ 22 แสดงรายงานโครงการท่ีบันทึกเขาระบบ 

*เมื่อบันทึกครบทุกโครงการแลว ใหรวบรวม เอกสารโครงการท้ังหมด พรอมรายงานสรุปโครงการ สง 

กองนโยบายและแผน* 
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รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

ผานระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ 

1. การเขาสูระบบ 

เว็บไซต https://emenscr.nesdb.go.th 

 

 
 

2. หนาหลักของระบบ EMENSCR 

 

 

กรอก Username และ Password 

ระบบแจงใหรายงานความกาวหนา 

ใหผูรายงาน Click “รับทราบ” 
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3. กรอกรหัสโครงการท่ีตองการบันทึกผลการดําเนินงาน 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

กรอกรหัสโครงการ 

(เลขท่ี ศธ.ของแตละโครงการ 

ศธ.0555.34-62-015 

1. ไปทีห่ัวขอ “จัดการโครงการ” 

2. Click “แกไขโคงการ” 
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4. รายงานผลการดําเนินงาน 

4.1 หนาจอ แสดงรายละเอียดโครงการท้ังหมด 6 หัวขอ 

 
 

4.2 ใหผูรายงาน เลื่อนไปดานลางสุดและ Click “หนาถัดไป” จนถึงหัวขอท่ี 6 “ผล

การดําเนินงาน” 
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4.3 รายงานผลการดําเนินงานตามไตรมาส และกิจกรรมท่ีหนวยงานไดรับจัดสรร

งบประมาณ 

 
 

 
 

 

 

 

1. เลือกไตรมาสท่ี จะรายงาน  

2. เลือกกิจกรรมท่ีจะรายงาน 

กรองรายละเอียดการรายงานผลตาม       

“แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ปงบประมาณ 

พ.ศ.2562 (รายงานตามยุทธศาสตร) 
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Click “บันทึกรางโครงการ” 

 

Click “บันทึกรางโครงการ” 
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7. เอกสารอางอิง 

 1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ป 2560-2564 

 2. แผนยุทธศาสตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ป 2560-2564 

 3. แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562 

3. แบบรายงานตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ 2562   

4. คูมือการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป ฝายแผนงาน สํานักงาน

มหาวิทยาลัยทักษิณ ตุลาคม 2554 

4. แนวทางการเสนอแผนระดับท่ี 3 เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ฉบับ พฤษภาคม 

2562 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

5. คูมือการใชงานระบบ eMENSCR 

6. คูมือการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป  
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8. แบบฟอรมท่ีใช  

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. ตัวช้ีวัด 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 

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

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

 

  ลงช่ือ ............................................... ผูรายงาน 

         (.................................................) 
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แบบรายงานช้ีแจงผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

กรณี อยูระหวางดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ ยกเลิกโครงการ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

         ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

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

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

          คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

 

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

ระหวางวันที่........................................................................ 

สถานที่............................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

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

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

 หนวยงาน ................................................................................. 
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สารบัญ 
 

หนาท่ี 

คํานํา (บทสรุป) 

 

รายงานผลการดําเนินงาน 

1) ช่ือโครงการ 

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) การประเมินผลตามตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรมล 
14) ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ ความคิดเห็น 

 

ภาคผนวก 
1) โครงการท่ีไดรับอนุมัติ 
2) คําส่ังแตงต้ังคณะทํางาน  
3) หนังสือเชิญ/ประชาสัมพันธ 
4) กําหนดการท่ีเกี่ยวของ  
5) รายช่ือผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
6) เอกสารประกอบโครงการ/กิจกรรม  
7) เครื่องมือท่ีใชในการประเมินโครงการ/กิจกรรม  
8) ภาพถายประกอบโครงการ/กิจกรรม  

9) เอกสารทางการเบิกจายงบประมาณท่ีเกี่ยวของ  

10) อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับโครงการ/กิจกรรม  
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คํานํา  
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รายงานผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 

 

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

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

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

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

4. หลักการและเหตุผล 

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

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

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

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

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

5. วัตถุประสงค (ตามท่ีระบบไวในวัตถุประสงคของโครงการและผลท่ีคาดวาจะไดรับ) 

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

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

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

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

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

6. ลักษณะโครงการ  

   6.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกจิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

 6.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

 6.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

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

 6.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน 

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

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

   6.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ...................................................................................................................................................... 
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6.6 กรณีเปนกิจกรรม ท่ีดําเนินการตาม อัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 

ดานของหนวยงานและมหาวิทยาลัย  

   อัตลักษณ 

    ซื่อสัตย   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  โครงการวิจัยเพื่อสรางสะสมองคความรู    

 โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โครงการ อื่น ๆ ...................................... 

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 

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

8. งบประมาณ 

 8.1 แหลงเงินงบประมาณ ประเภทเงิน  

       งบประมาณรายได (บ.กศ.)  งบประมาณแผนดิน  งบประมาณอื่นๆ  

 8.2 จํานวนงบประมาณท่ีไดรบั...................บาท เบิกจายจริง.............บาท ยอดเหลือ................บาท

  

9. วัน/เวลา/สถานท่ีปฏิบัติงาน 

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

  ................................................................................................................................................. 
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9. การควบคุมเอกสาร  

1. มีการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบโปรแกรมสําเร็จรูป มีการกําหนดเลขรหัสผานในการเขาไป

แกไขเปล่ียนแปลง ปรับปรุง เอกสาร เฉพาะผูรับผิดชอบท่ีมีหนาท่ีชัดเจนเทานั้นเพื่อปองกันการแกไข 

ปรับปรุงขอมูลใด ๆ ในฐานขอมูล 

2. มีการเรียกดูขอมูลในรูปแบบโปรแกรมสําเร็จรูป และรายงานเปนกระดาษออกจากระบบ

เพื่อดูขอมูลได 

3. มีการเก็บรวบรวมเอกสารเขาแฟม เพื่อใหคนหางายและจัดเก็บไวท่ีงานนโยบายและแผน

คณะ 

 

10. ขอมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 ในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ  ควรมีขอมูลสารสนเทศในการสนับสนุน

การปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. ขอมูลโครงสรางของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ฐานขอมูลระบบบริหารจัดการขอมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

   – ระบบ 3 D  

   - ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ eMENSCR 

3. ฐานขอมูลระบบบริหารจัดการขอมูลกองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

 

11. ขอเสนอแนะ 

 1. ในแตละปไมควรมีการปรับแผนการใชเงินมากเกินไป อยางนอยปละไมเกิน 2 ฉบับ  

2. โครงการทุกโครงการควรดําเนินงานใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดตามแผนการ       

ดําเนินงาน เพื่อไมใหเกิดความลาชาในชวงระยะเวลาใกลส้ินปงบประมาณ 

3. การจัดทําโครงการควรคํานึงถึงโครงการท่ีเปนภาพรวม ระบุรายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลไดงาย และควรเปนโครงการท่ีมี 

เปนรูปธรรมเพื่อผลการดําเนินชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก 
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ตัวอยางการสรุปโครงการ 
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หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 57 จาก 82 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 58 จาก 82 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 59 จาก 82 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 60 จาก 82 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 61 จาก 82 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 62 จาก 82 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 63 จาก 82 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 64 จาก 82 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 65 จาก 82 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 66 จาก 82 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 67 จาก 82 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 68 จาก 82 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 69 จาก 82 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 70 จาก 82 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 71 จาก 82 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 72 จาก 82 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 73 จาก 82 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 74 จาก 82 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 75 จาก 82 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 76 จาก 82 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 77 จาก 82 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 78 จาก 82 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 79 จาก 82 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 80 จาก 82 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 81 จาก 82 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสาร : 62.0634.17.002 

แกไขคร้ังท่ี :  1 วันท่ีเร่ิมใช : 11 พฤศจิกายน 2562 หนา 82 จาก 82 

 

 


	คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองต่อสัญญาจ้างระดับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

