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ศิรวิิช  ดโนทยั 

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน เช่ียวชาญ 
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การเขียนโครงการตามแผนยุทธศาสตร ์
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และเหตผุล 

วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
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โครงการ 

ความสอดคลอ้งเช่ือมโยงระหว่างแผนยทุธศาสตรแ์ละโครงการ 
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เป้าประสงค ์

ประเด็นยทุธศาสตร ์
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  โครงการ (PROJECT)   

            เป็นกิจกรรมท่ีจะตอ้งด าเนินการ เพ่ือใหบ้รรลวุตัถุประสงคท่ี์ปรากฏอยูใ่นแผนงาน 

(PROGRAM) และนโยบาย (POLICY)  เป็นกิจกรรมท่ีมีระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุด  พรอ้มทั้ง

จดัสรรทรพัยากรให ้ จงึตอ้งมีการวางแผน  มีการวิเคราะหแ์ละน ากิจกรรมไปปฏิบตัิใหเ้กิดผล

ส าเร็จ 

            ชุดของกิจกรรมท่ีน าทรพัยากร(Input) เขา้สู่ กิจกรรม(Process)  เพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิต 

(Output)    ท่ีมีผลต่อการบรรลตุามความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์(Purpose) ของโครงการ  

น าไปสู่ผลประโยชนท่ี์เป็นจดุมุ่งหมาย หรือเป้าประสงคข์องการพฒันาโดยภาพรวม ท่ี 

โครงการมีส่วนท าใหเ้กิดข้ึน (Impact) 

 

ความหมายของโครงการ 

 มีความเป็นเอกเทศหรือลกัษณะเฉพาะ(Uniqueness)ของงานหรือกิจกรรม ท่ีแตกตา่งไปจาก

การด าเนินงานตามปกติของหน่วยงาน 

 

 มีก าหนดเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดท่ีแน่นอน เป็นงานท่ีมีลกัษณะชัว่คราว (Temporary nature) 

 

 มีองคก์รท่ีรบัผิดชอบโดยเฉพาะ และสลายตวัลงเม่ือเสร็จส้ินโครงการ 

 

 มีการก าหนดค่าใชจ้า่ยหรือตน้ทุนท่ีจ  าเป็น กบัสามารถวิเคราะหค์วามคุม้ทุนและคุม้ค่า 

    ของผลประโยชนต์อบแทนได ้

 

 ค านึงถึงขอ้จ  ากดัในการบริหารและการจดัการดา้นเวลา ค่าใชจ้า่ย และคณุภาพท่ีส าคญั 

    ของโครงการ 

 

 

คณุลกัษณะของโครงการ 
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ความแตกตา่งระหว่างงานโครงการกบังานประจ  า 

ประเด็นพิจารณา โครงการ (Project) งานประจ  า(Operations) 

     ขอบข่ายของงาน    เป็นเอกเทศ       ท าซ ้าแลว้ซ ้าอีก 

     เวลา    เริ่มตน้และแลว้เสร็จแน่นอน       ตอ่เน่ืองไม่ส้ินสุด 

     การเปล่ียนแปลง    รวดเร็ว       ค่อยเป็นค่อยไป 

     วตัถุประสงค ์    เนน้ที่เรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ       เนน้ความครอบคลุม 

     ทรพัยากร    จ  ากดัตามวงเงิน       เพ่ิมไดถ้า้จ  าเป็น 

     ผลลพัธ ์     เนน้ประสิทธิผล       เนน้ประสิทธิภาพ 

     ทีมงาน  

     สไตลก์ารท างาน 

    ประสานดว้ยจุดมุ่งหมาย 

    กลา้เสี่ยง 

 

      ประสานดว้ยบทบาท 

      ใชป้ระสบการณ ์

 

1. เป็นกิจกรรมท่ีจดัท าข้ึนมาเพ่ือแปลงแผนงานใหเ้กิดผลในทางปฏิบตัิ 

2. เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน (ช่วยในการวิเคราะห ์จดัสรรงบประมาณ) 

3. เพ่ือแกไ้ขปัญหาเร่งดว่น 

4. เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาขององคก์ร 

ความส าคญัของโครงการ 
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1.  ช่ือโครงการ 

2.  ความเช่ือมโยงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาฯ 

3.  หลกัการและเหตผุล  

4.  วตัถุประสงค ์-ตวัช้ีวดัระดบัผลลพัธ ์ 

5.  เป้าหมาย  -ตวัช้ีวดัระดบัผลผลิต  

6.  กิจกรรม  

7.  งบประมาณ  

8.  ระยะเวลาด าเนินการ  

9.  ผูร้บัผิดชอบ  

10. การติดตามประเมินผล  

11. ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั 

 

องคป์ระกอบของโครงการแบบประเพณีนิยม(Conventional Method) 

ช่ือโครงการ       -  มีความชดัเจนเหมาะสม เฉพาะเจาะจงเป็นท่ีเขา้ใจไดโ้ดยง่าย 

-  บอกใหท้ราบว่าจะท าส่ิงใดบา้ง  ท าเพ่ืออะไร         

- แสดงลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบตัิ ลกัษณะเฉพาะของ 
   โครงการและจดุมุ่งหมายของโครงการ   เช่น  

•   โครงการสนบัสนุนทุนการศึกษาภายในประเทศ 

•  โครงการพฒันาระบบและกลไกส่งเสริมการวิจยั   

•  โครงการอบรมการจดัท าแผนพฒันาสมรรถนะรายบุคคล 

                              ฯลฯ  

ช่ือโครงการ 
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ความสอดคลอ้ง 

         

      ระบุความเช่ือมโยงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาฯ ขององคก์ร ฉบบัท่ี ........(พ.ศ............)ใน 

              

              ประเด็นยุทธศาสตรท่ี์.................................................. 

              เป้าประสงคท่ี์..............................................................  

              กลยุทธท่ี์.....................................................................  

การเขียนความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาฯ 

•     ตอ้งเขียนแสดงใหเ้ห็นถึงปัญหาหรือความตอ้งการ  พรอ้มทั้งระบุเหตผุลและขอ้มูล 

        ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ เพ่ือสนบัสนุนการจดัท าโครงการอยา่งชดัเจน  

     

•      เช่ือมโยงใหเ้ห็นว่าโครงการท่ีเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร ์หรือนโยบาย 

        ผูบ้ริหารใน ประเด็นยุทธศาสตร ์เป้าประสงค ์และกลยุทธใ์ด  

     

•      เป็นการวางรากฐานไปสู่สภาพท่ีพึงประสงคใ์นอนาคตของหน่วยงาน 

การเขียนหลกัการและเหตผุล 

หลกัการและเหตุผล 
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           วตัถุประสงค ์                     

 ขอ้ความท่ีแสดงถึงผลลพัธท่ี์จะเกิดข้ึนเม่ือโครงการเสร็จ 

 เป็นประโยชนท่ี์ไดร้บัจากผลผลิต 

 ขอ้ความท่ีใชเ้ขียนวตัถุประสงคจ์ะตอ้งชดัเจนไม่คลมุเครือ  สามารถวดัและประเมินผลได ้

การเขียนวตัถปุระสงค ์

    วตัถุประสงค ์    * ขอ้ความท่ีแสดงถึงผลลพัธท่ี์จะเกิดข้ึนเม่ือโครงการแลว้เสร็จ 

     

                            * เป็นประโยชนท่ี์ไดร้บัจากผลผลิต 

     
                            * ขอ้ความท่ีใชเ้ขียนวตัถุประสงคจ์ะตอ้งชดัเจนไม่คลมุเครือ 
       
                            * สามารถวดัและประเมินผลได ้ระบุผลลพัธท่ี์เกิดข้ึนหลงัจากการ 
                                         ด าเนินงานตามแผน หรือโครงการ แลว้เสร็จ 
 
                                     * ถา้มีผลลพัธห์ลายดา้น ใหแ้ยกเป็นขอ้ๆ 
 
                                    * ใชค้  าเร่ิมตน้ว่า “เพ่ือ…………………”   เช่น เพ่ือเพ่ิม.. เพ่ือลด..เพ่ือ 

                              ส่งเสริม... เพ่ือปรบัปรุง..เพ่ือขยาย.. เพ่ือรณรงค.์.เพ่ือเผยแพร่...เป็นตน้ 

 

     การเขียนวตัถุประสงคข์องโครงการจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความเป็นมา   และความส าคญั 

     ของปัญหา ตลอดจนสอดคลอ้งกบัแผนงานหลกัดว้ย 

 

การเขียนวตัถปุระสงค ์
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S   Specific         เฉพาะเจาะจง 
M  Measurable     วดัได ้

A   Agreeable      เป็นท่ียอมรบัได ้

R   Realistic        เป็นจริงได ้

T   Timeframe      มีกรอบเวลาชดัเจน 

- เพื่อให ้    บุคลากร  และนกัศึกษา ของวิทยาเขตฯ                                    

มีที่พกัอาศยัท่ีสะอาด ปลอดภยัและเพียงพอ ตอ่ความตอ้งการ ภายในปี 25….. 

- เพื่อให ้ บุคลากร นกัศึกษาและผูม้าติดตอ่ราชการ ที่วิทยาเขตฯ    ไดร้บัการ
บริการที่มีประสิทธิภาพ และสะดวกข้ึน  ภายในปี 255...... 

- เพื่อให ้ วิทยาเขตฯ   มีปริมาณงานท่ีรอพิจารณาลดลงภายในปี 255...... 

  

การเขียนวตัถปุระสงค ์

        ลดลง             เพ่ือให ้ อตัราป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก  

การเขียนวตัถุประสงค ์

ในปี 25……… 

S   Specific         เฉพาะเจาะจง 
M  Measurable     วดัได ้

A   Agreeable      เป็นท่ียอมรบัได ้

R   Realistic        เป็นจริงได ้

T   Timeframe      มีกรอบเวลาชดัเจน 
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เป้าหมาย 

    

•    ระบปุริมาณและคณุภาพของผลงาน หรือผลผลิตท่ีตอ้งท า 

     ซ่ึงเม่ือท าไดจ้ะท าใหเ้กิดผลลพัธต์ามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

     

•    อาจระบุเวลาท่ีผลงานจะแลว้เสร็จ 

การเขียนเป้าหมาย 

โครงการจดัตั้ง กองงานวิทยาเขตฯ 

จดัตัง้กองงานวิทยาเขตฯ  

เพ่ือปฏิบตัิหนา้ท่ีสนบัสนุน 

และใหบ้ริการ 

สิ่งที่ตอ้งท า การแกปั้ญหา 

ท าให ้ บุคลากร นกัศึกษา  

และประชาชนท่ีติดตอ่งานท่ี 

วิทยาเขตฯไดร้บัการบริการ 

ท่ีมีประสิทธิภาพและสะดวก 

มากยิ่งข้ึน 

ปัญหา 

บุคลากร นักศึกษาและ 

ประชาชน ท่ีติดตอ่งานท่ี 

วิทยาเขตฯไดร้บัการ

บริการลา่ชา้ไม่คลอ่งตวั 

หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ความสอดคลอ้งเช่ือมโยงระหว่าง  หลกัการและเหตผุล  วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
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โครงการควบคมุป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก จงัหวดั..... ปี 2556  

ใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน 

ในการควบคมุ ป้องกนั 

โรคไขเ้ลือดออก 

สิ่งที่ตอ้งท า การแกปั้ญหา 

ลดอตัราป่วย 

ดว้ยโรคไขเ้ลือดออก 

 

ปัญหา 

ประชาชนมีการเจบ็ป่วย 

ดว้ยโรคไขเ้ลือดออก 

หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ความสอดคลอ้งเช่ือมโยงระหว่าง  หลกัการและเหตผุล  วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

ประชาชนไม่มี

ความปลอดภยั 

เม่ือเดินขา้มถนน 

ปัญหา 

ท าใหป้ระชาชน 

ท่ีขา้มถนน 

มีความปลอดภยั 

 

การแกปั้ญหา 

สรา้งสะพานลอย 

ส าหรบัใหป้ระชาชน 

ขา้มถนน 

สิ่งที่ตอ้งท า 

โครงการสรา้งสะพานลอยคนขา้มถนน 

หลกัการและเหตุผล  วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ความสอดคลอ้งเช่ือมโยงระหว่าง  หลกัการและเหตผุล  วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
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ความหมายของ output  outcome ในโครงการ 

output (ผลผลิต)  

หมายถึง    

          ส่ิงท่ีองคก์รผลิตข้ึน 

                   หรือ 

      บริการท่ีองคก์รจดัท าข้ึน 

 

outcome (ผลลพัธ)์ 

หมายถึง    

ประโยชนท่ี์ได ้

จาก 

ผลผลิตโดยตรง 

 

เป้าหมาย 

ผลผลิต 

สรา้งสะพานลอยคนขา้มถนน 1 แห่ง          

ใหแ้ลว้เสร็จ ภายในปี 255.. 

วตัถุประสงค ์

ผลลพัธ ์

เพ่ือใหป้ระชาชนท่ีตอ้งการขา้มถนนไดร้บั

ความปลอดภยัเพ่ิมมากข้ึนจากการขา้ม

สะพานลอย  ภายในปี 255.. 

ตวัอยา่ง โครงการสรา้งสะพานลอยคนขา้มถนน 

ส่ิงที่องคก์รผลิตข้ึน   ประโยชนท์ี่ไดจ้ากผลผลิต 

ความหมายของ output  outcome ในโครงการ 
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เป้าหมาย 

ผลผลิต 

ใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนในการควบคมุ  

ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ภายในปี 25.. 

วตัถุประสงค ์

ผลลพัธ ์

           

เพ่ือให ้ ประชาชนท่ีมีการเจบ็ป่วย 

ดว้ยโรคไขเ้ลือดออกลดลงภายใน 

ปี 25.. 

ตวัอยา่ง โครงการควบคมุป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก จงัหวดั... ปี 2556  

ส่ิงที่องคก์รผลิตข้ึน   ประโยชนท์ี่ไดจ้ากผลผลิต 

ความหมายของ output  outcome ในโครงการ 

เป้าหมาย 

ผลผลิต 

      จดัตั้งกองงานวิทยาเขตฯใหแ้ลว้เสร็จ 

ภายในปี 255..... 

วตัถุประสงค ์

ตวัอยา่ง โครงการจดัตั้งกองงานวิทยาเขตฯ 

ส่ิงท่ีองคก์รผลิตข้ึน ประโยชนท่ี์ไดจ้ากผลผลิต 

ผลลพัธ ์

    เพ่ือใหบุ้คลากร นกัศึกษา และประชาชน 

   ท่ีมาติดตอ่งานท่ีวิทยาเขตฯ ไดร้บัการ 

   บริการท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก และ 

   รวดเร็ว จาก กองงานวิทยาเขตฯ  ภายใน 

   ปี 255.... 

ความหมายของ output  outcome ในโครงการ 
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ลกัษณะของตวัช้ีวดัท่ีดี 

 สอดคลอ้งกบัประเด็นท่ีตอ้งการประเมินเป็นรูปธรรมชดัเจน  

ท าใหส้ามารถวดัผลจากการกระท าไดส้มเหตสุมผล 

  

  การก าหนดตวัช้ีวดั จะวดั 2 ระดบั 

1. ตวัช้ีวดัผลผลิต   -  เป็นการวดัผลส าเร็จหรือการบรรลเุป้าหมายของโครงการ 

               -  วดัผลเม่ือส้ินสุดการกระท า หรือส้ินสุดกระบวนการ 

 

2. ตวัช้ีวดัผลลพัธ ์  -  เป็นการวดัผลส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 

                          -  ระยะเวลาด าเนินการไปช่วงระยะเวลาหน่ึงจึงจะวดัผล 

 
วดัผลจาก 4 มิติ คือ   :  ปริมาณ (Quantity)     คณุภาพ (Quality)  
                               ตน้ทุน (Cost)            เวลา (Time) 

ตวัช้ีวดั 

เกณฑช้ี์วดั 

ตวัช้ีวดั 

ประเด็นช้ีวดั 

สว่นประกอบของตวัช้ีวดั 
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สว่นประกอบของตวัช้ีวดั : ประเด็นช้ีวดั 

ประเด็นช้ีวดั ปัจจยัท่ีจะวดั 

      ประสิทธิภาพ   คุณภาพงาน/บริการ  , คุม้ค่า , ความรวดเรว็ 

      ทัว่ถึง   การครอบคลุมพ้ืนท่ีและกลุ่มเป้าหมาย 

     เป็นธรรม   การเท่าเทียมในสิทธิที่คู่ความพึงไดร้บั  

     ถูกตอ้ง   จ  านวนความผิดพลาดของขอ้มูล/งาน/การบริการ 

     น่าเช่ือถือ   จ  านวนการทว้งตงิจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

     เสมอภาค   การไดร้บับริการโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ

     สะดวก   จ  านวนขั้นตอนในการตดิตอ่ ,   วนั เวลาในการใหบ้ริการ 

สว่นประกอบของตวัช้ีวดั : เกณฑช้ี์วดั 

 

เกณฑช้ี์วดั ตวัอยา่ง 

          รอ้ยละ   ผูม้าตดิตอ่งานรอ้ยละ 80 มีความพึงตอ่การใหบ้ริการ 

          อตัราส่วน   อตัราส่วนอาจารยต์อ่นกัศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร ์เท่ากบั 1 : 20 

          สดัส่วน   สดัส่วนของผูใ้ชบ้ณัฑิตที่ส่งแบบสอบถามความพึงพอใจกลบั 

  ทางไปรษณียคิ์ดเป็น ¾ ของผูใ้ชบ้ณัฑิตทั้งหมด 

          จ  านวน   จดัท าโปรแกรมระบบเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์จ  านวน 1 ระบบ 
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วัตถุประสงค์   เพ่ือใหบุ้คลากร นักศึกษาและประชาชนในจงัหวดัจดัตัง้วิทยาเขต และจงัหวดั

ใกลเ้คียง ไดร้บัการบริการท่ีมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จาก กองงานวิทยาเขตฯ ภายในปี 255...... 

ประเด็นช้ีวดั ตวัช้ีวดั เกณฑช้ี์วดั 

- ไม่ต  า่กว่ารอ้ยละ 80  

- ไม่เกิน 3 วัน 

 - การอ านวยความ 

   สะดวกท่ีมีประสิทธิภาพ 

- ระดบัความพึงพอใจของ
ผูร้บับริการท่ีมีตอ่การ 

ด  าเนินงานในกระบวนการ

ใหบ้ริการ 

- ระยะเวลาในการ      
ใหบ้ริการ 

- การอ านวยความ

สะดวกท่ีรวดเร็ว 

โครงการจดัตั้งกองงานวิทยาเขตฯ 

สว่นประกอบของตวัช้ีวดั 

ประเด็นช้ีวดั ตวัช้ีวดั เกณฑช้ี์วดั 

 ระบบจดัเก็บและบริหาร 

  เอกสารท่ีมี 

  ประสิทธิภาพ 

- ระดบัความพึงพอใจตอ่การ
ใหบ้ริการดา้นเอกสาร 

- ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน  

-ค่าใชจ้า่ยในการบ ารุงรกัษา

และจดัเก็บเอกสาร 

- ไม่ต  า่กว่ารอ้ยละ 80  

- ไม่เกิน 10 นาที 

-  ลดลงรอ้ยละ 30  

วตัถุประสงค ์  เพ่ือใหห้น่วยงานมีระบบจดัเก็บและบริหารเอกสารท่ีมี  

                      ประสิทธิภาพ 

โครงการพฒันาระบบการบริหารจดัการในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์ 

สว่นประกอบของตวัช้ีวดั 
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Quality    คณุลกัษณะ                

Quantity  ปริมาณ        

2Q  

  

1T   

1C 

Time    ระยะเวลา 

Cost    ตน้ทุน 

2Q  

  

2T   

 

1P 

Quality    คณุลกัษณะ                

Quantity  ปริมาณ        

Target     กลุม่เป้าหมาย 

Time     ระยะเวลา 

Place     สถานท่ี 

การเขียนตวัช้ีวดัระดบั output outcome 

ตวัช้ีวดัระดบั Output ตวัช้ีวดัระดบั Outcome 

เป้าหมาย 

ผลผลิต 

จดัตัง้ กองงานวิทยาเขตฯ 

ใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 255.. 
ตวัช้ีวดัระดบัผลผลิต 

โครงการจดัตั้งกองงานวิทยาเขตฯ 

วตัถุประสงค ์

ผลลพัธ ์

-ผูร้บับริการรอ้ยละ 80  มีความพึงพอใจ 

  ตอ่การใหบ้ริการของกองงานวิทยาเขตฯ  

   ภายในปี 255..   

 

- ปริมาณงาน รอ้ยละ 80 ท่ีกองงาน 

  วิทยาเขตฯ ด าเนินการใหบ้ริการ แลว้เสร็จ 

  ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ภายใน  

  ปี 255...  

 

บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ใน 

จงัหวดัใกลเ้คียงไดร้บัการบริการ ท่ีมี 

ประสิทธิภาพ   และรวดเร็ว   จาก 

กองงานวิทยาเขตฯ ภายในปี 255.. 

-ก่อสรา้ง อาคารบริหารกองงาน 

  วิทยาเขตฯพรอ้มบา้นพกั แลว้เสร็จ 

  ภายในเดือน ...... 255.. 
 

-  พฒันา  ระบบและกระบวนการ  

  งานธุรการของกองงานวิทยาเขตฯ  ให ้

  แลว้เสร็จภายในเดือน ..... 255.. 
 
-เปิดท าการ กองงานวิทยาเขตฯ ภายใน 

  เดือน.........255… 

  

ตวัช้ีวดัระดบัผลลพัธ ์
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เป้าหมาย 

ผลผลิต 

จดัตัง้กองงานวิทยาเขตฯใหแ้ลว้เสร็จ 

ภายในปี 2554 

ตวัช้ีวดัระดบัผลผลิต 

 1.ก่อสรา้ง  อาคารบริหาร  กองงาน 

    วิทยาเขตฯ พรอ้มบา้นพกั แลว้เสร็จภายใน 

    เดือน........ 255.. 
 

2.พฒันาระบบงานธุรการ    และกระบวนการ 

   ใหบ้ริการของกองงานวิทยาเขตฯแลว้เสร็จ 

   ภายในเดือน …..255… 

3.เปิดท าการอาคารบริหารกองงานวิทยาเขตฯ 

    ภายในเดือน .....255.. 
  

โครงการจดัตั้งกองงานวิทยาเขตฯ 

Cost  ตน้ทุน 

Quantity  ปริมาณ        

          Time   ระยะเวลา 

Quality  คณุลกัษณะ                

เป้าหมาย 

ผลผลิต 

จดัตัง้กองงานวิทยาเขตฯใหแ้ลว้เสร็จภายในปี  

พ.ศ.255.... 

ตวัช้ีวดัระดบัผลผลิต 

- ก่อสรา้งอาคารบริหารกองงานวิทยาเขตฯ 
พรอ้มบา้นพกั แลว้เสร็จภายในเดือน ....... 255.. 
- พฒันาระบบงานธุรการและกระบวนการ 

  ใหบ้ริการ  ของกองงานวิทยาเขต ใหแ้ลว้เสร็จ 

   พรอ้มปฏิบตัิ ภายในเดือน ........  255…... 
 
- เปิดท าการอาคารบริหาร กองงานวิทยาเขตฯ 
ภายในเดือน.......255…. 
  

โครงการจดัตั้งกองงานวิทยาเขตฯ 

Cost    ตน้ทุน 

Quantity  ปริมาณ        

Time   ระยะเวลา 

Quality  คณุลกัษณะ                
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เป้าหมาย 

ผลผลิต 

จดัตัง้กองงานวิทยาเขตฯใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 

255.... 

ตวัช้ีวดัระดบัผลผลิต 

- ก่อสรา้งอาคารบริหาร กองงานวิทยาเขต
ปราจนีบุรี พรอ้มบา้นพกั แลว้เสร็จภายในเดือน

....... 255.. 
-พฒันาระบบงานธุรการและกระบวนการ

ใหบ้ริการ ของกองงานวิทยาเขตปราจนีบุรี แลว้

เสร็จภายในเดือน ..... 

255.. 
 

-เปิดท าการอาคารบริหารกองงานวิทยาเขตฯ 

  ภายในเดือน ......255.. 
  

โครงการจดัตั้งกองงานวิทยาเขตฯ 

Cost     ตน้ทุน 

Time   ระยะเวลา 

Quantity  ปริมาณ        

Quality  คณุลกัษณะ                

.. 

วตัถุประสงค ์

ผลลพัธ ์

ตวัช้ีวดัระดบัผลลพัธ ์Quantity  ปริมาณ        

Place  สถานที ่

Time   ระยะเวลา 

Target  กลุ่มเป้าหมาย 

Quality  คณุลกัษณะ                

โครงการจดัตั้งกองงานวิทยาเขตฯ 

บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ในจงัหวดั

ใกลเ้คียง  ไดร้บัการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

และรวดเร็ว  จากกองงานวิทยาเขตฯ ภายใน 

ปี 255.. 

-ผูร้บับริการรอ้ยละ 80  มีความพึงพอใจ 

  ตอ่การใหบ้ริการของกองงานวิทยาเขต  

           ภายในปี 255..   

-  ปริมาณงาน รอ้ยละ 80 ท่ีใหบ้ริการ 
   ของกองงานวิทยาเขตฯแลว้เสร็จ 

   ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด       ภายใน  

   ปี 255...  
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วตัถุประสงค ์

ผลลพัธ ์

ตวัช้ีวดัระดบัผลลพัธ ์

บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ในจงัหวดั

ใกลเ้คียง ไดร้บัการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 และรวดเร็ว จากกองงานวิทยาเขตฯภายใน 

ปี 255.. 

             Quantity  ปริมาณ        

Time ระยะเวลา 

โครงการจดัตั้งกองงานวิทยาเขตฯ 

               Target  กลุม่เป้าหมาย 

Quality คณุลกัษณะ                

Place  สถานท่ี 

-ผูร้บับริการรอ้ยละ 80  มีความพึงพอใจ 

  ตอ่การใหบ้ริการของกองงานวิทยาเขต  

  ภายในปี 255..   

- ปริมาณงาน     รอ้ยละ 80 ท่ีใหบ้ริการ  ของ  
            กองงานวิทยาเขตฯ        แลว้เสร็จ 

ภายใน    ระยะเวลาท่ีก าหนด      ภายใน  

ปี 255...  

 

          กิจกรรม 

    กระบวนการ หรือล าดบัขั้นตอนการ

ท างานในการด าเนินโครงการเพ่ือใหเ้กิด

ผลผลิตบรรลเุป้าหมายและวตัถุประสงค ์ 

      

   จ  าแนกเป็นกิจกรรมหลกัท่ีแสดงใหเ้ห็น

ชดัเจนว่ามีกิจกรรมใดท่ีตอ้งท า  ท าเม่ือใด 

อาจจดัท าเป็นปฏิทินปฏิบตัิงาน และแสดง

เวลาด าเนินการดว้ย   

กิจกรรม 
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ตวัอยา่งกิจกรรม เป้าหมาย และระยะเวลาด าเนินการ 

      1       ชุด        1 

ตวัอยา่ง โครงการจดัท าคู่มือการปฏิบตัิงาน 

เป้าหมาย 

รวม 
กิจกรรม 

 หน่วยนับ  ไตรมาส  
1 

 ไตรมาส  
2 

 ไตรมาส  

3 

 ไตรมาส  
4 

1. แต่งตั้งคณะท างานจดัท า 

    คู่มือการปฏิบตังิานธุรการ 

10/200      ครั้ง/คน          3/50         3 /50        2/50          2/50 
  2. ประชุมเชิงปฏิบตักิาร 

     ผูบ้รหิารและขา้ราชการ 

     รว่มจดัท าคู่มือการปฏิบตังิาน 

200         เล่ม                                             200 
3. จดัท าคู่มือการปฏิบตังิาน 

    ธุรการ 

     1        โปรแกรม       1 4. จดัจา้งอาจารยท์ี่ปรกึษา 
    จดัท าโปรแกรมฐานขอ้มูล 

100         รอ้ยละ                                           100 5. ตดิตามประเมินผลการ 

   ปฏิบตัิตามคู่มือ 

             งบประมาณ 

     

          ระบุค่าใชจ้า่ยท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนิน

กิจกรรมตา่ง ๆ ตามหมวดหมู่ของค่าใชจ้า่ย 

ตามระเบียบการจดัท างบประมาณ โดยตอ้ง

แสดงทั้งยอดรวม และแจกแจงเป็นรายการ

ค่าใชจ้า่ย   รวมทั้งตอ้งระบุ ประเภทงบประ 

มาณท่ีใชจ้า่ยดว้ย  

โดยตอ้งค านึงถึงความประหยดั ใชท้รพัยากร

ทุกอยา่งใหคุ้ม้ค่าท่ีสุด เพ่ือใหไ้ดคุ้ณภาพของ

ผลงานท่ีดีท่ีสุด 

งบประมาณ 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

40,000 

  600,000 

(งบด าเนินการ) 

300,000 

10,000 

รวม 950,000   500,000 210,000 

1. แต่งตั้งคณะท างานจดัท า 

   คู่มือการปฏิบตัิงานธุรการ 

5. ตดิตามประเมินผลการ     

    ปฏิบัตงิานโดยใชคู่้มือ 

3. จดัท าคู่มือการปฏิบตังิาน 

   ธุรการ 

4. จดัจา้งที่ปรกึษาจดัท า 

   โปรแกรมฐานขอ้มูล 

2. ประชุมเชิงปฏิบตักิาร 

   ผูบ้รหิารและขา้ราชการ 

   รว่มจดัท าคู่มือการปฏิบัตงิาน 

  200,000   200,000 

(งบด าเนินการ) 

   (งบลงทุน) 

10,000 
(งบด าเนินการ) 

งบประมาณ (ยอดรวม)  ประเภทงบ และระยะเวลาด าเนินการ 

รวม ไตรมาส 4 

  100,000   100,000 

40,000 

 300,000 

    200,000  140,000    110,000 

กิจกรรม 
ไตรมาส  

1 

200,000 

1. แตง่ตั้งคณะท างานจดัท าคู่มือการปฏิบตังิานธุรการ 

2.ประชุมเชิงปฏิบตักิารขา้ราชการร่วมจดัท าคู่มือการปฏิบตังิาน 

1. ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 

    -  จ  านวนคน  x อัตราค่าใชจ้า่ย  x จ  านวนครั้ง  =……บาท 

2. ค่าอาหาร 

    -  จ  านวนคน  x อัตราค่าใชจ้า่ย  x จ  านวนครั้ง  =……บาท 

3. ค่าผลิตเอกสารประกอบการประชุม 
    -  จ  านวนเอกสาร  x จ  านวนเงิน    = …… บาท 

4. ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางของผูเ้ขา้รว่มประชุม 

     -  จ  านวนคน  x อตัราค่าใชจ้า่ย     = …… บาท 

งบประมาณ (แจกแจงรายค่าใชจ้า่ย) 

ไตรมาส  

2 

ไตรมาส  

3 

ไตรมาส  

4 

200,000 100,000 100,000 
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                 ผูร้บัผิดชอบ  
    

       โครงการทุกโครงการ  จะตอ้งมี

ผูร้บั ผิดชอบ ด าเนินงานตามโครงการ

ท่ีเขียนไวร้วมทั้งตอ้งระบุหน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ ในการจดัท าโครงการนั้นๆ

ดว้ย  เพ่ือสะดวกต่อการประสานงาน 

และติดตามประเมินผล 

 

      ระยะเวลาด าเนินการ 

    

       เป็นการระบุระยะเวลาตัง้แต ่

เร่ิมตน้โครงการ   จนกระทัง่ส้ินสุด

โครงการ ว่าใชเ้วลาทั้งหมดเท่าใด 

โดยระบุ  เดือน  ปี  ท่ีเร่ิมท า และ

ส้ินสุด  

      หากเป็นโครงการระยะยาว 

ตอ้งแสดงช่วงเวลาในแตล่ะระยะ

ของโครงการนั้นดว้ย เพ่ือใชเ้ป็น 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา

อนุมตัิโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ    ผูร้บัผิดชอบ 

                              การติดตามประเมินผล 

แสดงถึง    การติดตาม การควบคุม การก ากบั  และการประเมินผลสมัฤทธ์ิของโครงการ 

               เพ่ือใหโ้ครงการบรรลถึุงวตัถุประสงค ์     ท่ีไดก้  าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

               พรอ้มทั้งระบุรูปแบบการประเมินผลโครงการ เช่น   ประเมินก่อนด าเนินการ  

               ขณะด าเนินการ  หลงัการด าเนินการ หรือจะระบุเวลาชดัเจนว่าจะประเมินทุก 

               ระยะ 3 เดือน เป็นตน้        

                        ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 

               เป็นการทบทวนวตัถุประสงคข์องโครงการว่า การด าเนินงานของโครงการ 

  ในแตล่ะวตัถุประสงคน์ั้น คาดว่าจะไดร้บัประโยชนจ์ากวตัถุประสงคอ์ยา่งไรบา้ง 

ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั การติดตามประเมินผล 
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การเขียนโครงการโดยสรุป 

ช่ือโครงการ 

หลกัการและเหตผุล 

วตัถุประสงค ์

ตวัช้ีวดั/เป้าหมาย 

กิจกรรม 

ความสอดคลอ้งกบัแผนฯ 

ปัญหา/ความจ  าเป็นในการจดัท าโครงการ เช่นบุคลากร นักศึกษาและ

ประชาชนในจงัหวัด.........และจงัหวดัใกลเ้คียงไดร้บัการบรกิารที่ล่าชา้ 

การแกปั้ญหา ซ่ึงเป็นประโยชนท์ี่เกิดจากผลผลิตโดยตรง  เช่น เพื่อให ้

บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในจงัหวัด.........และจงัหวัดใกลเ้คียง 

ไดร้บัการบรกิารอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเรว็ภายในปี 255.. 

ผลผลิตเกิดจากการกระท าขององคก์ร  เช่น จดัตั้ง อาคารบรหิาร  

กองงานวิทยาเขต ใหแ้ลว้เสรจ็ในปี 25...... 

กระบวนการท างานเพื่อใหเ้กิดผลผลิต  เช่น จดัหาที่ดิน ออกแบบอาคาร  

จดัจา้ง ก่อสรา้ง ตรวจรบั  พฒันาระบบงาน จดักรอบอตัราก าลงั เปิดท าการ 

เป็นตน้ 

ระบุใหช้ัดเจนว่า  สอดคลอ้งกับแผนการพัฒนาขององคก์ร ในประเด็น

ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค ์และกลยุทธใ์ด 

สื่อความหมายไดช้ัดเจน เช่น โครงการจดัตั้งกองงานวิทยาเขต............... 

การเขียนโครงการโดยสรุป 

งบประมาณ 

ผูร้บัผิดชอบ 

การติดตามประเมินผล 

ประโยชนท่ี์ 

คาดว่าจะไดร้บั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ค่าใชจ้า่ยที่ตอ้งใชใ้นการด าเนินกิจกรรมต่างๆ แสดงยอดรวม  และแจกแจง 

เป็นรายการย่อยเช่น งบประมาณทั้งส้ิน100 ลา้นบาทและระบุว่าแตล่ะกิจกรรม  
และแตล่ะไตรมาสใชเ้งินเท่าไหร่ รวมทั้งระบุประเภทงบประมาณที่ใชจ้า่ยดว้ย 

ระยะเวลาเริม่ตน้ ส้ินสุดโครงการ  เช่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 255.. – 255..      

หน่วยงานที่เป็นเจา้ภาพ เช่น ส านักแผนงานและงบประมาณ ส านักวิชาการ 

การควบคุมการปฏิบัตงิานตามโครงการและการวดัผลสมัฤทธิ์ของโครงการ   

เช่น ตดิตามผลการด าเนินงานในแตล่ะไตรมาส และประเมินผลสัมฤทธิ์ 

จากตวัช้ีวัดทั้งระดบั output outcome เม่ือส้ินสุดโครงการ 

ประโยชนท์ี่เกิดจากผลลพัธโ์ดยตรง บุคลากร นักศึกษา และประชาชนใน 

จงัหวดั.......และจงัหวัดใกลเ้คียง  ไดร้บัการบรกิารอย่างมีประสิทธิภาพ  

สะดวก และรวดเรว็ไดม้าตรฐานเทียบเท่า มหาวิทยาลยัหลกัที่กรุงเทพฯ 
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 1. โครงการอะไร                     หมายถึง     ช่ือโครงการ 

 2. สอดคลอ้งกบัอะไร                หมายถึง     ความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาองคก์ร 

 3. ท าไมตอ้งท าโครงการนั้น       หมายถึง     หลกัการและเหตผุล 

 4. ท าเพ่ืออะไร                        หมายถึง     วตัถุประสงค ์

 5. ท าอะไรในปริมาณเท่าใด       หมายถึง     ตวัช้ีวดั/เป้าหมาย 

 6. ท าอยา่งไร  ท่ีไหน                หมายถึง     กิจกรรม 

 7. ใชเ้งินเท่าไหร่ อยา่งไร           หมายถึง     งบประมาณ 

 8. ท าเม่ือใดและนานแค่ไหน       หมายถึง     ระยะเวลาด าเนินการ 

 9. ใครท า                               หมายถึง     ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 10. บรรลวุตัถุประสงค ์และเป้าหมายหรือไม่            หมายถึง    การประเมินผล 

 11. ไดอ้ะไรเม่ือส้ินสุดโครงการ   หมายถึง    ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั     

การเขียนโครงการตอ้งสามารถตอบค าถามเหล่าน้ีได ้

  1. ปัญหาไม่ชดัเจน อ่อนความส าคญั 

  2. หลกัการ + เหตผุล ไม่หนกัแน่น 

  3. ขาดขอ้มูลสนบัสนุนอา้งอิง 

  4. ไม่ทนักาล ไม่ทนัสมยั 

  5. วตัถุประสงคไ์ม่ชดัเจน คลมุเครือ 

  6. วิธีการเป็นไปไดย้าก ท าตามไม่ได ้

  7. ไม่เห็นประโยชนท่ี์ชดัเจน 

  8. แผน งบ เวลา ไม่สมัพนัธก์นั ไม่สมเหตสุมผล 

  9. การน าเสนอ/การเขียน 

    - ไม่ตอ่เน่ือง   - ไม่เรียงล าดบั  - ไม่กระชบั   

    - ใชภ้าษาพดู เช่น คณะผูจ้ดัท าโครงการไดป้ลกุปล ้าโครงการน้ี 

 

สาเหตทุี่โครงการที่เขียนแลว้ไม่ประสบความส าเรจ็  



24 

•    สามารถแกปั้ญหาของหน่วยงานได ้

•    มีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดผลตอบแทนคุม้ค่า 

•    วตัถุประสงค ์เป้าหมายชดัเจน มีความเป็นไปไดสู้ง 

•    รายละเอียดของโครงการตอ้งสอดคลอ้งสมัพนัธก์นั 

•    สนองความตอ้งการขององคก์รหรือหน่วยงาน 

•    สอดคลอ้งกบัแผนหลกัของหน่วยงาน และติดตามประเมินผลได ้

•    ก าหนดข้ึนจากขอ้มูลท่ีเป็นความจริง และไดร้บัการวิเคราะหอ์ยา่งรอบคอบ 

•    มีระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุด 

ลกัษณะโครงการที่ด ี

48 

 Why  (จะท าไปท าไม?).. จะตอ้งวิเคราะหว่์า...   

          โครงการนั้นมีเหตผุลอยา่งไรท่ีจะตอ้งท า    มีความจ  าเป็นอยา่งไรจงึตอ้ง 

          ท าโครงการน้ี 

               *ขอ้มูลสภาพปัญหา ขอ้มูลสภาพแวดลอ้มทั่วไปเก่ียวกับโครงการท่ี  

                น าเสนอเพ่ือขออนุมตัโิครงการตอ้งชัดเจน ครบถว้น และเป็นจรงิ 

 

What  (จะท าอะไร?).. จะตอ้งวิเคราะหว่์า...   

          - โครงการนั้นมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  ชดัเจนหรือไม่   

          - วตัถุประสงคมี์ความสอดคลอ้งกบันโยบายมากนอ้ยเพียงใด 

          - กิจกรรมใดบา้งท่ีตอ้งด าเนินการ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ 

             เป้าหมายหรือไม่ 

          - มีการก าหนดแผน/แนวทางการด าเนินงานแตล่ะกิจกรรม/ขั้นตอน 

             อยา่งชดัเจนหรือไม่ 

  

What 

When 

Where 

Who 

Whom 

How 

6W……1H..ที่ผูจ้ดัท าโครงการหรือผูวิ้เคราะหโ์ครงการตอ้งค านึงถึง 

Why 
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49 

Why 

When  (จะท าเม่ือใด?).. จะตอ้งวิเคราะหว่์า...   

       - โครงการนั้น จะเริ่มด าเนินงานและส้ินสุด แลว้เสร็จเม่ือใด 

       - ระยะเวลาและช่วงการด าเนินงานเหมาะสมหรือไม่  

       - ระยะเวลาของแตล่ะกิจกรรมสอดคลอ้ง เหมาะสมหรือไม่  

 

Where (จะท าที่ไหน?).. จะตอ้งวิเคราะหว่์า...   

        - สถานที่ของการด าเนินงานโครงการอยู่ที่ใด 

        - เป็นแหล่งหรือสถานที่เหมาะสมหรือไม่  

 

Who  (ใครท า?).. จะตอ้งวิเคราะหว่์า...   

        - ใครบา้งเป็นผูท้  าโครงการนั้น   

        - ผูร้บัผิดชอบมีคุณสมบตัแิละความเหมาะสมหรือไม่ 

        - หากมีหลายหน่วยงาน มีการก าหนดหน่วยงานหลกัหรือเจา้ภาพไว ้

           อย่างชดัเจน เหมาะสมหรือไม่ และมีการก าหนดบทบาทแตล่ะ 

           หน่วยงานไวอ้ย่างชดัเจนหรือไม่ 

 

What 

Where 

Who 

Whom 

How 

When 

6W……1H..ที่ผูจ้ดัท าโครงการหรือผูวิ้เคราะหโ์ครงการตอ้งค านึงถึง(ตอ่) 
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Why 
Whom (ท าเพ่ือใคร?).. จะตอ้งวิเคราะหว่์า...   

          - ผูท่ี้ไดร้บัผลประโยชนจ์ากโครงการเป็นใคร มีความตอ้งการ จ  าเป็น 

             เหมาะสมหรือไม่ 

          - ความพรอ้มของกลุม่เป้าหมาย สภาพแวดลอ้ม วฒันธรรม ประเพณี 

             ปฏิบตัิดา้นสงัคมของกลุ่มเป้าหมาย เป็นอยา่งไร (ท าอยา่งไร?)..  

 

How จะตอ้งวิเคราะหว่์า...   

          - มีวิธีการด าเนินงาน หรือบริหารโครงการอยา่งไร จึงจะท าใหโ้ครงการ 

             บรรลเุป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ไดก้  าหนดไว ้

                     *พิจารณาปัจจยัหลักแห่งความส าเรจ็ และกลยุทธก์ารด าเนินงาน 

                      เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและความคุม้คา่ 

 

What 

When 

Where 

Who 

How 

6W……1H..ที่ผูจ้ดัท าโครงการหรือผูวิ้เคราะหโ์ครงการตอ้งค านึงถึง(ตอ่) 

Whom 
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ดว้ยความขอบคณุ 

 

ศิรวิิช  ดโนทยั 

Tel. 0 81911 4790 
Email. siriwich_30@hotmail.com 

siriwich30@gmail.com  
srv@kmutnb.ac.th 
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