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 เอกสารการเขียนแนวทางการจัดท า        แบบเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเอกสารที่ได้แนวความคิดมาจากการเขียนโครงการทางด้าน
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ทุกแง่มุม “รู้ เข้าใจ ท าเป็น ท าได้ อย่างสร้างสรรค์” ผู้เขียนจึงได้ศึกษาค้นคว้าการเขียนแนวทางการจัดท า
ข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นงาน บุกเบิก ที่มีการก าหนดรูปแบบและโครง
ร่าง การจัดท าแบบเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เริ่มต้นตั้งแต่การคิดโครงการ   การเขียนโครงการ  การน าเสนอโครงการ  การน าโครงการไป
ปฏิบัติ  การติดตามผล  สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ  ซึ่งผู้เขียนได้มีการปรับปรุง ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารการเขียนแนวทางการจัดท าแบบเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยฉบับนี้   จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนโครงการ 
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บทน า 

 

ปัญหาหลักของการเขียนโครงการที่พบอยู่เสมอ คือ เขียนโครงการไม่มีความชัดเจน  ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย  และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  มีข้อมูลส าหรับการตัดสินใจเขียน
โครงการน้อย ขาดการให้ความส าคัญกับข้อมูล  และข้อความในโครงการ  การเขียนโครงการแบบขอไปที   หรือ
น าโครงการเดิมๆ ที่เคยท าอยู่มาปรับเสียใหม่  ขาดความเป็นไปได้  และสุดท้ายตอบไม่ได้ว่าโครงการที่เขียนขึ้น
นั้น   จะน ามาซึ่งการแก้ปัญหา  หรือพัฒนาหน่วยงานจริงหรือไม่  ดังนั้นถ้าทุกคนมีความเข้าใจในองค์ความรู้
เกี่ยวกับการจัดท าแผน และการจัดท าโครงการ ตลอดจนทราบวิธีเขียนโครงการให้ถูกต้อง ครอบคลุมชัดเจน 
และสามารถน าไปปฏิบัติได้ง่าย ปัญหา ข้างต้นก็จะลดลง หรืออาจไม่เกิดข้ึน  

ความหมายของโครงการ  (Project) หมายถึง  แผนงานย่อยที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรมหรือ
งานหลายงาน ที่ระบุรายละเอียดชัดเจน เช่นวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ กิจกรรมด าเนินงาน 
สถานที่ ด าเนินการ งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับหรือกล่าว
ได้ว่า  โครงการเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งในการวางแผนพัฒนา     ซึ่งช่วยให้เห็นภาพ และทิศทางการพัฒนา 
ขอบเขตของการที่สามารถติดตาม และประเมินผลได้ แผนงานที่ปราศจากโครงการย่อมเป็นแผนงานที่ไม่
สมบูรณ์  ไม่สามารถน าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้ ดังนั้นการเขียนโครงการข้ึนมารองรับแผนงานย่อมเป็นสิ่ง
ส าคัญ  และจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าโครงการบรรลุผลส าเร็จ แผนงานและนโยบาย  ย่อมบรรลุผลส าเร็จด้วย 
โครงการจึงเป็นสิ่งที่ท าให้สามารถน าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดผลและบรรลุเป้าหมายตามที่
ต้องการได้ และเป็นจุดเชื่อมโยงจากแผนงานไปสู่แผนเงิน  และแผนคนด้วย  โครงการมีความสัมพันธ์กับ
แผนงานและนโยบาย โดยต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย  แผน  และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย โครงการ 1 โครงการ อาจมีหลายกิจกรรม หรือหลายงานก็ได้  เมื่อมีการพัฒนานโยบาย เป็น
แผนงาน แผนยุทธศาสตร์     และโครงการแล้ว  การพัฒนาจากท่ีเป็นนามธรรม  ไปสู่การเป็นรูปธรรม  จะท า
ให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติได้ง่าย 

ลักษณะส าคัญของโครงการ  
โครงการหนึ่งๆ จะต้องประกอบด้วยคุณลักษณ์ส าคัญดังนี้  
1. ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ที่เก่ียวของและสอดคลองกันนภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน  
2. มีการกาหนดวัตถุุประสงค์ (Objective) ที่ชดเจนวัดได้ และปฏิบัติได้ ทั้งนีุ้เพ่ือเป็นแนวทาง ในการ

ด าเนินงานและติดตามประเมินผลได้  โครงการหนึ่ง อาจมีมากกวาหนึ่งวั ตถุประสงค์ก็ได้กล่าวคือ มี
วัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์รอง และต้องก าหนดวัตถุประสงค์ท่ าสมารถปฏิบัติได้ มิใช่ วัตถุประสงค์ที่
เลื่อนลอย/เพ้อฝันหรือเกินความเป็นจริง  

3. มีการก าหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกิจกรรม (Scheduled Beginning and Terminal Points

) การเขียนโครงการโดยทั่วไปจะต้องมีการกาหนดระยะเวลาว่าจะเริ่มตนเมื่อไรและสิ้นสุดเมื่อไร ถ้าหากมีการ

ดาเนินกิจกรรมไปเรื่อย ๆ ไม่มีการก าหนดขอบเขตของเวลา (Time Boundary) ไว้จะไม่ถือว่าเป็น งาน

โครงการ เพราะมีลกษณะเป็นงานประจ า(Routine) หรืองานปกติ  
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4. มีสถานที่ตั้ง (Location) ของโครงการ ผู้เขียนโครงการต้องระบุให้ชัดเจนว่าโครงการนี้   พ้ืนที่

ด าเนินการ หรือหัวงานอยู่ที่ใด เพ่ือสะดวกในการด าเนินงาน ถ้าเลือกสถานที่ตั้งโครงการไม่เหมาะสมแล้วย่อม

ท าให้เสียค่าใช้จ่ายหรือลงทุนมาก ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้อาจไม่ค้มค่า การติดตามและการ ประเมินผล

โครงการกอ็าจท าได้ยาก  

5. มีบุคลากรหรือองค์กรที่เฉพาะเจาะจง (Organization) งานโครงการจะต้องมีหน่วยงานหลัก 

รับผิดชอบ ส่วนหน่วยงานอ่ืนถือว่าเป็นหน่วยงานเสริมหรือร่วมมือดาเนินงานเท่านั้น และควรระบุ บุคลากร

ผู้รบัผดชอบโครงการนี้ให้ชัดเจน  เพ่ือเป็นหลักประกันว่าบุคคล/องค์กรนั้นจะปฏิบัติอย่างจริงจังและจริงใจ  

6. มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ (Resource) การเขียนโครงการจะต้องระบุแหล่ง ทรัพยากร 

โดยเฉพาะแหล่งงบประมาณให้ชัดเจน  เช่น งบประมาณแผ่นดิน หรือเงินกู้หรือเงินทุนส ารอง  หรือเงินบริจาค 

เป็นต้น และจะต้องระบุเงินที่ใช้ว่าเป็นหมวดวัสดุ หมวดค่าใช้สอย  หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าครุภัณฑ์ หมวด

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้จะท าให้ง่ายในการด าเนินการและควบคุม ตรวจสอบการใช้งบประมาณให้

เกดิประโยชน์สูงสุดได้  

ลักษณะของโครงการที่ดี  
1. สามารถตอบสนองความต้องการ หรือแก้ปัญหาของหน่วยงานได้  
2. มีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถด าเนินงาน และปฏิบัติได้  
3. รายละเอียดของโครงการต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน ตั้งแต่ประเด็นแรก ถึงประเด็นสุดท้าย 

กล่าวคือ วัตถุประสงค์ ของโครงการ ต้องสอดคล้องกับหลักการ และเหตุผล วิธีการด าเนินงาน ต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ เป็นต้น  

4. รายละเอียดโครงการ สามารถเข้าใจได้ง่าย มีการใช้ภาษาที่เข้าใจกันทั่วไป สะดวกต่อการ 
ด าเนินงานตามโครงการ โดยสามารถตอบค าถาม ต่อไปนี้ได้คือ  

-  โครงการอะไร         ชื่อโครงการ  

-  ท าไมต้องริเริ่มโครงการ       หลักการและเหตุผล  

-  ท าเพ่ืออะไร         วัตถุประสงค์  

-  ปริมาณที่จะท าเท่าไร        เป้าหมาย  

-  ท าอย่างไร         วิธีด าเนินการ  

-  จะท าเมื่อไร นานแค่ไหน       ระยะเวลาด าเนินการ  

-  ใช้ทรัพยากรเท่าไร และได้มาจากไหน      งบประมาณ แหล่งที่มา  

-  ใครท า         ผู้รับผิดชอบโครงการ  

-  บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่       การประเมินผล  
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-  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ แล้วจะได้อะไร      ผลประโยชน์ที่คาดว่าจได้รับ  

5. สามารถน าไปปฏิบัติได้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ติดตามประเมินผลได้  
6. โครงการต้องก าหนดขึ้น จากข้อมูลที่เป็นจริง และเป็นข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ  
7. โครงการต้องได้รับการสนับสนุนในด้านทรัพยากร และการบริหารอย่างเหมาะสม  
8. โครงการต้องมีระยะเวลาในการด าเนินงาน ต้องระบุถึงวัน เวลาที่เริ่มต้น และสิ้นสุดโครงการ  

ปัญหาเกี่ยวกับการเขียนโครงการ  
1. โครงการที่ก าหนดขึ้น ไม่ได้แสดงถึงปัญหาที่ต้องการจะแก้ไขอย่างแท้จริง ไม่มีการวิเคราะห์ ปัญหา 

และความต้องการอย่างจริงจัง แต่ให้ความส าคัญกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงคิด หาทางใช้งบประมาณให้
หมดเท่านั้น  

2. ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  
2.1 วัตถุประสงค์มากเกินไป ควรมีเพียง 1-3 วัตถุประสงค์ก็เพียงพอแล้ว ไม่ว่าโครงการนั้น 

จะ มีขนาดเล็ก หรือใหญ่ก็ตาม  
2.2 ปัญหาความสับสนระหว่างวัตถุประสงค์ (Objective) กับจุดมุ่งหมาย (Purpose) ของ 

โครงการ  
-  จุดมุ่งหมาย (Purpose) เป็นความปรารถนา หรือจุดหมายปลายทางที่อยู่สูงกว่าระดับ 

โครงการที่โครงการตั้งใจจะให้บรรลุ  
-  วัตถุประสงค์ (Objective) เป็นการก าหนดความปรารถนาที่ต้องการจะบรรลุไว้อย่าง กว้าง 

ๆ แต่ชัดเจน เมื่อวัตถุประสงค์ของโครงการบรรลุ ย่อมหมายถึงจุดมุ่งหมาย หรือ เป้าประสงค์ก็บรรลุตามไปด้วย 

2.3 ปัญหาความสับสนระหว่างวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ 
กิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ คือ วิธีด าเนินงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน บางครั้งจะพบว่า มีการน า
กิจกรรมในโครงการมาเขียนเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่ง ไม่ถูกต้อง  

3. ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมาย (Target) หรือเกณฑ์การวัดผลส าเร็จของโครงการ  
4. วัตถุประสงค์  จะก าหนดทิศทางที่ต้องการจะบรรลุไว้อย่างกว้างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้อง

มีการก าหนดเป้าหมาย (Target) หรือดัชนีวัดผลส าเร็จของผลผลิตไว้อย่างชัดเจน เพ่ือง่ายในการปฏิบัติ และ
สะดวกในการติดตามประเมินผลความก้าวหน้า และผลส าเร็จของโครงการ 
 
 
 

 

 
 



 

บทบาทและหน้าที ่
 

หน่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานงานส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม     มีหน้าที่รับผิดชอบ
การจัดนิทรรศการทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาและบุคลภายนอกได้มีส่วนร่วม     การเผยแพร่
ทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น   ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน   รวมทั้งเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นช่วยสนับสนุนในด้านการท าบุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ   งาน
พัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์  ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงและเผยแพร่
วัฒนธรรม ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา   ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้สอดคล้อง
กับ  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ 

การบริหารจัดการนั้นเกี่ยวข้องกับการเป็นศิลป์มากกว่าความเป็นศาสตร์  และขึ้นอยู่กับการใช้
ความรู้สึกนึกคิดและกระบวนการคิดต่างๆ ซึ่งไม่สามารถระบุได้อย่างชัดแจ้งเสมอไป 

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ 

  การปฏิบัติงานของหน่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามภารกิจหลัก
ที่วางไว้ดังนี้ 

1.  สร้างค่านิยมทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษาและบุคลากร 

2.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจและรู้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอัน
เป็นสมบัติของชาติไทย 

3.  เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลโดยทั่วไป 

4.  ให้บริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการท างานด้านกิจกรรม
นักศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนิน และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษระงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1.ด้านปฏิบัติการ 
  1.1.ศึกษาวิเคราะห์ การเขียนโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
  1.2.จัดท าแผนการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
  1.3.การให้บริการด้านต่างๆ เช่น การให้ค าปรึกษา ในการปฏิบัติตนแก่นักศึกษา ตอบปัญหา
ชี้แจงข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่หรืองานที่ได้รับผิดชอบอยู่เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องได ้
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 2.ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการที่
รับผิดชอบ 
 3.ด้านการประสานงาน 
  3.1.ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  3.2.ชี้แจงและให้รสยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4.ด้านการบริการ 
  4.1.ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการเขียนโครงการหรือ
กิจกรรม รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบถึงข้อมูล
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
  4.2.การจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น  และการให้บริการข้อมูลเพ่ือให้บุคคลทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาการก าหนดแผนการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ และ
มาตรการต่างๆ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏบิัติ 

เพ่ือให้การเขียนโครงการทางด้านอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย มีประสิทธิภาพ ประสบผลส าเร็จ คือได้รับอนุมัติ และสามารถลงมือปฏิบัติจนบรรลุผลตาม
เป้าหมาย อีกท้ังได้ผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้เขียนโครงการทางด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

1. ควรใช้ภาษาเขียนในระดับทางการสื่อความหมายตรงไปตรงมากระชับรัดกุม   มีการล าดับความคิด
อย่างเป็นระบบ 

2. เนื้อหาของโครงการมีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน 

3. ข้อมูลที่น าเสนอในโครงการต้องสมบูรณ์ ถูกต้อง มีเหตุผล  ตั้งอยู่พ้ืนฐานของความเป็นจริงและ
เป็นไปได้ 

4. ผู้เขียนโครงการต้องศึกษาข้อมูลในการท าโครงการให้เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วน   ทั้งนี้เพ่ือให้การ
เรียบเรียงเนื้อหาของโครงการเป็นระบบ ชัดเจน และมีความถูกต้องสมบูรณ์ 

โครงสร้างของโครงการ  

1.ชื่อโครงการ 

การตั้งชื่อโครงการต้องมีความชัดเจน เหมาะสม เฉพาะเจาะจง กะทัดรัด และสื่อความหมายได้อย่าง 
ชัดเจน เป็นที่เข้าใจได้โดยง่าย ชื่อโครงการจะบอกให้ทราบว่าจะท าสิ่งใดบ้าง โครงการที่จัดท าขึ้นนั้นเพ่ือ อะไร 
โดยทั่วไปจะต้องแสดงลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ลักษณะเฉพาะของโครงการ และจุดมุ่งหมา ยของ
โครงการ  นอกจากนี้การเขียนโครงการต้องระบุความสอดคล้องกับนโยบายชาติ และประเด็นยุทธศาสตร์ของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เป็นการแสดงให้เห็นว่า 
โครงการนั้นสามารถสนับสนุน และสอดคล้องกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์นั้นได้หรือไม่ ลักษณะ
โครงการที่ดีมีดังนี ้

1.1.มีรายละเอียด วัตถุประสงค์เป้าหมายต่าง ๆ ชัดเจน สามารถด าเนินงานได้ 
1.2.รายละเอียดของโครงการต่อเนื่องสอดคล้องสัมพันธ์กัน 
1.3.ตอบสนองความต้องการของชุมชน  
1.4.สอดคล้องกับแผนงานของคณะ ส านัก  มหาวิทยาลัย 
1.5.มีระยะเวลาในการด าเนินงานชัดเจน ระบุวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
1.6.สามารถติดตามประเมินผลได้ 

 

 

 



 

7 

2.ประเภทของโครงการ 

 การจัดประเภทของโครงการเพ่ือให้ทราบถึงโครงการนั้นๆ ว่ามีความสอดคล้องกับกิจกรรมหรือ
ตอบสนองต่อสิ่งใดบ้าง  เช่น การเข้าร่วมประกวดแข่งขัน  การจัด/สัมมนา  การจัดนิทรรศการ  การศึกษาดู
งาน/การฝังตัวในสถานประกอบการ  เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  การประชุม
ทางวิชาการ/การพัฒนาและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา  การประชาสัมพันธ์/การแนะแนว    การจัดการ
ประกวด/แข่งขัน 

3.โครงการมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 การเขียนโครงการในแต่ละครั้งควรที่จะดูว่าโครงการนั้นๆ มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยหรือไม่ 

4.หลักการและเหตุผล  
เป็นส่วนส าคัญท่ีแสดงถึงปัญหา สาเหตุ ความจ าเป็น หรือความต้องการ ที่ต้องมีการจัดท าโครงการขึ้น 

เพ่ือแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการขององค์กร ชุมชน หรือท้องถิ่นนั้นๆ โดยผู้เขียน โครงการจ าเป็นต้อง
เขียนแสดงให้เห็นถึงปัญหา หรือความต้องการ พร้อมทั้งระบุเหตุผล และข้อมูล ที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดท าโครงการอย่างชัดเจน ผู้เขียนต้องพยายามหาเหตุผล หลักการ ทฤษฎี ต่างๆ แนวทาง
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของ กระทรวง / กรม ตลอดจนความต้องการในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา เพ่ือ
สนับสนุนโครงการที่จัดท าขึ้นอย่าง สมเหตุสมผล แสดงข้อมูลที่มีน้ าหนัก น่าเชื่อถือ โดยมีการอ้างอิงแหล่ งที่มา 
เพ่ือให้ผู้ที่มีอ านาจเห็นชอบ และ อนุมัติโครงการให้ด าเนินการได้ เช่น ถ้าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาก็ควรอธิบาย
ให้เห็นว่า หากอนุมัติโครงการ นี้แล้ว จะเป็นการเพ่ิมโอกาสหรือเกิดมูลค่าเพ่ิมอย่างไร 

5.วัตถุประสงค์  
เป็นข้อความที่แสดงถึงความต้องการที่จะกระท าสิ่งต่างๆ ภายในโครงการให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม 

ต้องเขียนให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและประเมินผลได้ โดยโครงการหนึ่งๆ อาจมีวัตถุประสงค์ มากกว่า 
1 ข้อ แต่ไม่ควรเกิน 3 ข้อ หากเขียนวัตถุประสงค์ไว้มากข้อ จะท าให้ผู้ปฏิบัติมองภาพไม่ชัด และอาจด าเนินการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ยาก  

หลักการเขียนวัตถุประสงค์ “หลัก SMART”  
S    =  Sensible (เป็นไปได้) หมายถึง ต้องมีความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ  
M  = Measurable (วัดได้) หมายถึง ต้องสามารถวัดและประเมินผลได้  
A = Attainable (ระบุสิ่งที่ต้องการ) หมายถึง ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ปฏิบัติได้ มิใช่สิ่งเพ้อฝัน  
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R  = Reasonable (เป็นเหตุเป็นผล) หมายถึง ต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบัติ

สอดคล้องกับความเป็นจริง  
T  = Time (เวลา) หมายถึง ต้องมีขอบเขตของเวลาที่แน่นอนในการปฏิบัติงาน 

นอกจากนั้น การเขียนวัตถุประสงค์ ต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้  
1. ใช้ค าที่แสดงถึงความตั้งใจ และเป็นลักษณะเชิงพฤติกรรม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการ

ด าเนินงาน โครงการ เช่น เพ่ือเพ่ิม ................. เพ่ือลด ................... เพ่ือส่งเสริม .................. เพ่ือปรับปรุ ง
.................... เพ่ือรณรงค์........................ เพ่ือเผยแพร ่............................ เพ่ืออธิบาย..........................เป็นต้น  

-  เพ่ือให้สามารถอธิบายถึงวิธีการเขียนโครงการได้  
-  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในการประกอบอาชีพตามแนวพระราชด าริแก่ชาวชนบท  
-  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฝึกสอน  

2. ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของความส าเร็จที่วัดได้ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
3. ก าหนดช่วงเวลา พื้นที่ หรือกลุ่มเป้าหมาย 

6.กลุ่มเป้าหมาย 

 มีการระบุกลุ่มเป้าหมายทั้งในส่วนของกลุ่มเป้าหมายเชิงปริมาณ   ระบุจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน  และเป้าหมายเชิงคุณภาพ ซึ่งอาจก าหนดเป็นร้อยละ  จ านวนหน่วยที่แสดง
ปริมาณหรือคุณภาพสามารถตอบได้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่วางไว้สามารถตอบสนองต่อโครงการหรือไม่   

7.หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบโครงการ  
การเขียนโครงการจะต้องระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการจัดท าโครงการนั้นๆ โดยตรง เพ่ือ สะดวก

ต่อการติดตามและประเมินผล และถ้าเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การเขียนหน่วยงานที่
รับผิดชอบก็ต้องระบุหน่วยงานที่ รับผิดชอบทั้งหมด โครงการทุกโครงการ จะต้องมีผู้ท าโครงการรับผิดชอบ
ด าเนินงานตามโครงการที่เขียนไว้ ไม่ว่า ตนเองจะเป็นผู้เขียนโครงการนั้น หรือผู้อ่ืนเป็นผู้เขียนโครงการก็ตาม 
จะต้องระบุผู้รับผิดชอบโครงการนั้นๆ ให้ชัดเจน ว่าเป็นใคร ลงลายมือชื่อก ากับ พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ ที่
ติดต่อได้โดยตรง   

8.สถานที่ด าเนินโครงการ 

 เพ่ือสะดวกต่อการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีการระบุสถานที่ในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมให้ชัดเจน 

9.ระยะเวลาด าเนินการตามโครงการ  
เป็นการระบุระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ ว่าใช้เวลาทั้งหมดเท่าใด โดย

ระบ ุ วันเดือนปีที่เริ่มท า และสิ้นสุด ที่ชัดเจน ไม่ควรระบุระยะเวลาที่ลงนานเกินความจ าเป็น  โดยไม่ระบุเวลา
เริ่มและสิ้นสุด ถือเป็นการก าหนดระยะเวลาที่ไม่สมบูรณ์  ดังนั้นควรระบุระยะเวลาที่ชัดเจน ถ้าหากเป็น 
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โครงการระยะยาว และมีหลายระยะเวลาก็ต้องแสดงช่วงเวลาในแต่ละระยะของโครงการนั้นด้วย เพื่อเป็น
รายละเอียด ประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ  

10.กิจกรรมในการด าเนินโครงการ 
 การด าเนินกิจกรรมโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ต้องมีการก าหนดกิจกรรมที่ท าอย่างชัดเจนและมี
แผนการด าเนินงานที่สามารถติดตามงานได้ตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการนั้นๆ 

11.วิธีการด าเนินงาน แผนปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติเป็นขั้นตอนตามล าดับก่อนหลัง เพ่ือใช้ปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย
แยกเป็น กิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม ซึ่งจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ว่ามีกิจกรรม
ใดที่ต้องท าบ้าง  โดยยึดหลักว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดขึ้น จะต้องเป็นขั้นตอน มีการขั้นตอนการด าเนินงานมา
แจกแจงรายละเอียด  ให้ด าเนินการจัดท าโครงการสามารถลงมือ ปฏิบัติงานได้ มีระยะเวลากิจกรรม  ว่าจะท า
เมื่อใด  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  มีการน าเสนอการปฏิบัติงานเป็นรูปแบบของตารางเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการควบคุมโครงการ 

12.งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้ (ประมาณการค่าใช้จ่าย)  
เป็นการระบุถึงจ านวนเงิน  จ านวนวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการด าเนินโครงการนั้นๆ โดยแจกแจง 

รายละเอียดชัดเจน เป็นหมวดย่อยๆ เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์(ถ้ามี) ค่าสาธารณูปโภค 
เพ่ือช่วยในการตรวจสอบความเป็นไปได้ และความเหมาะสม รวมถึงช่วยให้การพิจารณาสนับสนุนและอนุมัติ
โครงการ 

13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เป็นการบอกถึงว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการ จะมีผลกระทบในทางที่ดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงและโดยอ้อม 
โดยระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการบ้าง ได้รับประโยชน์อย่างไร ทั้งในเชิง ปริมาณ 
และคุณภาพ ในแง่การสร้างมูลค่าเพ่ิม มิใช่คัดลอกวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายมาใส่ 

14.การติดตามและประเมินผล 

เป็นการแสดงถึงการติดตาม  การควบคุม  การประเมินผล  โครงการเพ่ือให้โครงการที่จัดท าบรรลุ 
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  ควรระบุวิธีการที่ใช้ในการประเมินผลโครงการไว้ให้ชัดเจน อาจ
ต้องระบุบุคคล หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินโครงการพร้อมทั้งบอกรูปแบบการประเมินผล โครงการ ใช้
เครื่องมืออะไรในการประเมินผล ระยะเวลาในการประเมินผล ใครเป็นผู้ประเมินผล  การประเมินสามารถน ามา
พิจารณาประกอบการด าเนินการ  เตรียมโครงการที่คล้ายคลึง หรือเก่ียวข้อง   
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สรุป การเขียนโครงการ เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายและไม่ยาก เกินความสามารถของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ใน

การจัดท าโครงการของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่าง นโยบาย
ชาติ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และโครงการ เพ่ือที่จะได้เขียนโครงการได้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของ 
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่อไป การเขียนโครงการที่ดี นอกจากจะได้รับการพิจารณา อนุมัติโดยง่ายแล้ว ผล
ของการด าเนินงานมักจะมีประสิทธิภาพด้วย 
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ภาคผนวก 

แบบเสนอโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

แบบเสนอโครงการ 
หน่วยงาน     

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.      
แหล่งงบประมาณ : 

 งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้   

ผลผลิต : 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 โครงการตามภารกิจยุทธศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
 โครงการผลิตก าลังคนด้านขนส่งทางน  า   
 โครงการจัดตั งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งทางรางศรีวิชัย Srivijaya Railway 

Training and Research Center (SRTRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 โครงการการผลิตและพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) 
 โครงการการผลิตและพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการท่องเที่ยว 
 โครงการการผลิตและพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านนวัตกรรมการพัฒนาเมือง (Smart City) 

 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 โครงการบริการวิชาการ 
 โครงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชายฝ่ังทะเลภาคใต้ 

 อื่น ๆ       
 อ่ืน ๆ      
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1. ชื่อโครงการ           
2. ลักษณะโครงการ 

 1)  การประชุม /อบรม /สัมมนา 

 2)  การเข้าร่วม /จัดประกวดแข่งขัน 

 3)  การจัดนิทรรศการ /จัดงาน /จัดกิจกรรม 

 4)  การทดสอบ /การวัดสมรรถนะ /การวัดความรู้ 
 5)  การผลิตสื่อ /ต าราทางวิชาการ 

 6)  การประชาสัมพันธ์ /การแนะแนว /การท าการตลาด 

 7)  การศึกษาดูงาน/ การฝังตัวในสถานประกอบการ 

 8)  เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 9)  การพัฒนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
 10) การศึกษา วิจัย องค์ความรู้ 
 11) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก (Ecosystem) 

3. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
3.1 ยุทธศาสตร์  

 1. สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ (เลือกยุทธศาสตร์ย่อย) 
  1.1 นวัตกรรมการศึกษา 
  1.2 การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ 
  1.3 การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย 
 2. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
 3. สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ 
 4. สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
 5. สร้างระบบบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

   3.2 เป้าประสงค์       (ระบุเพียงหนึ่งเป้าประสงค์) 

   3.3 กลยุทธ์        (ระบุเพียงหนึ่งกลยุทธ์) 

   3.4 มาตรการ        (ระบุเพียงหนึ่งมาตรการ) 

   3.5 แผนงาน        (ระบุเพียงหนึ่งแผนงาน) 
4. หลักการและเหตุผล (บรรยาย ความเป็นมา เหตุผล ปัญหา ความจ าเป็น ความส าคัญ ที่ต้องจัดท าโครงการรวมถึงผล 

ที่จะเกิดขึ้น/ผลที่จะได้รับจากการจัดโครงการ  อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ) 
      (ย่อหน้าที่ 1  บรรยายความเป็นมาหรือความส าคัญของเรื่องที่จะท า โดยอ้างถึงหลักการ ทฤษฏี  
แนวทางระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง  ตลอดจนความต้องการในการพัฒนา  
เพื่อแสดงข้อมูลที่มีน้ าหนักน่าเช่ือถือ และให้ความส าคัญของสถานการที่เกิดขึ้น และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล )                      
.                                                                                                                                 .       
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      (ย่อหน้าที่ 2  บรรยายสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น หรือแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้น  โดยเช่ือมโยงกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  ซึ่งหากไม่ด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงแล้วจะท าให้
เกิดความเสียหายอย่างไร)                                                                                                                                              . 
      (ย่อหน้าที่ 3  สรุปว่าจะแก้ปัญหาดังกล่าวตามย่อหน้าที่ 2 อย่างไร  และหากด าเนินการแล้วจะช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างไร  เกิดประโยชน์กับใคร)                                                                                                                  . 

5. วัตถุประสงค์ (ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล และชื่อโครงการ) 
 1)                          
 2)                         
 3)                         
 

6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ (ให้ระบุกลุ่มเป้าหมาย และจ านวนให้ชัดเจน) 

  -  นักศึกษา       จ านวน  คน  
-  บุคลากร   จ านวน  คน 
-  บุคคลนอก   จ านวน  คน 

   รวมทั งสิ น  จ านวน  คน 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  (ระบุ ชื่อ-สกุล  / หมายเลขโทรศัพท์มือถือ) 
 ช่ือ – สกุล                                           หมายเลขโทรศัพท์มือถือ    

8. สถานที่ด าเนนิโครงการ (ระบุ)  ช่ือสถานที่    อ าเภอ   จังหวัด                  
 

9.  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

ครั้งที่ 1 : ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตั้งแต่     ถึงวันที ่     
ครั้งที่ 2 : ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตั้งแต่    ถึงวันที ่    

 

10. กิจกรรมในการด าเนินโครงการ  (ระบุรายละเอยีดของกิจกรรมให้ชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

รวมทั้งต้องระบุวิธีการทีส่ามารถน าไปปฏิบตัิได้อย่างเป็นรูปธรรม) 
 อธิบายให้เหน็ว่ากจิกรรมทีจ่ะด าเนนิการมีรูปแบบอยา่งไร ตั งแต่กจิกรรมเร่ิมต้นจนถึงกจิกรรมสุดท้ายว่ามีกจิกรรมใดที่
ต้องท าบ้าง เชน่    
 - ทดสอบ (pre test)  ความรู้ก่อนการอบรม โดยใช้แบบทดสอบ ฯลฯ                               
 - การจดัอบรมให้ความรู้ใน “หัวข้อ…………”        
 - การแบ่งกลุม่จดัท า Work shop         
 - น าเสนอ แลกเปลีย่นเรยีนรู้          
 - ทดสอบ (post test)  ความรู้ทีไ่ด้รบัหลังจากการอบรม โดยใช้แบบทดสอบ ฯลฯ     

 

11. ตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ (โดยเลือกตัวช้ีวัดมาจากเอกสารแนบท้าย) 

ตัวชี วัดกลาง  
 1)                           
 2)                         
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ตัวชี วัดโครงการ (ถ้ามี) 
 1)                            
 2)                         
 

12. ประมาณการค่าใช้จ่าย  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1.  ค่าตอบแทน  (ให้ระบุรายละเอียดจ านวนคน/จ านวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่าตอบแทน) 
1)     1.1  ค่าตอบแทนวิทยากร (แตกตัวคูณ  เช่น  1 คน X 3 ช่ัวโมง X 600 บาท)  
2) 2. ค่าใช้สอย    (ให้ระบุรายละเอียดจ านวนคน/จ านวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่าใช้สอย) 

2.1  ค่าเบี้ยเลี้ยง (แตกตัวคูณ  เช่น  1 คน X 1 วัน X 240/260 บาท) 
2.2 ค่าเช่าท่ีพัก  (แตกตัวคูณ  เช่น  1 คน X 1 ห้อง X 1,500 บาท X 2 วัน)          

     2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (แตกตัวคูณ  เช่น  1 คน X 50 บาท X 2 มื้อ) 
1)      2.4 ค่าอาหารกลางวัน 
2)        (แตกตัวคูณ  เช่น  1 คน X 150 บาท X 2 มื้อ)    
3)       2.5 ค่าอาหารเย็น 
4)        (แตกตัวคูณ  เช่น  1 คน X 150 บาท X 1 มื้อ)    
5)       2.6 ค่าจ้างเหมาบริการ 
6)        (แตกตัวคูณ  เช่น  1 คน X 13,000 บาท X 1 เดือน)   
7)       2.5 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ เช่น ค่าเช่าสถานท่ี ฯลฯ 
8)        (แตกตัวคูณ  เช่น  1 คน X 13,000 บาท X 1 เดือน)   

3. ค่าวัสดุ  (ให้ระบุรายละเอียด) 
    3.1 วัสดุส านักงาน 
      (แตกตัวคูณ  เช่น  1 โหล X 10,000 บาท)    
    3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
      (แตกตัวคูณ  เช่น  400 กิโลเมตร X 4 บาท)    
    3.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
      (แตกตัวคูณ  เช่น  1 อัน X 10,000 บาท)    
    3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
      (แตกตัวคูณ  เช่น  1 ชุด X 10,000 บาท)      
    3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์  
     (แตกตัวคูณ  เช่น  1 ชุด X 10,000 บาท)    
4. ครุภัณฑ์  (ให้ระบุรายละเอียด) 
    4.1 ช่ือครุภัณฑ์......................... 
      (แตกตัวคูณ  เช่น  1 ชุด X 10,000 บาท)    
     

 
   

 
   
   
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
 

 
   

 
   

 
   

 
   

  
   

 

รวมงบประมาณ  
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13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้าง ใครเป็นผู้ได้รับ ทั้งประโยชน์โดยตรงและ
ประโยชน์ด้านผลกระทบของโครงการ) 

            
             

14. การประเมินผลโครงการ (ระบุประเด็นในการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับวิธีด าเนินการ  และครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่
ต้องการทราบผล  และขอให้ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  เพื่อวัดผลส าเร็จของวัตถุประสงค์การจัดประชุม อบรม เช่น 
แบบทดสอบความรู้, แบบสังเกตการจากทีมงาน, แบบประเมินผล/ข้อเสนอแนะของวิทยากร ฯลฯ) 
                        
                         
 

15. การติดตามผล   (ถ้ามี) 
 1) ระบุประเด็นหรือหัวข้อในการติดตามผลซึ่งเหมาะสมกับเนื้อหาของโครงการโดยจะเป็นการติดตามผลลัพธ์หรือ
ผลสัมฤทธ์ิ (outcome) ที่เป็นประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 2) ระบุเครื่องมือและหัวข้อที่ใช้ในการติดตามผล เพื่อวัดผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุม อบรมทั้ง
ทางตรง และทางอ้อม เช่น แบบสังเกตการณ์, แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์, แบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ์หัวหน้างาน, เพื่อน
ร่วมงาน, ผู้รับบริการ, ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้าโครงการ 
 3) ระบุระยะเวลา (เดือน) ในการติดตามผล  และระยะเวลาที่ต้องส่งรายงานการติดตามผลหลังจากสิ้นสุดการจัด
โครงการ) 
                        
                         

 

 (ลงชื่อ)        ผู้เสนอโครงการ 
  (                        ) 
          / /  
 (ลงชื่อ)        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (               )       
           คณบดี / ผู้อ านวยการวิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/กอง 
                          / /  

 
 (ลงชื่อ)        ผู้อนุมัตโิครงการ 
  (               )                
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
    / /  
      (กรณีเสนอขอโครงการเพ่ิมเติมและโครงการที่อยู่นอกแผน) 



 

 
 
 

 

 


