จากการที่ไดไปฝกอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแผนปฏิบัติการ และการเขียน
โครงการ” ซึ่งการบริหารจัดการองคกรสมัยใหมสามารถดําเนินงานจนบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
องคกรอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลไดนั้น นอกจากการบริหารเชิงกลยุทธ และการจัดทําแผนกลยุทธ
องคกรแลวผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ ควรมีองคความรูและทักษะในกระบวนการนําแผนกลยุทธ สูการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมไดอยางถูกตอง โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการ และสามารถเขียนโครงการ และบริหาร
โครงการได ซึ่งความเชื่อมโยงระหวางแผนกลยุทธ และแผนงบประมาณ ไดอยางเหมาะสม
เนื้อหารในการฝกอบรม
• ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ , การจัดทําแผนกลยุทธองคกร , และการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
• การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับแผนกลยุทธองคกร
• หลักการและแนวคิดของการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์
• ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารโครงการและการเขียนโครงการ
• การติดตามประเมินผลโครงการ
• การฝกปฏิบัติการเขียนโครงการแบบทั่วไป และแบบ Logical Framework
ในที่นี้ขออธิบายเกี่ยวกับโครงการและการเขียนโครงการ เพราะวาที่มาของโครงการนั้นก็คือการนํา
ปญหาที่มีในองคกรมาเขียนเปนโครงการเพื่อที่จะแกไขปญหาในเรื่องนั้นๆ ตอไป

คําชี้แจง
โครงการ หมายถึง การดําเนินกิจกรรม เพื่อสนองยุทธศาสตร ดวยการวางแผนและกําหนดเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์
ไวลวงหนา กิจกรรมดังกลาวจัดทําขึ้นอยางเปนระบบมีระเบียบแบบแผน ในโครงการประกอบดวยกิจกรรม และเปาหมาย
ยอยหลากหลาย ที่ตองใชทรัพยากรทางการบริหารอยางจํากัด และคาดหวังที่จะไดผลสัมฤทธิ์ ตามที่คาดหวังไว อยางมี
ประสิทธิภาพ โครงการจึงเปนสว นสําคัญสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรขององคการ หรือหนว ยงาน ใหประสบ
ความสําเร็จ ตามภารกิจ และวิสัยทัศน และสามารถชวยใหแกไขปญหาหรือพัฒนาองคการไดเปนอยางดี
ความสําคัญของโครงการ
ในปจจุบันโครงการไดนํามาใชอยางแพรหลายในวงการตาง ๆ ตั้งแตระดับบุคคลไปจนถึงระดับรัฐบาล จึง
กลาวไดวาโครงการมีความสําคัญสําหรับทุกองคการ ซึ่งสรุปความสําคัญได ดังนี้
1. เปนการสนองนโยบายขององคการ
2. เปนหลักฐานการปฏิบัติงาน
3. ชวยใหงานดําเนินไปสูเ ปาหมายไดเร็วขึ้น
4. ประหยัดทรัพยากร เพราะมีโครงการเปนตัวกําหนดการใหอยางชัดเจน
5. เปนการชวยใหบุคลากรในหนวยงานรวมรับผิดชอบอยางทั่วถึง
สวนประกอบของการเขียนโครงการ
1. สวนนํา หมายถึง สวนที่จะบอกขอมูลเบื้องตนของโครงการโดยใหรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อโครงการผู
ดําเนินโครงการ หรือผูรับผิดชอบโครงการ ความเปนมาของโครงการ วัตถุประสงค ดังนั้นสวนนําจึงตองเขียนใหละเอียดเพื่อมุง
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หมายใหผูอาน และบุคคลที่ทํางานรวมกัน หรือผูที่มีหนาที่ตัดสินใจอนุมัติใหทําโครงการมีความเขาใจพื้นฐานเปนเบื้องตน
กอนที่จะอานรายละเอียดของโครงการตอไป ดังนั้นผูเขียนจึงตองมีความระมัดระวังในเรื่องการใชภาษาใหถูกตองไดใจความ
เพื่อมุงชี้ประเด็นสําคัญของโครงการใหชัดเจน
2. สวนเนื้อหา หมายถึง สวนที่บอกสาระสําคัญของโครงการโดยใหรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติอยางละเอียด ถาขั้นตอนการทํางานมีความสลับซับซอนมากเทาใด ผูเขียนตองพยายามเรียงลําดับขั้นตอน
การทํางานอยางมีระบบและเขียนแยกเปนตอนๆเพื่อไมทําใหผูอานสับสน ทั้งนี้ถาเปนโครงการระยะยาว อาจเขียนตารางแสดง
เวลาการทํางานไวดวย
3. สวนขยายความ หมายถึง สวนประกอบตางๆที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับกลุมเปาหมาย ซึ่งเปนกลุม
บุคคลที่ไดรับผลจากการดําเนินโครงการ บอกกําหนดระยะเวลา กรณีที่เปนโครงการระยะสั้นตองแสดงตารางเวลาดําเนิน
โครงการ สถานที่ งบประมาณคาใชจาย รวมทั้งโครงการซึ่งอาจจะเปนงบประมาณรวมหรือแจกแจงคาใชจายอยางละเอียดก็ได
และสวนของประโยชนหรือผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการตามโครงการนั้นๆ ถาเปนโครงการที่จัดเกี่ยวกับการอบรม
สัมมนาตองมีตารางเวลา หรือกําหนดการประชุมไวดวย สวนขยายความเหลานี้เปนสวนที่สําคัญเชนเดียวกีบสวนนํา เพราะจะ
ขยายความใหบุคคลที่ดําเนินการรวมกันเขาใจรายละเอียดกระจางขึ้น และผูมีหนาที่ตัดสินใจอนุมัติใหทําโครงการใชเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจไดดียิ่งขึ้น เมื่อไดทราบวาผลที่จะไดรับนั้นเปนประโยชนอยางไร และงบประมาณคาใชจายจัดสรรใหได
หรือไม อยางไร
ลักษณะของโครงการที่ดี
1. สามารถแกปญ
 หาขององคการหรือหนวยงานได
2. มีรายละเอียด วัตถุประสงคเปาหมายตาง ๆ ที่สอดคลองกัน มีความชัดเจน สามารถ ดําเนินงานได มีความเปนไปได
3. รายละเอียดของโครงการตอเนือ่ งสอดคลองสัมพันธกัน
4. ตอบสนองความตองการของลูกคา หนวยงาน หรือองคการ สังคมและประเทศชาติ
5. ปฏิบัติแลวสอดคลองกับแผนงานหลักขององคการ
6. กําหนดขึ้นอยางมีขอมูลความจริงและเปนขอมูลที่ไดรับการวิเคราะหอยางรอบคอบ
7. ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารทุกดาน โดยเฉพาะดานทรัพยากรที่จําเปน
8. มีระยะเวลาในการดําเนินงานแนนอน ระบุวันเวลาเริ่มตนและสิน้ สุด
9. สามารถติดตามประเมินผลได
10. สามารถขยายผล สูความยั่งยืนได
ขั้นตอนการเขียนโครงการ
ยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด สรรงบประมาณ/แผนงาน/ยุ ท ธศาสตร ก ระทรวง/ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย :
หนวยงานสามารถดูขอมูลไดจากแผนภูมิความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 – 2558 ยุทธศาสตรการ
จัดสรรงบประมาณ แผนงาน ยุทธศาสตรกระทรวง ฯ ซึ่งปรากฏในคูมือ
1. ชื่อโครงการ : โครงการที่ดําเนินการนั้นใหชื่อวาอะไร อาจระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยมี
ลักษณะการเขียนโดยศึกษาจากวัตถุประสงค หรือสภาพแหงความสําเร็จที่เราตองการใหเกิด โดยพิจารณาจากสภาพปญหา
แลวกําหนดเปนสภาพแหงความสําเร็จ ก็จะไดชื่อโครงการออกมา
2. ประเภทโครงการ : โครงการการใหม หมายถึง โครงการที่ไมเคยไดรับการจัดสรรงบประมาณมากอนและ
เริ่มดําเนินการโครงการในปแรก โครงการตอเนื่อง หมายถึง โครงการที่จัดซ้ําๆ เปนประจําทุกป โดยมี ชื่อโครงการ/
วัตถุประสงคหลัก ที่ยังคงเดิม อาจเปลี่ยนแปลงเพียงกลุมเปาหมาย หรือเนื้อหาสาระในการฝกอบรมสัมมนา เลือกลักษณะของ
กิจกรรมที่จัด หมายถึง ใหระบุประเภทของกิจกรรมที่จัดใหชัดเจนวามีการดําเนินการจัดกิจกรรมลักษณะใด หนวยงาน
สามารถระบุไดมากกวา 1 ลักษณะตามที่จัดจริง
3. ผูรับผิดชอบโครงการ หมายถึง ผูที่จะทําหนาที่จัดตั้งหรือบริหารงานรับผิดชอบในโครงการนั้น จําเปนตอง
ระบุชื่อเปนรายบุคคล หนวยงานที่สังกัด พรอมเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดอยางละเอียด เนื่องจากหากโครงการดังกลาว
เกิดพบปญหาในกรณีเรงดวนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจะไดดําเนินการประสานงานกับเจาของโครงการทันที
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4. สอดคลองกับกลยุทธวิธีการตามแผนกลยุทธของหนวยงาน หมายถึง ใหระบุกลยุทธวิธีการตามแผนกล
ยุทธของหน วยงานว าโครงการดังกล าวสามารถเชื่ อมโยง/สอดคลอง/หรื อตอบสนองตอกลยุทธวิ ธีการตามแผนกลยุทธของ
หนวยงานใดไดบาง ทั้งนี้ตองเปนกลยุทธวิธีการตามแผนกลยุทธที่ไดรับการอนุมัติหรือเห็นชอบจากคณะกรรมการที่หนวยงาน
แตงตั้งขึ้นเรียบรอยแลว
5. การบูรณาการ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
การให บริการทางวิชาการแก สังคม หมายถึง กิ จกรรมหรือ โครงการให บริการแกสั งคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเปนการใหบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ หรือ หมายถึง การที่
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยูในฐานะที่เปนที่พึ่งของชุมชนหรือสังคม เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ใด ๆ ที่
มีผลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการหรือการพัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติการบริการ
วิชาการเปนการบริการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนําความรูและประสบการณมาใชพัฒนาหรือ
บูรณาการเขากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เปนตน
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของสถาบัน (organization-wide
goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการดําเนินการของ
แตละองคประกอบภายในระบบการจัดการผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ
คําอธิบายตัวบงชี้ สกอ. ที่ 5.2 : ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพที่
สนองความตองการและเปนที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพตามศักยภาพและ
ความพรอมตามจุดเนนของสถาบัน พิจารณาไดจาก (1) ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ (2) การสราง
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และ (3) ความรูที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการและการเผยแพรความรูนั้นทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน
การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ศิลปะ คือ งานสรางสรรคที่สงเสริมสรางสุนทรีย ความงาม และความสุข แกผูคน สภาพแวดลอม และ
สังคม เพื่อพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย เขาใจคุณคาและความสําคัญของศิลปะ ตลอดจนเปนแนวทางใน
การพัฒนาสงเสริมการอยูรวมกันอยางมีความสุข
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษยที่พัฒนาการอยางตอเนื่อง เชน เรื่องความคิด
ความรูสึก ความเชื่อ กอใหเกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นไดจากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรม
หรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปจจุบัน
ที่ ดี ค วรมี ค วามสอดคล อ งกั บ ความเป น สากลแต มี ร ากฐานของวั ฒ นธรรมตนเองที่ มี คุ ณ ค า สํ า หรั บ วั ฒ นธรรมใน
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึงวัฒนธรรมที่แสดงความเปนอุดมศึกษาที่ถือเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม มีความเจริญงอกงามทาง
ปญญา ความรู ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีน้ําใจเสียสละ และการมีสวนรวมกับสังคม สามารถเปนผูนําที่ดีและเปนที่พึ่ง
ของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยที่นาศรัทธาเปนที่ยอมรับ มีบทบาทตอการปกปองวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
และพัฒนาแนวทางการดํารงชีวิตทามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลไดเหมาะสม
คําอธิบายตัวบงชี้ สกอ. ที่ 6.1: มหาวิทยาลัยตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการ
งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของสถาบัน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา
6. หลักการและเหตุผล ในการเขียนหลักการและเหตุผลผูเขียนโครงการตองเขียนแสดงใหเห็นถึงปญหาหรือ
ความตองการ พรอมทั้งระบุเหตุผลและขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดทําโครงการอยางชัดเจน ใหระบุถึง
ความตองการของสังคม หรือ ชุมชน และความสามารถ ความชํานาญของหนวยงาน เนื่องจากเปนสวนสําคัญที่แสดงถึงปญหา
ความจําเปนหรือความตองการที่ตองมีการจัดทําโครงการขึ้นเพื่อแกปญหา หรือสนองความตองการของชุมชน นอกจากนี้อาจ
ตองเชื่อมโยงใหเห็นวาโครงการที่เสนอนี้สอดคลองกับแผนกลยุทธ แผนยุทธศาสตร หรือนโยบายขององคกรหรือหนวยงาน
เจาของโครงการและเปนการวางรากฐานไปสูสภาพที่พึงประสงคในอนาคตขององคการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการที่
ไดจัดทําขึ้น ผูเขียนโครงการตองพยายามหาเหตุผลหลักการ และทฤษฎีตางๆ สนับสนุนโครงการที่จัดทําขึ้นอยางสมเหตุสมผล
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ทั้งนี้โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูบริหารหรือผูมีอํานาจหนาที่เห็นชอบและอนุมัติโครงการที่นําเสนอใหดําเนินการได พรอมทั้งให
การสนับสนุนในดานงบประมาณ บุคลากร และปจจัยสนับสนุนอื่นๆ
7. วัตถุประสงค/ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค คือ สิ่งที่บอกใหทราบวาการดําเนินการตามโครงการนั้น มีความ
ตองการทําอะไรและตองการใหอะไรเกิดขึ้น ควรเปนวัตถุประสงคที่ชัดเจนเขาใจงาย สามารถปฏิบัติได ไมเลื่อนลอย วัดและ
ประเมินผลได มีลักษณะเฉพาะเจาะจงในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงกับสิ่งที่โครงการตองการ ซึ่งโครงการบางโครงการอาจมี
มากกวา 1 วัตถุประสงค แตไมควรมีหลายขอ การเขียนวัตถุประสงค ตองใหสอดคลองกับสภาพปญหา และผลที่คาดวาจะ
ไดรับดวย ในสวนของตัวชี้วัดแตละจุดประสงคตองสามารถกําหนดไดชัดเจน และตองสอดคลองกับตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต
8. กลุมเปาหมาย : กลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ เปนการบอกใหทราบวา กลุมบุคคลใด หรือหนวยงาน
ใดให และควรระบุปริมาณของกลุมเปาหมายใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและความสามารถในการทํางานของผูรับผิดชอง
โครงการดวย พื้นที่/ชุมชนเปาหมาย ระบุใหชัดเจนวาโครงการดังกลาวมุงดําเนินการใหกับกับพื้นที่/ชุมชนใด เนื่องจากหากมี
การดําเนินการโครงการภายใตพื้นที่เดี่ยวกันภายในมหาวิทยาลัยอาจตองมีการบูรณาการโครงการใหเปนหนึ่งโครงการเพื่อที่จะ
ไดผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
9. แผนการดําเนินงาน ใหร ะบุระยะเวลาที่จะดําเนิ นการโครงการแตล ะกิจกรรมการดําเนินงานตามที่
ยกตัวอยางประกอบ ซึ่งหนวยงานสามารถเพิ่ม-ลด กิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการจริงไดและระบุแผนการใชจาย
งบประมาณลงตามเดือนใหชัดเจนทั้งนี้ตองสอดคลองกับกิจกรรมการดําเนินงาน
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน (C-Check) เพิ่มเติม การติดตาม การควบคุม การกํากับ และ
การประเมินผลโครงการเพื่อใหโครงการบรรลุถึงวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ผูเสนอโครงการควรระบุ
วิธีการที่ใชในการควบคุม และประเมินผลโครงการไวใหชัดเจน ทั้งนี้อาจจะตองระบุบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
ประเมินโครงการ พรอมทั้งบอกรูปแบบการประเมินผลโครงการ เชนประเมินกอนดําเนินการ ขณะดําเนินการ หลังการ
ดําเนินการ หรือจะระบุเวลาชัดเจนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัดของ สกอ., สมศ.และ พรบ.งบประมาณรายจาย
ประจําป
บริการวิชาการ
คําอธิบายตัวบงชี้ สกอ. ที่ 5.2 : ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพที่
สนองความตองการและเปนที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพตามศักยภาพและ
ความพรอมตามจุดเนนของสถาบัน พิจารณาไดจาก (1) ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ (2) การสราง
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และ (3) ความรูที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการและการเผยแพรความรูนั้นทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน
คําอธิบายตัวบงชี้ สมศ. ที่ 9 : โครงการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรืองคกรภายนอกและเมื่อดําเนินการแลวมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตาง ๆ หรือ ทําใหชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตาง ๆ หรือ ทําให
ชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพของตน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คําอธิบายตัวบงชี้ สกอ. ที่ 6.1 : มหาวิทยาลัยตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการ
งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของสถาบัน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา
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คําอธิบายตัวบงชี้ สมศ. ที่ 10 : การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง ศิลปะและ
วัฒนธรรม เปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม เปนพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถานศึกษา
พึงตระหนัก ที่จะตองใหความสําคัญในการสงเสริม สนับสนุน เพื่อใหสังคมในสถานศึกษาอยูรวมกันอยางมีความสุข อยางมี
คุณคา สามารถเปนแบบอยางที่นาศรัทธา และเปนที่ยอมรับของสังคม การสงเสริมสนับสนุนจําเปนตองดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพที่จริงใจไดตอเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืน โดยการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผล
ได
คําอธิบายตัวบงชี้ สมศ. ที่ 11 : การพัฒนาสุนทรีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง ศิลปะ
และวั ฒนธรรม เกี่ ย วข อ งกับ ความสุ น ทรี ยแ ละรสนิ ย ม เกิ ด รู ปแบบวิ ถีชีวิ ต และสั ง คม โดยมี ลั ก ษณะที่ เ ปน พลวั ต มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทันอยางมีปญญา โดยมีแผนในการพัฒนาใหความรูและประสบการณดานสุนทรีภาพใน
บริบทของศิลปวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสรางใหตนเองและสังคมอยูรวมกันอยางรูคุณคาความงาม อยางมี
สุนทรียที่มีรสนิยม
10. สถานที่ดําเนินการ ควรกําหนดสถานที่ในการดําเนินการตามโครงการใหชัดเจนและแนนอน
11. กําหนดการจัดโครงการ จะเริ่มดําเนินงานตามโครงการเมื่อใด (วัน เดือน ป) และสิ้นสุดการดําเนินการโครงการ
เมื่อใด
12. งบประมาณ
รายรับ ระบุใหชัดเจนวาเปนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย หรือ เปนการหารายไดจาก
การบริการวิชาการ หากเปนการหารายไดจากการบริการวิชาการใหประมาณการรายรับอยางละเอียดถึงที่มาของแหลงรายได
รายจาย ระบุรายจายงบประมาณที่จะดําเนินการโครงการทั้งสิ้นจะใชเงินเทาใด โดยใหระบุรายละเอียดของ
คาใชจายใหชัดเจนและใหใกลเคียงกับคาใชจายที่จะเกิดขึ้นจริงมากที่สุด และใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังและ
ตามนโยบายการประหยัดของมหาวิทยาลัย การเขียนงบประมาณของโครงการ จะแบงออกเปนหมวดหมู เพื่อสะดวกในการ
พิจารณาอนุมัติ หรือใหเงินสนับสนุนโดยทั่วไปจะแบงออกเปน 3 หมวด ดังนี้ หมวดคาตอบแทน เชน คาจาง คาสมนาคุณ ฯลฯ
หมวดคาใชสอย เชน คาที่พัก คาเดินทางดวยยานพาหนะ หมวดคาวัสดุ เชน คากระดาษ คาถายเอกสาร
13. ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต เปนการกําหนดขอบเขตในการดําเนินการ ประกอบดวยเปาหมายเชิงปริมาณ
เชน จะผลิตบุคลากรระดับใด ปใด จํานวนเทาใด จะระบุตัวเลขตามหนวยที่ตองการ เชน ความถี่ รอยละ อัตราสวน หรือเปน
จํานวนตัวเลขธรรมดาก็ได เปาหมายเชิงคุณภาพ หรือเชิงเนื้อหา เชนในดานใด หรือเรื่องอะไรบาง อยางไร เปาหมายของ
โครงการ เปนการคาดหวังลวงหนาในสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่สิ้นสุดโครงการ (ผลที่คาดวาจะไดรับ)เชนความรู ทักษะ ทัศคติ
ความเห็น ความสามารถ ความสะอาด เรียบรอย ความสวยงาม ความคงทนถาวร ความสมบูรณ ความยั่งยืน เปนตน เปาหมาย
เชิงเวลา เชน ใชระยะเวลาในการดําเนินการแลวเสร็จเมื่อเทียบกับแผนที่วางไวคิดเปนรอยละเทาไหร หากมีการคาดเคลื่อน
รอยละก็จะปรับลด-เพิ่มตามระยะเวลาที่คาดเคลื่อนไป เชิงตนทุน คือ คาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโครงการไมนับรวมงบลงทุน
(กรณีโครงการใหญที่มีในสวนของงบลงทุน) ในสวนเปาหมายเชิงปริมาณ สวนเปาหมายเชิงคุณภาพ และเชิงบูรณาการ เชน
โครงการสามารถบูรณาการเขากับกิจกรรมตางๆไดคิดเปนรอยละ, สัดสวน หรือจํานวน เปนตน
ในส ว นที่ แ บบฟอร ม ระบุ ใ ห คื อ ตั ว ชี้ วั ด ตาม สกอ.,สมศ.และ พรบ.งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ซึ่ ง
จําเปนตองประเมินผลเพื่อใชในการรายงานผลการดําเนินงานประกอบการเสนอของบประมาณ
14. ผลที่คาดวาจะไดรับ เปนการบอกถึงวาเมื่อโครงการที่ทําสิ้นสุดลงจะมีผลกระทบในทางที่ดีที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นโดยตรงและโดยออม โดยระบุใหชัดเจนวาใครจะไดรับผลประโยชนและผลกระทบนั้นไดรับในลักษณะอยางไร ทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ถาเปนโครงการที่ขยาย/ปรับปรุงยกฐานะจากเดิมใหแสดงผลงานของโครงการที่ผานมา เชน จํานวน
ผูสําเร็จหรือผลงานอื่น ๆ ซึ่งจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการดําเนิน เชน การเรียนการสอน / การตอยอดสูบทความ
วิจัย / ตอยอดสูหนังสือ ตํารา งานวิจัย / การขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชาใหม / การขยายผลสูการเปดรายวิชาใหม / ชุมชน
หรือองคกรมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง / ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง / ชุมชนหรือองคกรมี
ความเขมแข็ง
15. ปญหา/อุปสรรค ในการดําเนินงานที่ผานมา ใหระบุเฉพาะโครงการที่เปนโครงการตอเนื่อง วาที่ผานมา
พบปญหา/อุปสรรอะไรบางที่มาขัดขวางไมใหเกิดความสําเร็จของโครงการทําใหโครงการไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
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16. แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงาน ใหระบุเฉพาะโครงการที่เปนโครงการตอเนื่อง จากปญหา
และอุปสรรคที่พบผูดําเนินงานโครงการมีแนวทางในการแกไข/ปรับปรุง/พัฒนาใหโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและผาน
พนไปไดดวยดีไดอยางไร
17. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
การบริหารความเสี่ยงของโครงการเปนเรื่องสําคัญและหลีกเลี่ยงไมได แมการตัดสินใจโดยการศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการ จะชวยใหมีความมั่นใจในผลสําเร็จวาจะสามารถจัดความเสี่ยงได และจะทําใหโครงการบรรลุเปาหมาย
หรือวัตถุประสงคที่ตั้งไว การดําเนินการตามโครงการก็อาจเกิดความเสี่ยงไดอีกและอาจเกิดผลกระทบกับความสําเร็จของ
โครงการ การบริหารความเสี่ยงดานงบประมาณ ความเสี่ยงดานคาใชจาย ความเสี่ยงดานกําหนดการ และความเสี่ยงดาน
เทคนิคหากไมไดรับการดูแลเอาใจใส วางแผนปฏิบัติการแกไข ติดตามประเมินผล ผลเสียหายอยางรายแรงยอมเกิดขึ้นกับ
โครงการได
สาเหตุหรือปจจัยเสี่ยง ใหบอกถึงเหตุการณหรือกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสงผล
กระทบหรือสรางความเสียหาย ตอการบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายของโครงการ ในทุกๆดาน โดยมีการวัดโอกาสที่จะ
เกิด และความรุนแรงจากผลกระทบ
แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง ใหชี้แจงแนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยงจากสาเหตุหรือปจจัยเสี่ยงที่
คาดเอาไววาจะมีวิธีการหรือแนวทางอยางไรที่จะสามารถแกไขและปองกันสิ่งเหลานั้นได
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