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บทนํา 

  
ในการดําเนินภารกิจขององคกร การบริหารงานโครงการถือเปนกลไกสําคัญ ในการผลักดันใหงาน 

ดานตางๆสามารถดําเนินกิจกรรม เพ่ือการแกไขปญหาท้ังภายในและภายนอกองคกร หรือเพ่ือการปรับปรุง

การใหบริการ หรือการพัฒนารูปแบบและแนวทางในการนาเสนอแผนงานใหมๆ ตลอดจนการบริหารการ

พัฒนาใหเปนไปตามหลักความคุมคาสามารถนาไปสูความสําเร็จตามกลยุทธท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพและ

ไดประสิทธิผล ดังนั้นความรูท่ีเก่ียวของกับการเขียนโครงการจึงมีคุณคาและประโยชนอยางยิ่งสาหรับผูท่ี

ปฏิบัติงานเก่ียวของกับการเขียนโครงการ  

สําหรับคูมือการเขียนขออนุมัติโครงการ คณะครุศาสตร มีสาระสําคัญครอบคลุมการบริหารและการ

จัดการ เริ่มตั้งแต การวางแผนงานโครงการซ่ึงครอบคลุมในสวนของการกําหนดแนวคิดโครงการท่ีสอดคลอง

กับวิสัยทัศน เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงานหลัก การกาหนดกลุมเปาหมาย จานวน

งบประมาณ การวางระบบการจัดการโครงการ การติดตาม การควบคุม และ การประเมินผลโครงการ รวมถึง

รูปแบบของการเขียนโครงการท่ีมีการกําหนดเพ่ือใหเปนรูปแบบเดียวกันทุกฝายงานภายในคณะครุศาสตร 
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ลักษณะโครงการที่ดี 
 

โครงการ คือ กิจกรรมท่ีถูกสรางข้ึนเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการบรรลุเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงโครงการท่ีดีจะสงผลใหการดําเนินงานของสวนราชการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลท่ี

คุมคา อันจะสงผลตอการพัฒนาของสวนราชการ ซ่ึงโครงการท่ีดี มีลักษณะดังนี้  
 

1. สามารถตอบสนองความตองการ แกไขปญหาของสวนราชการได  

โครงการท่ีกําหนดข้ึนจะตองสามารถตอบสนองความตองการของสวนราชการ กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

หรือเปนโครงการท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนของสวนราชการ หากเปนโครงการท่ีไมตรงตามความ

ตองการ ไมไดแกไขปญหาใดใด จะถือเปนโครงการท่ีกําหนดมาเพ่ือดาเนินการตอบสนองงานท่ัวไปหรือเปน

การดาเนินการตามภารกิจพ้ืนฐานของสวนราชการโดยไมควรจัดทาเปนโครงการ ควรเปนกิจกรรมท่ีดาเนินการ

เทานั้น  
 

2. มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน  

โครงการท่ีดีตองมีการกําหนดวัตถุประสงคท่ีชัดเจน และสามารถวัดผลได จานวนวัตถุประสงคข้ึนอยู

กับรายละเอียดของโครงการ หากมีวัตถุประสงคหลายขอ ทุกขอของวัตถุประสงคจะตองสามารถวัดผลได หาก

วัดผลไมไดไมถือวาเปนวัตถุประสงคของโครงการ  
 

3. รายละเอียดของการดาเนินการตามโครงการตองสอดคลองและสัมพันธกับหลักการและเหตุผล 

รวมถึงสอดคลองกับวัตถุประสงค 

การเขียนโครงการตองมีความสอดคลองกันในหลักการ เหตุผลและวัตถุประสงค ซ่ึงความสอดคลองนี้

จะสงผลตอประโยชนท่ีไดรับจากการดาเนินการตามโครงการท่ีกําหนดข้ึน รวมถึงชื่อของโครงการจะตองสื่อได

ถึงวัตถุประสงคของโครงการดวย  
 

4. โครงการมีความสอดคลองกับ ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ แผนงานหลักของสวนราชการ 

โครงการเปนวิธีการหนึ่งในการดาเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการ หรือแกไขปญหา อันจะทาให

องคกรขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงทุกโครงการยังตองมีความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ แผนงานหลักของสวนราชการเพราะท้ังหมดถือเปนนโยบาย แนวทางในการ

ปฏิบัติงานของสวนราชการ 
  

๕. การดาเนินการตามโครงการตองสามารถติดตามประเมินผลได มีการกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัด

ผลสัมฤทธิ์ซ่ึงตองสอดคลองกับวัตถุประสงค  



ทุกโครงการท่ีถูกกําหนดใหดาเนินการจะตองสามารถติดตามประเมินผลได เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการ และมีผลตอการวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ  

 

6. มีการกําหนดระยะเวลาดาเนินการท่ีชัดเจน รวมถึงงบประมาณท่ีใชดาเนินการตองมีการประมาณ

การโดยคํานึงถึงความคุมคาเปนสําคัญ  

โครงการท่ีดีตองมีการกําหนดระยะเวลา งบประมาณท่ีชัดเจน ซ่ึงในการคาดการงบประมาณจะตองมี

การคํานวณคาตามเกณฑการเบิกจายของกรมบัญชีกลางในแตละรายการวาสามารถเบิกจายไดจานวนเทาใด 

เพ่ือใหโครงการมีการใชงบประมาณอยางคุมคา 

รูปแบบการเขียนโครงการ 
 

การเขียนโครงการของคณะครุศาสตร มีการกําหนดรายละเอียดท่ีตองระบุในโครงการ ดังนี้  
 

1. ชื่อโครงการ  

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ  

3. หลักการและเหตุผล  

4. วัตถุประสงค  

5. ประเภทกลุมเปาหมาย และจํานวนของกลุมเปาหมาย  

6. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

7. วิธีดําเนินการ  

8. แผนปฏิบัติงาน (มีการกําหนดรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการ ระยะเวลาในการดําเนินการ)  

9. งบประมาณ  

10.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ/ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

11. ตัวชี้วัดและเปาหมาย  
 

วิธีการเขียนช่ือโครงการ 

การตั้งชื่อโครงการตองมีความชัดเจน เหมาะสมและเฉพาะเจาะจง เปนท่ีเขาใจไดงาย สื่อถึง

วัตถุประสงคและลักษณะการดําเนินการของโครงการ 

ตัวอยาง 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ลักษณะการดําเนินงาน หมายเหตุ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาสมรรถนะดานคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ครูของนักศึกษา คณะครุศาสตร 

พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาครุศาสตร

ใหมีสมรรถนะดานคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 



โครงการสรางชุดสื่อสงเสริม

คุณธรรม และอบรมเชิงปฏิบัติการ

การใชชุดสื่อสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 

เพื่อสรางชุดสื่อสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม และเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ

สรางชุดสื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

และสาธิตการใหชุดสื่อสงเสริม 

คุณธรรมจริยธรรมใหกับครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

เครือขายขนาดเล็ก 

 

 

วิธีการกําหนดหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ  
 

การเขียนโครงการจะตองระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทาโครงการ และระบุสวนงานท่ี

รับผิดชอบเพ่ือความสะดวกในการติดตาม ประเมินผล 

ตัวอยาง  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ ติดตามประเมินผล  

วิธีการเขียนหลักการและเหตุผล  
 

หลักการและเหตุผลเปนสวนสําคัญท่ีแสดงใหเห็นถึงปญหาความจาเปน หรือความตองการท่ีตองมีการ

จัดทาโครงการข้ึนเพ่ือแกปญหา หรือตอบสนองความตองการของสวนราชการ ในการเขียนหลักการและ

เหตุผลตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ แผนงานหลัก หรือนโยบายเรงดวนตางๆ 

เพ่ือใหเห็นถึงความสําคัญของการดาเนินการตามโครงการชัดเจน 

ตัวอยาง 
 

หลักการและเหตุผล 

ภารกิจท่ีสําคัญของโครงการการสรางชุดสื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและอบรมเชิงปฏิบัติการการใช

สื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม มุงเนนในดานการบมเพาะคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สูการศึกษา 4.0 กลุมเปาหมายของโครงการฯ คือ ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเปนมืออาชีพ โดยมุงเนนพัฒนา

การศึกษาในทองถ่ิน ท้ังนี้การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพครูถือเปนสวนสําคัญท่ีทําใหเกิดการสรางผลผลิต หรือ 

ผูเรียน โดยมีสถานศึกษา และครูเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญ เพ่ือการยกระดับการเรียนรูโรงเรียนเครือขายขนาด

เล็ก ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับผิดชอบ ดวยการพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนรูเรื่องคุณธรรมจริยธรรม โดยการสรางชุดสื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา จึงไดจัดโครงการการสรางชุดสื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและอบรมเชิงปฏิบัติการการใชสื่อ

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของชุดโครงการยกระดับการเรียนรูโรงเรียนเครือขายขนาดเล็ก 

เพ่ือสนองพระบรมราโชบายฯ และเพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใชชุดสื่อสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning ได ซ่ึงจะสงผลใหการยกระดับคุณภาพการเรียนรู 

ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดพัฒนาข้ึน 



 

 

  

วิธีการกําหนดวัตถุประสงค  
 

วัตถุประสงคจะเปนขอความท่ีแสดงถึงความตองการท่ีจะกระทาสิ่งตางๆ ภายในโครงการใหปรากฏผล

เปนรูปธรรม ซ่ึงขอความท่ีใชเขียนวัตถุประสงคจะตองชัดเจนไมคลุมเครือ สามารถวัดและประเมินผลได การ

เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึงลักษณะท่ีดี ดังนี้  
 

1. ความเปนไปได หมายถึง วัตถุประสงคจะตองมีความเปนไปได ในการดาเนินงานโครงการ  

2. สามารถวัดได หมายถึง วัตถุประสงคจะตองสามารถวัดและประเมินผลได  

3. ระบุสิ่งท่ีตองการ หมายถึง วัตถุประสงคตองระบุสิ่งท่ีตองการดาเนินงานอยางชัดเจนและ   

    เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด  

4. เปนเหตุเปนผล หมายถึง วัตถุประสงคตองมีความเปนเหตุเปนผลในการดาเนินการตามโครงการ  
 

นอกจากนี้ยังมีคาท่ีควรหลีกเลี่ยงในการใชเขียนวัตถุประสงคของโครงการ เพราะเปนคาท่ีมีความหมายกวาง 

ยากตอการวัดและประเมินผล ไดแกคาวา คุนเคย ซาบซ้ึง รูซ้ึง เชื่อ สนใจ เคยชิน สานึก และยอมรับ เปนตน 

ตัวอยาง 
 

วัตถุประสงค 

 1 เพ่ือสรางชุดสื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับครูในโรงเรียนเครือขายขนาดเล็ก 

          2. เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการการสรางชุดสื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสาธิตการใชชุดสื่อสงเสริม

คุณธรรมจรยิธรรมใหกับครูและบุคลการทางการศึกษาในโรงเรียนเครือขายขนาดเล็ก 
 

วิธีการกําหนดประเภทกลุมเปาหมาย และจานวนกลุมเปาหมาย  
 

ประเภทกลุมเปาหมาย เปนอีกสวนสําคัญหนึ่งของโครงการ ซ่ึงตองมีการระบุ เพ่ือการติดตาม

ประเมินผลโครงการ และการนําขอมูลไปวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงรูปแบบการดําเนินการใหตรงตามความตองการ

ของกลุมเปาหมาย ในการเขียนโครงการนอกจากประเภทกลุมเปาหมายแลวยังตองระบุ จํานวนกลุมเปาหมาย 

เพ่ือเปนปจจัยหนึ่งในการวิเคราะหความคุมคาของงบประมาณในการดําเนินการ (ระบุเฉพาะกลุมเปาหมาย

หลักตามวัตถุประสงค) 
 

ตัวอยาง 

. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ 

จํานวนเปาหมายของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม 125  คน 

- อาจารย 15 คน     - นักศึกษา .....................  คน 

- เจาหนาท่ี 10  คน   - ครูและบุคลากรทางการศึกษา 100  คน 



- นักเรียน  .....................  คน  - อ่ืนๆระบุ .....................  คน 

 

 
 

วิธีการกําหนดพ้ืนท่ีดาเนินการ และวิธีดาเนินการ  
 

พ้ืนท่ีดําเนินการ เปนสวนสําคัญท่ีตองระบุในโครงการเพ่ือใชในการวางแผนงานในสวนท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ

ของสวนราชการ 
 

 

ตัวอยาง 

สถานท่ีดําเนินการ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

วิธีดําเนินการ 
 

วิธีการดําเนินการ เปนกิจกรรมท่ีกําหนดข้ึน เปนข้ันตอนตามลาดับกอนหลังเพ่ือปฏิบัติใหบรรลุ

วัตถุประสงคของโครงการ ซ่ึงจะถูกแจกแจงเปนกิจกรรมยอยหลายกิจกรรม โดยจะแสดงใหเห็นอยางชัดเจน

ตั้งแตตนจนจบกระบวนการวามีกิจกรรมใดท่ีจะตองดาเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค ซ่ึงจะอธิบายโดย

รายละเอียดในสวนของแผนปฏิบัติงาน รายละเอียดในการเขียนแตละโครงการจะแตกตางกันไป แตจะตองยึด 

หลักวากิจกรรมตางๆท่ีกําหนดข้ึนจะตองเปนข้ันตอนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ 
 

ตัวอยาง  

วิธีการดําเนินการ  

     ประชุม/ สัมมนา/ เสวนา รับฟงความคิดเห็น/ ประชาพิจารณ  

     อบรม/ สัมมนา ใหความรู ความเขาใจ  

    การจัดนิทรรศการ/ จัดแถลงขาว/ มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ  

    สนับสนุนการดําเนินงาน/ สนับสนนุงบประมาณ  

    จัดจางท่ีปรึกษา (เพ่ือพัฒนาศักยภาพการดําเนินงาน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานตางๆ)  

     อ่ืนๆ โปรดระบุ ................... 

วิธีการเขียนแผนปฏิบัติงาน  

การเขียนแผนปฏิบัติงานเปนการนาเอาข้ันตอนตางๆในการดําเนินงานมาแจกแจงรายละเอียดใหผูทํา

โครงการสามารถลงมือปฏิบัติงานได โดยจะเขียนรายละเอียดงาน และระยะเวลา เพ่ือใหแผนปฏิบัติงาน

สามารถดูไดงาย และใชเปนเครื่องมือในการควบคุมโครงการมักนิยมเขียนเปนแผนภูมิ 
 

ตัวอยาง 
ท่ี ข้ันตอน/กิจกรรม    พ.ศ.2564                          พ.ศ.2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 แตงต้ังคณะกรรมการ             



 

วิธีการเขียนงบประมาณ  
 

งบประมาณ เปนการระบุถึงจานวนเงินท่ีจําเปนตอการดําเนนิโครงการนั้นๆ โดยผูวางโครงการควร

คํานึงถึงหลักสําคัญ ไดแก  

1. ความประหยัด การเสนองบประมาณโครงการจะตองเปนไปโดยมีความประหยัด ใชทรัพยากรทุก    

    อยางใหคุมคาท่ีสุด และไดผลสัมฤทธิ์ท่ีดีท่ีสุด  

2. ความมีประสิทธิภาพ โครงการจะตองมีคุณคาเปนท่ียอมรับและทุกคนมีความพึงพอใจในผลงานท่ี    

    เกิดข้ึน โดยใชทรัพยากรนอยท่ีสุด ประหยัดท่ีสุด และไดผลตอบแทนท่ีคุมคา  

3. ความมีประสิทธิผล โครงการจะตองดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว นําผลท่ีเกิดข้ึน 

    เทียบกับวัตถุประสงคหากไดตามวัตถุประสงคก็ถือวามีประสิทธิผล และจะตองมีการกําหนด  

    แหลงท่ีมาของงบประมาณ ไดแก งบดําเนินงาน งบรายจายอ่ืน 
 

ตัวอยาง  

งบประมาณในโครงการ (แบงเปนหมวด) 

รายการ รายละเอียด จํานวนเงิน

(บาท) 

คาตอบแทน - คาตอบแทนวิทยากรอภิปราย  

1.วิทยากรภายนอก (1,200 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 วัน) 

2.วิทยากรภายใน (600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 วัน) 

21,600 

- คาตอบแทนเขียนบทวีดิทัศน (1,500 บาท x 16 เรื่อง) 24,000 

หมวดคาใชสอย - คาอาหารกลางวัน  12,500 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  3,500 

- คาจาง/คาบริการ โปรแกรม Zoom  4,000 

- คาจางเขียนคูมือการใชสื่อ 15,000 

- คาจางจัดทําสื่อแอนิเมชั่น  320,000 

- คาจางทําสื่อและบรรจุภัณฑ 50,000 

- คาจางทําประกาศนียบัตร 5,000 

- คาจางพิมพเอกสาร 2,000 

คาวัสด ุ - คาวัสดุสํานักงาน 42,400 

รวม 500,000 

2 เสนอขออนุมัติโครงการ             

3 ดําเนินโครงการ             

4 สรุปผล/รายงานโครงการ             



หมายเหตุ :  1.ขอเบิกจายในลักษณะถัวเฉลี่ยจายตามรายการท่ีจายจริงทุกประการ 

  2.สื่ออนิเมชั่นจัดทําท้ังสิ้น 16 ตอน ตอนละ 15 นาที  

 
 

วิธีการเขียนประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ/ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

ประโยชน หรือผลท่ีคาดวาจะไดรับ เปนสวนบอกถึงวาเม่ือโครงการสิ้นสุดจะไดรับผลประโยชน

อยางไร ไมวาจะเปนในเชิงคุณภาพ หรือเชิงปริมาณ 
 

ตัวอยาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     1. ผูเขาอบรม ไดชุดสื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือนําไปใชกับโรงเรียนเครือขายขนาดเล็ก 

     2. ผูเขาอบรมมีแนวทางและความสามารถในการสรางและพัฒนาสื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

     3. ผูเขาอบรมพึงพอใจเก่ียวกับกิจกรรมในโครงการ 
 

วิธีการกําหนดตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย  
 

การติดตามประเมินผลโครงการ เปนสวนท่ีแสดงถึงการควบคุม การกํากับ เพ่ือใหโครงการบรรลุถึง

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยคณะครุศาสตร จะมีการติดตามประเมินผลทุกเดือน โดยโครงการใดท่ีมีการ

ดําเนินการในแตละเดือนจะตองมีการรายงานผลความกาวหนา หรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการกําหนดโดยใชตัวชี้วัด ซ่ึงคณะครุศาสตรสามารถคัดเลือกตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวให

ตามตารางตัวชี้วัด หรือกําหนดเอง 
 

 

ตารางตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ลักษณะโครงการ ชื่อตัวชี้วัด วิธีการคํานวณ/วิธีการวัด คาเปาหมาย 

ประชุม/ สัมมนา/ เสวนา 

รับฟงความคิดเห็น/ 

ประชาพิจารณ  
 

รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ  

 

*มีตัวอยางแบบสอบถามวัด

ความพึงพอใจในภาคผนวก  

- ตองมีการกําหนด

แบบสอบถามวัดความพึง

พอใจของผูเขารวมโครงการ  

- ตองจัดทารายงานผลการดา

เนินโครงการเสนอตอผูบริหาร

ทราบ  

โครงการจะเกิดผลสัมฤทธ์ิได

ตองเสนอรายงานผลพรอมท้ัง

ผลการสํารวจความพึงพอใจให

ผูบริหารทราบภายใน 30 วัน

หลังจากส้ินสุดโครงการ  

 

อบรม/ สัมมนา ใหความรู 

ความเขาใจ  

 

รอยละของผูเขารวมอบรม/ 

สัมมนามีความรูความเขาใจ

ผานตามเกณฑท่ีกําหนด  

 

*มีตัวอยางแบบทดสอบวัด

ความรูความเขาใจใน

ภาคผนวก 

- ตองมีการกําหนด

แบบทดสอบวัดความรูความ

เขาใจ  

- กําหนดเกณฑท่ีถือวาผูเขา

รับการอบรม/ สัมมนามี

ความรูความเขาใจในเรื่อง

ดังกลาว อยูท่ีรอยละ 70 (ผูทํา

แบบทดสอบตองตอบถูกรอย

โครงการจะเกิดผลสัมฤทธ์ิได 

ตัวช้ีวัดน้ีตองไดคาเปาหมาย 

รอยละ 80  

 



ละ 70 หรือมากกวา จึงจะถึง

ถือวาผานเกณฑ) 

วิธีการคํานวณคาเปาหมาย  

                        จํานวนผูเขาอบรม/ สัมมนาท่ีผานเกณฑ x ๑๐๐  

                                 จํานวนผูเขารวมสัมมนาท้ังหมด  

หมายเหตุ  

ผูจัดทําโครงการ ตองจัดทาแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจในเรื่องท่ีอบรม/ สัมมนา ซ่ึง

แบบทดสอบน้ีสามารถใชไดกับทุกโครงการหากมีวัตถุประสงคในการดําเนินการในเรื่องเดียวกัน 

การจัดนิทรรศการ/ จัด

แถลงขาว/ มอบรางวัล

ประกาศเกียรติคุณ   

รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ  

 

*มีตัวอยางแบบสอบถามวัด

ความพึงพอใจในภาคผนวก  

- ตองมีการกําหนด

แบบสอบถามวัดความพึง

พอใจของผูเขารวมโครงการ  

- ตองจัดทารายงานผลการ

ดําเนินโครงการเสนอตอ

ผูบริหารทราบ  

โครงการจะเกิดผลสัมฤทธ์ิได

ตองเสนอรายงานผลพรอมท้ัง

ผลการสํารวจความพึงพอใจให

ผูบริหารทราบภายใน 30 วัน

หลังจากส้ินสุดโครงการ  

 

สนับสนุนการดาเนินงาน/ 

สนับสนุนงบประมาณ  

 

รอยละของหนวยงานท่ีไดรับ

การสนับสนุน   

 

*มี ตั ว อ ย า ง แ บ บ ร า ย ง า น

ส รุ ป ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น

เครือขายในภาคผนวก 

- หนวยงานท่ีไดรับการ

สนับสนุน ตองมีการดาเนิน

กิจกรรม โดยสงรายงานผล

การดําเนินกิจกรรม 
 

โครงการจะเกิดผลสัมฤทธ์ิได 

ตัวช้ีวัดน้ีตองไดคาเปาหมาย 

รอยละ 90  

 

วิธีการคํานวณคาเปาหมาย  

         จํานวนหนวยงานท่ีไดรับการสนับสนุนท่ีดําเนินกิจกรรม x ๑๐๐  

                    จํานวนหนวยงานท้ังหมดท่ีดําเนินการสนับสนุน  
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ในการดําเนินการเพ่ือขออนุมัติโครงการ คณะครุศาสตรจะตองมีการดําเนินการ ดังนี้ 
 

ข้ันตอนท่ี 1 

 คณะครุศาสตร จะตองทํารายละเอียดโครงการตามแบบฟอรมโครงการ ของฝายแผนงานและประกัน

คุณภาพคณะครุศาสตร ซ่ึงสามารถดาวนโหลดในเว็บไซตของคณะฯ (งานยุทธศาสตรและงบประมาณ) เม่ือ

จัดทํารายละเอียดโครงการแลว จึงจัดทําบันทึกเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 

ข้ันตอนท่ี 2 

 เม่ือบุคลากรคณะครุศาสตรประสงคจะทําโครงการตองจัดทํารายละเอียดโครงการ และบันทึกขอ

อนุมัติโครงการเสร็จเรียบรอยแลว จึงสงตอเจาหนาท่ีฝายแผนงานและประกันคุณภาพดําเนินการ ตรวจสอบ

ความเชื่อมโยงของโครงการกับยุทธศาสตรของคณะฯ แผนปฏิบัติการประจําป และตัวชี้วัด คาเปาหมายของ



โครงการ แตหากฝายแผนงานฯ ไดตรวจสอบแลวพบวามีสวนท่ีตองแกไขจะดําเนินการสงกลับหนวยงาน

เจาของโครงการเพ่ือทําการแกไขตอไป โดยการตรวจสอบโครงการของฝายแผนงานและประกันคุณภาพ จะ

ดําเนินการเสร็จสิ้นภายใน 2 วันทําการหลังจากไดรับโครงการ 
 

ข้ันตอนท่ี 3 

 ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ จะดําเนินการตรวจสอบเงินงบประมาณ และความถูกตองของการ

ประมาณการใชจายงบประมาณ แลวจึงสงเรื่องใหรองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ และคณะบดี

คณะครุศาสตรอนุมัติ (งบประมาณวงเงินไมเกิน 50,000 บาท) และงบประมาณวงเงินเกิน 50,000 บาท ตอง

เสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอนุมัติ ตอไป 
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