
การเขียนโครงการ 
 

 
วัตถุประสงค 

๑. ใหสามารถบอกความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของโครงการได 
๒. ใหสามารถบอกลักษณะของโครงการท่ีดีได 
๓. ใหสามารถตรวจสอบโครงการได 
๔. ใหสามารถเขียนโครงการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได 

 
สาระสําคัญ 
 การเขียนโครงการใหมีคุณภาพ  สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได จําเปนตองมีขอมูล
ประกอบการเขียนโครงการ และการเขียนโครงการใหครบทุกองคประกอบ ต้ังแตหลักการและเหตุผล 
จุดประสงค  เปาหมาย  วิธีดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน งบประมาณ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ การประเมินผล 
ท่ีชัดเจน จะชวยใหโครงการนําไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง 
 
ขอบขายเนื้อหา 

๑. ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของโครงการ 
๒. ลักษณะของโครงการท่ีดี 
๓. องคประกอบของโครงการ 
๔. หลักการเขียนโครงการ 
๕. การตรวจสอบโครงการ 

 
ขั้นตอนการเรียนรู 

๑. ศึกษาใบความรูเร่ืองการเขียนโครงการ 
๒. ฝกปฏิบัติการเขียนโครงการ 
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การเขียนโครงการ 
 
ความหมายของโครงการ 
 คําวา “โครงการ” (Project)  หมายถึง แผนงานยอยท่ีประกอบดวยกิจกรรมหลายกิจกรรม หรืองาน
หลายงาน ท่ีระบุรายละเอียดชัดเจน อาทิ วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ วิธีการหรือข้ันตอนใน
การดําเนินงาน พื้นท่ีในการดําเนินงาน งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน ตลอดจนผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ 
แผนงานท่ีปราศจากโครงการ ยอมเปนแผนงานท่ีไมสมบูรณ ไมสามารถนําไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรมได ดง
นั้น การเขียนโครงการข้ึนมารองรับแผนงาน ยอมเปนส่ิงสําคัญและจําเปนยิ่ง เพราะจะทําใหงายตอการ
ปฏิบัติและงายตอการติดตามและประเมินผล เพราะถาโครงการบรรลุผลสําเร็จ นั่นยอมหมายความวา
แผนงานและนโยบายนั้นบรรลุผลสําเร็จดวย โครงการจึงเปรียบเสมือนพาหนะท่ีนําแผนปฏิบัติการไปสูการ
ดําเนินงานใหเกิดผล เพื่อไปสูจุดหมายปลายทางตามท่ีตองการ อีกท้ังยังเปนจุดเช่ือมโยงจากแผนงานไปสู
แผนเงิน และแผนคนอีกดวย ความสามารถในการจัดทําโครงการจึงเปนทักษะสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งท่ีนัก
วางแผนทุกคนจะตองมี 
 โครงการ  จึงมีความสัมพันธกับแผนงาน  และนโยบาย นั่นคือเร่ิมจากนโยบายของรัฐบาล ถูกนํามา
จัดทําเปนแผนชาติ หรือแผนการบริหารราชการแผนดิน ซ่ึงจะถูกนํามาใชเปนกรอบในการจัดทําแผนงาน
กระทรวง หรือแผนปฏิบัติราชการกระทรวง จากน้ัน แผนงานกระทรวงจะถูกปรับตอไปเปนแผนงานสํานัก 
หรือแผนปฏิบัติราชการสํานัก และหนวยงานระดับลาง(สํานักงานในสวนกลาง จังหวัด และอําเภอ)  ในสวน
ของสํานักงานในสวนอําเภอ จึงจําเปนตองจัดทําโครงการข้ึนมาเพื่อสนองตอบตอแผนงานสํานัก ซ่ึงใน
โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายกิจกรรม ก็ได เม่ือพัฒนานโยบายเปนแผนงานและโครงการแลว จะเห็นไดวา
เปนการพัฒนาจากลักษณะท่ีเปนนามธรรมไปสูลักษณะที่เปนรูปธรรม ซ่ึงจะทําใหหนวยงานสามารถ
ปฏิบัติงานไดงายข้ึน และสามารถประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม 
 
ความสําคัญของโครงการ 
 เนื่องจากโครงการเปนสาระท่ีเรียบเรียงข้ึนอยางเปนข้ันตอน  และมีแผนปฏิบัติเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค ดังนั้นโครงการจึงเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของแผนการดําเนินงานของทุกหนวยงาน ซ่ึงการ
วางแผนโครงการมีกระบวนการและข้ันตอนเชนเดียวกับการวางแผนโดยท่ัวไป คือ ประกอบดวย การ
กําหนดวัตถุประสงค การรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล การพิจารณาถึงอุปสรรค ปญหา คนหาโอกาส 
เลือกแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนไปได หรือวิถีทางท่ีดีท่ีสุด และกระบวนการสุดทาย คือการตรวจสอบ 
ทบทวนและการประเมินผลโครงการ ดังนั้น โครงการจึงมีความสําคัญตอแผนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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๑) ชวยช้ีใหเห็นถึงปญหาและภูมิหลังของการทํางาน 
๒) ชวยใหการปฏิบัติงานตามแผนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
๓) ชวยใหแผนงานมีความชัดเจน โดยบุคคลท่ีเกี่ยวของมีความเขาใจและรับรูถึงปญหา

รวมกัน 
๔) ชวยใหแผนงานมีทรัพยากรใชอยางเพียงพอ เพราะมีรายละเอียดการใชทรัพยากรที่

ชัดเจน 
๕) ชวยใหแผนงานมีความเปนไปไดสูงเพราะมีผูรับผิดชอบ และเขาใจในการดําเนินงาน 
๖) ชวยลดความขัดแยงและขจัดความซํ้าซอนในหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละกลุมงาน 

เพราะแตละกลุมงานมีโครงการที่รับผิดชอบเปนการเฉพาะ เหมาะสมกับความรู
ความสามารถของบุคคลในหนวยงาน 

๗) สรางทัศนคติท่ีดีตอบุคลากรในหนวยงาน เปนการเสริมสรางความสามัคคีและความ
รับผิดชอบรวมกัน ตามความรู ความสามารถ และศักยภาพของแตละบุคคลอยางเต็มท่ี 

๘) สรางความม่ันคงใหกับแผนงาน และสรางความม่ันใจในการดําเนินงานใหกับผูมี
หนาท่ีรับผิดชอบ 

๙) สามารถควบคุมการทํางานไดสะดวก ไมซํ้าซอน เพราะงานไดแยกออกเปนสวน ๆ 
ตามลักษณะเฉพาะของงาน 

๑๐) ชวยใหบุคลากรผูปฏิบัติงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  
 
ลักษณะของโครงการท่ีดี 
 โครงการที่ดีควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 

๑) สามารถแกไขปญหาของหนวยงานหรือองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒) สามารถตอบสนองตอความตองการของกลุม ชุมชน นโยบายของหนวยงาน และนโยบายของ

ชาติไดดี 
๓) รายละเอียดของโครงการตองเขาใจงายมีรายละเอียด วัตถุประสงคและเปาหมายชัดเจน และ

สามารถดําเนินการได 
๔) รายละเอียดของโครงการตองเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน  
๕) ตอบสนองความตองการของกลุม ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
๖) ปฏิบัติแลวสอดคลองกับแผนงานหลักขององคกร 
๗) กําหนดข้ึนอยางมีขอมูลความจริง และเปนขอมูลท่ีไดรับการวิเคราะหอยางรอบคอบ 
๘) มีระยะเวลาในการดําเนินงานแนนอน ระบุวันเวลาเร่ิมตน และส้ินสุด 
๙) กําหนดการใชทรัพยากรอยางชัดเจนและเหมาะสม 
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๑๐) มีการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน 
 
องคประกอบของโครงการ 
 องคประกอบพื้นฐานของโครงการ ควรประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

๑) ช่ือโครงการ 
๒) หลักการและเหตุผล 
๓) วัตถุประสงค 
๔) เปาหมาย 
๕) วิธีการดําเนินงาน 
๖) ผูรับผิดชอบโครงการ 
๗) งบประมาณ 
๘) ผูรับผิดชอบโครงการ 
๙) เครือขาย 
๑๐) โครงการที่เกี่ยวของ 
๑๑) ผลลัพธ 
๑๒) ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
๑๓) การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 
หลักการเขียนโครงการ 
 การเขียนโครงการ มีข้ันตอนการดําเนินงานแบงเปน ๓ ข้ันตอนหลัก ประกอบดวย 

๑) ข้ันตอนกอนเขียนโครงการ 
   ๑.๑     การหาขอมูลประกอบการเขียนโครงการ 
  กอนเขียนโครงการ จะตองมีการหาขอมูลเพื่อนํามาใชประกอบการสรางแนวคิด 
และจัดทํารายละเอียดโครงการ โดยขอมูลท่ีดีความมีลักษณะ ดังนี้ 

- มีความทันสมัย 
- มีความถูกตองแมนยํา  
- มีขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
- มีความกระชับ 
- มีความสมบูรณในเนื้อหา โดยเนื้อหาในขอมูล  ควรประกอบดวยส่ิง

ตอไปนี้ 
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๑) รายละเอียดของแผน นโยบายในระดับตาง ๆ เชน แผนการบริหารราชการแผนดิน 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวง แผนปฏิบัติราชการ(ระดับสํานัก) นโยบายและจุดเนน
การดําเนินงาน (ระดับสํานักงาน) 

๒)  บทบาทหนาท่ีของหนวยงานและสถานศึกษา 
     ๓)  สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน โดยเปนสภาพปญหาท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
หนวยงานและสถานศึกษา 

    ๔)  ความตองการของประชากรกลุมเปาหมาย 
๕) ขนบธรรมเนียมและประเพณีของประชากรกลุมเปาหมาย 
๖) เทคนิคและวิธีการที่จะนํามาใชในการดําเนินงาน 

  ๑.๒     การกําหนดกรอบความคิดเกี่ยวกับนโยบายและแผน 
   เปนข้ันตอนในการสรางความเขาใจและกําหนดกรอบความคิดเกี่ยวกับนโยบาย
และแผนระดับตาง ๆ ท่ีตองแปลงใหเปนโครงการ ตลอดจนการสรางแนวคิดจากข้ันตอนของนโยบายและ
แผน หรือปรับจากแผนกลยุทธมาเปนแผนปฏิบัติการ งานในข้ันตอนนี้ คือทําความเขาใจนโยบายและแผนท่ี
เปนนามธรรมนั้นเสียกอน เพื่อนํามาจัดทําเปนโครงการท่ีมีความเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน วิธีการคือการกําหนด
กรอบความคิดเกี่ยวกับนโยบายหรือแผน โดยการต้ังคําถามจนกวาจะเขาใจอยางชัดแจง ยกตัวอยางเชน 
   
  ตัวอยาง นโยบาย การสงเสริมการรูหนังสือ 
  คําถาม  

(๑) การสงเสริมการรูหนังสือหมายถึงอะไร 
(๒) มุงเนนกลุมเปาหมายใด  
(๓) จะมีวิธีการอยางไร 
(๔) มีระยะเวลาเทาไร 

 ๒) ข้ันตอนการเขียนโครงการ 
๒.๑  องคประกอบของโครงการ ตามท่ีไดทราบแลววา องคประกอบของโครงการประกอบ

ไปดวย ๑๓ หัวขอ แตละหัวขอคือการตอบคําถามตอไปนี้นี่เอง 
  (๑) โครงการอะไร(ช่ือโครงการ) 
  (๒) ทําไมตองทําโครงการนี้(หลักการและเหตุผล) 
  (๓) ทําเพื่ออะไร(วัตถุประสงค) 
  (๔) ทําในปริมาณเทาไร(เปาหมาย) 
  (๕) ทําอยางไร(วิธีดําเนินการ) 
  (๖) ใครทํา(ผูรับผิดชอบโครงการ) 
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  (๗) ใชทรัพยากรเทาไรและไดมาจากไหน(งบประมาณ แหลงท่ีมา) 
  (๘) ทําท่ีไหน(พื้นท่ีดําเนินการ) 
  (๙) ทําเม่ือไร นานเทาใด(ระยะเวลาดําเนินการ) 
  (๑๐) เม่ือเสร็จส้ินโครงการแลวจะไดอะไร(ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ) 
  (๑๑) ชุมชนจะไดรับอะไร(ดัชนีช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการ) 
  (๑๒) ทําไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหรือไม(การประเมินผล
โครงการ) 
๒.๒         เทคนิคการใชคําและสํานวนในการเขียนโครงการ 
  การเขียนโครงการตองใชภาษาเขียนท่ีกระชับ ส่ือความหมายไดชัดเจน 
โดยมีเทคนิคการใชคําและสํานวนในการเขียนโครงการ ดังนี้ 

๑) ใชภาษาใหถูกตอง คือใชใหถูกตองตรงตามความหมาย และเขียนให
ถูกตองตามอักขระ ท้ังพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ตัวสะกดและการันต 

๒) ใหภาษาใหกะทัดรัด คือใชถอยคํากระชับ รัดกุม ไมเยิ่นเยอ ยืดยาว 
ประหยัดถอยคํา แตตองไดใจความสมบูรณ 

๓) ใชภาษาใหชัดเจน คือใชถอยคําท่ีมีความหมายตรงไปตรงมา หรือตรง
ตามตัวทําใหผูรับสารเขาใจทันที ไมใชถอยคําคลุมเครือหรือกํากวม 

๔)  ใชภาษาใหเหมาะสม คือใชภาษาใหเหมาะสมกับเนื้อความหรือ
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

๕) ใชภาษาใหสุภาพ หรือใชภาษาเขียนเปนภาษาที่มีแบบแผน ไมใช
ภาษาพูดในการเขียนโครงการ 

 ๓)   ข้ันตอนการตรวจสอบโครงการท 
  เปนข้ันตอนการประเมินหรือตรวจสอบโครงการหลังจากเขียนโครงการเสร็จแลว โดยควร
ประเมินหรือตรวจสอบความถูกตองของโครงการท่ีเขียนกอนท่ีจะนําเสนอโครงการ หรือนําโครงการสูการ
ปฎิบัติตอไปโดยมีข้ันตอนในการประเมินหรือตรวจสอบดังนี ้
  ๓.๑ การตรวจสอบความสมบูรณของเนื้อหา โดยตองตรวจสอบความครบถวนของหัวขอท่ี
ควรจะมีในโครงการ ซ่ึงก็คือองคประกอบของโครงการท้ัง ๑๓ หัวขอนั่นเอง 
  ๓.๒  การตรวจสอบความชัดเจนในรายละเอียดของแตละหัวขอ กลาวคือ ตองทําใหม่ันใจ
วาเม่ือผูปฏิบัติอานรายละเอียดของโครงการแลว จะสามารถนําไปปฏิบัติไดตรงกับทิศทาง วัตถุประสงค และ
เปาหมายของโครงการ 
  ๓.๓  มีความเปนไปไดในการนําไปทํางานเพียงใด 
  ๓.๔  แตละหวัขอของโครงการมีความสอดคลอง สัมพันธกันหรือไม 
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ตัวอยางแบบ 
แบบรายงานการวิเคราะหโครงการ 

ช่ือโครงการ......................................................................................................................... 
ผลการ

ตรวจสอบ รายการวิเคราะห 
มี ไมมี 

ขอเสนอแนะ 

๑. หลักการและเหตุผล 
๑.๑. มีขอมูลยืนยันชัดเจน 
๑.๒. มีความเปนเหตุเปนผลนาเช่ือถือ.................. 
๑.๓. มีความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน 

๒. วัตถุประสงคของโครงการ 
๒.๑. มีความชัดเจนเฉพาะเจาะจง...................... 
๒.๒. มีความเปนไปไดในการดําเนินการ............. 
๒.๓. สามารถวัดและประเมินได........................ 

๓. มีเปาหมายท่ีชัดเจน........................................... 
๔. วิธีการดําเนนิการของโครงการ 

๔.๑. สอดคลองกับวัตถุประสงค........................ 
๔.๒. ความสัมพันธตอเนื่องระหวางกิจกรรม 
๔.๓. วิธีดําเนนิงานชัดเจนและเขาใจงาย 
๔.๔. กิจกรรมเปนไปตามทฤษฎีหรือหลักการที่

เหมาะสม.................................................. 
๔.๕. ชวงเวลาในการดําเนินงานมีความเหมาะสม 

๕. มีแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน............................. 
๖. คาใชจายเหมาะสมกับโครงการ........................... 
๗. มีการกําหนดตัวช้ีวดั........................................... 
๘. มีระบบการติดตามและประเมินท่ีชัดเจน................. 
๙. มีความสัมพันธตอเนื่องกันระหวางองคประกอบตาง ๆ 

ของโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 
วิธีดําเนนิการ ระยะเวลาและงบประมาณ............... 

๑๐. เปนประโยชนตอกลุมเปาหมายอยางชัดเจน........... 
๑๑. แกปญหาไดอยางชัดเจน..................................... 
๑๒. โครงการมีความสอดคลองกบัแผนงานหลักของ 
กรมฯและกระทรวง............................................. 
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ลงช่ือ......................................................... ผูวิเคราะห 
........../................../.....................



องคประกอบของโครงการ 
๑) ชื่อโครงการ  

 การตั้งช่ือโครงการจะตองมีความชัดเจนเหมาะสม เฉพาะเจาะจง กะทัดรัดและส่ือ
ความหมายไดอยางชัดเจน เขาใจงาย ช่ือโครงการจะบอกใหทราบวาจะทําส่ิงใดบาง โครงการที่จะทําข้ึนนั้น
เพื่ออะไร ช่ือโครงการโดยท่ัวไปควรแสดงลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ลักษณะเฉพาะของโครงการ และ
จุดมุงหมายของโครงการ เชน 

- โครงการยกระดับการศึกษาประชากรวยัแรงงาน 
- โครงการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

๒) หลักการและเหตุผล 
 เปนการกลาวถึงปญหาและสาเหตุ และความจําเปนท่ีตองมีการจัดทํา โดยตองอางเหตุผล 
หลักการ ทฤษฏี แนวทางนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง/กรม ตลอดจนความตองการ
ในการพัฒนา ท้ังนี้ เพื่อแสดงขอมูลท่ีมีน้ําหนักนาเช่ือถือ และใหเห็นความสําคัญของสถานการณท่ี
เกิดข้ึน โดยมีการอางแหลงท่ีมาของขอมูลดวย 
ตัวอยาง   
 ในปจจุบันปญหาภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากจํานวนประชากรและสภาพความ

เปล่ียนแปลงท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว สงผลใหประชากรจํานวนมาตองอยูใน
สถานภาพของการวางงาน บางสวนตองปรับเปล่ียนอาชีพ เพื่อใหตนเองมีงานทํา แตอยางไรก็ตามแรงงาน
ไทยสวนใหญนั้น มีระดับการศึกษาคอนขางตํ่า อีกท้ังยังขาดทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน ซ่ึงภาวะดังกลาวยอมสงผลกระทบถึงความเสียเปรียบในการแขงขันท้ังในระดับภูมิภาค และ
ระดับนานาชาติ รวมท้ังคุณภาพการศึกษาของประชากรโดยเฉล่ียตํ่าลง และจากนโยบายและจุดเนนการ
ดําเนินการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ ของสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของประชากรวัยแรงงาน โดยกําหนดใหดําเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยใหกับกลุมเปาหมายประชากรวัยแรงงานท่ีมีอายุระหวาง  ๑๕ – ๕๙ ป โดยพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการเรียนรู คําอธิบายรายวิชา ส่ือ รูปแบบ และการจัดกิจกรรมการเรียนรูการศึกษานอกระบบ
ระดับข้ันพื้นฐานท่ีหลากหลาย โดยบูรณาการกับสภาพและวิถีชีวิตของกลุมเปาหมาย และใชการวิจัยเปน
พื้นฐานของการพัฒนาและมุงหมายใหงานวิชาการเปนพื้นฐานของการปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ 

 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหางดง มีประชากรวัยแรงงานท่ี
ไมจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๔,๔๘๑ คน และไดกําหนดใหดําเนินการจัดพัฒนาหลักสูตร 
เพื่อใชกับกลุมเปาหมายดังกลาว .... 
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๓) วัตถุประสงค 
เปนการระบุถึงเจตจํานงในการดําเนินงานโครงการ โดยแสดงใหเห็นถึงผลท่ีตองการจะบรรลุ 

ไวอยางกวาง ๆ มีลักษณะเปนนามธรรมแตชัดเจนและไมคลุมเครือ โดยโครงการหน่ึง ๆ อาจมีวัตถุประสงค
มากกวา ๑ ขอก็ได คือมีวัตถุประสงคหลัก และวัตถุประสงครอง หรือวัตถุประสงคท่ัวไปและวัตถุประสงค
เฉพาะก็ได แตการเขียนวัตถุประสงคไวมาก ๆ อาจทําใหผูปฏิบัติไมสามารถมองเห็นทิศทางการดําเนิน
โครงการไดอยางชัดเจน และไมอาจดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคได ดังนั้น จึงนิยมเขียนวัตถุประสงคท่ี
ชัดเจน ปฏิบัติไดและวัดผลไดเพียง ๑ – ๓ ขอ 
       ลักษณะของวัตถุประสงคจะตองสอดคลองกับความเปนมา และความสําคัญของบปญหา มีการ
จัดลําดับความสําคัญกอนหลัง กลาวคือ วัตถุประสงคท่ี ๑ จะตองมีความสําคัญกวาขอท่ี ๒ และ ๓ 
ตามลําดับท้ังนี้ จะตองใหครอบคลุมและเช่ือมโยงกับหลักการและเหตุผลของโครงการ 
      การเขียนวัตถุประสงคของโครงการ ตองแสดงใหเห็นแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
และเขาใจงาย และควรใชคําท่ีแสดงถึงความตั้งใจ และเปนลักษณะเชิงพฤติกรรมเพื่อแสดงใหเห็นถึงการ
ดําเนินงาน เชน คําวา พัฒนา ประเมินผล สรางเสริม กําหนดรูปแบบ และแกปญหา เปนตน 
       ตัวอยาง   

- เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูสําหรับประชากรวัยแรงงาน 
 - เพื่อสรางหลักสูตรการจัดการเรียนรูสําหรับประชากรวัยแรงงาน 
 - เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
     คําท่ีควรหลีกเล่ียงในการใชเขียนวัตถุประสงคของโครงการ เพราะเปนคําท่ีมีความหมายกวาง 

ยากตอการวัดผลและประเมินผลการดําเนินงาน ไดแกคําวา เขาใจ ทราบ ซาบซ้ึง เช่ือ สนใจ ยอมรับ เปนตน   
เพื่อใหเขาใจการจัดการเรียนรู 

     นอกจากนี้ การเขียนวัตถุประสงคยังตองคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ คือ 
๑. ใชคํากริยาท่ีแสดงถึงความตองใจจริง เชน เพื่อเพิ่ม... เพื่อลด....  เพื่อสงเสริม... 

เพื่อรณรงค.. เพื่อเผยแพร.. 
๒. ระบุผลผลิต ท่ีตองการใหเกิดข้ึนเพียงประการเดียวในวัตถุประสงคหนึ่งขอ ถาเขียน 

วัตถุประสงคไวหลายขอ ขอใดทําไมสําเร็จเราสามารถประเมินผลได ซ่ึงอาจกําหนดเปนวัตถุประสงคหลัก 
๑ ขอ และวัตถุประสงครอง ๑ – ๒ ขอ โดยมีเง่ือนไขวา 

- ถาบรรลุวัตถุประสงคหลัก แตไมบรรลุวัตถุประสงครอง ควรทําโครงการตอไป 
- ถาบรรลุวัตถุประสงครอง แตไมบรรลุวัตถุประสงคหลัก อาจยุติโครงการ 
 

 
๔) เปาหมาย 

เปนการระบุถึงผลลัพธสุดทายท่ีคาดวาจะไดจากการดําเนินโครงการ โดยจะระบุท้ังผลท่ีเปน 
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เชิงปริมาณ และผลเชิงคุณภาพ เปาหมายจึงคลายกับวัตถุประสงคแตมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากกวา 
มีการระบุส่ิงท่ีตองการทําไดชัดเจนและระบุเวลาท่ีตองการจะบรรลุ 
 ตัวอยาง 
 วัตถุประสงค    เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรูสําหรับประชากรวัยแรงงาน 
 เปาหมาย   

๑) เชิงปริมาณ มีหลักสูตรในการจัดการเรียนรูสําหรับประชากรวัยแรงงาน จํานวน ๘ 
สาระวิชา 

๒)  เชิงคุณภาพ 
-  หลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนําไปใชจัดการเรียนรูสําหรับประชากรวัยแรงงาน

ภายในอําเภอหางดง จํานวน ๕๐% ของประชากรวัยแรงงานท้ังหมดท่ีไมจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
ภายในป  ๒๕๕๓ 
 ๕) วิธีดําเนินการ 
  เปนการใหรายละเอียดในการปฏิบัติ โดยปกติจะแยกเปนกิจกรรมยอย ๆ หลายกิจกรรม แต
เปนกิจกรรมเดน ๆ ซ่ึงจะแสดงใหเห็นความเดนชัดต้ังแตกิจกรรมเร่ิมตนจนถึงกิจกรรมสุดทายวามีกิจกรรม
ใดท่ีตองทําบาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  กิจกรรมหลัก  ระบุถึงลําดับข้ันตอนสําคัญท่ีมีความเกี่ยวของและสนับสนุนกันในการ
ดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ โดยใหระบุต้ังแตกิจกรรมหลักท่ีเปน
กิจกรรมแรกของโครงการท่ีตองดําเนินการจนถึงกิจกรรมสุดทาย ซ่ึงแตละกิจกรรมหลักอาจแบงเปนกลุม
ของกิจกรรมยอย ๆ ท่ีมีความชัดเจนยิ่งข้ึนในการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแต
ละกิจกรรมหลักก็ได 
  วัตถุประสงค  ระบุถึงเจตจํานงในการดําเนินงานของแตละกิจกรรมหลัก ซ่ึงมีความ
เฉพาะเจาะจงหวาวัตถุประสงคของโครงการ แตสนับสนุนและเสริมแรงการบรรลุผลของวัตถุประสงค
โครงการ โดยวัตถุประสงคของกิจกรรมหลักตองแสดงใหเห็นถึงผลท่ีตองการจะบรรลุอยางชัดเจน มี
ลักษณะเปนรูปธรรม ปฏิบัติได วัดผลและประเมินผลได 
  เปาหมาย  ระบุผลผลิต(Output)  ยอย ๆ ท่ีจะดําเนินการหรือทําใหเกิดข้ึน(เปนผลที่ไดจาก
การดําเนินกิจกรรมหลัก) ในพื้นท่ีดําเนินการ และระยะเวลาท่ีกําหนดอยางบเฉพาะเจาะจง เปนรูปธรรม และ
สามารถวัดผลได ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยกําหนดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจกรรม
หลัก ซ่ึงเปาหมายของกิจกรรมหลักจะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากกวาวัตถุประสงคของกิจกรรมหลัก และ
สะทอนถึงระดับความสําเร็จของวัตถุประสงคของแตละกิจกรรมหลัก 
  พื้นท่ีดําเนินการ ระบุพื้นท่ีในการดําเนินกิจกรรม เพื่อความสะดวกตอการประสานงาน 
กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
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   ระยะเวลา ระบุปฏิทินการดําเนินงานของแตละกิจกรรม โดยกําหนดระยะเวลาเร่ิมตน และ
ส้ินสุดการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
  งบประมาณ ระบุคาใชจายท่ีตองใชในการดําเนินการของแตละกิจกรรมหลักและกิจกรรม
ยอยอยางละเอียดและชัดเจน อยางไรก็ตาม หากกิจกรรมใดไมจําเปนตองใชงบประมาณสนันสนุนการ
ดําเนินการ ก็ใหระบุดวยวา ไมตองใชงบประมาณสนับสนุน หรือหากไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
แหลงอ่ืน ก็ใหระบุแหลงงบประมาณท่ีใหการสนับสนุนดวย 
 ตัวอยาง 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย 
พื้นท่ี 

ดําเนินการ 
ระยะเวลา 

งบ 
ประมาณ 

๑.แตงต้ัง
คณะทํางาน
พัฒนา
หลักสูตร 

เพื่อกําหนดบทบาทหนาท่ี
และผูรับผิดชอบเปนลาย
ลักษณอักษร 

๑๕ คน ศูนย กศน. 
อําเภอหางดง 

สิงหาคม 
๒๕๕๔ 

- 

๒. ศึกษา
โครงสรางของ
หลักสูตร 
มาตรฐาน 
ตัวช้ีวดั 

๑) เพื่อศึกษาโครงสรางของ
หลักสูตร มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
๒) เพื่อวิเคราะหหลักสูตร 
เนื้อหา ท่ีสอดคลองกับ
กลุมเปาหมาย 

๘ สาระ ศูนย กศน. 
อําเภอหางดง 

สิงหาคม 
๒๕๕๔ 

- 

๓. ดําเนินการ
พัฒนา
หลักสูตร 

๑) เพื่อพัฒนาหลักสูตรท่ี
บูรณาการกับวถีิชีวิตของ
กลุมเปาหมาย 

๘ สาระ ศูนย กศน. 
อําเภอหางดง 

ส.ค. – 
ก.ย. 
๒๕๕๔ 

๑๐,๐๐๐ 

๔. นําหลักสูตร
ไปใชกับ
กลุมเปาหมาย 

๑) เพื่อนําหลักสูตรท่ีพัฒนา
แลวไปทดลองใชกับ
กลุมเปาหมายที่กําหนดไว 

๓๐๐ คน ตําบลหางดง 
อําเภอหางดง 

พ.ย. 
๒๕๕๔-
มี.ค. 
๒๕๕๕ 

๓๐,๐๐๐ 

๕. ติดตามและ
ประเมินผล 

๑) เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการใชหลักสูตร 
๒) เพื่อนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงหลักสูตร 

๘ สาระ ศูนย กศน. 
อําเภอหางดง 

เม.ย. 
๒๕๕๕ 

๑๕,๐๐๐ 

 
๖)  วงเงนิงบประมาณท้ังโครงการ 
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ระบุคาใชจายท้ังหมดท่ีตองใชในการดําเนนิทุกกจิกรรมของโครงการ โดยแจกแจงเปนหมวด
ยอยคือ เปนคาตอบแทน  คาใชสอย และคาวัสด ุ
 ๗) แผนการใชจายงบประมาณ เปนการระบุคาใชจายท่ีตองใชในการดาํเนินกจิกรรมข้ันตาง ๆ ซ่ึง
อาจทําเปนแผนการใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาส  

๘)  ผูรับผิดชอบโครงการ  เปนการระบุบุคคลท่ีรับผิดชอบ หรือหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ  เพื่อ
ความสะดวกในการส่ือสารและประสานการปฏิบัติงานได 

๙)  เครือขาย   เปนการระบุ บุคคล   กลุม..หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ท่ีรวมดําเนนิงานโครงการ
จริง เชน เปนวทิยากร  สนับสนุนงบประมาณ รวมพัฒนาหลักสูตร  รวมปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ฯลฯ    

๑๐)  โครงการที่เก่ียวของ  เปนการระบุวาโครงการท่ีดําเนินการนี้มีความตอเนื่อง หรือเสริม
โครงการใดของสถานศึกษาบาง  เชน โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ตามหลักเกณฑและวิธีการการศึกษานอกโรงเรียน  โครงการที่เกี่ยวของ  เชน  คายภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักศึกษาระดับ...     โครงการพัฒนาส่ือประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  โครงการพัฒนา
ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  เปนตน   สวนใหญถาเปนโครงการใหม ๆ จะไมมีโครงการท่ีเกี่ยวของ  หากไมมี
ก็ไมตองใส 

  ๑๑) ผลลัพธ (Outcomes)  ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการหรือผลประโยชนจากผลผลิต 
(Outputs)  ท่ีมีตอบุคคล  ชุมชน ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 

    ตัวอยาง  ผูเรียนวิชาชีพหลักสูตรสมุนไพรรักษาโรคแลวสามารถปลูกสมุนไพรไวใชเองใน
ครอบครัวได และสามารถแนะนําเพื่อนบานใหใชสมุนไพรในการักษาโรคได 

  ๑๒ ) ดัชนชีี้วัดผลสําเร็จของโครงการ   
  ๑๒.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต หมายถึง ตัวช้ีวัดท่ีแสดงผลงานเปนรูปธรรมในเชิงปริมาณและ
หรือ(Outputs) คุณภาพอันเกิดจากงานตามวัตถุประสงคของโครงการ 
  ตัวอยาง  ผูจบหลักสูตรคายภาษาอังกฤษ  รอยละ ๘๐ มีคะแนนสอบปลายภาคสูงข้ึน  หรือ 
รอยละ ๓๐ ของผูเรียนการทําปลาทองโก   รอยละ ๗๕ สามารถทําปาทองโกได 

๑๒.๒  ตัวชี้วัดผลลัพธ หมายถึง ตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึงผลประโยชนจากผลผลิตท่ีมีตอบุคคล 
ชุมชน  (Outcomes) ส่ิงแวดลอม เศรษฐกจิและสังคมโดยรวม 

 
 
ตัวอยาง  ผูผานการเขาคายภาษาอังกฤษสามารถนําความรูศึกษาตอระดับท่ีสูงข้ึนได 
   หรือ  ผูผานการเรียนการทําปลาทองโก สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพ 
    เสริมหารายไดใหกับครอบครัวได 

  ๑๓)  การติดตามประเมินผลโครงการ   เปนการกําหนดวิธีการวัดผล ประเมิน และการติดตามผล
โครงการ  เชน วัดความกอนอบรม  ประเมินผลงาน  ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังการอบรม  
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ตัวอยาง รายละเอียดโครงการพัฒนาคณุภาพของหนวยงาน/สถานศึกษา 
 
๑) ชื่อโครงการ 
 แผนงาน .............................................................................................................................................. 
 นโยบาย/จุดเนนของ ศูนย กศน.อําเภอ 
............................................................................................................................................. 
 สอดคลองมาตรฐาน กศน. ในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
............................................................................................................................................. 

๒) หลักการและเหตุผล 

๓) วัตถุประสงค ท่ีสามารถวัดและประเมินได 

๔) เปาหมาย ผลผลิต (Outputs) ในภาพรวมของท้ังโครงการท่ีเปนรูปธรรมในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

๕) วิธีดําเนินการ กิจกรรมหลักท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนที่ดําเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ สอดคลอง ม/บช. 
  Outputs ยอยๆ     

๖) วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ    ประมาณการมาจากทุกกิจกรรมของโครงการ 

๗) แผนการใชจายงบประมาณ      เปนรายไตรมาส 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส ๑ 

(ต.ค. – ธ.ค.) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค. – มี.ค.) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย. – ม.ิย.) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค. – ก.ย.) 

     
     

๘)  ผูรับผดิชอบโครงการ    ใหระบุช่ือหนวยงาน 

๙)  เครือขาย เฉพาะหนวยงานท่ีรวมจดัการศึกษา 
๑๐)   โครงการท่ีเก่ียวของ ถามี 
๑๑)   ผลลัพธ (Outcomes)  ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการหรือผลประโยชนจากผลผลิต (Outputs) 
         ท่ีมีตอบุคคล  ชุมชน ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 
๑๒)   ดัชนชีี้วัดผลสําเร็จของโครงการ   
 ๑๒.๑)  ตัวช้ีวดัผลผลิต หมายถึง ตัวช้ีวัดท่ีแสดงผลงานเปนรูปธรรมในเชิงปริมาณและหรือ 
     (Outputs) คุณภาพอันเกดิจากงานตามวตัถุประสงคของโครงการ 

 ๑๒.๒) ตัวช้ีวดัผลลัพธ หมายถึง ตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึงผลประโยชนจากผลผลิตท่ีมีตอบุคคล ชุมชน    
(Outcomes) ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 

๑๓)   การติดตามประเมินผลโครงการ 
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ตัวอยางโครงการ 
   

๑) ชื่อโครงการ :  โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการศึกษานอกระบบและ การศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอเมืองปาน 

 แผนงาน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 นโยบาย/จุดเนน ขอท่ี ๕.๑  จัดทําระบบฐานขอมูลงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
                                  อัธยาศัย 
 สอดคลองมาตรฐาน กศน. ในการประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี ๕ ตัวบงช้ีท่ี  ๕.๒, ๕.๓ 

๒) หลักการและเหตผุล 

  ระบบสารสนเทศมีความสําคัญท่ีสุดอยางหนึ่งท่ีชวยใหองคกรสามารถดําเนินการ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ใชในการวางแผนควบคุมการทํางาน ประกอบการตัดสินใจไดอยางถูกตอง การมีขอมูลและ
สารสนเทศท่ีรวดเร็ว  ถูกตองและทันเหตุการณ  จะชวยใหการบริหารการศึกษาเปนไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เทคโนโลยีและการส่ือสารจะมีประโยชนอยางยิ่งในการนํามาใชเพื่อรวบรวม จัดเก็บ 
ปรับปรุง คนคืน วิเคราะห หรือรายงานผลขอมูลและสารสนเทศเหลานี้จะชวยใหผูบริหารเห็นภาพการ
ดําเนินงานของหนวยงานไดชัดเจนและถูกตองข้ึน ทําใหสามารถติดตามและควบคุมการดําเนินงานในดาน
ตาง ๆ ไดดีข้ึน ตัดสินใจไดถูกตองและรวดเร็วข้ึน อันจะสงผลถึงประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาใน
ภาพรวม และจากการติดตามผลการประเมินภายนอกของ สมศ. ท่ีประเมินสถานศึกษาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัด.....ประเด็นหนึ่งท่ีเปนปญหาสําคัญ คือ  การขาดระบบสารสนเทศท่ี
สอดคลองเพียงพอ เหมาะสม ตอการดําเนินการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานและ
ตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และระบบฐานขอมูล
สารสนเทศท่ีมีคุณภาพพรอมใหบริการขอมูล   

  ดังนั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยการพัฒนาฐานขอมูล เพื่อสามารถรวบรวม จัดเก็บและ
ประมวลผลขอมูลไดอยางเปนระบบ งายตอการเรียกกลับขอมูลมาใช เนื่องจากฐานขอมูลเปนระบบ
สารสนเทศพื้นฐานสําหรับการบริหารงานของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ซ่ึงเปนหนวยงานท่ี
มีสถานภาพเปนสถานศึกษาแตมีระบบบริหารจัดการท่ีมีลักษณะคาบเกี่ยวระหวางหนวยบริหารจัดการและ
หนวยปฏิบัติการ ซ่ึงมีหนาท่ีใหบริการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนแกกลุมเปาหมาย ในระดับพื้นท่ี ซ่ึง
งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปนงานท่ีมีหลักสูตร กิจกรรมท่ีหลากหลายรูปแบบ 
วิธีการ ผูรับบริการ ซ่ึงมีหลากหลายกลุมเปาหมาย และมีบุคลากรนอย การนําเอาระบบสารสนเทศเขามาชวย
ในการบริหารงานจึงมีความสําคัญและจําเปน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
เมืองจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอเมืองข้ึน 
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๓) วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอเมือง.... 

๔) เปาหมาย  

  ๔.๑ เชิงปริมาณ    

   -   มีระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา จํานวน ๑ ระบบ 

  ๔.๒ เชิงคุณภาพ   

- มีระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพใชในการบริหารงานของสถานศึกษา 

- สามารถนําเอาสารสนเทศจากระบบมาใชเพื่อการบริหารจัดการอยางสะดวกรวดเร็ว
เปนปจจุบัน และนาเช่ือถือ 

- ผูใชงานระบบมีความพึงพอใจ  

๕) วิธีดําเนินการ   

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนที่
ดําเนินการ ระยะเวลา งบ 

ประมาณ 
สอดคลอง  
ม/บช. 

๑. แตงต้ัง
คณะทํางานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

  เพ่ือกําหนดบทบาทหนาที่
และผูรับผิดชอบเปนลาย
ลักษณอักษร 

๘ ราย ศูนย กศน.
อําเภอเมือง

ปาน 

มี.ค. ๕๕ - บช. ๕.๒ 

๒. ศึกษาและ
วิเคราะหระบบ
สารสนเทศใน
สถานศึกษา 

๑. เพ่ือศึกษาสภาพการ
ดําเนินงานของระบบ
สารสนเทศเดิมของ
สถานศึกษาเปนขอมูลในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
๒. เพ่ือวิเคราะหและจําแนก
ประเภทหมวดหมูของ
สารสนเทศและท่ีจําเปนตอ
การบริหารงานของ
สถานศึกษา 
 

๘ ราย ศูนย กศน.
อําเภอเมือง 

เม.ย. ๕๕ - บช. ๕.๒ 

 ๓. พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

๑. จัดหาโปรแกรม
บริหารงาน กศน.ที่ตนสังกัด
พัฒนาติดต้ัง/ใชงาน 
2. แตงต้ังผูรับผิดชอบในแต
ละโปรแกรมใชงาน 
 

๘ ราย ศูนย กศน.
อําเภอเมือง 

เม.ย. ๕๕ - บช. ๕.๒ 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย พ้ืนที่
ดําเนินการ ระยะเวลา งบ 

ประมาณ 
สอดคลอง  
ม/บช. 

๔. อบรมใหความรู
และมอบหมาย
ภารกิจแกบุคลากร
เก่ียวกับสารสนเทศ 
 

เพ่ือสรางความตระหนักใน
คุณคาสารสนเทศแก
บุคลากร 
 

๑๕ คน ศูนย กศน.
อําเภอเมือง 

เม.ย. ๕๕ ๓,๐๐๐ บช. ๕.๒ 

๕. การนําไปใช การ
บริหาร และการ
วางแผน 

๑. กําหนดผูรับผิดชอบ / 
กําหนดปฏิทินในการรวบ
รวบและจัดทําสารสนเทศ 
๒. นําเสนอขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ 

๑  ระบบ ศูนย กศน.
อําเภอเมือง 

พ.ค. - ก.ย.
๕๒ 

- บช. ๕.๒ 
บช.๕.๔ 

๖. ติดตาม
ประเมินผลระบบ
สารสนเทศ 

เพ่ือนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

ผูใชระบบ
จํานวน ๑๕ 
คน 

ศูนย กศน.
อําเภอเมือง 

พ.ค. - ก.ย.
๕๒ 

- บช. ๕.๒ 
บช.๕.๔ 

 

(๖) วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ ๓,๐๐๐  บาท 

๗) แผนการใชจายงบประมาณ   

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค. – ธ.ค.) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค. – มี.ค.) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย. – มิ.ย.) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค. – ก.ย.) 
๑. แตงต้ังคณะทํางานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

- - - - 

๒. ศึกษาและวิเคราะหระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษา 

- - - - 

๓. พัฒนาระบบสารสนเทศ - - - - 

๔. อบรมใหความรูและ
มอบหมายภารกิจแกบุคลากร
เก่ียวกับสารสนเทศ 

- - ๓,๐๐๐ - 

๕. การนําไปใช การบริหาร 
และการวางแผน 

- - - - 

๖. ติดตามประเมินผลระบบ
สารสนเทศ 

- - - - 
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๘) ผูรับผดิชอบโครงการ งานขอมูลสารสนเทศและงานประชาสัมพนัธ ศูนยการศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง  สํานักงาน กศน.จังหวัด.... 
๙) เครือขาย - 
๑๐) ผลลัพธ (Outcomes)    
   ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง มีระบบฐานขอมูล เพื่อการ
บริหารจัดการท่ีมีขอมูลและสารสนเทศท่ีถูกตอง และทันเหตุการณ และนําขอมูลสารสนเทศมาชวยใหการ
ตัดสินใจบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
๑๑) ดัชนชีี้วัดผลสําเร็จของโครงการ   

 ๑๑.๑) ตัวชี้วัดผลผลิต  
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานท่ีมีคุณภาพ  ๑ ระบบ 
- รอยละ ๘๐ ของผูผานการอบรมมีความรูความเขาใจ ระดบัมากข้ึนไป 
- สถิติการใชขอมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการเพ่ิมข้ึน 

 ๑๑.๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ  
- ศูนย กศน. อําเภอเมือง ใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน และเปนตัวอยาง 

          ใหกับสถานศึกษา กศน. อ่ืนได 
๑๒)  การติดตามประเมินผลโครงการ 

-  ประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ 
-  ตรวจสอบสถิติการใชขอมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
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