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บทที่ 3 

การเขียนโครงการ 

 

ลักษณะของโครงการที่ดี 

 โครงการเปนการจัดกิจกรรมที่เปนระบบ เพื่อการปฏิบัติหนาที่องคการใหบรรลุถึง
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการที่ดียอมทําใหประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และ
ผลตอบแทนที่องคการหรือหนวยงานจะไดรับอยางคุมคา อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาของหนวยงาน
นั้นๆ ซึ่ง ประชุม (2535) ไดสรุปลักษณะที่ดีของโครงการดังตอไปนี้ 

1. สามารถตอบสนองความตองการหรือแกปญหาขององคการหรือหนวยงานได 
2. มีวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจน สามารถดําเนินงานและปฏิบัติได 
3. รายละเอียดของโครงการตองสอดคลองและสัมพันธกัน กลาวคือ วัตถุประสงคของ

โครงการตองสอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคเปนตน 

4. รายละเอียดของโครงการสามารถเขาใจไดงาย สะดวกตอการดําเนินงานตาม
โครงการ 

5. เปนโครงการที่สามารถนําไปปฏิบัติได สอดคลองกับแผนงานหลักขององคการและ
สามารถติดตามประเมินผลได 

6. โครงการตองกําหนดขึ้นจากขอมูลที่มีความเปนจริง และเปนขอมูลที่ไดรับการ
วิเคราะหอยางรอบคอบ 

7. โครงการตองไดรับการสนับสนุนในดานทรัพยากร และการบริหารอยางเหมาะสม 
8. โครงการตองมีระยะเวลาในการดําเนินงาน กลาวคือตองระบุถึงวันเวลาที่เร่ิมตน และ

ส้ินสุดโครงการ 

 ขอสังเกต โครงการที่กําหนดขึ้นแมเปนโครงการที่มีลักษณะดีเพียงใด แตตัวโครงการก็ไม
อาจแกไขปญหาตางๆ ขององคการ หนวยงาน หรือ สังคมของชนกลุมใหญ ตามที่ไดเขียนไวใน
โครงการไดทั้งหมด เพราะการดําเนินโครงการเพื่อแกไขปญหาตางๆ ในโครงการยังมีสวนประกอบ
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หรือปจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่อาจทําใหการดําเนินงานของโครงการบรรลุถึงเปาหมายอยางดอย
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้โครงการหนึ่งอาจเปนโครงการที่ดีที่สุดในระยะหนึ่ง แตอาจเปนโครงการที่
ใชประโยชนไดนอยในอีกเวลาหนึ่งก็เปนไปได 

วิธีเขียนโครงการ 

 ในการเขียนโครงการนั้น รูปแบบหรือแบบฟอรมในการเขียนโครงการมีอยูดวยกันหลาย
แบบ ซึ่งสามารถจําแนกออกไดเปน 2 ลักษณะคือ การเขียนโครงการแบบดั้งเดิม หรือการเขียน
โครงการแบบประเพณีนิยม (Conventional Method) และการเขียนโครงการเชิงเหตุผล หรือการ
จัดทําโครงการแบบเหตุผลเชิงตรรกวิทยา (Logical Framework Method) ในการเขียนโครงการทั้ง
สองรูปแบบมีแนวคิดและวิธีการในการเขียน ซึ่งจะขอแยกกลาวในแตละรูปแบบดังนี้ 

 1. การเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม (Conventional Method)  

 การเขียนโครงการในรูปแบบนี้เปนรูปแบบดั้งเดิมที่ทํากันมานานแลว ปจจุบันก็ยังเปนที่
นิยมเขียนกันอยู แตการเขียนโครงการในรูปแบบนี้มีขอจํากัดที่สําคัญอยูหลายประการอันไดแก 
ลักษณะของโครงการมีความยาวเกินความจําเปนมุงเนนปริมาณมากกวาคุณภาพ ทําใหผูเขียน
โครงการพยายามอธิบายถึงหลักการและเหตุผลในการเขียนโครงการอยางมากมาย พรอมทั้งตั้ง
วัตถุประสงคไวอยางเลิศเลอ จนกระทั่งไมสามารถจะดําเนินงานบรรลุถึงวัตถุประสงคไดทั้งหมด 
ผลที่ตามมาคือไมกอใหเกิดประโยชนอยางแทจริง ผลของงานมักขาดประสิทธิภาพและการ
พิจารณาเห็นชอบโครงการมักพิจารณาแบบแยกสวนเปนลักษณะรายการ (Item analysis) โดยไม
คํานึงถึงการวิเคราะหแบบองครวม การวางโครงการในลักษณะนี้มีตัวอยางใหเห็นมากมาย เชน 
ขณะที่ขาดครูในสาขาที่ขาดแคลน แตรัฐบาลมีโครงการใหขาราชการครูเกษียณอายุกอน 60 ป ทํา
ใหขาราชการครูในสาขาขาดแคลนลาออกเปนจํานวนมาก เปนตน  

ถึงแมวา การเขียนโครงการในรูปแบบประเพณีนิยม จะมีขอบกพรองดังที่ไดกลาวมา
แลวแตการเขียนโครงการในรูปแบบนี้ก็ยังมีผูนิยมเขียนอยูเปนจํานวนมาก เนื่องจากความคุนเคย
ของทั้งผูเขียนและผูอานโครงการ และเมื่อมอบหมายใหเขียนโครงการจึงสามารถเขียนไดอยาง
รวดเร็ว ขณะเดียวกันผูมีอํานาจในการอนุมัติโครงการก็คุนชินกับโครงการในลักษณะนี้ จึงสามารถ
พิจารณาโครงการไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะโครงการขนาดเล็กที่ไมมีความเกี่ยวของ หรือสงผล
กระทบตอดานอื่นๆ มากนัก การเขียนโครงการในลักษณะนี้ นับวาเปนรูปแบบที่เหมาะสมและ
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ยังคงมีประโยชนอยางมากเพียงปรับแกจุดออนและขอจํากัดที่มีของวิธีการเขียนโครงการใน
ลักษณะนี้ 

เมื่อรูปแบบการเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม ยังเปนรูปแบบที่สมาชิกในองคการสวน
ใหญเขาใจได ดังนั้นจึงยังมีความจําเปนที่จะตองศึกษาองคประกอบและวิธีการเขียนโครงการ ใน
การเขียนโครงการจําเปนที่จะตองมีผูรับผิดชอบโครงการ เพื่อที่จะดําเนินโครงการที่เขียนใหได
สําเร็จตามความตองการ ดังนั้นในลักษณะของโครงการบางโครงการ ผูเขียนหรือกลุมผูเขียน
โครงการอาจจะเปนคนละคนกับผูดําเนินงานตามโครงการหรืออาจจะเปนคนๆ เดียวกันหรือกลุมๆ 
เดียวกันก็ยอมได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับลักษณะปจจัยหลายประการ เชน ขนาดและชนิดของโครงการ 
ลักษณะของโครงการและอื่นๆ เปนตน อยางไรก็ตาม ไมวาโครงการจะมีขนาดเชนใด ชนิดและ
ประเภทใด ยอมตองมีรูปแบบ (Form) หรือโครงสราง (Structure) ในการเขียนที่เหมือนกันดังนี้ 
(ประชุม, 2535) 

1. ชื่อโครงการ 
2. หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
3. ผูรับผิดชอบโครงการ 
4. หลักการและเหตุผล 
5. วัตถุประสงคและเปาหมาย 
6. วิธีดําเนินการ 
7. แผนปฏิบัติงาน 
8. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
9. งบประมาณและทรัพยากรที่ตองใช 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 รูปแบบหรือหัวขอในการเขียนโครงการขางตน อาจจะมีหัวขอและรายละเอียดแตกตางกัน
ไปตามลักษณะหรือประเภทของโครงการ บางโครงการมีรายละเอียดมาก บางโครงการมี
รายละเอียดนอย บางโครงการอาจตองเพิ่มเติมหัวขอที่มีความสําคัญเขาไป เชน โครงการทางดาน
วิชาการ อาจตองมีการเพิ่มหัวขอเอกสารอางอิง เปนตน ทั้งนี้แลวแตผูเขียนโครงการจะพยายาม
จัดทําขึ้นหรือยึดถือโดยมุงหวังใหผูอานโครงการหรือผูปฏิบัติตามโครงการมีความชัดเจนและ
เขาใจโดยงายที่สุด 
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 เพื่อความเขาใจที่ชัดเจนในเรื่องของรูปแบบ หรือโครงสรางในการเขียนโครงการโดย
ละเอียด จึงขออธิบายรายละเอียดในแตละขอของรูปแบบ ในการเขียนโครงการลักษณะนี้ 
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 1. ช่ือโครงการ 

 การตั้งชื่อโครงการตองมีความชัดเจน เหมาะสม และเฉพาะเจาะจง เปนที่เขาใจได
โดยงายสําหรับผูนําโครงการไปใชหรือผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ ชื่อโครงการจะบอกใหทราบวา
จะทําสิ่งใดบาง โครงการที่จัดทําขึ้นนั้นทําเพื่ออะไร ชื่อโครงการโดยทั่วไปควรจะตองแสดงลักษณะ
งานที่ตองปฏิบัติ ลักษณะเฉพาะของโครงการ และจุดมุงหมายของโครงการ เชน โครงการผัก
ศึกษา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนเขียนโครงการ โครงการขยายพันธุพืชเชิงธุรกิจ 
เปนตน นอกจากนี้การเขียนโครงการบางโครงการ นอกจากจะมีชื่อโครงการแลว ผูเขียนโครงการ
อาจระบุชื่อแผนงานไวดวย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเปนการแสดงใหเห็นวา
โครงการที่กําหนดขึ้นอยูในแผนงานอะไร สามารถสนับสนุนและสอดคลองกับแผนงานนั้นได
หรือไม มากนอยเพียงใด การระบุระดับแผนงานทําใหมองเห็นภาพในมุมกวางมากขึ้น และชวย
ปองกันปญหาการทําโครงการที่คิดแบบแยกสวนไดในระดับหนึ่ง 

 ที่กลาวมาขางตนเปนเพียงหลักการทั่วไปของการตั้งชื่อโครงการ แตสถานการณจริง บาง
กรณีการตั้ งชื่อโครงการอาจตองนํากลุมเปาหมายเขามาพิจารณาประกอบดวย  เชน 
กลุมเปาหมายที่เปนวัยรุนอาจตองนําคําที่ดลใจวัยรุน หรือเมื่อวัยรุนเห็นชื่อโครงการแลวเกิดความ
สนใจตองการเขารวมโครงการ ในบางกรณีอาจตองพิจารณาแหลงทุนประกอบดวย เชน แหลง
ทุนใหงบประมาณในโครงการที่เกี่ยวกับการจัดทําแหลงการเรียนรู ดังนั้นการตั้งชื่อโครงการก็
จําเปนตองมีคําสําคัญที่เกี่ยวของกับการเรียนรูอยูในชื่อโครงการดวยจึงจะไดงบประมาณ
สนับสนุน เชน โครงการเรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน เปนตน 

 2. หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
 การเขียนโครงการจะตองระบุหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําโครงการนั้นๆ โดย
จะตองระบุหนวยงานตนสังกัด ที่จัดทําโครงการ พรอมทั้งระบุถึงหนวยงานที่มีอํานาจในการอนุมัติ
โครงการ เหตุที่ตองมีการระบุหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการนั้นก็เพื่อสะดวกตอการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ  
 การระบุหนวยงานควรระบุหนวยที่เปนผูรับผิดชอบดําเนินโครงการโดยตรง และระบุ
หนวยงานที่มีอํานาจในการอนุมัติโครงการ เชน โครงการยุวเกษตรไทยใสใจส่ิงแวดลอม หนวยงาน
ที่รับผิดชอบดําเนินโครงการ คือ ภาควิชาอาชีวศึกษา หนวยงานที่มีอํานาจในการอนุมัติโครงการ
คือ คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน ดังนั้นในการเขียนหนวยงานที่รับผิดชอบจึงควรเขียนวา 
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“หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน” 
 ในกรณีที่เปนโครงการความรวมมือระหวางหนวย การเขียนหนวยงานที่รับผิดชอบก็ตอง
ระบุหนวยงานที่รับผิดชอบทั้งหมด เชน โครงการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ ซึ่งเปน
ความรวมมือระหวาง ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน รวมกับ กองบริการ
การศึกษา(กําแพงแสน) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีภาควิชาอาชีวศึกษาเปนหนวยงาน
หลักในการดําเนินโครงการ การเขียนหนวยงานรับผิดชอบก็ควรเขียนหนวยงานหลักขึ้นกอนดังนี้ 

“หนวยงานรับผิดชอบ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน 
รวมกับ กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน” 

 3. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 โครงการทุกโครงการจะตองมีผูทําโครงการรับผิดชอบดําเนินงาน ตามโครงการที่เขียนไว
ไมวาตนเองจะเปนผูเขียนโครงการนั้น หรือผูอ่ืนเปนผูเขียนโครงการก็ตาม จะตองระบุผูรับผิดชอบ
โครงการนั้นๆ ใหชัดเจน วาเปนใคร มีตําแหนงใดในโครงการนั้น เชน นายประสงค ตันพิชัย มี
ตําแหนงเปนหัวหนาโครงการขยายพันธุพืช ก็ตองระบุตําแหนงในโครงการนั้นไปดวย สวนตําแหนง
อ่ืนๆ รองลงมาในโครงการอาจจะเขียนรวมๆ วาเปนผูรวมโครงการ หรือจะระบุตําแหนงหนาที่ที่
รับผิดชอบจริงในโครงการดวยก็จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เชน นายนิรันดร  ยิ่งยวด มีตําแหนงเปน
เลขานุการของโครงการขยายพันธุพืช เปนตน 

 ลําดับการเรียงชื่อผูรับผิดชอบใหเรียงลําดับจากหัวหนาโครงการเปนลําดับแรก และลําดับ
สุดทายควรเปนเลขานุการของโครงการตัวอยางเชน 

 “   นายประสงค  ตันพิชัย  หัวหนาโครงการ 
 นายสันติ ศรีสวนแตง รองหัวหนาโครงการ 
 นายอภิชาต  ใจอารีย ผูรวมโครงการ 
 นางสาวปยะนารถ  จันทรเล็ก ผูรวมโครงการ 
 นายนิรันดร ยิ่งยวด เลขานุการโครงการ…” 
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 4. หลักการและเหตุผล 

 หลักการและเหตุผล เปนสวนสําคัญที่แสดงถึงปญหาความจําเปนหรือความตองการที่
ตองมีการจัดทําโครงการขึ้นเพื่อแกปญหา หรือสนองความตองการขององคการ ชุมชน หรือทองถิ่น
นั้นๆ ดังนั้นในการเขียนหลักการและเหตุผลผูเขียนโครงการจําเปนตองเขียนแสดงใหเห็นถึงปญหา 
หรือความตองการ พรอมทั้งระบุเหตุผลและขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดทํา
โครงการอยางชัดเจน นอกจากนี้อาจตองเชื่อมโยงใหเห็นวาโครงการที่เสนอนี้สอดคลองกับแผน 
กลยุทธ แผนยุทธศาสตร หรือนโยบายของชุมชน ทองถิ่น องคการ หรือหนวยงานเจาของโครงการ 
และเปนการวางรากฐานไปสูสภาพที่พึงประสงคในอนาคตขององคการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับโครงการที่ไดจัดทําขึ้น  

โดยสรุป ผูเขียนโครงการตองพยายามหาเหตุผล หลักการ และทฤษฎีตางๆ สนับสนุน
โครงการที่จัดทําขึ้นอยางสมเหตุสมผล ทั้งนี้โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูบริหารหรือผูมีอํานาจหนาที่ 
เห็นชอบและอนุมัติโครงการที่นําเสนอใหดําเนินการได พรอมทั้งใหการสนับสนุนในดาน
งบประมาณ บุคลากร และปจจัยสนับสนุนอื่นๆ เพื่อใหเห็นแนวทางการเขียนหลักการและ 
เหตุผลไดชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอนําเอาตัวอยางโครงการเลี้ยงไกไขมาเปนตัวอยางสําหรับศึกษา ดังนี้ 

โครงการผลิตไขไกอนามัย 

หลักการและเหตุผล 

 ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน มีหนาที่ในการผลิตบัณฑิตเพื่อเปนครูเกษตร หรือ
เปนผูนําในการประกอบอาชีพเกษตรที่มีคุณภาพและคํานึงถึงส่ิงแวดลอม ดังนั้นการเรียนการสอนจึงตองจัดทั้ง
ในดานการถายทอดความรูและทักษะทางดานการเกษตรควบคูกันโดยบูรณาการเขากับดานสิ่งแวดลอม สําหรับ
ทางดานการเกษตรนั้น นอกจากหลักสูตรจะกําหนดใหเรียนวิชาการเกษตรจากภาควิชาตางๆ ของคณะเกษตร 
แลวยังกําหนดใหตองมีการฝกงานทางดานการเกษตรอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิตอีกดวย เพื่อเสริมและฝกฝนให
นิสิตมีความรู ทักษะ และประสบการณมากยิ่งๆขึ้น 

 เพื่อใหนิสิตสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา ไดรับประสบการณทางดานการเกษตรในรูปแบบ
ตางๆ ภายในฟารมของภาควิชาอาชีวศึกษาอยางหลากหลาย จึงเห็นสมควรจัดทําโครงการเลี้ยงไกไขเพื่อเปน
โครงการทางเลือกหนึ่งของนิสิต ซึ่งนิสิตที่ฝกงานในโครงการนี้จะไดรับความรูและประสบการณตางๆ ทราบ
ปญหาและการแกไข นอกจากนั้นยังไดฝกความรับผิดชอบในการทํางานรวมกันเปนกลุม ซึ่งจะเปนประโยชนใน
งานของครูเกษตรหรือผูนําในการประกอบอาชีพเกษตรที่จะทําในโอกาสตอไป 

กรอบที่ 3.1 ตัวอยางการเขียนหลักการและเหตุผลของโครงการ 
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 5. วัตถุประสงคและเปาหมาย 
 โครงการทุกโครงการจําเปนตองมีวัตถุประสงคและเปาหมายเปนเครื่องชี้แนวทางในการ
ดําเนินงานของโครงการ โดยวัตถุประสงคจะเปนขอความที่แสดงถึงความตองการที่จะกระทําสิ่ง
ตางๆ ภายในโครงการใหปรากฏผลเปนรูปธรรม ซึ่งขอความที่ใชเขียนวัตถุประสงคจะตองชัดเจน
ไมคลุมเครือ สามารถวัดและประเมินผลได โครงการแตละโครงการสามารถมีวัตถุประสงคได
มากกวา 1 ขอ ลักษณะของวัตถุประสงคข้ึนอยูกับระดับและขนาดของโครงการ เชน ถาเปน
โครงการขนาดใหญ วัตถุประสงคก็จะมีลักษณะที่กวางเปนลักษณะวัตถุประสงคทั่วไป หากเปน
โครงการขนาดเล็ก สามารถลงปฏิบัติการในพื้นที่เปาหมายหรือปฏิบัติงานในลักษณะที่แคบเฉพาะ
เร่ืองเฉพาะอยาง วัตถุประสงคก็จะมีลักษณะเฉพาะ หรือโดยทั่วไปจะเรียกวาวัตถุประสงคเฉพาะ 
ถึงอยางไรก็ตามการเขียนวัตถุประสงคในโครงการแตละระดับ แตละขนาดจะตองมีความสัมพันธ
สอดคลองกันวัตถุประสงคของโครงการยอย จะตองสัมพันธและสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
โครงการขนาดใหญ  

ในสวนนี้หากนิสิตไดเรียนเกี่ยวกับเร่ืองการสอนมาแลว คงจะมีความเขาใจมากขึ้น 
กลาวคือถาจะเปรียบเทียบใหเห็นภาพชัดเจน เมื่อนิสิตไดรับมอบหมายใหสอนวิชาเกษตรใน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นิสิตก็จะตองมีการเตรียมโครงการสอนระยะ
ยาว ซึ่งในโครงการสอนระยะยาว ก็จะมีสวนของวัตถุประสงคอยูดวย วัตถุประสงคตรงสวนนี้ จะมี
ลักษณะที่กวางหรือทั่วไปมากกวาเพื่อเปนเครื่องชี้แนวทางวาในรายวิชาที่นิสิตรับผิดชอบสอนนั้น
ตองการใหผูเรียนไดรับความรูอะไรบาง จากนั้นในการสอนแตละครั้งนิสิตก็จะตองเตรียมโครงการ
สอน ประจําวัน หรือที่เรียกกันทั่วไปวา แผนการสอนประจําวัน (Lesson plan) ซึ่งในแผนการสอน
ประจําวันก็จะมีวัตถุประสงคอยูในแผนการสอนประจําวันนั้นดวยแตลักษณะของ วัตถุประสงคจะ
แตกตางจากวัตถุประสงคของโครงการสอนระยะยาว วัตถุประสงคของแผนการสอน ประจําวันจะ
มุงเนนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม หลังจากที่นิสิตไดทําการสอนเรียบรอยแลว วัตถุประสงค
ชนิดนี้จึงเรียกวาวัตถุประสงคเฉพาะหรือวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมในทํานองเดียวกัน ลักษณะ
ของวัตถุประสงคในการเขียนโครงการก็จะคลายคลึงกัน 

 การเขียนวัตถุประสงคควรจะตองคํานึงถึงลักษณะที่ดี 5 ประการ หรือจะตองกาํหนดขึ้น
ดวยความฉลาด (SMART) ซึ่ง ประชุม (2535) ไดอธิบายความหมายไวดังนี้ 

 S = Sensible (เปนไปได) หมายถึง วัตถุประสงคจะตองมีความเปนไปได ในการ
ดําเนินงานโครงการ 
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 M = Measurable (วัดได) หมายถึง วัตถุประสงคที่ดีจะตองสามารถวัดและประเมินผลได  
 A = Attainable (ระบุส่ิงที่ตองการ) หมายถึง วัตถุประสงคที่ดีตองระบุส่ิงที่ตองการ
ดําเนินงาน อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด  
 R = Reasonable (เปนเหตุเปนผล) หมายถึง วัตถุประสงคที่ดีตองมีความเปนเหตุเปนผล
ในการปฏิบัติ   
 T = Time (เวลา) หมายถึง วัตถุประสงคที่ดีจะตองมีขอบเขตของเวลาที่แนนอนในการ
ปฏิบัติงาน  

 การเขียนวัตถุประสงคของโครงการมีลักษณะเปนวัตถุประสงคเชิงปฏิบัติการ ที่สามารถ
แสดงใหเห็นถึงแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจนและเขาใจงาย ดังนั้นการเขียน
วัตถุประสงคจึงควรใชคํา ที่แสดงถึงความตั้งใจและเปนลักษณะเชิงพฤติกรรมเพื่อแสดงใหเห็นถึง
การดําเนินงานโครงการ เชนคําวา อธิบาย พรรณนา เลือกสรร ระบุ สรางเสริม ประเมินผล ลําดับ 
แยกแยะ แจกแจง กําหนดรูปแบบ และแกปญหา เปนตน ดังตัวอยางการเขียนวัตถุประสงค
โครงการ เชน 

 - เพื่อใหสามารถอธิบายถึงวิธีการเขียนโครงการได 
 - เพื่อใหสามารถเลือกสรรวิธีการอันเหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพนิสิตฝกสอน 
 - เพื่อใหสามารถระบุข้ันตอนในการเตรียมโครงการสอนเกษตรได 
 - เพื่อใหสามารถจําแนกแยกแยะขอดีและขอเสียของการฝกงานเกษตรภายในฟารม  

 นอกจากนี้ยังมีคําที่ควรหลีกเลี่ยง ในการใชเขียนวัตถุประสงคของโครงการ เพราะเปนคํา
ที่มีความหมายกวาง ไมแสดงแนวทางการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค ยากตอการวัดและ
ประเมินผลการดําเนินงานได คําดังกลาวไดแกคําวา เขาใจ ทราบ คุนเคย ซาบซึ้ง รูซึ้ง เชื่อ สนใจ 
เคยชิน สํานึก และยอมรับ เปนตน ดังตัวอยางประโยค ตอไปนี้ 

 - เพื่อใหเขาใจถึงการดําเนินงานโครงการ 
 - เพื่อใหสามารถทราบถึงความเปนมาของปญหาการปฏิบัติการ 
 - เพื่อใหเกิดความซาบซึ้งในพระศาสนา 

 ในการเขียนคําหนาประโยคของวัตถุประสงคโครงการนั้น ประชุม (2535) ไดแนะนําคําที่
ควรใชและคําที่ควรหลีกเลี่ยง โดยแปลจากคําในภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
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  คําที่ควรใช 

 To state               = เพื่อกลาวถึง 
 To explain            = เพื่ออธิบายถึง 
 To describe  = เพื่อพรรณาถึง 
 To select  = เพื่อเลือกสรร 
 To identify  = เพื่อระบุ 
 To distinguish  = เพื่อจําแนกแยกแยะ 
 To list   = เพื่อลําดับ หรือเพื่อแจกแจง 
 To evaluate  = เพื่อประเมิน 
 To construct  = เพื่อสรางเสริม 
 To design  = เพื่อกําหนดรูปแบบ 
 To solve  = เพื่อแกปญหา 

 คําที่ควรหลีกเลี่ยง 

 To understand  = เพื่อเขาใจถึง 
 To know  = เพื่อทราบถึง 
 To be familiar with = เพื่อคุนเคยกับ 
 To appreciate  = เพื่อซาบซึ้งใน 
 To be aware of  = เพื่อรูซึ้งถึง 
 To be interested in = เพื่อสนใจใน 
 To be acquainted with = เพื่อเคยชินกับ 
 To be recognize = เพื่อยอมรับใน 
 To believe  = เพื่อเชื่อถือใน 
 To realize  = เพื่อสํานึกใน 

 สําหรับการเขียนเปาหมาย ตองเขียนใหชัดเจนเพื่อแสดงใหเห็นผลงานหรือผลลัพธที่ระบุ
คุณภาพ หรือปริมาณงานที่คาดวาจะทําใหบังเกิดขึ้นในระยะเวลาที่กําหนดไว ซึ่งการกําหนด
ผลงานอาจกําหนดเปนรอยละ หรือจํานวนหนวยที่แสดงปริมาณหรือคุณภาพตางๆ เชน โครงการ
ปลูกขาวโพดฝกออน เปาหมาย คือ ไดผลผลิตขาวโพดฝกออนคุณภาพชั้นที่ 1 จํานวน 10 ตัน หรือ 
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โครงการอบรมการขยายพันธุพืช เปาหมาย คือ เมื่อส้ินสุดโครงการ ผูที่เขารับการอบรมรอยละ 80 
สามารถขยายพันธุพืชไดอยางถูกวิธี เปนตน 

 6. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการ เปนการระบุระยะเวลาตั้งแตเร่ิมตนโครงการ
จนกระทั่งถึงเวลาสิ้นสุดโครงการวาใชเวลาทั้งหมดเทาใด โดยแสดงใหเห็นจุดเริ่มตนและสิ้นสุด
ของโครงการโดยระบุ วันเดือน ป ที่เร่ิมทําและสิ้นสุด ถาหากเปนโครงการระยะยาว และมีหลาย
ระยะก็ตองแสดงชวงเวลาในแตละระยะของโครงการนั้นดวย เพื่อใชเปนรายละเอียดประกอบการ
พิจารณา อนุมัติโครงการ 

 7. วิธีดําเนินการ 

 วิธีดําเนินการเปนงานหรือกิจกรรมที่กําหนดขึ้น เปนขั้นตอนตามลําดับกอนหลังเพื่อใช
ปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ วิธีการดําเนินการจึงนําวัตถุประสงคมาจําแนกแจก
แจงเปนกิจกรรมยอยหลายกิจกรรม โดยจะแสดงใหเห็นอยางชัดเจนตั้งแตตนจนจบกระบวนการ
วามีกิจกรรมใดที่จะตองทําเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งกิจกรรมตางๆ เหลานี้จะนําไปอธิบายโดย
ละเอียดในสวนของแผนการปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่ง ตัวอยางในการเขียน
วิธีดําเนินการ ดังกรอบที่ 3.2 

  ตัวอยางนี้เปนเพียงตัวอยางหนึ่งในการเขียนวิธีดําเนินการ รายละเอียดในการเขียนแตละ
โครงการจะแตกตางกันไป แตจะตองยืดหลักวากิจกรรมตางๆ ที่กําหนดขึ้นจะตองเปนขั้นตอน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
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โครงการผลิตไขไกอนามัย 

 วิธีดําเนินการ 

 1. การเตรียมงาน 

1.1 แจงใหนิสิตและผูเกี่ยวของทราบ 
1.2 ชี้แจงรายละเอียดตางๆ และขอตกลงรวมกันใหนิสิตทราบ 
1.3 ศึกษาวิธีการเลี้ยงไกไขจากผูรู หองสมุด ฟารมเอกชนจนเปนที่เขาใจ 

 2. การเริ่มงาน 

2.1 ปรับปรุงโรงเรือนที่ใชเลี้ยงไกไขเดิมใหอยูในสภาพที่ใชงานได 
2.2 เตรียมกรงตับและอุปกรณตางๆ สําหรับใชเลี้ยงไกไขใหเรียบรอย 
2.3 ทําความสะอาดพรอมฆาเชื้อภายในและบริเวณโรงเรือน 
2.4 ส่ังซื้อพันธุไกสาว อายุ 20 สัปดาห จํานวน 150 ตัว 
2.5 ส่ังซื้ออาหารและยาสําหรับไกไข 

 3. ปฏิบัติการเลี้ยงไกไข 

3.1 นําพันธุไกสาวเขาเลี้ยงในกรงตับที่เตรียมไว 
3.2 จัดการเลี้ยงไกไข ในเรื่องการใหอาหาร การเก็บไข การบันทึกขอมูล ฯลฯ 
3.3 การจําหนายผลผลิต (ไขไก) 

 4. ประเมินผลและจัดทํารายงาน 

กรอบที่ 3.2 ตัวอยางการเขียนวิธีการดําเนินงาน 

 
 8. แผนการปฏิบัติงาน 

 การเขียนแผนปฏิบัติงานเปนการนําเอาขั้นตอนตางๆ ในการดําเนินงานมาแจกแจง
รายละเอียดใหผูทําโครงการสามารถลงมือปฏิบัติงานได โดยจะเขียนรายละเอียดแตละงานที่ตอง
ทํา มีใครเปนผูรับผิดชอบในงานนั้นบาง จะทําเมื่อใด และมีวิธีการในการทําอยางไร ซึ่งในการ
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เขียนแผนการปฏิบัติงาน เพื่อใหสะดวกและเขาใจไดงาย จึงมีการนํามาทําเปนตารางการปฏิบัติดัง
ตัวอยางตอไปนี้ (ตารางที่ 3.1) 

ตารางที่ 3.1 ตัวอยางแผนปฏิบัติงานในโครงการผลิตไขไกอนามัย 

งาน วิธีการและสถานที่ เวลา ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. แจงใหนิสิตและ 
ผูเกี่ยวของทราบ 

แจงใหนิสิตที่จะเขารวมโครงการทราบโดยการ 
ปดประกาศไวที่ฟารมและคณะศึกษาศาสตร 
พรอมนัดประชุมในวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 

15 ก.ค. 48 ประสงค   

2. ชี้แจงรายละเอียด
ตางๆ ใหนิสิตทราบ 

นัดประชุมนิสิตที่เขารวมโครงการที่ฟารมคณะ
ศึกษาศาสตร 

18 ก.ค. 48 
เวลา 16:30 น. 

สันติ  

3. ศึกษาถึงวิธี 
การเลี้ยงไกไข  

ศึกษาวิธีการเลี้ยงไกไขจากเอกสารตางๆ และ
บริษัทหรือฟารมไกไขของเอกชนจนเขาใจถึง 
กระบวนการตางๆ ในการเลี้ยงไกไข   

18-22  
ก.ค. 48  

สันติ  

4. ปรับปรุงโรงเรือน 
 

ใชโรงเรือนไกเนื้อขางบอปลา โดย 
ปรับปรุง ซอมแซมสวนที่ชํารุดใหใชการไดดี   
และส่ังอุปกรณที่ใชสรางกรงตับสําหรับ 
แมไก จํานวน 150 ตัว 

25-27 
ก.ค. 48   

ประสงค  

5. จัดทํากรงตับและ
อุปกรณตางๆ 

ประกอบกรงตับพรอมอุปกรณตางๆ เชน  
รางอาหาร รางน้ํา ใหพรอมที่ใชงานไดทันที   

1 ส.ค. 48 สันติ  

6. ส่ังพันธุไกอาหาร
และยา   

ส่ังแมไกที่มีอายุประมาณ 4 เดือนครึ่ง  
จํานวน 150 ตัว จากฟารมของเอกชน  
และส่ังซื้ออาหารและยาสําหรับไกไข   

2 ส.ค. 48 ประสงค  

7. นําแมไกไขมาเลี้ยง    นําแมไกไขลงเลี้ยงในกรงตับจํานวน 150 ตัว  15 ส.ค. 48 ประสงค  
8. ปฏิบัติการเลี้ยงไก งานที่จะตองทําในชวงที่เล้ียงไกไข 

1. ใหอาหารและน้ํา 
2. ใหยารักษาโรค 
3. การเก็บไขไก 
4. จดบันทึกขอมูลตางๆ เชน จํานวนไข,  
อาหาร ฯลฯ (ตามแบบฟอรมการบันทึก) 
5. คัดขนาด คุณภาพ และการจัดจําหนาย 
6. คัดไกไขที่ไขนอยออกจําหนาย 

15 ส.ค. 48  
ถึง   

15 ก.ย. 48 

ประสงค  
สันติ 

 

9. การประเมินผล  ประเมินผลและจัดทํารายงาน  30 ก.ย. 48  สันติ  
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 เพื่อใหแผนปฏิบัติงานสามารถดูไดโดยงาย และใชเปนเครื่องมือในการควบคุมโครงการ 
มักนิยมเขียนเปนแผนภูมิแทงหรือแผนภูมิของแกนท และเพื่อใหเห็นภาพของแผนภูมิไดชัดเจน
ยิ่งขึ้น จึงขอนําเสนอตัวอยางการเขียนแผนภูมิ (ตารางที่ 3.2) 

ตารางที่ 3.2 ตัวอยางการเขียนแผนภูมิแสดงระยะเวลาในการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรม 

ระยะเวลา ปการศึกษา2548 หมายเหตุ  
กิจกรรม มิย  กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค.        
1. แจงผูเกี่ยว 
ของทราบ 

              

2. ซอม 
โรงเรือน  

              

3. ส่ังซื้อ 
พันธุไกไข 

              

4. ส่ังซื้อ  
อาหาร  

            ส่ังเปนงวด
ตั้งแต 
เดือน มิ.ย. 

5. นําไกไข 
เขามาเลี้ยง  

             

6. ปฏิบัติการ 
เล้ียงไกไข 

                     

7. จัดจําหนาย              
8. ประเมิน 
ผลและจัด 
ทํารายงาน  
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 9. งบประมาณและทรัพยากรที่ตองใช 

 งบประมาณและทรัพยากรที่ตองใชเปนการระบุถึงจํานวนเงิน จํานวนบุคคล จํานวนวัสดุ
ครุภัณฑและปจจัยอื่น ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินโครงการนั้น ๆ 

 หลักในการกําหนดงบประมาณและทรัพยากร ในการเสนองบประมาณเพื่อดําเนินงาน
โครงการนั้น ผูวางโครงการควรคํานึงถึงหลักสําคัญ 4 ประการในการจัดทําโครงการ โดยจะตอง
จัดเตรียมไวอยางเพียงพอและจะตองใชอยางประหยัด หลักการในการจัดทําโครงการดังกลาว
ไดแก (ประชุม, 2535) 

1. ความประหยัด (Economy) การเสนองบประมาณโครงการจะตองเปนไปโดยมีความ
ประหยัด ใชทรัพยากรทุกอยางใหคุมคาที่สุด และไดคุณภาพของผลงานดีที่สุด 

2. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) โครงการทุกโครงการจะตองมีคุณคาเปนที่ยอมรับ 
และทุกคนมีความพึงพอใจในผลงานที่เกิดขึ้น โดยใชทรัพยากรนอยที่สุด ประหยัด
ที่สุด และไดรับผลตอบแทนคุมคา 

3. ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) โครงการทุกโครงการจะตองดําเนินงานเปนไป
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว นําผลที่เกิดขึ้นเทียบกับวัตถุประสงคที่ต้ัง
ไวหากไดตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวก็ถือวามีประสิทธิผล 

4. ความยุติธรรม (Equity) การจัดสรรทรัพยากรทุกชนิด หรือการใชจายทรัพยากร 
จะตองเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว ทั้งนี้เพื่อใหทุกฝายปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง 
คลองตัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 หลักการในการจัดทํางบประมาณโครงการและจัดสรรทรัพยากร โครงการดังกลาว 
บางครั้ง เรียกวา 4E'S ซึ่งเปนหลักสําคัญของการบริหารงานโดยทั่วไปหลักการหนึ่ง 

 นอกจากนี้ควรที่จะระบุแหลงที่มาของงบประมาณและจํานวนทรัพยากรอื่นๆ ที่ตองใช 
ควรระบุแหลงที่มาของงบประมาณและทรัพยากรดวย เชน จากงบประมาณแผนดิน งบประมาณ
เงินรายไดของหนวยงาน งบประมาณจากการชวยเหลือของตางประเทศ งบประมาณจากการ
บริจาคของหนวยงานหรือองคกรเอกชน นอกจากนี้อาจเปนงบประมาณที่ไดจากการเก็บ
คาลงทะเบียนของผูเขารวมโครงการ ซึ่งงบประมาณในลักษณะหลังนี้มักนิยมใชกับโครงการ
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ฝกอบรมเปนสวนใหญ และเปนโครงการที่สามารถดําเนินการไดโดยงาย เนื่องจากไมตองพึ่งพา
งบประมาณจากภายนอก  

การเขียนแสดงรายการงบประมาณและทรัพยากรที่ตองใชในโครงการควรแจกแจง
รายละเอียดใหชัดเจน หากเปนหนวยงานของรัฐบาลที่ใชงบประมาณแผนดิน ผูเขียนโครงการควร
ศึกษาระเบียบการเงินและพัสดุของสํานักนายกรัฐมนตรีใหเขาใจ หากเปนงบประมาณเงินรายได
ของหนวยงานก็ตองศึกษาระเบียบการ ใชเงินรายไดของหนวยงานใหถองแท หรือหากใช
งบประมาณจากแหลงอื่นก็ตองศึกษาระเบียบปฏิบัติในการใชงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อลดปญหาใน
ข้ันตอนของการเบิกจายงบประมาณในระหวางการดําเนินโครงการ นอกจากนี้ยังจะตองแจง
ออกเปนรายละเอียดในการใชอยางชัดเจนอีกดวย เพื่อที่จะชวยใหการพิจารณาสนับสนุน และ
อนุมัติโครงการเปนไปดวยดี 

 เพื่อประโยชนของนิสิตในการใชความรูเร่ืองการเสนองบประมาณในโครงการ ระหวางที่
กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวทํางานในสวนของ
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จึงไดสรุปหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณที่เกี่ยวของ
และจําเปนตองใช ซึ่งสํานักกฎหมายและระเบียบสํานักงบประมาณไดจัดทําขึ้นดังนี้ 

 
รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ  หมายถึง รายจายซึ่งกําหนดไวสําหรับแตละสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จําแนกออกเปน 5 ประเภทงบรายจาย  ไดแก 
  1.1 งบบุคลากร 
  1.2 งบดําเนินงาน 
  1.3 งบลงทุน 

 1.4 งบเงินอุดหนุน 
 1.5 งบรายจายอื่น 

1.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
ไดแก รายจายที่จายในลักษณะเงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว และคาตอบแทน
พนักงานราชการ รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะรายจาย
ดังกลาว  
 1.2 งบดําเนินงาน หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานประจํา ไดแก 
รายจายที่จายในลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค รวมถึงรายจายที่
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กําหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว   
1.2.1 คาตอบแทน หมายถึง เงินที่จายตอบแทนใหแกผูที่ปฏิบัติงานใหทาง

ราชการตามที่กระทรวงการคลังกําหนด เชน เงินคาเชาบานขาราชการ เงินตอบแทนตําแหนงเงิน
ประจําตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย เงินสมนาคุณอาจารยสาขาวิชาที่ขาดแคลนใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ คาจางนอกเวลา คาอาหารทําการนอกเวลา คาพาหนะเหมาจาย และ
คาเบี้ยประชุมกรรมการ เปนตน 
 1.2.2 คาใชสอย หมายถึง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (ยกเวนบริการ
สาธารณูปโภค ส่ือสารและโทรคมนาคม) รายจายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจายที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่นๆ  
 รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ  เชน 
 1) คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการ
ไฟฟา รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด และอุปกรณไฟฟาซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา 
 2) คาจางเหมาเดินสายไฟฟาและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติมรวมถึงการ
ซอมแซม บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟา การเพิ่มกําลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา 

3) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหราชการไดใชบริการ
น้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา 

4) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึงการ
ซอมแซม บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา  

 5) คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพทพื้นฐาน 
 6) คาเชาทรัพยสิน รวมถึงเงินที่ตองจายพรอมกับการเชาทรัพยสิน เชน คา

เชารถยนต คาเชาอาคารสิ่งปลูกสราง คาเชาที่ดิน คาเชารับลวงหนา ยกเวนคาเชาบานและคาเชา
ตูไปรษณีย 

7) คาภาษี เชน คาภาษีโรงเรือน เปนตน 
8) คาธรรมเนียม ยกเวน คาธรรมเนียมการโอนเงินผานธนาคาร   
9) คาเบี้ยประกัน 
10) คาจางเหมาบริการ เพื่อใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งอยูใน

ความรับผิดชอบของผูรับจาง แตมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ 
ที่ดินและสิ่งกอสราง 

11) คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
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 กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย 
สวนกรณีที่สวนราชการเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้ 
 1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
 2) คาสิ่งของที่สวนราชการซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
จายจากคาวัสดุ 
   รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เชน 
 1) คารับรอง หมายถึง รายจายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ  
 2) คารับรองประเภทเครื่องดื่ม 

3) คาใชจายในพิธีทางศาสนา 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย อ่ืนๆ เชน 

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่
พัก คาพาหนะ เปนตน 

2) คาเบี้ยเลี้ยงทหาร หรือตํารวจ 

 3) คาเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผูตองหา 
 4) คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล 
 5) คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวงมาลา 
 6) คาชดใชคาเสียหาย คาสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานราชการ   

7) เงินรางวัลตํารวจคุมกันทรัพยสินของทางราชการ 
8) เงินรางวัลเจาหนาที่   

 9) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจาง) 
10) คาตอบแทนผูเสียหายในคดีอาญา   
11) คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา  
12) คาตอบแทนและคาใชจายแกพยาน 

 1.2.3 คาวัสดุ หมายถึง รายจายดังตอไปนี้ 
 1) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมส้ินเปลือง หมดไป แปร
สภาพ หรือไมคงสภาพเดิม หรือส่ิงของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน 5,000 บาท รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย  
คาติดตั้ง เปนตน 
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 2) รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน 20,000 บาท 
 3) รายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑที่มีวงเงินไม
เกิน  5,000 บาท ที่ดินและหรือส่ิงกอสราง ที่มีวงเงินไมเกิน 50,000 บาท 
     4) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ที่มีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท 
 5) รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ 

1.2.4 คาสาธารณูปโภค หมายถึง รายจายคาบริการสาธารณูปโภค ส่ือสาร
และโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เปนตนตาม
รายการ ดังนี้ 
 1) คาไฟฟา 
 2) คาประปา คาน้ําบาดาล   

3) คาโทรศัพท เชน คาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ รวมถึงบัตร
โทรศัพท บัตรเติมเงินโทรศัพท 

4) คาบริการไปรษณียโทรเลข เชน คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ  
คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินผานธนาคาร เปนตน 

5) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ส่ือสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุส่ือสาร  
คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการด และ
คาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน 
 1.3 งบลงทุน หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการลงทุน ไดแก รายจายที่จายใน
ลักษณะคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใด
ในลักษณะรายจายดังกลาว 
 1.3.1 คาครุภัณฑ หมายถึง รายจายดังตอไปนี้ 

1) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอหนวย
หรือตอชุดเกินกวา 5,000 บาท รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี  
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 

2) รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุด
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เกินกวา 20,000 บาท 
3) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ  รวมทั้ง

ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท 
4) รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน 

เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ เปนตน  
5) รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรอืปรับปรุงครุภัณฑ 

 1.3.2. คาที่ดินและสิ่งกอสราง หมายถึง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินและหรือ
ส่ิงกอสราง รวมถึงส่ิงตางๆ ซึ่งติดตรึงกับที่ดินและหรือส่ิงกอสราง เชน อาคาร บานพัก สนามเด็กเลน 
สนามกฬีา สนามบิน สระวายน้ํา สะพาน ถนน รั้ว บอน้ํา อางเก็บน้ํา เขื่อน เปนตน  
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 

1) คาติดตั้งระบบไฟฟา หรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณตางๆ ซึ่งเปนการ
ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ ทั้งที่เปนการดําเนินการพรอมการกอสรางอาคารหรือ
ภายหลงัการกอสรางอาคาร 

2) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงที่ดินและ หรือ
ส่ิงกอสราง ที่มีวงเงินเกินกวา 50,000 บาท เชน คาจัดสวน คาถมดิน เปนตน   

3) รายจายเพื่อจางออกแบบ จางควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน หรือ 
นิติบุคคล 

4) รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง ที่ดินและหรือ
ส่ิงกอสราง 

5) รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือส่ิงกอสราง เชน คาเวนคืนที่ดิน 
คาชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน เปนตน 
 1.4 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเปนคาบํารุงหรือเพื่อชวยเหลือ 
สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐ ซึ่งมิใชราชการ
สวนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการ
มหาชน รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาตําบล องคการระหวางประเทศ นิติบุคคล 
เอกชนหรือกิจการอันเปนสาธารณประโยชน รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย เงินอุดหนุนการ
ศาสนา และรายจายที่สํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ 

1.5 งบรายจายอื่น หมายถึง รายจายที่ไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนึ่ง 
หรือรายจายที่สํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ เชน เงินราชการลับ 

ที่มา: สํานักกฎหมายและระเบียบ สํานักงบประมาณ 
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 10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 ในสวนนี้จะแสดงถึงการติดตาม การควบคุม การกํากับ และการประเมินผลโครงการ
เพื่อใหโครงการบรรลุถึงวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ผูเสนอโครงการควรระบุ
วิธีการที่ใชในการควบคุม และประเมินผลโครงการไวใหชัดเจน ทั้งนี้อาจจะตองระบุบุคคลหรือ
หนวยงานที่รับผิดชอบในการประเมินโครงการ พรอมทั้งบอกรูปแบบการประเมินผลโครงการ เชน 
ประเมินกอนดําเนินการ ขณะดําเนินการ หลังการดําเนินการ หรือจะระบุเวลาชัดเจนวาจะประเมิน
ทุกระยะ 3 เดือน  เปนตน สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลวิธีตางๆ จะไดกลาวใน 
บทที่ 5 ตอไป 

 11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 สวนนี้จะเปนการบอกถึงวาเมื่อโครงการที่ทําสิ้นสุดลง จะมีผลกระทบในทางที่ดีที่คาดวา
จะเกิดขึ้นโดยตรงและโดยออม โดยระบุใหชัดเจนวาใครจะไดรับผลประโยชนและผลกระทบนั้น 
ไดรับในลักษณะอยางไร ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 นอกจากสวนประกอบทั้ง 11 รายการที่ไดกลาวแลว การเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม 
ยังอาจมีสวนประกอบอื่นๆ อีกเชน 

 1. หนวยงานที่ใหการสนับสนุน หมายถึง หนวยงานที่ใหความรวมมือ หรือใหงบประมาณ
สนับสนุนในการดําเนินงานเพื่อใหโครงการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 2. ผูเสนอรางโครงการ หมายถึงผูเขียนและทําโครงการขึ้นเสนอใหผูมีอํานาจในการ
พิจารณาอนุมัติโครงการ ใชในกรณีที่ผูทําโครงการไมไดเปนผูเขียนโครงการเอง 
 3. เอกสารอางอิง หมายถึง เอกสารที่เปนแหลงคนควาอางอิงในการทําโครงการในเรื่อง
นั้น และใชสําหรับศึกษาคนควาเพิ่มเติมเมื่อผูปฏิบัติโครงการเกิดขอสงสัย 

 จากรูปแบบการเขียนโครงการที่กลาวมาทั้งหมด เปนเพียงรูปแบบที่ใชกันโดยทั่วไป จึง
อาจจะมีลักษณะอยางอื่นที่แตกตางกันออกไปในสวนของรายละเอียด ข้ึนอยูกับแตละหนวยงาน 
จะเปนผูกําหนดไวเพื่อเปนแนวทางสําหรับผูเขียนโครงการ 
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 สรุปแลวการเขียนโครงการแบบประเพณีนิยมจะตองมีเนื้อหาสาระที่ละเอียดชัดเจน 
เฉพาะเจาะจง โดยรูปแบบของโครงการจะสามารถตอบคําถามดังตอไปนี้ได คือ (ประชุม, 2535) 

1. โครงการอะไร หมายถึง ชื่อโครงการ 
2. ทําไมตองทําโครงการนั้น หมายถึง หลักการและเหตุผล 
3. ทําเพื่ออะไร หมายถึง วัตถุประสงค 
4. ทําในปริมาณเทาใด หมายถึง เปาหมาย 
5. ทําอยางไร หมายถึง วิธีดําเนินการ 
6. ทําเมื่อใดและนานแคไหน หมายถึง ระยะเวลาดําเนินการ 
7. ใชทรัพยากรอะไร เทาใด และไดจากไหน หมายถึง งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ 
8. ใครทํา หมายถึง ผูรับผิดชอบโครงการ 
9. ตองทํากับใคร หมายถึง หนวยงานหรือบุคคลที่ใหการสนับสนุน 
10. ทําไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหรือไม หมายถึง การประเมินผล 
11. เกิดอะไรขึ้นเมื่อส้ินสุดโครงการ หมายถึง ผลที่คาดวาจะไดรับ 
12. มีปญหาอุปสรรคหรือไม หมายถึง ขอเสนอแนะ 

 โครงการทุกโครงการ หากผูเขียนโครงการสามารถตอบคําถามทุกคําถามดังกลาวได
ทั้งหมด อาจถือไดวาเปนการเขียนโครงการที่มีความสมบูรณในรูปแบบ และหากการตอบคําถาม
ไดอยางมีเหตุผลและมีหลักการ ยอมถือไดวาโครงการที่เขียนขึ้นนั้นเปนโครงการที่ดี นอกจากจะ
ไดรับการพิจารณาอนุมัติโดยงายแลว ผลของการดําเนินงานมักจะมีประสิทธิภาพดวย 
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2. การเขียนโครงการแบบตารางเหตุผลตอเนื่อง (Logical Framework 
Method) 

 การเขียนโครงการแบบดั้งเดิมหรือแบบประเพณีนิยมนั้น มีความบกพรองหลายประการ 
เชน โครงการมีการเขียนหลักการและเหตุผลที่มีความยาวเกินไป โดยหวังเพื่อยกแมน้ําทั้งหา หรือ
เหตุผลนานาประการมาแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของโครงการที่นําเสนอ วัตถุประสงคของ
โครงการมีหลายขอและเปนวัตถุประสงคที่ขาดความแนนอนชัดเจน คาใชจายหรืองบประมาณ
ของโครงการไดแยกออกเปนสวนๆ แบบเบี้ยหัวแตก เนื่องจากมุงสนับสนุนวัตถุประสงคแตละขอ
เปนสําคัญ จึงทําใหการใชงบประมาณและทรัพยากรในภาพรวมของโครงการไมประหยัดและขาด
ประสิทธิภาพ การเขียนโครงการไมพิจารณาเหตุผลเชิงตรรก เนื่องจากเปนการเขียนโดยพิจารณา
จากงานที่ตองการจะทํากอน แลวจึงกําหนดวัตถุประสงคข้ึนภายหลังใหสอดคลองกับงานที่จะตอง
ทํา ซึ่งสรางปญหายุงยากแกการตัดสินใจของผูพิจารณาอนุมัติโครงการ และผูปฏิบัติโครงการไม
อาจเขาใจไดอยางชัดเจน เมื่อเปนเชนนี้ การเขียนโครงการในลักษณะที่พิจารณาเหตุผลเชิงตรรก 
มีเหตุผลตอเนื่องกันตลอดไดรับพิจารณาใหนํามาใชเปนทางเลือกในการเขียนโครงการ ที่เรียกวา
การเขียนโครงการแบบตารางเหตุผลตอเนื่อง 

ขอดีของการเขียนโครงการแบบตารางเหตุผลตอเนื่อง 

1. รวบรวมองคประกอบที่สําคัญของโครงการมาไวในแหลงเดียวกัน ซึ่งจะมีประโยชน
มากหากตองมีการเปลี่ยนแปลงผูรวมโครงการ จะไดเขาใจภาพรวมของโครงการได
อยางชัดเจน 

2. มีการนําเสนออยางเปนระบบ รวบรัด และสอดคลองกัน ในการกําหนดกิจกรรมตางๆ 
ในโครงการ 

3. แยกลําดับชั้นของวัตถุประสงค ชวยใหแนใจวาปจจัยนําเขาและผลผลิตไมขัดแยงกับ
วัตถุประสงคในแตละระดับ 

4. แสดงความชัดเจนของความสัมพันธของกิจกรรมในโครงการ เพื่อใชในการตัดสินใจ
ทําโครงการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. กําหนดปจจัยหลักที่สงผลตอความสําเร็จของโครงการ 
6. กําหนดตัวชี้วัดพื้นฐานเพื่อการติดตามและประเมินโครงการ 
7. สนับสนุนการใชสหวิทยาการในการเตรียมโครงการและนิเทศโครงการ 
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 การจัดทําโครงการแบบตารางเหตุผลตอเนื่อง เปนการแสดงขั้นตอนการทํางานที่เปนเหตุ
เปนผลซึ่งกันและกัน และสามารถตรวจสอบความสอดคลองภายในตัวเองได รายละเอียดของ
โครงการมีความกระชับชัดเจนงายตอความเขาใจ งายตอการวิเคราะหและงายตอการประเมิน 
โดยจะสรุปรายละเอียดของโครงการลงในตาราง 16 ชอง (ตาราง 4x4) ในแตละชองจะแสดงให
เห็นถึงความสอดคลองกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อความเขาใจไดโดยงายจะไดแสดงสาระที่
กําหนดไวในแตละชองดังนี้ 

สาระสําคัญการ
ดําเนินงานโดยสรุป 

(Narrative 
Summary: NS.) 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
ของโครงการ 
(Objectively   
Verifiable  

Indication: OVI.) 

แหลงตรวจสอบและ
วัดความสําเร็จ 

(Means of 
Verification:  MOV.) 

ขอสมมติฐานที่
สําคัญ (Important 
Assumptions: IA.) 

1-1  
วัตถุประสงคของ
แผนงาน  

1-2  
ส่ิงที่แสดงถึง
ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผน 
ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

1-3  
แหลงขอมูลอางอิง
ความสําเร็จของ
วัตถุประสงคของแผน 

1-4  
ปจจัยภายนอกที่
สําคัญสําหรับ
วัตถุประสงคในการ
ดําเนินการระยะยาว
อยางยั่งยืน  

2-1  2-2 2-3 2-4 
วัตถุประสงคของ 
โครงการ  

ส่ิงที่แสดงถึง
ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคโครงการ 
ที่สามารถวัดในเชิง
ปริมาณและหลักฐาน
ในเชิงคุณภาพ   

แหลงขอมูลอางอิง
ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของ
โครงการ 

เงื่อนไขภายนอก
โครงการที่สําคัญ
เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของ
โครงการและสนับสนุน
วัตถุประสงคของ
แผนงาน  
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สาระสําคัญการ
ดําเนินงานโดยสรุป 

(Narrative 
Summary: NS.)  

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
ของโครงการ 
(Objectively   
Verifiable   

Indication: OVI.) 

แหลงตรวจสอบและ
วัดความสําเร็จ 

(Means of 
Verification: MOV.)  

ขอสมมติฐานที่
สําคัญ (Important 
Assumptions: IA.)  

3-1 3-2 3-3 3-4 
ผลงาน  ความสําเร็จจากการ

ดําเนินการที่แสดงใน
รูปของประเภทเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  

แหลงขอมูลอางอิง
ความสําเร็จของงาน    

สมมติฐานที่กอใหเกิด  
ความสําเร็จของ
วัตถุประสงคโครงการ   

4-1 4-2 4-3 4-4 
กิจกรรมหรือปจจัย
นําเขา  

คาใชจายและ
ทรัพยากรที่จะตองใช
ในแตละ 
กิจกรรม  

แหลงที่มาของ
งบประมาณและ 
ทรัพยากรในแตละ  
กิจกรรม  

สมมติฐานซึ่งเปน 
แหลงที่มาของ
งบประมาณและ
ทรัพยากร  

 
 จากตารางดังกลาวขางตนจะเห็นวามีสวนประกอบที่สําคัญตามแนวนอนในการเขียน
โครงการอยู 4 สวน ซึ่งในแตละสวนจะประกอบไปดวยตารางตามแนวตั้ง สวนละ 4 ตาราง รวม
ทั้งสิ้น 16 ตาราง มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. สาระสําคัญการดําเนินงานโดยสรุป (Narrative Summary: N.S.) เปนการแสดง
ลําดับองคประกอบที่สําคัญเพื่อใหโครงการสามารถดําเนินการไปไดตองมีรายละเอียดที่จะตอง
กระทํา 4 ประการ คือ 

1.1 วัตถุประสงคของแผนงาน หมายถึง วัตถุประสงคที่ระบุเปนขอความกวางๆ 
ซึ่งหากไดดําเนินโครงการตางๆ ในแผนงานที่กําหนดไวทั้งหมดก็จะบรรลุ
วัตถุประสงคของแผนงานที่ต้ังไว 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการ หมายถึง วัตถุประสงคเฉพาะของโครงการที่
ตองการใหเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามโครงการที่ไดกําหนดขึ้น และ
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จะตองสอดคลองในเชิงเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกันกับวัตถุประสงคของ
แผนงานในขอ 1.1  

1.3 ผลผลิตหรือผลงาน  หมายถึง  ผลงานที่ เกิดจากการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงคของโครงการ  ผลผลิตหรือผลงานอาจเปนรูปธรรม  เชน 
ส่ิงกอสรางตางๆ หรือเปนนามธรรม เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ 
คานิยม ก็ได 

1.4 กิจกรรมและปจจัยนําเขา หมายถึง กิจกรรมตางๆ และประเภทของทรัพยากร
ที่จะตองนํามาใชเพื่อใหเกิดผลผลิตหรือผลงานของโครงการ โดยจะตองจัด
ใหเอื้อตอการไดมาซึ่งผลผลิตหรือผลงาน 

 2. ตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการ (Objective Verifiable Indicators: O.V.I) เปน
ขอความที่แสดงใหเห็นความสําเร็จของโครงการ โดยสามารถชี้วัดความสําเร็จนั้นไดทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 

 3. แหลงตรวจสอบและวัดความสําเร็จ (Means of Verification: M.O.V.) เปน
ขอความที่แสดงใหเห็นวาตัวบงชี้ความสําเร็จ ในการทําโครงการในแตละชองของตาราง สามารถ
ตรวจสอบหรืออางอิงไดจากอะไร จะใชขอมูลใดในการอางอิง และสอดคลองกันกับข้ันตอนตางๆ 
ในการดําเนินงานของโครงการหรือไม 

 4. ขอสมมติฐานที่สําคัญ (Important Assumptions: I.A.) เปนปจจัยภายนอกหรือ
เงื่อนไขที่สําคัญตอการที่ดําเนินโครงการใหสําเร็จ กลาวโดยงายคือการที่จะดําเนินโครงการให
ประสบความสําเร็จข้ึนอยูกับปจจัยหรือเงื่อนไขที่สําคัญอะไรบาง ถาไมมีปจจัยดังกลาวการดําเนิน
โครงการก็จะไมประสบความสําเร็จ  

ความเปนเหตุเปนผลของตารางโครงการ 

 1. ความเปนเหตุเปนผลในแนวตั้ง สามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือความเปน
เหตุเปนผลจาก "บน" ลง "ลาง" และความเปนเหตุเปนผลจาก "ลาง" ข้ึน "บน" 

1.1 ความเปนเหตุเปนผลในลักษณะจาก "บน" ลง "ลาง" จะเปนความสัมพันธ 
ระหวาง  วัตถุประสงคของแผนงานกับวัตถุประสงคของโครงการ 
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ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคของโครงการกับผลงาน และความสัมพันธ
ระหวางผลงานกับทรัพยากรที่ตองใช ลักษณะของความสัมพันธทั้ง 3 ระดับ 
จะเปนในลักษณะวาถาตองการใหส่ิงหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแลว จะตองทําอยางไร
บาง ตัวอยางเชน ตองการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรและ
ส่ิงแวดลอมศึกษา  ทําได โดยพัฒนาการเรียนการสอนภายในคณะ
ศึกษาศาสตร ซึ่งการพัฒนาการเรียนการสอนภายในคณะศึกษาศาสตร 
สามารถทําไดโดยอาจารยตองมีความสามารถในการจัดการเรียนรู มี
เครื่องมือทางการศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่พรอมสมบูรณ  
เปนตน ซึ่งในการที่ไดอาจารยที่มีความรูในการจัดการเรียนรูไดดีนั้นมี
แนวทางในการจัดการคือการจัดการฝกอบรม ศึกษาดูงาน หรือสนับสนุนให
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

ตัวอยางความเปนเหตุเปนผลในลักษณะจาก "บน" ลง "ลาง" 

วัตถุประสงคแผนงาน พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา 
 ทําอยางไร? 

 ⇓ 
วัตถุประสงคของโครงการ พัฒนาการเรียนการสอน 

 ทําอยางไร? 

 ⇓ 
ผลงาน    อาจารยมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู 

 ทําอยางไร? 

 ⇓ 

ทรัพยากรที่ตองใช  ฝกอบรม ศึกษาดูงาน ศึกษาตอ 

1.2 ความเปนเหตุเปนผลจาก "ลาง"ข้ึน"บน" จะเปนความสัมพันธของความเปน
เหตุเปนผลของขอความในแตละชองของตาราง ในทิศทางที่ตรงกันขามกับ
ความเปนเหตุเปนผลจากบนลงลาง โดยจะเปนการตอบคําถามวา "ทําไม
(why) จึงตองทําในสิ่งนั้น" ตัวอยางเชน ทําไมถึงตองใหบุคลากร ไปฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน หรือศึกษาตอ ที่ตองทําเชนนี้ เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพ
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อาจารย ทําไมถึงตองพัฒนาคุณภาพบุคลากร ที่ตองทําเชนนี้เพื่อเปนการ
พัฒนาคุณภาพการเรียน ทําไมถึงตองพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ที่
ตองทําเชนนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดลอม
ศึกษา เปนตน 

ตัวอยางความเปนเหตุเปนผลในลักษณะจาก "ลาง" ขึ้น "บน" 

วัตถุประสงคแผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา 

 ⇑ 

 ก็เพราะตองการ 

วัตถุประสงคของโครงการ  พัฒนาการเรียนการสอน 
 ทําไมตองมีการ 

 ⇑ 

ก็เพราะตองการ 

ผลงาน     พัฒนาคุณภาพอาจารย 
 ทําไมตองมีการ 

 ⇑ 

ก็เพราะตองการ 

ทรัพยากรที่ตองใช   ฝกอบรม  ศึกษาดูงาน  ศึกษาตอ 
 ทําไมตองมีการ 

 

 2. ความเปนเหตุเปนผลในแนวนอน หมายถึง ความสัมพันธของขอความในแตละชอง
ของตารางจาก "ซาย" ไป "ขวา" จะตองเปนเหตุเปนผลกันในลักษณะที่ “จะตองทําอยางไร”  และ
ในทํานองเดียวกันขอความในแตละชองของตารางจาก "ขวา" ไป "ซาย" ตองเปนเหตุเปนผลใน
ลักษณะวา “ทําไมตองทําสิ่งนี้ส่ิงนั้น”  
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ตัวอยางการเขียนโครงการแบบตารางเหตุผลตอเนื่อง  
(Logical Framework Matrix) 

ชื่อโครงการ: โครงการฝกประสบการณทางดานพืชใหกับนิสิตสาขาวิชาเกษตรและ
สิ่งแวดลอมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กําแพงแสน 

โครงการลําดับที่1:  
ระยะเวลาดําเนินการ: โครงการ 1 ป (มิถุนายน 2546-พฤษภาคม 2547) 

สาระสําคัญการ
ดําเนินงานโดยสรุป 

(N.S.) 

ตัวบงชี้งานสําเร็จของ
โครงการ (O.V.I.) 

แหลงตรวจสอบและวัด
ความสําเร็จ (M.O.V.) 

ขอสมมุติฐานที่
สําคัญ (I.A. ) 

วัตถุประสงคของ
แผนงาน (Program 
goal)  

 
 

 
 

 
 

เพื่อฝกประสบการณ
ทางดานการเกษตร
ใหกับนิสิต    

ความสามารถในทักษะ
เกษตรดานพืชและดาน
สัตวเพิ่มข้ึนจากเดิม 
ดานสัตวเพิ่มข้ึนจาก
เดิม ในระดับมาก  

จากผลการเรียนใน 
รายวิชา 181261  และ 
181361  

นิสิตจะมี
ความสามารถ
ทางดาน การเกษตร
เพิ่มข้ึน  

วัตถุประสงคของ 
โครงการ (Projcet goal)   

   

เพื่อฝกทักษะทาง ดาน
การขยายพันธุพืช
ใหแกนิสิต   

ความสามารถในการ
ขยายพันธุพืชโดยวิธี  
1.การตอน  
2.การทาบกิ่ง  
3.การติดตา    
4.การเสียบยอด   
5.การปกชํา  
6.การเพาะเมล็ด   

ผลจากการวัดและ 
ประเมินผลในวิชา 
181261  

นิสิตมีความสามารถ 
ในทักษะการ
ขยายพันธุพืช     
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สาระสําคัญการ
ดําเนินงานโดยสรุป 

(N.S.) 

ตัวบงชี้งานสําเร็จของ
โครงการ (O.V.I.) 

แหลงตรวจสอบและวัด
ความสําเร็จ (M.O.V.) 

ขอสมมุติฐานที่
สําคัญ (I.A. ) 

ผลงาน (Outputs)  
1. การตอน  
 
 
2. การทาบกิ่ง   
 
3. การติดตา  
 
 
4. การเสียบยอด  
 
 
5. การปกชํา  
 
 
6. การเพาะเมล็ด  

  
1. นิสิตสามารถตอนกิ่ง
พืชไดถูกตองตาม
ข้ันตอนจํานวน 10 กิ่ง  

2. นิสิตสามารถทาบกิ่ง  
มะมวงไดถูกตอง  

3. นิสิตสามารถติดตา 
กุหลาบไดถูกตอง 
จํานวน 10 กิ่ง  

4. นิสิตสามารถเปลี่ยน
ยอดเฟองฟาได
ถูกตองจํานวน 10 ตน  

5. นิสิตสามารถปกชํา
เทียนทองไดถูกตอง  
จํานวน 100 กิ่ง  

6. นิสิตสามารถเพาะ
เมล็ดปาลมไดถูกตอง
จํานวน ปาลม  50 
ตน            

   
1. ใหนิสิตนํากิ่งตอนที่
ออกรากแข็งแรงมาสง   

 
2. ใหนิสิตนํากิ่งมะมวงที่
ทาบติดแลวมาสง   

3. ใหนิสิตนําตนกุหลาบที่
ติดตาติดแลวมาสง    

 
4. ใหนิสิตนําตนเฟองฟาที่
เสียบยอดติดแลวมาสง  

 
5. ใหนิสิตนําตนเทียนทอง  
ที่ปกชําติดแลวมาสง     

 
6. ใหนิสิตนําตนปาลมที่
งอกแลวมาสง  

   
1. นิสิตใหความรวมมือ
ในการปฏิบัติงาน 

2. งบประมาณ
สนับสนุน จาก
ภาควิชาอาชีวศึกษา 

3. สภาพดินฟาอากาศ
เปนไปตามปกติ   

4. ไมมีโรคและแมลง
ระบาดอยางรุนแรง 
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สาระสําคัญการ
ดําเนินงานโดยสรุป 

(N.S.) 

ตัวบงชี้งานสําเร็จของ
โครงการ (O.V.I.) 

แหลงตรวจสอบและ
วัดความสําเร็จ 

(M.O.V.) 

ขอสมมุติฐานที่
สําคัญ (I.A. ) 

ขอมูลนําเขา หรือ  
ทรัพยากร (Inputs)     
1. ปรับพื้นที่  
 
2. สรางเรือนเพาะชํา   
 
3. จัดซื้อวัสดุสําหรับใช 
ในการขยายพันธุพืช 

4. สรางแปลงพืชพันธุดี 
สําหรับขยายพันธุ   

5. ฝกอบรมทักษะการ
ขยายพันธุพืชแกนิสิต  

   
 
1. คาปรับพื้นที่  

10,000 บาท  
2. คากอสราง 

20,000 บาท     
3. คาวัสดุ  

30,000 บาท 
4. คาสรางแปลงพืช
พันธุดี 20,000 บาท 

5. คาใชจายในการ 
อบรม 15,000 บาท 

 
 
1. จากงบประมาณ
ของ ภาควิชา
อาชีวศึกษา 

2. จากชุมนุมโครงการ 
ทดลองฟารมแบบ
ผสมผสาน 

 
 
ไดรับการอนุมัติ  
โครงการจาก 
คณะศึกษาศาสตร   

 

ปญหาในการเขียนโครงการ 
 ในการเขียนโครงการนั้นเปนการกําหนดกิจกรรมตางๆ หรือกิจกรรมที่จะทําในอนาคตโดย
อาศัยขอมูลตางๆ ที่มีอยูในปจจุบันเปนตัวกําหนดกิจกรรมในโครงการ เมื่อเปนเชนนี้หากเปน
โครงการที่ดียอมนํามาซึ่งคุณภาพและประสิทธิภาพของหนวยงาน โครงการบางโครงการเมื่อเขียน
ข้ึนมาแลวไมสามารถนําไปใชปฏิบัติได เนื่องจากปญหาตางๆ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ (ประชุม, 
2535) 

1. ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถที่แทจริงในการเขียนโครงการ โครงการจํานวน
ไมนอยที่เขียนขึ้น โดยบุคคลที่ไมมีความรูความสามารถในเรื่องนั้น ขาดขอมูลที่มีความเปนจริง หรือ
ขาดขอมูลที่จะตองใชจริง ผูเขียนโครงการเขียนโครงการโดยไดรับการมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
ผลจากการเขียนโครงการในลักษณะนี้จะทําใหเกิดปญหาแกผูปฏิบัติโครงการในการจะนําเอา
โครงการไปปฏิบัติใหเกิดเปนผลไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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2. ระยะเวลาที่ใชในการเขียนโครงการ หลายโครงการประสบปญหาเกี่ยวกับการจัดทํา 
โครงการในระยะอันสั้น ทําใหไมสามารถที่จะศึกษาขอมูลพื้นฐานตางๆ ที่เกี่ยวของไดอยาง
ละเอียด ขอมูลบางชนิดขาดการวิเคราะหที่ดีพอ เมื่อเขียนโครงการขึ้นมาแลวจึงขาดความชัดเจน
ของขอมูล จึงเปนปญหายุงยากในการนําเอาโครงการไปปฏิบัติ 

3. ขาดวัตถุประสงคที่ชัดเจน ในการเขียนโครงการบางโครงการขาดวัตถุประสงคที่
ชัดเจนในการเขียนโครงการ เปนผลใหเกิดความยุงยากตอการตรวจสอบ ควบคุมและติดตามการ
ดําเนินงาน และมีผลสืบเนื่องถึงการประเมินผลโครงการดวย 

4. การเขียนโครงการเปนเรื่องของอนาคต ที่อาจมีความไมแนนอนเกิดขึ้น อันเปนผลมา
จากตัวแปรตางๆ ที่ผูเขียนโครงการไมสามารถควบคุมได เชน ภัยธรรมชาติตางๆ หรือเหตุการณที่
ไมคาดคิด ไดแก การเมือง เศรษฐกิจ ส่ิงตางๆ เหลานี้ลวนมีผลกระทบตอการดําเนินงานทั้งสิ้น 
และเปนสิ่งที่ไมสามารถควบคุมได จึงเปนปญหาอยางสําคัญของการเขียนโครงการ 

5. ขาดการสนับสนุนจากผูบริหารองคการ ในบางครั้งการเขียนโครงการ แมจะเขียนดี
เพียงใด หากผูบริหารไมใหความสนใจขาดการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ และทรัพยากรตางๆ 
ที่จําเปนตอการทําโครงการอยางเพียงพอ ยอมจะสรางปญหาใหแกการดําเนินโครงการได
เชนเดียวกัน 

6. ขาดการประสานงานและรวมมือจากผูมีสวนเกี่ยวของ โครงการบางโครงการจําเปนที่
จะตองมีการประสานงานกับองคกรหรือหนวยงานอื่นๆ เพื่อใหโครงการที่ทําอยูบรรลุวัตถุประสงค
ที่ต้ังไว โครงการที่จะสําเร็จไดจะตองไดรับความรวมมือจากองคกรหรือหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ
ในการปฏิบัติตามโครงการดวย หากขาดการประสานงานและรวมมือจากผูมีสวนเกี่ยวของแลวก็
จะทําใหเกิดปญหาในการทําโครงการ โครงการดังกลาวก็บรรลุวัตถุประสงคไดยากหรืออาจจะไม
บรรลุวัตถุประสงคก็ได 


