สวนที่ 3
การจัดทําโครงการบริการวิชาการแกสังคม
1. ความหมายของโครงการ
โครงการ หมายถึง การวางแผนดําเนินงานหรือกิจกรรมลวงหน)า โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค/
ขั้นตอนการดําเนินงานอยางชัดเจน กําหนดการใช)ทรัพยากรอยางคุ)มคา เพื่อนําไปสูเป6าหมายที่ต)องการ
โครงการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสร)างความเข)มแข็งของชุมชน (สมศ.9) หมายถึง โครงการ
ที่ส ถาบั น จั ด ขึ้น เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนหรื อ องค/ ก รภายนอกและเมื่อ ดํ า เนิ น การแล) ว มี ผ ลกอให) เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี แกชุ ม ชนหรือ องค/ ก รภายนอกในด)า นตางๆ หรื อ ทํ า ให) ชุ มชนหรื อ องค/ ก ร
ภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได)ตามศักยภาพของตน
2. ลักษณะสําคัญของโครงการ
โครงการประกอบด&วยคุณลักษณะสําคัญๆ คือ
1. ประกอบด)วยกิจกรรมยอยๆ ที่เกี่ยวข)องและสอดคล)องกันภายในวัตถุประสงค/เดียวกัน
2. มีการกําหนดวัตถุประสงค/ (Objective) ที่ชัดเจนวัดได)และปฏิบัตไิ ด)
3. ต)อ งมีก ารกํ าหนดระยะเวลาวาจะเริ่มต)นเมื่อไรและสิ้นสุ ด เมื่อไร ถ)าหากไมมีก ารกําหนด
ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมหรือไมมีการกําหนดขอบเขตของเวลา (Time Boundary) ไมถือวาเปRน
โครงการแตจะเปRนลักษณะของงานประจําหรืองานปกติ
4. สถานที่ตั้ง (Location) ของโครงการหรือสถานที่ดําเนินงานจะต)องระบุให)ชัดเจนวาโครงการนี้
ดําเนินการที่ใด เพื่อสะดวกในการดําเนินงานการติดตามและประเมินผลโครงการ
5. โครงการจะต)องมีหนวยงานหลักหรือบุคคลรับผิดชอบโครงการนั้นให)ชัดเจน
6. การเขียนโครงการจะต)องระบุงบประมาณให)ชัดเจนวา เราจะใช)จายอะไรบ)าง เชน คาวิทยากร
คาที่พัก คาอาหาร ฯลฯ ทั้งนี้จะทําให)งายตอการดําเนินการและควบคุมตรวจสอบการใช)งบประมาณให)
เกิดประโยชน/
ลักษณะของโครงการที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้
1. สามารถชวยแก)ปXญหาของหนวยงานได)
2. มีวัตถุประสงค/หรือเป6าหมายที่ชัดเจน สามารถดําเนินการได)จริง
3. รายละเอียดของโครงการต)องเข)าใจได)งายและมีความสัมพันธ/กัน เชน วัตถุประสงค/ต)อง
สัมพันธ/กับปXญหา วิธีดําเนินการก็ต)องสัมพันธ/กับวัตถุประสงค/
4. สามารถติดตามและประเมินผลได)
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5. เกิดจากข)อมูลที่ได)รับการวิเคราะห/มาอยางรอบคอบแล)ว
6. ได)รับการสนับสนุนทางด)านทรัพยากรและการบริหารอยางเหมาะสม
7. มีระยะเวลาในการดําเนินการที่แนชัด
3. ขั้นตอนการเขียนโครงการ
1. ชื่อโครงการ
การตั้งชื่อโครงการจะต)องมีความชัดเจน เหมาะสม เข)าใจงายและสื่อได)ชัดเจนวา เนื้อหาสาระ
ของสิ่งที่จะทํา ลักษณะเฉพาะของโครงการและจุดมุงหมายของโครงการ
2. ผู&ที่รับผิดชอบโครงการหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ
การเขียนโครงการจะต)องระบุหนวยงานหรือผู)ที่รับผิดชอบให)ชัดเจนวา ใครเปRนผู)ดําเนินงาน
เหตุที่ต)องมีการระบุหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ หรือผู)ที่รับผิดชอบโครงการนั้น ก็เพื่อสะดวกตอการ
ติดตอ ติดตามและประเมินผลโครงการ
3. หลักการและเหตุผล
ใช)ชี้แจงรายละเอียดของปXญหาและความจําเปRนที่จะต)องแก)ปXญหา ชี้แจงถึงผลประโยชน/ที่จะได)
รับจากการดําเนินงานตามโครงการ และเปRนโครงการที่ดําเนินการนโยบายหรือสอดคล)องกับแผนงาน
โดยมีจุดมุ งหมายเพื่อให)ผู)บริหารหรือผู)มีอํานาจเห็นชอบและอนุมัติโครงการที่นําเสนอให)ดําเนินการ
พร)อมทั้งให)การสนั บสนุนงบประมาณและปXจจัย สนับสนุนนํ าเสนอให)ดําเนินการได) พร)อมทั้งให)การ
สนับสนุนงบประมาณและปXจจัยสนับสนุนอื่นๆ
4. วัตถุประสงค1
โครงการต)องมีวัตถุประสงค/และเป6าหมายเปRนเครื่องชี้แนวทางในการดําเนินงานของโครงการ
โดยวัตถุป ระสงค/เปR นตัว บอกวา โครงการต)องการให)เป] ดอะไรขึ้นบ)าง การระบุวัตถุป ระสงค/จะต)อ ง
ชัดเจนปฏิบัติได) วัดได)และประเมินได)ในระยะเวลาที่กําหนด การเขียนวัตถุประสงค/เปRนรูปธรรมมากกวา
การเขียนเปRนนามธรรม การทําโครงการหนึ่งอาจมีวัตถุประสงค/หลายข)อก็ได)
การเขียนวัตถุประสงค/ ควรต)องคํานึงถึงลักษณะที่ดี 5 ประการ คือ
1. เปRนไปได) (Sensible) หมายถึง วัตถุประสงค/จะต)องมีความเปRนไปได)ในการดําเนินงานโครงการ
2. วัดได)) (Measurable ) หมายถึง วัตถุประสงค/ที่ดีจะต)องสามารถวัดและประเมินผลได)
3. ระบุสิ่งที่ต)องการ (Attainable) หมายถึง วัตถุประสงค/ที่ดีต)องระบุส่ิงที่ต)องการดําเนินงาน
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
4. เปRนเหตุเปRนผล (Reasonable) หมายถึง วัตถุประสงค/ท่ีดีต)องมีความเปRนเหตุเปRนผลในการ
ปฏิบัติ
5. เวลา (Time) หมายถึง วัตถุประสงค/ท่ดี ีจะต)องมีขอบเขตของเวลาที่แนนอนในการปฏิบัติงาน
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ตัวอยางการเขียนวัตถุประสงค1โครงการ เชน
- เพื่อให)เข)าใจถึงการดําเนินงานโครงการ
- เพื่อให))สามารถทราบถึงความเปRนมาของปXญหาการปฏิบัติการ
5. เป3าหมาย
การเขียนเป6าหมายให)ระบุจะดําเนินการสิ่งใด โดยพยายามแสดงให)ปรากฏเปRนรูปตัวเลขหรือ
จํานวนที่จะทําได)ภายในระยะเวลาที่กําหนด การระบุเป6าหมาย ระบุเปRนประเภทลักษณะและปริมาณให)
สอดคล)องกับวัตถุประสงค/และความสามารถในการทํางานของผู)รับผิดชอบโครงการ
6. งบประมาณ
เปRนประมาณการคาใช)จายทั้งสิ้นของโครงการ ซึ่งต)องจําแนกรายการคาใช)จายให)ชัดเจน และ
ต)องคํานึงถึงหลักสําคัญ 4 ประการ ในการจัดทําโครงการ คือ
1. ประหยัด (Economy) การเสนองบประมาณจะต)องเปRนไปโดยมีความประหยัด ใช)ทรัพยากร
ทุกอยางให)คุ)มคาที่สุด และได)คุณภาพของผลงานดีท่สี ุด
2. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) โครงการจะต)องมีคุณคาเปRนที่ยอมรับและทุกคนมีความพึง
พอใจในผลงานที่เกิดขึ้น โดยใช)ทรัพยากรน)อยที่สุด ประหยัดที่สุด และได)รับผลตอบแทนคุ)มคา
3. ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) โครงการจะต)องดําเนินการเปRนไปตามวัตถุประสงค/และ
เป6าหมายที่กําหนดไว)นําผลที่เกิดขึ้นเทียบกับวัตถุประสงค/ท่ีตั้งไว) หากได)ตามวัตถุประสงค/ที่ตั้งไว)ก็ถือ
วามีประสิทธิผล
4. ความยุติธรรม (Equity) การใช)จายทรัพยากรจะต)องเปRนไปตามเกณฑ/ท่กี ําหนดไว)) ทั้งนี้เพื่อให)
ทุกฝjายปฏิบัติงานได)อยางตอเนื่อง คลองตัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด
7. วิธีการดําเนินการ
วิธีการดําเนินการเปRนการจัดทํารายละเอียดในการปฏิบัติโดยปกติจะแยกเปRนกิจกรรมยอยๆ
หลายกิจกรรม แตเปRนกิจกรรมเดนๆ โดยแสดงให)เห็นอยางชัดเจนตั้งแตต)นจนจบกระบวนการ วามี
กิจกรรมใดที่จะต)องทําเพื่อให)บรรลุวัตถุประสงค/
8. ระยะเวลาในการดําเนินการ
เปRนการระบุระยะเวลาตั้งแตเริ่มต)นโครงการจนกระทั่งถึงเวลาสิ้นสุด โดยแสดงให))เห็นจุดเริ่มต)น
และสิ้นสุดของโครงการ โดยระบุวัน เดือน ปk ที่เริ่มทําและสิ้นสุด ถ)าหากเปRนโครงการระยะยาว และมี
หลายระยะก็ต)องแสดงชวยเวลาในแตละระยะของโครงการนั้นด)วย เพื่อใช)เปRนรายละเอียดประกอบการ
พิจารณา อนุมัติโครงการ
9. สถานที่ดําเนินการ
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เปRนการระบุสถานที่ตั้งของโครงการหรือกิจกรรมนั้นจะทํา ณ สถานที่แหงใด เพื่อสะดวกตอการ
จัดเตรียมสถานที่ให))พร)อมกอนที่จะทํากิจกรรมนั้นๆ
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ (ตัวชี้วัด)
การติด ตาม การควบคุ ม การกํ ากั บ และการประเมินผลโครงการ เพื่อให)โ ครงการบรรลุ
วัตถุประสงค/ที่ได)กําหนดไว)อยางประสิทธิภาพ ผู)เสนอโครงการ ควรระบุวิธีการที่ใช)ในการควบคุม และ
ประเมินโครงการไว)ให))ชัดเจน โดยการกําหนดรูปแบบการประเมินผลโครงการ เชน มีผู)เข)ารวมโครงการ
80% ของเป6าหมายที่กําหนด เปRนต)น
11. ผลประโยชน1ที่คาดวาจะได&รับ
เปRนการระบุผลที่จะได)รับจากการดําเนินโครงการ ประกอบด)วยผลทางตรงและทางอ)อม โดย
ระบุให)ชัดเจนวาใครจะได)รับประโยชน/และผลกระทบนั้นได)รับในลักษณะอยางไร ทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ
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