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สวนที่  1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล  
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนสวนราชการท่ีมีภารกิจสําคัญในการผลิตบัณฑิต 

ผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค บริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม  เพ่ือใหบรรลุ

ภารกิจสําคัญดังกลาวอยางมีคุณภาพ จําเปนตองอาศัยกระบวนการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพภายใตกรอบทิศทางท่ี

ชัดเจนอันจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายของคณะและมหาวิทยาลัย  และเรามักจะไดยินหนวยงานหรือผู

ท่ีเก่ียวของกับการเขียนโครงการพูดเสมอวา เขียนโครงการไมเปน เขียนโครงการไมชัดเจน เขียนโครงการไม

สอดคลองกับแผนงานและกรอบนโยบาย ประกอบกับมีขอมูลในการ ตัดสินใจในการเขียนโครงการนอย ชวงเวลาใน

การเขียนนั้นสั้น จึงเหมือนเปนการเขียนโครงการแบบ “ขอไปที” ทําใหโครงการไมผานการพิจารณา  

ดังนั้นในปจจุบันหลายๆ สาขาวิชา จึงใหความสําคัญในการเขียนโครงการ โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงขอ

อนุมัติโครงการ : เทคนิคการเขียนโครงการอยางไรใหไดรับการอนุมัติงบประมาณ โดยการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เขียนแผน หรือ เขียนโครงการข้ึนมา เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ และมีทิศทางเดียวกัน 

วัตถุประสงค  
 
1. เพ่ือใหคณาจารย บุคลากร และผูเก่ียวของมีความรู ความเขาใจ และสามารถเขียนโครงการได 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

16.1 บุคลากร และผูท่ีเก่ียวของคณะเทคโนโลยีการเกษตรทราบแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตอง และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 

16.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีโครงการท่ีสามารถเสนอของบประมาณจากสวนกลางและภายนอกได 
 
กลุมเปาหมายของโครงการ 

 กลุมเปาหมายและเปาหมายเปนบุคคล รวมท้ังสิ้น 53 คน ประกอบดวย  
     1) ผูบริหารและหัวหนาสํานักงานคณบดี จํานวน 11 คน 
     2) บุคลากรสายวิชาการ จํานวน  20 คน 
     3) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 12 คน  
     4) นักศึกษาสโมสรนักศึกษา จํานวน 10 คน 

     
เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 
 เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลครั้งคือ คือแบบสอบถามความคิดของผูเขารวมโครงการอบรม เรื่อง เทคนิค
การเขียนโครงการอยางไรใหไดรับอนุมัติงบประมาณ  ซ่ึงแบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย 
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 ตอนท่ี 1 สถานะของผูเขารวม เรื่อง อบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการอยางไรใหไดรับอนุมัติ
งบประมาณ   
 ตอนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นตอประเด็นตาง ๆ เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการอยางไรใหไดรับอนุมัติ
งบประมาณ   
 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการอบรม  เรื่อง เทคนิคการเขียน
โครงการอยางไรใหไดรับอนุมัติงบประมาณ  ไดสรางแบบสอบถามข้ึนจํานวน 1 ฉบับ จากนั้นไดมอบหมายใหผูมีสวน
เก่ียวของแจกแบบประเมินแกผูเขารวมอบรมในชวงเวลา 09.30 น. ในวันท่ี 19 กันยายน 2560 และเก็บแบบประเมิน
กลับคืนในชวงเวลา 16.30 น.   
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ตรวจสอบความสมบูรณของการตรวจสอบแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามใชการแจกแจงความถ่ีและรอยละ 
 2. การวิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหาคาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
 3. การวิเคราะหขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ใชการวิเคราะหเนื้อหา สรุปประเด็นและนําเสนอขอมูลดวยความเรียง 
 
เกณฑการแปลความหมายคาเฉล่ีย 
 ในการแปลความหมายของระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยจากแบบประเมินแบบมาตรฐานสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 
  คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50  หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
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สวนที่ 2 

การวิเคราะหและประเมินผล 
 
ผลการประเมิน 
 จากการสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการ
อยางไรใหไดรับอนุมัติงบประมาณ  วันอังคารท่ี 19 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (AG 109)  
 มีผูเขารวมประชุม จํานวน 33 คน ในจํานวนนีมี้ผูตอบแบบสอบถาม จาํนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 100 
โดยแบงการนําเสนอผลการประเมินออกเปน 3 ตอน ดังนี้ (รายละเอียดดังตาราง 1) 
 
ตอนท่ี 1 สถานของผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการอยางไรใหไดรับอนุมัติงบประมาณ   
ตารางท่ี 1 จํานวน รอยละของสถานะผูรวมประชุมโครงการ 

สถานะ จํานวน (คน) รอยละ 
คณบดี/รองคณบดี/ผูชวยคณบดี/ประธานสาขาวิชา/ประธาน
หลักสูตร/หัวหนาสํานักงาน 

6 18.18 

บุคลากรสายวิชาการ 6 18.18 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 11 33.33 
นักศึกษา 10 30.31 

รวม 33 100.00 
 จากตารางท่ี 1 พบวา สถานะผูเขารวมประชุมสวนมาก เปนบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ คิดเปนรอยละ 
33.33 นักศึกษาสโมสรนักศึกษา คิดเปนรอยละ 30.31 ผูบริหารและบุคลากรสายวิชาการ คิดเปนรอยละ 18.18 
ตามลําดับ 
 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการอยางไรใหไดรับอนุมัติ

งบประมาณ   
 
ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการ

เขียนโครงการอยางไรใหไดรับอนุมัติงบประมาณ  จําแนกตามรายดาน 

ประเด็น (𝐗) S.D. 
แปล

ความหมาย 
1. ดานการบริหารจัดการ 4.79 0.40 มากท่ีสุด 
    1.1 การตอนรับ การอํานวยความสะดวก และการใหบริการ 4.58 0.50 มากท่ีสุด 
    1.2 ความเหมาะสมของสื่อ และเอกสารประกอบการประชุม 4.94 0.24 มากท่ีสุด 
    1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดประชุม 4.74 0.50 มากท่ีสุด 
    1.4 ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดประชุม  4.79 0.42 มากท่ีสุด 
    1.5 ความเหมาะสมของอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 4.88 0.33 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

ประเด็น (X) S.D. 
แปล

ความหมาย 
2. ดานวิทยากร 4.60 0.58 มากท่ีสุด 
    2.1 ความรอบรูในเนื้อหา 4.88 0.33 มากท่ีสุด 

2.2 ความสามารถในการถายทอดความรู ความเขาใจ ความ
นาสนใจ 

4.64 0.49 มากท่ีสุด 

2.3 การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหา 4.42 0.71 มาก 
2.4 การบรรยายครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงค 4.61 0.61 มากท่ีสุด 
2.5 วิทยากรมีการเตรียมความพรอม 4.52 0.71 มากท่ีสุด 
2.6 การตอบคําถามชัดเจน ตรงประเด็น 4.50 0.67 มาก 
2.7 การใชระยะเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา 4.64 0.55 มากท่ีสุด 

3. เนื้อหาสาระ และการนําไปใชประโยชน 4.62 0.53 มากท่ีสุด 
    3.1 ไดรับความรู ความเขาใจในทิศทางการพัฒนาคณะ   4.45 0.62 มาก 
    3.2 ไดรับความรู ความเขาใจในกรอบงบประมาณ แนวทาง

ปฏิบัติท่ีถูกตอง 
4.70 0.53 มากท่ีสุด 

    3.3 สามารถนําความรูท่ีไดรับมาเขียนโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 

4.70 0.43 มากท่ีสุด 

4. โดยภาพรวมทานพึงพอใจตอการประชุมในครั้งนี้ 4.61 0.50 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 2 พบวา มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการอบรมฯ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.61, 
S.D. = 0.50) เม่ือพิจารณารายดานพบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ เม่ือจําแนก
ตามรายดาน พบวา ความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมครั้งนี้ 
 1. ดานการบริหารจัดการ พบวา มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมฯในภาพรวมยูในระดับมาก
ท่ีสุด ( X = 4.79 , S.D. = 0.40) เม่ือพิจารณารายขอ พบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ 
 2. ดานวิทยากร พบวา มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการอบรมฯในภาพรวมยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 
4.60 , S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณารายขอ พบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยูในระดับมากท่ีสุดเปนสวนใหญ  
 3. ดานเนื้อหาสาระ และการนําไปใชประโยชน พบวา มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการอบรมฯใน
ภาพรวมยูในระดับมาก ( X = 4.62 , S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณารายขอ พบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยู
ในระดับมากท่ีสุดเปนสวนใหญ 
 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ตารางท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีมีตอการรวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการอยางไรให

ไดรับอนุมัติงบประมาณ   
ขอเสนอแนะ ความถ่ี 

1. ควรจัดเอกสารใหเหมาะสมและสมควรตอการประชุม 3 
2. ควรมีขอมูลประกอบการตัดสินใจ 1 
3. ควรจัดประชุมใหเหมาะสมกับระยะเวลา ควรมีระยะเวลาพอสมควรในการจัด 2 
4. ควรจัดประชุมนอกสถานท่ีเพ่ือจะไดมีสวนรวมกันมากข้ึน 4 
5. เปนโครงการท่ีดี 1 
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สวนที่ 3 
สรุปผลการประเมิน 

 
 การประเมินความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการอยางไร

ให ได รับอนุ มัติ งบประมาณ วัน ท่ี  19 กันยายน  2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ หองประชุมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (AG 109) มีวัตถุประสงค เพ่ือประเมินความคิดเห็นของผูเขารวมอบรม ผูเขารวมอบรม  
ประกอบไปดวย คณบดี/รองคณบดี/ผูชวยคณบดี/ประธานสาขาวิชา/หัวหนาสํานักงาน จํานวน 6 คน บุคลากรสาย
วิชาการ จํานวน 6 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 11 คน  และนักศึกษาสโมสรนักศึกษา จํานวน 10 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการอยางไรใหไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 1 ฉบับ การรวบรวมขอมูลคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร สํานักงานคณบดีไดสรางแบบสอบถามข้ึน จํานวน 1 ฉบับ จากนั้นไดมอบหมายใหผูมีสวน
เก่ียวของแจกแบบประเมินแกผูเขารวมประชุมในชวงเวลา 09.30 น. และเก็บแบบประเมินกลับคืนในชวงเวลา 16.30 น. 
 
สรุปผลการประเมิน 
 การประเมินความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการอยางไร
ใหไดรับอนุมัติงบประมาณ สรุปไดดังนี้ 
 สถานะผูเขารวมประชุมสวนมาก เปนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คิดเปนรอยละ 33.33  นักศึกษาสโมสร
นักศึกษา คิดเปนรอยละ 30.31  ผูบริหารและบุคลากรสายวิชาการ คิดเปนรอยละ 18.18 ตามลําดับ 
 มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมฯในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.79 , S.D. = 0.40) 
เม่ือพิจารณารายดานพบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยูในระดับมากทุกขอ เม่ือจําแนกตามรายดาน พบวา 
ความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมครั้งนี้ 
 1. ดานการบริหารจัดการ พบวา มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมฯในภาพรวมยูในระดับมาก
ท่ีสุด ( X = 4.79 , S.D. = 0.40) เม่ือพิจารณารายขอ พบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ 
 2. ดานวิทยากร พบวา มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการอบรมฯในภาพรวมยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 
4.60 , S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณารายขอ พบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยูในระดับมากท่ีสุดเปนสวนใหญ  
 3. ดานเนื้อหาสาระ และการนําไปใชประโยชน พบวา มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการอบรมฯใน
ภาพรวมยูในระดับมาก ( X = 4.62 , S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณารายขอ พบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยู
ในระดับมากท่ีสุดเปนสวนใหญ 
 
ปญหาท่ีพบ 
 ชวงเวลาท่ีจัดโครงการ เปนชวงใกลสิ้นปงบประมาณ สงผลใหการบริหารจัดการหลายๆดาน พบปญหา เชน 
ผูเขารวมการอบรมติดภารกิจในการออกนิเทศฟารมเกษตรกร ซ่ึงเปนงบประมาณเพ่ิมเติมท่ีมหาลัยอนุมัติ ตองเรง
ดําเนินโครงการหลาย ๆ กิจกรรม  
 
ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
  

3 อันดับแรกท่ีมีคะแนนสูงสุด ไดแก ควรจัดประชุมนอกสถานท่ีเพ่ือจะไดมีสวนรวมกันมากข้ึน ควรจัดประชุม
ใหเหมาะสมกับระยะเวลา ควรจัดประชุมใหเหมาะสมกับระยะเวลา ควรมีระยะเวลาพอสมควรในการจดั ตามลําดับ 
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ส านักงานคณบดี  โทร.ภายใน ๗๐๑ 
ที่  ศธ ๐๕๔๒.๐๓/ว ๘๖๕      วันที่   ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๐ 
เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรียน   บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้ก าหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : โครงการเทคนิคการ
เขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.     
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG ๑๐๙)  วิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ คือ ท่านที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์ วัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการเพ่ือให้บุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรสามารถเขียนโครงการได้ และทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ในการนี้ เพ่ือให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงขอเชิญบุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเทคนิคการเขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับการ
อนุมัติงบประมาณ ในวันอังคารที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (ก าหนดการดังแนบ) 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
 
 

     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชุมพล  ทรงวิชา) 
                 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ก าหนดการ 
โครงการเทคนิคการเขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 
วันอังคารที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG ๑๐๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

***************************** 
 

   ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
 ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. กล่าววัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

และกล่าวเปิดโครงการ โดยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ : เทคนิคการเขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ โดยท่านที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์ 

 
 ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 
 ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. บรรยาย (ต่อ) ในหัวข้อ เทคนิคการเขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณ 
 
 ๑๒.๐๐ – ๑๓ .๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ฝึกปฏิบัติการการเขียนโครงการ 
 
 ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 
 ๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. น าเสนอตัวอย่างการเขียนโครงการ ซักถาม และปิดโครงการ 
 
 
 

 
 
 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ส านักงานคณบดี  โทร.ภายใน ๗๐๑ 
ที่  ศธ ๐๕๔๒.๐๓/๘๖๗          วันที่   ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๐                                ๐                                                                               
เรื่อง   ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร                                                                                                ร 

เรียน   รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์ 
 

ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้ก าหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : โครงการเทคนิคการ
เขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.     
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG ๑๐๙)  โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการเพ่ือให้บุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรสามารถเขียนโครงการได้ และทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั้น 

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้เล็งเห็นความสามารถ  รอบรู้  ในประสบการณ์ของท่าน  จึงขอเรียน

เชิญท่านที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์  เป็นวิทยากรเพ่ือบรรยาย
ให้ความรู้เทคนิคการเขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG ๑๐๙)   

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาในการอนุเคราะห์การเป็นวิทยากรในครั้งนี้  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้การอนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชุมพล  ทรงวิชา) 
                 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



แบบตอบรับการวิทยากร 
โครงการเทคนิคการเขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 
วันอังคารที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG ๑๐๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
ชื่อ – สกุล .................................................................................................................................... 
ชื่อหน่วยงาน................................................................................................................................. 
ท่ีอยู่หน่วยงาน.............................................................................................................................. 
เบอร์โทรศัพท์.......................................................เบอร์มือถือ...................................................... 
 

  ยินดีเป็นวิทยากร 
 
  ไม่สามารถเป็นวิทยากรได้ 

 
 

ลงชื่อ............................................................... 
(......................................................................) 
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ.............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
โทรศัพท์/โทรสาร  0-4274-3682 
ผู้ประสานงาน  นางกิรอัชฌา  แถมสมดี  09-4295-6146 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 ๐๔๒-๙๗๐๐๔๗  ๐๘-๑๒๖๑-๔๙๔๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์   
  ๑๕           กันยายน            ๒๕๖๐      
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แบบประเมินผล 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการเทคนิคการเขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 

วันที ่ ๑๙  กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG ๑๐๙)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

***************************************************************************************************************** 
 

ค าชี้แจง  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินโครงการ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการจัดประชุมในครั้งต่อไป 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม (โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่งว่างหน้าข้อความที่ตรงกับสถานะของท่าน กรณีมีสถานะ มากกว่า 
๑ สถานะให้เลือกตอบสถานะสูงสุดเพียงสถานะเดียว) 
 

สถานะผูเ้ข้าร่วมประชุม  
      ๑. ผู้บรหิาร         ๔. นักศึกษา 
 ๒. บุคลากรสายวิชาการ    ๕. อื่น ๆ (ระบุ) .................................................. 

      ๓. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ                  
 

ตอนที่  ๒  ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ (โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องระดับความคิดเห็น) 
  ระดับความคดิเห็น  ๕ = มากที่สุด     ๔ = มาก         ๓ = ปานกลาง          ๒ = น้อย         ๑ = น้อยที่สุด 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ด้านการบริหารจัดการ      
    ๑.๑ การต้อนรับ การอ านวยความสะดวก และการให้บริการ      
    ๑.๒ ความเหมาะสมของสื่อ และเอกสารประกอบการประชุม      
    ๑.๓ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดประชุม      
    ๑.๔ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดประชุม       
    ๑.๕ ความเหมาะสมของอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม      
๒. ด้านวิทยากร      
    ๒.๑ ความรอบรู้ในเนื้อหา      

๒.๒ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความน่าสนใจ      
๒.๓ การจัดล าดับความสมัพันธ์ของเนื้อหา      
๒.๔ การบรรยายครอบคลมุและสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์      
๒.๕ วิทยากรมีการเตรียมความพรอ้ม      
๒.๖ การตอบค าถามชัดเจน ตรงประเด็น      
๒.๗ การใช้ระยะเวลาเหมาะสมกบัเนื้อหา      

๓. เนื้อหาสาระ และการน าไปใช้ประโยชน์           
    ๓.๑ ไดร้ับความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโครงการ      
    ๓.๒ ไดร้ับความรู้ ความเข้าใจในกรอบงบประมาณ แนวทางปฏิบตัิที่ถูกต้อง      
    ๓.๓ สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ           
๔. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อการประชุม ในคร้ังนี้      

 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ (โปรดระบุ)     
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

เมื่อท่านกรอกรายละเอียดเรียบร้อยเเล้ว กรุณาส่งคืนที่จุดรับลงทะเบียน/ส านักงานคณบดี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ** ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง ** 



 
 

 



เป้าหมายแผนฯ 12

แผนฯ 12

เป้าหมาย
แผนบูรณการ/Outcome

(เจ้าภาพ)

ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนฯ 12

แผนงานบูรณาการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 

หน่วยงานเจ้าภาพส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ................ลบ.

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด
เป้าหมายแผน

บูรณาการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ/Project Based

1.1อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

สศก. (7 ก.ย.60)

เป้าหมายท่ี 1เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็ง และเป็นฐานในการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

แนวทาง

ตัวช้ีวัดแนวทาง

หน่วย :ล้านบาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์จัดสรรงปม. 
ปี 62

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการเสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งและส่งเสริมเกษตรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลสัมฤทธิ์/Impact เกษตรกรของประเทศไทยมีรายได้สุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1. ข้อมูลสารสนเทศและการบริหารจัดการ 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สินค้าเกษตร (สศก.)
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้า

เกษตรรายสินค้าครบวงจร (กรมการข้าว/กรมประมง/กรมปศุ
สัตว์/กรมส่งเสริมการเกษตร/กรมหม่อนไหม)
2. ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ/ประสิทธิภาพ

1) โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
(กรมการข้าว)

2) โครงการผลิต ขยายและกระจายพันธุ์ดีแก่เกษตรกร 
(กรมการข้าว/กรมวิชาการเกษตร/กรมส่งเสริมสหกรณ์ ฯลฯ)

3) โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน
เกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร/กรมส่งเสริมสหกรณ์)
3. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

1) โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (ก.เกษตรฯ)
2) โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน 

(กรมประมง)  
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

1) โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(กรมการข้าว/กรมประมง/กรมปศุสัตว์/กรมส่งเสริมการเกษตร/
กรมหม่อนไหม)

2) โครงการส่งเสริมการท าการเกษตรแบบแม่นย า 
(ก.เกษตรฯ/ก.ศึกษาฯ)
5. การพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์

1.1.1.1 ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3

1.1.1.2 มูลค่าเพ่ิมของสินค้า
อุตสาหกรรมเกษตรเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3

1.1.1.3 เกษตรกรมีช่องทาง
จ าหน่ายสินค้าเกษตรไม่น้อย
กว่า .... แห่ง

2.1.1 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (ต้นทาง)

2.1.3.1 พ้ืนท่ีการเกษตรแปลง
ใหญ่ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาไม่น้อยกว่า … แปลง

2.1.3.2 พ้ืนท่ีการผลิตไม่
เหมาะสมตาม Agri Map 
ได้รับการปรับเปลี่ยนไม่
น้อยกว่า …. ไร่

2.1.1.2 จ านวนเกษตรกรท่ีได้รับ
การอบรมผ่าน ศพก. ... ราย 
และจ านวน ศพก. ท่ีได้รับการ
ยกระดับเพ่ิมขึ้น xxx แห่ง

2.1.2.2 จ านวน สถาบันเกษตรกร มี
การจัดตั้งในรูปแบบประชารัฐ … แห่ง 
ธนาคารสินค้าเกษตรไม่น้อย … แห่ง

1. การพัฒนากระบวน การและแปร
รูปสินค้า 

1) โครงการส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
(ก.เกษตรฯ/ก.อุตสาหกรรม/ก.วิทย์)

2) โครงการแปรรูปวัตถุดิบ
สมุนไพร (กรมวิชาการเกษตร)
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร 

1) โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาคเกษตรด้วย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
3. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม

1) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
เกษตรในวิสาหกิจชุมชน (กรม
ส่งเสริมการเกษตร)

2) โครงการส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรส าคัญ 
(กรมการค้าภายใน)

3) โครงการสนับสนุนและพัฒนา
สถานที่ผลิตผักและผลไม้สด (อย.)
4. การพัฒนากระบวนการแปรรูป
เกษตรอินทรีย์

1. พัฒนาตลาดเกษตรกร
1) ตลาดกลางสินค้าเกษตร 

(ก.พาณิชย์/ก.เกษตรฯ/ก.มหาดไทย)
2) ตลาดเกษตรกร (ก.พาณิชย์/

ก.มหาดไทย/ก.เกษตรฯ)
3) ตลาดเกษตรคุณภาพ (อตก.)

2. ขยายช่องทางการตลาดสินค้า
เกษตร

1) โครงการสร้างโอกาสและขยาย
ช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร 
(ก.พาณิชย์)

2) โครงการส่งเสริมตลาดอินทรีย์ 
(ก.พาณิชย์/อตก.)

3) โครงการส่งเสริมระบบเกษตร
พันธสัญญา (ก.เกษตรฯ)
3. สร้างความสามารถในการแข่งขัน
ตลาดสินค้าเกษตร 

1) โครงการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันตลาดสินค้าเกษตรใน
ต่างประเทศ (สป.เกษตรฯ)

2) โครงการส่งเสริมส่งเสริมสินค้า
เกษตรสู่ตลาดโลก (ก.พาณิชย์/
ก.เกษตรฯ) 
4. การตลาดเกษตรอินทรีย์

1. โครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (ก.เกษตรฯ/ก.แรงงานฯ 
/ก.ศึกษาฯ)
2. โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยเพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ก.
ศึกษา)
3. พัฒนาก าลังแรงงานภาคเกษตร
(ก.เกษตรฯ/ก.แรงงานฯ /ก.ศึกษาฯ)

1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ก.เกษตรฯ)
2. โครงการเพ่ิมศักยภาพศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริม
การเกษตร)

1. โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง
สหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ (กรม
ส่งเสริมสหกรณ์)
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (กรม
ส่งเสริมสหกรณ์)

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน (จุดเน้น :ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
มันส าปะหลัง  ปาล์มน้ ามัน  อ้อย  สับปะรด  ไม้ผล (ล าไย ทุเรียน เงาะ มังคุด) ยางพารา  ปศุสัตว์ (โคนม โคเนื้อ) 
ประมง (กุ้ง ปลานิล)  

1.1. เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3
เชิงคุณภาพ : ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนการผลิตเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตจริงแตกต่างกัน ไม่เกินร้อยละ 10

2.1 เชิงปริมาณ : รายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรไม่น้อยกว่า 61,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี
เชิงคุณภาพ : จ านวนเกษตรกรที่ไดร้ับการยกระดบัเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) คิดเป็นร้อยละ 11 ของเกษตรกรในวัยแรงงาน (18-64 ป)ี 

1.1.1 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความ
ต้องการของตลาด(ต้นทาง)

2.1 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร เพ่ิมขึ้นเป็น 59,460 บาท/
ครัวเรือนในปี 2564

2.2 พ้ืนที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืน เพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านไร่ ในปี 2564
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1

1.1.2 การพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการแปรรูปสินค้า
เกษตร(กลางทาง)

1.1.3 การพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการตลาดสินคา้
เกษตร(ปลายทาง)

2. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง

2.1.3 การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง (ปลายทาง)

2.1.3.3 จ านวนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
ยั่งยืนไม่น้อยกว่า 700,000 ไร่

เป้าหมายท่ี2 เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นและพ้ืนที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง

1. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
รูปแบบประชารัฐ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
2. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 
(ก.เกษตรฯ)

1. โครงการส่งเสริมระบบ
เกษตรแปลงใหญ่ (ก.เกษตรฯ)
2. โครงการสนับสนุน
ประสิทธิภาพระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่รูปแบบ
ประชารัฐ (ก.ศึกษา/ก.พาณิชย)์

2.1.2 การพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร (กลางทาง)

1. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
(ก.เกษตรฯ/ก.ศึกษาฯ)
2. โครงการเกษตรผสมผสาน 
(ก.เกษตรฯ)
3. โครงการวนเกษตร (ก.เกษตรฯ/
ก.ทรัพยากรฯ)
4. โครงการพัฒนาฐานการผลิต
การเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
(สศช. / สป.เกษตรฯ)

2.1.1.1 จ านวนเกษตรกร
ยกระดับเป็น Smart Farmer 
เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า … ราย

2.1.2.1 จ านวนสหกรณ์
การเกษตรท่ีได้รับการยกระดับชั้น
เพ่ิมขึ้น … แห่ง

1. โครงการพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศแผนท่ีเกษตรเพ่ือ
การบริหารจัดการเชิงรุก 
(ก.เกษตรฯ /ก.วิทย์)
2. โครงการบริหารจัดการเขต
เกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้า
เกษตรท่ีส าคัญ (ก.เกษตรฯ)



วันที่ 8 กันยายน 2560 
ณ ห�องประชุมสํานักงบประมาณ



1. พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและสร�างโอกาสในการเข�าถึงและใช�ประโยชน.จากเทคโนโลยีดิจทิัล 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร�างรายได�สาํหรับประชาชนทุกกลุ5ม

แนวทาง

โครงสร�างพื้นฐาน

Lastmile

จัดให�มีบริการ

Digital Health / Digital 
Learning & Knowledge 
/ Digital Agriculture

ส5งเสริมการใช�

Digital Literacy/ 

e-Commerce ชุมชน

1. จํานวนบริการที่หน5วยงานของรัฐพัฒนาโดยใช�ประโยชน.จากโครงข5ายเน็ตประชารัฐ ไม5น�อยกว5า xx เรื่อง
2. ประชาชนมีทักษะการใช�เทคโนโลยีดิจิทัลอย�างปลอดภัยและสร�างสรรค�เพิ่มขึ้น ร�อยละ xx
3. มีหมู5บ�านที่ค�าขายสินค�าชุมชนออนไลน. เพิ่มขึ้นร�อยละ xx และร�อยละของมูลค5าการค�าขายชุมชนที่เพิ่มขึ้นต5อปT

ตัวชี้วัดแนวทาง



Shared Infra/Shared 
Service

GIN

Cloud

ระบบบริการ…

บูรณาการฐานข�อมูล

Open Data

Big Data

Common Platform

ช5องทางการ
ให�บริการ

ศูนย.กลางการบริการ
ภาครัฐ

2.  บูรณาการการทํางานของภาครัฐสู5การเป̂นรัฐบาลดิจิทัลแนวทาง

1. ผลการจัดอันดับ e-Government Development Index ด�าน Online Service โดย United Nation (UN) 
ดีขึ้นไม5น�อยกว5า xx อันดับ (ปeจจุบันอันดับที่ 79)

2. จํานวนชุดข�อมูลเปhด High value datasets ที่มีการเปhดเผยเพิ่มขึ้น 20 ชุดข�อมูล
3. จํานวนระบบการวิเคราะห.ข�อมูลขนาดใหญ5ของภาครัฐ (Big data analytics) xx เรื่อง

ตัวชี้วัดแนวทาง



ต�นทาง

การพัฒนาหลักสูตร
(หลายระดับ?)

กําหนดมาตรฐาน
อาชีพ

กลางทาง

การอบรม

ปลายทาง

การประเมินและ
รับรอง

มาตรการรองรับ
ตลาดแรงงาน

3.  พัฒนากําลังคนด�านดิจิทัลรองรับการพัฒนาทั้งในปeจจุบันและอนาคตแนวทาง

1. ร�อยละของผู�ทํางานด�านดิจิทลัต5อผู�มีงานทาํทัง้หมดเพิ่มขึ้นไม5น�อยกว5าร�อยละ 2.1
2. จํานวนผู�ได�รับการรับรองคุณวุฒิ/ประเมินทักษะด�านดิจทิัล เพิ่มขึ้นร�อยละ xx
3. จํานวนคนที่เข�าสู�ตลาดแรงงาน ???

ตัวชี้วัดแนวทาง



ต�นทาง

การวาง ecosystem (การสร�าง
ความมั่นคงปลอดภัยในการใช�งาน)

Cybersecurity

การอํานวยความสะดวกของภาครัฐ

การวางกฎระเบียบต5างๆ ที่ใช�
สนับสนุน

สร�างความเชื่อมั่นในการใช�
เทคโนโลยี

กลางทาง

การส5งเสริม
ผู�ประกอบการ

การสร�างความเชื่อมั่น
ของผู�บริโภค

ปลายทาง

4.  ส5งเสริมระบบนิเวศที่เอื้ออํานวยต5อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลแนวทาง

1. มูลค5าพาณิชย.อิเลก็ทรอนกิส.เพิ่มขึ้นไม5น�อยกว5า ร�อยละ 4
2. จํานวนนวัตกรรมดิจิทัลทีเ่ข�าสู5ตลาดเชิงพาณิชย. xx เรื่อง
3. ผลการจัดอันดับ Global Cybersecurity Index โดย ITU ดีขึ้นไม5น�อยกว5า xx อันดับ

ตัวชี้วัดแนวทาง
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แผนงานบูรณาการ..................................... 
แนวทางการด าเนินงาน : ……………………………………………………………………… 

ตัวชี้วัดแนวทาง : ……………………………………………………………………… 

1. โครงการ.......................................................................................... 

2. เหตุผลความจ าเป็น 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 

3. วัตถปุระสงค์โครงการ (Outcomes) 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 

4. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 
5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 
6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 
7. กิจกรรม  - วิธีด าเนินการ (Activity) 
(และกรุณาระบุลักษณะของกิจกรรม : ต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง) 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 

แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ 
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8. ตัวชี้วัดกิจกรรม  

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
 
9. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 

10 งบประมาณ 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
 

11. สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 
12. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 

13. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 

 


