รายงานผลโครงการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการ
อยางไรใหไดรบั อนุมัติงบประมาณ
วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ หองประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG 109)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
60P55107คทก01W07
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สวนที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนสวนราชการที่มีภารกิจสําคัญในการผลิตบัณฑิต
ผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค บริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใหบรรลุ
ภารกิจสําคัญดังกลาวอยางมีคุณภาพ จําเปนตองอาศัยกระบวนการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพภายใตกรอบทิศทางที่
ชัดเจนอันจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายของคณะและมหาวิทยาลัย และเรามักจะไดยินหนวยงานหรือผู
ที่เกี่ย วของกับการเขีย นโครงการพูดเสมอว า เขียนโครงการไม เปน เขียนโครงการไม ชัดเจน เขียนโครงการไม
สอดคลองกับแผนงานและกรอบนโยบาย ประกอบกับมีขอมูลในการ ตัดสินใจในการเขียนโครงการนอย ชวงเวลาใน
การเขียนนั้นสั้น จึงเหมือนเปนการเขียนโครงการแบบ “ขอไปที” ทําใหโครงการไมผานการพิจารณา
ดังนั้นในปจจุบันหลายๆ สาขาวิชา จึงใหความสําคัญในการเขียนโครงการ โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงขอ
อนุมัติโครงการ : เทคนิคการเขียนโครงการอยางไรใหไดรับการอนุมัติงบประมาณ โดยการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เขียนแผน หรือ เขียนโครงการขึ้นมา เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ และมีทิศทางเดียวกัน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหคณาจารย บุคลากร และผูเกี่ยวของมีความรู ความเขาใจ และสามารถเขียนโครงการได
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
16.1 บุคลากร และผูที่เกี่ยวของคณะเทคโนโลยีการเกษตรทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
16.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีโครงการที่สามารถเสนอของบประมาณจากสวนกลางและภายนอกได
กลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมายและเปาหมายเปนบุคคล รวมทั้งสิ้น 53 คน ประกอบดวย
1) ผูบริหารและหัวหนาสํานักงานคณบดี จํานวน 11 คน
2) บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 20 คน
3) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 12 คน
4) นักศึกษาสโมสรนักศึกษา จํานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลครั้งคือ คือแบบสอบถามความคิดของผูเขารวมโครงการอบรม เรื่อง เทคนิค
การเขียนโครงการอยางไรใหไดรับอนุมัติงบประมาณ ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย

4
ตอนที่ 1 สถานะของผูเขารวม เรื่อง อบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการอยางไรใหไดรับอนุมัติ
งบประมาณ
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นตอประเด็นตาง ๆ เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการอยางไรใหไดรับอนุมัติ
งบประมาณ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็ บ รวบรวมข อมู ล การประเมิน ความคิดเห็น ของผูเขารว มโครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการเขีย น
โครงการอยางไรใหไดรับอนุมัติงบประมาณ ไดสรางแบบสอบถามขึ้นจํานวน 1 ฉบับ จากนั้นไดมอบหมายใหผูมีสวน
เกี่ยวของแจกแบบประเมินแกผูเขารวมอบรมในชวงเวลา 09.30 น. ในวันที่ 19 กันยายน 2560 และเก็บแบบประเมิน
กลับคืนในชวงเวลา 16.30 น.
การวิเคราะหขอมูล
ตรวจสอบความสมบูรณของการตรวจสอบแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามใชการแจกแจงความถี่และรอยละ
2. การวิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหาคาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
3. การวิเคราะหขอเสนอแนะอื่น ๆ ใชการวิเคราะหเนื้อหา สรุปประเด็นและนําเสนอขอมูลดวยความเรียง
เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย
ในการแปลความหมายของระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยจากแบบประเมินแบบมาตรฐานสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50
หมายถึง
ความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
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
ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
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สวนที่ 2
การวิเคราะหและประเมินผล
ผลการประเมิน
จากการสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการ
อยางไรใหไดรับอนุมัติงบประมาณ วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (AG 109)
มีผูเขารวมประชุม จํานวน 33 คน ในจํานวนนีม้ ีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 100
โดยแบงการนําเสนอผลการประเมินออกเปน 3 ตอน ดังนี้ (รายละเอียดดังตาราง 1)
ตอนที่ 1 สถานของผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการอยางไรใหไดรับอนุมัติงบประมาณ
ตารางที่ 1 จํานวน รอยละของสถานะผูรวมประชุมโครงการ
สถานะ
จํานวน (คน)
รอยละ
คณบดี/รองคณบดี/ผูชวยคณบดี/ประธานสาขาวิชา/ประธาน
6
18.18
หลักสูตร/หัวหนาสํานักงาน
บุคลากรสายวิชาการ
6
18.18
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
11
33.33
นักศึกษา
10
30.31
รวม
33
100.00
จากตารางที่ 1 พบวา สถานะผูเขารวมประชุมสวนมาก เปนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คิดเปนรอยละ
33.33 นักศึกษาสโมสรนักศึกษา คิดเปนรอยละ 30.31 ผูบริหารและบุคลากรสายวิชาการ คิดเปนรอยละ 18.18
ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการอยางไรใหไดรับอนุมัติ
งบประมาณ
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการ
เขียนโครงการอยางไรใหไดรับอนุมัติงบประมาณ จําแนกตามรายดาน
แปล
ประเด็น
( 𝐗)
S.D.
ความหมาย
1. ดานการบริหารจัดการ
4.79
0.40
มากที่สุด
1.1 การตอนรับ การอํานวยความสะดวก และการใหบริการ
4.58
0.50
มากที่สุด
1.2 ความเหมาะสมของสื่อ และเอกสารประกอบการประชุม
4.94
0.24
มากที่สุด
1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดประชุม
4.74
0.50
มากที่สุด
1.4 ความเหมาะสมของสถานทีใ่ นการจัดประชุม
4.79
0.42
มากที่สุด
1.5 ความเหมาะสมของอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
4.88
0.33
มากที่สุด
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ประเด็น
2. ดานวิทยากร
2.1 ความรอบรูในเนื้อหา
2.2 ความสามารถในการถายทอดความรู ความเขาใจ ความ
นาสนใจ
2.3 การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหา
2.4 การบรรยายครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงค
2.5 วิทยากรมีการเตรียมความพรอม
2.6 การตอบคําถามชัดเจน ตรงประเด็น
2.7 การใชระยะเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา
3. เนื้อหาสาระ และการนําไปใชประโยชน
3.1 ไดรับความรู ความเขาใจในทิศทางการพัฒนาคณะ
3.2 ไดรับความรู ความเขาใจในกรอบงบประมาณ แนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกตอง
3.3 สามารถนําความรูที่ไดรับมาเขียนโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
4. โดยภาพรวมทานพึงพอใจตอการประชุมในครั้งนี้

(X)

S.D.

4.60
4.88
4.64

0.58
0.33
0.49

แปล
ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.42
4.61
4.52
4.50
4.64
4.62
4.45
4.70

0.71
0.61
0.71
0.67
0.55
0.53
0.62
0.53

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.70

0.43

มากที่สุด

4.61

0.50

มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบวา มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการอบรมฯ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.61,
S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณารายดานพบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ เมื่อจําแนก
ตามรายดาน พบวา ความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมครั้งนี้
1. ดานการบริหารจัดการ พบวา มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมฯในภาพรวมยูในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.79 , S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณารายขอ พบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ
2. ดานวิทยากร พบวา มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการอบรมฯในภาพรวมยูในระดับมากที่สุด ( X =
4.60 , S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณารายขอ พบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยูในระดับมากที่สุดเปนสวนใหญ
3. ดานเนื้อหาสาระ และการนําไปใชประโยชน พบวา มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการอบรมฯใน
ภาพรวมยูในระดับมาก ( X = 4.62 , S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณารายขอ พบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยู
ในระดับมากที่สุดเปนสวนใหญ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ
ตารางที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีตอการรวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการอยางไรให
ไดรับอนุมัติงบประมาณ
ขอเสนอแนะ
ความถี่
1. ควรจัดเอกสารใหเหมาะสมและสมควรตอการประชุม
3
2. ควรมีขอมูลประกอบการตัดสินใจ
1
3. ควรจัดประชุมใหเหมาะสมกับระยะเวลา ควรมีระยะเวลาพอสมควรในการจัด
2
4. ควรจัดประชุมนอกสถานที่เพื่อจะไดมีสวนรวมกันมากขึ้น
4
5. เปนโครงการที่ดี
1
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สวนที่ 3
สรุปผลการประเมิน
การประเมินความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการอยางไร
ให ไ ด รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณ วั น ที่ 19 กั น ยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห อ งประชุ ม คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (AG 109) มีวัตถุประสงค เพื่ อประเมินความคิดเห็นของผูเ ขารวมอบรม ผูเขารวมอบรม
ประกอบไปดวย คณบดี/รองคณบดี/ผูชวยคณบดี/ประธานสาขาวิชา/หัวหนาสํานักงาน จํานวน 6 คน บุคลากรสาย
วิชาการ จํานวน 6 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 11 คน และนักศึกษาสโมสรนักศึกษา จํานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใชในการประเมิน คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่ อ ง เทคนิ ค การเขี ย นโครงการอย า งไรให ไ ด รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณ จํ า นวน 1 ฉบั บ การรวบรวมข อ มู ล คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร สํานักงานคณบดีไดสรางแบบสอบถามขึ้น จํานวน 1 ฉบับ จากนั้นไดมอบหมายใหผูมีสวน
เกี่ยวของแจกแบบประเมินแกผูเขารวมประชุมในชวงเวลา 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
มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมฯในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.79 , S.D. = 0.40)
เมื่อพิจารณารายดานพบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อจําแนกตามรายดาน พบวา
ความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมครั้งนี้
1. ดานการบริหารจัดการ พบวา มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมฯในภาพรวมยูในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.79 , S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณารายขอ พบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ
2. ดานวิทยากร พบวา มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการอบรมฯในภาพรวมยูในระดับมากที่สุด ( X =
4.60 , S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณารายขอ พบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยูในระดับมากที่สุดเปนสวนใหญ
3. ดานเนื้อหาสาระ และการนําไปใชประโยชน พบวา มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการอบรมฯใน
ภาพรวมยูในระดับมาก ( X = 4.62 , S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณารายขอ พบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยู
ในระดับมากที่สุดเปนสวนใหญ
ปญหาที่พบ
ชวงเวลาที่จัดโครงการ เปนชวงใกลสิ้นปงบประมาณ สงผลใหการบริหารจัดการหลายๆดาน พบปญหา เชน
ผูเขารวมการอบรมติดภารกิจในการออกนิเทศฟารมเกษตรกร ซึ่งเปนงบประมาณเพิ่มเติมที่มหาลัยอนุมัติ ตองเรง
ดําเนินโครงการหลาย ๆ กิจกรรม
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
3 อันดับแรกที่มีคะแนนสูงสุด ไดแก ควรจัดประชุมนอกสถานที่เพื่อจะไดมีสวนรวมกันมากขึ้น ควรจัดประชุม
ใหเหมาะสมกับระยะเวลา ควรจัดประชุมใหเหมาะสมกับระยะเวลา ควรมีระยะเวลาพอสมควรในการจัด ตามลําดับ
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สานักงานคณบดี โทร.ภายใน ๗๐๑
ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๓/ว ๘๖๕
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรียน บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้กาหนดจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : โครงการเทคนิคการ
เขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG ๑๐๙) วิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ คือ ท่านที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ วัตถุประสงค์ในการดาเนินโครงการเพื่อให้บุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรสามารถเขียนโครงการได้ และทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ในการนี้ เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงขอเชิญบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเทคนิคการเขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับการ
อนุมัติงบประมาณ ในวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (กาหนดการดังแนบ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

กาหนดการ
โครงการเทคนิคการเขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG ๑๐๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
*****************************
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

ลงทะเบียน
กล่าววัตถุประสงค์การดาเนินโครงการ 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.

นาเสนอตัวอย่างการเขียนโครงการ ซักถาม และปิดโครงการ



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สานักงานคณบดี โทร.ภายใน ๗๐๑
ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๓/๘๖๗
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร

๐
ร

เรียน รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์
ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้กาหนดจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : โครงการเทคนิคการ
เขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG ๑๐๙) โดยมีวัตถุประสงค์ในการดาเนินโครงการเพื่อให้บุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรสามารถเขียนโครงการได้ และทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั้น
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เล็งเห็นความสามารถ รอบรู้ ในประสบการณ์ของท่าน จึงขอเรียน
เชิญท่านที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ เป็นวิทยากรเพื่อบรรยาย
ให้ความรู้เทคนิคการเขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG ๑๐๙)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาในการอนุเคราะห์การเป็นวิทยากรในครั้งนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้การอนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

แบบตอบรับการวิทยากร
โครงการเทคนิคการเขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG ๑๐๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์
ชื่อ – สกุล ....................................................................................................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ชื่อหน่วยงาน.................................................................................................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่อยู่หน่วยงาน..............................................................................................................................
๐๘-๑๒๖๑-๔๙๔๙
๐๔๒-๙๗๐๐๔๗
เบอร์โทรศัพท์.......................................................เบอร์
มือถือ......................................................
 ยินดีเป็นวิทยากร
 ไม่สามารถเป็นวิทยากรได้
ลงชื่อ...............................................................
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์
(......................................................................)
๑๕ อน.........................พ.ศ..............
กันยายน
๒๕๖๐
วันที่...........เดื

สานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4274-3682
ผู้ประสานงาน นางกิรอัชฌา แถมสมดี 09-4295-6146
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แบบประเมินผล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการเทคนิคการเขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG ๑๐๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
*****************************************************************************************************************
คาชี้แจง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินโครงการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดประชุมในครั้งต่อไป
ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม (โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องว่างหน้าข้อความที่ตรงกับสถานะของท่าน กรณีมีสถานะ มากกว่า
๑ สถานะให้เลือกตอบสถานะสูงสุดเพียงสถานะเดียว)
สถานะผูเ้ ข้าร่วมประชุม
 ๑. ผู้บริหาร
 ๒. บุคลากรสายวิชาการ
 ๓. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

 ๔. นักศึกษา
 ๕. อื่น ๆ (ระบุ) ..................................................

ตอนที่ ๒ ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ (โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความคิดเห็น)
ระดับความคิดเห็น ๕ = มากที่สุด
๔ = มาก
๓ = ปานกลาง
๒ = น้อย
ประเด็น

๕

๑ = น้อยที่สุด
ระดับความคิดเห็น
๔
๓
๒

๑. ด้านการบริหารจัดการ
๑.๑ การต้อนรับ การอานวยความสะดวก 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 การจัดลาดับความสัมพันธ์ของเนื้อหา
๒.๔ การบรรยายครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๒.๕ วิทยากรมีการเตรียมความพร้อม
๒.๖ การตอบคาถามชัดเจน ตรงประเด็น
๒.๗ การใช้ระยะเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา
๓. เนื้อหาสาระ และการนาไปใช้ประโยชน์
๓.๑ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโครงการ
๓.๒ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกรอบงบประมาณ แนวทางปฏิบตั ิที่ถูกต้อง
๓.๓ สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
๔. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อการประชุม ในครั้งนี้
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ (โปรดระบุ)
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

เมื่อท่านกรอกรายละเอียดเรียบร้อยเเล้ว กรุณาส่งคืนที่จุดรับลงทะเบียน/สานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ** ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง **

๑

แผนงานบูรณาการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
หน่วยงานเจ้าภาพสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ................ลบ.
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนฯ 12

เป้าหมายแผนฯ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 1เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็ง และเป็นฐานในการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

เป้าหมายที2่ เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและพื้นที่การทาเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

1.1อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรขยายตัวไม่ต่ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี

2.1 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร เพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาท/
ครัวเรือนในปี 2564

ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนฯ 12

ยุทธศาสตร์จัดสรรงปม.
ปี 62

ผลสัมฤทธิ์/Impact

หน่วย :ล้านบาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2562

1

2.2 พื้นที่การทาเกษตรกรรมยั่งยืน เพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านไร่ ในปี 2564

-
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เกษตรกรของประเทศไทยมีรายได้สุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน (จุดเน้น :ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ตัวชี้วัด
เป้าหมายแผน
บูรณาการ

1.1. เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
เชิงคุณภาพ : ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนการผลิตเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตจริงแตกต่างกัน ไม่เกินร้อยละ 10

2.1 เชิงปริมาณ : รายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรไม่น้อยกว่า 61,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี
เชิงคุณภาพ : จานวนเกษตรกรที่ได้รับการยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) คิดเป็นร้อยละ 11 ของเกษตรกรในวัยแรงงาน (18-64 ปี)

1.1.1 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความ
ต้องการของตลาด(ต้นทาง)

1.1.2 การพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการแปรรูปสินค้า
เกษตร(กลางทาง)

1.1.3 การพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการตลาดสินค้า
เกษตร(ปลายทาง)

2.1.1 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (ต้นทาง)

1.1.1.1 ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3

1.1.1.2 มูลค่าเพิ่มของสินค้า
อุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3

1.1.1.3 เกษตรกรมีช่องทาง
จาหน่ายสินค้าเกษตรไม่น้อย
กว่า .... แห่ง

2.1.1.1 จานวนเกษตรกร
ยกระดับเป็น Smart Farmer
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า … ราย

มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน อ้อย สับปะรด ไม้ผล (ลาไย ทุเรียน เงาะ มังคุด) ยางพารา ปศุสัตว์ (โคนม โคเนื้อ)
ประมง (กุ้ง ปลานิล)

ตัวชี้วัดแนวทาง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ/Project Based

62

-

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการเสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งและส่งเสริมเกษตรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
แผนบูรณการ/Outcome
(เจ้าภาพ)

แนวทาง

61

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) โครงการส่งเสริมการทาการเกษตรแบบแม่นยา
(ก.เกษตรฯ/ก.ศึกษาฯ)
5. การพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์

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
มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสาคัญ
(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

2. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง

1. โครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (ก.เกษตรฯ/ก.แรงงานฯ
/ก.ศึกษาฯ)
2. โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ก.
ศึกษา)
3. พัฒนากาลังแรงงานภาคเกษตร
(ก.เกษตรฯ/ก.แรงงานฯ /ก.ศึกษาฯ)

2.1.2 การพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร (กลางทาง)

2.1.3 การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ปลายทาง)

2.1.1.2 จานวนเกษตรกรที่ได้รับ
การอบรมผ่าน ศพก. ... ราย
และจานวน ศพก. ที่ได้รับการ
ยกระดับเพิ่มขึ้น xxx แห่ง

2.1.2.1 จานวนสหกรณ์
การเกษตรที่ได้รับการยกระดับชั้น
เพิ่มขึ้น … แห่ง

2.1.2.2 จานวน สถาบันเกษตรกร มี
การจัดตั้งในรูปแบบประชารัฐ … แห่ง
ธนาคารสินค้าเกษตรไม่น้อย … แห่ง

2.1.3.1 พื้นที่การเกษตรแปลง
ใหญ่ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาไม่น้อยกว่า … แปลง

2.1.3.2 พื้นที่การผลิตไม่
เหมาะสมตาม Agri Map
ได้รับการปรับเปลี่ยนไม่
น้อยกว่า …. ไร่

2.1.3.3 จานวนพื้นที่เกษตรกรรม
ยั่งยืนไม่น้อยกว่า 700,000 ไร่

1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ก.เกษตรฯ)
2. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริม
การเกษตร)

1. โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง
สหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ (กรม
ส่งเสริมสหกรณ์)
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ (กรม
ส่งเสริมสหกรณ์)

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

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

1. โครงการพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศแผนที่เกษตรเพื่อ
การบริหารจัดการเชิงรุก
(ก.เกษตรฯ /ก.วิทย์)
2. โครงการบริหารจัดการเขต
เกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้า
เกษตรทีส่ าคัญ (ก.เกษตรฯ)

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

สศก. (7 ก.ย.60)

วันที่ 8 กันยายน 2560
ณ หองประชุมสํานักงบประมาณ

แนวทาง
ตัวชี้วัดแนวทาง

1. พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานและสรางโอกาสในการเขาถึงและใชประโยชน.จากเทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสรางรายไดสําหรับประชาชนทุกกลุ5ม
1. จํานวนบริการที่หน5วยงานของรัฐพัฒนาโดยใชประโยชน.จากโครงข5ายเน็ตประชารัฐ ไม5นอยกว5า xx เรื่อง
2. ประชาชนมีทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางปลอดภัยและสรางสรรคเพิ่มขึ้น รอยละ xx
3. มีหมู5บานที่คาขายสินคาชุมชนออนไลน. เพิ่มขึ้นรอยละ xx และรอยละของมูลค5าการคาขายชุมชนที่เพิ่มขึ้นต5อปT

โครงสรางพื้นฐาน

จัดใหมีบริการ

ส5งเสริมการใช

Lastmile

Digital Health / Digital
Learning & Knowledge
/ Digital Agriculture

Digital Literacy/
e-Commerce ชุมชน

แนวทาง
ตัวชี้วัดแนวทาง

2. บูรณาการการทํางานของภาครัฐสู5การเป^นรัฐบาลดิจิทัล
1. ผลการจัดอันดับ e-Government Development Index ดาน Online Service โดย United Nation (UN)
ดีขึ้นไม5นอยกว5า xx อันดับ (ปeจจุบันอันดับที่ 79)
2. จํานวนชุดขอมูลเปhด High value datasets ที่มีการเปhดเผยเพิ่มขึ้น 20 ชุดขอมูล
3. จํานวนระบบการวิเคราะห.ขอมูลขนาดใหญ5ของภาครัฐ (Big data analytics) xx เรื่อง

Shared Infra/Shared
Service
GIN
Cloud

ระบบบริการ…
บูรณาการฐานขอมูล
Open Data
Big Data
Common Platform

ช5องทางการ
ใหบริการ
ศูนย.กลางการบริการ
ภาครัฐ

แนวทาง
ตัวชี้วัดแนวทาง

3. พัฒนากําลังคนดานดิจิทัลรองรับการพัฒนาทั้งในปeจจุบันและอนาคต
1. รอยละของผูทํางานดานดิจิทลั ต5อผูมีงานทําทัง้ หมดเพิม่ ขึ้นไม5นอยกว5ารอยละ 2.1
2. จํานวนผูไดรับการรับรองคุณวุฒิ/ประเมินทักษะดานดิจทิ ัล เพิ่มขึ้นรอยละ xx
3. จํานวนคนที่เขาสูตลาดแรงงาน ???

ตนทาง

กลางทาง

ปลายทาง

การพัฒนาหลักสูตร
(หลายระดับ?)

การอบรม

การประเมินและ
รับรอง

กําหนดมาตรฐาน
อาชีพ

มาตรการรองรับ
ตลาดแรงงาน

แนวทาง

4. ส5งเสริมระบบนิเวศที่เอื้ออํานวยต5อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

ตัวชี้วัดแนวทาง

1. มูลค5าพาณิชย.อิเล็กทรอนิกส.เพิม่ ขึ้นไม5นอยกว5า รอยละ 4
2. จํานวนนวัตกรรมดิจิทัลทีเ่ ขาสูต5 ลาดเชิงพาณิชย. xx เรื่อง
3. ผลการจัดอันดับ Global Cybersecurity Index โดย ITU ดีขึ้นไม5นอยกว5า xx อันดับ

ตนทาง
การวาง ecosystem (การสราง
ความมั่นคงปลอดภัยในการใชงาน)
Cybersecurity
การอํานวยความสะดวกของภาครัฐ
การวางกฎระเบียบต5างๆ ที่ใช
สนับสนุน
สรางความเชื่อมั่นในการใช
เทคโนโลยี

กลางทาง
การส5งเสริม
ผูประกอบการ
การสรางความเชื่อมั่น
ของผูบริโภค

ปลายทาง

แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการ.....................................
แนวทางการดาเนินงาน : ………………………………………………………………………
ตัวชี้วัดแนวทาง : ………………………………………………………………………
1. โครงการ..........................................................................................
2. เหตุผลความจาเป็น
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
3. วัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
4. เป้าหมายโครงการ (Outputs)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
7. กิจกรรม - วิธีดาเนินการ (Activity)
(และกรุณาระบุลักษณะของกิจกรรม : ต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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8. ตัวชี้วัดกิจกรรม
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
9. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
10 งบประมาณ
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
11. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
12. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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