
สรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562 
ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมการจดัการความรู ้เพื่อตอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ข้อที่ 6 บริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล ในมาตรการ ข้อที่ 2.5 
สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินการจัดการความรู้ (KM) เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
  ดังนั้น คณะกรรมการจัดการความรู้ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา จึงมติเห็นว่า บุคลากรในหลายแผนกไม่มี
ความรู้ หรือความช านาญในการเขียนโครงการ ซึ่งเป็นเรื่องจ าเป็น เนื่องจากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ก็
ตาม บุคลากรควรจะได้มีการวางแผนหรือวางกรอบในการท างาน โดยต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในโครงการหรือ
กิจกรรม นั้น ๆ และสามารถวางแผนการด าเนินงานและด าเนินกิจกรรมให้เป็นตามแผน รวมทั้งมกีารประเมินผล 
และน าผลที่ได้ น ามาปรับปรุงต่อไป จึงได้ก าหนดหัวข้อการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ “การเขียนโครงการ” ในวันที่ 
13 พฤศจิกายน เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยวิทยากร คือ รกัษาการ ผู้อ านวยการศูนย์
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว  

    

โดยมีเนื้อหาสรุปได้ดังนี ้
  โครงการ  หมายถึง  การวางแผนล่วงหน้าทีจ่ัดท าขึ้นอย่างมีระบบ  ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลาย
กิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน มีเป้าหมายเพื่อการผลิตหรือการให้บริการเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพของ
แผนงาน  การเขียนโครงการจึงเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของการวางแผนที่จะท าให้องคก์รบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย โครงการที่ด าเนินการ ต้องมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ของศูนย์ดิจิทัล-
เพื่อการศึกษา และแผนปฏิบัติงานของศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ดังภาพ 



 

                          

ในการเขียนหรอืจัดท าโครงการ มีผู้ที่เกี่ยวขอ้ง ดังนี้ 
  1. ผู้อนุมัต ิ
  2. ผู้ท าโครงการ 
  3. กลุ่มเป้าหมาย 
  4. ผู้ประเมิน 
 

                           

  ในการอบรมการเขียนโครงการครั้งนี้ วิทยากรได้ใชแ้บบฟอร์มของกองแผนและพัฒนา คือ แบบ 
103  From-project-103  มาเป็นตัวอธิบายเพื่อจะได้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังน้ี 
   1.  ชื่อโครงการ (Title of the project) ต้องเขียนให้ ชัดเจน สั้น กระชบั เข้าใจง่าย ดึงดูดความ

http://www.lib.hcu.ac.th/KM/wp-content/uploads/2019/10/From-project-103.docx


สนใจ และเฉพาะเจาะจงว่าจะท าอะไร และ บอกสาระและโครงการในเบื้องต้น 
   2.  ผู้รับผิดชอบ(Project Organizer) หน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นผู้จัดท าโครงการ 
   3.  ลักษณะโครงการ (Type of the Project) เป็นโครงการประเภทใด เช่นการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หรือโครงการฝึกอบรม ฯลฯ 
   4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (ระบุพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย) 
   5. หลักการและเหตุผล (Rationale) เป็นการอธิบายเหตุผลที่สนับสนุนความส าคัญของหัวเรื่อง
และความจ าเป็นในการจัดท าโครงการ ซึ่งเป็นส่วนที่ยากที่สุด 

                                

6. วัตถุประสงค์ (Objectives) ของโครงการ ระบุวัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการเป็นข้อ ๆ ไมค่วร 
เกิน 3 ข้อ 



                          

ตัวอย่างประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

                           

  7.  ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมายการด าเนินงาน (Indicators and Target) ก าหนดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายให้ชัดเจนเป็นข้อ ๆ ตามล าดับ 
  8. แผนงานด าเนินงาน (Operational Plan) ต้องท าแผนและเป้าหมายให้ชัดเจน ได้แก่ สถานที ่ระยะเวลา 
และเป้าหมาย 



  9. ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม (Type of Delivery system) ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการกิจกรรมที่
เป็นขั้นตอนตามล าดับ ก่อน- หลัง หรือ อาจจะระบุเป็น P (Plan) D (Do) C (Check) A (Act) 

ตัวอย่างแผนการด าเนินงานโครงการ 

                                   

  10. งบประมาณการรายได้ (Estimated Income) แจงรายละเอียดงบประมาณรายได้ให้ชัดเจน เช่น 
ค่าลงทะเบียน ฯลฯ 
  11. งบประมาณรายจ่าย (Estimated Expenditure) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใชส้อย ฯลฯ 

ตัวอย่างงบประมาณโครงการ 

                                    



  12. ผลที่คาดว่าจะได้รับภาพรวม (Expected Outcome) ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการท าโครงการ โดย

ระบุประโยชน์ที่คิดว่าจะได้จากความส าเร็จเมื่อสิ้นสุดโครงการ เรียงล าดับเป็นข้อ ๆ และสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค ์ มีผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) หรือมีผลกระทบ (impact) อย่างไรบ้าง 

                               
   

   

   

  

 

  
 

เมื่อโครงการสิ้นสุดแล้ว ต้องมีการประเมินผลโครงการ โดยพิจาณาได้ดังนี้

1. เป็นการติดตาม การควบคุม การประเมนิ ผลโครงการเพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์

2. ควรระบุวิธีการที่ใช้ในการประเมินผลโครงการไว้ให้ชัดเจน

3. ใช้เครื่องมืออะไรในการประเมินผล ระยะเวลาในการประเมินผล ใครเป็นผู้ประเมิน ผลของการประเมิน

สามารถน ามาพิจารณาประกอบการด าเนินการเตรียมโครงการท่ีคล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องในเวลาต่อไป

  การจัดกิจกรรมการแลกเปลย่ี นเรียนรู้ในครง้ั นี้ท าให้ผู้เข้ารบั การอบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจและมที ักษะ 
ในการเขียนโครงการมากขึ้น และส่งผลให้กจิ กรรมต่าง ๆ ของศูนย์ด ิจิทัลเพื่อการศึกษา มีรูปแบบการเขียน 

โครงการท่ี ชัดเจนและสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 




