
ชลลดา  นันทวิสัย
8  มีนาคม 2565



บทบาทของ
สถานศกึษา และการ
จดัท าแผนฯอยา่งเป็น
ระบบ และยั่งยืน

บทบาทของ
สถานศกึษาในการ
สรา้งจิตส านกึ

คณุธรรม จริยธรรม
ของสถานศกึษาใน
การด าเนินงาน

กองทนุ

บทบาทของ
สถานศกึษาในการ
สรา้งวินยัทาง

การเงินในกบัผูกู้ยื้ม

แนวคิดในการสรา้ง
จิตส านกึใหก้บัผู้
กูยื้มสูแ่ผนฯท่ียั่งยืน

√

√

√



• เพื่อให้ผู้เข้าเรียนมีแนวคิดในการจัดท าแผนปฎบิัติการในการสร้าง
จิตส านึกให้กับผู้กู้ยืม
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดท าแผนปฎิบัติการในสถานศึกษาที่

ยั่งยืนได้

วัตถุประสงค์



แนวคิด..........

การสรา้งจิตส านกึ

เครื่องมือการจดัท าแผน



การสร้าง/ปลุกจิตส านึก



เราจะเป็น  “หน่ึงคน” ทีลุ่กขึน้มาท าสิ่งดีๆ ใหก้ับสังคม



จิตส านึกคืออะไร
การคิด พูด ท า ที่ผ่านการไตร่ตรอง พิจารณา 

อย่างมีระบบ มีเหตุผล

ภูเขาน  าแข็งที่อยู่พ้นน  า สิ่งที่
มนุษย์แสดงออกมา แยกแยะได้ว่า

อะไรควร ไม่ควร



จิตส านึกที่ดี......
เราอยากให้ นศ.มีคืออะไร

จติส ำนกึ

รูจั้กหนำ้ที่

ควำม
รับผดิชอบ

เสยีสละ
เพือ่

สว่นรวม

มคีณุธรรม

มจีรยิธรรม

ปฎบิตัติำม 
กม.



18 – 254 วนั 

96 คน (21-45 ปี)

กนิแบบสขุภำพด ี
(27)

ดืม่น ้ำทัง้ขวดหลงั
อำหำรกลำงวนั

(31)
ออกก ำลงักำย (14)

ไมไ่ดเ้ป็นสิง่ทีท่ ำมำกอ่น

สำมำรถปฎบิตัไิดท้กุวนั (หำกคดิ
จะท ำ)

ไมม่สีถำนกำรณ์มำบงัคบัใหท้ ำ

Median 
66 วนั



สร้าง/ปลุกจิตส านึกท าได้ : เชื่อหรือไม่ ?

เชื่อ ไม่เชื่อ



โครงการคืออะไร แผน หรอื เคา้โครงตามท่ีก าหนดไว ้มาจาก
ค าวา่ Project

หมายถึง การด าเนินกิจกรรมท่ีประกอบดว้ย 
วตัถปุระสงค ์ขอบเขตของการด าเนินงาน  
ระยะเวลา  งบประมาณ การประเมินผลPDCA

P

D

C

A



ท าท าไม...ท าเพื่ออะไร/ ท าแล้วจะได้อะไร

จะท าอย่างไร....ออกแบบโครงงานหรือกิจกรรม

ท าได้จริงหรือไม่...เป็นไปได้หรือไม่

ผลที่คิดไว้จะออกมาเป็นอย่างไร...คาดการณ์ล่วงหน้า

สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการจัดท าโครงการ

Purpose

Process

Performance



อยากให้ นศ.มีจิตส านึกในเรื่อง........

จิตส านึก

รู้จักหน้าที่

ความ
รับผิดชอบ

เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม

มีคุณธรรม

มีจริยธรรม

ปฎิบัติตาม กม.

จัดการสอนแก่เด็ก
ยากไร้

ท า Face shield

บริจาคโลหิต ขยะเป็นทุน

ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

รณรงค์สวมหมวก
กันน๊อค

การออม

โครงการ/กิจกรรม ที่จัดให้แก่ นศ
......

จ านวน/รอ้ยละ นศ.ท่ีเขา้รว่มโครงการ

ผลการด าเนินโครงการ

ผลการประเมิน ดา้นทศันคติ 
นกัศกึษา

ผลการประเมิน ความพงึพอใจของ
ผูร้บัผลงาน/ลกูคา้



องคป์ระกอบการ
เขียนโครงการ

ค าถาม โครงสร้าง-โครงการ
จะท าอะไร ชื่อโครงการ
ท าไมต้องท า หลักการและเหตุผล
ท าเพื่ออะไร วัตถุประสงค์
ท ากับใคร ท าแค่ไหน  ท าเท่าไร เป้าหมายการด าเนินงาน
ท าอย่างไร วิธีด าเนินการ
จะท าเมื่อไร นานแค่ไหน ระยะเวลาด าเนินการ
ใช้ทรัพยากรเท่าไร ได้มาจากไหน งบประมาณ แหล่งที่มา
ใครท า ผู้รับผิดชอบโครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ การติดตามและประเมินผล
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว จะได้อะไร ผลที่คาดว่าจะได้รับ



ชื่อโครงการ
เลือกชื่อที่สั้น สื่อถึงกิจกรรมชัดเจน เหมาะสม 

เข้าใจง่ายแสดงจุดมุ่งหมายและกิจกรรมที่ชัดเจน

ช่ือโครงการ

หลกัการและเหตผุล

วตัถปุระสงค์

กลุ่มเปา้หมาย

วิธีด  าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ

งบประมาณ แหล่งท่ีมา

ผูร้บัผิดชอบโครงการ

การประเมินผล

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั



การตั งชื่อโครงการ
ท าอะไร เพื่ออะไร เพื่อใคร ชื่อโครงการ

ขยะเป็นทุน ขยะเป็นทุน

จัดการสอน เด็กยากไร้ จัดการสอนแก่เด็กยากไร้

ท าเจลล้างมือ ป้องกันการติดเช้ือ ท าเจลล้างมือป้องกันการติดเช้ือ

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์ บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพ่ือมนุษย์



การเขียนหลักการและเหตุผลนั น ให้แบ่งเป็น 3 ย่อหน้า ตอบ 3 ค าถาม คือ ท าไม
ต้องท า จะท าอย่างไรคร่าวๆ และท าแล้วจะได้อะไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับ

• เนื่องจาก/ จาก / ตามที่ / ปัจจุบัน

• เพื่อให้ / จาก / ด้วยเหตุนี  

• ดังนั น / โดย

หลักการและเหตุผล 

เกริน่น าเขา้สู่ประเด็น  ระบสุถานการณ ์ สิ่งท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั ท่ีส่งผลใหต้อ้งท า
โครงการ

ระบกุารแกไ้ขปัญหา วิธีการท่ีจะด าเนินการ 

สรุปจาก วรรคท่ี 2 เขา้สู่จดุหมายของโครงการและอาจกล่าวถึงผลท่ีเกิดขึน้เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาในวรรคท่ี 1

ช่ือโครงการ

หลกัการและเหตผุล

วตัถปุระสงค์

กลุ่มเปา้หมาย

วิธีด  าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ

งบประมาณ แหล่งท่ีมา

ผูร้บัผิดชอบโครงการ

การประเมินผล

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั



วัตถุประสงค์

เป็นการแสดงถึงความตอ้งการท่ีจะ
กระท าสิ่งตา่งๆ ภายในโครงการให้
ปรากฎผลเป็นรูปธรรมมีความ

ชดัเจน  ไม่คลมุเครอื

วิธีการเขียน จะขึน้ตน้ดว้ย เพื่อ + 

กรยิา (พฒันา / สง่เสรมิ / แกไ้ข / 
เสรมิสรา้ง /รณรงค.์....) + สิ่งท่ี

ตอ้งการใหเ้กิดขึน้ + กลุม่เปา้หมาย

ช่ือโครงการ

หลกัการและเหตผุล

วตัถปุระสงค์

กลุ่มเปา้หมาย

วิธีด  าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ

งบประมาณ แหล่งท่ีมา

ผูร้บัผิดชอบโครงการ

การประเมินผล

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั



ตวัอย่างการเขยีนวตัถุประสงค์
เพื่อ กิริยา สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ น กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อ พัฒนา ยกระดับและเพิ่มศักยภาพ “ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน”

เพื่อ ส่งเสริม ให้เกิดการออมและการวางแผนการเงิน นักศึกษาผู้กู้ยืม

เพื่อ เสริมสร้าง วินัยในการทิ้งขยะ บุคลากรและนักศึกษา



ความแตกต่าง
ระหว่าง วัตถุประสงค์และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

•วัตถุประสงค์เป็นเรื่องที่ต้องท า
•ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

หลังจากโครงการสิ้นสุด
• เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วผลที่คาดไว้ อาจเป็นไป

ตามท่ีคาดหรือไม่ก็ได้



เป้าหมายการด าเนินงาน (ตัวชี วัดความส าเร็จ และกลุ่มเป้าหมาย)
• ระบุเป็นประเภทลักษณะ และ ปริมาณ ให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ และ ความสามารถในการท างานของ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

• เชิงปริมาณ  = จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

• เชิงคุณภาพ = ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการ

ช่ือโครงการ

หลกัการและเหตผุล

วตัถปุระสงค์

เปา้หมายการด าเนินงาน

วิธีด  าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ

งบประมาณ แหล่งท่ีมา

ผูร้บัผิดชอบโครงการ

การประเมินผล

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

โครงการแปลงขยะเป็นทุน
เป้าหมาย  ทุนการศึกษา  
ตัวชี วัด  จ านวนเงินทุนการศึกษา
ค่าเป้าหมาย 2,000 บาท



สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

เน้นที่ผลลพัธ์มากกว่า
กระบวนการ

สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าได้

มีความหมายและมี
ความสัมพันธ์กับ

ผลลัพธ์
ท้าทาย

คุณลักษณะของตัวชี วัด
ทางตรง

ทางออ้ม



การตั้งตวัช้ีวดั 
วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด วิธีการวัด

เพื่อสร้างวินัยการ
ทิ้งขยะให้กับ
บุคลากรและ

นักศึกษา

บุคลากรและนักศึกษาทุกคน ทิ้ง
ขยะในสถานที่ ที่ได้จัดไว้

แบบสอบถาม  การสังเกตุ

ไม่มีขยะในสนามของโรงเรียน การสังเกตุ



การตั้งตวัช้ีวดั 
วัตถุประสงค์ ตัวชี วัด วิธีการวัด

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ

นักศึกษาในการ
ด าเนินงานการคัด
แยกขยะที่ถูกวิธี

ร้อยละ 95 ของนักศึกษาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานการคัดแยกขยะที่
ถูกวิธี

ใบลงทะเบียน



วิธีการ
ด าเนินงาน

• งานหรือกิจกรรมที่ก าหนดขึ นเป็นขั นตอนตามล าดับก่อนหลัง
เพื่อใช้ปฎิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยวิธีการ
ด าเนินการจะน าวัตถุประสงค์ มาจ าแนกเป็นรายกิจกรรมย่อย
• ตัวอย่างวิธีการเขียนแนวทางการด าเนินงาน (Time line)

ช่ือโครงการ

หลกัการและเหตผุล

วตัถปุระสงค์

กลุ่มเปา้หมาย

วิธีด  าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ

งบประมาณ แหล่งท่ีมา

ผูร้บัผิดชอบโครงการ

การประเมินผล

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั



ระยะเวลาในการด าเนินงาน

• ระบ ุระยะเวลาตัง้แตเ่ริม่ตน้โครงการ จน เสรจ็สิน้โครงการว่าใชเ้วลาทัง้หมดเท่าใด 
โดยแสดงใหเ้หน็จดุเริม่ตน้และสิน้สดุของโครงการ

ช่ือโครงการ

หลกัการและเหตผุล

วตัถปุระสงค์

กลุ่มเปา้หมาย

วิธีด  าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ

งบประมาณ แหล่งท่ีมา

ผูร้บัผิดชอบโครงการ

การประเมินผล

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

1 พ.ค. 2565 – 30 เม.ย. 2566 



งบประมาณและแหล่งที่มา
• เป็นการระบคุา่ใชจ้่ายท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินงาน กิจกรรมขัน้ตอนตา่งๆ โดยจะแจกแจงเป็น
รายการยอ่ยๆ สอดคลอ้งกบัวิธีการด าเนินงาน

ช่ือโครงการ

หลกัการและเหตผุล

วตัถปุระสงค์

กลุ่มเปา้หมาย

วิธีด  าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ

งบประมาณ แหล่งท่ีมา

ผูร้บัผิดชอบโครงการ

การประเมินผล

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณ

ประชุมชี้แจงการสร้างจิตส านึกฯ ค่าอาหาร  50 บ.x 50 คน 2,500

ประชุมให้ความรู้การท าปุ๋ย ค่าอุปกรณ์  1,000 บาท 1,000

ด าเนินการท าปุ๋ย ค่าอุปกรณ์  3,000 บาท

ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน ค่าอาหาร 50 บ. X 50 คน 2,500

รวมเป็นเงิน 6,000

งบประมาณนีเ้บิกจ่ายจาก งบสนบัสนนุกิจกรรมนกัศกึษา



ผู้รับผิดชอบโครงการ

•เป็นการระบุว่าใคร หรือ หน่วยงานใด
เป็นผู้รับผิดชอบ  และมีขอบเขตความ
รับผิดชอบอย่างไรบ้าง

ช่ือโครงการ

หลกัการและเหตผุล

วตัถปุระสงค์

กลุ่มเปา้หมาย

วิธีด  าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ

งบประมาณ แหล่งท่ีมา

ผูร้บัผิดชอบโครงการ

การประเมินผล

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั



การติดตามและประเมินผล

•แสดงการติดตาม การควบคุมและ การประเมินผลโครงการ
เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้
•ใช้เครื่องมืออะไร ในการประเมินผล 
•ระยะเวลาในการประเมินผล ใครเป็นผู้ประเมิน
•ผลการประเมินสามารถน ามาพจิารณาประกอบการ
ด าเนินงาน เตรียมโครงการทีค่ล้านคลึง หรือเกี่ยวข้อง ใน
เวลาต่อไป



ผลที่คาดว่าจะได้รับ
•เป็นการระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนิน
โครงการ ควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ช่ือโครงการ

หลกัการและเหตผุล

วตัถปุระสงค์

กลุ่มเปา้หมาย

วิธีด  าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ

งบประมาณ แหล่งท่ีมา

ผูร้บัผิดชอบโครงการ

การประเมินผล

ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เข้าใจ 
รู้บทบาท และมีความรับผิดชอบต่อสังคม








