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การเขียนโครงการ 

แบบประเพณีนิยม 

(Conventional  Method) 

เริม่คิดจาก 

งบประมาณ  & คน 

แบบเหตผุลสมัพนัธ ์

(Logical  Framework 

  Method) 

เริม่คิดจาก 

ทรพัยากร ตอ้งการใหเ้กิดอะไร 

จากโครงการ 

ตอบสนองการท างบประมาณ 

แบบแสดงรายการ 

ตอบสนองการท างบประมาณ 

แบบม ุง่เนน้ผลงาน 



การเขียนโครงการ 

แบบประเพณีนิยม 

(Conventional  Method) 

วิธีเขียน 

แบบเหตผุลสมัพนัธ ์

(Logical  Framework 

  Method) 

วิธีเขียน 

อธิบายเหตผุล 

แสดงความสมัพนัธ ์

ระหว่างโครงการกบั 

จดุม ุง่หมายของแผนงาน 

พรรณนา 



การเขียนโครงการแบบเหตผุลสมัพนัธ ์

แสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธอ์ยา่งเป็นระบบ 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ - จดุม ุง่หมายของแผน 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ - ผลงานท่ีตอ้งการ 

 กระบวนการท างาน -  ทรพัยากรของโครงการ 

ทรพัยากร – ผลผลิตจากโครงการและผลลพัธ ์

ความสมัพนัธใ์นเชิงเหตแุละผลท่ีประสานกนัทัง้ใน 

แนวตัง้และแนวนอน 



จดุเด่นของโครงการแบบเหตผุลสมัพนัธ ์

 การก าหนดตวัช้ีวดัความส าเรจ็ เป็นรปูธรรม 

ทกุคนเขา้ใจโครงการทัง้หมดไดโ้ดยง่าย 

ผ ูบ้รหิารมัน่ใจในการอนมุติัโครงการ 

ผ ูร้บัมอบโครงการ มีความมัน่ใจในการน าไปปฏิบติั 

ประเมินผลสมัฤทธ์ิของโครงการไดท้นัที 



ลกัษณะการวางแผนโครงการแบบ  Log Frame 
Goal 

Purpose Purpose 

Outputs Outputs Outputs Outputs Outputs 

Activities Activities Activities Activities Activities 

Inputs Inputs Inputs Inputs Inputs 



ความสมัพนัธเ์ชิงเหตแุละผล 

ค าสรปุ 

สาระส าคญั 

ตวัช้ีวดัความ 

ส าเรจ็ 

หลกัฐาน/แหลง่ 

พิสจูน ์

เง่ือนไข

ความส าเรจ็ 

จดุม ุง่หมาย 

(Goal) 

วตัถปุระสงค ์

(Purpose) 

ผลผลิต/ผลงาน 

(Outputs) 

กิจกรรม/ปัจจยั 

(Activities &Inputs) 



ความสมัพนัธเ์ชิงเหตแุละผล 

ค าสรปุ 

สาระส าคญั 

ตวัช้ีวดัความ 

ส าเรจ็ 

หลกัฐาน/แหลง่ 

พิสจูน ์

เง่ือนไข

ความส าเรจ็ 

จดุม ุง่หมาย 

(Goal) 

สิ่งท่ีตอ้งการบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละ

เป้าหมาย 

วตัถ ุ

ประสงค ์

(Purpose) 

วตัถปุระสงคมี์ 3 ระดบั 

สงูสดุ  เป็นวตัถปุระสงคซ่ึ์งเป็นท่ีมาของโครงการ 

กลาง  เป็นวตัถปุระสงคท่ี์สนบัสนนุวตัถปุระสงค ์

            สงูสดุ 

ลา่ง    เป็นวตัถปุระสงคท่ี์เกิดข้ึนทนัทีจากการ 

            ปฏิบติังาน 



ความสมัพนัธเ์ชิงเหตแุละผล 

ค าสรปุ 

สาระส าคญั 

ตวัช้ีวดัความ 

ส าเรจ็ 

หลกัฐาน/แหลง่ 

พิสจูน ์

เง่ือนไข

ความส าเรจ็ 

ผลผลิต/ผลงาน 

(Outputs) 
1.  ท่ีเกิดจากโครงการส้ินสดุ 

2.  สิ่งท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม 

กิจกรรม/ปัจจยั 

(Activities  

& 

Inputs) 

กิจกรรมแต่ละอยา่ง  ใชง้บประมาณจ านวน

เท่าไร 

กิจกรรมแต่ละกิจกรรม มีบคุลากรเท่าไร 

 



ตวัอยา่งโครงการ 

สรปุ

สาระส าคญั 

ตวัช้ีวดั 

ความส าเรจ็ 

แหลง่ขอ้มลู 

วิธีพิสจูน ์

เง่ือนไข 

ความส าเรจ็ 

จดุม ุง่หมาย ผลิต

นกัศึกษา 

ใหมี้ทกัษะ

วิชาชีพตาม

ความ

ตอ้งการของ

ทอ้งถ่ิน 

-รอ้ยละ80

ของนกัศึกษา

ท่ีผา่นการ

ประเมินทกัษะ

วิชาชีพ 

-รอ้ยละ60

ของนกัศึกษา

ท่ีมีอาชีพใน

ทอ้งถ่ิน 

-งานทะเบียน

วดัผล 

-การส ารวจ

ขอ้มลูจาก

สถาน

ประกอบการ 

วิทยาลยั 

และสถาน

ประกอบการ

ในทอ้งถ่ินมี

แผนการ

รบัจา้ง

แรงงาน 



สรปุสาระส าคญั ตวัช้ีวดั 

ความส าเรจ็ 

แหลง่ 

ขอ้มลูฯ 

เง่ือนไข 

ความส าเรจ็ 

วตัถ ุ

ประสงค ์

1.นกัศึกษามี

ความร ูแ้ละทกัษะ

ดา้นคหกรรม 

2.นกัศึกษา

สามารถน าความร ู้

และทกัษะไป

ประกอบอาชีพได ้

3.นกัศึกษามี

คณุธรรมและ

ค่านิยมท่ีดีต่อ

อาชีพสจุรติ 

-รอ้ยละ90

ของนกัศึกษาท่ี

จบวิชา 

คหกรรมมี

ทกัษะวิชาชีพ 

-รอ้ยละ60

ของนกัศึกษามี

อาชีพภายใน 1 

ปีหลงัจบ

หลกัสตูร 

-การ

สอบถาม 

-การ

ส ารวจ

ขอ้มลู

จาก

สถาน

ประกอบ

การ 

-นโยบาย

และจดุเนน้

ดา้นการ

แกปั้ญหา

การว่างงาน 

-ระบบ

ประกนั

คณุภาพ

ภายใน 



การตรวจสอบความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุล 

แนวตัง้ 

จดุม ุง่หมายของแผน 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

ผลผลิต/ผลงานของโครงการ 

กิจกรรมและทรพัยากรท่ีใช ้

ท
 า
อ
ย
า่
ง
ไร

 
ท
 า
 ท
 า
ไม

 



เง่ือนไข 

ความส าเรจ็ 

แหลง่ขอ้มลู 

/วิธีพิสจูน ์

ตวัช้ีวดั 

ความส าเร็จ 

วตัถ ุ

ประสงค ์

กิจกรรม/ทรพัยากร 

ผลผลิต/ผลงาน 

ตวัช้ีวดั ท าไม (Why) 

ท าอยา่งไร (How) 
วตัถปุระสงค ์

ตวัช้ีวดั 

ทรพัยากร 

แนวนอน 



ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของโครงการแบบ Log  Frame 

สาระส าคญัอย ูใ่นหนา้ 

    เดียวกนั 

มีแนวทางในการจดักิจกรรม 

ใชเ้ป็นเครือ่งมือในการติดตาม 

   และประเมินผลโครงการได ้

มีแหลง่ขอ้มลูและวิธี 

   ตรวจสอบขอ้มลู 

ขอ้ดี ขอ้จ ากดั 

เตรยีมขอ้มลูยาก ถา้มี 

   หน่วยงานยอ่ยมากถึงกบั 

   เป็นปัญหา 

การเขียนสาระส าคญัใน 

   ตารางตอ้งสัน้ ตอ้งอาศยัผ ูร้ ู ้

ถา้ความสมัพนัธน์ัน้ขาด 

   รายละเอียด ผ ูอ่้านโครงการ 

   จะไมเ่ขา้ใจ 



แผนปฏิบติัการ 
สว่นท่ี 1 สภาพปัจจบุนั 
สว่นท่ี 2 สาระส าคญัของแผน 

  -ทิศทางของสถานศึกษา 

          -นโยบายท่ีส าคญั 

  -กลยทุธ ์ 

    -เป้าหมาย/ผลผลิต/ตวัช้ีวดั 

สว่นท่ี 3 รายละเอียดของโครงการ   



สว่นท่ี 1 สภาพปัจจบุนั 

ขอ้มลูสารสนเทศท่ีส าคญั 

ผลการจดัการศึกษาของปีท่ีแลว้ 

สภาพปัญหาท่ีเป็นอปุสรรคต่อการประสบผลส าเรจ็ 



สว่นท่ี 2 สาระส าคญัของแผน 

ทิศทางของสถานศึกษา  

วิสยัทศัน ์   ขอ้ความสัน้  ชดัเจน มีโอกาสเป็นจรงิ 

พนัธกิจ      สิ่งท่ีตอ้งท าเพ่ือใหวิ้สยัทศันเ์ป็นจรงิ 

เป้าประสงค ์ขอ้ความท่ีแสดงถึงผลประโยชนท่ี์ 

              เกิดข้ึน และใครจะไดร้บัประโยชนเ์ม่ือ 

              วิสยัทศันเ์ป็นจรงิ 

กลยทุธ ์     เทคนิค  วิธีการ  กระบวนการเชิงรกุ 

              ท่ีสนบัสนนุพนัธกิจเพ่ือใหวิ้สยัทศัน ์

              ส าเรจ็ 





นโยบายท่ีส าคญั       

สว่นท่ี 2 สาระส าคญัของแผน 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ตวัช้ีวดั 

นโยบายของ สพฐ.  สพท.  สถานศึกษา   



สว่นท่ี 3 รายละเอียดของโครงการ   

สรปุงบประมาณ โครงการ และ ตวัช้ีวดั 

วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั โครงการ งบประมาณ 

โครงการท่ีจะด าเนินการ   

รวมทัง้โครงการท่ีใชง้บประมาณ 

และเงินนอกงบประมาณ 



สวสัดีค่ะ 


