
รายวชิา ๑๑๓ – ๑๐๙ การใชภ้าษาไทยเพื่อการน าเสนอ                                              สปัดาห์ท่ี ๑๔ การเขียนโครงการ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/ ๒๕๕๔                                                                                                            เรียบเรียงโดย ภาควชิาภาษาตะวนัออก 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การเขยีนโครงการ 
 

ความหมาย  
 โครงการ  คือ   เอกสารหรืองานเขียนท่ีผูเ้ขียนเรียบเรียงข้ึน  เพื่อแสดงแผนการปฏิบติังานท่ีก าหนดข้ึน
อยา่งเป็นระบบ  ใหน้ าไปปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

 
ความส าคัญของโครงการ  

โครงการมีความส าคญัต่อการวางแผนและการด าเนินงาน  
- ช่วยใหก้ารด าเนินการสอดคลอ้งกบันโยบายหรือความตอ้งการของหน่วยงาน   
- ท าใหก้ารด าเนินงานนั้นมีทิศทางท่ีชดัเจน  มีประสิทธิภาพ   
- เป็นหลกัฐานและใชใ้นการประเมินค่างานท่ีผา่นมาและเป็นแนวทางในการด าเนินการคร้ังต่อไปได ้

 

ลกัษณะของโครงการทีด่ี  
 ๑. สามารถแกปั้ญหาของหน่วยงานนั้นๆได ้
 ๒. มีรายละเอียด  วตัถุประสงค ์ เป้าหมายต่างๆชดัเจน  มีความเป็นไปได ้ และสามารถด าเนินงานไดจ้ริง 
 ๓. รายละเอียดของโครงการต่อเน่ือง  สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั 
 ๔. ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มคน  สังคม  และชาติได ้
 ๕. ปฏิบติัแลว้มีประโยชน์และสอดคลอ้งกบัแผนงานหลกัของหน่วยงาน 
 ๖. โครงการก าหนดข้ึนจากขอ้มูลจริงท่ีไดศึ้กษาวิเคราะห์แลว้ 
 ๗. ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานและผูบ้ริหารทุกๆดา้น  รวมทั้งทรัพยากรท่ีจ าเป็น 
 ๘. มีระยะเวลาการด าเนินงานท่ีแน่นอน  ระบุวนัเร่ิมตน้  และส้ินสุด 
 ๙. สามารถติดตามและประเมินผลได ้

 
 

ประเภทของโครงการ  
  ๑.โครงการทางวชิาการ    
  ๒.โครงการด าเนินกจิกรรม   
 



 ๒ 

องค์ประกอบของโครงการ  
 

 มี ๓ ส่วน    ส่วนน า    ส่วนทีเ่ป็นตัวโครงการ    ส่วนขยาย   
 
 ๑.  ส่วนน า    
  ๑.๑  ช่ือโครงการ 
  ๑.๒  ช่ือผูเ้สนอโครงการ  หรือ ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
  ๑.๓  ความเป็นมา  และความส าคญัของโครงการ   หรือหลกัการและเหตุผล 
  ๑.๔  วตัถุประสงค ์
  ๑.๕  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
 ๒.  ส่วนที่เป็นตัวโครงการ    

- วธีิการด าเนินโครงการ    
 ๓.  ส่วนขยาย   

 ๓.๑  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
  ๓.๒  งบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการ 

 ๓.๓  ก า หนดระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ๓.๔  สถานท่ีในการด าเนินงาน 
 
 

วธิีการเขยีนโครงการ   
 

๑. ช่ือโครงการ   
ส่ือความถึงใจความหลกัของโครงการ  ควรเขียนใหช้ดัเจน  ไม่คลุมเครือ    ไม่กวา้งจนเกินไป    
เช่น  โครงการรักษภ์าษาไทยกบัมหาวทิยาลยัสยาม   โครงการป่ารักษน์ ้าตามแนวพระราชด าริ    
 

๒. ช่ือผู้เสนอโครงการ  หรือผู้รับผดิชอบโครงการ  คือ   
ผูด้  าเนินการหรือผูรั้บผิดชอบในการปฏิบติังานตามโครงการท่ีเสนอ  อาจเป็นคนเดียว  เป็นคณะ  หรือเป็น
หน่วยงาน  การเสนอช่ืออาจเสนอเฉพาะช่ือหรือระบุหนา้ท่ีรับผดิชอบดว้ยก็ได ้
 

๓. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ  หรือ  หลกัการและเหตุผล     
การอธิบายความเป็นมาและภูมิหลงัของการเสนอโครงการ  ความส าคญัของโครงการ  รวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อใหผู้ท่ี้จะอนุมติัเขา้ใจท่ีมา  เห็นความส าคญั  และเขา้ใจโครงการท่ีเสนอมาก  
  



 ๓ 

๔.วตัถุประสงค์    
การช้ีแจงจุดมุ่งหมายของโครงการ ถือเป็นการก าหนดทิศทางของการด าเนินงาน และแนวทางปฏิบติั   
การเขียนวตัถุประสงคจ์ะตอ้งชดัเจนและรัดกุมเพื่อใหป้ฏิบติัไดส้ะดวก 
 ๕.ผู้เข้าร่วมโครงการ   /  เป้าหมาย คือ   
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งหมดท่ีผูท้  าโครงการตอ้งการใหม้าเขา้ร่วมกิจกรรม  จะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ท่ีก าหนดไว ้
 ๖.ระยะเวลาการด าเนินงาน       
ควรก าหนดระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดโครงการใหช้ดัเจน อาจเขียนในลกัษณะแผนภูมิแสดงเวลาด าเนินการ
ไวใ้นส่วนวธีิการด าเนินการดว้ยก็ได ้  ไม่ควรเขียนระยะเวลาด าเนินการท่ีไม่ชดัเจน เช่น  ๑ สัปดาห์ควรเขียนวา่  
ตั้งแต่วนัท่ี  ๑ - ๗  มิถุนายน ๒๕๕๓ 
 ๗.สถานทีก่ารด าเนินงาน    
ควรระบุสถานท่ีท่ีชดัเจน   โดยเฉพาะอยา่งยิง่สถานท่ีในการส่วนท่ีจดัโครงการเพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถติดตามไดโ้ดยง่าย 
 ๘.วธีิการด าเนินงาน  โดยปกติจะมี  ๓  ขั้นตอน  คือ 

- ขั้นเตรียมงาน   เช่น  ประชุมคณะกรรมการ   น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมติั    
- ขั้นด าเนินงาน  เช่น  การติดต่อวทิยากร  ติดต่อสถานท่ี   การจดัเตรียมงาน   
-     ขั้นสรุปและประเมินผล   เช่น  การประเมินผล    

            ๙. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานหรืองบประมาณ   มี ๔ หมวด 
 -  หมวดค่าตอบแทน    
 -  หมวดค่าใชส้อย / ค่าใชจ่้ายต่างๆ   
 -  หมวดวสัดุ   

-  หมวดค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 
๑๐.ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ / ผลทีค่าดว่าจะได้รับ   

การคาดคะเนผล / ประโยชน์จากการด าเนินโครงการท่ีจะเกิดข้ึนแก่บุคคลหรือส่วนรวม  ควรเขียนให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ   

๑๑.การประเมินผลโครงการ    
การประเมินผลโครงการเป็นการระบุวธีิการประเมินผล ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ  และ
อาจจะระบุช่ือผูรั้บผดิชอบเร่ืองการประเมินผล 

 
 

 
 
 



 ๔ 

โครงการประชุมสัมมนาทางวชิาการ 
เร่ืองวกิฤตคุิณภาพอุดมศึกษาไทย  :  การพฒันาหลกัสูตรและอาจารย์ 

และระบบการบริหารจัดการ  คร้ังที ่๑ 
 
หลกัการและเหตุผล 
 ปรากฏการณ์วิกฤติอุดมศึกษาท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีประเทศยงัไม่เร่ิมประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ  เม่ือกลางปี พ.ศ.
๒๕๔๐  ศาสตราจารย ์ ดร.สุธรรม  อารีกุล  และคณะไดด้ าเนินการวิจยัเร่ือง  “อุดมศึกษาไทย  : วิกฤติและทางออก”  และมี          
ขอ้คน้พบมากมายหลายประการท่ีเก่ียวพนักบัสภาพวกิฤติของอุดมศึกษาไทย  ปัญหาต่างๆดงักล่าวยงัไม่ทนัไดรั้บการปรับแก ้ 
ประเทศไทยก็เขา้สู่วิกฤติทางเศรฐกิจเหมือนเป็นการซ ้ าเติมให้มีความรุนแรงมากข้ึน จากผลการวิจยัขา้งตน้มีปัจจยัต่างๆ
มากมายท่ีมีผลโดยตรงต่อวิกฤติอุดมศึกษา   ความชดัเจนของจุดวิกฤติไดแ้สดงผลออกมาอยา่งต่อเน่ือง  รวมทั้งกรณีการจดั
อนัดบัมหาวทิยาลยัในภูมิภาคของเอเชียวคี  ฉบบัวนัท่ี  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๔๐  จากผลการศึกษาวิจยัดงักล่าว  ปัญหาส าคญั
สองประการท่ีควรหยิบยกมาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนและอยู่ในวิสัยท่ีทบวงมหาวิทยาลยักระท าได ้ ภายใต้
ขอ้จ ากดัของภาวะเศรษฐกิจ (งบประมาณ)  และระยะเวลา (Time  Frame)  ไดแ้ก่  ปัญหาหลกัสูตรอุดมศึกษาไทยและปัญหา
คุณภาพอาจารย ์ ซ่ึงปัญหาดงักล่าวทั้งสองประการน้ี  จะมีผลกระทบต่อคุณภาพบณัฑิตเป็นอยา่งมาก 
 ทบวงมหาวิทยาลยัจึงเห็นสมควรจดัให้มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  เพื่อให้ผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ  
ในสังกดัทบวงมหาวิทยาลยัท่ีท าหน้าท่ีผลิตบัณฑิตให้มีโอกาสรับรู้ รับทราบปัญหาส าคญัทั้งสองประการดงักล่าวขา้งตน้   
รวมทั้งจะไดมี้การระดมสมองเพ่ือหาแนวทางในการแกปั้ญหาดงักล่าวให้เป็นรูปธรรมและชดัเจนยิ่งข้ึน  ทั้ งน้ีเพ่ือน าไปสู่      
การพฒันาหลกัสูตรอุดมศึกษา   เพื่อสร้างความเขม้แขง็และความเป็นเลิศทางวชิาการในภูมิภาคตามนโยบายของนายประจวบ  
ไชยสาส์น  รัฐมนตรีวา่การทบวงมหาวิทยาลยั  รวมทั้งการปรับปรุงบทบาทของมหาวิทยาลยัในการพฒันาอุดมศึกษาของ
ประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ในภูมิภาค  และสามารถน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาวกิฤติของประเทศ  โดยผา่นการเรียน
การสอน  การวจิยัและการช้ีน าทางสงัคมใหแ้ก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 
 ๑.เพื่อสร้างความเขา้ใจในสภาพปัญหาวกิฤติอุดมศึกษาโดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาหลกัสูตรและการพฒันาอาจารย ์
 ๒.เพื่อให้ได้ทราบแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียม
สถาบนัอุดมศึกษาชั้นน าของโลก 
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 ส านกัมาตรฐานอุดมศึกษา    ส านกังานปลดัทบวงมหาวทิยาลยั 
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 
 ๑.  อธิการบดีมหาวทิยาลยัอุดมศึกษาของรัฐ 
       สงักดัทบวงมหาวทิยาลยั    จ านวน  ๒๓ คน 
 ๒.รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการของสถาบนั 

     อุดมศึกษาของรัฐ   สงักดัทบวงมหาวทิยาลยั  จ านวน  ๒๓ คน 
๓. คณบดีทุกคณะของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ    
      สงักดัทบวงมหาวทิยาลยั    จ านวน  ๒๒๒ คน 



 ๕ 

๔. รอง คณบดีฝ่ายวชิาการทุกคณะของสถาบนั 
      อุดมศึกษาของรัฐ     สงักดัทบวงมหาวทิยาลยั  จ านวน  ๒๒๒ คน 
๕.ประธานกรรมการวชิาการของสถาบนั 
    อุดมศึกษาของรัฐ     สงักดัทบวงมหาวทิยาลยั  จ านวน  ๒๓ คน 
๖.เจา้หนา้ท่ีส านกัมาตรฐานอุดมศึกษา   จ านวน  ๑๐ คน 
 

   รวมทั้งส้ิน   จ านวน  ๕๒๓ คน 
 
วนั  เวลา  สถานทีจ่ดัประชุมสัมมนา 
 วนัศุกร์ท่ี  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๔๒   เวลา  ๘.๐๐  - ๑๖.๐๐  น.  ณ  ห้องราชเทวีแกรนด์  บอลรูม  เขตราชเทว ี  
กรุงเทพฯ 
 
วธีิด าเนินงาน 
 ๑.ประชุมกรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 ๒.เสนอโครงการเพื่อขออนุมติั 
 ๓.ติดต่ออวทิยากร 
 ๔.กิจกรรมและรูปแบบการจดังาน 
  ๔.๑  การบรรยายพิเศษ 
  ๔.๒ การอภิปรายโดยผูท้รงคุณวฒิุภายในประเทศ 
 ๕.ประเมินผล 
   
งบประมาณ 
 ๑.จากรายการค่าใชจ่้ายการจดัประชุมสัมมนา  หมวดรายจ่ายอ่ืน  งานพฒันามาตรฐานการศึกษาหลกัสูตรการเรียน
การสอนและการผลิตต ารา  แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  จ านวน ๑๒๕,๐๐๐  บาท  (หน่ึงแสนสอง
หม่ืนหา้พนับาทถว้น) 
 ๒.จากหมวดค่ าตอบแทนใช้สอยและวัส ดุ   งานพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับ อุดมศึกษา  จ านวน                 
๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หน่ึงแสนบาทถว้น) 
 โดยแยกเป็นค่าใช่จ่าย  ดงัน้ี 

- ค่าอาหาร / เคร่ืองด่ืม และของวา่ง    
(๕๒๓ คน     ๒๘๐  บาท)        = ๑๔๖,๔๔๐   บาท 

- ค่าวสัดุ  เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์   

(๕๒๓  คน   ๒๘๐  บาท)   =          ๕๒,๓๐๐ บาท 

- ค่าตอบแทนทยากร    = ๑๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ     = ๑๖,๒๖๐  บาท 

รวม   ๒๒๕,๐๐๐ บาท 
 
 



 ๖ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

 ๑. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสมัมนาไดเ้ขา้ใจในสภาพปัญหาวิกฤตอุดมศึกษา  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาหลกัสูตรและการ
พฒันาอาจารย ์
 ๒. สถาบนัการอุดมศึกษาไดทิ้ศทาง  แนวทาง  วธีิการ  ในการพฒันาหลกัสูตรอุดมศึกษาไทยและการพฒันาอาจารย ์
 
การประเมนิผลโครงการ 

๑. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีมากกวา่ ๖๐%  
๒. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากกวา่ ๘๐ % (ขอ้มูลจากแบบสอบถาม) 
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