
หลักการเขียนโครงการ
โดย พบูิลย์ ญาตมิติรหนุน

กองแผนงาน ส านักงานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่



องค์ประกอบของการเขียนโครงการ

1.  ช่ือโครงการ 6.  วิธีด าเนินการ
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 7.  ระยะเวลาด าเนินการ
3.  หลักการและเหตุผล 8.  สถานที่ด าเนินการ
4.  วัตถุประสงค์ 9.  งบประมาณ
5.  กลุ่มเป้าหมาย 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ



การเขียนชื่อโครงการ

• การตั้งช่ือโครงการตอ้งมีความชดัเจน เหมาะสม ใชภ้าษาท่ีดี และส่ือ
ความหมายไดถู้กตอ้งตามวตัถุประสงค์



หลักการและเหตุผล

• การเขียนหลกัการและเหตุผล นิยมแบ่งเป็น 3 วรรค บรรยายถึงส่ิงท่ีเรา
ตอ้งการท า เหตุผล และสมัฤทธ์ิผล
• วรรค 1 เกร่ินน า (ระบุท่ีมาท่ีไป ประวติัโดยยอ่) ระบุสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั (ควรระบุเป็นตวัเลขท่ี

เป็นปัจจุบนั) แนวคิดท่ีมีต่อสภาพปัญหาโดยรวม

• วรรค 2 ระบุวา่การแกปั้ญหาดงักล่าวควรท าโดยวธีิใด ซ่ึงอาจมีงานวชิาการสนบัสนุนเลก็นอ้ย

• วรรค 3 สรุปจากวรรคก่อน เขา้สู่จุดมุ่งหมายของโครงการ อาจกล่าวถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนเพื่อแกปั้ญหาในวรรค 1 
กไ็ด้



หลักการและเหตุผล

• การเขียนหลกัการและเหตุผล นิยมแบ่งเป็น 3 วรรค บรรยายถึงส่ิงท่ีเรา
ตอ้งการท า เหตุผล และสมัฤทธ์ิผล
• วรรค 1 >> เน่ืองจาก / จาก / ตามท่ี / ปัจจุบนั

• วรรค 2  >> เพื่อให ้/ จาก / ดว้ยเหตุน้ี

• วรรค 3 >> ดงันั้น / โดย

*** หมายเหตุ ภาษาท่ีใชใ้นแต่ละวรรค ควรไปในทิศทางเดียวกนั



วัตถุประสงค์

• เป็นการระบุถึงเจตจ านงในการด าเนินงานของโครงการ

• เป็นขอ้ความแสดงถึงความตอ้งการท่ีจะกระท าส่ิงต่างๆ ภายในโครงการให้
ปรากฏผลเป็นรูปธรรม (ชดัเจน ไม่คลุมเครือ)

“เพื่อ + กริยา + ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึน + กลุ่มเป้าหมาย”



กลุ่มเป้าหมาย

• ระบุเป็นประเภทลกัษณะ และปริมาณใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ
ความสามารถในการท างานของผูรั้บผิดชอบโครงการ

• เชิงปริมาณ = จ านวนผูเ้ขา้ร่วม

• เชิงคุณภาพ = ผลท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูเ้ขา้ร่วม

เช่น ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ มีสุขภาพดีข้ึนจากการออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ



วิธีด าเนินงาน

• คืองานหรือกิจกรรมท่ีก าหนดข้ึนเป็นขั้นตอนตามล าดบัก่อนหลงั เพื่อใช้
ปฏิบติัใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ โดยจะน าวตัถุประสงคม์าจ าแนก
เป็นกิจกรรมยอ่ยหลายกิจกรรม



ระยะเวลาในการด าเนินงาน

• ระบุเวลาตั้งแต่เร่ิมตน้โครงการจนเสร็จส้ินโครงการวา่ใชเ้วลาทั้งหมดเท่าใด 
โดยแสดงใหเ้ห็นจุดเร่ิมตน้และส้ินสุดลงของโครงการ 

• ระบุวนั เดือน ปี ท่ีเร่ิมตน้และส้ินสุด



สถานที่ด าเนินงาน

• ระบุสถานท่ีตั้งของโครงการหรือระบุวา่กิจกรรมนั้นจะท า ณ สถานท่ีแห่งใด 
(ระบุพ้ืนท่ี เช่น ชุมชน หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ จงัหวดั หรือ อาคารสถานท่ีจดั
งาน)



ผู้รับผดิชอบโครงการ

• ระบุวา่ใครหรือหน่วยงานใดเป็นผูรั้บผดิชอบโครงการ 

• ระบุขอบเขตความรับผิดชอบ



ผลที่คดิว่าจะได้รับ

• ระบุถึงผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการด าเนินโครงการ



ผลที่คดิว่าจะได้รับ

• ระบุถึงผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการด าเนินโครงการ

เช่น สมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการไม่เจบ็ป่วย ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์



งบประมาณ

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง



• งบประมาณ จ านวน 95,000.- บาท
แหล่งงบประมาณ (รายรับ) 

งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้มหาวิทยาลยั ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบริหารมหาวิทยาลยั 
งานบริหารทัว่ไป  กองทนุทัว่ไป  งบเงินอดุหนนุ  
เงินอดุหนนุทัว่ไป  อดุหนนุการด าเนินงานส านกัยทุธศาสตร์  
(61276846100800)  กองแผนงาน  ส านกังานมหาวิทยาลยั



ประมาณการ (รายจ่าย)
1)  คา่ตอบแทนวิทยากร 3,600.- บาท

(1,200 บาท x 3 ชัว่โมง)
2)  คา่ของท่ีระลกึวิทยากร 1,500.- บาท
3)  คา่พาหนะเคร่ืองบนิของวิทยากร 8,980.- บาท
4)  คา่พาหนะรถรับจ้างกรุงเทพฯ 1,000.- บาท
5)  คา่ท่ีพกัของวิทยากร 2,500.- บาท

(2,500.- บาท x 1 คืน )
6)  คา่อาหารกลางวนั 42,000.- บาท

(350 บาท x 120 คน) 



ประมาณการ (รายจ่าย) (ต่อ)
7) คา่อาหารวา่ง 4,800.- บาท

(40 บาท x 120 คน)
8) คา่เลีย้งรับรอง 15,000.- บาท
9) คา่เช่าห้องประชมุอินทนิล 11,000.- บาท
10) คา่ปฏิบตัิงานอกเวลาราชการ 620.- บาท

(วนัท าการ 50.- บาท x 4 ชัว่โมง x 1 คน 
วนัหยดุ 60.- บาท x 7 ชัว่โมง x 1 คน )

11) คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ 4,000.- บาท
หมายเหตุ : ถวัจ่ายทกุรายการ



ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

• ประกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เร่ือง ก าหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเง่ือนไข        
การจ่ายเงินจากรายไดข้องมหาวิทยาลยั ฉบบัท่ี 4/2556 (ค่าตอบแทนวิทยากร                 
ในการประชุมวิชาการ ประชุมปฏิบติัการของมหาวิทยาลยั)

• ประกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เร่ือง ก าหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเง่ือนไข  
การจ่ายเงินจากรายไดข้องมหาวิทยาลยั ฉบบัท่ี 9/2556 (ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบั          
การปฏิบติังาน)



ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

• ประกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เร่ือง ก าหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเง่ือนไข  
การจ่ายเงินจากรายไดข้องมหาวิทยาลยั ฉบบัท่ี 6/2552 (ค่าเล้ียงรับรอง และค่าเล้ียง
อาหาร/เคร่ืองด่ืมแก่ผูป้ฏิบติังานในมาหาวิทยาลยั และนกัศึกษา)

• ประกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เร่ือง ก าหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเง่ือนไข  
การจ่ายเงินจากรายไดข้องมหาวิทยาลยั ฉบบัท่ี 2/2554 (ค่าใชจ่้ายในการจดัสัมมนา 
การประชุม งานพิธีทางศาสนาและของท่ีระลึก)



ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

• ประกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เร่ือง มาตรการประหยดัในการเบิกจ่ายค่าใชจ่้าย

• ประกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เร่ือง ก าหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเง่ือนไข  
การจ่ายเงินจากรายไดข้องมหาวิทยาลยั ฉบบัท่ี 14/2554 (ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ปฏิบติังานของพนกังานมหาวิทยาลยั)

• ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ. 2550



ผลที่คดิว่าจะได้รับ

• ระบุถึงผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการด าเนินโครงการ

เช่น สมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการไม่เจบ็ป่วย ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์



ขอบพระคุณ


