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คณะศลิปศาสตรมีการจัดทําโครงการในปงบประมาณหนึ่งๆ เปนจํานวนมาก โดยโครงการท่ีไดจัดทํา

ขึ้น สวนใหญเปนโครงการที่สนองพันธกจิของคณะ ทัง้ดานการเรยีนการสอน การวจิัย การบรกิารวชิาการแก

ชุมชน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดานการบรหิารจัดการ การจัดทําโครงการของบุคลากรสวนใหญจะ

ดําเนินการจัดทําในชวงภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปการศึกษานั้นๆ และการจัดทําโครงการที่ดีนั้น ควร

พิจารณาถึงความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําโครงการ ตลอดจนการจัดทําโครงการใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคที่ตั้งไว  และควรพิจารณาการจัดทําโครงการท่ีสามารถผลักดันใหตัวช้ีวัดของคณะบรรลุตาม

เปาหมายที่กําหนดไวดวยเชนกัน 

 

ดังนั้น การจัดทําคูมือการจัดทําโครงการฉบับนี้ หวังวาจะเปนประโยชนตอบุคลากรในการนํามาเปน

แนวทางในการจัดทําโครงการ ใหเกิดประสิทธภิาพและประสทิธิผลสูงสุด  
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บทที่ 1 

      บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคญั 

การจัดทําโครงการ ถือวาเปนสวนสําคัญที่ชวยใหการดําเนนิงานสอดคลองกับนโยบาย

และความตองการของหนวยงาน ทําใหการดําเนินงานมีทิศทางที่ชัดเจนและมีสวนชวยในการ

ผลักดันผลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว  ซึ่งในการจัดทําโครงการนั้น        

ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและการรายงานผลโครงการ คณะศิลปศาสตรภายใตการ

นโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแมโจ ไดใชระบบ E- Project ในการขออนุมัติและ

รายงานผลโครงการ   

งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ เปนกลุมงานหนึ่งที่ทําหนาที่ วิเคราะหการจัด

จัดทําโครงการ   จึงไดจัดทําคูมือการจัดทําโครงการ เพื่อใหบุคลากรสามารถนํามาใชเปน

แนวทางศึกษา ขั้นตอนและวิธีการจัดทําโครงการที่ถูกตอง  ทั้งนี้คูมือนี้จะเปนประโยชนตอ

บุคลากรสายวชิาการและการปฏบิัตหินาที่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 

1.2    วัตถุประสงคของคณะศิลปศาสตร 
 ๑) เพื่อผลิตบัณฑิตทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ใหเปนผูที่รูจักคิด    มี

เหตุผล มีความสามารถทางการสื่อสารทางภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดเปนอยางดี 

 ๒) เพื่อบรกิารสอนวิชาศึกษาทั่วไปแกนักศกึษามหาวทิยาลัยแมโจ 

 ๓)  เพื่อศึกษา คนควา ผลิต และเผยแพรงานวิจัยทางดานสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร รวมทัง้สรางความรวมมอืทางวชิาการในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

 ๔) เพื่อสงเสรมิการสรางผลงานทางวชิาการและบรกิารวิชาการแกสังคม 

 ๕) เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอมรวมทั้งการเสริมสรางสุข

ภาวะแกสังคม 

 ๖) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะใหมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล มี

ความรับผดิชอบ มีจติสํานกึที่ดตีอสังคม รูจักใชชีวติอยางมีความสุข 

 

1.3 ปรัชญา ความรูทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร นําไปสูความเขาใจสังคม คุณคาความเปน

มนุษย  คุณคาทางศิลปวัฒนธรรม  การใชเหตุผลในการส่ือสาร  การวเิคราะหชีวิตและการพัฒนา

สังคมไดอยางสรางสรรค 
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1.4  วสัิยทัศน 

องคกรแหงการเรียนรูดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนที่ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาต ิ 

1.5  พันธกจิ 

  1.จัดการเรียนการสอนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลกสอดคลองกับความตองการของสังคม ตลาดแรงงาน และเพื่อการผลิตบัณฑิตใหมี

คุณลักษณะของบัณฑติที่พงึประสงค   

2. พัฒนาและสงเสริมงานวิจัยดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่ไดมาตรฐานทาง

วชิาการและสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาสังคมได 

3.  สงเสรมิการบริการวิชาการที่เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตของ

ทองถิ่นชุมชนและสังคมอยางมีประสทิธภิาพ 

4. สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอมโดยมุงเนน

การพัฒนาที่ยั่งยนืและสังคมอุดมปญญา   

5.  สงเสรมิการบรหิารบุคคลและทรัพยากรที่มปีระสทิธภิาพโดยเนนหลักธรรมาภิบาล 

1.6 คานยิมหลัก (Core Value) ของมหาวทิยาลัยแมโจ 

 M  (Mindfulness)   ทําดวยจติ คอื มีสติปญญา รูตัวเสมอ เขาใจผูอื่น เพียบพรอม

ดวยจรยิธรรม ยดึมั่นในคุณธรรม 

 A (Aspiration)  คิดมุงมั่น คือมุงผลสําเร็จของงาน  มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนได

สวนเสยี ใฝฝนแตสิ่งดี 

 E (Excellence)  ฝนเปนเลศิ  คอื  ฝกฝน ความเชี่ยวชาญ  มีวริยิะอุตสาหะสูงานหนัก 

ยดึมั่นในคุณภาพ 

J (Justice)  เทิดยุติธรรม คือ  เสมอภาคเทาเทียมกัน  ยกยองช่ืนชมคนดี  ซื่อสัตย  

ฉลาด อดทน  มีสวนรวมพัฒนามหาวทิยาลัย 

O (Origin)  นําเกียรติภูมิ คือ  ติดดิน  สามัคคี  มีวินัย สืบสานเรื่องราวเลาขาน ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน  ใสใจชุมชน สังคมในพื้นที่ 

1.7 วัตถปุระสงค 

1.7.1 เพื่อใหผูจัดทําโครงการมีแนวทางในการจัดทําโครงการที่ถูกตอง 

1.8  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.8.1    ผูจัดทําโครงการมแีนวทางในการจัดทําโครงการที่ถูกตอง 
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โครงสรางหนวยงาน 

 
โครงสรางองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานนโยบายแผนและ

ประกนัคุณภาพ 

งานบริการการศกึษาและ

กจิการนกัศกึษา 

งานบริการวชิาการและวจัิย 

สํานักงานคณบดี 

คณะศิลปศาสตร 
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โครงสรางการบริหาร 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนางานบริหารและ

ธุรการ 

หัวหนางานคลังและ

พัสดุ 

หัวหนางานบริการวชิาการ

และวจัิย 

หัวหนางานนโยบายแผนและ

ประกนัคุณภาพ 

หัวหนางานบริการการศกึษาและกจิการ

นักศกึษา 

รองคณบดี 

ฝายบริหาร 
รองคณบดฝีาย

วางแผนและ

ตดิตามประเมนิผล 

รองคณบดฝีาย

วชิาการ 

หัวหนาสํานักงานคณบดี 

คณบดี คณะกรรมการประจําคณะ 
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บทที่ 2 

                 โครงสรางและหนาที่ความรับผดิชอบ 

 

หนาที่ความรับผดิชอบ 

งานนโยบาย  แผนและประกันคุณภาพ     

  มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมดูแลงานดานนโยบาย การจัดทําแผนและ   การดําเนินงาน

เกี่ยวกับประกันคุณภาพ  รวมถงึการศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ และควบคุมตรวจสอบการจัดการงาน

ตางๆ ที่เกี่ยวของใหเปนไปดวยความเรยีบรอย  รายละเอยีดดังนี้ 

 1) ศึกษา วเิคราะห สังเคราะห  ประมวลผล และสรุปขอมูลรายงานตาง ๆ  ตามนโยบาย

ของผูบรหิาร 

 2) จัดทําแผนงบประมาณเงนิรายไดและงบประมาณรายจายประจําป 

  3) จัดทําแผนกลยุทธ  แผนการปฏิบัติงานประจําป แผนการจัดการความรู  คํา

รับรองการปฏบิัตริาชการ  แผนการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะ 

 4) ดําเนนิงานเกี่ยวกับการของบประมาณและกรอบอัตรากําลัง 

 5) ติดตาม  วิเคราะห  ประเมินผลและรายงานผลตามแผนกลยุทธ  แผนการ

ปฏิบัติงานประจําป  คํารับรองการปฏิบัติราชการ  แผนการจัดการความรู  แผนการบริหาร  ความ

เสี่ยงและควบคุมภายในของคณะ  

 6) ควบคุม กํากับดูแลและบันทึกขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณในระบบของ

มหาวทิยาลัย 

 7) จัดทํารายงานประจําปของคณะ 

 8) สํารวจ  วเิคราะห ประเมินผลและจัดทํารายงานความพงึพอใจของบุคลากรดาน

ตาง ๆ   

 9) ตรวจสอบขอมูลการขออนุมัติจัดทําโครงการและรายงานผลโครงการสนอง

ประเด็นยุทธศาสตรใหเปนไปตามนโยบายของคณะและมหาวทิยาลัย 

 10) วิเคราะห สังเคราะห ประมวลผลขอมูล สรุปรายงานดานการประกันคุณภาพ

การศกึษา  

 11) ดําเนนิงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศกึษา 

 12) กํากับ ดูแล และดําเนินงานในการจัดเก็บแอกสารหลักฐานของการประกันคุณภาพ

การศกึษา 

 13) ปฏบิัตงิานธุรการที่เกี่ยวของกับงานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ 
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 14) จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และบันทึกขอมูลการประกันคุณภาพ

การศกึษา ในระบบออนไลนตามที่คณะและมหาวทิยาลัยกําหนด 

 15) ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาในสวนที่เกี่ยวของแกบุคลากรภายในและ

ภายนอกคณะ 
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บทที่ 3 

                  หลักเกณฑและวธีิการปฏบัิต ิ
 

การจัดทําโครงการของคณะศิลปศาสตรนั้นจะดําเนินการจัดทําโครงการภายใต    

ประเด็นยุทธศาสตรของคณะศิลปศาสตรที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยจํานวน  

6 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก 

1. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การผลติบัณฑติ หลักสูตร และการพัฒนานักศกึษา 

2. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาคณะศลิปศาสตรสูความเปนนานาชาติ 

3. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การผลิตงานวิจัยดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่

ไดมาตรฐานทางวิชาการและสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนามนุษย สังคม 

และชุมชนเกษตรในยุค Thailand 4.0 ได 

4. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: การบริการวิชาการที่เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสังคม

และคุณภาพชีวติของทองถิ่นชุมชนและสังคมอยางมีประสทิธภิาพ 

5. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น และ

สิ่งแวดลอมโดยมุงเนนการพัฒนาที่ยั่งยนืและสังคมอุดมปญญา 

6. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การบรหิารตามหลักธรรมาภบิาล 

 

แนวคดิและการจัดทําโครงการ  

โครงการคอื :  กิจกรรมหรือแผนงานที่เปนหนวยอสิระหนึ่งที่สามารถทําการวเิคราะหวางแผนและนําไป

ปฏบิัติพรอมทัง้มีลักษณะแจงชัดถงึจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด โดยแผนสําหรับกจิการตางๆ

ตองระบุวัตถุประสงคตามระยะเวลาที่กําหนด 

โครงการคอื :   การวางแผนลวงหนาที่จัดทําขึ้นอยางมีระบบประกอบดวยกจิกรรมยอยหลายกิจกรรม

ที่ตองใชทรัพยากรในการดําเนินงาน  และคาดหวังที่จะไดผลตอบแทนอยางคุมคา  แต

ละโครงการมเีปาหมายเพื่อการผลิตหรอืการใหบรกิารเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพของ

แผนงาน  

  ดังนัน้โครงการจงึเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของการวางแผนที่จะทําใหองคกรบรรลุ

วัตถุประสงคตามเปาหมาย (สุดสาย ศรศีักดา :2561)  
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โครงการ ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2552 คอื “ แผนหรอืเคาโครงตามที่

กําหนดไว”และมาจากภาษาอังกฤษคําวา " Project"  หมายถึงการดําเนินกิจกรรมที่ประกอบดวย

แผนงานยอย ที่ระบุรายละเอียดไดชัดเจน เชน วัตถุประสงค ขอบเขตการดําเนินงาน กรอบระยะเวลา

ต อ งมี ก าร เ ริ่ ม ต น แ ล ะ จุ ด จ บ   ง บ ป ระ ม า ณ ที่ ใ ช  แ ล ะ ผล ลั พ ธ ที่ วั ด หรื อป ระ เ มิ น ผล ไ ด  

(https://www.sasimasuk.com/15625948/โครงการคอือะไร-what-is-project: ศศมิา สุขสวาง) 

   

การจัดทาํโครงการที่ดี 

โครงการที่ด ี ตองมีลักษณะที่สําคัญ  ดังน้ี  

1. ตองมีความชัดเจน ความชัดเจนของโครงการ  หมายถึง  ตองตอบคําถามของผูที่อานโครงการได ทั้ง

ดานเนื้อหา ของโครงการ  และความชัดเจนของภาษา  

 2.  มีความเปนไปได หมายถึง  วธิีการตองมีความชัดเจน  เม่ือมีการดําเนนิโครงการตามลําดับขั้นแลวมี

ความเปนไป ไดสูงวาโครงการจะประสบความสําเร็จ  หรือบอกไดวาจะเปนไป

ตามที่คาดหวังมากนอยเพยีงใด   

3.  ประหยัด   การแกปญหามีหลายวิธทีี่จะนําไปสูความสําเร็จ  ซึ่งแตละวิธีการตองมีคาใชจายในการ 

ดําเนินงาน  มีระยะเวลาที่ใช  รวมถึงทรัพยากร  ดังนั้น  การที่มีหลายวิธีการใน

การตอบปญหาเดียวกัน จึงควร ที่จะเลือกทางเลือกที่เสียคาใชจายนอยที่สุด 

ประหยัดเวลา และทรัพยากรมากที่สุด 

  4. มีประสทิธิภาพ    การดําเนนิโครงการที่ประหยัดทัง้เวลา  ทรัพยากร  และไดผลลัพธตามที่ตองการ 

หรอืตามที่ต้ัง วัตถุประสงคไว  เรยีกวาเปนการทําโครงการที่มปีระสทิธภิาพ   

  5. มีความเชื่อม่ันสูง  โครงการที่ดตีองมีความเช่ือมั่นสูงวา  มีความเปนไปได  และหากเปลี่ยนผูดํา เนิน

โครงการหรือ ผูจัดการโครงการก็สามารถดําเนินการไดประสบผลสําเร็จได

ใกลเคยีงกนั  หรอืเกิดผลลัพธเทาเดมิหากนําโครงการนัน้ไปดําเนนิการที่อื่น ๆ  

 6.  มีการประเมินผลได โครงการที่ดีตองสามารถประเมินผลไดวาผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนิน

โครงการ มีความ แตกตางมากนอยเพียงใดกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว ดังน้ันการ

กําหนดผลลัพธจึงควรตั้งเปนสิ่งที่สามารถวัดไดจริง  อันจะเปนตัวบงบอก

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในที่สุด (http://www2.oae.go.th/FTA/PDF/km/project.pdf) 
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ลักษณะโครงการ 

- โครงการตอเนื่อง  หมายถึง โครงการเดิมที่ไดรับอนุมัตแิลว และดําเนนิการอยางตอเนื่อง ซึ่ง

โครงการยังไมสิ้นสุด หรอือกีนัยหนึ่ง คอื โครงการผูกพันงบประมาณขามป 

- โครงการพัฒนาโครงการเดิม  หมายถึง โครงการที่ดําเนินการเพื่อพัฒนางานเดิม/ งาน

ประจํา ที่มปีระสิทธภิาพยิ่งข้ึน 

- โครงการใหม หมายถงึโครงการที่ยังไมเคยทํามากอน 

 

รูปแบบกจิกรรม/ โครงการ  

1.1 การศึกษานอกสถานที่ หมายถึง กิจกรรมที่พาผูเรียนออกไปหาประสบการณนอก

หองเรยีน เนนการเรยีนรูเพื่อเพิ่มพูนประสบการณใหแกผูเรยีน ซึ่งตองอาศัยการวางแผน และการดําเนนิการ

อยางมีข้ันตอนเปนสําคัญ คุณคาของการศกึษานอกสถานที่ 1. ชวยใหผูเรยีนมีประสบการณตรง 2. ชวยให

บทเรยีนมีความหมายยิ่งข้ึน 3. ชวยใหฝกฝนระเบยีบวนิัย การตรงตอเวลา และมนุษยสัมพันธ 4. ชวยสงเสรมิ

การทํางานรวมกันท้ังกอนและหลังการทํากิจกรรมทัศนศึกษา 5. ชวยใหผูเรียนไดรวมกิจกรรมการเรียน

อ ย า ง เ พ ลิ ด เ พ ลิ น  6. ช ว ย ใ ห ก า ร เ รี ย น รู เ ป น ไ ป ใ น ลั ก ษ ณ ะ บู ร ณ า ก า ร 

(http://www.bankokyangschool.ac.th/index.php) 

1.2  พัฒนาระบบสารสนเทศ หมายถึง กจิกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ซึ่งครอบคลุมพันธกจิของคณะไดแก การจัดการเรยีนการสอน การวจิัย การบรหิารจัดการและการเงนิและ

สามารถนําไปใชในการดําเนนิงานประกันคณุภาพ 

1.3 ออกแบบสํารวจพื้นท่ี  หมายถงึ เปนกจิกรรมที่มวีัตถุประสงคเนนการสํารวจพื้นที ่ 

1.4 จัดนิทรรศการ หมายถึง การใหการศกึษาอยางหนึ่งดวยการแสดงงานใหชม เปนการจัด

แสดงและนําโสตทัศนวัสดุรวมถึงวัสดุตาง ๆ ที่ใหขอมูล ขาวสาร ที่ผูชมสามารถสัมผัส เรยีนรู ทดลองใช 

หรอืมกีจิกรรมเสรมิประกอบ(http://www.kroobannok.com/blog/6709) 

1.5 สัมมนา หมายถึง การนําเสนอความคิด ขอวิเคราะหวิจารณ มีเหตุผลสนับสนุน มีเรื่อง 

(Topic) ที่ชัดเจน โดยการนําเสนอทั้งในรูปของงานเขียน และการพูด รวมทั้งเปดโอกาสใหมี การอภิปราย 

ทั้งในดานสนับสนุน หรือโตแยงไดดวย โดยในแตละเรื่องจะใชเวลา ไมเกิน 10-20 นาที (จากวิกิพีเดีย 

สารานุกรมเสร)ี 

1.6 ฝกอบรม หมายถึง การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา

ทางวิชาการ หรือ เชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝกศกึษา การดูงาน การฝกงาน หรอืที่เรียกชื่อ

อยางอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีโครงการ หรือ หลักสูตรและชวงเวลาจัดที่แนนอนที่มี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไมมีการรับปริญญา หรือ
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ประกาศนียบัตรวชิาชพี  (จากระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม ของสวนราชการ 

พ.ศ. 2545) 

1.7 อื่นๆ  หมายถงึ กจิกรรมอื่นๆที่ไมสามารถจัดอยูในกจิกรรมขางตน (1.1-1.6) 

แนวทางการเขียนโครงการ 

1. ช่ือโครงการ    

2. ผูรับผดิชอบโครงการ   ตองระบุช่ือผูที่ทําโครงการหรอืหนวยงานใดเปนผูรับผดิชอบในการเสนอ 

และดําเนนิงานตามโครงการ ทัง้นี้เพื่อสะดวกแกการประสานงานและการตรวจสอบ 

3. หลักการและเหตุผล เปนการแสดงถงึ  

- ความสอดคลองกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร  

- ปญหา ความจําเปนที่ตองทํา  

- ปญหาอุปสรรคที่คาดกวาจะเกดิขึ้นหากไมไดดําเนนิโครงการ 

4. วัตถปุระสงค  

แสดงถงึความตองการที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การเขียนวัตถุประสงคตองเขียนใหตรงกับปญหาวาระบุ

ไวเพื่อแสดงใหเห็นถงึจุดมุงหมายที่จะแกปญหานัน้ๆ และตองกําหนดวัตถุประสงคในสิ่งที่เปนไปได 

สามารถวัดได 

5. เปาหมาย เปาหมายของโครงการ เปนการบอกถึงความตองการหรอืทศิทางในการปฏบิัตงิานที่ระบุ

ในเชงิปรมิาณ เชิงคุณภาพ หรอืพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 

6. วธิดีําเนนิการ แสดงข้ันตอนภารกิจที่จะตองทําใหการดําเนินงานตามโครงการและระยะเวลาในการ

ปฏบิัติ    แตละขัน้ตอน เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาความเปนไปไดของโครงการ 

7.ระยะเวลาดําเนินการ ระบุเวลาที่เริ่มตนและสิ้นสุดโครงการ เพื่อสะดวกในการพจิารณาและตดิตาม

ผลของโครงการ   

8. สถานทีด่ําเนินการ ระบุสถานที่ที่จะทําโครงการ เพื่อสะดวกในการพิจารณาและตดิตามผลของ

โครงการ 

9.งบประมาณ แสดงยอดรวมงบประมาณทัง้หมดที่ใชในการดําเนินโครงการ แหลงที่มาและแยก

รายละเอยีดคาใชจายที่ชัดเจนวาเปนคาใชจายอะไรบาง เชน คาตอบแทนวทิยากร, คาอาหารกลางวัน, 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม, คาวัสดุ  

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ   เปนการระบุประโยชนที่คดิวาจะไดจากความสําเร็จเม่ือสิ้นสุดโครงการ เปน

การระบุวาใครจะไดรับผลประโยชนและผลกระทบหรอืมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรทัง้เชงิคุณภาพ

และปรมิาณและตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 
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     บทที่   4 
เทคนิคการปฏบัิตงิาน 

 

การจัดทําโครงการนัน้ ผูเสนอขอจัดโครงการควรจะพจิาณาขัน้ตอนการจัดทําโครงการดังนี้ 

1. ขัน้ตอนขออนุมัตโิครงการ 

2. ขัน้ตอนจัดทําโครงการ 

3. ขัน้ตอนรายงานผลโครงการ 
 

4.1 ขั้นตอนขออนุมัตโิครงการ 

การขออนุมัติจัดทําโครงการ คณะศิลปศาสตรมีขั้นตอนการอนุมัติโครงการผานระบบ                      

E-Project ดังนี้ 

ผูรับผดิชอบ ขั้นตอนการดําเนนิการ ระยะเวลา

ดําเนินการ 

เทคนิคการปฏบิัตงิาน 

1.ผูรับผดิชอบ

โครงการ 

แจงการจัดทําโครงการ

มายังงานนโยบาย แผนและ

ประกันคณุภาพ 

กอนจัดโครงการ   

4 สัปดาห 

แจงยืนยันการจัดโครงการไดตั้งแตตน

ปงบประมาณ (ตค.-ธค.ของทุกป) เพื่อให

งานนโยบายแผนฯบันทึกชื่อโครงการไว

และผูรับผิดชอบโครงการสามารถบันทึก

โครงการและขออนุมัตไิวแตเนิ่นๆ  

2 . ผู รั บ ผิ ด ช อ บ

โครงการ 

บันทกึขอมูลรายละเอยีด

โครงการในระบบ E-Project  

กอนจัดโครงการ   

3 สัปดาห 

เตรียมรายละเอยีดขอมูลโครงการไว เชน 

หลั กการและ เหตุผล  วั ต ถุประสงค  

กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัด ฯลฯ เพื่อใหงายตอ

การบันทกึขอมูลในระบบ 

3.งานนโยบายแผน

แ ล ะ ป ร ะ กั น

คุณภาพ 

ตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูลโครงการ 

กรณแีกไข สงคนืโครงการ 

ผานระบบ E-Project ให

ผูรับผดิชอบโครงการแกไข 

ภายใน 1 วัน 

(หลังจาก

ผูรับผดิชอบ

โครงการเสนอ

โครงการ) 

งานนโยบายแผนตรวจสอบ 

- ช่ือโครงการไดบรรจุในแผนปฏบิัตกิาร 

- เชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร / การ

วัดผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดที่ระบุไว 

- ความถูกตองของงบประมาณ 

- รายละเอียดโครงการมีความชัดเจนทั้ง

ใ น เ รื่ อ ง ส ถ า น ที่ จั ด  แ ล ะ  จํ า น ว น

กลุมเปาหมาย 
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ผูรับผดิชอบ ขั้นตอนการดําเนนิการ ระยะเวลา

ดําเนินการ 

เทคนิคการปฏบิัตงิาน 

4 .  ง า น คลั ง แล ะ

พัสด ุ

ตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูลโครงการและการตัง้

ขอมูลเบกิจายในโครงการ 

กรณแีกไข สงคนืโครงการ 

ผานระบบ E-Project ให

ผูรับผดิชอบโครงการแกไข 

 

ภายใน 2 วัน 

(หลังจากงาน

นโยบายแผน

ตรวจสอบโครงการ) 

งานคลังและพัสด ุ

- ความถูกตองของงบประมาณ 

- รายละเอียดการเบิกจายเปนไปตาม

วัตถุประสงคของโครงการ 

 

5.รองคณบดีฝาย

ว า ง แ ผ น แ ล ะ

ตดิตามประเมนิผล 

ใหความเหน็ชอบ 

กรณไีมเห็นชอบ สงคนื

โครงการ ผานระบบ E-

Project ใหผูรับผดิชอบ

โครงการแกไข 

 

1 วัน  

(หลั งจากงานคลัง

และพัสดุตรวจสอบ

โครงการ) 

ตรวจสอบระบบ E-Project เพื่อพิจารณา

โครงการที่ เสนอขอพิจารณาใหความ

เห็นชอบ 

6.คณบดี ใหการอนมุัต ิ

กรณไีมอนุมัติ สงคนื

โครงการ ผานระบบ E-

Project ใหผูรับผดิชอบ

โครงการแกไข 

 

1 วัน 

(หลังจากรองคณบดี

ฝายวางแผนฯลงนาม

โครงการ) 

ตรวจสอบระบบ E-Project เพื่อพิจารณา

โครงการท่ีเสนอขอพจิารณาอนุมัติ 
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กรณตีัวอยาง การขออนุมัตโิครงการในระบบ E –Project 

 

 

 

 

เขา้ระบบ www.erp.mju.ac.th 

     คลกิท ีโครงการ (E-Project) 

     คลกิท ีโครงการททีา่นเพมิเขา้สูร่ะบบ   
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คลกิทชีอืโครงการททีา่นเป็นผูร้บัผดิชอบจดัทําโครงการ  

 หมายเหต ุชอืโครงการจะปรากฏเมอืทา่น แจง้ชอืโครงการให้

งานนโยบายแผนฯ ดําเนนิการบนัทกึชอืโครงการใหก้อ่น  

บนัทกึขอ้มูลรายละเอยีดโครงการ

ในแตล่ะสว่น  
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บนัทึกข้อมูลรายละเอียด

โครงการในแตล่ะสว่น  

บ ัน ทึก ข้อ มู ล ร า ย ล ะ เ อีย ด

โครงการในแตล่ะสว่น  
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บนัทกึขอ้มลูรายละเอยีดโครงการในแตล่ะสว่น  

หมายเหตุ ความสอดคลองประเด็นยุทธศาสตรด์ู

จากเล่มแผนปฏิบตั ิการคณะฯ ทีเ ว็บไซต์คณะ   

ศลิปศาสตร –งานแผนฯ- 

บนัทกึขอ้มลูรายละเอยีดโครงการในแตล่ะสว่น  

หมายเหตุ  ผลผลิต  และต วัชีว ดั  ควรวดัตาม

วตัถปุระสงคข์องโครงการ 
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4.2 ข้ันตอนจัดทําโครงการ 

การจัดทําโครงการ หลังจากที่ไดรับอนุมัติโครงการในระบบ E-Project แลวผูรับผิดชอบ

โครงการควรดําเนนิการดังนี้ 
 

ผูรับผดิชอบ ข้ันตอนการ

ดําเนินการ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

เทคนิคการปฏบิัตงิาน 

1.ผูรับผดิชอบ

โครงการ 

-ขออนุมัตเิบกิ

คาใชจายในโครงการ  

 

หลังจากโครงการ

ไดรับการอนุมัต ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกคาใชจายในโครงการ

ประสานงานการคลังและพัสดใุนรายการดังนี้  

 คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม  

 คาวัสดุในโครงการ 

 

 

 

 คาตอบแทนวทิยากร   

 

 

2 . ผู รั บ ผิ ด ช อ บ

โครงการ 

-ขอยมืเงนิ หลังจากขออนุมัติ

เบิกคา ใ ช จ ายใน

โครงการไดรับการ

อนุมัติ 

- จัดทําสัญญายืมเงิน ตามแบบฟอรมสัญญายืมเงิน 

(สําเนาหนา-หลัง จํานวน 2 แผน) เพื่อยืมเงินคณะมา

เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ  

-ดาวนโหลดเอกสารไดท่ีหนาเว็บไซตคณะฯ 

3 . ผู รั บ ผิ ด ช อ บ

โครงการ 

-ขอยมืใชหอง หลังจากโครงการ

ไดรับการอนุมัต ิ

- จัดทําแบบฟอรมขอใชหองประชุม ณ อาคาร

ประเสรฐิ ณ นคร ยื่นที่งานบรหิารและธุรการ 

-ดาวนโหลดเอกสารไดท่ีหนาเว็บไซตคณะฯ 

การเตรยีมเอกสารในการจัดโครงการ 

 - ใบลงทะเบยีน ที่มลีายมอืชื่อผูเขารวมโครงการ ตามจํานวนคนที่ขออนุมัติเบกิคาอาหาร 

- เอกสารแบบประเมนิโครงการ 

- เอกสารเกียรติบัตรผูเขารวมโครงการ กรณมีกีารแจกใบเกียรตบิัตร 

- ภาพถายการจัดกิจกรรมไวเปนหลักฐานการจัดกิจกรรม 

เตรยีมเอกสาร                                      

1. กรณีทมีใีบเสนอราคา ตดิตอ่งานพัสด ุ

เตรยีมเอกสาร                                     

1. หนังสอืเชญิวทิยากร ลงนามโดยคณบด ี 

/  แบบตอบรับวทิยากร 
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กรณตีัวอยาง 

เอกสารขออนุมัตเิบกิคาใชจายในโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* การระบุรายการคาใชจาย สามารถเปลี่ยนแปลง

ตางจากท่ีระบุขออนุมัติในโครงการ แตไมเกิน

วงเงนิเดมิ /และรายการเดมิ    

-ตัวอยาง -  

ในโครงการที่ไดรับอนุมัตเิขยีนขออนุมัตไิว  

 -คาอาหารกลางวนั (80 คนX 400 บาท x1  มื้อ) 

แตบันทึกขออนุมัติเบิกคาใชจายในโครงการ

จาย 

-คาอาหารกลางวัน (70 คนX 400 บาท x1  มื้อ) 

* การเปลี่ยนจํานวนคนรวมเนื่องจาก เมื่อ

สํารวจแลวมีคนเขารวมโครงการนอยกวา

เปาหมายที่ขออนุมตัิในโครงการ 
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กรณตีัวอยาง 

เอกสารขออนุมัตเิบกิคาวัสดุในโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบ ุรายการวสัดใุหช้ดัเจน 
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4.3 ขั้นตอนรายงานผลโครงการ 

 

ผูรับผดิชอบ ขั้นตอนการดําเนนิการ ระยะเวลา

ดําเนินการ 

เทคนิคการปฏบิัตงิาน 

1 . ผู รั บ ผิ ด ช อ บ

โครงการ 

บันทกึขอมูลผลการ

ดําเนนิงานโครงการในระบบ 

E–Project   

ภายใน 7 วนัหลังจาก

จัดโครงการเสรจ็  

ใสร ายละ เอี ยดผลการดํ า เนิน งาน

โครงการไว เชน สรุปผลการดําเนิน

โครงการ ความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

ความสําเร็จของตัวชี้วัด  คาใชจายที่

เกิดขึน้จรงิ  

 

2.งานนโยบายแผน

แ ล ะ ป ร ะ กั น

คุณภาพ 

ตรวจสอบความถูกตองของ

การรายงานผลโครงการ 

กรณแีกไข สงคนืโครงการ 

ผานระบบ E-Project ให

ผูรับผดิชอบโครงการแกไข 

ภายใน 1 วัน 

(หลังจาก

ผูรับผดิชอบโครงการ

รายงานผลโครงการ) 

งานนโยบายแผนตรวจสอบ 

- ผลการดํ า เนินงานภาพรวมและ

รายงานผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด 

- หลักฐานเอกสารแนบการรายงานผล

ตัวชี้วัด 

- รูปภาพประกอบ 

 

3.รองคณบดีฝาย

ว า ง แ ผ น แ ล ะ

ตดิตามประเมนิผล 

ใหความเหน็ชอบ 

กรณไีมเห็นชอบ สงคนื

โครงการ ผานระบบ        

E-Project ใหผูรับผดิชอบ

โครงการแกไข 

 

1 วัน  

(หลังจากงานโยบาย

แ ผ น แ ล ะ ป ร ะ กั น

คุณภาพ ตรวจสอบ

โครงการ) 

ตรวจสอบการรายงานผลโครงการใน

ระบบ E-Project เพื่อพิจารณาใหความ

เห็นชอบ 

 

4.คณบดี ใหการอนมุัต ิ

กรณไีมอนุมัติ สงคนื

โครงการ ผานระบบ        

E-Project ใหผูรับผดิชอบ

โครงการแกไขการรายงาน

ผล 

 

1 วัน 

(หลังจากรองคณบดี

ฝายวางแผนฯลงนาม

โครงการ) 

ตรวจสอบการรายงานผลโครงการใน

ระบบ E-Project เพื่อพจิารณาอนุมัติ 
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กรณตีัวอยาง การรายงานโครงการในระบบ E –Project 

 

 

 

 

เขา้ระบบ www.erp.mju.ac.th 

     คลกิท ีโครงการ (E-Project) 

     คลกิท ีโครงการททีา่นเพมิเขา้สูร่ะบบ   



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลกิทชีอืโครงการททีา่นเป็นผูร้บัผดิชอบจดัทําโครงการ และ

จะรายงานผลโครงการ 

คลกิปุ่ ม “ประเมนิ” เพอืบนัทกึผล

การดําเนนิงานโครงการ  
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บ ั น ทึ ก ข้ อ มู ล

รายละเอยีดโครงการ

ในแตล่ะสว่น  

บนัทกึขอ้มูลรายละเอยีด

โครงการในแตล่ะสว่น  
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การบนัทกึผลการดําเนนิงานตวัชวีดั ควรแนบเอกสารที

อธบิายผลของตวัชวีดัทดีําเนนิการไดอ้ยา่งชดัเจน 

บนัทกึคา่ใชจ้่ายจรงิจากการดําเนนิงานโครงการ และบนัทกึตามระยะเวลาไตรมาสทดีําเนนิการ

โครงการ 
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บนัทกึขอ้มลูรายละเอยีดวนัทจีดัโครงการจรงิ และบนัทกึรปูภาพ
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บทที่   5 

ปญหาอปุสรรค และขอเสนอแนะ 
 

1. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 

1.1 ผูรับผิดชอบโครงการไมเขาใจข้ันตอนการจัดกิจกรรมโครงการ กฎ ระเบียบ

แบบฟอรมตางๆ  ในแตละขัน้ตอนการจัดโครงการ 

1.2 ผูรับผดิชอบโครงการ จัดทําโครงการอยางกระชั้นชิด ทําใหการอนุมัติโครงการไม

ทันตอการจัดทําเอกสารโครงการในดานตางๆ เชน การขออนุมัติเบิกคาใชจายใน

โครงการ  

1.3 การขออนุมัติเบิกคาใชจายในโครงการไมตรงกับความตองการใชจายในโครงการ 

ทําใหเกิดปญหาการเบิกจาย 

1.4 แนวคิดการทําโครงการเพื่อรายงานภาระงานตามขอตกลงและแบบประเมินผล

การปฏิบัตริาชการ ทําใหมีจํานวนโครงการในรายวชิาจํานวนมากและเปนโครงการ

นอกแผน 

 

2. ขอเสนอแนะ  

2.1 จัดทําคูมือการจัดทําโครงการที่มขีัน้ตอนและเทคนคิรายละเอยีดการจัดทํา

โครงการ 

2.2 มกีารจัดทําคูมือหรอืเผยแพรแนวปฏิบัติเรื่องการเบกิจายงบประมาณในการจัดทํา

โครงการอยางถูกวธิี 

2.3 ควรแจงแนวปฏบิัตกิารการรายงานภาระงานตามขอตกลงและแบบประเมินผลการ

ปฏบิัติราชการ ที่สามารถดําเนินการในรูปแบบอื่นโดยไมจําเปนตองจัดทําโครงการ 

 

 

  

 

 

 

 




