
การบริหารโครงการที่ด ี

น ำเสนอโดย นำงสำวธันยนันท์  รอดเหลือจำด 



ก่อนทีเ่ราจะบริหารโครงการ เช่น โครงการประชุม 
เราต้องเข้าใจหลกัการเขยีนโครงการก่อนนะคะ 



หลกั 5 W 1 H 
5W  =1. WHAT 
  2. WHY 
  3. WHEN 
  4. WHERE 
  5. WHO 

1 H = HOW 



โครงการ 

เหตุผลความจ าเป็น 
ทีต้่องท า(ปัญหา) 

จะท าอย่างไร  
(วธีิแก้ปัญหา) ท าเพือ่อะไร 

(วตัถุประสงค์) 

 
ท าทีไ่หน เมื่อไร  
ใครท า ได้อะไร 

 

ท าเท่าไร 
(เป้าหมาย) 



1. ช่ือโครงการ 
 1. ชัดเจน กระชับ และไม่ยาวเกนิไป 
 2. เข้าใจง่าย 
 3. ส่ือถงึกจิกรรม หรือผลลพัธ์หรือเป้าหมาย 
 4. ความต้องการหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
 5. แสดงลกัษณะของส่ิงที่จะท า 
 6. น ากลุ่มเป้าหมายมาพจิารณาด้วย 
 7. ถ้อยค ากนิใจ 

การเขยีนโครงการ 



การเขยีนโครงการ 
2. หลกัการและเหตุผล 
 1. แสดงปัญหา ความจ าเป็น ทีต้่องท าโครงการ เสนอแนวคิด หลกัการ  
                  ความต้องการ การแก้ปัญหา 
 2. ควรน าเสนอสาระส าคัญ (จากกว้างไปสู่ประเด็น) คือ 
                - ความเป็นมา หรือแนวคิด 
                - ปัญหา/ประเด็นความต้องการ 
                - แนวทางแก้ปัญหา/ความจ าเป็นของโครงการ 
 3. มีทฤษฎ ีเหตุผล ข้อมูล เพือ่สนับสนุนการจัดท าโครงการ 
 4. เหตุผลเพยีงพอทีจ่ะให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 5. น าไปสู่ช่ือโครงการ 



การเขยีนโครงการ 
3. วตัถุประสงค์ 
 1. มีได้มากกว่า 1 ข้อ 
 2. ระบุความต้องการที่จะกระท า 
 3. มลีกัษณะเป็นเชิงปฏิบัตกิาร ช้ีแนวทางในการปฏิบัติ 
 4. ชัดเจน ส่ือความต้องการได้ 
 5. วดัได้ ประเมินได้ 
 6. วตัถุประสงค์ ต้อง “SMART” 
 
 



การเขยีนโครงการ 
“SMART” 
 1. Sensible / Significant / Specific (ส าคญั จ าเป็น เด่นชัด) 
 2. Measurable (วดัได้-ตรวจสอบได้) 
 3. Accessible (ท า/ปฏิบัตแิล้ว บรรลุผลได้จริง) 
 4. Reasonable (สมเหตุสมผล ตรงตามหลกัการและเหตุผล) 
 5. Time (เหมาะสมด้านเวลา และช่วงเวลาที่ปฏิบัต)ิ 
  
 



การเขยีนโครงการ 
4. วธีิด าเนินการ 
 1. น าวตัถุประสงค์มาจ าแนกแจกแจง   
           2. ระบุงาน (Task) หรือ กจิกรรม (Activity) ที่ชัดเจน  
       ของโครงการ 
 3. กจิกรรมที่ก าหนดต้องก่อให้เกดิผลตามวตัถุประสงค์ 
              ของโครงการ หรือ ทุกวตัถุประสงค์มีกจิกรรมรองรับ 
 4. กจิกรรมเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากร และบริบท 
    ของโครงการ 
 
 



การเขยีนโครงการ 
4. การก าหนดกจิกรรม 
 1. บอกรายละเอยีดส่ิงที่จะท า 
           2. โครงการใหญ่ๆ อาจมีหลายกจิกรรม 
 3. ท าได้ตามวตัถุประสงค์ ตามเวลา  
               และมีผลกระทบสูง 
 
  
 



การเขยีนโครงการ 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1. เหมาะสมกบักจิกรรมโครงการ 
           2. ก าหนดเป็นช่วงเวลา หรือวนัเร่ิมและสุดท้าย 
  
  
 



การเขยีนโครงการ 
6. แผนปฏิบตัิการ 
 1. น าขั้นตอนการด าเนินงานมาแจกแจง 
           2. ก าหนดรายละเอยีด 
  - งาน กจิกรรม 
  - การด าเนินงาน 
  - สถานที่ 
  - เวลา 
  - ผู้รับผดิชอบ 
 
 
 
 
  
  
 



การเขยีนโครงการ 
7. งบประมาณ 
 1. จ าแนกเป็นตามแหล่งที่มา (งบประมาณ/เงนินอกงบประมาณ)  
               หรือตามประเภทค่าใช้จ่าย (งบลงทุน/งบด าเนินการ) 
 2. สอดคล้องกบักจิกรรม 
 3. แจกแจงรายละเอยีด 
 4. ควรศึกษาระเบียบการเงนิ พสัดุ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 



การเขยีนโครงการ 
8. ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 

ผลผลติ 
OUTPUTS 

ผลลพัธ ์
OUTCOMES 

ผลสมัฤทธิ ์
RESULTS 

ผลผลติ : เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป็นผลลพัธ์ขั้นสุดท้ายของโครงการทีเ่ป็นรูปธรรม 
ผลลพัธ์ : เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
มคีวามสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัผลผลติ ส่งผลไปสู่การแก้ไขปัญหา/ความต้องการ 
ผลสัมฤทธ์ิ = ผลผลติ + ผลลพัธ์ 



การเขยีนโครงการ 
9. ผู้รับผดิชอบ 
 1. มีเจ้าภาพชัดเจน 
 2. ค านึงถงึศักยภาพ ความเหมาะสม ความตั้งใจ  
 
 
 
 
 
 
  
  
 



การเขยีนโครงการ 
10. การประเมนิ/ติดตามโครงการ 
 - ก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการประเมิน 
  - ระบุวธีิการ/ช่วงเวลา/ผู้รับผดิชอบ 
   
 
 
 
 
 
 
  
  
 



การเขยีนโครงการ 
11. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 - ระบุผลที่ต่อเน่ืองจากผลลพัธ์ (Outcome)  

  ที่กลุ่มเป้าหมายหรือส่วนรวมได้รับประโยชน์ 
  - ผลมีทั้งทางตรง ทางอ้อม และผลกระทบ   
 
 
 
 
 
 
  
  
 



สรุปโครงการทีด่ ี
1. ตอบสนองความต้องการ 
2. วตัถุประสงค์ เป้าหมายชัดเจน 
3. รายละเอยีดของโครงการสอดคล้องกนั 
4. น าไปปฏิบัติได้ 
5. เข้าใจง่าย ด าเนินการได้สะดวก 
6. ติดตามประเมินผลได้ 
7. เกดิขึน้จากข้อมูลจริง 
8. มีแผนปฏิบัติการชัดเจน 
9. ประหยดั 
10. ได้ผลคุ้มค่า      



ขั้นตอนการบริหารโครงการทีด่ี 



การเตรียมความพร้อม 
ก่อนการจดัประชุมโครงการต่างๆ 



ประชุมหารือและเตรียมความพร้อม 
ก่อนการประชุมเพือ่แบ่งหน้าทีรั่บผดิชอบ 
   เช่น  
 - หน้าที่รับผดิชอบการลงทะเบียน  
 - หน้าที่รับผดิชอบเป็นพธีิกร 
 - หน้าที่รับผดิชอบเป็นผู้ประสานงาน 
           ในห้องประชุม 

 



- ตรวจสอบความพร้อมของเอกสารประกอบต่าง ๆ 
เช่น เอกสารการประชุม เอกสารทางการเงนิทีต้่องใช้ 
ส าหรับวทิยากร 
- ตรวจสอบความพร้อมของห้องประชุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ทีใ่ช้ในการประชุม 
***หมายเหตุ คณะผู้จัดในการจัดโครงการ 
ประชุมน้ันๆควรไปถึงห้องประชุม 
ก่อนผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างน้อย 30-45 นาท ี
เพือ่ป้องกนัความผดิพลาดของงานน้ันๆ 
 
  



***ผู้จดัการประชุมต้องตรวจดูความพร้อมสถานที่ 
วสัดุอุปกรณ์ต่างๆก่อนการประชุมทุกคร้ังให้สอดคล้อง 
เหมาะสมกบักระบวนการประชุม 
เช่น การจดัแบบคลาสรูม  การจดัแบบโต๊ะกลม 



***อย่าลมืเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจติใจ 
ก่อนการประชุมนะคะ 
- เส้ือผ้า หน้า ผม ต้องเรียบร้อยเหมาะสมถูกกาลเทศะ 
 เพราะพวกเราคอืกองแผนงานและวชิาการ 



***หากพบปัญหาอุปสรรคอนัใดระหว่างการประชุม  
และที่คาดว่าอาจจะเป็นปัญหาใดให้รีบแจ้งหัวหน้าทีม  
หากปัญหาใดแก้ไขหรือป้องกนัได้ควรรีบด าเนินการ 
และประสานทีมงานอย่างเร่งด่วน 



***ไม่ต าหนิ ติเตียน ผู้ร่วมงานในระหว่างมกีารประชุมสัมมนา  
ให้เกบ็รวบรวมส่ิงทีพ่บและเป็นอุปสรรค ต่างๆ น ามาพูดคุย 
หารือกนัหลงัการประชุมแล้วและแจ้งให้ผู้ร่วมงานรับทราบ 
เพือ่ไม่ให้เกดิเหตุการณ์อย่างเดมิซ ้าอกี  
 



***ผู้จัดควรให้บริการด้วยความยิม้แย้มแจ่มใส และยินดีจัดหาส่ิงของ 
อุปกรณ์ต่างๆที่ผู้เข้าร่วมประชุมร้องขอ หากว่าหาไม่ได้ ให้แจ้ง ช้ีแจง
ด้วยถ้อยค าสุภาพ  การเตรียมเก็บวัสดุอุปกรณ์ หลังประชุมเสร็จแล้ว 
ส่วนใหญ่เรามักจะมองข้าม ควรเก็บเอกสารที่ประกอบการประชุมที่
วางอยู่บนโต๊ะที่ผู้เข้าร่วมอาจลืมทิ้งไว้ และป้ายช่ือวิทยากรทั้งหมด
กลับมายังส านักงานแล้วมาท าลายทิง้ส่ิงของที่ส านักงาน ส่วนเอกสาร
ประกอบหากยังสามารถใช้ได้ให้น ากลับมาใช้ต่อ เหตุที่เราควรน าป้าย
ช่ือวิทยากร ผู้บริหารกลับมาที่ส านักงานไม่ควรทิง้ให้เป็นขยะในห้อง
ประชุม เป็นการให้เกียรติท่าน เพราะป้ายช่ือเหล่าน้ันอาจร่วงตกตาม 
พืน้ห้องมีคนเดนิข้ามเหยยีบย า่ เป็นต้น 




