
ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ  

 

ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจดัท า

แผนปฏิบตัิการ 

คณะวิทยาการจัดการ  

 

ล าดับที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
แบบฟอร์ม/เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
๑.  จัดท ำค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำร

ทบทวน พัฒนำและบริหำรแผน 
กลยุทธแ์ละแผนปฏิบัติกำรคณะ
วิทยำกำรจัดกำร ประกอบไปดว้ย 
อำจำรย์และบุคลำกรของคณะ
วิทยำกำรจัดกำร 

ไม่เกิน ๑ วัน นำยชัยวัฒน์ 
สร้อยเวท ี

- ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำร
ทบทวน พัฒนำและบริหำร
แผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัติ
กำรคณะวิทยำกำรจัดกำร 

๒.  ศึกษำข้อมูลที่เกีย่วขอ้งกับกำร
จัดท ำแผนปฏบิัติกำรคณะ เช่น 
แผนปฏิบัติกำรมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ข้อมูลงบประมำณที่
มหำวิทยำลัยจัดสรรให้หน่วยงำน 
ข้อมูลตัวชี้วัดที่มหำวิทยำลยั
มอบหมำยให้หนว่ยงำนรับผิดชอบ 
ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของหนว่ยงำน 
และแบบฟอร์มต่ำงๆ เป็นต้น  

ไม่เกิน ๑๕ วัน นำยชัยวัฒน์ 
สร้อยเวท ี

- แผนปฏิบัติกำรมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมรำชูปถัมภ์ 
- ตำรำงจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำป ี
- แบบฟอร์ม กนผ.๐๑ และ 
กนผ.๐๒  

๓.  จัดท ำแบบฟอร์มเสนอโครงกำร/
กิจกรรมตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
และส่งแบบฟอร์มดังกล่ำวให้กับ
คณะผู้บริหำร อำจำรย ์และ
บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูล
รำยละเอียดลงในแบบฟอร์ม  

 ไม่เกิน ๑๕ วัน นำยชัยวัฒน์ 
สร้อยเวท ี

- แบบฟอร์มเสนอโครงกำร/
กิจกรรมตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

๔.  รวบรวมข้อมูลวิเครำะห์ สรุปเป็น
ประเด็นยุทธศำสตร์ และจัดท ำเป็น 
(ร่ำง) แผนปฏิบัตกิำรคณะ
วิทยำกำรจัดกำร เสนอต่อรอง
คณบดีฝ่ำยบริหำรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ และหวัหนำ้ส ำนักงำน
พิจำรณำควำมถูกต้องและ 
ควำมครบถ้วนของขอ้มูล 

ไม่เกิน ๗ วัน นำยชัยวัฒน์ 
สร้อยเวท ี

- แบบฟอร์มเสนอโครงกำร/
กิจกรรมตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
- (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรคณะ
วิทยำกำรจัดกำร 

๕.  น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรคณะวิทยำกำรจัดกำรเพื่อ
ตรวจสอบควำมถูกต้อง และให ้
ประธำนสำขำและประธำน
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ รับทรำบ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร 
เพื่อแก้ไขข้อมูลใหมอ่ีกครั้ง 

ไม่เกิน ๑๕ วัน นำยชัยวัฒน์ 
สร้อยเวท ี

- (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรคณะ
วิทยำกำรจัดกำร 

๖.  จัดท ำโครงกำรทบทวนแผนกลยุทธ์
และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรคณะ
วิทยำกำรจัดกำร เพื่อให้บุคลำกร 
มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำง 
กำรพัฒนำและด ำเนินงำน 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ได้แก่ คณะ
ผู้บริหำร อำจำรย ์และบุคลำกร 

ไม่เกิน ๓๐ วัน นำยชัยวัฒน์ 
สร้อยเวท ี

- โครงกำรทบทวนแผน 
กลยุทธ์และจัดท ำแผน 
ปฏิบัติกำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร 
- (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำร 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 

แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน พัฒนา

และบริหารแผนกลยุทธแ์ละ

แผนปฏิบตัิการ 

 

จัดท าแบบฟอร์มเสนอโครงการ/

กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร ์

และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอข้อมูล

โครงการ/กิจกรรม 

 

รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 

เพื่อจัดท า (ร่าง) แผนปฏบิัติการ

คณะวิทยาการจัดการ 

 

จัดท าโครงการทบทวนแผน 

กลยุทธ์และจดัท าแผนปฏบิัติการ

คณะวิทยาการจัดการ 

 

เสนอต่อคณะ 

กรรมการบริหารคณะ 

วิทยาการจัดการ 

 



ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ  

 

ล าดับที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
แบบฟอร์ม/เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
โดยร่วมกันก ำหนด ปรัชญำ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำยต่ำงๆ 
ของคณะ รวมถึงกำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis) 
และร่วมกันตรวจสอบ (รำ่ง) 
แผนปฏิบัติกำรคณะวิทยำกำร
จัดกำรให้ถูกตอ้งอีกครั้งหนึ่ง 

๗.  จัดท ำเล่มแผนปฏิบัติ โดยน ำข้อมูล 
ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ร่วมกันของ
บุคลำกรในคณะวิทยำกำรจัดกำร 
มำกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม  
กนผ.๐๑ และ กนผ.๐๒ และส่งให้ 
กองนโยบำยและแผนตรวจสอบ 
ควำมถูกต้อง ก่อนเสนอให้
ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
รองอธิกำบดี และอธิกำรบดเีซ็นต์
รับรองแบบฟอร์มทั้ง ๒ ฉบับ  
จำกนั้นกองนโยบำยและแผน 
จะก ำหนดรหัสโครงกำร/กิจกรรม 
ให้ผู้ด ำเนินกำรน ำข้อมูลไปลงใน 
ระบบบัญชีสำมมิติ เมื่อแล้วเสร็จ 
จึงจัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำร เพื่อ
เสนอต่อ คณบดี รองคณบดีฝ่ำย
บริหำรเเละมำตรฐำนกำรศึกษำ  
และหัวหน้ำส ำนักงำนพิจำรณำ 
ควำมถูกต้องของเนื้อหำต่อไป 

ไม่เกิน ๓๐ วัน นำยชัยวัฒน์ 
สร้อยเวท ี

- แบบฟอร์ม กนผ.๐๑ และ 
กนผ.๐๒ 
- (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำร 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 

๘.  น ำแผนปฏิบัตกิำรเสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร เพื่อพิจำรณำและรับรอง
แผนปฏิบัติกำร  

ไม่เกิน ๗ วัน นำยชัยวัฒน์ 
สร้อยเวท ี

- แผนปฏิบัติกำรคณะ
วิทยำกำรจัดกำร 

๙.  ส่งข้อมูลแผนปฏิบัติกำรให ้
กองนโยบำยและแผนเพื่อน ำเข้ำ 
ที่ประชุมคณะกรรมบริหำร
มหำวิทยำลัยเพือ่พิจำรณำและ
รับรองแผนปฏิบัติกำร 

ไม่เกิน ๑๕ วัน - นำยชัยวัฒน์ 
สร้อยเวท ี
- กองนโยบำย
และแผน 

- แผนปฏิบัติกำรคณะ
วิทยำกำรจัดกำร 

๑๐.  กองนโยบำยและแผนน ำขอ้มูล
เสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยเพือ่
พิจำรณำและรับรองแผนปฏิบัติกำร 

ไม่เกิน ๑๕ วัน กองนโยบำยและ
แผน 

- แผนปฏิบัติกำรคณะ
วิทยำกำรจัดกำร 

จัดท าเลม่แผนปฏบิัติการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

 

เสนอต่อคณะ 

กรรมการบริหารคณะ 

วิทยาการจัดการ 

 

เสนอต่อคณะกรรมบริหาร

มหาวิทยาลัย 

 

เสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัย 

 



ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ  

 

ล าดับที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
แบบฟอร์ม/เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
๑๑.  เผยแพร่ข้อมูลแผนปฏิบัติกำรคณะ

วิทยำกำรจัดกำร โดยจัดท ำรูปเล่ม 
ส่งให้ผู้คณะผู้บริหำร ประธำน
สำขำวิชำ และเจ้ำหน้ำที่ผูร้ับผิดชอบ
ประสำนงำนโครงกำร/กิจกรรม  
คนละ ๑ เล่ม พร้อมทั้งน ำข้อมูล
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะวิทยำกำร
จัดกำรเพือ่ให้เกิดกำรรับรู้อยำ่งทั่วถึง 

ไม่เกิน ๗ วัน นำยชัยวัฒน์ 
สร้อยเวท ี

- แผนปฏิบัติกำรคณะ
วิทยำกำรจัดกำร 

 

เผยแพร่ข้อมูลแผนปฏิบตัิการคณะ

วิทยาการจดัการ 

 


