
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
งานนโยบายและแผน 
      มีหน้าเกี่ยวกับศึกษา วิจัย วิเคราะห์ การวางแผนตั้งแต่ขั้นตอน จัดท าแผน เตรียมการ วิเคราะห์
ข้อมูล และประสานงานในการจัดท าแผนกลยุทธ์ เสนอแนะปรับปรุงแผนงานและโครงการต่าง ๆ (ยุบเลิก 
ชะลอ เพ่ิม เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย) เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของมหาวิทยาลัยและแผนอ่ืน ๆ     
ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ ตรวจสอบ และกลั่นกรองโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานต่าง ๆ ติดตามความก้าวหน้าของ
งาน/โครงการ และประเมินผลงาน/โครงการ กรอกแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
และโครงการต่างๆ และจัดท าแผนการปฏิบัติงาน จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได ้และแผนความต้องการงบลงทุน 

วัตถุประสงค์ 
1.  มีการก าหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการพัฒนาคณะฯ 
2. เพ่ือก าหนดล าดับความส าคัญของการพัฒนา แผนงาน/โครงการ และมาตรการที่สอดคล้องกับ 
    วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือก าหนดแผนงาน/โครงการ และมาตรการที่สนับสนุนและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ 
    มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติหรือการด าเนินงาน 

 

เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ 

1.1 คณะมีแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี อย่างน้อย 1 เล่ม 
1.2 คณะมแีผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณอย่างน้อย 1 เล่ม 
1.3 จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
1.4 จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
1.4 คณะมีแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณอย่างน้อย 1 เล่ม 

2. เชิงคุณภาพ  
    2.1 จัดท าระบบงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและ 
         มีประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผล  
    2.2 สนับสนุน และผลักดันให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยท างานเป็นทีม และมีการวางแผนเพิ่ม 
         ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรภายในและภายนอกคณะ 

 
 



กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
    

 
 

  

1.  
 

คณบดีก าหนดนโยบายการบริหารงาน 
โดยอ้างอิง และสอดคล้องกับแผนของ
มหาวิทยาลัย 

1 วัน คณบดี 

2.  ศึกษาข้อ มูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนกลยุทธ์ 
- จัดท าเอกสารเพื่อใช้ประกอบใน  
การวิเคราะห์จัดท าแผนกลยุทธ์ 

7 วัน เจ้าหน้าที่นโยบาย 
และแผน 

3.  เสนอโครงการเพ่ือด าเนินการจัดท า
แผนกลยุทธ์ 
- จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ 

3 วัน เจ้าหน้าที่งาน
นโยบายและแผน 

4.  
 

บุคลากรในฝ่ ายมี ส่ วนร่วม ในการ
วิเคราะห์/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระดมความคิดและให้ ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

2 วัน บุคลากรของคณะ 

5.  
 

น ำข้ อ มู ล ที่ ได้ จ าก ก ารสั ม ม น าฯ        
มาจัดท า (ร่าง) แผนกลยุทธ์ 

3 วัน เจ้าหน้าที่งาน
นโยบายและแผน 

6.                       มีข้อเสนอแนะ 
 
 
 

                 ไม่ข้อเสนอแนะ 

คณ ะกรรมกำรบ ริ ห ำรป ระคณ ะ
พิจำรณำ (ร่ำง) แผนกลยุทธ์ 
 

1 ชั่วโมง คณะกรรมการ
บริหารประจ าคณะ 

7.  จัดท ำรูปเล่มแผนกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์ 
 

 16 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่งาน
นโยบายและแผน 

8.  
 
 

แจ้งให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้รับ
ทรำบ  และ  น ำไป เป็ นแนวทำงใน   
กำรปฏิบัติงำน 

15 นาที เจ้าหน้าที่งาน
นโยบายและแผน 

   
 
 
 

   

 
 
 

เริ่มต้น 

ก าหนดนโยบาย 

รวบรวม/สังเครำะห์ 
ข้อมูล/จัดท ำเอกสำร 

ด ำเนินโครงกำร 
เพ่ือจัดท ำแผนกลยุทธ์ฯ 

สัมมนำ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จัดท ำ (ร่ำง) แผนกลยุทธ์ฯ 

พิจารณา 

จัดท ำแผนกลยุทธ์ฯ 
(ฉบับสมบูรณ์) 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง/เผยแพร่ 

สิ้นสุด 



กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
      

  
  

    

 
1. 

 
 
 
 

ศึกษำข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำร 
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรฯ 
- แปลงแผนกลยุทธ์มำเป็น 
แผนปฏิบัติกำรฯ 

1 วัน เจ้าหน้าที่งาน
นโยบายและแผน 

2.  
 
 

แจ้งบุคลำกรในคณะฯเสนอ 
โครงกำรที่รับผิดชอบแต่ละ 
ประเด็นยุทธศำสตร์เพ่ือบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติกำรฯ 

3 วัน บุคลากรในคณะฯ 

3.  
 
 
  

มีข้อเสนอแนะ 

- น ำผลที่ได้จำกกำรรวบรวม/ 
สั งเครำะห์ ข้ อมู ลมำจัดท ำ 
(ร่ำง) 
แผนปฏิบัติกำรฯ 
- เสนอ (ร่ำง)แผนปฏิบัติกำรฯ  
ต่อผู้บังคับบัญชำ  

3 วัน เจ้าหน้าที่งานนโยบาย
และแผน 

4.  
 
 
 ไม่มีข้อเสนอแนะ 

ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำ (ร่ำง)  
แผนปฏิบัติกำรฯ 

5 ซม. ผู้บังคับบัญชา 

5.  
 
 
 

จัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำรฯ   
ฉบับสมบูรณ์ 

8 ซม. เจ้าหน้าที่งานนโยบาย
และแผน 

6.  
 
 
 

- แจ้ งให้ บุ คลำกรในฝ่ ำยฯ 
ได้รับทรำบและมีกำรแปลง
แผนไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น 

1 ซม. เจ้าหน้าที่งานนโยบาย
และแผน 

  
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

รวบรวม/สังเครำะห์ข้อมูล 

เสนอโครงกำร 

จัดท ำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรฯ 

พิจารณา 

จัดท ำแผนปฏิบัติกำรฯ 
(ฉบับสมบูรณ์) 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง/เผยแพร่ 

สิ้นสุด 



กระบวนการจัดท าค าขอเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
ที่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน   ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
      

  
 

    

 
1. 

 
 
 

ก าหนดปฏิ ทิ น งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีให้สอดคล้อง
กับปฏิทินกองนโยบายและแผน 

15 นาท ี เจ้าหน้าที่งาน
นโยบายและแผน 

2.  
 
 

ปรับปรุงแบบฟอร์มค าเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และคู่มือการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีให้สอดคล้องกับ
แบบฟอร์มกองนโยบายและแผน 

 
8 ชั่วโมง 

เจ้าหน้าที่งานนโยบาย
และแผน 

3.  
 
 
 

แจ้งฝ่าย/สาขา ให้ท าค าเสนอ
ของบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
- เสนอขอโครงกำร 
- เส น อ ข อ ค รุ ภั ณ ฑ์ แ ล ะ
สิ่งก่อสร้ำง 
- ข้อมูลแผนจ ำนวนนิสิต 
- ข้อมูลนักเรียนทุน 
- ข้อมูลอำคำรและพื้นที่ 
- ข้อมูลอัตรำก ำลังทั้งหมด 
- ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยจริงของ 
อำคำรที่ก ำลังก่อสร้ำง 
และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

30 นาท ี ฝ่าย/สาขา 

4.  
 
 
 

รวบ รวม ข้ อมู ล ค า เส น อขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
จำกฝ่ำย/สำขำ 
- เสนอขอโครงกำร 
- เส น อ ข อ ค รุ ภั ณ ฑ์ แ ล ะ
สิ่งก่อสร้ำง 
- ข้อมูลแผนจ ำนวนนิสิต 
- ข้อมูลนักเรียนทุน 
- ข้อมูลอำคำรและพื้นที่ 
- ข้อมูลอัตรำก ำลังทั้งหมด 
- ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยจริงของ 
อำคำรที่ก ำลังก่อสร้ำง 
และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

8 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่งานนโยบาย
และแผน 

5.                            มีข้อเสนอแนะ  
 
 
 
 

ไม่มีข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมกำรบริหำรประชุม
พิ จำรณ ำข้ อมู ล ค า เสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- ตรวจสอบค ำเสนอขอโครงกำร 
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง 
- จัดล ำดั บ ควำมส ำคัญ ของ
ครุภัณฑ์ที่เสนอขอ 

4 ชั่วโมง คณะกรรมการบริหาร 

 
 

 
 
 

    

เร่ิมต้น 

จัดท าปฏิทิน 
งบประมาณรายจ่ายฯ 

ปรับปรุงแบบฟอร์มค าเสนอ
ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายฯ 

รวมรวมค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายฯ

ประจ าปี 

แจ้งหน่วยงานค าเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายฯ 

พิจารณา 

A 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
  

 
 

   

6.  
 
 

ส่งค าเสนอขอตั้งงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี ไปยัง 
กองนโยบายและแผน 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่งานนโยบาย
และแผน 

  
 
 
 

   

สิ้นสุด 

A 

      ส่งค าเสนอขอตั้ง 
     งบประมาณรายจ่าย 



กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ที่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
      

  
 

    

 
1. 

 
 
 

ก าหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้ประจ าปีให้สอดคล้องกับ
ปฏิทินกองนโยบายและแผน 

15 นาท ี เจ้าหน้าที่งาน
นโยบายและแผน 

2.  
 
 

ปรับปรุงแบบฟอร์มค าเสนอขอตั้ง
งบ ป ระมาณ รายจ่ าย เงิน ราย ได้
ป ร ะ จ า ปี  แ ล ะ คู่ มื อ ก า ร จั ด ท า
งบ ป ระมาณ รายจ่ าย เงิน ราย ได้
ประจ าปีให้สอดคล้องกับแบบฟอร์ม
กองนโยบายและแผน 

 
8 ชั่วโมง 

เจ้าหน้าที่งานนโยบาย
และแผน 

3.  
 
 
 

แจ้งฝ่าย/สาขา ให้ท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายไดป้ระจ าปี  
- เสนอขอโครงกำร 
- เสนอขอครุภัณฑ์ 
- ข้อมูลแผนจ ำนวนนิสิต 
- ข้อมูลนักเรียนทุน 
- ข้อมูลอำคำรและพื้นที ่
- ข้อมูลอัตรำก ำลังทั้งหมด 
และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

30 นาท ี ฝ่าย/สาขา 

4.  ประมำณกำรดำ้นตำ่งๆ ดังนี ้
- ด้ำนข้อมูลนสิิต 
- ด้ำนค่ำธรรมเนียม 
- ข้อมูลสำขำวิชำ 

1 วัน เจ้าหน้าที่งานนโยบาย
และแผน 

5.  
 
 
 

รวบรวมข้อมูลค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายเงินรายไดป้ระจ าป ี
จำกฝ่ำย/สำขำ 
- เสนอขอโครงกำร 
- เสนอขอครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง 
- ข้อมูลแผนจ ำนวนนิสิต 
- ข้อมูลนักเรียนทุน 
- ข้อมูลอำคำรและพื้นที ่
- ข้อมูลอัตรำก ำลังทั้งหมด 
- ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยจริงของ 
อำคำรที่ก ำลังก่อสร้ำง 
และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

8 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่งานนโยบาย
และแผน 

6.                            มีข้อเสนอแนะ  
 
 
                          ไม่มีข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมกำรบริหำรประชุม 
พิจำรณำข้อมูลค าเสนอขอ 
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจ าปี 

4 ชั่วโมง คณะกรรมการบริหาร 

      

จัดท าข้อมูลประมาณการ
รายรับ 

เร่ิมต้น 

จัดท าปฏิทิน 
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 

ปรับปรุงแบบฟอร์มและจัดท า
คู่มือการจัดทางบประมาณ

รายจ่ายเงินรายได้ 

รวมรวมค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 

แจ้งหน่วยงานค าเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่าย 

พิจารณา 

A 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
  

 
 

   

7.  
 
 
 
 

ส่งค าเสนอขอตั้งงบประมาณ 
รายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี ไปยัง 
กองนโยบายและแผน 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่งานนโยบาย
และแผน 

  
 
 
 

   

สิ้นสุด 

A 

      ส่งค าเสนอขอตั้งงบ 
  ประมาณรายจ่ายเงินรำยได้ 



กระบวนการจัดท าแผนความต้องการงบลงทุน 

 
 
 
 

ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
      

  
 

    

1.  
 
 
 

ปรับปรุงแบบปรับปรุงแบบฟอร์ม
แผนความต้องการงบลงทุน 
ให้สอดคล้องกับแบบฟอร์มกอง
นโยบายและแผน 

 
8 ชั่วโมง 

เจ้าหน้าที่งานนโยบาย
และแผน 

2.  
 
 
 

- ฝ่ าย/สาขาจัดท ารายละเอียด    
ค าของบลงทุนล่วงหน้า ๕ ปี 
 

30 นาที ฝ่าย/สาขา 

3.  - รวบรวม สังเคราะห ์กลั่นกรอง 
ค าของบลงทุน 
- สรุปข้อมูลเสนอคณะกรรมการ 
บริหาร 

1 วัน เจ้าหน้าที่งานนโยบาย
และแผน 

4.   
ข้อมูลไม่ถูกต้อง 

 
 

    
  ข้อมูลไม่ถูกต้อง 

 

พิจารณาแนวทางการขอตั้งงบ 
ลงทุน และก าหนดรายการ 
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ที่จะเสนอ 
ขอรับการจัดสรรเงินแผ่นดิน 

8 ชั่วโมง หัวหน้างานนโยบาย  
และแผน 

5.  
 
 
 

จัดท ำแผนควำมต้องกำรงบลงทุน 
ฉบับสมบูรณ์ 

8 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่งานนโยบาย
และแผน 

6.  
 
 
 
 

ส่งแผนความต้องการงบลงทุนไปยัง
กองนโยบายและแผน 
 

15 นาที เจ้าหน้าที่งานนโยบาย
และแผน 

  
 
 
 

   

เร่ิมต้น 

ปรับปรุงแบบฟอร์ม 
แผนความต้องการงบลงทุน 

สิ้นสุด 

แจ้งหน่วยงาน 

ตรวจสอบ 

ส่งแผนความต้องการงบลงทุน 
 

รวบรวม สังเครำะห์ 
กลั่นกรองค ำของบลงทุน 

จัดท าแผนความต้องการ 
งบลงทุน 

 



กระบวนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 

ภาคผนวก  
ไม่มี 

    ปรับปรุงเมื่อ 30 มีนาคม 2564 

ที่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
      

  
 

    

 
1. 

 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสียงและทบทวนเพื่อด าเนินงาน 

15 นาท ี เจ้าหน้าที่งาน
นโยบายและแผน 

2.  
 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และปัจจัย
เสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ เป้าหมาย 
ของหน่ วยงานและส่ งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1 วัน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

3.  
 
 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประเมินโอกาส และผลกระทบของ
ความเสี่ยง และจัดล าดับ ความเสี่ยงที่
ได้จากการวิเคราะห์และระบุ 
ความเสี่ยง 

1 วัน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

4.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง และสูงมาก  ก าหนด
มาตรการควบคุมความเสี่ยง เสนอ
ผู้บริหารของคณะฯ และด าเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

1 วัน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

5.  
 
 
 

ติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง
และรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความ  เสี่ยงมายังงาน
ประกันคุณภาพ (รอบ 6 เดือน 9 
เดื อ น แ ล ะ รอ บ  12 เดื อ น ) ต าม
ปีงบประมาณ 

8 ชั่วโมง คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

6.                             คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประเมินผลการด าเนนิงานตามแผน  
เพื่อน าไปปรับปรุงแผนบริหาร       
ความเสี่ยงหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ของหน่วยงานในปีต่อไป 

8 ชั่วโมง คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

     

วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และ
ปัจจัยเสี่ยง 

เร่ิมต้น 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/ทบทวน 

ติดตามและรายงานผล 

ประเมินโอกาส และผลกระทบ
ของความเสี่ยง 

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่
มีระดับความเสี่ยงสูง และสูง

มาก 

ประเมินผล 

สิ้นสุด 


