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งานนโยบายและแผน 

โครงสร้างของงานนโยบายและแผน 

  
 

 
 
 
 
 
1. โครงสร้างของงาน (Organization char t) 

 

 
 

 
2. โครงสร้างการบริหาร   (Administration char t) 

 

 
 

หัวหน้างานนโยบายและ
แผน 

นกัวเิคราะห์นโยบายและ
แผน 

เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
 

ผูป้ฏิบติังานบริหาร นกัวเิคราะห์นโยบายและ
แผน 

 

งานนโยบายและ
แผน 

หน่วยแผนงานและ
โครงการ 

หน่วยขอ้มูลพ้ืนฐานและ
สารสนเทศ 

หน่วยบริหารทัว่ไป หน่วยแผนงาน
งบประมาณ 
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3. โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity  char t) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
นางสาวนิตยา  ขวญัสุวรรณ 

(นักวเิคราะห์นโยบายและแผน  ชํานาญการ) 

หน่วยแผนงานและ
โครงการ 

 

หน่วยขอ้มูลพื้นฐานและ
สารสนเทศ 

 

หน่วยบริหารทัว่ไป 
 

หน่วยแผนงาน
งบประมาณ 

 

นางสาวนิตยา  ขวญัสุวรรณ 
นางสาวบุษยา โฉมฉิน 
นางสาวรสสุคนธ์  อว้นผกัไหม 
 

นางปาณิศา  อคัมโภคาสิน 
 

นางสาวนิตยา  ขวญัสุวรรณ 
นางสาวบุษยา โฉมฉิน 
นางสาวรสสุคนธ์  อว้นผกัไหม 

 

นางสาวนิตยา  ขวญัสุวรรณ 
นางสาวบุษยา โฉมฉิน 
นางสาวรสสุคนธ์  อว้นผกัไหม 
นางสาวอรุณี  จนัทร์แสง 
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4. ภาระงานของงานนโยบายและแผน 

งานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ ปฏิบติังานเก่ียวกบัการวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ศึกษาวเิคราะห์วิจยั ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพ่ือประกอบการกาํหนด
นโยบาย จดัทาํแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน และโครงการต่าง ๆ 
ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบ ใหค้าํแนะนาํปรึกษา ปรับปรุงแกไ้ข และแกปั้ญหาขดัขอ้งในการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน โดยมีภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัน้ี 

4.1 หน่วยแผนงานและโครงการ 
4.1.1 จดัทาํแผนกลยทุธ์คณะแพทยศาสตร์ใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา และแผนกลยทุธ์มหาวิทยาลยั 
4.1.2 รวบรวมและรายงานผลการดาํเนินงานและโครงการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บเขา้

แผนกลยทุธ์ของคณะเสนอกองแผนงาน 
4.1.3 เสนอแนะหน่วยงานใหป้รับเปล่ียนแผนงานและโครงการต่าง ๆ ท่ีได้

รับเขา้กลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาระดบัอุดมศึกษา  แผน
ยทุธศาสตร์และนโยบายของคณะ มหาวิทยาลยั และแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ 

4.1.4 วิเคราะห์ค่าใชจ่้ายต่อหวันิสิตของคณะตลอดแผน (Unit cost) 
4.1.5 ติดตามผลการดาํเนินงานตามตวัช้ีวดัของยทุธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ ปี

ละ 2 คร้ัง 
4.1.6 ติดตามผลการดาํเนินงานตามตวัช้ีวดัมหาวิทยาลยั ปีละ 2 คร้ัง 
4.1.7 ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของโครงการต่าง ๆ ตามแผนกลยทุธ์ 

เป็นรายไตรมาส  
4.1.8 สรุปแผนปฏิบติังานโครงการต่าง ๆ ตามแผนกลยทุธ์  
4.1.9 รวบรวมโครงการและนาํเสนองบประมาณเก่ียวกบังานบริการวิชาการ 

แก่สงัคม 
4.1.10 รายงานผลการดาํเนินโครงการบริการวิชาการเสนอมหาวิทยาลยั 
4.1.11 รวบรวมโครงการและนาํเสนองบประมาณเก่ียวกบัโครงการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมเสนอมหาวทิยาลยั 
4.1.12 รายงานผลการดาํเนินโครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมเสนอ

มหาวิทยาลยั 
4.1.13 งานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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 4.2 หน่วยแผนงานงบประมาณ 
4.2.1 จดัทาํคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของคณะฯ ทุกหมวดรายจ่าย

จากเงินงบประมาณแผน่ดิน งบประมาณสาขาขาดแคลน และเงินรายได ้
4.2.2 เสนอคาํขอตั้งงบประมาณ พตส. 
4.2.3 เสนอคาํขอตั้งขอจา้งผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารยแ์ละผู ้

เกษียณอายรุาชการปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั 
4.2.4 รวบรวมการใชเ้งินงบประมาณทั้งงบประมาณและเงินรายได ้จาํแนกตาม

แผน/โครงการ และหมวดเงินของคณะฯ 
4.2.5 ดาํเนินการเสนอของบประมาณกลางปีทุกหมวดรายจ่าย 
4.2.6 วิเคราะห์การจดัสรรงบประมาณ และรายจ่ายจริงประจาํปีงบประมาณ 
4.2.7 ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการใชง้บประมาณประจาํปี                     

คณะแพทยศาสตร์ 
4.2.8 งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
4.3 หน่วยข้อมูลพ้ืนฐานและสารสนเทศ  

4.3.1 จดัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาํนวนนิสิตสอบตรง เสนอในรูปเปรียบเทียบ
ประจาํปีการศึกษาท่ีผา่นมากบัปีการศึกษาปัจจุบนั 

4.3.2 จดัเกบ็รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการรายวิชาท่ีเปิดสอน จาํนวน
นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนทุกภาควิชา เสนอในรูปหน่วยกิตนกัศึกษา (SCH) 
นกัศึกษาเตม็เวลา (FTES)  ภาระงานสอนของอาจารยป์ระจาํปีการศึกษา 

4.3.3 จดัทาํรายงานขอ้มูลนิสิตใหม่ ผูส้าํเร็จการศึกษา 
4.3.4 รวบรวมขอ้มูลอาจารยข์า้ราชการไปศึกษาอบรม ดูงาน ปฏิบติังานวิจยั

และประชุมทั้งในและต่างประเทศ 
4.3.5 จดัทาํรายงานประจาํปี 
4.3.6 งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
4.4 หน่วยบริหารทัว่ไป 

4.4.1 กาํกบัดูแลการรับ-ส่งเอกสารของงานนโยบายและแผน 
4.4.2 กาํกบัดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณของงานนโยบายและแผน 

 
4.5 งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.5.1 กาํกบัดูแลงานดา้นคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนโยบายและแผน 
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 5. ภาระหน้าท่ีความรับผดิชอบของบุคลากรงานนโยบายและแผน 
 
  
 
 
นางสาวนิตยา    ขวญัสุวรรณ 
ตําแหน่ง  หัวหน้างานนโยบายและแผน 

 
1. หน่วยแผนงานและโครงการ  

1.1 กาํกบัดูแลการจดัทาํแผนกลยทุธ์ และแผนปฏิบติัราชการประจาํปีของคณะแพทยศาสตร์  

1.2 กาํกบัดูแลการคุมและตรวจสอบงบประมาณในการดาํเนินโครงการตามแผนกลยทุธ์คณะ
แพทยศาสตร์ 

1.3 กาํกบัดูแลการติดตามตวัช้ีวดัหลกัตามแผนยทุธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์   
1.4 กาํกบัดูแลการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของโครงการต่าง ๆ  ของคณะ

แพทยศาสตร์ ตามตวัช้ีวดั 
1.5 กาํกบัดูแลการรายงานผลการดาํเนินงานในระบบติดตามยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
1.6 กาํกบัดูแล การดาํเนินงานเก่ียวกบัโครงการงานวิจยั งานบริการวิชาการแก่สงัคม  

และงานทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม ในหมวดเงินอุดหนุน ของคณะแพทยศาสตร์ 
เสนอมหาวิทยาลยั      

2.   หน่วยแผนงานงบประมาณ  
2.1.  กาํกบัดูแลและตรวจสอบการจดัทาํคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
2.2. กาํกบัดูแลและตรวจสอบการจดัทาํคาํขอตั้งงบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบณัฑิตแพทย ์
2.3. กาํกบัดูแลและตรวจสอบการจดัทาํคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้
2.4. กาํกบัดูแลและตรวจสอบการดาํเนินการขอตั้งงบประมาณกลางปี 
2.5. กาํกบัดูแล และดาํเนินการติดตาม วิเคราะห์ การใชง้บประมาณ คณะแพทยศาสตร์ 
2.6. กาํกบัคาํขอจา้งผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารยแ์ละผูเ้กษียณอายรุาชการ

ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั 
 
 
 



-7- 

 3.  หน่วยขอ้มูลพื้นฐานและสารสนเทศ 
3.1 กาํกบัดูแลและตรวจสอบการจดัทาํแผนการรับนิสิตทุกระดบั ทุกสาขา 
3.2 กาํกบัดูแลและตรวจสอบการจดัทาํค่าใชจ่้ายต่อหน่วยของนิสิตแพทย ์

3.3 กาํกบัดูแลและตรวจสอบการจดัทาํรายงานขอ้มูลนิสิตใหม่และผูส้าํเร็จการศึกษา   
3.4 กาํกบัดูแลและตรวจสอบการจดัทาํรายงานประจาํปี 
3.5 จดัทาํการวิเคราะห์ภาระงานสอนตามหลกัสูตร 
3.6 กาํกบัดูแลการสาํรวจความตอ้งการแพทยใ์ชทุ้น  ทนัตแพทยใ์ชทุ้น 

 
4.   หน่วยบริหารทัว่ไป 

4.1. กาํกบัดูแลการรับ-ส่งเอกสารของงานนโยบายและแผน 
4.2. กาํกบัดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณของงานนโยบายและแผน 
4.3. กาํกบัดูแลการดาํเนินกิจกรรมคุณภาพของงานนโยบายและแผน 

 
5.   งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5.1. กาํกบัดูแลงานดา้นคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนโยบายและแผน 
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นางสาวบุษยา  โฉมฉิน 

ตําแหน่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
 
1.  หน่วยแผนงานและโครงการ  

1.1 ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตวัช้ีวดัตามยทุธศาสตร์ 
1.2 ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของโครงการต่าง ๆ ตามแผนยทุธศาสตร์คณะ

แพทยศาสตร์ รายไตรมาส 
1.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของโครงการต่าง ๆ ตามพนัธกิจคณะแพทยศาสตร์ 

รายไตรมาส 
1.4 รายงานผลการดาํเนินงานของตวัช้ีวดั และโครงการตามแผนของมหาวิทยาลยั ในระบบ 

SWUSAP 

2.  หน่วยแผนงานงบประมาณ  
2.1 จดัทาํคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาํปี (เงินอุดหนุนการผลิตแพทย ์พยาบาลเพ่ิม) 
2.2 จดัทาํการโอนเปล่ียนแปลงรายการของหมวดงบเงินอุดหนุน 
2.3 ลงระบบขอ้มูลงบลงทุนในระบบ E-Budget 

3.  หน่วยขอ้มูลพื้นฐานและสารสนเทศ 
3.1 จดัทาํการวิเคราะห์ภาระงานสอนตามหลกัสูตร 
3.2 จดัทาํรายงานขอ้มูลนิสิตใหม่และผูส้าํเร็จการศึกษา เสนอในรูปเปรียบเทียบ 
3.3 จดัทาํรายงานประจาํปี คณะแพทยศาสตร์ ประกอบดว้ย  ขอ้มูลการลาศึกษาต่อ,  ขอ้มูลการ

เขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนา ศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ,  ขอ้มูลอาจารย์
บุคลากร และนิสิตดีเด่น, ขอ้มูลทุนการศึกษา, ขอ้มูลผลงานวิจยั, ขอ้มูลการเป็น
กรรมการบริหาร/ดาํเนินงาน สถาบนั/องคก์รวิชาชีพ, อาจารยพ์ิเศษ/วิทยากร, เอกสารคาํ
สอนและตาํรา, บทความทางวิชาการ 

3.4 สาํรวจความตอ้งการแพทยใ์ชทุ้น ทนัตแพทยใ์ชทุ้น 

4. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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   นางสาวรสสุคนธ์  อ้วนผกัไหม      
    ตําแหน่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน  
 

1. หน่วยแผนงานและโครงการ  
1.1 ประสานงานและดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ/แผนระยะปานกลาง 

ของคณะแพทยศาสตร์  
1.2 ประสานงานเก่ียวกบัโครงการงานวิจยั   และงานทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม ในหมวด

เงินอุดหนุน ของคณะแพทยศาสตร์เสนอมหาวิทยาลยั    
1.3 คุมและตรวจสอบงบประมาณในการดาํเนินโครงการตามแผนกลยทุธ์คณะแพทยศาสตร์ 

   
2. หน่วยแผนงานงบประมาณ  

2.1 จดัทาํคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
2.2 จดัทาํคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้
2.3 ดาํเนินการขอตั้งงบประมาณกลางปี 
2.4 ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการใชง้บประมาณ คณะแพทยศาสตร์ 
2.5 จดัทาํคาํขอจา้งผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารยแ์ละผูเ้กษียณอายรุาชการ

ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั 
2.6 จดัทาํคาํขอตั้งงบประมาณ พตส 

 
3. หน่วยขอ้มูลพื้นฐานและสารสนเทศ 

3.1 ประสานงานจดัทาํแผนการรับนิสิตทุกระดบั ทุกสาขา 
3.2 ประสานงานและจดัทาํค่าใชจ่้ายต่อหน่วยของนิสิตแพทย ์

 
4 งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.5 สาํรวจความตอ้งการแพทยใ์ชทุ้น ทนัตแพทยใ์ชทุ้น 

5. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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 นางสาวอรุณ ี จันทร์แสง 

 ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 
1.  หน่วยแผนงานและโครงการ  

1.1 ประสานงานเก่ียวกบัโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม ของคณะแพทยศาสตร์เสนอ
มหาวิทยาลยั    

1.2 จดัทาํแผนโครงการบริการวชิาการแก่สงัคมของคณะแพทยศาสตร์และศูนยก์ารแพทย์
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 

1.3 ติดตามและประเมินผลการดาํเนินโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์รายไตรมาส 

2. หน่วยบริหารทัว่ไป 
2.1  ดาํเนินการและควบคุมการทาํกิจกรรม 5 ส ของงานนโยบายและแผน 

3. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3.1  จดัทาํระบบความเส่ียงของงานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ และศูนยก์ารแพทย์

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
3.2   จดัทาํงานระบบคุณภาพอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนโยบายและแผนของคณะแพทยศาสตร์ 

และศูนยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
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 นางปาณศิา  อัคมโภคาสิน 

     ตําแหน่ง ผู้ปฏบัิติงานบริหาร 
 

1. หน่วยบริหารทัว่ไป 
1.1 ดาํเนินการรับ-ส่งหนงัสือของงานนโยบายและแผนกบัหน่วยสารบรรณและหน่วยงาน

ภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.2 ลงบนัทึกรับหนงัสือ/เอกสาร ของงานนโยบายและแผน 
1.3 ดาํเนินการร่าง/พิมพโ์ตต้อบหนงัสือ/เอกสารราชการ 
1.4 ดาํเนินการพิมพห์นงัสือ/เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
1.5 ดาํเนินการจดัแฟ้มเอกสารต่าง ๆ ของงานนโยบายและแผน 
1.6 ตรวจนบัวสัดุคงเหลือ – เบิกวสัดุสาํหรับงานนโยบายและแผน 
1.7 ดาํเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง พสัดุของงานนโยบายและแผน 
1.8 ควบคุมระบบงบประมาณของงานนโยบายและแผน 
1.9 ช่วยดาํเนินการทาํกิจกรรม 5 ส ของงานนโยบายและแผน 

2. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

 
 



 

 
 
 

ขั้นตอนระบบงาน 
(System    Procedure) 



 

 
- 
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สํานักงานคณบด ี
คณะแพทยศาสตร์ 

ขั้นตอนระบบงาน (System  Procedure) 
เร่ือง  ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานนโยบายและแผน 

การแก้ไขคร้ังท่ี 12 
เร่ิมใช้  : 02/04/2561 

หมายเลขเอกสาร    P – PP - 000 - 12 จัดทําโดย     งานนโยบายและแผน 
 
 

ขั้นตอนระบบงาน 
 
 

เร่ือง 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานงานนโยบายและแผน 

 

สํานักงานคณบด ี
 
 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาฉบับท่ี…………………. 
เอกสารฉบับ           (          ) ควบคุม             (          ) ไม่ควบคุม 

 

ผูอ้นุมติั……………………………………………… 

 ประธานกรรมการประกนัคุณภาพ                

ตาํแหน่ง….........................................................   
วนัท่ี ................................................................. 

ผูท้บทวน................................................................... 

(นางสาวนิตยา    ขวญัสุวรรณ) 

ตาํแหน่ง   หวัหนา้งานนโยบายและแผน 

วนัท่ี 20 มี.ค. 2561 



 

 
- 
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สํานักงานคณบด ี
คณะแพทยศาสตร์ 

ขั้นตอนระบบงาน (System  Procedure) 
เร่ือง  ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานนโยบายและแผน 

การแก้ไขคร้ังท่ี 12 
เร่ิมใช้  : 02/04/2561 

หมายเลขเอกสาร    P – PP - 000 - 12 จัดทําโดย     งานนโยบายและแผน 
 

เร่ือง  ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยแผนงาน 

และโครงการ 
หน่วยแผนงาน
งบประมาณ 

หน่วยขอ้มูล
พ้ืนฐาน 

ดาํเนินการ

ผลผลิต

หวัหนา้งานตรวจสอบ 

เห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย 

ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณา 
สั่งการ 

หวัหนา้งานรับนโยบาย 

งานนโยบายและแผน 

หน่วยบริหาร
ทัว่ไป 

จดัเกบ็ จดัส่ง 



 

 
- 
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สํานักงานคณบด ี
คณะแพทยศาสตร์ 

ขั้นตอนระบบงาน (System  Procedure) 
เร่ือง  ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานนโยบายและแผน 

การแก้ไขคร้ังท่ี 12 
เร่ิมใช้  : 02/04/2561 

หมายเลขเอกสาร    P – PP - 000 - 12 จัดทําโดย     งานนโยบายและแผน 
 

 
1. วตัถุประสงค ์  เพื่อดาํเนินงานต่าง ๆ ในความรับผดิชอบของงานนโยบายและแผน 
 
3. ขอบเขต  หน่วยแผนงานและโครงการ    หน่วยแผนงานงบประมาณ    

หน่วยขอ้มูลพื้นฐานและสารสนเทศ   หน่วยวางแผนบุคลากร 
หน่วยสารบรรณ 

 
3. คาํจาํกดัความ               ความรับผดิชอบในการปฏิบติังานของหน่วยงานภายในของ 

งานนโยบายและแผน 
 
4. ผูรั้บผดิชอบ                 เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 

หวัหนา้งานนโยบายและแผน 
เลขานุการสาํนกังานคณบดี 
รองคณบดีท่ีเก่ียวขอ้ง 
คณบดี 
 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบติังาน  
   5.1  งานนโยบายและแผนรับคาํสัง่จากผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.2  หวัหนา้งานนโยบายและแผนพิจารณามอบหมายไปยงัหน่วยงานท่ี    
       รับผดิชอบ 

   5.3  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบดาํเนินการและนาํผลผลิตเสนอต่อหวัหนา้งาน 
   5.4 หวัหนา้งานตรวจสอบ 
    - เห็นดว้ย  จดัส่งหน่วยงานท่ีขอขอ้มูล  และจดัเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 1 ชุด 
    - ไม่เห็นดว้ย  ผูรั้บผดิชอบกลบัไปดาํเนินการใหม่ 
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สํานักงานคณบด ี
คณะแพทยศาสตร์ 

ขั้นตอนระบบงาน (System  Procedure) 
เร่ือง  การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

การแก้ไขคร้ังท่ี 12 
เร่ิมใช้  : 02/04/2561 

หมายเลขเอกสาร    P – PP - 001 - 12 จัดทําโดย     งานนโยบายและแผน 
 
 

ขั้นตอนระบบงาน 
 
 

เร่ือง 
 
 

ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
 

สํานักงานคณบด ี
 
 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาฉบับท่ี…………………. 
เอกสารฉบับ           (          ) ควบคุม             (          ) ไม่ควบคุม 

 

ผูอ้นุมติั……………………………………………… 

 ประธานกรรมการประกนัคุณภาพ                

ตาํแหน่ง….........................................................   
วนัท่ี ................................................................. 

ผูท้บทวน................................................................... 

(นางสาวนิตยา    ขวญัสุวรรณ) 

ตาํแหน่ง   หวัหนา้งานนโยบายและแผน 

วนัท่ี 20 มี.ค. 2561 
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สํานักงานคณบด ี
คณะแพทยศาสตร์ 

ขั้นตอนระบบงาน (System  Procedure) 
เร่ือง  การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

การแก้ไขคร้ังท่ี 12 
เร่ิมใช้  : 02/04/2561 

หมายเลขเอกสาร    P – PP - 001 - 12 จัดทําโดย     งานนโยบายและแผน 
 

Flow  char t  เร่ือง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณากาํหนดวสิัยทศัน์ และยทุธศาสตร์ โดยคณะกรรมการบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ 

เสนอคณะกรรมการประจาํคณะฯ 

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนยทุธศาสตร์ 
 

ประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์ 
 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

วเิคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค คณะแพทยศาสตร์ 
และศูนยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ประชาพิจารณ์แผนยทุธศาสตร์ 
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ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงาน รายไตรมาส/ 
6 เดือน 

จดัทาํโครงการใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ โดย
ภาควชิา/หน่วยงาน 

พิจารณาโครงการตามแผนปฏิบติัราชการ
ประจาํปีโดยคณะกรรมการกลัน่กรอง

งบประมาณฯ 

เสนอคณะกรรมการประจาํคณะฯ 

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการ
ประจาํปี 

ประกาศใชแ้ผนปฏิบติัการประจาํปี 
 

ดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการประจาํปี  
 

รวบรวมโครงการโดยงานนโยบายและแผน 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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สํานักงานคณบด ี
คณะแพทยศาสตร์ 

ขั้นตอนระบบงาน (System  Procedure) 
เร่ือง  การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

การแก้ไขคร้ังท่ี 12 
เร่ิมใช้  : 02/04/2561 

หมายเลขเอกสาร    P – PP - 001 - 12 จัดทําโดย     งานนโยบายและแผน 
 
1. วตัถุประสงค ์  1. เพื่อกาํหนดวิสยัทศัน์ของคณะแพทยศาสตร์ 
                                         2. เพื่อกาํหนดแผนยทุธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ 
                                         3. เพื่อจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีคณะแพทยศาสตร์ 
 
2. ขอบเขต  โครงการต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์และศูนยก์ารแพทย ์
                                         สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
 
3. คาํจาํกดัความ               งาน/โครงการท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการคณะแพทยศาสตร์ 
 
4. ผูรั้บผดิชอบ                 เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 

หวัหนา้งานนโยบายและแผน 
เลขานุการสาํนกังานคณบดี 
รองคณบดีท่ีเก่ียวขอ้ง 
คณบดี 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบติังาน  
5.1. งานนโยบายและแผน แจง้ทุกภาควิชา/หน่วยงาน  วเิคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน 

โอกาส และอุปสรรค ในภาพของคณะแพทยศาสตร์ และศูนยก์ารแพทยส์มเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

5.2. งานนโยบายและแผนรวบรวม และวเิคราะห์ แยกแยะ   จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค ของภาควิชา/หน่วยงาน เสนอท่ีประชุมกรรมการบริหารคณะฯ 
พิจารณาเพื่อกาํหนด/ทบทวน  วิสยัทศัน์ และแผนยทุธศาสตร์ของคณะ
แพทยศาสตร์ 

5.3. จดัทาํประชาพจิารณ์แผนยทุธศาสตร์  
5.4. เสนอคณะกรรมการประจาํคณะฯ ใหค้วามเห็นชอบแผนยทุธศาสตร์หลงัแกไ้ขจาก

การประชาพิจารณ์  
5.5. ประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์ 
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สํานักงานคณบด ี
คณะแพทยศาสตร์ 

ขั้นตอนระบบงาน (System  Procedure) 
เร่ือง  การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

การแก้ไขคร้ังท่ี 12 
เร่ิมใช้  : 02/04/2561 

หมายเลขเอกสาร    P – PP - 001 - 12 จัดทําโดย     งานนโยบายและแผน 
5.6 งานนโยบายและแผนแจง้ภาควิชา/หน่วยงานเสนอโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัแผน

ยทุธศาสตร์และพนัธกิจของคณะแพทยศาสตร์ 
5.7 งานนโยบายและแผนรวบรวมโครงการเสนอต่อคณะกรรมการกลัน่กรอง

งบประมาณและโครงการฯ พิจารณา 
5.8 สรุปร่างแผนปฏิบติัการคณะแพทยศาสตร์ เสนอขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการประจาํคณะฯ 
5.9 แจง้ภาควิชา/หน่วยงาน ทราบและดาํเนินโครงการตามแผนปฏิบติัการประจาํปี 
5.10 ทบทวนแผนปฏิบติัการกลางปี 
5.11 งานนโยบายและแผนติดตามผลการดาํเนินตามตวัช้ีวดัหลกัตามแผนยทุธศาสตร์ 

รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการประจาํคณะฯ พิจารณา 
5.12 งานนโยบายและแผนติดตามผลการดาํเนินตามตวัช้ีวดัโครงการ เป็นรายไตรมาส

เสนอต่อคณะกรรมการประจาํคณะฯ พิจารณา    
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สํานักงานคณบด ี
คณะแพทยศาสตร์ 

ขั้นตอนระบบงาน (System  Procedure) 
เร่ือง  การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

การแก้ไขคร้ังท่ี 12 
เร่ิมใช้  : 02/04/2561 

หมายเลขเอกสาร    P – PP - 001 - 12 จัดทําโดย     งานนโยบายและแผน 
 

ปฏิทินกําหนดการดําเนินกิจกรรม 
 

ลําดับ ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ เสนอ 
1 มกราคม ทบทวนและวเิคราะห์ SWOT 

  
ผูบ้ริหาร/ภาควิชา/

หน่วยงาน 
คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 

2 กมุภาพนัธ์- 
มีนาคม 

ทบทวนแผนปฏิบติัการกลางปี งานนโยบายและ
แผน 

ผูบ้ริหาร/ภาควิชา/
หน่วยงาน 

3 มีนาคม รวบรวม SWOT เสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
พิจารณา SWOT เพื่อทบทวน
วิสยัทศันแ์ละแผนยทุธศาสตร์ 

งานนโยบายและ
แผน 

คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 

4 เมษายน – 
พฤษภาคม 

ประชาพิจารณ์แผนยทุธศาสตร์
ฉบบัทบทวนประจาํปี 

งานนโยบายและ
แผน 

ผูบ้ริหาร และ
บุคลากรทุก

ภาควิชา/หน่วยงาน 

5 
 
 
 
 

มิถุนายน  
 
 
 
 

นาํแผนยทุธศาสตร์ฉบบัประชา
พิจารณ์ เสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจาํคณะฯ 
พิจารณาและประกาศใชแ้ผน
ยทุธศาสตร์ 

งานนโยบายและ
แผน 

 
 
 

คณะกรรมการ
ประจาํคณะฯ 

 
 

6 กรกฎาคม – 
กนัยายน 

เสนอภาควิชา/หน่วยงานจดัทาํ
โครงการตามแผนยทุธศาสตร์ 
และพิจารณากลัน่กรองโครงการ 

งานนโยบายและ
แผน 

กรรมการกลัน่กรอง
งบประมาณและ

โครงการ 
7 ตุลาคม เสนอแผนปฏิบติัการประจาํปีต่อ

ท่ีประชุมกรรมการประจาํคณะ 
และประกาศใชแ้ผนปฏิบติัการ 
ประจาํปี 

งานนโยบายและ
แผน 

ผูบ้ริหาร/ภาควิชา/
หน่วยงาน 
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สํานักงานคณบด ี
คณะแพทยศาสตร์ 

ขั้นตอนระบบงาน (System  Procedure) 
เร่ือง  การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

การแก้ไขคร้ังท่ี 12 
เร่ิมใช้  : 02/04/2561 

หมายเลขเอกสาร    P – PP - 001 - 12 จัดทําโดย     งานนโยบายและแผน 
 

ปฏิทินกําหนดการดําเนินกิจกรรม (ต่อ) 
 

ลําดับ ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ เสนอ 
8  เมษายน/ 

กนัยายน 
ติดตามผลการดาํเนินงานตาม
ตวัช้ีวดัยทุธศาสตร์ 

งานนโยบายและ
แผน 

คณะกรรมการ
ประจาํคณะฯ  

9 มกราคม/
เมษายน/
กรกฎาคม/
กนัยายน 

ติดตามผลการดาํเนินโครงการ
รายไตรมาส 

งานนโยบายและ
แผน 

คณะกรรมการ
ประจาํคณะฯ 

 
 
 

6.  เอกสารอา้งอิง     
6.1 แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษาฉบบัท่ี 12 
6.3 แผนกลยทุธ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
6.4 แผนยทุธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
6.5  แบบเสนอโครงการ คณะแพทยศาสตร์   
6.2 แบบรายงานผลการดาํเนินงาน/โครงการ 
  

7.  แฟ้มเอกสาร 
เร่ือง ผูเ้กบ็รักษา 

1.  แบบรายงานผลการดาํเนินงาน/โครงการ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
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สํานักงานคณบด ี
คณะแพทยศาสตร์ 

ขั้นตอนระบบงาน (System  Procedure) 
เร่ือง  ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ 

การแก้ไขคร้ังท่ี 12 
เร่ิมใช้  : 02/04/2561 

หมายเลขเอกสาร    P – PP - 002 - 12 จัดทําโดย     งานนโยบายและแผน 
 
 

ขั้นตอนระบบงาน 
 
 

เร่ือง 
 
 

ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ 
 

สํานักงานคณบด ี
 
 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาฉบับท่ี…………………. 
เอกสารฉบับ           (          ) ควบคุม             (          ) ไม่ควบคุม 

 
 
  

ผูอ้นุมติั………………………………………… 
 ประธานกรรมการประกนัคุณภาพ                

ตาํแหน่ง   ........................................................ 
วนัท่ี ................................................................. 

ผูท้บทวน............................................................. 
(นางสาวนิตยา    ขวญัสุวรรณ) 

ตาํแหน่ง หวัหนา้งานนโยบายและแผน 
วนัท่ี 20 มี.ค. 2561 
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สํานักงานคณบด ี
คณะแพทยศาสตร์ 

ขั้นตอนระบบงาน (System  Procedure) 
เร่ือง  ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ 

การแก้ไขคร้ังท่ี 12 
เร่ิมใช้  : 02/04/2561 

หมายเลขเอกสาร    P – PP - 002 - 12 จัดทําโดย     งานนโยบายและแผน 
 

Flow char t เร่ืองการจัดทํางบประมาณ 
 
                                                                                                                                                                                                           

เสนอกรรมการคณะฯ พิจารณา
กาํหนดนโยบาย 

เสนอคณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรอง
งบประมาณฯ 

รวบรวมและสรุปรายละเอียด             

คณะกรรมการกลัน่กรอง
งบประมาณพิจารณาจดัสรร

เสนอขอ้มูลทางดา้นงบประมาณประกอบการพิจารณา
นโยบายต่อกรรมการบริหารคณะ 

คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
กาํหนดนโยบายการจดัทาํงบประมาณ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ

ภาควชิา/หน่วยงาน 
จดัทาํคาํขอตั้งงบประมาณ 

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ 

มหาวทิยาลยัแจง้นโยบายการจดัทาํงบประมาณ 
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จดัทาํรายละเอียดท่ีผา่นความความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกลัน่กรองงบประมาณ 

จดัทาํรายละเอียดคาํขอตั้งงบประมาณฯ 
 ท่ีผา่นความความเห็นชอบแลว้ 

แจง้งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรร 
จากสาํนกังบประมาณ 

(กองแผนงาน) 

เสนอมหาวทิยาลยั 

คณะกรรมการประจาํคณะ
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

แจง้หน่วยงาน/ภาควชิา 

ไม่เห็นชอบกลบัไปสรุป
รายละเอียด 
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สํานักงานคณบด ี
คณะแพทยศาสตร์ 

ขั้นตอนระบบงาน (System  Procedure) 
เร่ือง  ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ 

การแก้ไขคร้ังท่ี 12 
เร่ิมใช้  : 02/04/2561 

หมายเลขเอกสาร    P – PP - 002 - 12 จัดทําโดย     งานนโยบายและแผน 
1.  วตัถุประสงค ์        เพื่อแสดงระบบงาน และขั้นตอนการจดัทาํรายละเอียดคาํขอตั้งงบประมาณของ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ขอบเขต                  2.1 การจดัทาํรายละเอียดคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาํปี (แผน่ดิน)  
2.2 การจดัทาํรายละเอียดคาํขอตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน(ผลิตแพทยเ์พิ่ม)   

                                   2.3 การจดัทาํรายละเอียดคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้

3. คาํจาํกดัความ         งบประมาณท่ีใชใ้นการบริหารคณะแพทยศาสตร์   ไดแ้ก่ งบประมาณรายจ่ายประจาํปี
(งบแผน่ดิน) งบเงินอุดหนุนจากการผลิตแพทยเ์พิ่ม และงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได ้  

4. ผูรั้บผดิชอบ           เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 
หวัหนา้งานนโยบายและแผน 
เลขานุการสาํนกังานคณบดี 
รองคณบดีท่ีเก่ียวขอ้ง 
คณบดี 

5. ขั้นตอนการปฏิบติังาน 
5.1. คณะแพทยศาสตร์รับนโยบายการจดัทาํคาํขอตั้งงบประมาณจากมหาวทิยาลยั 
5.2. งานนโยบายและแผนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ กาํหนดนโยบายการจดัทาํงบประมาณ 
5.3. คณะกรรมการบริหารคณะฯ เสนอขอความเห็นชอบนโยบายการจดัทาํคาํขอตั้งงบประมาณ 
5.4. งานนโยบายและแผนแจง้นโยบายและแนวทางการจดัทาํงบประมาณ และมอบหมายภาควิชาฯ / 

หน่วยงาน จดัทาํรายละเอียดคาํขอตั้งงบประมาณ 
5.5. งานนโยบายและแผนสรุปรายละเอียดคาํขอตั้งงบประมาณ เสนอคณะกรรมการกลัน่กรอง

งบประมาณ พร้อมขอ้มูลงบประมาณท่ีภาควิชาฯ / หน่วยงาน ไดรั้บในปีงบประมาณก่อน 
5.6. จดัทาํรายละเอียดคาํขอตั้งงบประมาณตาม ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลัน่กรอง

งบประมาณเสนอคณะกรรมการประจาํคณะพิจารณา 
5.7. จดัทาํรายละเอียดคาํขอตั้งงบประมาณตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํคณะ 

จาํแนกตามแผนงาน/งาน/โครงการ และหมวดรายจ่าย เสนอมหาวิทยาลยั 
5.8. แจง้งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรต่อภาควิชาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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สํานักงานคณบด ี
คณะแพทยศาสตร์ 

ขั้นตอนระบบงาน (System  Procedure) 
เร่ือง  ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ 

การแก้ไขคร้ังท่ี 12 
เร่ิมใช้  : 02/04/2561 

หมายเลขเอกสาร    P – PP - 002 - 12 จัดทําโดย     งานนโยบายและแผน 
 

ปฏิทินกําหนดการดําเนินกิจกรรม 
ลําดับ ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ เสนอ 
1 เมษายน แจง้หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้งจดัทาํ 

- งบประมาณเงินรายได ้
 

  

1 พฤษภาคม แจง้หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้งจดัทาํ 
- งบประมาณสาขาขาดแคลน/งบผลิต

แพทยเ์พ่ิม 
- งบรายจ่ายประจาํปี 

งานนโยบายและ
แผน 

ผูบ้ริหาร/ภาควชิาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2 พฤษภาคม ประชุมพิจารณากลัน่กรองงบประมาณเงิน
รายได ้

งานนโยบายและ
แผน 

คณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณ 

3 มิถุนายน ส่งงบประมาณเงินรายไดต่้อมหาวทิยาลยั งานนโยบายและ
แผน 

มหาวทิยาลยั 

4 มิถุนายน-
กรกฎาคม 

ประชุมพิจารณากลัน่กรอง 
- งบประมาณสาขาขาดแคลน 

- งบประมาณรายจ่ายประจาํปี (แผน่ดิน) 

งานนโยบายและ
แผน 

คณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณ 

5 สิงหาคม แจง้รายการงบประมาณสาขาขาดแคลนท่ี
ไดรั้บจดัสรรต่อภาควชิา/หน่วยงาน 

งานนโยบายและ
แผน 

ผูบ้ริหาร/ภาควชิาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

6 กนัยายน ส่งงบประมาณสาขาขาดแคลนต่อ
มหาวทิยาลยั 

งานนโยบายและ
แผน 

มหาวทิยาลยั 

7 ตุลาคม ส่งงบประมาณรายจ่ายประจาํปี (แผน่ดิน) ต่อ
มหาวทิยาลยั 

งานนโยบายและ
แผน 

มหาวทิยาลยั 

6. เอกสารอา้งอิง 
6.1 เอกสารประกอบการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
6.2 เอกสารรายละเอียดคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
6.3 เอกสารรายละเอียดคาํขอตั้งงบประมาณเงินรายได ้
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สํานักงานคณบด ี
คณะแพทยศาสตร์ 

ขั้นตอนระบบงาน (System  Procedure) 
เร่ือง  ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ 

การแก้ไขคร้ังท่ี 12 
เร่ิมใช้  : 02/04/2561 

หมายเลขเอกสาร    P – PP - 002 - 12 จัดทําโดย     งานนโยบายและแผน 

7. แฟ้มคุณภาพ 
 

เร่ือง ผูเ้กบ็รักษา 
1. เอกสารคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
2.  เอกสารคาํขอตั้งงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน 
3. เอกสารคาํขอตั้งงบประมาณเงินรายได ้

นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
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สํานักงานคณบด ี
คณะแพทยศาสตร์ 

ขั้นตอนระบบงาน (System  Procedure) 
เร่ือง  ขั้นตอนการจัดทําระบบข้อมูลพืน้ฐาน 

การแก้ไขคร้ังท่ี 12 
เร่ิมใช้  : 02/04/2561 

หมายเลขเอกสาร    P – PP - 003 - 12 จัดทําโดย     งานนโยบายและแผน 
 
 

ขั้นตอนระบบงาน 
 
 

เร่ือง 
 
 

ขั้นตอนการจัดทําระบบข้อมูลพืน้ฐาน 
 

สํานักงานคณบด ี
 
 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาฉบับท่ี…………………. 
เอกสารฉบับ           (          ) ควบคุม             (          ) ไม่ควบคุม 

 

ผูท้บทวน………………………………………. 
(นางสาวนิตยา    ขวญัสุวรรณ) 

ตาํแหน่ง   หวัหนา้งานนโยบายและแผน 
วนัท่ี 20 มี.ค. 2561 

 

ผูอ้นุมติั……………………………………….. 
ประธานกรรมการประกนัคุณภาพ 

ตาํแหน่ง ...................................................... 
วนัท่ี ............................................................ 
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สํานักงานคณบด ี
คณะแพทยศาสตร์ 

ขั้นตอนระบบงาน (System  Procedure) 
เร่ือง  ขั้นตอนการจัดทําระบบข้อมูลพืน้ฐาน 

การแก้ไขคร้ังท่ี 12 
เร่ิมใช้  : 02/04/2561 

หมายเลขเอกสาร    P – PP - 003 - 12 จัดทําโดย     งานนโยบายและแผน 
 

Flow char t เร่ืองขั้นตอนการจัดทําระบบข้อมูลพืน้ฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รวบรวมขอ้มูลจากภาควิชา/หน่วยงาน 

 
วเิคราะห์/สังเคราะห์ขอ้มูล 

หวัหนา้งานตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 

จดัทาํเป็นรูปเล่ม/CD 

จดัเก็บ เผยแพร่ (งานบริหารและธุรการ) 



 -31- 

 
สํานักงานคณบด ี
คณะแพทยศาสตร์ 

ขั้นตอนระบบงาน (System  Procedure) 
เร่ือง  ขั้นตอนการจัดทําระบบข้อมูลพืน้ฐาน 

การแก้ไขคร้ังท่ี 12 
เร่ิมใช้  : 02/04/2561 

หมายเลขเอกสาร    P – PP - 003 - 12 จัดทําโดย     งานนโยบายและแผน 
 
1. วตัถุประสงค ์         เพื่อแสดงระบบงานและขั้นตอน การจดัทาํระบบขอ้มูลพื้นฐานของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2. ขอบเขต                 การจดัทาํระบบขอ้มูลพื้นฐาน ทางดา้นงบประมาณ บุคลากร นิสิต การจดัการเรียน 

การสอน การวิจยั และการบริการวิชาการแก่สงัคม และงานอ่ืน ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
3. คาํจาํกดัความ          ระบบขอ้มูลพื้นฐาน  ประกอบดว้ยขอ้มูลดา้นงบประมาณ บุคลากร นิสิต กิจกรรมต่าง ๆ 

ของคณะแพทยศาสตร์  โดยเร่ิมจากการเกบ็รักษารวบรวมขอ้มูล จากภาควิชา/หน่วยงาน 
วิเคราะห์/สงัเคราะห์ขอ้มูล  จดัรวบรวมและเรียบเรียงเป็นรูปเล่ม 

 
4. ผูรั้บผดิชอบ            เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 

หวัหนา้งานนโยบายและแผน 
เลขานุการสาํนกังานคณบดี 
รองคณบดีท่ีเก่ียวขอ้ง 
คณบดี 

 
5. ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

5.1 จดัเกบ็ รวบรวมขอ้มูล จากภาควิชาฯ/หน่วยงาน 
5.2 นาํขอ้มูลมาสรุป วิเคราะห์/สงัเคราะห์ 
5.3 ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
5.4 เรียบเรียงขอ้มูล นาํเสนอเป็นรูปเล่ม 
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สํานักงานคณบด ี
คณะแพทยศาสตร์ 

ขั้นตอนระบบงาน (System  Procedure) 
เร่ือง  ขั้นตอนการจัดทําระบบข้อมูลพืน้ฐาน 

การแก้ไขคร้ังท่ี 12 
เร่ิมใช้  : 02/04/2561 

หมายเลขเอกสาร    P – PP - 003 - 12 จัดทําโดย     งานนโยบายและแผน 
 

ปฏิทินกําหนดการดําเนินกิจกรรม 
ลําดับ ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ เสนอ 

1 พฤษภาคม-
มิถุนายน 

รวบรวมขอ้มูลนิสิตใหม่ งานนโยบายและ
แผน 

งานบริการการศึกษา 
และฝ่ายกิจการนิสิต 

2 กรกฏาคม สรุป วเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลนิสิตใหม่ งานนโยบายและ
แผน 

หวัหนา้งานนโยบาย
และแผน 

3 สิงหาคม จดัทาํรูปเล่ม/cd  ขอ้มูลนิสิตใหม่ และเผยแพร่ งานนโยบายและ
แผน 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4 ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 

รวบรวมขอ้มูลเพ่ือจดัทาํรายงานประจาํปี งานนโยบายและ
แผน 

ผูบ้ริหาร /ภาควิชา/
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

5 ธนัวาคม สรุป วเิคราะห์ สังเคราะห์ ขอ้มูลรายงาน
ประจาํปี 

งานนโยบายและ
แผน 

หวัหนา้งาน/ผูบ้ริหาร 

6 มกราคม-
กมุภาพนัธ์ 

จดัทาํรูปเล่ม/CD  เผยแพร่ขอ้มูล งานนโยบายและ
แผน 

ผูบ้ริหาร /ภาควิชา/
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

6. เอกสารอา้งอิง 
6.1 รายงานประจาํปี 
6.2 ขอ้มูลนิสิตใหม่ 

 

7. เอกสารแนบ 
 

เร่ือง ผูเ้กบ็รักษา 
1. แบบกรอกผลงานประจาํปี นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
 



 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
(Work  Instruction) 
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หน่วยแผนงานและโครงการ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-001-12 

เร่ือง  การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี  
เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 1 จาก 2 

Flow chat เร่ือง การจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจง้ผลการทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ SWOT 
ต่อผูบ้ริหาร/ภาควชิา/หน่วยงาน 

แจง้ผูบ้ริหาร/ภาควชิา/หน่วยงาน เสนอโครงการให้
สอดคลอ้งวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ 

ประชุมระดมความคิดเห็นทบทวน
โครงการคณะแพทยศาสตร์ 

ถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 

สรุปแผนการปฏิบติัการประจาํปี 
คณะแพทยศาสตร์ 

 

แจง้ภาควชิาฯ/หน่วยงาน 

แจง้ผูบ้ริหาร/ ภาควชิา/หน่วยงานทบทวนวสิัยทศัน์  
พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ และ SWOT คณะแพทยศาสตร์ ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.
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หน่วยแผนงานและโครงการ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-001-12 

เร่ือง  การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 2 จาก 2 
 

1. ผูป้ฏิบติังาน  :  หวัหนา้งาน และผูบ้ริหาร 
:  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

 
2. วตัถุประสงค ์  :  เพื่อจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี คณะแพทยศาสตร์  
 
3. ขอบข่าย  :  ภาควิชา/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ 
 
4. ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง  :  4.1 วิสยัทศัน์  พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ SWOT  และ KPI  คณะแพทยศาสตร์ 

   4.2 แบบฟอร์มการเสนอโครงการ 
   4.3 เจา้หนา้ท่ีผูด้าํเนินการ 
 

5. นิยาม    :  งาน/โครงการท่ีสอดคลอ้งวิสยัทศัน์  พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ SWOT   
                                              และ KPI  คณะแพทยศาสตร์ 

 
6. รายละเอียด :  6.1 แจง้ผูบ้ริหาร/ ภาควิชา/หน่วยงานทบทวนวิสยัทศัน ์พนัธกิจ        

ยทุธศาสตร์ และ SWOT คณะแพทยศาสตร์ 
6.2 งานนโยบายและแผนสรุปขอ้มูลการทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 

ยทุธศาสตร์ และ SWOT คณะแพทยศาสตร์  แจง้ต่อผูบ้ริหาร/
ภาควิชา และหน่วยงาน 

6.3  แจง้ผูบ้ริหาร/ภาควิชา/หน่วยงาน เสนอโครงการใหส้อดคลอ้ง                                           
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ และKPI 

 6.4  ประชุมระดมความคิดเห็นทบทวนโครงการคณะแพทยศาสตร์ 
6.5  สรุปแผนการปฏิบติัการประจาํปี คณะแพทยศาสตร์ 
6.6  แจง้ภาควชิาฯ/หน่วยงาน 
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หน่วยแผนงานและโครงการ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-002-12 

เร่ือง  การจัดทําโครงการบริการวชิาการ  
เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 1 จาก 2 

Flow chat เร่ือง การจดัทาํโครงการบริการวิชาการ 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาโครงการบริการวชิาการโดย
คณะกรรมการบริการวิชาการคณะ
แพทยศาสตร์ เสนอต่อมหาวทิยาลยั 

ไม่ผา่น 

เสนอมหาวทิยาลยั 
 
 

แจง้ภาควชิาฯ/หน่วยงาน 

ผูบ้ริหาร/ภาควชิา/หน่วยงาน เสนอโครงการบริการ
วชิาการใหส้อดคลอ้งกบัมหาวทิยาลยั เม.ย. – พ.ค. 

มิ.ย.

ก.ค.

ต.ค.

ตรวจสอบความถูกตอ้ง และสรุปโครงการ
บริการวิชาการ 

 

ถูกตอ้ง 

แกไ้ข 

ผา่น 

มหาวทิยาลยัแจง้ผลการจดัสรร 
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หน่วยแผนงานและโครงการ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-002-12 

เร่ือง  การจัดทําโครงการบริการวชิาการ 
เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 2 จาก 2 
 

1. ผูป้ฏิบติังาน  :  หวัหนา้งาน และผูบ้ริหาร 
:  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

 
2. วตัถุประสงค ์  :  เพื่อจดัทาํโครงการบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์  
 
3. ขอบข่าย  :  ภาควิชา/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ 
 
4. ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง  :  4.1 แบบฟอร์มการเสนอโครงการบริการวิชาการ 

   4.2 เจา้หนา้ท่ีผูด้าํเนินการ 
 

5. นิยาม   :  งาน/โครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการร่วมกบังานการเรียนการสอน    
                                    และหรืองานวิจยั  

 
6. รายละเอียด :  6.1 แจง้ผูบ้ริหาร/ ภาควิชา/หน่วยงานจดัทาํโครงการบริการวิชาการท่ี  
         บูรณาการร่วมกบัการเรียนการสอน และหรือ งานวจิยั 

6.2 งานนโยบายตรวจสอบความถูกตอ้งและสรุปโครงการบริการ
วิชาการ 

6.3  คณะกรรมการบริการวชิาการคณะแพทยศาสตร์พจิารณาโครงการ
ของหน่วยงาน/ภาควิชา 

 6.4  งานนโยบายและแผนจดัส่งโครงการบริการวิชาการเพื่อเสนอขอ 
        ต่อมหาวทิยาลยั 
 6.5  มหาวิทยาลยัแจง้ผลการจดัสรรโครงการบริการวิชาการ 

6.6  แจง้ภาควชิาฯ/หน่วยงาน 
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หน่วยแผนงานและโครงการ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-003-12 

เร่ือง  การคุมงบประมาณโครงการ 
เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 1 จาก 2 

Flow chat เร่ือง การคุมงบประมาณโครงการ 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวัหนา้งานตรวจสอบ 

ความถูกตอ้ง 
ไม่ถูกตอ้ง 

ภาควชิา/หน่วยงานเสนอจดัทาํโครงการ 
ท่ีไดรั้บอนุมติัตามแผนปฏิบติัการประจาํปี 

ต.ค. – ก.ค. 
ตรวจสอบ 

ความถูกตอ้งของโครงการ 

ถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 

ต.ค. – ก.ค. 

ถูกตอ้ง 

ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณา
อนุมติั 

อนุมติั 

ไม่อนุมติั 

ตน้เร่ืองคืนภาควชิา/
หน่วยงาน 

จดัเกบ็สาํเนาในรูปแบบเอกสาร
อิเลก็ทรอนิกส์ 

รวบรวบสรุปโครงการท่ีขอ
อนุมติัส่งงานคลงัทุกเดือน 

ต.ค. – ก.ค. 

ต.ค. – ก.ค. 
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หน่วยแผนงานและโครงการ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-003-12 

เร่ือง  การคุมงบประมาณโครงการ 
เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 2 จาก 2 
 

1. ผูป้ฏิบติังาน  :  หวัหนา้งาน และผูบ้ริหาร 
:  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

 
2. วตัถุประสงค ์  :  เพื่อคุมงบประมาณของโครงการต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามแผน 
 
3. ขอบข่าย  :  โครงการต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ 
 
4. ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง  :  4.1 แผนกลยทุธ์/แผนยทุธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ 

   4.2 แบบรายงานผลการดาํเนินงาน/โครงการ 
   4.3 เจา้หนา้ท่ีผูด้าํเนินการ 
 

5. นิยาม   :  งาน/โครงการท่ีอยูภ่ายใตแ้ผนกลยทุธ์/แผนยทุธศาสตร์คณะ
แพทยศาสตร์ 
 

6. รายละเอียด  :  6.1  ภาควิชา/หน่วยงาน เสนอจดัทาํโครงการตามแผนปฏิบติัการ 
6.2 งานนโยบายและแผนบนัทึกการจดัทาํโครงการและงบประมาณ รวมทั้ง 
      ตรวจสอบความถูกตอ้งของโครงการ งบประมาณ  แหล่งงบประมาณ   
      ตวัช้ีวดั และอ่ืน ๆ เพื่อเสนอผูมี้อาํนาจอนุมติัจดัโครงการ 

   6.3  ผูบ้ริหารพิจารณาอนุมติัโครงการ 
   6.4  ตน้เร่ืองส่งคืนเจา้ของโครงการ  งานนโยบายและแผนจดัทาํสาํเนาใน 
         รูปแบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์  พร้อมทั้งรายงานโครงการและ 
         งบประมาณท่ีขออนุมติัต่องานคลงัทุกเดือน 
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หน่วยแผนงานและโครงการ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-004-12 

เร่ือง  รายงานและติดตามผลการปฏิบัตงิานโครงการ 
เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 1 จาก 2 

Flow chat เร่ือง รายงานและติดตามผลการปฏิบัตงิานโครงการ 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดัเกบ็รวบรวมตวัช้ีวดัและ ผลการ
ดาํเนินงาน/โครงการจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

เสนอคณะกรรมการบริหารคณะ  

วเิคราะห์ และสรุปผลการวิเคราะห์ 

หวัหนา้งานตรวจสอบ 

ความถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 

จดัทาํรายงานรายไตรมาส 

แจง้ภาควชิา/หน่วยงาน รายงานผล
การปฏิบติังานแต่ละโครงการ 

จดัเกบ็เพ่ือเป็นขอ้มูลในการตั้ง
งบประมาณปีถดัไป 

แจง้ภาควชิา/หน่วยงาน 
 

ธ.ค. /มี.ค. /มิ.ย./ก.ย. 

ม.ค. /เม.ย. /ก.ค./ต.ค. 

ม.ค. /เม.ย. /ก.ค./ต.ค. 
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หน่วยแผนงานและโครงการ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-004-12 

เร่ือง  รายงานและติดตามผลการปฏิบัตงิานโครงการ 
เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 2 จาก 2 
 

1. ผูป้ฏิบติังาน  :  หวัหนา้งาน และผูบ้ริหาร 
:  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

 
2. วตัถุประสงค ์  :  เพื่อติดตามผลการดาํเนินงานของโครงการต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามแผน 
 
3. ขอบข่าย  :  โครงการต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ 
 
4. ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง  :  4.1 แผนกลยทุธ์/แผนยทุธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ 

   4.2 แบบรายงานผลการดาํเนินงาน/โครงการ 
   4.3 เจา้หนา้ท่ีผูด้าํเนินการ 
 

5. นิยาม   :  งาน/โครงการท่ีอยูภ่ายใตแ้ผนกลยทุธ์/แผนยทุธศาสตร์คณะ
แพทยศาสตร์ 
 

6. รายละเอียด  :  6.1 แจง้ภาควิชาส่งขอ้มูล 
      6.2 ดาํเนินการจดัเกบ็รวบรวมผลการดาํเนินงาน/โครงการ จากผูเ้ก่ียวขอ้ง 

   6.3  สรุปและวิเคราะห์ขอ้มูล  
   6.4  สรุปเป็นรายงาน 
   6.5  แจง้เจา้ของโครงการ 
   6.6  เสนอคณะกรรมการประจาํคณะเพ่ือเป็นขอ้มูลในการจดัสรร  
          งบประมาณปีถดัไป 
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หน่วยแผนงานและโครงการ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-005-12 

เร่ือง รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ มศว (SWUSAP) 

เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 1 จาก 2 
 

            Flow chat เร่ือง รายงานผลการปฏบัิติงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับหนงัสือแจง้จากมหาวิทยาลยั 

ดาํเนินการจดัเกบ็รวบรวมผลการ
ดาํเนินงาน/โครงการจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

เสนอคณะกรรมการประจาํคณะ ฯ 
พิจารณา  

กรอกขอ้มูลลงระบบ SWU SAP 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ส่งขอ้มูลทางระบบ SWU SAP 

 โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

 ก.พ. /ส.ค. 

มี.ค. / ก.ย./ 

มี.ค. / ก.ย./ 
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หน่วยแผนงานและโครงการ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-005-12 

เร่ือง รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ มศว (SWUSAP) 

เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 2 จาก 2 
 
 

1. ผูป้ฏิบติังาน  :  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
 
2. วตัถุประสงค ์  :  เพื่อติดตามผลการดาํเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ ท่ีมีส่วนสนบัสนุน 
                                             ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
3. ขอบข่าย  :  โครงการต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ 
 
4. ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง  :  4.1 แผนยทุธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

   4.2 ระบบติดตามยทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (SWU SAP) 
   4.3 เจา้หนา้ท่ีผูด้าํเนินการ 
 

5. นิยาม   :  งาน/โครงการท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ        
 

6. รายละเอียด  :  6.1 รับหนงัสือแจง้จากมหาวิทยาลยั (กองแผนงาน) 
  6.2 ดาํเนินการจดัเกบ็รวบรวมผลการดาํเนินงาน/โครงการ จากผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  6.3 ลงขอ้มูลและหลกัฐาน ในระบบติดตามยทุธศาสตร์ (SWU SAP) 
  6.4  นาํเสนอคณะกรรมการประจาํคณะฯ ใหค้วามเห็นชอบ 
  6.5  คลิกส่งขอ้มูลในระบบติดตามยทุธศาสตร์ (SWU SAP)  
         โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
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หน่วยแผนงานงบประมาณ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-006-12 

เร่ือง   การจัดทําคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 1 จาก 4 

Flow chat เร่ือง การจัดทําคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เห็นชอบ 

แจง้ท่ีประชุมกรรมการประจาํคณะฯ 
เพื่อช้ีแจงนโยบาย และหลกัเกณฑก์ารจดัตั้งงบประมาณ 

ภาควชิา/หน่วยงานจดัทาํ 
รายละเอียดคาํขอตั้งงบประมาณ 

งานนโยบายและแผน  รวบรวม  และสรุปรายละเอียด 
คาํขอตั้งงบฯ 

คณะกรรมการกลัน่กรอง
งบประมาณจดัสรรงบประมาณ 

คณะกรรมการประจาํคณะ
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  

จดัทาํรายละเอียดคาํขอตั้งงบประมาณฯ  
ท่ีผา่นความเห็นชอบแลว้ 

ไม่เห็นชอบ 

งานนโยบายและแผน จดัหมวดหมู่ วสัดุ ครุภณัฑ ์
 ตรวจสอบช่ือรายการและรายละเอียด 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พ.ค. – มิ.ย. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

ต.ค. 
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หน่วยแผนงานงบประมาณ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-006-12 

เร่ือง   การจัดทําคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 2 จาก 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทาํสาํเนา  
 (งานบริหารและธุรการ) 

เสนอกองแผนงาน 

มหาวทิยาลยัแจง้ 
งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 

แจง้ภาควชิา/หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ต.ค. 

ต.ค. 

ต.ค. ปีถดัไป 

ต.ค. ปีถดัไป 
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หน่วยแผนงานงบประมาณ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-006-12 

เร่ือง   การจัดทําคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 3 จาก 4 
 
 

1. ผูป้ฏิบติังาน  :  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

2. วตัถุประสงค ์        : เพื่อใหค้ณะแพทยศาสตร์ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

3. ขอบข่าย           : ขอรับการจดัสรรงบประมาณแผน่ดิน 

4. ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง : 4.1 เอกสารประกอบการจดัทาํงบประมาณ รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ.... 
  4.2 คาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของภาควชิาฯ/หน่วยงาน 
  4.3 เจา้หนา้ท่ีผูด้าํเนินการ 

 
5. นิยาม :  งบประมาณรายจ่ายประจาํปี เป็นงบประมาณแผน่ดินท่ีรัฐบาลจดัสรรใหโ้ดยการ

ออกเป็นพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประกอบดว้ยแผนงานต่าง ๆ  จาํแนก
ตามหมวดรายจ่าย ดงัน้ี 

1. งบบุคลากร 
2. งบดาํเนินงาน 
3. งบลงทุน 
4. งบเงินอุดหนุน 
5. งบรายจ่ายอ่ืน 



 -47- 
 

หน่วยแผนงานงบประมาณ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-006-12 

เร่ือง   การจัดทําคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 4  จาก 4 

 
6. รายละเอียด  

6.1. รับนโยบายการจดัทาํคาํขอตั้งงบประมาณจากมหาวิทยาลยั 
6.2. เสนอคณะฯโดยคณะกรรมการบริหารกาํหนดนโยบายการจดัทาํ 

งบประมาณและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
6.3. เสนอคณะกรรมการประจาํคณะฯ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบนโยบายการ 

จดัทาํงบประมาณ 
6.4. แจง้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะฯ  ช้ีแจงนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจดัทาํ 

งบประมาณ และมอบหมายภาควิชาฯ / หน่วยงาน จดัทาํรายละเอียดคาํขอตั้ง 
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

6.5. สรุปรายละเอียดคาํขอตั้งงบประมาณ เสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจาํปี พร้อมขอ้มูลงบประมาณท่ีภาควิชาฯ / หน่วยงาน ไดรั้บใน 
ปีงบประมาณก่อน 

6.6. เสนอคณะกรรมการประจาํคณะฯ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบรายละเอียด 
คาํขอตั้งงบประมาณ 

6.7. จดัทาํรายละเอียดคาํขอตั้งงบประมาณตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการ จาํแนกตามแผนงาน/งาน/โครงการ และหมวดรายจ่ายเสนอ
มหาวิทยาลยั 
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หน่วยแผนงานงบประมาณ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-007-12 

เร่ือง การจัดทําคาํขอตั้งงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน (อุดหนุนการผลิตแพทย์เพิม่) 

เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 1 จาก 2 

Flow chat เร่ือง การจัดทาํคาํขอตั้งงบประมาณหมวดเงนิอุดหนุน (อุดหนุนการผลติแพทย์เพิม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

รับทราบวงเงินงบประมาณ
ท่ีไดรั้บการจดัสรรจากมหาวิทยาลยั 

เสนอขอ้มูลทางดา้นงบประมาณประกอบการพิจารณา
ต่อกรรมการบริหารคณะฯ 

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณากาํหนดนโยบายการ
จดัทาํงบประมาณ (อุดหนุนการผลิตแพทยเ์พ่ิม) 

แจง้ภาควชิาฯ/หน่วยงานจดัทาํคาํขอตั้งงบประมาณ 
 

สรุปรายละเอียดคาํขอตั้งงบประมาณฯ
(ตรวจสอบหมวดหมู่ช่ือรายการ) 

คณะกรรมการกลัน่กรองงบประมาณ
พิจารณาจดัสรรงบประมาณ 

จดัทาํรายละเอียดคาํขอฉบบัสมบูรณ์   

คณะกรรมการประจาํคณะพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  

แจง้นโยบายการจดัทาํงบประมาณต่อภาควิชา/หน่วยงาน 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

แจง้งานพสัดุตรวจสอบช่ือรายการและรายละเอียด 

เห็นชอบ 

จดัเกบ็ แจง้ภาควชิา/หน่วยงาน ส่งกองคลงั  

พ.ค.  

มิ.ย. 

ก.ค 

ส.ค 

ก.ย 
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หน่วยแผนงานงบประมาณ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-007-12 

เร่ือง การจัดทําคาํขอตั้งงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน (อุดหนุนการผลิตแพทย์เพิม่) 

เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 2 จาก 2 

 
1. ผูป้ฏิบติังาน   :  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
2. วตัถุประสงค ์          :  เพื่อใหค้ณะแพทยศาสตร์ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบณัฑิต 

       สาขาขาดแคลน 
 
3. ขอบข่าย                  :  ขอรับการจดัสรรงบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบณัฑิตสาขาขาดแคลน 
 
4. ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง  :  4.1 คาํขอตั้งงบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบณัฑิตสาขาขาดแคลน 
      4.2 เจา้หนา้ท่ีผูด้าํเนินการ 
 
5. นิยาม :  งบประมาณโครงการผลิตแพทยแ์ละพยาบาลเพิ่ม 
 
6. ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

6.1 คณะแพทยศาสตร์รับทราบวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรจากมหาวิทยาลยั 
6.2 งานนโยบายและแผน จดัทาํรายละเอียด รายจ่ายผกูพนั และสรุปวงเงินท่ีเหลือ 

เสนอผูบ้ริหารคณะฯ พิจารณากาํหนดแนวทางการจดัทาํรายละเอียดคาํขอ 
งบประมาณโครงการเร่งผลิตบณัฑิตสาขาขาดแคลน 

6.3  แจง้ภาควชิา/หน่วยงาน เสนอรายละเอียดคาํขอตั้งงบประมาณตามแนวทาง 
ในขอ้ 6.2 

6.4 งานนโยบายและแผน สรุปรายละเอียดคาํขอตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
เสนอคณะกรรมการกลัน่กรองงบประมาณ พิจารณา  

6.5  งานนโยบายและแผนเสนองานพสัดุตรวจสอบรายช่ือรายการงบลงทุน 
6.5 งานนโยบายและแผน จดัทาํรายละเอียดคาํขอตั้งงบประมาณท่ีผา่นความเห็นชอบ 

ในขอ้ 6.4  เสนอคณะกรรมการประจาํคณะฯ พิจารณา 
6.6 เสนอรายละเอียดคาํขอตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ท่ีผา่นความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจาํคณะแลว้ ต่อกองคลงั  
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หน่วยแผนงานงบประมาณ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-008-12 

เร่ือง  การจัดทําคาํขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ 
เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 1 จาก 2 

Flow chat เร่ือง การจัดทําคาํขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ คณะกรรมการประจาํคณะฯ พิจารณา
กาํหนดนโยบายการจดัทาํ 

หน่วยงาน/ภาควิชา จดัทาํคาํขอตั้งงบประมาณเงินรายได ้
(คณะแพทยศาสตร์) 

คณะกรรมการกลัน่กรองบประมาณ
พิจารณาจดัสรรงบประมาณ 

จดัทาํรายละเอียดคาํขอฉบบัสมบูรณ์   

คณะกรรมการประจาํคณะ
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

รวบรวมรายจ่ายประจาํปีท่ีตอ้งจดัสรร (งบบุคลากร) 

เสนอวงเงินท่ีเหลือเพ่ือจดัสรร (เสนอผูบ้ริหาร) 

กรรมการบริหารกาํหนดนโยบาย  

สรุปรายละเอียดคาํขอตั้งงบประมาณฯ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

จดัเกบ็ ส่งกองแผนงาน แจง้หน่วยงานท่ีไดรั้บจดัสรร 

รับทราบวงเงินท่ีไดรั้บจดัสรร 

จาํแนกงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรตามหลกัสูตร พ.ค.  

พ.ค.  

มิ.ย  

มิ.ย  

ก.ค  

พ.ค.  
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หน่วยแผนงานงบประมาณ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-008-12 

เร่ือง  การจัดทําคาํขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ 
เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 2 จาก 2 

 

1. ผูป้ฏิบติังาน  :  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 

2. วตัถุประสงค ์      :  เพื่อใหค้ณะแพทยศาสตร์ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณเงินรายได ้

3. ขอบข่าย            :  ขอรับการจดัสรรงบประมาณเงินรายได ้

4. ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง :  4.1  คาํขอตั้งงบประมาณเงินรายไดป้ระจาํปี 
   4.2  เจา้หนา้ท่ีผูด้าํเนินการ 

 
5. นิยาม       :  งบประมาณเงินรายได ้เป็นงบประมาณท่ีหน่วยงานมีรายไดต้ามมาตรา 11 

                                     แห่ง  พ.ร.บ. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. 2541 
 

6. รายละเอียด  :  6.1 รับทราบ วงเงินงบประมาณเงินรายไดท่ี้ไดรั้บการจดัสรรจากมหาวิทยาลยั 
   6.2 จดัทาํรายละเอียดรายจ่ายประจาํของเงินรายได ้และสรุปวงเงินท่ีเหลือเสนอ 

  ผูบ้ริหารคณะฯ พิจารณากาํหนดแนวทางการจดัทาํรายละเอียดคาํของบประมาณ    
  เงินรายได ้

  6.3  แจง้ภาควิชาฯ/หน่วยงาน เสนอรายละเอียดคาํของบประมาณเงินรายได ้
         ตามแนวทางในขอ้ 6.2 

     6.4  สรุปรายละเอียดคาํของบประมาณเงินรายได ้เสนอคณะกรรมการกลัน่กรอง 
                                     งบประมาณฯ พิจารณาจดัสรร 

  6.5  จดัทาํรายละเอียดคาํของบประมาณท่ีผา่นความเห็นชอบ ในขอ้ 6.4 เสนอ   
  มหาวิทยาลยั 

  6.6  เสนอคณะกรรรมการประจาํคณะฯ พิจารณา 
  6.7  ส่งรายละเอียดคาํขอตั้งงบประมาณเงินรายได ้ท่ีผา่นความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจาํคณะ เสนอต่อกองแผนงาน 
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หน่วยแผนงานงบประมาณ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-009-12 

เร่ือง ติดตาม วเิคราะห์ และประเมินผลการใช้
งบประมาณ คณะแพทยศาสตร์ 

เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 1 จาก 2 

Flow chat  เร่ือง ติดตาม วเิคราะห์ และประเมินผลการใช้งบประมาณ คณะแพทยศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    ไม่เห็นชอบ 

 
 
 
 
                                                                                                       เห็นชอบ 

                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป วเิคราะห์ 

รายงานต่อท่ีคณะกรรมการติดตาม 
การใชง้บประมาณ 

เสนอผูบ้ริหาร กาํหนดมาตรการ
และนโยบาย 

รวบรวมขอ้มูลจากงานคลงัและพสัดุ 

แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการ 
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หน่วยข้อมูลพืน้ฐานและ
สารสนเทศ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-009-12 

เร่ือง ติดตาม วเิคราะห์ และประเมินผลการใช้
งบประมาณ คณะแพทยศาสตร์ 

เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 2 จาก 2 

 

1. ผูป้ฏิบติังาน   :  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

2. วตัถุประสงค ์          :  เพื่อติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการใชง้บประมาณ คณะแพทยศาสตร์   

3. ขอบข่าย                  :  งบประมาณแผน่ดิน งบสาขาขาดแคลน งบประมาณเงินรายได ้

4. ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง  :  4.1 ภาควิชา/หน่วยงาน 
      4.2 เจา้หนา้ท่ีผูด้าํเนินการ 

5. นิยาม :  งบประมาณคณะแพทยศาสตร์ ท่ีไดรั้บจดัสรรจากมหาวิทยาลยั 

6. ขั้นตอนการปฏิบติังาน 
6.1 เกบ็รวบรวมขอ้มูลการใชง้บประมาณต่าง ๆ ของภาควิชา/หน่วยงาน

จากงานคลงัและพสัดุ 
6.2 งานนโยบายและแผนสรุป วิเคราะห์การใชง้บประมาณ เทียบกบัแผน 
6.3 รายงานผลการดาํเนินงานต่อท่ีประชุมเร่งรัดติดตามการใชง้บประมาณ 
6.4 สรุปรายละเอียดจากท่ีประชุม เสนอผูบ้ริหารรับทราบและกาํหนด

นโยบาย 
6.5 แจง้ภาควชิา/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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หน่วยวางแผนบุคลากร 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-010-12 

เร่ือง  การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพเิศษเป็นอาจารย์    
        และผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัตงิานในมหาวทิยาลัย  

เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 1 จาก 2 

Flow chat เร่ือง การจ้างผู้มคีวามรู้ความสามารถพเิศษเป็นอาจารย์   
และผู้เกษียณอายุราชการปฏบัิติงานในมหาวทิยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. – พ.ย. 

จดัทาํรายละเอียดการจา้งผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย ์และผูเ้กษียณอายุราชการปฏิบติังาน 

ในมหาวิทยาลยั 

กองแผนงานแจง้การจดัสรร 
 ต่อคณะแพทยศาสตร์ 

ส่งกองแผนงาน  

นาํเสนอคณะกรรมการประจาํ
คณะพิจารณาสั่งการ 

งานนโยบายและแผนเสนอผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

ไม่เห็นดว้ย 

แจง้ภาควิชา 

รวบรวมขอ้มูลจากภาควิชา 

เห็นดว้ย 

แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง  
(งานคลงั  งานบริหารและธุรการ ภาควชิา) 

รับทราบนโยบายจากมหาวิทยาลยั 

ม.ค  

ธ.ค 

ต.ค. 

ต.ค. 
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หน่วยวางแผนบุคลากร 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-010-12 

เร่ือง  การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพเิศษเป็นอาจารย์    
        และผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัตงิานในมหาวทิยาลัย  

เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 2 จาก 2 

 
1. ผูป้ฏิบติังาน  :  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
2. วตัถุประสงค ์  :  เพื่อ จา้งผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย ์    และผูเ้กษียณอายรุาชการ         
                                              ปฏิบติังานในคณะแพทยศาสตร์ 
 
3. ขอบข่าย  :  อาจารย/์ผูมี้ความรู้ความสามารถท่ีเกษียณอายรุาชการ  
 
4. ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง  :  แบบคาํขอจา้งผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารยใ์นมหาวิทยาลยั 
                                            คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
5. นิยาม   :  อาจารย/์ผูมี้ความรู้ความสามารถท่ีเกษียณอายรุาชการ เพื่อช่วยสอนหรือให้

คาํปรึกษาแก่นิสิตแพทย ์ซ่ึงเป็นวิชาสาขาท่ีขาดแคลน 
 

6. รายละเอียด  : 
  6.1  รับทราบนโยบายจากมหาวิทยาลยั แลว้นาํเสนอผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.2 แจง้ภาควิชา เพื่อติดต่อผูมี้ความรู้ความสามารถท่ีเกษียณอายรุาชการมา 
       ช่วยปฏิบติั งาน พร้อมกบัจดัทาํรายละเอียดส่งมายงังานนโยบายและแผน 
6.3 รวบรวมขอ้มูลจากภาควิชา  และจดัทาํแบบคาํขอจา้งผูมี้ความรู้ความสามารถ 
        พิเศษเป็นอาจารยใ์นมหาวิทยาลยั ส่งกองแผนงาน 
6.4  กองแผนงานแจง้การจดัสรรการ ขอจา้งผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษเป็น

อาจารยใ์นมหาวิทยาลยั 
6.5 แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการต่อไป (งานคลงัและพสัดุ  งานบริหารและ

ธุรการ ,  ภาควิชาท่ีไดรั้บการจดัสรร)                                   
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หน่วยข้อมูลพืน้ฐานและ
สารสนเทศ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-011-12 

เร่ือง  รายงานประจําปี 
เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 1 จาก 2 

Flow chat เร่ือง รายงานประจําปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมขอ้มูลบุคลากร
และกิจกรรม 

รวมรวมขอ้มูลบริการ
วิชาการ 

รวบรวมขอ้มูลงบประมาณ รวบรวมขอ้มูลนิสิต 
 

รวบรวม สรุป สังเคราะห์ เรียบเรียง 

ทาํสาํเนา/CD (ก.พ.) 

หวัหนา้งานนโยบายและแผน
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

สง่หน่วยงานตา่ง ๆ  
(งานบริหารและธุรการ) 

จดัเก็บ 

ม.ค. 

ต.ค. 

ม.ค. 

ก.พ 

ม.ค. 

ต.ค. – ธ.ค 
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หน่วยข้อมูลพืน้ฐานและ
สารสนเทศ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-011-12 

เร่ือง  รายงานประจําปี 
เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 2 จาก 2 

 
1. ผูป้ฏิบติังาน  :  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 

2. วตัถุประสงค ์        :  เพื่อรวบรวมภาระงานอาจารยแ์ละขอ้มูลคณะแพทยศาสตร์ 

3. ขอบข่าย           :  ขอ้มูลพื้นฐานและอาจารยค์ณะแพทยศาสตร์ 

4. ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง :  4.1 แบบกรอกผลงานประจาํปี 
    4.2 เจา้หนา้ท่ีผูด้าํเนินการ 
 

5.  นิยาม  :   ผลงานประจาํปี เป็นกิจกรรมท่ีคณะแพทยศาสตร์ และบุคลากรปฏิบติั  
                                            ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีท่ีผา่นมา ถึงเดือนกนัยายนปีปัจจุบนั 
 
6. รายละเอียด  :    6.1  จดัทาํแบบกรอกผลงานประจาํปี ส่งใหภ้าควิชาฯ/ หน่วยงานกรอกขอ้มูล 

6.2 นาํขอ้มูลท่ีไดม้าสรุป จาํแนกตามกิจกรรม 
6.3  จดัพิมพต์น้ฉบบั 
6.4  จดัเกบ็ขอ้มูลลงแผน่ซีดี 
6.5  เผยแพร่แก่หน่วยงานต่าง ๆ  
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หน่วยข้อมูลพืน้ฐานและ
สารสนเทศ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-012-12 

เร่ือง  การจัดทําข้อมูลนิสิตใหม่ 
เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 1 จาก 2 

 
Flow chat เร่ือง  การจัดทําข้อมูลนิสิตใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับแฟ้มประวติันิสิตใหม่ (ก.ย.) 

จดัทาํตน้ฉบบั (ธ.ค.) 

ทาํสาํเนา/ CD 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
หวัหนา้งานโยบายและแผน( ต.ค.) 

ไม่เห็นดว้ย 

เห็นดว้ย 

ส.ค. 

วเิคราะห์และสรุปผลการวเิคราะห์ (ก.ย.) 

แจง้ท่ีประชุมกรรมการคณะฯ 

สง่หน่วยงานตา่ง ๆ  
(งานบริหารและธุรการ) 

จดัเกบ็ 

ประสานงานขอขอ้มูลนิสิตใหม่ 

ก.ย. 

ก.ย. 

ต.ค. 

ธ.ค. 
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หน่วยข้อมูลพืน้ฐานและ
สารสนเทศ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-012-12 

เร่ือง  การจัดทําข้อมูลนิสิตใหม่ 
เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 2 จาก 2 

 
1. ผูป้ฏิบติังาน  :  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
2. วตัถุประสงค ์  :  เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลนิสิตใหม่ประจาํปีการศึกษา 
 
3. ขอบข่าย  :  นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1 
 
4. ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง  :  4.1 แบบกรอกประวติันิสิตแพทย ์

   4.2 เจา้หนา้ท่ีผูด้าํเนินการ 
 

5. นิยาม   :  ขอ้มูลนิสิตใหม่ เป็นขอ้มูลพื้นฐานของนิสิต ไดแ้ก่ขอ้มูลส่วนตวั ขอ้มูลของ 
   บิดา-มารดา และขอ้มูลการศึกษา 
 

6. รายละเอียด  :  6.1 ประสานขอขอ้มูลนิสิตใหม่ 
      6.2 จดัเกบ็ขอ้มูลนิสิตใหม่ จากงานบริการการศึกษา 

   6.3 นาํขอ้มูลมาสรุป วิเคราะห์ นาํเสนอ โดยใชส้ถิติพื้นฐาน (ค่าร้อยละ) 
   6.4 ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
   6.5 จดัพิมพต์น้ฉบบั 
   6.6 จดัเกบ็ขอ้มูลลงแผน่ซีดี 
   6.7 แจง้ท่ีประชุมกรรมการคณะฯ 
   6.8 เผยแพร่แก่หน่วยงานต่าง ๆ  
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หน่วยข้อมูลพืน้ฐานและ
สารสนเทศ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-013-12 

เร่ือง  การวเิคราะห์ภาระงานสอนต่อหลักสูตร (FTES) 
 

เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 1 จาก 2 

 

Flow chat เร่ือง การวเิคราะห์ภาระงานสอนต่อหลักสูตร  (FTES) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วเิคราะห์  
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริหารคณะฯ พิจารณา ไม่เห็นดว้ย 

เห็นดว้ย 

จดัเกบ็เป็นขอ้มูลในการจดัสรร
งบประมาณ และเปรียบเทียบ

อตัรากาํลงั 
 

มิ.ย. ขอขอ้มูลหลกัสูตรแพทยศาสตร์ 
จากงานบริการการศึกษา  
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หน่วยข้อมูลพืน้ฐานและ
สารสนเทศ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-013-12 

เร่ือง  การวเิคราะห์ภาระงานสอนต่อหลักสูตร (FTES) 
 

เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 2 จาก 2 

 
1. ผูป้ฏิบติังาน  :  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
2. วตัถุประสงค ์  :  2.1 เพื่อวิเคราะห์ภาระงานสอนต่อหลกัสูตร 
      2.2 เพื่อนาํมาจดัสรรงบประมาณใหก้บัภาควิชา/หน่วยงาน 
 
 
3. ขอบข่าย  :  หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพอ่ืน 
 
4. ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง  :  4.1 คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มศว 

   4.2 เจา้หนา้ท่ีผูด้าํเนินการ 
 

5. นิยาม   :   ภาระงานสอนต่อหลกัสูตร คือภาระงานสอนของภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ท่ี   
      สอนในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  และหลกัสูตรวิทยศาสตร์สุขภาพอ่ืน 

 
6. รายละเอียด  : 6.1 จดัเกบ็ขอ้มูลจากคู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี จากงานบริการการศึกษา 

  6.2 นาํขอ้มูลมาสรุป วิเคราะห์ นาํเสนอ คณะกรรมการประจาํคณะ 
  6.3  จดัเกบ็เป็นขอ้มูลในการจดัสรรงบประมาณ และเปรียบเทียบอตัรากาํลงั 
 

 



 

 

-62- 
 
 

หน่วยวางแผนบุคลากร 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-014-12 

เร่ือง  สํารวจความต้องการแพทย์ใช้ทุน 
เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 1 จาก 2 
 
 
 

Flow char t  เร่ืองสํารวจความต้องการแพทย์ใช้ทุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมขอ้มูลและจดัทาํรายละเอียด 

ความตอ้งการแพทยใ์ชทุ้น 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

จดัเกบ็ เสนอสถาบนับรมราชชนก 

สาํรวจความตอ้งการ 
แพทยใ์ชทุ้นจากภาควชิา 

เสนอคณะกรรมการ
แพทยใ์ชทุ้นพิจารณา 

เสนอคณะกรรมการ
ประจาํคณะพิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 
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หน่วยวางแผนบุคลากร 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-014-12 

เร่ือง  สํารวจความต้องการแพทย์ใช้ทุน 
เร่ิมใช้ : 02/04/2561 

หน้าท่ี 1 จาก 2 
 

 
1. ผูป้ฏิบติังาน  :  หวัหนา้งานและผูบ้ริหาร 

:  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
 
2. วตัถุประสงค ์  :  2.1  เพื่อสาํรวจความตอ้งการแพทยใ์ชทุ้น ทนัตแพทยใ์ชทุ้น  
    
3. ขอบข่าย  :  ภาควิชาคณะแพทยศาสตร์  และศูนยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพฯ 
 
4. ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง  :  4.1 ความตอ้งการแพทยใ์ชทุ้น 
5. นิยาม   :   แพทยใ์ชทุ้น คือ  นกัศึกษาแพทย ์ท่ีสาํเร็จการศึกษา พบ. 

 
6. รายละเอียด : 6.1 สาํรวจความตอ้งการแพทยใ์ชทุ้น  ทนัตแพทยใ์ชทุ้น จากภาควิชา 
                                                 บุคคลและ หน่วยงานท่ีเสนอขออตัรา 

   6.2 รวมรวมขอ้มูล  และสรุปขอ้มูล เพื่อนาํเสนอคณะกรรมการประจาํ    
         คณะพิจารณา 
  6.3  เม่ือคณะกรรมการประจาํคณะพิจารณาแลว้ นาํเสนอต่อสถาบนั 
         พระบรมราชชนก 
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ข้อตกลงงานบริการของงานนโยบายและแผน  คณะแพทยศาสตร์ มศว 
 

องค์ประกอบ ข้อตกลง มาตรฐานการ
ให้บริการ 

1. การเสนอขออนุมติั
โครงการ 

1. ภาควิชา/หน่วยงานเขียนโครงการตาม
แบบฟอร์มการเสนอโครงการ 

2. ภาควิชา/หน่วยงาน เสนอขออนุมติั
โครงการก่อนจดัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 
วนั  

3. ภาควิชา/หน่วยงานนาํโครงการเสนองาน
คลงัและพสัดุเพื่อตรวจสอบค่าใชจ่้าย
ก่อนส่งมายงังานนโยบายและแผน   

4. หนงัสือขออนุมติัจดัโครงการจาก
หวัหนา้หน่วยงาน (ผา่นรองคณบดีท่ี
เก่ียวขอ้ง) 

 โครงการไดรั้บอนุมติั
ใหด้าํเนินการภายใน 7 
วนัทาํการ 

2. การรายงานผลการ
ดาํเนินโครงการ 

1. ภาควิชา/หน่วยงานรายงานผลการดาํเนิน
โครงการตามแบบฟอร์มประเมิน
โครงการ ภายใน 15 วนัทาํการหลงัเสร็จ
ส้ินโครงการ 

2.  นาํเสนอท่ีประชุมกรรมการประจาํคณะ
เป็นรายไตรมาส ดงัน้ี 

ไตรมาสท่ี 1  ภายในเดือนมกราคม 
ไตรมาสท่ี 2  ภายในเดือนเมษายน 
ไตรมาสท่ี 3  ภายในเดือนกรกฎาคม 
ไตรมาสท่ี 4  ภายในเดือนตุลาคม   

 

รายงานผลการดาํเนิน
โครงการทุกไตรมาส 
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ให้บริการ 

3. การจดัทาํงบประมาณ 1. ภาควิชา/หน่วยงานกรอกรายละเอียด
มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือ 
ขนาดลกัษณะ และโครงสร้าง จาํนวนท่ี
ขอตั้ง ราคาต่อหน่วย  จาํนวนเงิน  
 เหตุผลและความจาํเป็น  ลงใน
แบบฟอร์มคาํขอตั้งงบประมาณ 
หมวดค่าครุภณัฑ ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง 
ครบถว้น ภายใน 3 สปัดาห์ หรือตาม
เวลาท่ีกาํหนด 

2. แนบใบเสนอราคาคู่เทียบจาํนวน 3 
บริษทั 

3. กรณีเสนอขอรายการในหมวดค่าท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง ตอ้งแนบแบบแปลน, 
BOQ, TOR และใบเสนอราคา 

4. ภาควิชา/หน่วยงานส่งแบบคาํขอตั้ง 
งบประมาณ พร้อมไฟล ์มายงังาน
นโยบายและแผน หากขอ้มูลไม่ครบถว้น 
งานนโยบายและแผนจะส่งกลบัใหแ้กไ้ข  

5. งบประมาณหมวดค่าตอบแทนใชส้อย
และวสัดุ ใชห้ลกัเกณฑ ์FTES เป็น 
ตวักาํหนด หรือเป็นไปตามนโยบาย 
ของคณะแพทยศาสตร์ หรือขอ้ตกลงของ
ภาควิชา/หน่วยงานท่ีไดท้าํการ 
ตกลงกนัไว ้

6. งานนโยบายและแผน แจง้งบประมาณท่ี
ไดรั้บการจดัสรรใหภ้าควิชาฯ ทราบ 
ภายใน 3 วนัทาํการ 

สามารถรวบรวมคาํขอ
ตั้งส่งไดต้าม
กาํหนดเวลา 
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ให้บริการ 
4. การจดัทาํรายงาน

ประจาํปี 
 

1. ภาควิชาจดัพิมพข์อ้มูลโดยละเอียดตาม
แบบสอบถามใหส้มบูรณ์ ครบถว้น 
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

รายงานประจาํปีเสร็จ
ภายในเดือนธนัวาคม

ของทุกปี 
5. ขอ้มูลนิสิตใหม่ 1. งานบริการการศึกษาส่งขอ้มูลนิสิตใหม่

ท่ีครบถว้นสมบูรณ์ภายในเดือน
มิถุนายนของทุกปี 

 

ขอ้มูลนิสิตใหม่เสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม 
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รายละเอียดการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัตงิานประจําปีงบประมาณ 2561 

ของงานนโยบายและแผน 

 

1. แกไ้ขโครงการองคก์รสาํนกังานคณบดี 
2. ปรับภาระงานของบุคลากร 
3. ปรับแกไ้ขระยะเวลาในการจดัทาํขอ้มูลนิสิตใหม่ 
4. เพิ่มขอ้ตกลงในการจดัทาํงบประมาณ หมวดค่าท่ิดินและส่ิงก่อสร้าง 
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