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โครงสร้างของงานนโยบายและแผน 

  
 

 
 
 
 
 
1. โครงสร้างของงาน (Organization chart) 

 

 
 

 
2. โครงสร้างการบริหาร   (Administration chart) 

 

 
 

หัวหน้างานนโยบายและ
แผน 

นกัวเิคราะห์นโยบายและ
แผน 

เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป   
 

ผูป้ฏิบติังานบริหาร นกัวเิคราะห์นโยบายและ
แผน 

 

งานนโยบายและ
แผน 

หน่วยแผนงานและ
โครงการ 

หน่วยขอ้มูลพ้ืนฐานและ
สารสนเทศ 

หน่วยบริหารทัว่ไป หน่วยแผนงาน
งบประมาณ 
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3. โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity  chart) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
นางสาวนิตยา  ขวญัสุวรรณ 

(นักวเิคราะห์นโยบายและแผน  ช านาญการ) 

 

หน่วยแผนงานและ
โครงการ 

 

หน่วยขอ้มูลพ้ืนฐานและ
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 ปฏิบติังานเก่ียวกบัการวเิคราะห์นโยบายและแผน 
ศึกษาวเิคราะห์วจิยั ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการก าหนด
นโยบาย จดัท าแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และโครงการต่าง ๆ 
ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบ ใหค้  าแนะน าปรึกษา ปรับปรุงแกไ้ข และแกปั้ญหาขดัขอ้งในการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน โดยมีภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี 

4.1 หน่วยแผนงานและโครงการ 
4.1.1 จดัท าแผนกลยทุธ์คณะแพทยศาสตร์ใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา และแผนกลยทุธ์มหาวทิยาลยั 
4.1.2 รวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานและโครงการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บเขา้

แผนกลยทุธ์ของคณะเสนอกองแผนงาน 
4.1.3 เสนอแนะหน่วยงานใหป้รับเปล่ียนแผนงานและโครงการต่าง ๆ ท่ีได้

รับเขา้กลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาระดบัอุดมศึกษา  แผน
ยทุธศาสตร์และนโยบายของคณะ มหาวทิยาลยั และแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

4.1.4 วเิคราะห์ค่าใชจ่้ายต่อหวันิสิตของคณะตลอดแผน (Unit cost) 
4.1.5 ติดตามผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัของยทุธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ ปี

ละ 2 คร้ัง 
4.1.6 ติดตามผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัมหาวทิยาลยั ปีละ 2 คร้ัง 
4.1.7 ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของโครงการต่าง ๆ ตามแผนกลยทุธ์ 

เป็นรายไตรมาส  
4.1.8 สรุปแผนปฏิบติังานโครงการต่าง ๆ ตามแผนกลยทุธ์  
4.1.9 รวบรวมโครงการและน าเสนองบประมาณเก่ียวกบังานบริการวชิาการ 

แก่สังคม 
4.1.10 รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวชิาการเสนอมหาวิทยาลยั 
4.1.11 รวบรวมโครงการและน าเสนองบประมาณเก่ียวกบัโครงการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรมเสนอมหาวทิยาลยั 
4.1.12 รายงานผลการด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมเสนอ

มหาวทิยาลยั 
4.1.13 งานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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 4.2 หน่วยแผนงานงบประมาณ 
4.2.1 จดัท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของคณะฯ ทุกหมวดรายจ่าย

จากเงินงบประมาณแผน่ดิน งบประมาณสาขาขาดแคลน และเงินรายได ้
4.2.2 เสนอค าขอตั้งงบประมาณ พตส. 
4.2.3 เสนอค าขอตั้งขอจา้งผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารยแ์ละผู ้

เกษียณอายรุาชการปฏิบติังานในมหาวทิยาลยั 
4.2.4 รวบรวมการใชเ้งินงบประมาณทั้งงบประมาณและเงินรายได ้จ าแนกตาม

แผน/โครงการ และหมวดเงินของคณะฯ 
4.2.5 ด าเนินการเสนอของบประมาณกลางปีทุกหมวดรายจ่าย 
4.2.6 วเิคราะห์การจดัสรรงบประมาณ และรายจ่ายจริงประจ าปีงบประมาณ 
4.2.7 ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการใชง้บประมาณประจ าปี                     

คณะแพทยศาสตร์ 
4.2.8 งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
4.3 หน่วยข้อมลูพืน้ฐานและสารสนเทศ  

4.3.1 จดัเก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวนนิสิตสอบตรง เสนอในรูปเปรียบเทียบ
ประจ าปีการศึกษาท่ีผา่นมากบัปีการศึกษาปัจจุบนั 

4.3.2 จดัเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการรายวชิาท่ีเปิดสอน จ านวน
นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนทุกภาควชิา เสนอในรูปหน่วยกิตนกัศึกษา (SCH) 
นกัศึกษาเตม็เวลา (FTES)  ภาระงานสอนของอาจารยป์ระจ าปีการศึกษา 

4.3.3 จดัท ารายงานขอ้มูลนิสิตใหม่ ผูส้ าเร็จการศึกษา 
4.3.4 รวบรวมขอ้มูลอาจารยข์า้ราชการไปศึกษาอบรม ดูงาน ปฏิบติังานวจิยั

และประชุมทั้งในและต่างประเทศ 
4.3.5 จดัท ารายงานประจ าปี 
4.3.6 งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
4.4 หน่วยบริหารทัว่ไป 

4.4.1 ก ากบัดูแลการรับ-ส่งเอกสารของงานนโยบายและแผน 
4.4.2 ก ากบัดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณของงานนโยบายและแผน 

 
4.5 งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.5.1 ก ากบัดูแลงานดา้นคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนโยบายและแผน 
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 5. ภาระหน้าทีค่วามรับผดิชอบของบุคลากรงานนโยบายและแผน 
 
  
 
 
นางสาวนิตยา    ขวัญสุวรรณ 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานนโยบายและแผน 

 
1. หน่วยแผนงานและโครงการ  

1.1 ก ากบัดูแลการจดัท าแผนกลยทุธ์ และแผนปฏิบติัการประจ าปีของคณะแพทยศาสตร์  

1.2 ก ากบัดูแลการคุมและตรวจสอบงบประมาณในการด าเนินโครงการตามแผนกลยทุธ์คณะ
แพทยศาสตร์ 

1.3 ก ากบัดูแลการติดตามตวัช้ีวดัหลกัตามแผนกลยทุธ์ คณะแพทยศาสตร์   
1.4 ก ากบัดูแลการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของโครงการต่าง ๆ  ของคณะ

แพทยศาสตร์ ตามตวัช้ีวดั 
1.5 ก ากบัดูแลการรายงานผลการด าเนินงานในระบบติดตามยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 
1.6 ก ากบัดูแล การด าเนินงานเก่ียวกบัโครงการงานวิจยั งานบริการวชิาการแก่สังคม  

และงานท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ในหมวดเงินอุดหนุน ของคณะแพทยศาสตร์ 
เสนอมหาวทิยาลยั      

2.   หน่วยแผนงานงบประมาณ  
2.1.  ก ากบัดูแลและตรวจสอบการจดัท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2.2. ก ากบัดูแลและตรวจสอบการจดัท าค าขอตั้งงบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบณัฑิตแพทย ์
2.3. ก ากบัดูแลและตรวจสอบการจดัท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้
2.4. ก ากบัดูแลและตรวจสอบการด าเนินการขอตั้งงบประมาณกลางปี 
2.5. ก ากบัดูแล และด าเนินการติดตาม วเิคราะห์ การใชง้บประมาณ คณะแพทยศาสตร์ 
2.6. ก ากบัค าขอจา้งผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารยแ์ละผูเ้กษียณอายรุาชการ

ปฏิบติังานในมหาวทิยาลยั 
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 3.  หน่วยขอ้มูลพื้นฐานและสารสนเทศ 
3.1 ก ากบัดูแลและตรวจสอบการจดัท าแผนการรับนิสิตทุกระดบั ทุกสาขา 
3.2 ก ากบัดูแลและตรวจสอบการจดัท าค่าใชจ่้ายต่อหน่วยของนิสิตแพทย ์

3.3 ก ากบัดูแลและตรวจสอบการจดัท ารายงานขอ้มูลนิสิตใหม่และผูส้ าเร็จการศึกษา   
3.4 ก ากบัดูแลและตรวจสอบการจดัท ารายงานประจ าปี 
3.5 จดัท าการวิเคราะห์ภาระงานสอนตามหลกัสูตร 
3.6 ก ากบัดูแลการส ารวจความตอ้งการแพทยใ์ชทุ้น  ทนัตแพทยใ์ชทุ้น 

 
4.   หน่วยบริหารทัว่ไป 

4.1. ก ากบัดูแลการรับ-ส่งเอกสารของงานนโยบายและแผน 
4.2. ก ากบัดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณของงานนโยบายและแผน 
4.3. ก ากบัดูแลการด าเนินกิจกรรมคุณภาพของงานนโยบายและแผน 

 
5.   งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5.1. ก ากบัดูแลงานดา้นคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนโยบายและแผน 
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นางสาวบุษยา  โฉมฉิน 

ต าแหน่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
 
1.  หน่วยแผนงานและโครงการ  

1.1 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัตามแผนกลยทุธ์ 
1.2 ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของโครงการต่าง ๆ ตามแผนกลยทุธ์ คณะ

แพทยศาสตร์ รายไตรมาส 
1.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของโครงการต่าง ๆ ตามพนัธกิจคณะแพทยศาสตร์ 

รายไตรมาส 
1.4 รายงานผลการด าเนินงานของตวัช้ีวดั และโครงการตามแผนของมหาวทิยาลยั ในระบบ 

SWUSAP 

2.  หน่วยแผนงานงบประมาณ  
2.1 จดัท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (เงินอุดหนุนการผลิตแพทย ์พยาบาลเพิ่ม) 
2.2 จดัท าการโอนเปล่ียนแปลงรายการของหมวดงบเงินอุดหนุน 
2.3 ลงระบบขอ้มูลงบลงทุนในระบบ E-Budget 

3.  หน่วยขอ้มูลพื้นฐานและสารสนเทศ 
3.1 จดัท าการวิเคราะห์ภาระงานสอนตามหลกัสูตร 
3.2 จดัท ารายงานขอ้มูลนิสิตใหม่และผูส้ าเร็จการศึกษา เสนอในรูปเปรียบเทียบ 
3.3 จดัท ารายงานประจ าปี คณะแพทยศาสตร์ ประกอบดว้ย  ขอ้มูลการลาศึกษาต่อ,  ขอ้มูลการ

เขา้ร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ,  ขอ้มูลอาจารย์
บุคลากร และนิสิตดีเด่น, ขอ้มูลทุนการศึกษา, ขอ้มูลผลงานวจิยั, ขอ้มูลการเป็น
กรรมการบริหาร/ด าเนินงาน สถาบนั/องคก์รวชิาชีพ, อาจารยพ์ิเศษ/วทิยากร, เอกสารค า
สอนและต ารา, บทความทางวชิาการ 

3.4 ส ารวจความตอ้งการแพทยใ์ชทุ้น ทนัตแพทยใ์ชทุ้น 

4. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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   นางสาวรสสุคนธ์  อ้วนผกัไหม      
    ต าแหน่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน  
 

1. หน่วยแผนงานและโครงการ  
1.1 ประสานงานและด าเนินการเก่ียวกบัการจดัท าแผนปฏิบติังาน /แผนระยะปานกลาง 

ของคณะแพทยศาสตร์  
1.2 ประสานงานเก่ียวกบัโครงการงานวจิยั   และงานท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ในหมวด

เงินอุดหนุน ของคณะแพทยศาสตร์เสนอมหาวทิยาลยั    
1.3 คุมและตรวจสอบงบประมาณในการด าเนินโครงการตามแผนกลยทุธ์คณะแพทยศาสตร์ 

   
2. หน่วยแผนงานงบประมาณ  

2.1 จดัท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2.2 จดัท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้
2.3 ด าเนินการขอตั้งงบประมาณกลางปี 
2.4 ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการใชง้บประมาณ คณะแพทยศาสตร์ 
2.5 จดัท าค าขอจา้งผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารยแ์ละผูเ้กษียณอายรุาชการ

ปฏิบติังานในมหาวทิยาลยั 
2.6 จดัท าค าขอตั้งงบประมาณ พตส 

 
3. หน่วยขอ้มูลพื้นฐานและสารสนเทศ 

3.1 ประสานงานจดัท าแผนการรับนิสิตทุกระดบั ทุกสาขา 
3.2 ประสานงานและจดัท าค่าใชจ่้ายต่อหน่วยของนิสิตแพทย ์

 
4 งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.5 ส ารวจความตอ้งการแพทยใ์ชทุ้น ทนัตแพทยใ์ชทุ้น 

5. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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 นางสาวอรุณ ี จันทร์แสง 

 ต าแหน่ง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 
 
1.  หน่วยแผนงานและโครงการ  

1.1 ประสานงานเก่ียวกบัโครงการบริการวชิาการแก่สังคม ของคณะแพทยศาสตร์เสนอ
มหาวทิยาลยั    

1.2 จดัท าแผนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะแพทยศาสตร์และศูนยก์ารแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

1.3 ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการบริการวชิาการคณะแพทยศาสตร์รายไตรมาส 

2. หน่วยบริหารทัว่ไป 
2.1  ด าเนินการและควบคุมการท ากิจกรรม 5 ส ของงานนโยบายและแผน 

3. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3.1  จดัท าระบบความเส่ียงของงานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ และศูนยก์ารแพทย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
3.2   จดัท างานระบบคุณภาพอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนโยบายและแผนของคณะแพทยศาสตร์ 

และศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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 นางปาณศิา  อคัมโภคาสิน 

     ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 

1. หน่วยบริหารทัว่ไป 
1.1 ด าเนินการรับ-ส่งหนงัสือของงานนโยบายและแผนกบัหน่วยสารบรรณและหน่วยงาน

ภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.2 ลงบนัทึกรับหนงัสือ/เอกสาร ของงานนโยบายและแผน 
1.3 ด าเนินการร่าง/พิมพโ์ตต้อบหนงัสือ/เอกสารราชการ 
1.4 ด าเนินการพิมพห์นงัสือ/เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
1.5 ด าเนินการจดัแฟ้มเอกสารต่าง ๆ ของงานนโยบายและแผน 
1.6 ตรวจนบัวสัดุคงเหลือ – เบิกวสัดุส าหรับงานนโยบายและแผน 
1.7 ด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง พสัดุของงานนโยบายและแผน 
1.8 ควบคุมระบบงบประมาณของงานนโยบายและแผน 
1.9 ช่วยด าเนินการท ากิจกรรม 5 ส ของงานนโยบายและแผน 

2. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

 
 



 

 
 
 

ขั้นตอนระบบงาน 

(System    Procedure) 



 

 

- 
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ส ำนักงำนคณบดี 
คณะแพทยศำสตร์ 

ขั้นตอนระบบงำน (System  Procedure) 
เร่ือง  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนงำนนโยบำยและแผน 

กำรแก้ไขคร้ังที ่13 
เร่ิมใช้  : 01/07/2562 

หมำยเลขเอกสำร    P – PP - 000 - 13 จัดท ำโดย     งำนนโยบำยและแผน 

 
 

ขั้นตอนระบบงำน 
 
 

เร่ือง 
 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนงำนนโยบำยและแผน 

 

ส ำนักงำนคณบดี 
 
 

คณะแพทยศำสตร์  มหำวทิยำลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำเนำฉบับที…่………………. 
เอกสำรฉบับ           (          ) ควบคุม             (          ) ไม่ควบคุม 

 

ผูอ้นุมติั……………………………………………… 

 ประธานกรรมการประกนัคุณภาพ                

ต าแหน่ง….........................................................   
วนัท่ี ................................................................. 

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

(นางสาวนิตยา    ขวญัสุวรรณ) 

ต าแหน่ง   หวัหนา้งานนโยบายและแผน 

วนัท่ี 25 มิ.ย 2562 



 

 

- 
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ส ำนักงำนคณบดี 
คณะแพทยศำสตร์ 

ขั้นตอนระบบงำน (System  Procedure) 
เร่ือง  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนงำนนโยบำยและแผน 

กำรแก้ไขคร้ังที ่13 
เร่ิมใช้  : 01/07/2562 

หมำยเลขเอกสำร    P – PP - 000 - 13 จัดท ำโดย     งำนนโยบำยและแผน 
 

เร่ือง  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนงำนนโยบำยและแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยแผนงาน 

และโครงการ 
หน่วยแผนงาน
งบประมาณ 

หน่วยขอ้มูล
พ้ืนฐาน 

และสารสนเทศ 

ด าเนินการ 

ผลผลิต 

หวัหนา้งานตรวจสอบ 

เห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย 

ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณา 
สัง่การ 

 

หวัหนา้งานรับนโยบาย 

งานนโยบายและแผน 

หน่วยบริหาร
ทัว่ไป 

จดัเก็บ จดัส่ง 



 

 

- 
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ส ำนักงำนคณบดี 
คณะแพทยศำสตร์ 

ขั้นตอนระบบงำน (System  Procedure) 
เร่ือง  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนงำนนโยบำยและแผน 

กำรแก้ไขคร้ังที ่13 
เร่ิมใช้  : 01/07/2562 

หมำยเลขเอกสำร    P – PP - 000 - 13 จัดท ำโดย     งำนนโยบำยและแผน 
 

 
1. วตัถุประสงค ์  เพื่อด าเนินงานต่าง ๆ ในความรับผดิชอบของงานนโยบายและแผน 
 
3. ขอบเขต  หน่วยแผนงานและโครงการ    หน่วยแผนงานงบประมาณ    

หน่วยขอ้มูลพื้นฐานและสารสนเทศ   หน่วยวางแผนบุคลากร 
หน่วยสารบรรณ 

 
3. ค  าจ  ากดัความ               ความรับผดิชอบในการปฏิบติังานของหน่วยงานภายในของ 

งานนโยบายและแผน 
 
4. ผูรั้บผดิชอบ                 เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 

หวัหนา้งานนโยบายและแผน 

เลขานุการส านกังานคณบดี 

รองคณบดีท่ีเก่ียวขอ้ง 
คณบดี 
 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบติังาน  
   5.1  งานนโยบายและแผนรับค าสั่งจากผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.2  หวัหนา้งานนโยบายและแผนพิจารณามอบหมายไปยงัหน่วยงานท่ี    
       รับผดิชอบ 

   5.3  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบด าเนินการและน าผลผลิตเสนอต่อหวัหนา้งาน 
   5.4 หวัหนา้งานตรวจสอบ 
    - เห็นดว้ย  จดัส่งหน่วยงานท่ีขอขอ้มูล  และจดัเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 1 ชุด 
    - ไม่เห็นดว้ย  ผูรั้บผิดชอบกลบัไปด าเนินการใหม่ 
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ส ำนักงำนคณบดี 
คณะแพทยศำสตร์ 

ขั้นตอนระบบงำน (System  Procedure) 
เร่ือง  กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ คณะแพทยศำสตร์ 

กำรแก้ไขคร้ังที ่13 
เร่ิมใช้  : 01/07/2562 

หมำยเลขเอกสำร    P – PP - 001 - 13 จัดท ำโดย     งำนนโยบำยและแผน 

 
 

ขั้นตอนระบบงำน 
 
 

เร่ือง 
 
 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ 
 

ส ำนักงำนคณบดี 
 
 

คณะแพทยศำสตร์  มหำวทิยำลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำเนำฉบับที…่………………. 
เอกสำรฉบับ           (          ) ควบคุม             (          ) ไม่ควบคุม 

 

ผูอ้นุมติั……………………………………………… 

 ประธานกรรมการประกนัคุณภาพ                

ต าแหน่ง….........................................................   
วนัท่ี ................................................................. 

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

(นางสาวนิตยา    ขวญัสุวรรณ) 

ต าแหน่ง   หวัหนา้งานนโยบายและแผน 

วนัท่ี 25 มิ.ย 2562 
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ส ำนักงำนคณบดี 
คณะแพทยศำสตร์ 

ขั้นตอนระบบงำน (System  Procedure) 
เร่ือง  กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ คณะแพทยศำสตร์ 

กำรแก้ไขคร้ังที ่13 
เร่ิมใช้  : 01/07/2562 

หมำยเลขเอกสำร    P – PP - 001 - 13 จัดท ำโดย     งำนนโยบำยและแผน 
 

Flow  chart  เร่ือง กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาก าหนดวสิยัทศัน์ และแผนกลยทุธ์ โดยคณะกรรมการ
บริหารคณะแพทยศาสตร์ 

เสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนกลยทุธ ์
 

ประกาศใชแ้ผนกลยทุธ ์

 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

วเิคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค คณะแพทยศาสตร์ 
และศูนยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 

ประชาพิจารณ์แผนกลยทุธ ์
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ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน รายไตรมาส/ 
6 เดือน 

 

จดัท าโครงการใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ โดยภาควชิา/
หน่วยงาน 

 

พิจารณาโครงการตามแผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปีโดยคณะกรรมการกลัน่กรอง

งบประมาณฯ 
 

เสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี 

 

ประกาศใชแ้ผนปฏิบติัการประจ าปี 
 

ด าเนินการตามแผนปฏิบติัการประจ าปี  
 

รวบรวมโครงการโดยงานนโยบายและแผน 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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ส ำนักงำนคณบดี 
คณะแพทยศำสตร์ 

ขั้นตอนระบบงำน (System  Procedure) 
เร่ือง  กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ คณะแพทยศำสตร์ 

กำรแก้ไขคร้ังที ่13 
เร่ิมใช้  : 01/07/2562 

หมำยเลขเอกสำร    P – PP - 001 - 13 จัดท ำโดย     งำนนโยบำยและแผน 
 
1. วตัถุประสงค ์  1. เพื่อก าหนดวสิัยทศัน์ของคณะแพทยศาสตร์ 
                                         2. เพื่อก าหนดแผนกลยทุธ์ของคณะแพทยศาสตร์ 
                                         3. เพื่อจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีคณะแพทยศาสตร์ 
 
2. ขอบเขต  โครงการต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์และศูนยก์ารแพทย ์
                                         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
3. ค  าจ  ากดัความ               งาน/โครงการท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการคณะแพทยศาสตร์ 
 
4. ผูรั้บผดิชอบ                 เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 

หวัหนา้งานนโยบายและแผน 
เลขานุการส านกังานคณบดี 
รองคณบดีท่ีเก่ียวขอ้ง 
คณบดี 
 

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

โอกาส และอุปสรรค ในภาพของคณะแพทยศาสตร์ และศูนยก์ารแพทยส์มเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

5.2. งานนโยบายและแผนรวบรวม และวเิคราะห์ แยกแยะ   จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค ของภาควชิา/หน่วยงาน เสนอท่ีประชุมกรรมการบริหารคณะฯ 
พิจารณาเพื่อก าหนด/ทบทวน  วสิัยทศัน์ และแผนกลยทุธ์ ของคณะแพทยศาสตร์ 

5.3. จดัท าประชาพิจารณ์แผนกลยทุธ์ 
5.4. เสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ ใหค้วามเห็นชอบแผนกลยทุธ์ หลงัแกไ้ขจาก

การประชาพิจารณ์  
5.5. ประกาศใชแ้ผนกลยทุธ์ 
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ส ำนักงำนคณบดี 
คณะแพทยศำสตร์ 

ขั้นตอนระบบงำน (System  Procedure) 
เร่ือง  กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ คณะแพทยศำสตร์ 

กำรแก้ไขคร้ังที ่13 
เร่ิมใช้  : 01/07/2562 

หมำยเลขเอกสำร    P – PP - 001 - 13 จัดท ำโดย     งำนนโยบำยและแผน 
5.6 งานนโยบายและแผนแจง้ภาควชิา/หน่วยงานเสนอโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัแผน

ยทุธศาสตร์และพนัธกิจของคณะแพทยศาสตร์ 
5.7 งานนโยบายและแผนรวบรวมโครงการเสนอต่อคณะกรรมการกลัน่กรอง

งบประมาณและโครงการฯ พิจารณา 
5.8 สรุปร่างแผนปฏิบติัการคณะแพทยศาสตร์ เสนอขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
5.9 แจง้ภาควชิา/หน่วยงาน ทราบและด าเนินโครงการตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 
5.10 ทบทวนแผนปฏิบติัการกลางปี 
5.11 งานนโยบายและแผนติดตามผลการด าเนินตามตวัช้ีวดัหลกัตามแผนยทุธศาสตร์ 

รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา 
5.12 งานนโยบายและแผนติดตามผลการด าเนินตามตวัช้ีวดัโครงการ เป็นรายไตรมาส

เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา    
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ส ำนักงำนคณบดี 
คณะแพทยศำสตร์ 

ขั้นตอนระบบงำน (System  Procedure) 
เร่ือง  กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ คณะแพทยศำสตร์ 

กำรแก้ไขคร้ังที ่13 
เร่ิมใช้  : 01/07/2562 

หมำยเลขเอกสำร    P – PP - 001 - 13 จัดท ำโดย     งำนนโยบำยและแผน 
 

ปฏิทนิก ำหนดกำรด ำเนินกจิกรรม 

 

ล ำดับ ระยะเวลำ กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ เสนอ 
1 มกราคม ทบทวนและวเิคราะห์ SWOT 

  
ผูบ้ริหาร/ภาควชิา/

หน่วยงาน 
คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 

2 กุมภาพนัธ์- 
มีนาคม 

ทบทวนแผนปฏิบติัการกลางปี งานนโยบายและ
แผน 

ผูบ้ริหาร/ภาควชิา/
หน่วยงาน 

3 มีนาคม รวบรวม SWOT เสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
พิจารณา SWOT เพื่อทบทวน
วสิัยทศัน์และแผนยทุธศาสตร์ 

งานนโยบายและ
แผน 

คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 

4 เมษายน – 
พฤษภาคม 

ประชาพิจารณ์แผนยทุธศาสตร์
ฉบบัทบทวนประจ าปี 

งานนโยบายและ
แผน 

ผูบ้ริหาร และ
บุคลากรทุก

ภาควชิา/หน่วยงาน 

5 
 
 
 
 

มิถุนายน  
 
 
 
 

น าแผนกลยทุธ์ฉบบัประชา
พิจารณ์ เสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
พิจารณาและประกาศใชแ้ผน   
กลยทุธ ์

งานนโยบายและ
แผน 

 
 
 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

 
 

6 กรกฎาคม – 
กนัยายน 

เสนอภาควชิา/หน่วยงานจดัท า
โครงการตามแผนกลยทุธ์และ
พิจารณากลัน่กรองโครงการ 

งานนโยบายและ
แผน 

กรรมการกลัน่กรอง
งบประมาณและ

โครงการ 
7 ตุลาคม เสนอแผนปฏิบติัการประจ าปีต่อ

ท่ีประชุมกรรมการประจ าคณะ 
และประกาศใชแ้ผนปฏิบติัการ 
ประจ าปี 

งานนโยบายและ
แผน 

ผูบ้ริหาร/ภาควชิา/
หน่วยงาน 
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ส ำนักงำนคณบดี 
คณะแพทยศำสตร์ 

ขั้นตอนระบบงำน (System  Procedure) 
เร่ือง  กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ คณะแพทยศำสตร์ 

กำรแก้ไขคร้ังที ่13 
เร่ิมใช้  : 01/07/2562 

หมำยเลขเอกสำร    P – PP - 001 - 13 จัดท ำโดย     งำนนโยบำยและแผน 
 

ปฏิทนิก ำหนดกำรด ำเนินกจิกรรม (ต่อ) 
 

ล ำดับ ระยะเวลำ กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ เสนอ 
8  เมษายน/ 

กนัยายน 
ติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตวัช้ีวดัยทุธศาสตร์ 

งานนโยบายและ
แผน 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ  

9 มกราคม/
เมษายน/
กรกฎาคม/
กนัยายน 

ติดตามผลการด าเนินโครงการ
รายไตรมาส 

งานนโยบายและ
แผน 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

 
 

 

6.  เอกสารอา้งอิง     
6.1 แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษาฉบบัท่ี 12 
6.3 แผนกลยทุธ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
6.4 แผนกลยทุธ์ คณะแพทยศาสตร์ 
6.5  แบบเสนอโครงการ คณะแพทยศาสตร์   
6.2 แบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ 
  

7.  แฟ้มเอกสาร 
เร่ือง ผูเ้ก็บรักษา 

1.  แบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
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ส ำนักงำนคณบดี 
คณะแพทยศำสตร์ 

ขั้นตอนระบบงำน (System  Procedure) 
เร่ือง  ขั้นตอนกำรจัดท ำงบประมำณ 

กำรแก้ไขคร้ังที ่13 
เร่ิมใช้  : 01/07/2562 

หมำยเลขเอกสำร    P – PP - 002 - 13 จัดท ำโดย     งำนนโยบำยและแผน 

 
 

ขั้นตอนระบบงำน 
 
 

เร่ือง 
 
 

ขั้นตอนกำรจัดท ำงบประมำณ 
 

ส ำนักงำนคณบดี 
 
 

คณะแพทยศำสตร์  มหำวทิยำลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำเนำฉบับที…่………………. 
เอกสำรฉบับ           (          ) ควบคุม             (          ) ไม่ควบคุม 

 
 
  

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

ต าแหน่ง   ........................................................ 
วนัท่ี ................................................................. 

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

ต าแหน่ง หวัหนา้งานนโยบายและแผน 
วนัท่ี 25 มิ.ย. 2562 
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ส ำนักงำนคณบดี 
คณะแพทยศำสตร์ 

ขั้นตอนระบบงำน (System  Procedure) 
เร่ือง  ขั้นตอนกำรจัดท ำงบประมำณ 

กำรแก้ไขคร้ังที ่13 
เร่ิมใช้  : 01/07/2562 

หมำยเลขเอกสำร    P – PP - 002 - 13 จัดท ำโดย     งำนนโยบำยและแผน 
 

Flow chart เร่ืองกำรจัดท ำงบประมำณ 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

เสนอกรรมการคณะฯ พิจารณา
ก าหนดนโยบาย 

เสนอคณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรอง
งบประมาณฯ 

()   
 

รวบรวมและสรุปรายละเอียด             

คณะกรรมการกลัน่กรอง
งบประมาณพิจารณาจดัสรร

งบประมาณ  

เสนอขอ้มูลทางดา้นงบประมาณประกอบการพิจารณา
นโยบายต่อกรรมการบริหารคณะ 

คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
ก าหนดนโยบายการจดัท างบประมาณ 

()  

 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ภาควิชา/หน่วยงาน 
จดัท าค  าขอตั้งงบประมาณ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

มหาวิทยาลยัแจง้นโยบายการจดัท างบประมาณ 
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จดัท ารายละเอียดท่ีผา่นความความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกลัน่กรองงบประมาณ 

จดัท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณฯ 
 ท่ีผา่นความความเห็นชอบแลว้ 

แจง้งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรร 
จากส านกังบประมาณ 

(กองแผนงาน) 
 

เสนอมหาวิทยาลยั 

คณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

แจง้หน่วยงาน/ภาควชิา 

ไม่เห็นชอบกลบัไปสรุป
รายละเอียด 
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ส ำนักงำนคณบดี 
คณะแพทยศำสตร์ 

ขั้นตอนระบบงำน (System  Procedure) 
เร่ือง  ขั้นตอนกำรจัดท ำงบประมำณ 

กำรแก้ไขคร้ังที ่13 
เร่ิมใช้  : 01/07/2562 

หมำยเลขเอกสำร    P – PP - 002 - 13 จัดท ำโดย     งำนนโยบำยและแผน 
1.  วตัถุประสงค ์        เพื่อแสดงระบบงาน และขั้นตอนการจดัท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณของ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ขอบเขต                  2.1 การจดัท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (แผน่ดิน)  
2.2 การจดัท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน(ผลิตแพทยเ์พิ่ม)   

                                   2.3 การจดัท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้

3. ค  าจ  ากดัความ         งบประมาณท่ีใชใ้นการบริหารคณะแพทยศาสตร์   ไดแ้ก่ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
(งบแผน่ดิน) งบเงินอุดหนุนจากการผลิตแพทยเ์พิ่ม และงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได ้  

4. ผูรั้บผดิชอบ           เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 
หวัหนา้งานนโยบายและแผน 
เลขานุการส านกังานคณบดี 
รองคณบดีท่ีเก่ียวขอ้ง 
คณบดี 

5. ขั้นตอนการปฏิบติังาน 
5.1. คณะแพทยศาสตร์รับนโยบายการจดัท าค าขอตั้งงบประมาณจากมหาวทิยาลยั 
5.2. งานนโยบายและแผนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ก าหนดนโยบายการจดัท างบประมาณ 
5.3. คณะกรรมการบริหารคณะฯ เสนอขอความเห็นชอบนโยบายการจดัท าค าขอตั้งงบประมาณ 
5.4. งานนโยบายและแผนแจง้นโยบายและแนวทางการจดัท างบประมาณ และมอบหมายภาควชิาฯ / 

หน่วยงาน จดัท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณ 
5.5. งานนโยบายและแผนสรุปรายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณ เสนอคณะกรรมการกลัน่กรอง

งบประมาณ พร้อมขอ้มูลงบประมาณท่ีภาควชิาฯ / หน่วยงาน ไดรั้บในปีงบประมาณก่อน 
5.6. จดัท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณตาม ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลัน่กรอง

งบประมาณเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 
5.7. จดัท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

จ าแนกตามแผนงาน/งาน/โครงการ และหมวดรายจ่าย เสนอมหาวทิยาลยั 
5.8. แจง้งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรต่อภาควชิาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ส ำนักงำนคณบดี 
คณะแพทยศำสตร์ 

ขั้นตอนระบบงำน (System  Procedure) 
เร่ือง  ขั้นตอนกำรจัดท ำงบประมำณ 

กำรแก้ไขคร้ังที ่13 
เร่ิมใช้  : 01/07/2562 

หมำยเลขเอกสำร    P – PP - 002 - 13 จัดท ำโดย     งำนนโยบำยและแผน 
 

ปฏิทนิก ำหนดกำรด ำเนินกจิกรรม 

ล ำดับ ระยะเวลำ กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ เสนอ 
1 เมษายน แจง้หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้งจดัท า 

- งบประมาณเงินรายได ้
 

  

1 พฤษภาคม แจง้หน่วยงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้งจดัท า 
- งบประมาณสาขาขาดแคลน/งบผลิต

แพทยเ์พ่ิม 
- งบรายจ่ายประจ าปี 

งานนโยบายและ
แผน 

ผูบ้ริหาร/ภาควชิาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2 พฤษภาคม ประชุมพิจารณากลัน่กรองงบประมาณเงิน
รายได ้

งานนโยบายและ
แผน 

คณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณ 

3 มิถุนายน ส่งงบประมาณเงินรายไดต้่อมหาวทิยาลยั งานนโยบายและ
แผน 

มหาวทิยาลยั 

4 มิถุนายน-
กรกฎาคม 

ประชุมพิจารณากลัน่กรอง 
- งบประมาณสาขาขาดแคลน 

- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (แผน่ดิน) 

งานนโยบายและ
แผน 

คณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณ 

5 สิงหาคม แจง้รายการงบประมาณสาขาขาดแคลนท่ี
ไดรั้บจดัสรรต่อภาควชิา/หน่วยงาน 

งานนโยบายและ
แผน 

ผูบ้ริหาร/ภาควชิาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

6 กนัยายน ส่งงบประมาณสาขาขาดแคลนตอ่
มหาวทิยาลยั 

งานนโยบายและ
แผน 

มหาวทิยาลยั 

7 ตุลาคม ส่งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (แผน่ดิน) ต่อ
มหาวทิยาลยั 

งานนโยบายและ
แผน 

มหาวทิยาลยั 

6. เอกสารอา้งอิง 
6.1 เอกสารประกอบการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
6.2 เอกสารรายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
6.3 เอกสารรายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได ้
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ส ำนักงำนคณบดี 
คณะแพทยศำสตร์ 

ขั้นตอนระบบงำน (System  Procedure) 
เร่ือง  ขั้นตอนกำรจัดท ำงบประมำณ 

กำรแก้ไขคร้ังที ่13 
เร่ิมใช้  : 01/07/2562 

หมำยเลขเอกสำร    P – PP - 002 - 13 จัดท ำโดย     งำนนโยบำยและแผน 
 

เร่ือง ผูเ้ก็บรักษา 
1. เอกสารค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2.  เอกสารค าขอตั้งงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน 
3. เอกสารค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได ้

นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
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ส ำนักงำนคณบดี 
คณะแพทยศำสตร์ 

ขั้นตอนระบบงำน (System  Procedure) 
เร่ือง  ข้ันตอนกำรจัดท ำระบบข้อมูลพืน้ฐำน 

กำรแก้ไขคร้ังที ่13 
เร่ิมใช้  : 01/07/2562 

หมำยเลขเอกสำร    P – PP - 003 - 13 จัดท ำโดย     งำนนโยบำยและแผน 

 
 

ขั้นตอนระบบงำน 
 
 

เร่ือง 
 
 

ขั้นตอนกำรจัดท ำระบบข้อมูลพืน้ฐำน 
 

ส ำนักงำนคณบดี 
 
 

คณะแพทยศำสตร์  มหำวทิยำลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำเนำฉบับที…่………………. 
เอกสำรฉบับ           (          ) ควบคุม             (          ) ไม่ควบคุม 

 

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

ต าแหน่ง   หวัหนา้งานนโยบายและแผน 
วนัท่ี 25  มิ.ย. 2562 

 

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

ต าแหน่ง ...................................................... 
วนัท่ี ............................................................ 
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ส ำนักงำนคณบดี 
คณะแพทยศำสตร์ 

ขั้นตอนระบบงำน (System  Procedure) 
เร่ือง  ข้ันตอนกำรจัดท ำระบบข้อมูลพืน้ฐำน 

กำรแก้ไขคร้ังที ่13 
เร่ิมใช้  : 01/07/2562 

หมำยเลขเอกสำร    P – PP - 003 - 13 จัดท ำโดย     งำนนโยบำยและแผน 

 
Flow chart เร่ืองข้ันตอนกำรจัดท ำระบบข้อมูลพืน้ฐำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รวบรวมขอ้มูลจากภาควชิา/หน่วยงาน 

 
วเิคราะห์/สงัเคราะห์ขอ้มูล 

หวัหนา้งานตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 

จดัท าเป็นรูปเล่ม/CD 

จดัเก็บ เผยแพร่ (งานบริหารและธุรการ) 
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ส ำนักงำนคณบดี 
คณะแพทยศำสตร์ 

ขั้นตอนระบบงำน (System  Procedure) 
เร่ือง  ข้ันตอนกำรจัดท ำระบบข้อมูลพืน้ฐำน 

กำรแก้ไขคร้ังที ่13 
เร่ิมใช้  : 01/07/2562 

หมำยเลขเอกสำร    P – PP - 003 - 13 จัดท ำโดย     งำนนโยบำยและแผน 
 
1. วตัถุประสงค ์         เพื่อแสดงระบบงานและขั้นตอน การจดัท าระบบขอ้มูลพื้นฐานของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2. ขอบเขต                 การจดัท าระบบขอ้มูลพื้นฐาน ทางดา้นงบประมาณ บุคลากร นิสิต การจดัการเรียน 

การสอน การวจิยั และการบริการวชิาการแก่สังคม และงานอ่ืน ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
3. ค าจ ากดัความ          ระบบขอ้มูลพื้นฐาน  ประกอบดว้ยขอ้มูลดา้นงบประมาณ บุคลากร นิสิต กิจกรรมต่าง ๆ 

ของคณะแพทยศาสตร์  โดยเร่ิมจากการเก็บรักษารวบรวมขอ้มูล จากภาควชิา/หน่วยงาน 
วเิคราะห์/สังเคราะห์ขอ้มูล  จดัรวบรวมและเรียบเรียงเป็นรูปเล่ม 

 
4. ผูรั้บผดิชอบ            เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 

หวัหนา้งานนโยบายและแผน 
เลขานุการส านกังานคณบดี 
รองคณบดีท่ีเก่ียวขอ้ง 
คณบดี 

 
5. ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

5.1 จดัเก็บ รวบรวมขอ้มูล จากภาควชิาฯ/หน่วยงาน 
5.2 น าขอ้มูลมาสรุป วิเคราะห์/สังเคราะห์ 
5.3 ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
5.4 เรียบเรียงขอ้มูล น าเสนอเป็นรูปเล่ม 
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ส ำนักงำนคณบดี 
คณะแพทยศำสตร์ 

ขั้นตอนระบบงำน (System  Procedure) 
เร่ือง  ข้ันตอนกำรจัดท ำระบบข้อมูลพืน้ฐำน 

กำรแก้ไขคร้ังที ่13 
เร่ิมใช้  : 01/07/2562 

หมำยเลขเอกสำร    P – PP - 003 - 13 จัดท ำโดย     งำนนโยบำยและแผน 

 
ปฏิทนิก ำหนดกำรด ำเนินกจิกรรม 

ล ำดับ ระยะเวลำ กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ เสนอ 
1 พฤษภาคม-

มิถุนายน 
รวบรวมขอ้มูลนิสิตใหม่ งานนโยบายและ

แผน 
งานบริการการศึกษา 
และฝ่ายกิจการนิสิต 

2 กรกฏาคม สรุป วเิคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้มูลนิสิตใหม่ งานนโยบายและ
แผน 

หวัหนา้งานนโยบาย
และแผน 

3 สิงหาคม จดัท ารูปเล่ม/cd  ขอ้มูลนิสิตใหม่ และเผยแพร่ งานนโยบายและ
แผน 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4 ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 

รวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท ารายงานประจ าปี งานนโยบายและ
แผน 

ผูบ้ริหาร /ภาควชิา/
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

5 ธนัวาคม สรุป วเิคราะห์ สงัเคราะห์ ขอ้มูลรายงาน
ประจ าปี 

งานนโยบายและ
แผน 

หวัหนา้งาน/ผูบ้ริหาร 

6 มกราคม-
กมุภาพนัธ์ 

จดัท ารูปเล่ม/CD  เผยแพร่ขอ้มูล งานนโยบายและ
แผน 

ผูบ้ริหาร /ภาควชิา/
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

6. เอกสารอา้งอิง 
6.1 รายงานประจ าปี 
6.2 ขอ้มูลนิสิตใหม่ 

 

7. เอกสารแนบ 
 

เร่ือง ผูเ้ก็บรักษา 
1. แบบกรอกผลงานประจ าปี นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
 



 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Work  Instruction) 
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หน่วยแผนงานและโครงการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-001-13 

เร่ือง  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่1 จาก 2 

Flow chat เร่ือง การจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจง้ผลการทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และ SWOT 

ต่อผูบ้ริหาร/ภาควชิา/หน่วยงาน 

แจง้ผูบ้ริหาร/ภาควชิา/หน่วยงาน เสนอโครงการให้
สอดคลอ้งวสิยัทศัน์ พนัธกิจ แผนกลยทุธ ์

ประชุมระดมความคิดเห็นทบทวน
โครงการคณะแพทยศาสตร์ 

ถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 

สรุปแผนการปฏิบติัการประจ าปี 
คณะแพทยศาสตร์ 

 
 

แจง้ภาควชิาฯ/หน่วยงาน 

แจง้ผูบ้ริหาร/ ภาควชิา/หน่วยงานทบทวนวสิยัทศัน์  
พนัธกิจ แผนกลยทุธ์  และ SWOT คณะแพทยศาสตร์ ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

ต.ค. 
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หน่วยแผนงานและโครงการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-001-13 

เร่ือง  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่2 จาก 2 

 

1. ผูป้ฏิบติังาน  :  หวัหนา้งาน และผูบ้ริหาร 
:  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

 
2. วตัถุประสงค ์  :  เพื่อจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี คณะแพทยศาสตร์  
 
3. ขอบข่าย  :  ภาควชิา/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ 
 
4. ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง  :  4.1 วสิัยทศัน์  พนัธกิจ แผนกลยทุธ์ SWOT  และ KPI  คณะแพทยศาสตร์ 

   4.2 แบบฟอร์มการเสนอโครงการ 
   4.3 เจา้หนา้ท่ีผูด้  าเนินการ 
 

5. นิยาม    :  งาน/โครงการท่ีสอดคลอ้งวสิัยทศัน์  พนัธกิจ แผนกลยทุธ์ SWOT   
                                              และ KPI  คณะแพทยศาสตร์ 

 
6. รายละเอียด :  6.1 แจง้ผูบ้ริหาร/ ภาควชิา/หน่วยงานทบทวนวสิัยทศัน์ พนัธกิจ        

แผนกลยทุธ์ และ SWOT คณะแพทยศาสตร์ 
6.2 งานนโยบายและแผนสรุปขอ้มูลการทบทวนวสิัยทศัน์ พนัธกิจ    

แผนกลยทุธ์ และ SWOT คณะแพทยศาสตร์  แจง้ต่อผูบ้ริหาร/
ภาควชิา และหน่วยงาน 

6.3  แจง้ผูบ้ริหาร/ภาควชิา/หน่วยงาน เสนอโครงการใหส้อดคลอ้ง                                                    
วสิยัทศัน์ พนัธกิจ แผนกลยทุธ์ และKPI 

 6.4  ประชุมระดมความคิดเห็นทบทวนโครงการคณะแพทยศาสตร์ 
6.5  สรุปแผนการปฏิบติัการประจ าปี คณะแพทยศาสตร์ 
6.6  แจง้ภาควชิาฯ/หน่วยงาน 
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หน่วยแผนงานและโครงการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-002-13 

เร่ือง  การจัดท าโครงการบริการวชิาการ  
เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่1 จาก 2 

Flow chat เร่ือง การจดัท าโครงการบริการวชิาการ 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาโครงการบริการวชิาการโดย
คณะกรรมการบริการวชิาการคณะ
แพทยศาสตร์ เสนอต่อมหาวทิยาลยั 

ไม่ผา่น 

เสนอมหาวทิยาลยั 
 
 

แจง้ภาควชิาฯ/หน่วยงาน 

ผูบ้ริหาร/ภาควชิา/หน่วยงาน เสนอโครงการบริการ
วชิาการใหส้อดคลอ้งกบัมหาวทิยาลยั 

 

เม.ย. – พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ต.ค. 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง และสรุปโครงการ
บริการวชิาการ 

 

ถูกตอ้ง 

แกไ้ข 

ผา่น 

มหาวทิยาลยัแจง้ผลการจดัสรร 
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หน่วยแผนงานและโครงการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-002-13 

เร่ือง  การจัดท าโครงการบริการวชิาการ  
เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่2 จาก 2 

 

1. ผูป้ฏิบติังาน  :  หวัหนา้งาน และผูบ้ริหาร 
:  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

 
2. วตัถุประสงค ์  :  เพื่อจดัท าโครงการบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์  
 
3. ขอบข่าย  :  ภาควชิา/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ 
 
4. ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง  :  4.1 แบบฟอร์มการเสนอโครงการบริการวชิาการ 

   4.2 เจา้หนา้ท่ีผูด้  าเนินการ 
 

5. นิยาม   :  งาน/โครงการบริการวชิาการท่ีบูรณาการร่วมกบังานการเรียนการสอน    
                                    และหรืองานวจิยั  

 
6. รายละเอียด :  6.1 แจง้ผูบ้ริหาร/ ภาควชิา/หน่วยงานจดัท าโครงการบริการวชิาการท่ี  
         บูรณาการร่วมกบัการเรียนการสอน และหรือ งานวจิยั 

6.2 งานนโยบายตรวจสอบความถูกตอ้งและสรุปโครงการบริการ
วชิาการ 

6.3  คณะกรรมการบริการวชิาการคณะแพทยศาสตร์พิจารณาโครงการ
ของหน่วยงาน/ภาควชิา 

 6.4  งานนโยบายและแผนจดัส่งโครงการบริการวชิาการเพื่อเสนอขอ 
        ต่อมหาวทิยาลยั 
 6.5  มหาวทิยาลยัแจง้ผลการจดัสรรโครงการบริการวชิาการ 

6.6  แจง้ภาควชิาฯ/หน่วยงาน 
 



 -38- 

 

หน่วยแผนงานและโครงการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-003-13 

เร่ือง  การคุมงบประมาณโครงการ 
เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่1 จาก 2 

Flow chat เร่ือง การคุมงบประมาณโครงการ 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวัหนา้งานตรวจสอบ 

ความถูกตอ้ง 
ไม่ถูกตอ้ง 

ภาควชิา/หน่วยงานเสนอจดัท าโครงการ 
ท่ีไดรั้บอนุมติัตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 

 

ต.ค. – ก.ค. 
ตรวจสอบ 

ความถูกตอ้งของโครงการ 

ถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 

ต.ค. – ก.ค. 

ถูกตอ้ง 

ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณา
อนุมติั 

อนุมติั 

ไม่อนุมติั 

ตน้เร่ืองคืนภาควชิา/
หน่วยงาน 

จดัเก็บส าเนาในรูปแบบเอกสาร
อิเลก็ทรอนิกส์ 

รวบรวบสรุปโครงการท่ีขอ
อนุมติัส่งงานคลงัทุกเดือน 

ต.ค. – ก.ค. 

ต.ค. – ก.ค. 
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หน่วยแผนงานและโครงการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-003-13 

เร่ือง  การคุมงบประมาณโครงการ 
เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่2 จาก 2 

 

1. ผูป้ฏิบติังาน  :  หวัหนา้งาน และผูบ้ริหาร 
:  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

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

   4.2 แบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ 
   4.3 เจา้หนา้ท่ีผูด้  าเนินการ 
 

5. นิยาม   :  งาน/โครงการท่ีอยูภ่ายใตแ้ผนกลยทุธ์/แผนยทุธศาสตร์คณะ
แพทยศาสตร์ 
 

6. รายละเอียด  :  6.1  ภาควชิา/หน่วยงาน เสนอจดัท าโครงการตามแผนปฏิบติัการ 
6.2 งานนโยบายและแผนบนัทึกการจดัท าโครงการและงบประมาณ รวมทั้ง 
      ตรวจสอบความถูกตอ้งของโครงการ งบประมาณ  แหล่งงบประมาณ   
      ตวัช้ีวดั และอ่ืน ๆ เพื่อเสนอผูมี้อ านาจอนุมติัจดัโครงการ 

   6.3  ผูบ้ริหารพิจารณาอนุมติัโครงการ 
   6.4  ตน้เร่ืองส่งคืนเจา้ของโครงการ  งานนโยบายและแผนจดัท าส าเนาใน 
         รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมทั้งรายงานโครงการและ 
         งบประมาณท่ีขออนุมติัต่องานคลงัทุกเดือน 
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หน่วยแผนงานและโครงการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-004-13 

เร่ือง  รายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการ 
เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่1 จาก 2 

Flow chat เร่ือง รายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการ 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดัเก็บรวบรวมตวัช้ีวดัและ ผลการ
ด าเนินงาน/โครงการจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

เสนอคณะกรรมการบริหารคณะ  

วเิคราะห์ และสรุปผลการวเิคราะห์ 

หวัหนา้งานตรวจสอบ 

ความถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 

จดัท ารายงานรายไตรมาส 

แจง้ภาควชิา/หน่วยงาน รายงานผล
การปฏิบติังานแต่ละโครงการ 

 

จดัเก็บเพ่ือเป็นขอ้มูลในการตั้ง
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 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-004-13 

เร่ือง  รายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการ 
เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่2 จาก 2 

 

1. ผูป้ฏิบติังาน  :  หวัหนา้งาน และผูบ้ริหาร 
:  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

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

   4.2 แบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ 
   4.3 เจา้หนา้ท่ีผูด้  าเนินการ 
 

5. นิยาม   :  งาน/โครงการท่ีอยูภ่ายใตแ้ผนกลยทุธ์/แผนยทุธศาสตร์คณะ
แพทยศาสตร์ 
 

6. รายละเอียด  :  6.1 แจง้ภาควชิาส่งขอ้มูล 
      6.2 ด าเนินการจดัเก็บรวบรวมผลการด าเนินงาน/โครงการ จากผูเ้ก่ียวขอ้ง 

   6.3  สรุปและวเิคราะห์ขอ้มูล  
   6.4  สรุปเป็นรายงาน 
   6.5  แจง้เจา้ของโครงการ 
   6.6  เสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัสรร  
          งบประมาณปีถดัไป 
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หน่วยแผนงานและโครงการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-005-13 

เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ มศว (SWUSAP) 

เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่1 จาก 2 

 

            Flow chat เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับหนงัสือแจง้จากมหาวทิยาลยั 

ด าเนินการจดัเก็บรวบรวมผลการ
ด าเนินงาน/โครงการจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 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 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-005-13 

เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ มศว (SWUSAP) 

เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่2 จาก 2 

 
 

1. ผูป้ฏิบติังาน  :  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
 
2. วตัถุประสงค ์  :  เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ ท่ีมีส่วนสนบัสนุน 
                                             ยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
3. ขอบข่าย  :  โครงการต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ 
 
4. ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง  :  4.1 แผนยทุธศาสตร์ 15 ปี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

   4.2 ระบบติดตามยทุธศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ (SWU SAP) 
   4.3 เจา้หนา้ท่ีผูด้  าเนินการ 
 

5. นิยาม   :  งาน/โครงการท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ        
 

6. รายละเอียด  :  6.1 รับหนงัสือแจง้จากมหาวทิยาลยั (กองแผนงาน) 
  6.2 ด าเนินการจดัเก็บรวบรวมผลการด าเนินงาน/โครงการ จากผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  6.3 ลงขอ้มูลและหลกัฐาน ในระบบติดตามยทุธศาสตร์ (SWU SAP) 
  6.4  น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ ใหค้วามเห็นชอบ 
  6.5  คลิกส่งขอ้มูลในระบบติดตามยทุธศาสตร์ (SWU SAP)  
         โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
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หน่วยแผนงานงบประมาณ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-006-13 

เร่ือง   การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่1 จาก 4 

Flow chat เร่ือง การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เห็นชอบ 

แจง้ท่ีประชุมกรรมการประจ าคณะฯ 
เพ่ือช้ีแจงนโยบาย และหลกัเกณฑก์ารจดัตั้งงบประมาณ 

ภาควิชา/หน่วยงานจดัท า 
รายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณ 

 

งานนโยบายและแผน  รวบรวม  และสรุปรายละเอียด 

ค าขอตั้งงบฯ 

คณะกรรมการกลัน่กรอง
งบประมาณจดัสรรงบประมาณ 

(งบประมาณ) 

คณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ   

จดัท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณฯ  
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 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-006-13 

เร่ือง   การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่2 จาก 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าส าเนา  
 (งานบริหารและธุรการ) 

 

เสนอกองแผนงาน 

มหาวิทยาลยัแจง้ 
งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 

แจง้ภาควิชา/หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

ต.ค. 

ต.ค. 

ต.ค. ปีถดัไป 

ต.ค. ปีถดัไป 
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หน่วยแผนงานงบประมาณ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-006-13 

เร่ือง   การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่3 จาก 4 

 
 

1. ผูป้ฏิบติังาน  :  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

2. วตัถุประสงค ์        : เพื่อใหค้ณะแพทยศาสตร์ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

3. ขอบข่าย           : ขอรับการจดัสรรงบประมาณแผน่ดิน 

4. ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง : 4.1 เอกสารประกอบการจดัท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ.... 
  4.2 ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของภาควชิาฯ/หน่วยงาน 
  4.3 เจา้หนา้ท่ีผูด้  าเนินการ 

 
5. นิยาม :  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นงบประมาณแผน่ดินท่ีรัฐบาลจดัสรรให้โดยการ

ออกเป็นพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประกอบดว้ยแผนงานต่าง ๆ  จ าแนก
ตามหมวดรายจ่าย ดงัน้ี 

1. งบบุคลากร 
2. งบด าเนินงาน 
3. งบลงทุน 
4. งบเงินอุดหนุน 
5. งบรายจ่ายอ่ืน 
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หน่วยแผนงานงบประมาณ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-006-13 

เร่ือง   การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่4  จาก 4 

 
6. รายละเอียด  

6.1. รับนโยบายการจดัท าค าขอตั้งงบประมาณจากมหาวทิยาลยั 
6.2. เสนอคณะฯโดยคณะกรรมการบริหารก าหนดนโยบายการจดัท า 

งบประมาณและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
6.3. เสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบนโยบายการ 

จดัท างบประมาณ 
6.4. แจง้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  ช้ีแจงนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจดัท า 

งบประมาณ และมอบหมายภาควชิาฯ / หน่วยงาน จดัท ารายละเอียดค าขอตั้ง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

6.5. สรุปรายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณ เสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พร้อมขอ้มูลงบประมาณท่ีภาควชิาฯ / หน่วยงาน ไดรั้บใน 
ปีงบประมาณก่อน 

6.6. เสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบรายละเอียด 
ค าขอตั้งงบประมาณ 

6.7. จดัท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการ จ าแนกตามแผนงาน/งาน/โครงการ และหมวดรายจ่ายเสนอ
มหาวทิยาลยั 



 -48- 

หน่วยแผนงานงบประมาณ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-007-13 

เร่ือง การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน (อุดหนุนการผลติแพทย์เพิม่) 

เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่1 จาก 2 

Flow chat เร่ือง การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน (อุดหนุนการผลติแพทย์เพิม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

รับทราบวงเงินงบประมาณ 
ท่ีไดรั้บการจดัสรรจากมหาวทิยาลยั 

เสนอขอ้มูลทางดา้นงบประมาณประกอบการพิจารณา 
ต่อกรรมการบริหารคณะฯ 

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาก าหนดนโยบายการ
จดัท างบประมาณ (อุดหนุนการผลิตแพทยเ์พ่ิม) 

แจง้ภาควชิาฯ/หน่วยงานจดัท าค าขอตั้งงบประมาณ 
 

สรุปรายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณฯ 
(ตรวจสอบหมวดหมู่ช่ือรายการ) 

คณะกรรมการกลัน่กรองงบประมาณ
พิจารณาจดัสรรงบประมาณ 

จดัท ารายละเอียดค าขอฉบบัสมบูรณ์   

คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  

แจง้นโยบายการจดัท างบประมาณต่อภาควชิา/หน่วยงาน 

 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

แจง้งานพสัดุตรวจสอบช่ือรายการและรายละเอียด 
 

เห็นชอบ 

จดัเก็บ แจง้ภาควชิา/หน่วยงาน ส่งกองคลงั  

พ.ค.  

มิ.ย. 

ก.ค 

ส.ค 

ก.ย 
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หน่วยแผนงานงบประมาณ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-007-13 

เร่ือง การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน (อุดหนุนการผลติแพทย์เพิม่) 

เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่2 จาก 2 

 
1. ผูป้ฏิบติังาน   :  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
 
2. วตัถุประสงค ์          :  เพื่อใหค้ณะแพทยศาสตร์ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบณัฑิต 

       สาขาขาดแคลน 
 
3. ขอบข่าย                  :  ขอรับการจดัสรรงบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบณัฑิตสาขาขาดแคลน 
 
4. ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง  :  4.1 ค าขอตั้งงบประมาณโครงการเร่งรัดผลิตบณัฑิตสาขาขาดแคลน 
      4.2 เจา้หนา้ท่ีผูด้  าเนินการ 
 
5. นิยาม :  งบประมาณโครงการผลิตแพทยแ์ละพยาบาลเพิ่ม 
 
6. ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

6.1 คณะแพทยศาสตร์รับทราบวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรจากมหาวทิยาลยั 
6.2 งานนโยบายและแผน จดัท ารายละเอียด รายจ่ายผกูพนั และสรุปวงเงินท่ีเหลือ 

เสนอผูบ้ริหารคณะฯ พิจารณาก าหนดแนวทางการจดัท ารายละเอียดค าขอ 
งบประมาณโครงการเร่งผลิตบณัฑิตสาขาขาดแคลน 

6.3  แจง้ภาควชิา/หน่วยงาน เสนอรายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณตามแนวทาง 
ในขอ้ 6.2 

6.4 งานนโยบายและแผน สรุปรายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
เสนอคณะกรรมการกลัน่กรองงบประมาณ พิจารณา  

6.5  งานนโยบายและแผนเสนองานพสัดุตรวจสอบรายช่ือรายการงบลงทุน 
6.5 งานนโยบายและแผน จดัท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณท่ีผา่นความเห็นชอบ 

ในขอ้ 6.4  เสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา 
6.6 เสนอรายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ท่ีผา่นความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจ าคณะแลว้ ต่อกองคลงั  
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หน่วยแผนงานงบประมาณ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-008-13 

เร่ือง  การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ 
เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่1 จาก 2 

Flow chat เร่ือง การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไมเ่ห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา
ก าหนดนโยบายการจดัท า 

หน่วยงาน/ภาควชิา จดัท าค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได ้
(คณะแพทยศาสตร์) 

คณะกรรมการกลัน่กรองบประมาณ
พิจารณาจดัสรรงบประมาณ 

จดัท ารายละเอียดค าขอฉบบัสมบูรณ์   

คณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

รวบรวมรายจ่ายประจ าปีท่ีตอ้งจดัสรร (งบบุคลากร) 
 

เสนอวงเงินท่ีเหลือเพื่อจดัสรร (เสนอผูบ้ริหาร) 
 

กรรมการบริหารก าหนดนโยบาย  
 

สรุปรายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณฯ 
 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

จดัเก็บ ส่งกองแผนงาน แจง้หน่วยงานท่ีไดรั้บจดัสรร 

รับทราบวงเงินท่ีไดรั้บจดัสรร 
 

จ าแนกงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรตามหลกัสูตร 
 

พ.ค.  

พ.ค.  

มิ.ย  

มิ.ย  

ก.ค  

พ.ค.  
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หน่วยแผนงานงบประมาณ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-007-13 

เร่ือง  การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ 
เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่2 จาก 2 

 

1. ผูป้ฏิบติังาน  :  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

2. วตัถุประสงค ์      :  เพื่อใหค้ณะแพทยศาสตร์ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณเงินรายได้ 

3. ขอบข่าย            :  ขอรับการจดัสรรงบประมาณเงินรายได ้

4. ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง :  4.1  ค  าขอตั้งงบประมาณเงินรายไดป้ระจ าปี 
   4.2  เจา้หนา้ท่ีผูด้  าเนินการ 

 
5. นิยาม       :  งบประมาณเงินรายได ้เป็นงบประมาณท่ีหน่วยงานมีรายไดต้ามมาตรา 11 

                                     แห่ง  พ.ร.บ. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ. 2541 
 

6. รายละเอียด  :  6.1 รับทราบ วงเงินงบประมาณเงินรายไดท่ี้ไดรั้บการจดัสรรจากมหาวทิยาลยั 
   6.2 จดัท ารายละเอียดรายจ่ายประจ าของเงินรายได ้และสรุปวงเงินท่ีเหลือเสนอ 

  ผูบ้ริหารคณะฯ พิจารณาก าหนดแนวทางการจดัท ารายละเอียดค าของบประมาณ    
  เงินรายได ้

  6.3  แจง้ภาควชิาฯ/หน่วยงาน เสนอรายละเอียดค าของบประมาณเงินรายได ้
         ตามแนวทางในขอ้ 6.2 

     6.4  สรุปรายละเอียดค าของบประมาณเงินรายได ้เสนอคณะกรรมการกลัน่กรอง 
                                     งบประมาณฯ พิจารณาจดัสรร 

  6.5  จดัท ารายละเอียดค าของบประมาณท่ีผา่นความเห็นชอบ ในขอ้ 6.4 เสนอ   
  มหาวทิยาลยั 

  6.6  เสนอคณะกรรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา 
  6.7  ส่งรายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได ้ท่ีผา่นความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจ าคณะ เสนอต่อกองแผนงาน 
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หน่วยแผนงานงบประมาณ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-009-13 

เร่ือง ติดตาม วเิคราะห์ และประเมินผลการใช้
งบประมาณ คณะแพทยศาสตร์ 

เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่1 จาก 2 

Flow chat  เร่ือง ติดตาม วเิคราะห์ และประเมินผลการใช้งบประมาณ คณะแพทยศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    ไม่เห็นชอบ 

 
 
 
 
                                                                                                       เห็นชอบ 

                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป วเิคราะห์ 

รายงานต่อท่ีคณะกรรมการติดตาม 
การใชง้บประมาณ 

เสนอผูบ้ริหาร ก าหนดมาตรการ
และนโยบาย 

รวบรวมขอ้มูลจากงานคลงัและพสัดุ 

แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ 
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หน่วยข้อมูลพืน้ฐานและ
สารสนเทศ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-009-13 

เร่ือง ติดตาม วเิคราะห์ และประเมินผลการใช้
งบประมาณ คณะแพทยศาสตร์ 

เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่2 จาก 2 

 

1. ผูป้ฏิบติังาน   :  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

2. วตัถุประสงค ์          :  เพื่อติดตาม วเิคราะห์และประเมินผลการใชง้บประมาณ คณะแพทยศาสตร์   

3. ขอบข่าย                  :  งบประมาณแผน่ดิน งบสาขาขาดแคลน งบประมาณเงินรายได ้

4. ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง  :  4.1 ภาควชิา/หน่วยงาน 
      4.2 เจา้หนา้ท่ีผูด้  าเนินการ 

5. นิยาม :  งบประมาณคณะแพทยศาสตร์ ท่ีไดรั้บจดัสรรจากมหาวทิยาลยั 

6. ขั้นตอนการปฏิบติังาน 
6.1 เก็บรวบรวมขอ้มูลการใชง้บประมาณต่าง ๆ ของภาควิชา/หน่วยงาน

จากงานคลงัและพสัดุ 
6.2 งานนโยบายและแผนสรุป วเิคราะห์การใชง้บประมาณ เทียบกบัแผน 
6.3 รายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุมเร่งรัดติดตามการใชง้บประมาณ 
6.4 สรุปรายละเอียดจากท่ีประชุม เสนอผูบ้ริหารรับทราบและก าหนด

นโยบาย 
6.5 แจง้ภาควชิา/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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หน่วยวางแผนบุคลากร 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-010-13 

เร่ือง  การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพเิศษเป็นอาจารย์    
        และผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวทิยาลัย  

เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่1 จาก 2 

Flow chat เร่ือง การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพเิศษเป็นอาจารย์   
และผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวทิยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. – พ.ย. 
 

จดัท ำรำยละเอียดกำรจำ้งผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ
เป็นอำจำรย ์และผูเ้กษียณอำยรุำชกำรปฏิบติังำน 

ในมหำวทิยำลยั 

กองแผนงำนแจง้กำรจดัสรร 
 ต่อคณะแพทยศำสตร์ 

ส่งกองแผนงาน  

น าเสนอคณะกรรมการประจ า
คณะพิจารณาสัง่การ 

งานนโยบายและแผนเสนอผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

 

ไม่เห็นดว้ย 

แจง้ภำควชิำ 
 

รวบรวมขอ้มูลจำกภำควชิำ 
 

เห็นดว้ย 

แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง  
(งานคลงั  งานบริหารและธุรการ ภาควิชา) 

 
 

รับทรำบนโยบำยจำกมหำวทิยำลยั 

ม.ค  
 

ธ.ค 
 

ต.ค. 
 

ต.ค. 
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หน่วยวางแผนบุคลากร 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-010-13 

เร่ือง  การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพเิศษเป็นอาจารย์    
        และผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวทิยาลัย  

เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่2 จาก 2 

 
1. ผูป้ฏิบติังาน  :  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
 
2. วตัถุประสงค ์  :  เพื่อ จา้งผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย ์    และผูเ้กษียณอายรุาชการ         
                                              ปฏิบติังานในคณะแพทยศาสตร์ 
 
3. ขอบข่าย  :  อาจารย/์ผูมี้ความรู้ความสามารถท่ีเกษียณอายรุาชการ  
 
4. ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง  :  แบบค าขอจา้งผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 
                                            คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
5. นิยาม   :  อาจารย/์ผูมี้ความรู้ความสามารถท่ีเกษียณอายรุาชการ เพื่อช่วยสอนหรือให้

ค  าปรึกษาแก่นิสิตแพทย ์ซ่ึงเป็นวชิาสาขาท่ีขาดแคลน 
 

6. รายละเอียด  : 
  6.1  รับทราบนโยบายจากมหาวทิยาลยั แลว้น าเสนอผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.2 แจง้ภาควชิา เพื่อติดต่อผูมี้ความรู้ความสามารถท่ีเกษียณอายรุาชการมา 
       ช่วยปฏิบติั งาน พร้อมกบัจดัท ารายละเอียดส่งมายงังานนโยบายและแผน 
6.3 รวบรวมขอ้มูลจากภาควชิา  และจดัท าแบบค าขอจา้งผูมี้ความรู้ความสามารถ 
        พิเศษเป็นอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั ส่งกองแผนงาน 
6.4  กองแผนงานแจง้การจดัสรรการ ขอจา้งผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษเป็น

อาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 
6.5 แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการต่อไป (งานคลงัและพสัดุ  งานบริหารและ

ธุรการ ,  ภาควชิาท่ีไดรั้บการจดัสรร)                                   
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หน่วยข้อมูลพืน้ฐานและ
สารสนเทศ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-011-13 

เร่ือง  รายงานประจ าปี 
เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่1 จาก 2 

Flow chat เร่ือง รายงานประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมขอ้มูลบุคลากร
และกิจกรรม 

 

รวมรวมขอ้มูลบริการ
วชิาการ 

  

รวบรวมขอ้มูลงบประมาณ รวบรวมขอ้มูลนิสิต 
 

รวบรวม สรุป สงัเคราะห์ เรียบเรียง 

ท าส าเนา/CD (ก.พ.) 
  

หวัหนา้งานนโยบายและแผน
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

สง่หนว่ยงานตา่ง ๆ  
(งานบริหารและธุรการ) 

จดัเก็บ 

ม.ค. 

ต.ค. 

ม.ค. 

ก.พ 

ม.ค. 

ต.ค. – ธ.ค 
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หน่วยข้อมูลพืน้ฐานและ
สารสนเทศ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-011-13 

เร่ือง  รายงานประจ าปี 
เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่2 จาก 2 

 
1. ผูป้ฏิบติังาน  :  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

2. วตัถุประสงค ์        :  เพื่อรวบรวมภาระงานอาจารยแ์ละขอ้มูลคณะแพทยศาสตร์ 

3. ขอบข่าย           :  ขอ้มูลพื้นฐานและอาจารยค์ณะแพทยศาสตร์ 

4. ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง :  4.1 แบบกรอกผลงานประจ าปี 
    4.2 เจา้หนา้ท่ีผูด้  าเนินการ 
 

5.  นิยาม  :   ผลงานประจ าปี เป็นกิจกรรมท่ีคณะแพทยศาสตร์ และบุคลากรปฏิบติั  
                                            ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีท่ีผา่นมา ถึงเดือนกนัยายนปีปัจจุบนั 
 
6. รายละเอียด  :    6.1  จดัท าแบบกรอกผลงานประจ าปี ส่งใหภ้าควชิาฯ/ หน่วยงานกรอกขอ้มูล 

6.2 น าขอ้มูลท่ีไดม้าสรุป จ าแนกตามกิจกรรม 
6.3  จดัพิมพต์น้ฉบบั 
6.4  จดัเก็บขอ้มูลลงแผน่ซีดี 
6.5  เผยแพร่แก่หน่วยงานต่าง ๆ  
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หน่วยข้อมูลพืน้ฐานและ
สารสนเทศ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-012-13 

เร่ือง  การจัดท าข้อมูลนิสิตใหม่ 
เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่1 จาก 2 

 
Flow chat เร่ือง  การจัดท าข้อมูลนิสิตใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับแฟ้มประวติันิสิตใหม่ (ก.ย.) 

จดัท ำตน้ฉบบั (ธ.ค.) 

ท ำส ำเนำ/ CD 
  

ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง 
หวัหนำ้งำนโยบำยและแผน( ต.ค.) 

ไม่เห็นดว้ย 

เห็นดว้ย 

ส.ค. 

วเิครำะห์และสรุปผลกำรวเิครำะห์ (ก.ย.) 
 

แจง้ท่ีประชุมกรรมกำรคณะฯ 
  

สง่หนว่ยงานตา่ง ๆ  
(งานบริหารและธุรการ) 

จดัเก็บ 

ประสำนงำนขอขอ้มูลนิสิตใหม่ 

ก.ย. 

ก.ย. 

ต.ค. 

ธ.ค. 
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หน่วยข้อมูลพืน้ฐานและ
สารสนเทศ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-012-13 

เร่ือง  การจัดท าข้อมูลนิสิตใหม่ 
เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่2 จาก 2 

 
1. ผูป้ฏิบติังำน  :  นกัวเิครำะห์นโยบำยและแผน 
 
2. วตัถุประสงค ์  :  เพื่อรวบรวมและวเิครำะห์ขอ้มูลนิสิตใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ 
 
3. ขอบข่ำย  :  นิสิตคณะแพทยศำสตร์ ชั้นปีท่ี 1 
 
4. ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง  :  4.1 แบบกรอกประวติันิสิตแพทย ์

   4.2 เจำ้หนำ้ท่ีผูด้  ำเนินกำร 
 

5. นิยำม   :  ขอ้มูลนิสิตใหม่ เป็นขอ้มูลพื้นฐำนของนิสิต ไดแ้ก่ขอ้มูลส่วนตวั ขอ้มูลของ 
   บิดำ-มำรดำ และขอ้มูลกำรศึกษำ 
 

6. รำยละเอียด  :  6.1 ประสำนขอขอ้มูลนิสิตใหม่ 
      6.2 จดัเก็บขอ้มูลนิสิตใหม่ จำกงำนบริกำรกำรศึกษำ 

   6.3 น ำขอ้มูลมำสรุป วิเครำะห์ น ำเสนอ โดยใชส้ถิติพื้นฐำน (ค่ำร้อยละ) 
   6.4 ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง 
   6.5 จดัพิมพต์น้ฉบบั 
   6.6 จดัเก็บขอ้มูลลงแผน่ซีดี 
   6.7 แจง้ท่ีประชุมกรรมกำรคณะฯ 
   6.8 เผยแพร่แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ  
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หน่วยข้อมูลพืน้ฐานและ
สารสนเทศ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-013-13 

เร่ือง  การวิเคราะห์ภาระงานสอนต่อหลกัสูตร (FTES) 
 

เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่1 จาก 2 

 

Flow chat เร่ือง การวเิคราะห์ภาระงานสอนต่อหลกัสูตร  (FTES) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วเิคราะห์  
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริหารคณะฯ พิจารณา ไม่เห็นดว้ย 

เห็นดว้ย 

จดัเก็บเป็นขอ้มูลในการจดัสรร
งบประมาณ และเปรียบเทียบ

อตัราก าลงั 
 

มิ.ย. ขอขอ้มูลหลกัสูตรแพทยศาสตร์ 
จากงานบริการการศึกษา  
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หน่วยข้อมูลพืน้ฐานและ
สารสนเทศ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-013-13 

เร่ือง  การวิเคราะห์ภาระงานสอนต่อหลกัสูตร (FTES) 
 

เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่2 จาก 2 

 
1. ผูป้ฏิบติังาน  :  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
 
2. วตัถุประสงค ์  :  2.1 เพื่อวิเคราะห์ภาระงานสอนต่อหลกัสูตร 
      2.2 เพื่อน ามาจดัสรรงบประมาณใหก้บัภาควชิา/หน่วยงาน 
 
 
3. ขอบข่าย  :  หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรวทิยาศาสตร์สุขภาพอ่ืน 
 
4. ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง  :  4.1 คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มศว 

   4.2 เจา้หนา้ท่ีผูด้  าเนินการ 
 

5. นิยาม   :   ภาระงานสอนต่อหลกัสูตร คือภาระงานสอนของภาควชิาในคณะแพทยศาสตร์ท่ี   
      สอนในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  และหลกัสูตรวิทยศาสตร์สุขภาพอ่ืน 

 
6. รายละเอียด  : 6.1 จดัเก็บขอ้มูลจากคู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี จากงานบริการการศึกษา 

  6.2 น าขอ้มูลมาสรุป วิเคราะห์ น าเสนอ คณะกรรมการประจ าคณะ 
  6.3  จดัเก็บเป็นขอ้มูลในการจดัสรรงบประมาณ และเปรียบเทียบอตัราก าลงั 
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หน่วยวางแผนบุคลากร 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-014-13 

เร่ือง  ส ารวจความต้องการแพทย์ใช้ทุน 
เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่1 จาก 2 

 

 

 

Flow chart  เร่ืองส ารวจความต้องการแพทย์ใช้ทุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมขอ้มูลและจดัท ำรำยละเอียด 

ควำมตอ้งกำรแพทยใ์ชทุ้น 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

จดัเก็บ เสนอสถำบนับรมรำชชนก 

ส ำรวจควำมตอ้งกำร 
แพทยใ์ชทุ้นจำกภำควชิำ 

 

เสนอคณะกรรมกำร
แพทยใ์ชทุ้นพจิำรณำ 

เสนอคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะพิจำรณำ 

ไม่เห็นชอบ 
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หน่วยวางแผนบุคลากร 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) รหัส : W-PP-014-13 

เร่ือง  ส ารวจความต้องการแพทย์ใช้ทุน 
เร่ิมใช้ : 01/07/2562 

หน้าที ่2 จาก 2 

 

 
1. ผูป้ฏิบติังำน  :  หวัหนำ้งำนและผูบ้ริหำร 

:  นกัวเิครำะห์นโยบำยและแผน 
 
2. วตัถุประสงค ์  :  2.1  เพื่อส ำรวจควำมตอ้งกำรแพทยใ์ชทุ้น ทนัตแพทยใ์ชทุ้น  
    
3. ขอบข่ำย  :  ภำควชิำคณะแพทยศำสตร์  และศูนยก์ำรแพทยส์มเด็จพระเทพฯ 
 
4. ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง  :  4.1 ควำมตอ้งกำรแพทยใ์ชทุ้น 
5. นิยำม   :   แพทยใ์ชทุ้น คือ  นกัศึกษำแพทย ์ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ พบ. 

 
6. รำยละเอียด : 6.1 ส ำรวจควำมตอ้งกำรแพทยใ์ชทุ้น  ทนัตแพทยใ์ชทุ้น จำกภำควชิำ 
                                                 บุคคลและ หน่วยงำนท่ีเสนอขออตัรำ 

   6.2 รวมรวมขอ้มูล  และสรุปขอ้มูล เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรประจ ำ    
         คณะพิจำรณำ 
  6.3  เม่ือคณะกรรมกำรประจ ำคณะพิจำรณำแลว้ น ำเสนอต่อสถำบนั 
         พระบรมรำชชนก 
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ข้อตกลงงานบริการของงานนโยบายและแผน  คณะแพทยศาสตร์ มศว 
 

องค์ประกอบ ข้อตกลง มาตรฐานการ
ให้บริการ 

1. การเสนอขออนุมติั
โครงการ 

1. ภาควชิา/หน่วยงานเขียนโครงการตาม
แบบฟอร์มการเสนอโครงการ 

2. ภาควชิา/หน่วยงาน เสนอขออนุมติั
โครงการก่อนจดัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 
วนั  

3. ภาควชิา/หน่วยงานน าโครงการเสนองาน
คลงัและพสัดุเพื่อตรวจสอบค่าใชจ่้าย
ก่อนส่งมายงังานนโยบายและแผน   

4. หนงัสือขออนุมติัจดัโครงการจาก
หวัหนา้หน่วยงาน (ผา่นรองคณบดีท่ี
เก่ียวขอ้ง) 

 โครงการไดรั้บอนุมติั
ใหด้ าเนินการภายใน 7 
วนัท าการ 

2. การรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

1. ภาควชิา/หน่วยงานรายงานผลการด าเนิน
โครงการตามแบบฟอร์มประเมิน
โครงการ ภายใน 15 วนัท าการหลงัเสร็จ
ส้ินโครงการ 

2.  น าเสนอท่ีประชุมกรรมการประจ าคณะ
เป็นรายไตรมาส ดงัน้ี 

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

 

รายงานผลการด าเนิน
โครงการทุกไตรมาส 
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ให้บริการ 

3. การจดัท างบประมาณ 1. ภาควชิา/หน่วยงานกรอกรายละเอียด
มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะหรือ 
ขนาดลกัษณะ และโครงสร้าง จ านวนท่ี
ขอตั้ง ราคาต่อหน่วย  จ  านวนเงิน  
 เหตุผลและความจ าเป็น  ลงใน
แบบฟอร์มค าขอตั้งงบประมาณ 
หมวดค่าครุภณัฑ ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง 
ครบถว้น ภายใน 3 สัปดาห์ หรือตาม
เวลาท่ีก าหนด 

2. แนบใบเสนอราคาคู่เทียบจ านวน 3 
บริษทั 

3. กรณีเสนอขอรายการในหมวดค่าท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง ตอ้งแนบแบบแปลน, 
BOQ, TOR และใบเสนอราคา 

4. ภาควชิา/หน่วยงานส่งแบบค าขอตั้ง 
งบประมาณ พร้อมไฟล ์มายงังาน
นโยบายและแผน หากขอ้มูลไม่ครบถว้น 
งานนโยบายและแผนจะส่งกลบัใหแ้กไ้ข  

5. งบประมาณหมวดค่าตอบแทนใชส้อย
และวสัดุ ใชห้ลกัเกณฑ ์FTES เป็น 
ตวัก าหนด หรือเป็นไปตามนโยบาย 
ของคณะแพทยศาสตร์ หรือขอ้ตกลงของ
ภาควชิา/หน่วยงานท่ีไดท้  าการ 
ตกลงกนัไว ้

6. งานนโยบายและแผน แจง้งบประมาณท่ี
ไดรั้บการจดัสรรใหภ้าควชิาฯ ทราบ 
ภายใน 3 วนัท าการ 

สามารถรวบรวมค าขอ
ตั้งส่งไดต้าม
ก าหนดเวลา 
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ให้บริการ 
4. การจดัท ารายงาน

ประจ าปี 
 

1. ภาควชิาจดัพิมพข์อ้มูลโดยละเอียดตาม
แบบสอบถามใหส้มบูรณ์ ครบถว้น 
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

รายงานประจ าปีเสร็จ
ภายในเดือนธนัวาคม

ของทุกปี 
5. ขอ้มูลนิสิตใหม่ 1. งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการ

การศึกษา ส่งขอ้มูลนิสิตใหม่ท่ีครบถว้น
สมบูรณ์ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี 

 

ขอ้มูลนิสิตใหม่เสร็จ
ภายในเดือนธนัวาคม 
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รายละเอยีดการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2562 

ของงานนโยบายและแผน 

 

1. แกไ้ขแผนยทุธศาสตร์เป็นแผนกลยทุธ์ 
2. ปรับแกข้อ้ตกลงเร่ืองการจดัท าขอ้มูลนิสิตใหม่ โดยใหง้านแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา 

ส่งขอ้มูลนิสิตใหม่ภายในเดือนสิงหาคม ตามรอบระยะเวลาการเปิดเทอมใหม่ และมีก าหนดแลว้
เสร็จในเดือนธนัวาคม 
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