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สรุปประเด็นการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และฝ่ายกิจการนิสิต 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 – 16.00 น. 
มีประเด็นที่สนทนาดังนี้  

1. จากการดูร่างปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่าย และการติดตามแผนโครงการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพาท่ีงานวางแผนได้จัดท าร่างมีแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมดังนี้ 

1.1 เพ่ิมเติมข้ันตอนที่หน่วยงานภายในคณะด าเนินการในปฏิทินให้ชัดเจน 

1.2 น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ 

1.3 ใช้เว็บไซด์เป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ปฏิทินดังกล่าว 

2. ประเด็นที่มีการสนทนาเพ่ิมเติม ซ่ึงอาจจะท าให้เป็นในรูปแบบของการวิจัยได้ดังนี้ 
2.1 งานประกันคุณภาพอยากให้แต่ละงานมีการจัดท าและจัดเก็บข้อมูลในการตรวจประกันคุณภาพ

ให้เป็นระบบระเบียบเพิ่มข้ึน 

2.2 งานวางแผนหาวิธีในการติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือให้ได้ข้อมูลในการติดตามผล 

2.3 การท าวิจัย งานกิจการนิสิต งานแผน และงานประกันคุณภาพ อาจจะท างานในรูปแบบของการ
วิจัยร่วมกันท าหรือแต่ละงานไปท าก็ได้ 

2.4 หัวข้อที่น่าสนใจในการท าวิจัยซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องต่างๆ คือ เรื่องเก่ียวกับ อ.ที่ปรึกษา, การหา 
Best practice, ความฉลาดทางอารมณ์ Emotional Quotient (EQ) 

2.5 ครั้งต่อไป ประชุมวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2556 โดยงานกิจการนิสิตเป็นเจ้าภาพในการสนทนา 
KM ประเด็นที่จะสนทนาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิจัย 

 

***************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D:\ข้อมูลเครื่องสาสุข15พค56\แผน\ปฎิทินการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่าย๘และการติดตาม\หน้า\2 

ปฏิทินการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่าย และการติดตามแผนโครงการ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ล าดับ
ที ่

เวลา ขั้นตอนและกจิกรรม งานและหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑ พฤษภาคม คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัพิจารณา (ร่าง) นโยบาย การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน
มหาวิทยาลยั 

๒ มิถุนายน คณะกรรมการบรหิารการเงินและทรัพย์สินพิจารณา (ร่าง) นโยบาย การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน
มหาวิทยาลยั 

๓ กรกฎาคม สภามหาวิทยาลยัพิจารณา (ร่าง) นโยบาย การจัดท างบประมาณรายจ่ายของ
มหาวิทยาลยั 

กองแผนงาน
มหาวิทยาลยั 

๔ กรกฎาคม จัดท าข้อมูลแผนการรับนิสติและจ านวนนิสิตทั้งหมดที่จะรับในแตล่ะหลักสตูร
เพื่อน ามาใช้ในการจัดท าประมาณกรรายรับ 

งานแผนคณะฯ 

๕ กรกฎาคม ท าประมาณการรายรับส่งกองแผนงานมหาวิทยาลัยบรูพา งานแผนคณะฯ 
๖ กรกฎาคม จัดท าประมาณการ ค่า FTES และ WORK LOAD ส่งให้หน่วยงานตรวจสอบ งานแผนคณะฯ 

๗ กรกฎาคม หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลประมาณการค่า FTES และ WORK LOARD และ
ส่งกลับงานแผนคณะฯ 

หน่วยงานภายในคณะฯ 

๘ กรกฎาคม คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์พิจารณา  
(ร่าง) นโยบาย การจดัท างบประมาณรายจ่ายของคณะฯ 

งานแผนคณะฯ 

๙ กรกฎาคม หน่วยงานภายในคณะฯ จดัท าข้อมูลเสนอของบประมาณ 
- ครุภณัฑ์ ที่ดิน และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 

- โครงการใหส้อดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะฯ 

หน่วยงานภายในคณะฯ 

๑๐ กรกฎาคม รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์สรปุข้อมูล ครุภณัฑ์และโครงการที่หนว่ยงาน
เสนอของบประมาณ 

งานแผนคณะฯ 

๑๑ กรกฎาคม คณะกรรมการวางแผนประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์พิจารณาข้อมลู 

- ครุภณัฑ์ ท่ีดิน และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 

- โครงการใหส้อดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะฯ 

งานแผนคณะฯ 

๑๒ สิงหาคม จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีส่งกองแผนงานมหาวิทยาลัย งานแผนคณะฯ 

๑๓ สิงหาคม รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์สรปุข้อมูล ครุภณัฑ์และโครงการที่คณะเสนอขอ
งบประมาณ 

กองแผนงาน
มหาวิทยาลยั 

๑๔ กันยายน คณะกรรมการบรหิารการเงินและทรัพย์สินพิจารณา งบประมาณรายจ่ายของ
มหาวิทยาลยั 

กองแผนงาน
มหาวิทยาลยั 

๑๕ กันยายน สภามหาวิทยาลยัพิจารณา งบประมาณรายจา่ยของมหาวิทยาลัย กองแผนงาน
มหาวิทยาลยั 

๑๖ กันยายน กองแผนงานจัดท างบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย กองแผนงาน
มหาวิทยาลยั 

๑๗ กันยายน วิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานภายในคณะฯ ตามนโยบายของ
คณะฯ 

งานแผนคณะฯ 

๑๘ กันยายน คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาการจัดสรรงบประมาณใหห้นว่ยงาน
ภายในคณะฯ 

งานแผนคณะฯ 

 

 



D:\ข้อมูลเครื่องสาสุข15พค56\แผน\ปฎิทินการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่าย๘และการติดตาม\หน้า\3 

ปฏิทินการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่าย และการติดตามแผนโครงการ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ล าดับ
ที ่

เวลา ขั้นตอนและกจิกรรม งานและหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑๙ กันยายน จัดท าเอกสารการจดัสรรงบประมาณให้งานและหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะ งานแผนคณะฯ 

๒๐ กันยายน หน่วยงานภายในคณะจัดท าแผนปฏิบัติการส่งงานแผนคณะฯ เกี่ยวกบั 
- งบประมาณ 

- โครงการ 

หน่วยงานภายในคณะฯ 

๒๑ กันยายน รวบรวม วิเคราะห์ และจดัท าเอกสารแผนปฏิบตัิการโครงการต่างๆ ภายใน
คณะฯ ส่งไปยังงานและหน่วยงานภายในคณะฯ 

งานแผนคณะฯ 

๒๒ มีนาคม บันทึกติดตามผลการด าเนินงานให้งานและหน่วยงานกรอกข้อมลูผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพื่อเป็นการตดิตามแผน ครั้งท่ี ๑ 

งานแผนคณะฯ 

๒๓ เมษายน งานและหน่วยงานภายในคณะฯ กรอกแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ ส่งงานแผนคณะฯ 

หน่วยงานภายในคณะฯ 

๒๔ สิงหาคม บันทึกให้งานและหน่วยงานกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
เพื่อเป็นการตดิตามแผน ครั้งท่ี ๒ 

งานแผนคณะฯ 

๒๕ กันยายน งานและหน่วยงานภายในคณะฯ กรอกแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ ส่งงานแผนคณะฯ 

หน่วยงานภายในคณะฯ 

๒๖ กันยายน รวบรวม วิเคราะหส์รุป และจดัท าผลการปฏิบตัิการตามแผน 

เสนอรองคณบดีฝา่ยวางแผนยุทธศาสตร์การจดัการ และเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

งานแผนคณะฯ 
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