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        ๓. ขอบเขต  รายละเอียดลักษณะงานและการปฏิบัติงาน     5 
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 ๖. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน        6 

 ๗. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารท่ีเก่ียวของ                6 

 ๘. การจัดเก็บและการเขาถึงเอกสาร       7 

 ๙. ระบบการติดตามและประเมินผล       7 
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๑. วัตถุประสงค   
               คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน กระบวนการศึกษา วิจัย และ
พัฒนา ดานอาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข  ใหบุคลากรท่ีเก่ียวของ มีศักยภาพในการดําเนินงานเปนไปตาม
มาตรฐานเดียวกัน  ใหไดผลสัมฤทธิ์ของงานเปนประโยชนสูงสุด 
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2.ผังกระบวนการทํางาน   

ลํา
ดับ

 

กระบวนงาน 
มาตรฐาน 
เวลา(วัน) 

ขอกําหนดของ
กระบวนการ 

ผูรับผิดชอบ 

๑. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 วัน 

ระเบียบวธิีวิจยั
และขอกาํหนด

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั

แหงชาติ 

 คณะทํางานฯ 

 กรมสบส. 

 ผูอํานวยการ

กอง 

๒. 
 
 
 
 
 
 

 30 วัน ระเบียบวธิีวิจยั 

 คณะทํางานฯ 

 ผูอํานวยการ

กอง 

๓. 120 วัน ระเบียบวธิีวิจยั  คณะทํางานฯ 

 
 

๔. 

 
 

60 วัน ระเบียบวธิีวิจยั 

 คณะทํางานฯ 

 ผูเกี่ยวของ 

และผูมีสวนได

สวนเสีย 

5. 
 

60 วัน    ระเบยีบวธิวีจิัย  คณะทํางานฯ 

6. 
30วัน ระเบียบวธิีวิจยั 

 คณะทํางานฯ 

 ผูอํานวยการ

กอง 

7. 

30 วัน     ระเบียบวิธวีิจยั  คณะทํางานฯ 

                                                            รวม 340 วัน 
  

หมายเหตุ :  ระยะเวลาดําเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม| 

 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

6.2.1 ดําเนินการเอง 
โดย แตงตั้งคณะทํางาน และที่ปรึกษา

ผูทรงคุณวุฒิตามสาขาวิชาชีพที่
เกี่ยวของ 

6.2.2 ดําเนินการรวมกับบุคคลภายนอก 
โดย แตงตั้งคณะทํางาน และจัดจางที่

ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิตามสาขาวิชาชีพที่
เกี่ยวของ 

6.3 ดําเนินกระบวนการศึกษา วิจยั และพัฒนา ดานอาคารและ
สภาพแวดลอมสาธารณสุข ตามระเบียบวิธวีิจัย 

 

6.4 ทดสอบผลการศึกษา วิจัย และพัฒนา 
 

6.4.1 ทดสอบกับกลุมตัวอยาง
ตามระเบียบวธิีวจิัย 

6.4.2 ทดสอบกับกลุมตัวอยางอื่นๆ 
ใหเหมาะสมกับสถานการณ 

6.5 ปรับปรุงเนื้อหาการศึกษา วิจยั และพัฒนา ดานอาคารและ
สภาพแวดลอม หลังจากการทดสอบกับกลุมตัวอยางตามระเบียบวิธวีิจยั 

และ/หรือ กลุมตัวอยางอื่นๆ ใหเหมาะสมกับสถานการณ 
 

6.6 เสนอผูบริหารและ
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณา 

 

6.7 จัดทําเอกสาร/ส่ือตางๆ เพื่อเผยแพร
ผูเกี่ยวของ ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

ขอเสนอโครงการศึกษา วิจัย และพัฒนา ดานอาคารและ
สภาพแวดลอมสาธารณสุขที่ผานการพิจารณาจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ หรือ โครงการศึกษา วิจัย และ

พัฒนาฯ ที่ผานการพิจารณาจากกองแบบแผน 

6.2 ศึกษา วิเคราะหขอมูล กาํหนดหวัขอการศึกษา วจิัย และพัฒนา ดาน
อาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข และแตงต้ังคณะทํางาน 
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๓. ขอบเขต ( กิจกรรมตั้งแตเริ่มตนจนส้ินสุด ) 
3.1 ดําเนินการตามขอเสนอโครงการศึกษา วิจัย และพัฒนา ดานอาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข ท่ี

ผานการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (ซ่ึงตองดําเนินการกอนหนาข้ันตอนนี้ประมาณหนึ่งป) 
หรือ โครงการศึกษา วิจัย และพัฒนา ดานอาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข ท่ีผานการพิจารณาจากกองแบบ
แผน 

3.2 ศึกษา วิเคราะหขอมูล กําหนดหัวขอการศึกษา วิจัย และพัฒนา ดานอาคารและสภาพแวดลอม
สาธารณสุข ตามยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และจากแผนยุทธศาสตร
และแผนกลยุทธของกองแบบแผน โดยพิจารณาวาสามารถแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการเอง หรือควรดําเนินการ
รวมกับบุคคลหรือผูเชี่ยวชาญภายนอก 

3.3 จัดทําการศึกษา วิจัย และพัฒนา ดานอาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข ตามระเบียบวิธีวิจัย 
3.4 ทดสอบผลการศึกษา วิจัย และพัฒนา ดานอาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข โดยเลือกทดสอบกับ

กลุมตัวอยางตามระเบียบวิธีวิจัย และ/หรือ ทดสอบกับกลุมตัวอยางอ่ืนๆ ใหเหมาะสมกับสถานการณ 
3.5 ปรับปรุงเนื้อหาการศึกษา วิจัย และพัฒนา ดานอาคารและสภาพแวดลอม 
3.6 นําเสนอผลการศึกษาท่ีแลวเสร็จ ใหผูบริหารพิจารณาเห็นชอบ หรือกลับไปทบทวนใหม 
3.7 จัดทําเอกสาร/สื่อตางๆ เพ่ือเผยแพรยัง ผูเก่ียวของ ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

 

4. ความรับผิดชอบ (ของผูเกี่ยวของตามกิจกรรมใน Flow Chart เรียงลําดับจากตําแหนงสูงสุดมาต่ําสุด) 

๔.1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองแผนงาน มีบทบาท หนาท่ี ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และ

วิชาการ รวมถึงประสานงานเก่ียวกับความรวมมือทางวิชาการกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติและ

หนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภายในและภายนอกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

4.2 ผูอํานวยการกอง มีบทบาทหนาท่ีพิจารณาแตงตั้งคณะทํางานฯ และพิจารณาเนื้อหา ติดตามผลการ

ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานโครงการ 

๔.3 คณะทํางานศึกษา วิจัย และพัฒนา ดานอาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข มีบทบาท หนาท่ี 

ศึกษา รวบรวม วิเคราะห กําหนดวิธีดําเนินงาน ตลอดจนดําเนินงานใหสําเร็จ และสรุปประเมินผลการดําเนินงาน 

๔.4 ผูท่ีเก่ียวของ ผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย  มีบทบาทหนาท่ี พิจารณาเนื้อหา รายละเอียดของงาน และ

เสนอแนะคณะทํางาน  ใหการศึกษา วิจัย และพัฒนา ดานอาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข นั้นมีผลการศึกษา

ครอบคลุมครบถวน สามารถนําไปใชใหเกิดผลสัมฤทธิ์ได 

        

5. คําจํากัดความ (หรือคํานิยามศัพทท่ีเกี่ยวของ) 

5.1 ศึกษา หมายถึง ความประสงคท่ีจะใหสําเร็จหรือบรรล ุการเลาเรียน การฝกฝน การฝกหัด 

5.2 วิจัย หมายถึง การศึกษาคนควา อยางเปนระบบระเบียบ เพ่ือแสวงหาคําตอบสําหรับปญหา หรือ

คําตอบการวิจัยท่ีกําหนด เพ่ือแสวงหาความรูใหม วิธีการทํางานใหม ๆ ซ่ึงการทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ

หรือเกิดประโยชนในทางปฏิบัติ ดวยกระบวนการวิทยาศาสตร ท่ีมีการวางแผนลวงหนาอยางมีระบบทุกข้ันตอนการ

ดําเนินงาน เพ่ือใหผลการศึกษาถูกตองและเชื่อถือได และมีการเผยแพรงานวิจัยเพ่ือใหมีการนําผลการวิจัยไปใช

ประโยชน หรือแกปญหาตอไป 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองแบบแผน  หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต  ๕ 
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5.3 พัฒนา หมายถึง การสรางหรือการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหเกิดข้ึน ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีดีข้ึน เจริญข้ึน 

๕.4 อาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข  หมายถึง สถานท่ีและสวนประกอบ ท่ีไวทํากิจกรรมในสวนท่ี

เก่ียวของกับการใหบริการทางดานสุขภาพ  ประกอบดวย  อาคารของโรงพยาบาลศูนย  โรงพยาบาลท่ัวไป  โรง 

พยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และสถานบริการสุขภาพ  ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

๖.ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (นํา Flow Chart มาอธิบายอยางละเอียดรวมท้ังเทคนิคตางๆในการปฏิบัติงาน) 

๖.๑  เก็บรวบรวม และศึกษาขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการศึกษา วิจัย และพัฒนา ดานอาคารและ
สภาพแวดลอมสาธารณสุข เชน  หนังสือ  ตํารา องคความรู สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเลคทรอนิกส ความรูความสามารถ 
ประสบการณ ความเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของ ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ พรอมขอมูลความตองการจากผูรับบริการ 
หรือผูมีสวนไดสวนเสีย หรือตามแผนกลยุทธของกองแบบแผนท่ีวางไว  เพ่ือประกอบการตัดสินใจกําหนดหัวขอท่ีจะ
ดําเนินการ รวมท้ังดําเนินการเสนอโครงการศึกษา วิจัย และพัฒนา ดานอาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข ตอ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  

๖.๒ ศึกษา วิเคราะหขอมูล กําหนดหัวขอการศึกษา วิจัย และพัฒนา ดานอาคารและสภาพแวดลอม
สาธารณสุข และแตงตั้งคณะทํางาน 

๖.๓ ดําเนินกระบวนการศึกษา วิจัย และพัฒนา ดานอาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข ตามระเบียบวิธี
วิจัย 

๖.4  ทดสอบผลการศึกษา วิจัย และพัฒนา ดานอาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข 
6.5 ปรับปรุงเนื้อหาการศึกษา วิจัย และพัฒนา ดานอาคารและสภาพแวดลอม หลังจากการทดสอบกับ

กลุมตัวอยางตามระเบียบวิธีวิจัย และ/หรือ กลุมตัวอยางอ่ืนๆ ใหเหมาะสมกับสถานการณ 
๖.5 เสนอผูบริหารพิจารณาผลการศึกษา  หากเห็นชอบ จึงดําเนินการตอตามขอ 6.6 หากไมเห็นชอบ ตอง

กลับไปเริ่มตนทบทวนกระบวนการตามขอ 6.4 
๖.6 สรุปผลการดําเนินการ จัดทําเอกสารและ/หรือสื่อตางๆ เพ่ือเผยแพรยังบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
๗. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

1. พระราชบัญญัติสภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2502 และกฎหมายท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 
2. พระราชบัญญัติสภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2507 และกฎหมายท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 
3. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 และกฎหมายท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
6. นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) 
7. นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2560-2564) 
8. กฎกระทรวงตางๆท่ีเก่ียวของ 
9. Groat, L., & Wang, D. (2002). Architectural Research Methods. New York: John Wiley & 

Sons, Inc. 
10. McBurney, D. H., & White, T. L. (2007). Research Methods (7th ed.). Belmont, CA: 

Thomson Higher Education. 
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 คูมือการปฏิบัติงาน 
กองแบบแผน 

เรื่อง   กระบวนการศึกษา วิจัย  และพัฒนา ดานอาคารและสภาพแวดลอม 
เอกสารเลขท่ี  DCD -M-...       ครั้งที่  ๐๐               ฉบับท่ี ๑   
วันท่ีบังคับใช           หนา ๗ ของ ๗ 

 

 

๘. การจัดเก็บ  การเขาถึงเอกสารและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 

ช่ือเอกสาร สถานท่ีเก็บ ผูรับผิดชอบ     การจัดเก็บ ระยะเวลา 
1. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ/ 

คําสั่งตางๆท่ีเก่ียวของ 
ฝายบรหิารท่ัวไป/คณะ
ทํางานฯ 

คณะทํางานฯ เรียงตามเลขท่ีคําสั่ง 5 ป 

2. รายงานการประชุม คณะทํางานฯ คณะทํางานฯ เรียงตามการประชุม 5 ป 

3. เอกสาร/หลักฐานการ
ดําเนินงานจนเสรจ็สิ้น 

คณะทํางานฯ คณะทํางานฯ เรียงตามการดาํเนินงาน 10 ป 

4. หนังสือ/ตํารา เกณฑ 
มาตรฐาน คูมือ 

หองสมุดกองแบบแผน คณะทํางานฯ แยกตามประเภทเอกสาร - 

8.1  ผูมีสิทธิเขาถึง 

8.1.1 เจาหนาท่ีกองแบบแผนท่ีไดรับมอบหมาย หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

8.1.2 เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานสารสนเทศ 

 

 ๙.  ระบบการติดตามและประเมินผล 
๙.๑ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของโครงการ /แผนงาน 
๙.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จ :    

9.2.1 เชิงปริมาณ :  
จํานวนการศึกษา วิจัย พัฒนา ดานอาคารและสภาพแวดลอม ท่ีจัดทําแลวเสร็จตามแผน 

9.2.2 เชิงคุณภาพ :   

รอยละความพึงพอใจของบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีนําการศึกษา วิจัย พัฒนา ดานอาคาร

และสภาพแวดลอมไปใช 

 
10.  ภาคผนวก 
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