
คู่มือคู่มือคู่มือ
การประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์การประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์การประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์   
เพื�อการเฝ�าระวัง ป�องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื�อการเฝ�าระวัง ป�องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื�อการเฝ�าระวัง ป�องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
สําหรับบุคลากร กรมควบคุมโรคสําหรับบุคลากร กรมควบคุมโรคสําหรับบุคลากร กรมควบคุมโรค   
(ฉบับปรับปรุง ป� พ.ศ. 2564)(ฉบับปรับปรุง ป� พ.ศ. 2564)(ฉบับปรับปรุง ป� พ.ศ. 2564)

กองนวัตกรรมและว �จัย (กนว.)กองนวัตกรรมและว �จัย (กนว.)กองนวัตกรรมและว �จัย (กนว.)
Division of Innovation and Research (DIR)Division of Innovation and Research (DIR)Division of Innovation and Research (DIR)



 1 

 

คูมือการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑเพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับบุคลากร กรมควบคุมโรค 

ท่ีปรึกษา 
 1. นายแพทยขจรศักดิ์  แกวจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  
 2. คณะกรรมการขับเคล่ือนและพัฒนามาตรฐานวิชาการ ปงบประมาณ 2564  

บรรณาธิการ 
นายแพทยไผท สิงหคำ ผูอำนวยการกองนวัตกรรมและวิจัย 

จัดทำโดย  
1. นางสาวกุลธิดา สุขมาก 
2. นางสาวอรุณี คำจันทรวงศ 
3. นางสาวกชพร วรรณพันธ 
4. นางวราภรณ ธรรมสอนบุญมา 

กลุมจัดการความรูและพัฒนามาตรฐานวิชาการ  
กองนวัตกรรมและวิจัย  (Division of Innovation and Research) 

 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2590 3253 
E-mail: standard.ddc@gmail.com  
เว็บไซต: https://ddc.moph.go.th/dir/pagecontent.php?page=120&dept=dir 

ออกแบบหนาปก 
นางสาวอรุณี คำจันทรวงศ 

ISBN : 978-616-11-3422-8 

พิมพคร้ังที่ 1 มิถุนายน 2560 จำนวน 110 เลม 

ปรับปรุงคร้ังที่ 1 มกราคม 2562 

ปรับปรุงคร้ังที่ 2 กันยายน 2564 
 
 
 
 

 
 



ห น า  | 1 
 

คำนำ 
 กรมควบคุมโรค เปนหนึ่งในหนวยงานราชการที่มีความสำคัญตอการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
ที่มุงเนนเปนผูนำดานวิชาการและเทคโนโลยีการปองกันและควบคุมโรคของประเทศและระดับนานาชาติ 
ไดกำหนดวิสัยทัศน “ประชาชนไดรับการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายใน
ป 2580” และมีพันธกิจขอหนึ่งที่ระบุไว คือ สงเสริมกระบวนการประสานความรวมมือกับเครือขาย
ภายในและระหวางประเทศ ในการผลิตและพัฒนาผูเชี่ยวชาญ องคความรู ขอมูลขาวสาร เคร่ืองมือ 
กฎหมายการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ รวมทั้งการบริการเฉพาะ ที่ไดมาตรฐานสากล  
ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกลาวใหมีคุณภาพ ตั้งแตปงบประมาณ 2560 จึงมีการจัดทำ  
และเผยแพรคูมือการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑเพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค 
และภัยสุขภาพ สำหรับบุคลากร กรมควบคุมโรคขึ้น เพื่อใหบุคลากรและหนวยงานสามารถใชเปน
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ  (คูมือ แนวทาง หลักสูตร และมาตรฐาน) และนำไปปฏิบัติงาน 
ในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพจนถึงปจจุบัน  

กลุมจัดการความรูและพัฒนามาตรฐานวิชาการ กองนวัตกรรมและวิจัย จึงมีการพัฒนาคูมือ 
การประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑดังกลาว โดยคณะกรรมการขับเคล่ือนและพัฒนามาตรฐาน
วิชาการ ไดมีการทบทวน ใหขอเสนอแนะ และปรับปรุงแกไขคำนิยามของผลิตภัณฑฯ แบบประเมิน
ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑฯ รวมถึงเพิ่มขอมูลทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดำเนินงาน 
มีมาตรฐานสอดคลองกับแนวทางสากลมากย่ิงขึ้น และใหหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคสามารถ 
ใชเปนแนวทางในการจัดทำและพัฒนาผลิตภัณฑฯ ไดอยางแทจริง มีคุณภาพและเชื่อถือได 
 คณะผูจัดทำหวังเปนอยางย่ิงวา คูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนสำหรับหนวยงานและบุคลากร 
ในสังกัดกรมควบคุมโรค ในการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
อยางมีประสิทธิภาพตอไป                                                                
 
                                                                                                       คณะผูจัดทำ 

    กันยายน 2564 
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กิตติกรรมประกาศ 

 คูมือการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑเพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและ 
ภัยสุขภาพ สำหรับบุคลากร กรมควบคุมโรค ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 2 นี้เสร็จสมบูรณ ดวยความกรุณา 
ของนายแพทยขจรศักดิ์  แกวจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะกรรมการขับเคล่ือนและพัฒนา
มาตรฐานวิชาการ ปงบประมาณ 2564 ที่ใหคำปรึกษา และขอเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงคูมือ 
รวมถึงความรวมมือและการมีสวนรวมจากบุคลากรกรมควบคุมโรคที่มีสวนเกี่ยวของทุกสำนักวิชาการ  
กอง สถาบัน และสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1- 12  
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*หนวยงานสามารถใสโลโกกรมฯ และช่ือกรมฯ ในผลติภณัฑฯ และสงไฟลเลมฉบับสมบูรณพรอมเผยแพรให กนว. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรปุ : ถาเอกสารและผลประเมินเบ้ืองตนจากผูประเมินตนเองของหนวยงานถูกตอง จะทราบผลภายใน 4-5 สัปดาห 

ผลิตภัณฑหลักท่ีมีความจำเปนในการเผยแพร กรณีเรงดวน หมายถึง ผลิตภัณฑหลักท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารระดับสูง หรือมีเหตุจำเปนในการ
จัดทำกรณีเรงดวนเพ่ือเผยแพรใหกลุมเปาหมาย ประชาชน และผูเก่ียวของไดรับทราบ เชน ผลิตภัณฑท่ีเก่ียวกับการปองกันควบคุมโรคกรณเีกิดการ
ระบาดรุนแรงไมตองสงประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑตามข้ันตอนปกติ สามารถใชตราสัญลักษณกรมควบคุมโรคบนหนาปกผลิตภัณฑได 
และใหสงผลติภัณฑเขารับการประเมินและรับรองมาตรฐานฯ ภายหลังการเผยแพรโดยเร็ว 

กรณีเรงดวน ใหหนวยงานทำหนังสือเสนออธิบดีหรือรองอธิบดีลงนามโดยผาน กนว. พรอมระบุรายละเอียด 
"ผลิตเมื่อวัน เดือน ป" ท่ีหลังปกรองหนังสือ 
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แบบประเมินข้ันตอนการพัฒนาคูมือหรือแนวทางเพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค 

และภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค 

คำช้ีแจง 

1. วัตถุประสงค: แบบประเมินข้ันตอนการพัฒนาคูมือหรือแนวทางฯ จัดทำข้ึนเพ่ือเปนแบบฟอรมประเมินตนเองของ
หนวยงาน เพ่ือใชแนบสงพรอมเลมคูมือหรือแนวทาง (ผูประเมินตองเปนผูท่ีมีรายชื่อตามคำสั่งแตงตั้งผูตรวจประเมิน
ผลิตภัณฑดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค) ใหคณะกรรมการประเมินและ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑเพ่ือการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค พิจารณารับรอง
มาตรฐาน  

2. คูมือ คือ เอกสารท่ีรวบรวมเนื้อหาท้ังทฤษฎี  และแบบฝกปฏิบัติเพ่ือใชประกอบหรืออำนวยความสะดวก
เก่ียวกับการศึกษา การดำเนินงาน หรือข้ันตอนการทำงาน เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  โดยมีรายละเอียดแนะนำวิธีการ
ปฏิบัติในกิจกรรม  เปนการใหคำอธิบายและเฉลยปญหา  หรือขอสงสัย  เพ่ือใหไดความรูและคำตอบอยาง
รวดเร็วดวยตนเอง นิยมจัดทำเปนรูปเลมทำใหสามารถใหรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ ไดมากข้ึนและมักจะ
มีภาพประกอบเพ่ือดึงดูดความสนใจและเพ่ือใหเขาใจไดงายข้ึน  

3. แนวทาง คือ ทางปฏิบัติท่ีควรทำ หลักการ หรือกฎสำหรับชี้แนะเพ่ือใหการปฏิบัตินั้นๆ มีคุณภาพสูงข้ึน 
โปรดทำเครื่องหมาย √ ในชองท่ีเลือกและหรือเติมขอความใหครบถวน 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 
   1. ช่ือหนวยงาน……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
   2. ผูใหขอมูล (ผูรับผิดชอบพัฒนาคูมือหรือแนวทาง ) 

ชื่อ........................................... นามสกุล.................................................. ตำแหนง................................................ 
กลุมงาน....................................................................โทรศัพทหนวยงาน……………………………………………………..…. 

   มือถือ.............................................................E-mail………………………………………………………………........................ 
   3. ช่ือคูมือ/แนวทาง 

....   คูมือ ................................................................................................................................................................ 
      เดือน/ปท่ีผลิต.................................................................................................................................................. 
....   แนวทาง .......................................................................………………………………………………………………………… 
      เดอืน/ปท่ีผลิต.................................................................................................................................................. 

สวนท่ี 2: ขอมูลกระบวนการจัดทำคูมือและแนวทาง 

หมวดท่ี 1: การวางแผน (ตองผาน 3 ขอใหญ) 
เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสำคัญ 
1. วิเคราะหความตองการและตัดสินใจใหมีการจัดทำคูมือหรือ
แนวทาง 
    1.1 สำรวจความตองการใหมีการจัดทำคูมือหรือแนวทางโดย วิเคราะห 
          จากสภาพปญหา ความต องการของงาน ความต องการ           

ของบุคลากรหรือลูกคาและผูมีสวนไดเสีย 
      1.2 มีการตัดสินใจโดย PM หรือ PCM หรือนายแพทยทรงคุณวุฒิ   

หรือผูอำนวยการ หรือหัวหนากลุมของหนวยงานวาจะทำ  
คูมือหรือแนวทางหรือไม 

 
 

 
 
1.1        มี            ไมมี 
 
 
1.2        มี            ไมมี 

เอกสารวิเคราะหความ
ตองการใหมีการจัดทำ
คูมือหรือแนวทาง 
เชน ผลการสำรวจ, 
บันทึกหรือรายงานการ
ประชุมหรือระบุในเลม
คูมือหรือแนวทาง 
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หมวดท่ี 1: การวางแผน (ตองผาน 3 ขอใหญ) (ตอ) เอกสารหลักฐาน 
ท่ีสำคัญ 

2. มีการระบุกลุมเปาหมายท่ีจะใชคูมือหรือแนวทาง            มี               ไมมี ระบุในเลมคูมือหรือ
แนวทาง 

3. มีการจัดตั้ งคณะกรรมการเพ่ือจัดกรอบเนื้อหาคู มือหรือ
แนวทางประกอบดวยผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ ผูแทนผูมีสวนไดเสีย
และผูแทนกลุมเปาหมายผูใช 
คณะกรรมการฯ ทำหนาท่ีดังนี ้
     1. จัดทำกรอบเนื้อหา 
     2. รวมพิจารณาใหขอเสนอแนะตอ (ราง) คูมือหรือแนวทาง  
     3. แตงตั้งคณะทำงานฯ 
หมายเหตุ: คณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ อาจเปนชุดเดียวกันได  

 
          มี                 ไมมี 
 

- คำสั่งหรือรายชื่อ
คณะกรรมการ 
- บันทึกหรือรายงาน 
การประชุมของ
คณะกรรมการหรือ
คณะทำงาน 

4. มีการจัดตั้งคณะทำงานฯ เพ่ือจดัทำ “(ราง) คูมือหรือแนวทาง”
ดำเนินการจัดทำเนื้อหา อยางนอยประกอบดวย 
    4.1 ผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหาสาระ ท่ีไมใชผูแทนในขอ 4.2 
    4.2 ผูแทนผูบริหารแผนงาน เชน PM หรือ PCM หรือผูบริหาร  

หนวยงานหรือหวัหนากลุมในหนวยงาน 
    4.3 ผูแทนผูมีสวนไดเสีย 
    4.4 ผูแทนกลุมผู ใช  หรือผู มีประสบการณการใช “คู มือหรือ

แนวทาง” 
หมายเหตุ: คณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ อาจเปนชุดเดียวกันได 

 
 
  4.1       มี                ไมมี 
  4.2       มี                ไมมี 
 
  4.3       มี                ไมมี 
  4.4       มี                ไมมี 
 

- คำสั่งหรือรายชื่อ
คณะทำงาน 
- บันทึกหรือรายงาน 
การประชุมของ
คณะกรรมการหรือ
คณะทำงาน 

หมวดท่ี 2: การทบทวนเอกสารทางวิชาการ 
เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสำคัญ 
5. มีการทบทวนเอกสารหลักฐานทางวิชาการท่ีสำคัญ  
คณะทำงานฯ มีการทบทวนเอกสารหลักฐานทางวิชาการอยาง
ครอบคลุม พรอมท้ังมีการสังเคราะห ประเมินคุณภาพ และความ
นาเชื่อถือของเอกสารท่ีทบทวน 

 
         มี                   ไมมี 
 

- รายงานทบทวน
เอกสารหลักฐานทาง
วิชาการท่ีไดรับการ
ทบทวน พิจารณาจาก
เอกสารอางอิงหรือ
บรรณานุกรม 

หมวดท่ี 3: กระบวนการพัฒนาคูมือหรือแนวทาง 
เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสำคัญ 
6. มีการเสนอ (ราง) คูมือหรือแนวทาง  
    6.1 คณะทำงานฯจัดทำรางฯ (ขอ 4) และเสนอคณะกรรมการจัดทำ 
         กรอบเนื้อหาฯ (ขอ 3) ใหขอเสนอแนะ  
   6.2 นำขอเสนอแนะมาปรับปรงุ คูมือหรือแนวทางฉบับสดุทาย 
 
 
 
 
 

 
6.1          มี              ไมมี 
 
6.2          มี              ไมมี 

- รายงานขอเสนอแนะ
ท่ีไดจากคณะกรรมการ
จัดทำกรอบเนื้อหา 
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หมวดท่ี 3: กระบวนการพัฒนาคูมือหรือแนวทาง (ตอ) 
เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสำคัญ 
7. มีคณะทำงานหรือทีมบรรณาธิการ ตรวจสอบการเรียบเรียง 
เนื้อหาและความถูกตองของอักษร 

 
          มี                  ไมมี 

- คูมือหรือแนวทางฉบบั

สุดทาย (รูปเลมหรือ

อิเล็กทรอนิกสไฟล) 

- กรณีที่ไมมี

อิเล็กทรอนิกสไฟลใหสง

มาเปนรูปเลมแตจะไม

ถูกนำข้ึนเว็บไซตหรือ

คลังความรูของกรมฯ 

หมวดท่ี 4: แผนการประเมินผลคูมือหรือแนวทาง 
เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสำคัญ 
8. มีการวางแผนประเมินผลความพึงพอใจในการนำคูมือหรือ
แนวทางไปใชประโยชน 
 

 

            มี                   ไมมี 
 

- เอกสารท่ีแสดงการ
วางแผนประเมินผล
ความพึงพอใจฯ  

หมวดท่ี 5: รูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-learning) (ถามี) 
เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสำคัญ 
9. (ราง) รูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส  

 

            มี                   ไมมี 
 

- (ราง) รูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เชน 
Powerpoint, สคริปต, 
VDO 

 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ลงชื่อ...................................................... ผูตรวจประเมิน 
          (.........................................................) 

ตำแหนง..................................................................... 
วันท่ี............................................................................ 

 
เห็นชอบ 

ลงชื่อ...................................................... 
(.........................................................) 

ผูอำนวยการ................................................................... 

หมายเหต:ุ ฉบับแกไขเม่ือ กันยายน 2564 
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เอกสารอางอิง 
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แบบประเมนิข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
กรมควบคุมโรค 

คำช้ีแจง 
1. วัตถุประสงค: แบบประเมินข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรฯ จัดทำข้ึนเพ่ือเปนแบบฟอรมประเมินตนเองของหนวยงาน 

เพ่ือใชแนบสงพรอมหลกัสูตร (ผูประเมินตองเปนผูท่ีมีรายชื่อตามคำสั่งแตงตั้งผูตรวจประเมินผลิตภัณฑดานการ
เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค) ใหคณะกรรมการประเมินและรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑเพ่ือการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรคพิจารณารับรองมาตรฐาน 

2. หลักสูตร คือ เนื้อหาวิชาและโครงสรางของประมวลวิชาท่ีประกอบไปดวยการจัดระบบการเรียนการสอน อาทิ 
รายวิชา กลุมวิชา เนื้อหาสาระ รวมท้ังกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณและการเรียนรู ท่ี มี
ประสิทธิภาพอันจะนำไปสูความสำเร็จของการศึกษาตามวัตถุประสงคของหลักสูตรนั้นๆ  

3. เอกสารหลักสูตร คือ เอกสารท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตร รวมถึงคูมือการสอนและประเมินผล 

โปรดทำเครือ่งหมาย √ ในชองท่ีเลือกและหรือเติมขอความใหครบถวน 
สวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไป 
   1. ช่ือหนวยงาน………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
   2. ผูใหขอมูล (คือ ผูรับผิดชอบพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร) 

ชือ่........................................... นามสกุล.................................................. ตำแหนง..................................................... 
กลุมงาน....................................................................โทรศัพทหนวยงาน…………………………………………………….......... 

   มือถือ.............................................................  E-mail………………………………………………………………..…………..…...... 
   3. ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตร ..................................................................................................................................................................... 
เดือน ป ท่ีผลิต…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

สวนท่ี 2: กระบวนการจดัทำหลักสูตร 
หมวดท่ี 1: การวางแผน เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสำคัญ 
1. สำรวจและวิเคราะหความตองการใหมีการพัฒนา
หลักสูตร 
หมายถึง การนำขอมูลสภาพปญหา และสถานการณปจจุบัน 
ของงานดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
มาวิเคราะหถึงความจำเปนในการพัฒนาหลักสูตร การ
วิเคราะหอยางนอยมี 4 ดาน ไดแก  
    1.1 การวิเคราะหจากความจำเปนขององคกร  
    1.2 วิเคราะหจากความจำเปนของงาน 
    1.3 วิเคราะหจากความจำเปนของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน  
    1.4 การวิเคราะห ความตองการของลูกคา และผูมีสวนได

สวนเสีย  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.1        มี                ไมมี 
1.2        มี                ไมมี 
1.3        มี                ไมมี 
1.4        มี                ไมมี 

เอกสารวิเคราะหความ 
ตองการใหมีการจัดทำ
หลักสูตร เชน ผลการ
สำรวจ, บันทึกหรือ
รายงานการประชุม หรือ
ระบุในเลมหลักสูตร 
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หมวดท่ี 1: การวางแผน (ตอ) 
เอกสารหลักฐาน 

ที่สำคัญ 
2. มีการจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตร (ตองผานท้ัง 2 ขอยอย) 
    2.1 กำหนดวัตถุประสงคภาพรวมของหลกัสูตร 
    2.2 ระบุกลุมเปาหมายหลักของหลักสูตร (ผูเรียน) 
เพ่ือเสนอหัวหนาหนวยงานหรือหัวหนาสวนราชการอนุมัติ 
 

 
 2.1         มี             ไมมี 
 2.2         มี             ไมมี 

 
เอกสารโครงการท่ีไดรับ
อนุมัติ 

3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน เพ่ือจัดทำ  
(ราง) หลักสูตร (ตองผานท้ัง 2 ขอ คือ ขอ 3.1 และ 3.2) 
    3.1 คณะกรรมการหรือคณะทำงาน อยางนอยตอง 
ประกอบดวย 
         3.1.1 ผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหาสาระ ท่ีไมใชผูแทนใน 
               ขอ 3.1.2 
        3.1.2 ผูแทนผูบริหารแผนงาน เชน PM หรือ PCM หรือ 
                 ผูบริหารหนวยงานหรือหัวหนากลุมในหนวยงาน 
        3.1.3 ผูแทนผูสอน  
        3.1.4 ผูแทนผูเรียน 
ท้ั งนี้ อาจมี ท่ีปรึกษาในดานการจัดทำหลักสูตรรวมเป น
คณะกรรมการหรือคณะทำงาน 
    3.2 คณะกรรมการหรือคณะทำงานมีการจัดประชุมเพ่ือ
ทบทวนและสรุปองคความรูทางวิชาการ พิจารณาคุณภาพ
ของหลักสูตร ไดแกความถูกตองดานเนื้อหาสาระตรงตาม
หลักวิชาการ ชื่อเรื่องและเนื้อหาควรมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตร ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม
หรือสื่อการเรียนรูตางๆ รวมถึงการวัดผลและประเมินผล
ผูเรยีน เปนตน 

 
 
3.1        มี                ไมมี 
             มีบางสวน (ไมผาน) 
 
 
 
  
 
 
 
 
3.2        มี                ไมมี 
            มีบางสวน (ไมผาน) 

- คำสั่งหรือรายชื่อ
คณะกรรมการหรอื
คณะทำงาน 
- บันทึกหรือรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการ
หรือคณะทำงาน 

หมวดท่ี 2: การออกแบบหลักสูตร (ตองผาน 3 ขอใหญ) 
เอกสารหลกัฐาน 

ที่สำคัญ 
4. จัดทำกรอบเนื้อหาของหลักสูตร ควรครอบคลุมประเด็น
ดังตอไปนี้ 
(ตองผานอยางนอย 4 ขอยอย) 
   4.1 กำหนดวัตถุประสงครายวิชาของหลักสูตร 
   4.2 กำหนดคุณสมบัติ และจำนวนของผูเขารับการอบรม/ครั้ง 
   4.3 กำหนดเนื้อหาวิชา 
   4.4 กำหนดกิจกรรมหรือสื่อตางๆ ในหลักสูตร 
   4.5 กำหนดเวลาเรียนหรือโครงสรางเวลาเรยีนท่ีชัดเจน 
   4.6 กำหนดการประเมินผล และวิธีการประเมินผล        

การฝกอบรม 
 

 

 
 
 
   4.1        มี               ไมมี 
   4.2        มี               ไมมี 
   4.3        มี               ไมมี 
   4.4        มี               ไมมี 
   4.5        มี               ไมมี 
   4.6        มี               ไมมี 

ระบุในเอกสารหลักสูตร 
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หมวดท่ี 2: การออกแบบหลักสูตร (ตองผาน 3 ขอใหญ) (ตอ) 
เอกสารหลักฐาน 

ที่สำคัญ 

5. วิทยากรหรือผูสอน  
กำหนดคุณสมบัติวิทยากรหรือผูสอน ท่ีมีความสามารถในการ
ถายทอดและสื่อสารใหผูเขารับการอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค 

 

         มี                     ไมมี 
เอกสารท่ีบงชี้วามีการระบุ
คุณสมบัติวิทยากรหรือ
ผูสอน 

6. มีการพิจารณาปจจัยเกื้อหนุนในการอบรม  
ปจจัยเก้ือหนุนในการฝกอบรม หมายถึง ทรพัยากรท่ีใชในการ
ดำเนินการฝกอบรม เชน สถานท่ี อุณหภูมิ แสงสวาง ระดับ
เสียง วัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีตางๆ     
ท่ีใชในการอำนวยความสะดวกในการฝกอบรมใหบรรลุเปาหมาย 

 
         มี                     ไมมี 

 
บันทึกการประชุมหรือ
เอกสารหลักสูตร 

7. กำหนดกิจกรรมหรือส่ือตางๆ ในหลักสูตร 
วิธีการฝกอบรมท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตร เชน การบรรยาย การสัมมนา การอภิปรายกลุม 
การศึกษาเฉพาะกรณี การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสาธิต การ
ดูงานนอกสถานท่ี การฝกปฏิบัติ การฝกบทบาทสมมติ เปนตน 

 
         มี                     ไมมี 
 

 
บันทึกการประชมุหรือ
เอกสารหลักสูตร 

8. กำหนดการประเมินผล และวิธีการประเมินการฝกอบรม 
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มีการวัดผลตามกรอบของวัตถุประสงคการฝกอบรมท่ีตั้งไว 
เชน วัดการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ ประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน และควรมีการใชวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ ท่ี
เหมาะสมตอการวัด เชน  

- หลักสูตรท่ีมีวัตถุประสงคในการใหความรู วัดดวย   
การทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม (Pre-test &  
Post-test) 

- หลักสูตรท่ีมีวัตถุประสงคในการเสริมสรางทักษะ     
วัดดวยการลงมือปฏิบัติจริง (Performance Test)  

- หลักสูตรท่ีมีวัตถุประสงคในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
วัดดวยแบบประเมินทัศนคติ (Attitude Test)    

 
         มี                     ไมมี 

 - สำหรับหลักสูตรใหม
เอกสารหลักสูตรควรระบุ
วิธีการประเมินท่ีชัดเจน 
- สำหรับหลักสูตรเกาอาจ
ประเมินจากเอกสารแบบ
ประเมินหรือผลการ
ประเมินท่ีมีการวิเคราะห
เรียบรอยแลว  
 

หมวดท่ี 3: การทดสอบหลักสูตร 
เอกสารหลักฐาน 

ที่สำคัญ 

9. การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการทดสอบหลักสูตร  
     - สังเกต วิเคราะหและเก็บรวบรวม ผลการทดสอบ
หลักสูตร (ในรายละเอียดตามเนื้อหารายวิชาและวิธีการสอน
ของวิทยากร) เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร ใหมีความสมบูรณและเหมาะสม 

 
         มี                     ไมมี 
 

- เอกสารแสดงผลการการ
ทดสอบหลักสูตร ตัวอยาง 
เชนขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

10. คณะกรรมการหรือคณะทำงาน ทำการปรับปรุงเนื้อหา
หลักสูตรจากผลการทดสอบ และมีบรรณาธิการ พิสูจนอักษร 
และตรวจสอบการเรียบเรียงเนื้อหาและความถูกตองของอักษร 
 
 

          มี                    ไมมี  
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ขอเสนอแนะอ่ืนๆ
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 

  
 
 
 

 
  

 
 

หมวดท่ี 4: แผนการประเมินผลหลักสูตร 
เอกสารหลักฐาน 

ที่สำคัญ 

11. วางแผนประเมินผลหลักสูตร อธิบายวิธีการประเมิน 
โดยมีขอบเขตอยางนอย ดังตอไปนี ้ 
(ตองผานอยางนอย 3 ขอยอย) 
     11.1 มีการตรวจสอบวาการฝกอบรมบรรลุตาม 

วัตถุประสงคท่ีกำหนดไวหรือไม 
     11.2 มีการประเมินความพึงพอใจและคนหาจุดแข็งและ 

จุดท่ีควรแกไขของหลักสูตร ไมวาจะเปน เนื้อหา      
กิจกรรม สื่อการเรียนรู วิทยากร ตารางเวลาของ
การฝกอบรมบรรยากาศ สภาพแวดลอม 

     11.3 มีการตรวจสอบวาผู เข ารับการอบรม มีการ
เปลี่ยนแปลงระดับความรู ทักษะความสามารถ 
หรือทัศนคติภายหลังการฝกอบรม 

     11.4 มีขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป 

 
 
 
11.1        มี                ไมมี 
 
11.2         มี                   ไมมี 

 

 
11.3        มี                ไมมี 
 
 

11.4        มี                ไมมี 

- เอกสารหลักสูตร 

12. มีแผนทบทวนและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีความ
ตอเนื่องอยางนอยทุก 5 ป หรือเม่ือพบวาเนื้อหาหลักสูตรไม
เปนปจจุบัน หรือลาสมัย 

 

        มี                   ไมมี 
- เอกสารบันทึกหรือ
รายงานการประชุม 

 

หมวดท่ี 5: รูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-learning) (ถามี) 
เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสำคัญ 
9. (ราง) รปูแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 

            มี                  ไมมี 
  

- เลมเนื้อหาฉบบัสมบูรณ 
- บทพูด, บทบรรยาย, 
สคริปต 
- (ราง) รูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เชน  
Powerpoint, VDO 

ลงชื่อ...................................................... ผูตรวจประเมิน 
          (.........................................................) 

ตำแหนง..................................................................... 
วันท่ี............................................................................ 

 เห็นชอบ 

ลงชือ่...................................................... 
(.........................................................) 

ผูอำนวยการ................................................................... 
 

หมายเหต:ุ ฉบับแกไขเม่ือ กันยายน 2564 
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แบบประเมินข้ันตอนการพัฒนาหนังสือมาตรฐานของงาน หรือมาตรฐานของมาตรการ 
การเฝาระวัง ปองกนั ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค 

คำช้ีแจง 
1. วัตถุประสงค: แบบประเมินข้ันตอนการพัฒนาหนังสือมาตรฐานของงานหรือมาตรฐานของมาตรการ จัดทำขึ้น

เพื่อเปนแบบฟอรมประเมินตนเองของหนวยงาน เพื่อใชแนบสงพรอมเลมมาตรฐานของงาน หรือ
มาตรฐานของมาตรการ (ผูประเมินตองเปนผูท่ีมีรายชื่อตามคำสั่งแตงตั้งผูตรวจประเมินผลิตภัณฑดานการเฝาระวัง
ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค) ใหคณะกรรมการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
เพ่ือการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค พิจารณารับรองมาตรฐาน 

2. มาตรฐาน คือ เอกสารท่ีจัดทำข้ึน และไดรับความเห็นชอบอันเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป โดยเอกสารดังกลาววาง
กฎระเบียบแนวทางปฏิบัติหรือลักษณะเฉพาะแหงกิจกรรม หรือผลท่ีเกิดข้ึนของกิจกรรมนั้น ๆ เพ่ือใหเปน
หลักเกณฑใชกันท่ัวไปจนเปนปกติวิสัย โดยมุงใหบรรลุถึงความสำเร็จสูงสุดของวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

3. งาน คือ กลุมของกิจกรรมท่ีถูกเรียบเรียงข้ึนเพ่ือใชอางอิงสำหรับการปฏิบัติโดยเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในการ
เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

4. มาตรการ คือ กิจกรรมท่ีจำเปนหรือมีความสำคัญ ในการดำเนนิงานใหบรรลวุัตถุประสงคของการเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามท่ีระบุในยุทธศาสตรของการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

โปรดทำเครื่องหมาย √ ในชองท่ีเลือกและหรือเติมขอความใหครบถวน 

สวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไป 
1. ช่ือหนวยงาน……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
2. ผูใหขอมูล (คือ ผูรับผดิชอบในการจัดทำหนังสือมาตรฐานของงาน หรือมาตรฐานของมาตรการ) 

ชื่อ........................................... นามสกุล.................................................. ตำแหนง............................................. 
กลุมงาน....................................................................โทรศัพทหนวยงาน…………………………………………………….... 

   มือถือ.............................................................E-mail………………………………………………………………..................... 
3. ช่ือหนังสือมาตรฐาน 

มาตรฐาน ............................................................................................................................................................ 
วัน เดือน ปท่ีผลิต................................................................................................................................................. 

สวนท่ี 2: กระบวนการจัดทำหนังสือ “มาตรฐานของงาน หรือมาตรฐานของมาตรการ” 
หมวดท่ี 1: การวางแผน 
 

เอกสารหลักฐาน 
ท่ีสำคัญ 

1.วิเคราะหความตองการให มีการจัดทำ “มาตรฐานของงาน หรือ
มาตรฐานของมาตรการ” โดยวิเคราะหจากสภาพปญหา บทบาทของ
กลุมเปาหมาย ความตองการ และนโยบายของกรมควบคุมโรค และ
กำหนดหัวขอ “มาตรฐานของงาน หรือมาตรฐานของมาตรการ” 
ท่ีจะพัฒนา 

 

        มี                ไมมี 
เอกสารวิเคราะหความ

ตองการใหมีการจัดทำ

“มาตรฐานของงาน 

หรือมาตรฐานของ

มาตรการ”เชน ผลการ

สำรวจ, บนัทึกหรือ

รายงานการประชุม

หรือระบุในเลม

มาตรฐาน 
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หมวดท่ี 1: การวางแผน (ตอ) 
เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสำคัญ 

2. มีการจัดทำโครงการท่ีแสดงใหเห็นถึง 
    2.1 ชื่อ “มาตรฐานของงาน หรือมาตรฐานของมาตรการ” 
    2.2 วัตถุประสงคการจัดทำ “มาตรฐานของงาน หรือมาตรฐานของ         
         มาตรการ” 
    2.3 กลุมเปาหมายหลักของ “มาตรฐานของงาน หรือมาตรฐานของ  

มาตรการ” เพ่ือเสนอหัวหนาหนวยงานหรือหัวหนาสวนราชการ   
อนุมัต ิ

 
2.1        มี           ไมมี 
2.2        มี           ไมมี 
 
2.3        มี           ไมมี 

เอกสารโครงการท่ี
ไดรับอนุมัติ 
 

3. มีการจัดตั้งคณะทำงานจัดทำ “มาตรฐานของงาน หรือมาตรฐานของ
มาตรการ” อยางนอยตองประกอบดวย 
    3.1 ผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหาสาระ ท่ีไมใชผูแทนในขอ 3.2 
    3.2 ผูแทนผูบริหารแผนงาน เชน PM หรือ PCM หรือผูบริหารหนวยงาน 
          หรือหัวหนากลุมในหนวยงาน 
    3.3 ผูแทนกลุมเปาหมายผูใช หรือผูมีประสบการณการใช “มาตรฐาน 
         ของงาน หรือมาตรฐานของมาตรการ” เชน สคร. สสจ. รพ. 

 
 
  3.1       มี           ไมมี 
  3.2       มี           ไมมี 
   
  3.3       มี           ไมมี 

- คำสั่งคณะทำงาน 
- บันทึกหรือรายงาน
การประชุมของ
คณะทำงาน 

หมวดท่ี 2: การทบทวนเอกสารและจัดทำรางเนื้อหา มาตรฐานของงาน หรือมาตรฐานของมาตรการ 
เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสำคัญ 

4. มีการทบทวนเอกสารหลักฐานทางวิชาการอยางครอบคลุม พรอมท้ัง
มีการสังเคราะห ประเมินคุณภาพ และความนาเช่ือถือของเอกสารท่ี
ทบทวน และนำมาจัดทำเปนโครงสรางของเนื้อหาและ“(ราง) มาตรฐาน
ของงาน หรือมาตรฐานของมาตรการ” 
  

     มี             ไมมี 
 
 

- รายการเอกสาร
หลักฐานทางวิชาการ
ท่ีไดรับการทบทวน
หรือรายงานการ
ทบทวน 
- (ราง) มาตรฐาน
ของงาน หรือ
มาตรฐานของ
มาตรการ 

5. มีการทบทวนและใหขอเสนอแนะตอ “(ราง) มาตรฐานของงาน หรือ
มาตรฐานของมาตรการ ” (ตองผานท้ัง 2 ขอยอย) 
    5.1 สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะทางวิชาการจากคณะกรรมการ

หรือคณะทำงาน หรือกลุมบุคคลซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญ ผูแทนผูใช และ
ผูแทนองคกรอิสระท่ีเก่ียวของ 

    5.2 รับขอเสนอแนะจากผูแทนผู มีสวนไดสวนเสีย ผูแทนผูใช และ
ผูเชี่ยวชาญ ในวงกวางในประเด็นความถูกตอง การยอมรับ และ
สามารถปฏิบัติไดจริง เชน ใชวิธีการประชุม สงไปรษณีย หรือสง
อีเมลสอบถาม 

ท้ังนี้ผูใหขอเสนอแนะในขอ 5.1 และ 5.2 ตองเปนผูท่ีไมไดมีสวนเก่ียวของ
กับคณะทำงานจัดทำ “มาตรฐานของงาน หรือมาตรฐานของมาตรการ” 
 

 
 

5.1       มี             ไมมี 
 
 
5.2      มี              ไมมี 

- คำสั่งหรือรายชื่อ
คณะกรรมการ
คณะทำงานหรือกลุม
บุคคล 
- บันทึกหรือรายงาน
การประชุม 
- รายงาน
ขอเสนอแนะ 
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หมวดท่ี 3: กระบวนการพัฒนามาตรฐานของงาน หรือมาตรฐานของมาตรการ  
 

เอกสารหลักฐาน 
ท่ีสำคัญ 

6. คณะทำงานรวบรวมขอเสนอแนะ จาก ขอ 5 เพ่ือปรับปรุงเนื้อหา  
ทุกครั้งท่ีมีการปรับปรุงหรือมีขอเสนอแนะจนไดรางเอกสารมาตรฐาน
ฉบับท่ีสมบูรณ 
 

          มี              ไมมี - บันทึกการประชุม 
- รางเอกสาร
มาตรฐานฉบับท่ี
สมบรูณ 

7. จัดทำโครงการนำรองหรือทดลองใช การนำรางเอกสารมาตรฐาน
ฉบับท่ีสมบูรณไปใชในพ้ืนท่ีในระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือประเมินประสิทธิผล
(Effectiveness) และการนำไปใชไดจริง (Feasibility) แลวนำผล
กลับมาปรับปรุง (ราง) เอกสารมาตรฐานฉบับท่ีสมบูรณ 
 

          มี               ไมมี รายงานขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุง
มาตรฐานจาก
โครงการนำรองหรือ
การทดลองใช 

8. มีบรรณาธิการ ตรวจสอบการเรียบเรียงเนื้อหาและความถูกตองของ
อักษรของเอกสารมาตรฐานฉบับสมบูรณ 
 

          มี               ไมมี เอกสารมาตรฐาน
ฉบับสมบูรณ 

หมวดท่ี 4: แผนการประกาศใชและการประเมินผล 
เอกสารหลักฐาน 

ท่ีสำคัญ 
9. มีแผนการแจงและเผยแพรใหหนวยงานผูใชมาตรฐานทราบ  
 

         มี               ไมมี เอกสารแผนการ
ประกาศใช 

10. มีการวางแผนกำกับ ติดตามและประเมินผล การนำมาตรฐาน       
ไปปฏิบัติ ความครอบคลุม ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพ่ือนำผลท่ี
ไดมาปรับปรุงมาตรฐานของงาน หรือมาตรฐานของมาตรการอยางนอย
ทุก 3-5 ป หรือเม่ือมีมาตรฐานของงาน หรือมาตรฐานของมาตรการใหม 
หรือเม่ือมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไข 

 

          มี              ไมมี          
 

เอกสารท่ีแสดง
แผนการติดตามและ
ประเมินผล 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 
  
 

 
   

ลงชื่อ...................................................... ผูตรวจประเมิน 
          (.........................................................) 

ตำแหนง..................................................................... 
วันท่ี............................................................................ 

 เห็นชอบ 

ลงชื่อ...................................................... 
(.........................................................) 

ผูอำนวยการ................................................................... 
 

 
หมายเหต:ุ ฉบับแกไขเม่ือ กันยายน 2564 
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ข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑหลัก 

คำช้ีแจง 
1. วัตถุประสงค: ข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑหลักเปนกระบวนการข้ันต่ำท่ีทำข้ึนเพ่ือเปนแนวทางใหกับหนวยงาน 

ในสังกัด กรมควบคุมโรคใชประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑหลัก ใหผูตรวจประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑดานการ 
เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของหนวยงาน (ผูประเมินตองเปนผูท่ีมีรายชื่อตามคำสั่งแตงตั้งผูตรวจ
ประเมินผลิตภัณฑดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค) พิจารณารับรองมาตรฐาน 

2. ผลิตภัณฑหลัก คือ ผลิตภัณฑท่ีกรมฯ มีภารกิจโดยตรงในการจัดหาใหไดมา หมายถึง คูมือ แนวทาง 
หลักสูตร และมาตรฐานสำหรับการเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ประเภท
ผลิตภัณฑหลัก 

องคประกอบ 

คูมือ 1. วัตถุประสงค เปนการชี้แจงใหผูอานทราบถึงวัตถุประสงคในการจัดทำเอกสารเรื่องนี้ข้ึนมา 
2. ขอบเขต เปนการชี้แจงใหผูอานทราบถึงขอบเขตของกระบวนการในคูมือวาครอบคลุม 

ตั้งแตข้ันตอนใด ถึงข้ันตอนใด หนวยงานใด กับใคร ท่ีใด และเม่ือใด 
3. คำจำกัดความ เปนการชี้แจงใหผูอานทราบถึงคำศัพทเฉพาะ ซ่ึงอาจเปนภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ หรือคำยอ ท่ีกลาวถึงภายใตระเบียบปฏิบัตินั้น ๆ เพ่ือใหเปนท่ีเขาใจตรงกัน  
4. หนาท่ีความรับผิดชอบ เปนการชี้แจงใหผูอานทราบวา มีใครบางท่ีเก่ียวของกับระเบียบ

ปฏิบัตินั้น ๆ โดยเรียงลำดับตามผูมีอำนาจ หรือตำแหนงสูงสุดลงมา 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติ เปนการอธิบายข้ันตอนการทำงานอยางละเอียดวา 

ใคร ทำอะไร ท่ีไหน อยางไร เม่ือใด สามารถจัดทำไดในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การใชขอความ
อธิบาย การใชตารางอธิบาย การใชแผนภูมิ และการใช Flow Chart 

6. เอกสารอางอิง เปนการชี้แจงใหผูอานทราบถึงเอกสารอ่ืนใดท่ีตองใชประกอบคูกันหรือ
อางอิงถึงกัน เพ่ือใหการปฏิบัติ งานนั้น  ๆ สมบูรณ  ไดแก  ระเบียบปฏิบัติ เรื่องอ่ืน 
พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ หรือวิธีการทำงาน เปนตน 

7. แบบฟอรมท่ีใช เปนการชี้แจงใหผูอานทราบถึงแบบฟอรมตาง ๆ ท่ีตองใชในการบันทึกขอมูล
ของผูท่ีเก่ียวของ ในการปฏิบัติงานของกระบวนการนั้น ๆ 

8. เอกสารบันทึก เปนการชี้แจงใหผูอานทราบวา บันทึกใดบางท่ีตองจัดเก็บเพ่ือเปนขอมูลหรือ
หลักฐานของการปฏิบัติงานนั้น ๆ พรอมระบุผูรับผิดชอบในการจัดเก็บ สถานท่ี ระยะเวลา 
และวิธีการจัดเก็บ 

แนวทาง 1. วัตถุประสงค 
2. ขอบเขต 
3. ชวงเวลาท่ีมีการพัฒนาแนวทาง 
4. องคกรหรือหนวยงานท่ีพัฒนาแนวทาง 
5. การเปรียบเทียบแนวทางใหมเทียบกับแนวทางท่ีเผยแพรกอนหนานี้ 
6. ระยะเวลา 

หลักสูตร 1. วัตถุประสงคภาพรวมหลักสูตร และวัตถุประสงครายวิชา 
2. ระบุกลุมเปาหมายของหลักสูตร (ผูเรียน) 
3. กำหนดคุณสมบัติ และจำนวนของผูเขารับการอบรม/ครั้ง 
4. กำหนดเนื้อหาวิชา 
5. กำหนดกิจกรรมหรือสื่อตาง ๆ ในหลักสูตร 
6. กำหนดเวลาเรียน หรือโครงสรางเวลาเรียนท่ีชัดเจน 
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ประเภท
ผลิตภัณฑหลัก 

องคประกอบ 

7. กำหนดคุณสมบัติวิทยากร หรือผูสอน 
8. กำหนดการประเมินผล และวิธีการประเมินผล การฝกอบรม 

มาตรฐาน 1. บทนำ คือ สวนท่ีระบุชื่อมาตรฐาน แนะนำเนื้อหา ความเปนมา รายละเอียดในการกำหนด
มาตรฐาน และความสัมพันธกับมาตรฐานอ่ืน 

2. เนื้อหาของมาตรฐาน คือ สวนท่ีเปนมาตรฐาน ซ่ึงมีขอกำหนดท่ีจะตองปฏิบัติตาม โดยสวนนี้
ประกอบดวย บทนิยาม สัญลักษณและตัวยอ คุณลักษณะท่ีตองการ การยกตัวอยาง  
วิธีทดสอบ การแบงประเภท การเรียกชื่อขนาด การทำเครื่องหมาย ฉลาก การบรรจุหีบหอ 
ภาคผนวก 

3. ขอมูลเพ่ิมเติม คือ สวนท่ีใหขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจในการใชมาตรฐาน
ดังกลาวดียิ่งข้ึน 
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ข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑวิชาการ 

คำช้ีแจง 

1. วัตถุประสงค: ข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑวิชาการเปนกระบวนการข้ันต่ำท่ีทำข้ึนเพ่ือเปนแนวทางใหกับ
หนวยงานในสังกัด กรมควบคุมโรคใชประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑวิชาการ ใหผูตรวจประเมินมาตรฐาน
ผลิตภัณฑดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของหนวยงาน (ผูประเมินตองเปนผูท่ีมีรายชื่อ
ตามคำสั่งแตงตั้งผูตรวจประเมินผลิตภัณฑดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค) 
พิจารณารับรองมาตรฐาน 

2. ผลิตภัณฑวิชาการ คือ ผลิตภัณฑท่ีกรมควบคุมโรคจำเปนตองจัดหาใหไดมาเพ่ือสรางผลิตภัณฑหลัก ไดแก
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ องคความรู งานวิจัย ผลการสำรวจ ผลการประเมิน ผลการเฝาระวัง พยากรณโรค        
ขาวกรอง  ฐานขอมูลวิชาการ ฐานขอมูลเพ่ือการอางอิง ฐานขอมูลระบาดวิทยาและผลงานวิชาการอ่ืนๆ 

ผลิตภัณฑฯ ทางวิชาการ มีกระบวนการข้ันต่ำ ดังนี้ 

นวัตกรรม (Innovation)   
หมายถึง แนวคิดกระบวนการ 
หรือผลิตภัณฑ ท่ีเปนสิ่งใหม 
เกิดจากการใชความรู ความคิด
สรางสรรค 
        สิ่งใหมในท่ีนี้คือ ไมเคย
มีผูใดทำมากอน หรือเคยทำ
ม าแ ล ว ใน อ ดี ต  แต น ำม า
พัฒนาจากของเกาท่ีมีอยูเดิม 
ซ่ึ งต อ ง ไม ใช เ กิ ด จ าก ก าร
ลอกเลียนแบบหรือการทำซ้ำ 
ชวยใหการทำงานนั้นไดผลดีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงกวาเดิม หรือนำไปใชใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือแกปญหา
หรือปรับปรุง/พัฒนางาน หรือ
เพ่ือการพัฒนาบุคลากรแลว
เกิ ด ป ระ โย ช น ท่ี เห็ น เป น
รูปธรรมชัดเจนสามารถวัด
วิ เค ราะห ได  แสดงให เห็ น
หลักฐานเชิงประจักษในแง
ของการใช ป ระ โยชน ของ
นวัตกรรมนั้นๆ หรืออาจวัด
โดยใชแนวทางระเบยีบวิธีวิจัย
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
จำแนกประเภทของนวัตกรรม
ได 3 ประเภทดังนี้  
1. นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ 

1. กำหนดผูรับผิดชอบ อาจเปนรูปแบบคำสั่ง การมอบหมาย หรือในรูปแบบ
คณะกรรมการ หรือคณะทำงาน 
2. ผูรับผิดชอบคิดคนนวัตกรรม (Innovation) โดยการกำหนดโครงสรางรูปแบบ
ของนวัตกรรมท่ีจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพมากข้ึนกวาเดิม ประกอบดวย 

2.1 วิเคราะหและทบทวนขอมูลเพ่ือกำหนดโครงสรางรูปแบบของนวัตกรรม 
- ทบทวนวิ เคราะหสถานการณ  เชน  Strategic Gap, Consumer Needs 

เพ่ือใหเห็นความสอดคลองตามภารกิจของหนวยงาน สำหรับพิจารณาคัดเลือกหัวขอ
การพัฒนานวัตกรรม 

- ทบทวนวิเคราะห แผนงาน/โครงการของหนวยงานท่ีผานมา วามีอะไรท่ีสำคัญ
และสามารถพัฒนาตอยอดเปนนวัตกรรมไดตามนิยาม  

- ศึกษาเอกสารหลักฐานทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ  
- สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผู เชี่ยวชาญ และใชความคิด

สรางสรรคประกอบการจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทยปญหามากท่ีสุด 
2.2 จัดทำแผน/ข้ันตอน การดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมของ

หนวยงาน  
3. ผูรับผิดชอบพัฒนานวัตกรรม (Development)  

3.1 ลงมือสรางตนแบบนวัตกรรมตามแผนงาน/ข้ันตอน  
3.2 ตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแกไขนวัตกรรม 

4. นำนวัตกรรมไปใชจริง (Implement) ในข้ันตอนนี้รวมถึงข้ันการทดลองใช
นวัตกรรมและการประเมินผลการทดลองใชนวัตกรรม 
5. เผยแพรนวัตกรรม (Promotion) เปนข้ันของการจำหนาย การเผยแพร หรือการ
นำเสนอขอมูลตามชองทางตางๆ ใหผู มีสวนไดสวนเสียหรือกลุมเปาหมายผูใช
ประโยชน รับทราบ  

5.1 มีรายงานสรุปผลการดำเนินงาน  
5.2 มีแผนงานหรือผลการประเมินการใชประโยชน/ความพึงพอใจ ปญหา

อุปสรรค แนวทางแกไขจากกลุมเปาหมายผูใชนวัตกรรม  
(ท่ีมา: สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัวชี้ วัดองคประกอบท่ี  4 : Innovation Base กรมควบคุมโรคประจำป
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(Product Innovation )  
2. นวตักรรมดานกระบวนการ 
/การจัดการ (Business 
Process Management 
Innovation) 
3. นวัตกรรมดานการบริการ       
ซ่ึงสงผลตองานปองกันควบคุม
โรค (Service Model 
Development Innovation) 

งบประมาณ พ.ศ. 2562) 
 
 

ส่ิงประดิษฐ  1. กำหนดผูรับผิดชอบ อาจเปนรูปแบบคำสั่ง การมอบหมาย หรือในรูปแบบ
คณะกรรมการ หรือคณะทำงาน 
2. ผูรับผิดชอบกำหนดโครงสรางรูปแบบของส่ิงประดิษฐ ท่ีสามารถแกไขปญหาท่ี
ตองการหรือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน 

2.1 วิเคราะหและทบทวนขอมูลเพ่ือกำหนดโครงสรางรูปแบบของ
ส่ิงประดิษฐ 

- ทบทวนวิเคราะหสถานการณ เชน วิเคราะหจากสภาพปญหา  ความ
ตองการของกลุมเปาหมาย ความตองการของงาน เพ่ือใหเห็นความสอดคลองตาม
ภารกิจของหนวยงาน  

- ศึกษาเอกสารหลักฐานทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎท่ีีเก่ียวของ  
- สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ และใชความคิด

สรางสรรคประกอบการจัดทำโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ  
2.2 จัดทำแผน/ข้ันตอน การดำเนินงานโครงการพัฒนาส่ิงประดิษฐ 

3. ลงมือสรางส่ิงประดิษฐตามท่ีกำหนดไว ตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแกไข
ส่ิงประดิษฐ 
4. ทดลองใชและประเมินผลการทดลองใชส่ิงประดิษฐ 
5. เผยแพรผลงานส่ิงประดิษฐใหกับกลุมเปาหมาย เปนข้ันของการจำหนาย           
การเผยแพร หรือการนำเสนอขอมูลตามชองทางตางๆ ใหผูมีสวนไดสวนเสีย หรือ
กลุมเปาหมายผูใชประโยชน รับทราบ  

5.1 มีรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 
5.2 มีแผนงานหรือผลการประเมินการใชประโยชน/ความพึงพอใจ ปญหา

อุปสรรค แนวทางแกไขจากกลุมเปาหมายผูใชสิ่งประดิษฐ 
องคความรู  

อาทิเชน  
- รายงานประจำป   
- สรุปรายงานการประชุม
วิชาการ 
 

1. วิเคราะหความตองการและตัดสินใจใหมีการจัดทำองคความรู (Need 
analysis) 

1.1 วิเคราะหจากสภาพปญหา ความสอดคลองของนโยบายและภารกิจของกรม
ควบคุมโรค หรือความตองการของงาน หรือความตองการของบุคลากรหรือลูกคา 
      1.2 มีการตัดสินใจโดยผูอำนวยการ หรือหัวหนากลุมของหนวยงานวา จะทำองค
ความรูดังกลาว  
2. ทบทวนเอกสารหลักฐานทางวิชาการอยางครอบคลุม พรอมท้ังมีการสังเคราะห 
ประเมินคุณภาพ และความนาเช่ือถือของเอกสารท่ีทบทวน 
3. กำหนดกรอบแนวคิด การจัดทำ “องคความรู” 
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4. จัดทำ (ราง) องคความรูสอดคลองกับกรอบแนวคิด 
5. เสนอ (ราง) องคความรูตอผูเช่ียวชาญ และนำขอเสนอแนะมาปรับปรุงองค
ความรูฉบับสุดทาย 
6. มีการตรวจสอบการเรียบเรียงเนื้อหาและความถูกตองของอักษร 
7. เผยแพรองคความรูสูกลุมเปาหมาย เปนข้ันของการเผยแพร หรือการนำเสนอ
ขอมูลตามชองทางตางๆ ใหผูมีสวนไดสวนเสีย หรือกลุมเปาหมายผูใชประโยชน
รับทราบ 

งานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ช่ือและวัตถุประสงคงานวิจัยสอดคลองกับกรอบนโยบายการทำวิจัยของกรม
ควบคุมโรค หรือกรอบแนวทางการวิจัยของหนวยงานผูใหทุน เชน สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปนตน 
2. แผนงานโครงการผานการพิจารณาและไดรับการพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรคหรือกระทรวงสาธารณสุข หรือ
คณะกรรมการงานวิจัยของหนวยงาน 
3. มีการควบคุมกำกับ  (Protocol compliance) รายงานความกาวหน า 
(progress report) และสงรายงานฉบับสมบูรณ (full paper)  
4. มีขอสรุปหรือขอเสนอแนะ มีการระบุการนำไปใชประโยชน เชน มิตินโยบายมิติ   
เชิงวิชาการ มิติเชิงสังคม/ชุมชน และมิติเชิงพาณิชย  
5. ผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารหรือเผยแพร 
หมายเหตุ : การระบุการนำไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม  ไดแก  

1. มิตินโยบาย หมายถึง การนำขอมูลและแนวทางแกไขซ่ึงไดจากผลงานวิจัย 
มาใชประกอบการแกไขประเด็นพัฒนาสำคัญและปญหาเรงดวน ในเชิง
นโยบายระดับประเทศระดับภูมิภาค ระดับจังหวัดระดับทองถ่ินหรือระดับ
หนวยงาน 

2. มิติวิชาการ หมายถึง การถูกอางอิง (citation) บทความวิจัยซ่ึงไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซ่ึงมี peer review 

3. มิติเชิงสังคมหรือชุมชน หมายถึง การถายทอดความรูใหชุมชน ทองถ่ิน 
องคกร (ซ่ึงมิใชหนวยงานตนสังกัดของนักวิจัยหรือหนวยงานใหทุน) หรือการ
จัดกิจกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการใชประโยชนและสามารถแสดงผลการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตอชุมชน ทองถ่ินองคกร 

4. มิติพาณิชยหมายถึง การนำผลงานวิจัยไปพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ 
หรือผลิตและจำหนาย ในภาคการผลิตและอุตสาหกรรม 

(ท่ีมา: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.))  
ผลการสำรวจ 

 

1. วิเคราะหความตองการเรื่องท่ีทำการสำรวจ จากสภาพปญหาความสอดคลอง
ของนโยบายและภารกิจของกรมควบคุมโรค หรือความตองการของงาน หรือความ
ตองการของบุคลากร 
2. มีการจัดทำโครงรางการสำรวจ โดยกำหนดข้ันตอนการดำเนินงานท่ีถูกตอง
สอดคลองกับระเบียบวิธีวิจัย 

2.1 การทบทวนเอกสารหลักฐานทางวิชาการอยางครอบคลุม เชน ขนาดของ
กลุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใช, การวิเคราะหขอมูล 

2.2 เสนอผูเชี่ยวชาญพิจารณาใหขอเสนอแนะ 
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3. ดำเนนิการ “สำรวจ” ถูกตองสอดคลองกับระเบียบวิธีวิจัย   
4. วิเคราะหวิจารณผลการสำรวจตามหลักวิชาการและรับฟงความเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ พรอมท้ังนำขอเสนอแนะมาปรับปรุง 
5. มีการตรวจสอบการเรียบเรียงเนื้อหาและความถูกตองของอักษร 
6. สังเคราะห ประเมินคุณภาพ และความนาเช่ือถือของเอกสารอางอิงและ
แหลงขอมูล 
7. บทสรุปผลการสำรวจสามารถนำไปพัฒนาการทำงานควบคุมโรค 

ผลการประเมิน 1. วิเคราะหความตองการในการประเมิน จากสภาพปญหา ความตองการของงาน 
และความสอดคลองของนโยบายและภารกิจของกรมควบคุมโรค  
2. มีการทบทวนเอกสารหลักฐานทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีอยางครอบคลุม 
พรอมท้ังมีการสังเคราะห ประเมินคุณภาพ และความนาเช่ือถือของเอกสารอางอิง 
3. มีการจัดทำโครงรางการประเมิน โดยกำหนดข้ันตอนการดำเนินงานถูกตอง 
ชัดเจน ตามรปูแบบการประเมินโครงการ 

3.1 การทบทวนเอกสารหลักฐานทางวิชาการอยางครอบคลุม เชน วัตถุประสงค
การประเมิน, ขอบเขตของการประเมิน, ประชากรเปาหมาย, เครื่องมือท่ีใช, วิธีการ
รวบรวมขอมูล, การวิเคราะหขอมูล, เกณฑการตัดสินผลการประเมิน, ประโยชนท่ีคาด
วาจะไดรับ 

3.2 เสนอตอผูเชี่ยวชาญพิจารณาใหขอเสนอแนะ 
4. ดำเนินการประเมิน ถูกตองตามข้ันตอนรูปแบบการประเมินโครงการ 
5. เสนอผลและอภิปรายผลการประเมินตอผูเช่ียวชาญในเรื่องดังกลาว เพ่ือให
ขอเสนอแนะและนำขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 
6. สรุปและอภิปรายผลการประเมินและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

6.1 โครงการเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม อยางไร มีปญหา อุปสรรค
ตอความสำเร็จอยางไร 

6.2 เปรียบเทียบใหเห็นวาการมีโครงการกับไมมีโครงการไดผลตางกันอยางไร 
6.3 ควรปรับโครงการในดานใดบางและปรับอยางไร 
6.4 สามารถนำผลการประเมินไปประยุกตใชกับโครงการใกลเคียงหรือคลายคลึง

กันไดหรือไม อยางไร 
ขาวกรอง 

 

1. กำหนดขอมูลหลักของขาวกรอง พิจารณาจากสภาพปญหา สถานการณโรคและ
ภัยสุขภาพ ความสอดคลองของนโยบายและภารกิจของกรมควบคุมโรค  
2. รวบรวมขาวสารท่ีเกี่ยวของ 
3. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตามหลักวิชาการ พรอมท้ังมีการสังเคราะห 
ประเมินคุณภาพ และความนาเช่ือถือของแหลงขอมูล 
4. ผลิตขาวกรองและตรวจสอบความครอบคลุมเนื้อหาของขาวกรอง สามารถระบุ
สภาพปญหาท้ังเวลา, บุคคล และสถานท่ี 
5. ตรวจสอบการเรียบเรียงเนื้อหาและความถูกตองของอักษร 
6. กระจายและเผยแพรขาวกรองทันเวลา สามารถนำไปใชประกอบการทำงานหรือ
พิจารณาพิจารณากำหนดนโยบาย 
7. มีการปรับปรุงขอมูลนั้นใหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ 
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พยากรณโรค 

ผลการเฝาระวัง 

1. กำหนดหัวขอท่ีจะทำการพยากรณโรคหรือเฝาระวัง พิจารณาจากสภาพปญหา 
สถานการณการเกิดโรคและภัยสุขภาพ ความสอดคลองของนโยบายและภารกิจของ
กรมควบคุมโรค  
2. เตรียมขอมูลและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยการสังเคราะหประเมิน
คุณภาพ และความนาเชื่อถือของขอมูล 
3. กำหนดวิธีการวิเคราะหและสถิติท่ีใช  
4. สังเคราะหเนื้อหาการพยากรณโรคหรือผลการเฝาระวัง โดยเปรียบเทียบผลท่ีได
กับขอมูลในอดีต 
5. ผูเช่ียวชาญตรวจสอบผลการพยากรณโรค ผลการเฝาระวัง ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะและนำขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 
6. จัดทำขอเสนอแนะสำหรับการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
7. เผยแพรการพยากรณโรค ผลการเฝาระวังใหกับผูเก่ียวของเพ่ือใชดำเนินการตอไป 

ฐานขอมูลอางอิง  
ฐานขอมูลวิชาการ 
หรือฐานขอมูลดาน
ระบาดวิทยา 

1. วิเคราะหความตองการและความจำเปนในการสรางขอมูลอางอิง,ฐานขอมูลโรค
และภัยสุขภาพ (Need analysis) ท่ีสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย
และนโยบายและภารกิจของกรมควบคุมโรค 
2. ออกแบบฐานขอมูล เปนการกำหนดโครงรางเพ่ืออธิบายโครงสรางหลักๆ ของ
ขอมูลภายในระบบฐานขอมูล  
3. ผูรับผิดชอบรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสำหรับจัดทำฐานขอมูล โดยมีการ
สงัเคราะห ประเมินคุณภาพ และความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล 
4. ผูเช่ียวชาญ/ผูรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกตองและความนาเช่ือถือของขอมูล
กอนการเผยแพร 
5. ประเมินผลและติดตามพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของฐานขอมูลอยางตอเนื่อง 

วารสารวิชาการ วารสารท่ีอยูในฐานขอมูลของศูนยดัชนกีารอางอิงวารสารไทย (Thai-Journal 
Citation Index : TCI)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ฉบับแกไขเม่ือ กันยายน  2564 



ห น า  | 27 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 



ห น า  | 28 
 

ข้ันตอนการขอ ISBN 

1. เริ่มเขาใชบริการ e-service ท่ีเว็บไซต https://e-service.nlt.go.th/  
2. สมัครสมาชิกเพ่ือเขาสูระบบ หากเปนหนังสือของหนวยงานควรมีบุคลากรทานใดทานหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ

ในการสมัคร เพ่ือปองกันการขอซ้ำซอน (ภาพท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 หนาบริการ e-service 

3. ระบบจะแสดงขอมูลและผลการดำเนินการท่ีผานมา หากเขาใชครั้งแรกจะแสดงเปนศูนยทุกชอง  

ท้ังนี้สามารถแกไขขอมูลสวนตัวไดจากเมนูดานบน (ภาพท่ี 2)  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 รายการประวัติการขอใชบริการตาง ๆ 

 

 

https://e-service.nlt.go.th/
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4. จากนั้นเลือกเมนู บริการคำรอง จะปรากฏเมนูยอยใหเลือกวาตองการยื่นคำรองเรื่องอะไร ในท่ีนี้ตองการขอ

เลข ISBN (ภาพท่ี 3) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 เลือกบริการคำรอง 

5. ถาเคยขอเลข ISBN แลว หนาจอจะแสดงประวัติการขอหรือสถานะการขอ ถาตองการขอใหม เลือกท่ี  

ยื่นคำรองใหม (ภาพท่ี 4) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ยื่นคำรองของเลข ISBN ใหม 
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6. ระบบจะเขาสูกระบวนการขอเลข ISBN ดานบนแถบเมนู จะระบุ ข้ันตอนการขอเปนลำดับ ซ่ึงผูขอตอง

ด ำ เนิ น ก ารต าม ล ำดั บ  ไม ส าม าร ถ ข า ม ได  (ภ าพ ท่ี  5 ) ผู ข อ ต อ งก รอ ก ข อ มู ล ข อ งห นั งสื อ 

ใหมากท่ีสุด หัวขอใดท่ีมีเครื่องหมายดอกจัน หมายถึง เปนขอมูลท่ีจำเปน เม่ือกรอกเสร็จสิ้นแลว 

จะเขาสู ข้ันท่ี 2 ตรวจสอบ ข้ันตอนนี้ระบบจะนำขอมูลท่ีกรอกมาจัดเรียงในรูปแบบฟอรม เพ่ือใหผูขอ

ตรวจสอบอีกครั้ง หากผูขอขอมูลตองการขอเลข CIP พรอมกับขอเลข ISBN สามารถเลือกขอเลข CIP ไดท่ี

หัวขอ17. มีความประสงคตองการใหจัดทำขอมูลทางบรรณานุกรม ของสำนักหอสมุดแหงชาติ (CIP) 

(Request for CIP) 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 กรอกขอมูลของหนังสือโดยละเอียด 
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7. ข้ันท่ี 3 การแนบไฟล เปนการสงหลักฐานการผลิตหนังสือ (ภาพท่ี 6) สิ่งท่ีสำนักหอสมุดแหงชาติ ตองการ 

ประกอบดวย  

7.1 หนาปก  และหน าปกใน  ถาออกแบบยังไมสมบู รณ  ให ใชแบบรางทดแทนกอนได  แตควร 

มีแนบในระบบ 

7.2 หนาลิขสิทธิ์และสารบัญ หากยังไมสมบูรณ เชน เลขหนา จำนวนหนายังไมแนนอน ใหใชแบบรางหรือ

ขอมูลคราว ๆ เทาท่ีมีไปกอนไดเชนกัน อาจพิมพเปนขอความอยางงาย ไมตองออกแบบหรือจัดวางใด ๆ 

แตควรมีแนบ 

สำหรับ หนาลิขสิทธิ์ คือหนาท่ีแสดงรายละเอียดท้ังหมดของหนังสือวาชื่ออะไร ใครแตง จัดพิมพท่ีใด จำนวน

เทาใด ใครจัดจำหนาย ฝายท่ีรับผิดชอบ ฯลฯ ซ่ึงผูขอจะเติมเลข ISBN ลงในหนานี้ หากไดออกแบบหนานี้ไวแลวก็

เวนสวนของ ISBN ไว แตหากยังไมไดออกแบบ ก็อาจสงเปนรายการอยางคราว ๆ ไปกอนได แตควรมีแนบ 

7.3 เรื่องยอ (Abstract) สวนนี้หากไมมีไมเปนไร 

 

ภาพท่ี 6 แนบไฟลตางๆ ในตัวอยางนี้บรรณารักษเลือกใชไฟล PDF 

 

 

 

 

 

 



ห น า  | 32 
 

8. เม่ือแนบไฟลท่ีจำเปนครบถวนแลว ระบบจะเขาสูข้ันท่ี 4 บันทึกคำรอง และจะแจงเลขท่ีคำรองเพ่ือใหเราใช

อางอิงเวลาท่ีตองการตรวจสอบ ระหวางนี้ หากทางสำนักหอสมุดแหงชาติตองการขอมูลใด ๆ เพ่ิมเติม จะ

ติดตอผานอีเมลท่ีไดแจงไว หรือผานระบบโดยตรง ซ่ึงผูขอสามารถตรวจสอบไดท่ีหนาเมนูหลัก สวนขอความ

ใหม จะแสดงวามีขอความมาถึง และเราสามารถสนทนากับเจาหนาท่ีผานชองทางนี้ไดเชนกัน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 บันทึกคำรอง เก็บเลขท่ีคำรองไวเพ่ืออางอิง หรือจะสั่งพิมพเก็บไวก็ได 

หากตองการทราบข้ันตอนแบบละเอียด สามารถโหลดเอกสารของทางสำนักหอสมุดแหงชาติ ได

ท่ี https://bit.ly/2FvYClf 

 

ท่ีมา : 

หองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. บรรณารักษชวนรู: ข้ันตอนการขอเลข ISBN 

[อินเทอรเน็ต]. [สืบคนเม่ือ 31 พ.ค. 2564]. แหลงขอมูล: https://stanglibrary.wordpress.com/2019/ 01/15/

บรรณารักษชวนรู-ข้ันตอ/   

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2FvYClf
https://stanglibrary.wordpress.com/2019/01/15/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89-%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad/
https://stanglibrary.wordpress.com/2019/%2001/15/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD/
https://stanglibrary.wordpress.com/2019/%2001/15/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD/
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ข้ันตอนการขอ CIP กรณีไมขอพรอม ISBN 

1. ระบบจะเขาสูกระบวนการขอเลข ICP ดานบนแถบเมนู เลือกบริการคำรอง ในท่ีนี้ผูขอขอมูลตองการขอเลข ICP 

ใหเลือกคำรองขอ ICP (ภาพท่ี 1) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 เลือกบริการคำรอง 

2. ระบบจะเขาสูกระบวนการขอเลข ICP โดยใหผูขอขอมูลกดเลือก “ยื่นคำรองใหม” (ภาพท่ี 2) 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ยื่นคำรองของเลข ICP ใหม 
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3. ผูขอสามารถเลือกขอมูลท่ีเคยไดกรอกไวในข้ันตอนการขอ ISBN โดยกด “คนหาจากการขอ ISBN” (ภาพท่ี 3) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 กรอกขอมูลของหนังสือโดยละเอียด 

4. คำรองขอบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแหงชาติ (CIP) จะระบุข้ันตอนการขอเปนลำดับ ซ่ึงผูขอตองดำเนินการ

ตามลำดับ ไมสามารถขามได (ภาพท่ี 4) ผูขอตองกรอกขอมูลของหนังสือใหมากท่ีสุด หัวขอใดท่ีมีเครื่องหมาย

ดอกจัน หมายถึง เปนขอมูลท่ีจำเปน เม่ือกรอกเสร็จสิ้นแลวจะเขาสูข้ันตอนตอไป  

  

ภาพท่ี 4 ข้ันตอนคำรองขอบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแหงชาติ (CIP) 
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- ตัวอยาง ปกนอก - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR Code 

ขนาด 1 x 1 นิ้ว 

DDC (ตามดวยรหัส 5 ตัว) 

วางมุมบนดานใด

ดานหน่ึงไดตาม

ความเหมาะสม 

ชื่อเรื่อง (จัดวางไดตามความเหมาะสม) 
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- ตัวอยาง ปกใน - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเรื่อง  

 

(จัดวางไดตามความเหมาะสม) 

“............ชื่อผลิตภัณฑ.............” ไดผานการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ   

เพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภยัสขุภาพ กรมควบคุมโรค ณ วันท่ี วัน เดือน ป” 

(ขนาดตัวอักษร 16 พอยท) 

ระบุคำแนะนำการอางอิงเปนภาษาอังกฤษ (Citation) แบบ Vancouver ดังนี้ Names of the 

authors (ชื่อผูแตง). Title of the book (ชื่อหนังสือ). Edition (ครั้งท่ีพิมพ). Nonthaburi: 

Department of Disease Control; Year of publication (ปท่ีพิมพ).         

(จัดวางไดตามความเหมาะสม) 

ท่ีปรึกษา 
บรรณาธิการ 
ผูชวยบรรณาธิการ 
จัดพิมพโดย 
พิมพครั้งท่ี  
สถานท่ีพิมพ 
ISBN 

(จัดวางไดตามความเหมาะสม) 

 



ห น า  | 37 
 

การเขียนเอกสารอางอิงของผลงานทางวิชาการ 

แนวทางการเขียนเอกสารอางอิง 

 1. ใหรวบรวมขอมูลของเอกสารอางอิงใหมากท่ีสุด เชน  

• ชื่อผูเขียนทุกคน ชื่อบทความหรือเอกสาร เมืองท่ีพิมพ ชื่อโรงพิมพ ปท่ีพิมพ เลขหนาแรก และ
หนาสุดทาย หรือ 

• ชื่อวารสารท่ีพิมพ ปท่ีพิมพ หมายเลขฉบับยอย เลขหนา หรือ 

• ชื่อ website วันท่ีเก็บขอมูล 

• ฯลฯ 
 2. ศึกษาระบบการเขียนเอกสารอางอิงของวารสารท่ีจะสงตีพิมพ  
 3. ปรับรายการเอกสารอางอิงตามรูปแบบท่ีวารสารกำหนด 

เอกสารอางอิง ท่ีใชกันท่ัวไปมี 3 แบบ 
1. ระบบตัวเลข (Numerical system) เชน แบบ Vancouver , AMA , NLM (National Library of 

Medicine)  
2. ร ะ บ บ ชื่ อ ผู นิ พ น ธ  - ป  (Author-Year system) เช น  Harvard, American Psychological 

Association (APA) หรือ Chicago (Turabian) style 
3. ระบบเชิงอรรถหรืออธิบายความ (Footnote style) เชน University of Leicester footnote style) 

การอางอิงในเนื้อเรื่องตามระบบ Vancouver : เอกสารอางอิงท่ีเปนวารสาร 
 
 
 
 
1. ชื่อผูแตง อาจจะหมายถึง ผูเขียน ผูแปล ผูรวบรวม บรรณาธิการ หรือหนวยงาน 
 - ผูแตงท่ีเปนชาวตางประเทศ ใหเขียนชื่อสกุลข้ึนกอน ตามดวยอักษรยอของชื่อตนและชื่อกลาง  
โดยไมตองมีเครื่องหมายใดๆ ค่ัน  
 - ชื่อผูแตงเปนคนไทย ใหเขียนแบบภาษาไทย ใหเขียนแบบภาษาไทยโดยการเขียนชื่อและนามสกุลเปน
คำเต็ม - ถาผูแตงมีหลายคนแตไมเกิน 6 คน ใหใสชื่อทุกคนโดยใชเครื่องหมายจุลภาค (comma - ,)  
ค่ันระหวางแตละคนและหลังชื่อสุดทายใชเครื่องหมายมหัพภาค (fullstop - .) กรณีผูแตงเกิน 6 คน ใหใสชื่อ 
ผูแตง 6 คนแรก ค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาค (comma - , ) และตามดวย et al. และภาษาไทยใชคำวา “และคณะ”  
2. ชื่อบทความ 
 - บทความเปนภาษาอังกฤษ ชื่อบทความใชอักษรตัวใหญเฉพาะตัวแรกและชื่อเฉพาะ นอกจากนั้นใช
อักษรตัวเล็กท้ังหมด ยกเวนคำเฉพาะ เชนชื่อคน ชื่อหนวยงาน หรือชื่อสถานท่ี เม่ือจบชื่อบทความใหใช
เครื่องหมายมหัพภาค (full stop - .)  
 - บทความภาษาไทย ใหเขียนแบบคำไทย 
 
 

รูปแบบพ้ืนฐาน :  

ลำดับท่ีอางอิง. ชื่อผูแตง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปพิมพ; เลมท่ีของวารสาร (Volume):หนาแรก-หนาสุดทาย. 

เอกสารอางอิงทุกรายการจะใชเครื่องหมายวรรคตอนเปนแบบมาตรฐานเดียวกัน 
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3. ชื่อวารสาร  
 - ใชชื่อยอตามมาตรฐานสากลท่ีกำหนดไวใน Index Medicus โดยตรวจสอบไดจาก Journals in 
NCBI Databases จัดทำโดย National Library of Medicine (NLM) ซ่ึงคำยอเหลานี้ไดยึดตามกฎการเขียน
ค ำ ย อ ข อ ง  American National Standard for Information Sciences - Abbreviation of Titles of 
Publications. 
 - สำหรับวารสารภาษาไทย ยังไมมีชื่อยออยางเปนทางการ ใหใชชื่อเต็มท่ีปรากฏท่ีหนาปก เชน
วารสารวิชาการสาธารณสุข ขอนแกนวารสาร จดหมายเหตุทางการแพทย จุฬาลงกรณเวชสาร เชียงใหมเวช
สาร สารศิริราช ฯลฯ 
4. ป และเลมท่ี (volume) และฉบับท่ี (number/issue) เนื่องจากวารสารสวนมากจะมีเลขหนาตอเนื่องกัน 
ท้ังป ตั้งแตฉบับท่ี 1 ไปจนจบฉบับสุดทาย การลงรายการแบบ Vancouver จึงใหใส เฉพาะปและเลมท่ีเทานั้น 
ไมตองใสเดือน วันท่ีและฉบับท่ี 
5. เลขหนา (Page) ใหใสเลขหนาแรก-หนาสุดทาย โดยใชแบบยอ - ตัวเลขเต็มสำหรับหนาแรก และตัวเลขซ้ำ
ออกสำหรับเลขหนาสุดทาย เชน 
 หนา 10-18 ใช 10-8; หนา S104-S111 ใช S104-11; หนา 198-201 ใช 198-201; หนา 104S-
111S ใช 104S-11S 

ตัวอยางการอางอิงในเนื้อเรื่องตามระบบ Vancouver : เอกสารอางอิงท่ีเปนวารสาร 
(ตาม Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals) 
 1. You CH, Lee KY, Chey RY, Menguy R. Electrogastrographic study of patients with 
unexplained nausea, bloating and vomiting. Gastroenterology 1980;79(2):311-4. 
 2. ณัฐธิดา จินดาพล, พัชราภรณ คุณูปถัมภ, พิชยานี ธีระศิลป, นันทวรรณ กิติกรรณากรณ.  วิกฤต
ระบบประกันสุขภาพสิทธิการรักษาพยาบาลสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการไทย.  ศรีนครินทรเวชสาร 
2557;29(2):199-206. 

การอางอิงในเนื้อเรื่องตามระบบ Vancouver : เอกสารอางอิงท่ีเปนหนังสือ 
 
 
 
 

1. ชื่อผูแตง อาจจะเปนบุคคล หนวยงาน บรรณาธิการ (editor) หรือคณะบรรณาธิการ (editors) ใหใช
ขอกำหนดเดียวกันกับชื่อผูแตงในการอางอิงบทความจากวารสาร 

2. ชื่อหนังสือ ใหใชตัวอักษรตัวใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อหนังสือ 
3. ครั้งท่ีพิมพ (Edition) ถาเปนการพิมพครั้งท่ี 1 ไมตองใสสวนนี้  
4. เมืองท่ีพิมพหรือสถานท่ีพิมพ (Place of publication) ใหใสชื่อเมืองท่ีสำนักพิมพตั้งอยู ถามีหลายเมืองใหใช

เมืองแรก ถาเมืองไมเปนท่ีรูจักใหใสชื่อยอของรัฐหรือประเทศ ถาหากไมปรากฏเมืองท่ีพิมพใหใชคำวา n.p. 
ซ่ึงยอมาจาก no place of publication และ ภาษาไทยใชคำวา ม.ป.ท. ยอมาจากคำวา ไมปรากฏสถานท่ีพิมพ  

5. สำนักพิมพ ใหใสเฉพาะชื่อสำนักพิมพตามท่ีปรากฏในหนังสือ แลวตามดวยเครื่องหมายอัฒภาค (semicolon - ;)  
6. ป พิมพ  (Year) ให ใส เฉพาะตัว เลข ป  พ .ศ . ถ าเปนหนั งสื อภาษาไทย หรือ ค .ศ . ถ าเป นหนั งสื อ

ภาษาตางประเทศ แลวจบดวยเครื่องหมาย มหัพภาพ (.) 

รูปแบบพ้ืนฐาน :  

ลำดับท่ีอางอิง. ชื่อผูแตง. ชื่อหนังสอื. ครั้งท่ีพิมพ (edition). เมืองท่ีพิมพ: สำนักพิมพ; ปท่ีพิมพ. 
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การอางอิงบทหนังสือท่ีมีผูเขียนเฉพาะบท และบรรณาธิการของหนังสือ  
  
 
 
 
ตัวอยางการอางอิงในเนื้อเรื่องตามระบบ Vancouver : เอกสารอางอิงท่ีเปนวารสาร 
 1. Colson JH, Armour WJ. Sports injuries and their treatment. 2nd ed. London: S. Paul, 1986. 
 2. Weinstein L, Swartz MN. Pathologic properties of invading microorganisms. In: 
Sodeman WA Jr, Sodeman WA, editors. Pathologic physiology: mechanisms of disease. 
Philadelphia: Saunders, 1974. p. 457-72. 

การอางอิงในเนื้อเรื่องตามระบบ Vancouver : เอกสารอางอิงท่ีเปนหนังสือประกอบการประชุม/รายงาน 
การประชุม (Conference proceeding) 
 
 
 
 
ตัวอยางการอางอิงในเนื้อเรื่องตามระบบ Vancouver : เอกสารอางอิงท่ีเปนหนังสือประกอบการประชุม/
รายงานการประชุม (Conference proceeding) 
 1. Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. 
Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 
Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996. 

การอางอิงในเนื้อเรื่องตามระบบ Vancouver : การอางอิงบทความท่ีนำเสนอในการประชุม หรือสรุปผล 
การประชุม (Conference paper) 
 
 
 
 
ตัวอยาง การอางอิงในเนื้อเรื่องตามระบบ Vancouver : การอางอิงบทความท่ีนำเสนอในการประชุม หรือ
สรุปผลการประชุม (Conference paper) 
 Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in 
medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. 
Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, 
Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561-5. 

การอางอิงในเนื้อเรื่องตามระบบ Vancouver : เอกสารอางอิงท่ีเปนวิทยานิพนธ 

 
 

รูปแบบพ้ืนฐาน:  

ลำดับท่ีอางอิง. ชื่อผูเขียน. ชื่อบท. ใน หรือ In: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ/editor(s). ชื่อหนังสือ. ครั้งท่ี

พิมพ. เมืองท่ีพิมพ: สำนักพิมพ; ปพิมพ. หนา/P. หนาแรก-หนาสุดทาย. 
 

รูปแบบพ้ืนฐาน:  

ลำดับท่ีอางอิง. ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อเรื่อง. ชื่อการประชุม; วัน เดือน ปท่ีประชุม; สถานท่ีจัด

ประชุม. เมืองท่ีพิมพ: สำนักพิมพ; ปพิมพ. 

รูปแบบพ้ืนฐาน:  

ลำดับท่ีอางอิง. ชื่อผูเขียน. ชื่อเรื่อง. ใน/In: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ/editor. ชือ่การประชุม; วัน เดือนปท่ี

ประชุม; สถานท่ีจัดประชุม, เมืองท่ีประชุม. เมืองท่ีพิมพ: ปท่ีพิมพ. หนา/p. หนาแรก-หนาสุดทาย. 

รูปแบบพ้ืนฐาน:  

ลำดับท่ีอางอิง. ชื่อผูนิพนธ. เรื่อง [ประเภท/ระดับปริญญา]. เมืองท่ีพิมพ: มหาวิทยาลัย; ป ท่ีไดรับปริญญา. 

จำนวนหนา. 
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ตัวอยางการอางอิงในเนื้อเรื่องตามระบบ Vancouver : เอกสารอางอิงท่ีเปนวิทยานิพนธ 
 1. Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization 
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สัญลักษณเบื้องตนการเขียน Flow Chart 

สัญลักษณ ช่ือเรียก ความหมาย 
 จุดเริ่มตน (Start) /จุดสิ้นสุด (Stop) 

 
 
 

จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของการ
ดำเนินงาน 

 กระบวนการดำเนินงาน/ 
การปฏิบัติงาน (Process) 
 
 

จุดท่ีแสดงถึงกระบวนการ
ดำเนินงาน/การปฏิบัติ 

 การตัดสินใจ (Decision) 
 
 
 

จุดท่ีตองเลือกปฏิบัติอยางใด
อยางหนึ่ง/การตัดสินใจ 

 การนำขอมูลเขา-ออกท่ัวไป (General 
input/putout) 
 
 

จุดท่ีจะนำขอมูลเขามาจาก
ภายนอกหรือนำขอมูลออกสู
ภายนอก 

 
 
 

จุดเชื่อมตอในหนาเดียวกัน (On page 
connection ) 
 
 

จุดเชื่อมตอของกระบวนการ
ดำเนินงานในหนาเดียวกัน 

 จุดเชื่อมตอหนากระดาษ (Off page 
connection) 
 

จุดเชื่อมตอกระบวนการ
ดำเนินงานท่ีอยูคนละ
หนากระดาษ 

 
 
 
 

 

ทิศทาง (Flow line) ทิศทางข้ันตอนการดำเนนิงาน 
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กรมควบคุมโรค 
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