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งานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ 

ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์



สรุปขนัตอนและกระบวนการออกแบบโครงการ

หน่วยงาน กรอกแบบฟอร์ม แสดงความประสงค ์

ส่วนแผนฯ. ตดิตอ่กลบัเพอืนดัวนัประชมุ 

ส่วนแผนฯ. ทาํหนงัสือตอบกลบั

หน่วยงานเลือกวิธีออกแบบ 

หน่วยงาน ดาํเนนิการจดัจา้ง

โดยอตัราค่าจา้งออกแบบ
เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ.

จดัจา้งออกแบบ
ตามขนัตอนพสัดฯุ.

แบบรูปรายการ
และราคากลาง

จดัซือจดัจา้งก่อสรา้ง
ตามขนัตอนพสัดฯุ.

สว่นแผนฯ.ส่งบคุลากร
เขา้รว่มเป็นกรรมการ
ดาํเนนิการจา้งออกแบบ

สว่นแผนฯ.ส่งบคุลากร
เขา้รว่มเป็นกรรมการ
-กรรมการตรวจรบัแบบ
-กรรมการจดัทาํแบบรูปรายการ

สว่นแผนฯ.ส่งบคุลากร
เขา้รว่มเป็นกรรมการ
-กรรมการกาํหนดคณุลกัษณะ
-กรรมการพจิารณาผล
-กรรมการตรวจรบัฯ/ควบคมุงาน

-กรรมการกาํหนดราคากลาง

แบบก่อสรา้ง
(Construction Drawing)

ส่วนแผนฯ.จดัทาํราคากลาง

1 2

วงเงนิงบประมาณไม่เกนิ , ,  บาท

วงเงนิงบประมาณ , , - , ,  บาท

ออกแบบฯ. เพอืจดัทาํ

วิธีทีวิธีที

กาํหนดโครงการ (Architectural Programming)

ส่วนแผนฯ. ออกแบบทงัหมด
และจดัทาํแบบก่อสรา้ง 

หมายเหตุ

วิธีนีจะดาํเนนิการเมอืได้
อตัราวิศวกรไฟฟา้แลว้

วงเงนิงบประมาณไม่เกนิ , ,  บาท

วงเงนิงบประมาณ , , - , ,  บาท

(Construction Drawing)

วงเงนิงบประมาณไม่เกนิ , ,  บาท

วงเงนิงบประมาณเกนิ , ,  บาท



ขัน้ตอนการออกแบบโครงการ 
ขั้นตอนที่ 1 ก ำหนดโครงกำร (Architectural Programming) 

เบือ้งต้นคือกำรให้ค ำปรึกษำและขอข้อมูลส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน เพ่ือใช้เป็นกำรวำงแผน 

ก ำหนดแนวทำงกำรออกแบบ ได้แก่ ควำมต้องกำรใช้สอย ศักยภำพของที่ตั้งอำคำรหรือบริบท งบประมำณ 

เบื้องต้นท ำกำรสรุปควำมต้องกำรข้ันต้น โดยในขั้นตอนนี้อำจจะมีกำรพบปะพูดคุย เพื่อปรับควำมเข้ำใจต่ำง ๆ 
ให้ตรงกัน 
ขั้นตอนที่ 2 แบบร่ำงเบื้องตัน (Preliminary Design) 

เป็นกำรสังเครำะห์ข้อมูลที่ได้รับมำแล้ว มำพัฒนำเป็นแบบร่ำงอย่ำงง่ำยๆ เพื่อเริ่มออกแบบ ทำง
ผู้ออกแบบจะท ำกำรวำงแนวควำมคิดในกำรออกแบบ และผังพื้นในกำรใช้สอย ให้พิจำรณำ รูปแบบกำร
ออกแบบรวมทั้งก ำหนดคุณภำพของพ้ืนที่กำรใช้งำนต่ำง ๆ น ำเอำพ้ืนที่ต่ำง ๆ มำจัดวำงลงไปในที่ตั้ง เพื่อหำ 
ต ำแหน่งที่เหมำะสมหรือวำงผังพ้ืนที่ใช้สอย อย่ำงง่ำยๆ ผนวกแนวควำมคิด (Concept) ที่สอดคล้องกับบริบท 

และกำรใช้งำนรวมถึงพัฒนำแบบ (Design development) ให้มีควำมละเอียด ก ำหนดขนำดพื้นที่กำรใช้งำน 
และทำงสัญจรที่เหมำะสมเพ่ิมรำยละเอียด ช่องเปิด ประตู สุขภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ ระบวัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง 
รวมถึงวัสดุตกแต่ง ก ำหนดระดับควำมสูง ต ำแหน่งระยะ โดยจะน ำสนอเป็นภำพ Perspective ที่เสมือนจริง 
หรือ Model ที่ใกล้เคียงกับงำนออกแบบ ที่จะสร้ำงจริงมำกที่สุด เพ่ือให้สำมำรถจินตนำกำรงำนทั้งหมดได้ 
ชัดเจน 
ขั้นตอนที่ 3 แบบก่อสร้ำง (Construction Drawing) 

เป็นกำรพัฒนำแบบให้มีควำมละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นแบบอ้ำงอิงที่มีกำรก ำหนดระยะ 

ขนำดและระบุวัสดุที่ใช้น ำสนอในรูปแบบ ผังบริเวณ แปลน รูปด้ำน และ รูปตัด ในกรณีที่แบบมีควำมซับซ้อน 
จ ำเป็นต้องเพ่ิมแบบขยำยรำยละเอียดรวมถึงงำนระบบวิศวกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบที่มีรำยละเอียด 

ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอต่อกำรก่อสร้ำงต่อไป 

ก าหนดงบประมาณเบื้องต้น 
โดยวิธีประมำณรำคำจำกจ ำนวนพื้นที่อำคำร 

เป็นวิธีประมำณรำคำโดยหำจ ำนวนพื้นที่ของอำคำรแล้วคูณด้วยรำคำค่ำก่อสร้ำงต่อหน่วยพื้นที่ 
ซึ่งได้มำจำกสถิติผลกำรประมำณรำคำโดยละเอียดของงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกัน ที่ได้เคยท ำกำรประมำณ 

รำคำไว้แล้ว เช่น 

- งำนปรับปรุงห้องเรียน
รำคำ 6,000 - 12,000 บำทต่อตำรำงเมตร
(ไม่รวมงำนระบบโสตน์ และครุภัณฑ์)
ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับปริมำณพ้ืนที่กำรกั้นผนัง ปริมำณประตูหน้ำต่ำง ควำมซับซ้อนของงำน และกำรก ำหนด

รำยละเอียด วัสดุ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ 



แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ในการออกแบบโครงการก่อสร้าง 
เพื่อเสนอของบประมาณประจ าปี 25..... 

 
วันที ่                       
หน่วยงาน                       
ชื่อโครงการ   
    
 

ประเภทโครงการ  1. สิ่งก่อสร้ำงใหม่  

(ท ำเครื่องหมำยในช่องว่ำง)  2. ปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงเดิม   
 
ความต้องการโดยสรุป        
       
       
       
       
       
ชื่อผู้ติดต่อประสานงานโครงการ      โทร.  
 
 ลงชื่อ                                  เจ้ำของโครงกำร 
 (                                ) 
 …..…/…………/…...…… 
 
    
วันทีร่ับเอกสาร                         
ส่วนแผนและยุทธศำสตร์จะติดต่อกลับไปภำยในเวลำ 5 วันท ำกำรเพ่ือนัดดูสถำนที่ และเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 
วันทีต่ิดต่อกลับ                         
วันนัดดูสถานที่                         
วันที่สรุปการจัดท าแผนและรายละเอียดในการออกแบบ                         
 
 ลงชื่อ                                      .  
 (                                         ) 
 หัวหน้ำงำนวำงแผนพัฒนำด้ำนกำยภำพ 
 ……/…………/……… 

 

 

ส่วนท่ี 1 : ส่วนเจ้าของโครงการ 

ส่วนท่ี 2 : ส่วนของส่วนแผนและยุทธศำสตร์ 



แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ในการก าหนดราคากลาง 

โครงการ : …………………………………………………………………………………………. 
 
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม 

วันที่                        

หน่วยงาน                         

 ตำมที่ส่วนแผนและยุทธศำสตร์ได้ก ำหนดแนวทำงกำรก ำหนดรำคำกลำงของงำนก่อสร้ำง
เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องนั้น(คณะ,สถำบัน,ส ำนัก,ศูนย์,ส่วนงำน)....................................... 
....................................................... มีควำมประสงค์จะให้ ส่วนแผนและยุทธศำสตร์ช่วยเป็นผู้บริหำรจัดกำรใน
กำรจัดท ำรำคำกลำงโครงกำร....................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
โดยมอบหมำยให้..........................................................โทร...............................................เป็น ผู้ประสำนงำน 

 

 ลงชื่อ                                  เจ้ำของโครงกำร 

  (                                ) 
 ต ำแหน่ง.................................................. 
  

 หมายเหตุ : กำรจัดสถำนที่ประชุมและเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงหน่วยงำนเป็นผู้ด ำเนินกำร 
 
 

 
 

  

 

วันทีร่ับเอกสาร                         

วันทีต่ิดต่อกลับ                         
 

 ลงชื่อ                                      .  

 (                                         ) 
 หัวหน้ำงำนวำงแผนพัฒนำด้ำนกำยภำพ 

 ……/…………/……… 

ส่วนท่ี 1 : ส่วนเจ้าของโครงการ 

ส่วนท่ี 2 : ส่วนของส่วนแผนและยุทธศาสตร์ 



สวนแผนและยุทธศาสตร สํานักงานอธิการบดี ช้ัน 5

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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