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คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

กระบวนงานหลักที ่3 การพัฒนาเครือข่ายการท างานสุขภาพจิต 
กระบวนงานย่อยที ่3.2 การฝึกอบรม/ถ่ายทอดความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
 

1. ขอบเขตการใช้งานของคู่มือ 
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมการใช้งานของหน่วยงานวิชาการในสังกัดกรมสุขภาพจิต เช่น             

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต  กองส่งเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพจิต  และหน่วยบริการจิตเวช รวมถึง
ศูนย์สุขภาพจิต 

2. ข้อก าหนดที่ใช้ในการจัดท าคู่มือ / ออกแบบกระบวนงาน  
  กรมสุขภาพจิตเป็นหนึ่งในกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข มีพันธกิจหลักในการสร้างการมี 
ส่วนร่วมเพ่ือให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัยสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ควบคู่กับการสนับสนุนการพัฒนา 
ระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ ด้วยวิธีการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมที่ได้ไปฝึกอบรม
และถ่ายทอดความรู้เพื่อเป็นการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้แก่ประชาชน ตลอดจนถ่ายทอดแก่ 
เครือข่ายเพื่อให้สามารถจัดระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช รวมทั้งการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
ได้ โดยมีการพัฒนากลไกการด าเนินงานสุขภาพจิตเพื่อก าหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ  
  ส านักวิชาการสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต จัดท าข้อก าหนดการฝึกอบรม/ถ่ายทอดความรู้เฉพาะ
ทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานดังนี ้

2.1 แนวทางการฝึกอบรมของ World Federation For Medical Education (WFME)  
3. ค าจ ากัดความ  

การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบให้แก่บุคคลหรือกลุ่มคน 
โดยมุ่งที่จะก่อให้เกิดหรือพัฒนาความรู้ ทักษะ ปรับทัศนคติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ประกอบกัน ตาม
ความจ าเป็นที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้เข้าอบรม และจุดม่งหมายในการพัฒนาองค์การ 

หลักสูตรการฝึกอบรม หมายถึง หัวข้อวิชา เนื้อหาสาระ วิธีการ กิจกรรม ประสบการณ์ที่ผู้จัดการ 
ฝึกอบรมจัดให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ทักษะ และปรับทัศนคติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามทิศทางที่ได้ตั้ง
วัตถุประสงค์ไว ้

การประกันคุณภาพการฝึกอบรม หมายถึง การด าเนินการตามระบบ และกลไกในการควบคุม 
ตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ ตามดัชนีตัวบ่งช้ีที่ปรากฏเพื่อยกระดับการฝึกอบรมให้
มีคุณภาพ และมาตรฐานเดียวกัน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้ารับการอบรมว่าหลักสูตรการฝึกอบรมนั้นมีคุณภาพ 
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

มาตรฐาน (Standard Development) หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ/คุณภาพที่
ประสงค์ให้เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นหลักในการก ากับดูแลการตรวจสอบประเมินผล 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

4.1 การประเมินความต้องการและปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของเครือข่ายทั้งในและนอกกรม
สุขภาพจิต 

4.2 รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ภาวะสุขภาพจิตและจิตเวชจากรายงานประจ าปี การประชุมของผู้นิเทศ 
ข้อมูลการตรวจราชการ และผลการส ารวจภาวะสุขภาพจิตและจิตเวชของพื้นที่  

4.3 ก าหนดองค์ความรู้การฝึกอบรม/ถ่ายทอด 
4.4 การออกแบบการฝึกอบรม/ถ่ายทอด นวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 

ให้สอดคล้องกบัข้อมูลจากข้อ 4.1- 4.3 และบริบทของแต่ละพื้นที ่ 
4.5 ด าเนินการฝึกอบรม/ถ่ายทอด นวัตกรรม องค์ความรู ้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ตาม

ข้อ 4.4  
4.6 ประเมินผลการฝึกอบรม/ถ่ายทอด นวัตกรรม องค์ความรู ้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวช  
4.7 สรุปและรายงานผลการฝึกอบรม/ถ่ายทอด นวัตกรรม องค์ความรู ้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและ

จิตเวช  
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5. Work Flow ของกระบวนงาน 
(ระบุ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามล าดับที่ ที่แสดงไว้ใน ข้อ 4.  อธิบายวิธีการท างานด้วยผังงาน  (Flow Chart)  

และก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งผู้รับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลาที่ใช้      
ในการด าเนินงาน

แต่ละขั้นตอน 

ผู้รับผิดชอบ            
การด าเนินงาน                 

ในแต่ละขั้นตอน* 

5.1 การประเมินความต้องการและ
ปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของ
เครือข่ายทั้งในและนอกกรม
สุขภาพจิต 

 
1 เดือน   

5.2 รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ภาวะ
สุขภาพจิตและจิตเวชจากรายงาน
ประจ าปี การประชุมของผู้นิเทศ 
ข้อมูลการตรวจราชการ และผลการ
ส ารวจภาวะสุขภาพจิตและจิตเวช
ของพื้นที่  

 1 เดือน  

5.3 ก าหนดองค์ความรู้การฝึกอบรม/
ถ่ายทอด 
 

 2 สัปดาห์  

5.4 การออกแบบการฝึกอบรม/
ถ่ายทอด นวัตกรรม องค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
ให้สอดคล้องกับข้อมูลจากข้อ 5.1- 
5.3 และบริบทของแต่ละพื้นที่  

                       2 สัปดาห์  

5.5 ด าเนินการการฝึกอบรม/
ถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
ตามข้อ 5.4  

 1 เดือน แพทย์ประจ าบ้าน 

5.6 ประเมินผลการฝึกอบรม/
ถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวช  

 1 สัปดาห์ แพทย์ประจ าบ้าน 

5.7 สรุปและรายงานผลการ
ฝึกอบรม/ถ่ายทอด นวัตกรรม องค์
ความรู้ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต
และจิตเวช  

 
1 สัปดาห์ แพทย์ประจ าบ้าน 

No 

                            yes 
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6. ความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างด าเนินงาน และแนวทางการจัดการ/ควบคุมความเสี่ยงหรือ
ผลกระทบ 

6.1 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ไม่สามารถท าการศึกษาวิจัยไม่ส าเร็จ 
6.2 สถานการณ์โรคระบาด เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรคซาร์ส (SARS 

Coronavirus)  เป็นต้น  
6.3 สถานการณ์การเกิดภัยธรรมชาติ  
แนวทางการจัดการ/ควบคุมความเสี่ยง คือ การปรับรูปแบบและวิธีการฝึกอบรมและถ่ายทอดผลการ
ถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู ้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ให้เหมาะสมกับสถานการณ์  

 
7 ตัวชี้วัดควบคุมคุณภาพของกระบวนงานแต่ละขั้นตอน และแนวทางการติดตามประเมินผล                

การด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
7.1 การประเมินผลในระดับภาพรวมและการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
7.2 การประเมินความพึงพอใจในแต่ละขั้นตอนของการฝึกอบรมและการถ่ายทอด  
7.3 การประเมินผลการน าไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย  

8 ตัวชี้วัดความส าเร็จโดยรวมของกระบวนงาน และแนวทางการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน         
ตามตัวชี้วัด 

8.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพจิตและ  
     จิตเวช  
8.2 สรุปรายงานผลการประเมินการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช  

 
9 เอกสารอ้างอิง 

9.1 แนวทางการฝึกอบรมของ World Federation For Medical Education (WFME)  
9.2 เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ฉบับ พ.ศ. 2561 
10 แบบฟอร์มที่ใช้ 

10.1 แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ของกรมสุขภาพจิต 
ปีงบประมาณ 2564  

11 ช่องทางการรบัฟังข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะต่อการด าเนนิงานตามกระบวนงาน 
11.1 สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ส านักวิชาการสุขภาพจิต  

อาคาร 1 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000   

11.2  E-mail : residencytraing.cmh@gmail.com 
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ภาคผนวก 
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แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจต่อการอบรม/สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการตาม โครงการของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2564 

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ (ส าหรับผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กรอก) 
  โครงการอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการ..............................................................................  

  ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม กิจกรรมที ่3 ........................................................................................ 
  วันที ่......................................................................................................................................................  

ค าชี้แจงส าหรบัผู้ตอบแบบสอบถาม  
 แบบสอบถามนี้ใช้ส าหรับส ารวจความพึงพอใจของผู้เขา้รับการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อน าข้อมูล
ที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้ และน าไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการที่ต่อเนื่องและเกี่ยวข้องต่อไป  
ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

1. เพศ  1) ชาย   2) หญิง 
2. อายุ 
 1) ต่ ากว่า 20 ปี  2) 20-29 ปี    3) 30-39 ปี  
 4) 40-49 ปี   5) 50-59 ปี   6) 60 ปีขึน้ไป 

     3. การศึกษา        
            1) ต่ ากว่าปริญญาตร ี 2) ปรญิญาตรี         3) ปริญญาโท       4) ปรญิญาเอก 

4. ต าแหน่ง 
 1) แพทย ์   2) นักจิตวิทยา             4) นักวิชาการสาธารณสุข 
 5) พยาบาล   6) นักสังคมสงเคราะห ์   7) คร ู     
 8) แกนน าชุมชน   9) อาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน     
 10) อื่นๆ ระบุ........................................ 

5. งานที่ท่านรบัผิดชอบ 
 กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    อื่นๆ ระบุ........................    

6. หน่วยงานที่ท่านสังกัด 
 1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  2) โรงพยาบาลศูนย ์
 3) โรงพยาบาลทั่วไป    4) โรงพยาบาลชุมชน    

  5) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  6) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
  7) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  8) ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 9) กรม/กอง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข     ระบุ ........................................................... 
10) กรม/กอง นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ระบุ ........................................................... 
 11) หน่วยงานในสังกัดสุขภาพจิต ระบุ ................................................................................. 
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ส่วนที่ 2   ความพึงพอใจตอ่การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2564 
โปรดท าเครื่องหมาย  ในชอ่งที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ประเดน็การประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1.  เนื้อหาความรู้ที่ได้รับ      
    1.1  เหมาะสมทันยุคสมัย      
    1.2  เข้าใจง่าย      
    1.3  น าไปใช้ประโยชน์ได้      
    1.4  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ      
    1.5 ตรงกับความต้องการ      
2.  สื่อ / เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้ (เช่น 

หนังสือ  คู่มือ แผ่นพับ CD ฯลฯ) 
     

    2.1  ดึงดูดความสนใจ      
    2.2  ง่ายต่อการน าไปใช้      
    2.3  เหมาะสมกับผู้รับความรู ้      
    2.4  มีความเพียงพอต่อจ านวนผู้รับความรู้      
3.  รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ (เช่นการบรรยายการฝึก

ปฏิบัติ การท ากิจกรรม การดูงาน การท ากลุ่ม การท า
กิจกรรมค่าย ฯลฯ) 

     

    3.1  ทันยุคสมัย      
    3.2  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์        
    3.3  เข้าใจง่าย      
    3.4  น าไปใช้ได้      
4. วิทยากร      
    4.1 สอนตรงกับเนื้อหา      
    4.2 สอนเขา้ใจง่าย      
    4.3 เปิดโอกาสให้สอบถาม/แสดงความคิด      
    4.4 ตอบข้อสักถามตรงประเด็น      
    4.5 ความรู้ในเน้ือหาที่บรรยาย      
5.  ระยะเวลาที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้มีความเหมาะสม       
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ส่วนที่ 3 การทบทวนตนเองภายหลังเขา้ประชุมปฏิบัตกิารฯ ครั้งนี้ (AAR : After Action Reviews) 
1. ท่านชื่นชอบอะไรใน ครั้งนี้............................................................................................................................ 

2. สิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ จากการเขา้ร่วมประชุมปฏิบัติการฯครั้งนี้ (ได้ความรู้/ แนวคิดใหม่ๆ  / และเห็นคณุค่า/ 
เกิดแรงบันดาลใจ ฯลฯ)………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ท่านจะน าการเรียนรู้ไปใช้ประโยชนอ์ะไร………………………………………………………………………………….……… 
4. ความต้องการสนับสนุนด้านวิชาการ............................................................................................................. 

5. ความคิดเห็นต่อวิทยากร............................................................................................................................... 

…………………………...………………………….…………………………...…………………………....………………….....……….. 
6. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ 

......................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


