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คู่มือการปฏิบัติงาน 
 
กระบวนงานหลักที ่1  การพัฒนาวิชาการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานสุขภาพจิต 
กระบวนงานย่อยที่1.2 การพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
 
 
 

1. ขอบเขตการใช้งานของคู่มือ 
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมการใช้งานของหน่วยงานวิชาการในสังกัดกรมสุขภาพจิต เช่น กองบริหาร

ระบบบริการสุขภาพจิต  กองส่งเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพจิต  และหน่วยบริการจิตเวช รวมถึงศูนย์สุขภาพจิต 
 
 
2. ข้อก าหนดที่ใช้ในการจัดท าคู่มือ / ออกแบบกระบวนงาน  

ด้วยกรมสุขภาพจิตเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนงานวิชาการทางสุขภาพจิตและจิตเวชระดับประเทศ 
“การพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช” จึงเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนงานดังกล่าว  ผู้พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช จึงควรตระหนักถึง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ฯ ดังต่อไปนี้ 

1) พระราชกฎษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2561  
2) จุดยืนยุทธศาสตร์ของกรม เรื่อง เป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลทางวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือการ 

พัฒนางานสุขภาพจิต 
3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของกรมฯ : พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช 

เป้าประสงค์ที่ 2.2 หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต มีความเชี่ยวชาญทางการบริการและวิชาการด้านสุขภาพจิต
และจิตเวช  

4) ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ต้องการองค์ความรู้ที่เข้าใจง่าย 
เหมาะสมกับบริบทของผู้ใช้และพ้ืนที่ 
 
 
3. ค าจ ากัดความ 

องค์ความรู้ หมายถึง ผลิตผลทางสารสนเทศวิชาการที่พัฒนาขึ้นในงานสุขภาพจิตและจิตเวช หรือน าเข้า
มาใช้งานการถ่ายทอดเผยแพร่ อันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาเป็นที่ยอมรับ โดยมีขั้นตอนวิธีการ
ชัดเจนด าเนินงานพัฒนา โดยมุ่งหวังน าไปประโยชน์กับงานปฏิบัติต่างๆ ทั้งงานส่งเสริม งานป้องกัน                           
งานบ าบัดรักษา งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และงานบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต  ไม่จ ากัดขอบเขตเวลา โดยมี
คุณลักษณะที่ส าคัญ คือ มีการจัดเป็นหมวดหมู่ได้อย่างมีมาตรฐาน มีการจัดรูปแบบการถ่ายทอดเผยแพร่ได้อย่าง
เหมาะสม และเป็นที่เข้าใจง่ายกับผู้ปฏิบัติงาน ยอมรับกันในกลุ่มนักวิชาการ 
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นวัตกรรม หมายถึง ผลิตผลที่พัฒนาขึ้นใหม่ของงานสุขภาพจิตและจิตเวช หรือน าเข้ามาใช้งานอันเป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นใหม่จากกระบวนการเป็นที่ยอมรับของการพัฒนา โดยมีขั้นตอนวิธีการชัดเจนด าเนินงานพัฒนา โดย
มุ่งหวังน าไปประโยชน์กับงานปฏิบัติต่างๆ ทั้งงานส่งเสริม งานป้องกัน งานบ าบัดรักษา งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ
งานบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต และเป็นไปเพ่ือน าขึ้นทะเบียน/ขึ้นบัญชี/จดเลขมาตรฐาน/จดทรัพย์สินทาง
ปัญญาอันเป็นที่ยอมรับตามหลักปฏิบัติของไทยหรือหลักสากล (ภายในระยะเวลาส าเร็จแล้วไม่เกินก าหนด
อย่างเช่น 5 ปี 10 ปี) มีขอบเขตเวลาที่ใช้เรียกนวัตกรรมอีกด้วย 
 

ประเภท/รูปแบบของนวัตกรรม ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดภายใต้เกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ 
 1) นวัตกรรมบริการ (service innovation) เป็นการปรับปรุงคุณภาพบริการหรือสร้างบริการใหม่  
(new or improved service) ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์และบริการ 

2) นวัตกรรมการส่งมอบบริการ (service delivery innovation) เป็นการให้บริการในรูปแบบใหม่ หรือที่
แตกต่างไปจากเดิม (new or different way of providing a service) 

3) นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ(administrative or organizational innovation)  
เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การใหม่ ตลอดจนการสร้างระบบงานหรือกระบวนงานใหม่ 

4) นวัตกรรมทางความคิด (conceptual innovation) เป็นการสร้างมุมมองใหม่ หรือการแสวงหาหนทาง
ใหม่ ในการวิ เคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมทั้ งการโต้แย้งสมมติฐาน เดิม ตลอดจนการเปลี่ ยนแปลง 
ตัวแสดงที่เก่ียวข้องเพ่ือผลักดันความคิดใหม่  

5) นวัตกรรมเชิงนโยบาย (policy innovation) เป็นการออกแบบนโยบายหรือ ประยุกต์ใช้เครื่องมือ 
นโยบายแบบใหม่ซึ่งส่งผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณ์หรือพฤติกรรมบางอย่าง 

6) นวัตกรรมเชิงระบบ (systemic innovation) เป็นการวางระบบใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงระบบที่มีอยู่ 
ในปัจจุบัน อันก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างหรือในระดับขั้นพ้ืนฐาน (systemwide change / 
fundamental transformation) หรือส่งผลกระทบต่อการปรับโครงสร้าง หรือ เปลี่ยนแปลงแบบแผน
ความสัมพนัธ์เชื่อมโยงระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ 

 
Best Practice หมายถึง ความส าเร็จของผลิตผลที่พัฒนาของงานสุขภาพจิตและจิตเวช หรือน าเข้ามาใช้

งานอันเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นจากกระบวนการเป็นที่ยอมรับของการพัฒนาอย่างมีคู่เทียบ (Benchmarking) โดยมี
ขั้นตอนวิธีการชัดเจนด าเนินงานพัฒนา โดยมุ่งหวังน าไปประโยชน์กับงานปฏิบัติต่างๆ ทั้งงานส่งเสริม งานป้องกัน 
งานบ าบัดรักษา งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และงานบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต ในระดับที่มีผลรางวัลจับต้องได้ของ
แหล่งเชิดชู เป็นสิ่งการันตี ซึ่งอาจเป็นผลงานระดับโครงการ / ระดับเขต /ระดับพ้ืนที่ ที่ท าให้การด าเนินงาน
สุขภาพจิตประสบความส าเร็จ  และอาจเป็นวิธีปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานหรือ
กิจกรรม   โดยพิจารณาจากลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

1. ผ่านการประกวดและได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ เช่น รางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติรางวัล United Nations Plubic Service Awards ขององค์กรสหประชาชาติ 

2. มีแนวโน้มของผลการด าเนินงาน (Trend) ที่ดี ในช่วง 3 ปี หรือ 3 ช่วงเวลาของการประเมิน โดยมี
การแสดงความสัมพันธ์เชิงระบบ ได้แก่ มีอะไรเป็นผลลัพธ์ (outcome , impact)  และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ (What)    มิวิธีปฏิบัติอย่างไร (How)   ปัจจัยความส าเร็จ (Why) 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
4.1 ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และทบทวนเป้าหมาย/สถานการณ์ผลการด าเนินงาน 

       ผู้รับผิดชอบหลักงานต่างๆ ของหน่วยงาน ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย พร้อมทั้ง
ทบทวนผลลัพธ์การด าเนินงานในปีที่ผ่านมาหรือสถานการณ์ทางสังคมที่อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มของปัญหาหรือ
ความต้องการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ทั้งในและต่างประเทศ เช่น จากข้อมูลด้านระบาดวิทยา ฯลฯ เพ่ือค้นหา
ช่องว่างหรือโอกาสการพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชและเลือก/ระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไขโดยใช้องค์ความรู้ 
 

4.2 บ่งชี้ขอบเขตและองค์ความรู้ส าคัญ/จ าเป็นทีต่้องพัฒนา 
     น าข้อมูลที่ได้จากการทบทวนในข้อ 1 มาพิจารณาเพ่ือก าหนดขอบเขตและองค์ความรู้/นวัตกรรมด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวชที่ต้องการพัฒนา โดยเครื่องมือที่สามารถน ามาใช้จัดล าดับความส าคัญ/เร่งด่วน ของ              
องค์ความรู้ที่จะพัฒนา ได้แก่ Knowledge Mapping หรือ Data Mining ฯลฯ  
 

      4.3 สร้าง/พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
 1) แต่งตั้งคณะท างานหรือก าหนดทีมรับผิดชอบหลัก เพ่ือด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ตามประเด็นองค์ความรู้ที่ก าหนด  โดยคณะท างานดังกล่าวควรประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รับผิดชอบหลักของงาน และผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาองค์ความรู้นั้นๆ ทั้งในและนอกสังกัดกรม
สุขภาพจิต เพ่ือความครอบคลุมในการวางแผนและออกแบบการพัฒนาองค์ความรู้ฯ   รวมถึงการด าเนินงานใน 
ขั้นถัดๆ ไป 

 2) ประชุมเพ่ือการวางแผนและออกแบบการผลิต/พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวช  ทั้งนี้ควรมีกรอบระยะเวลาด าเนินการ (Time line) ที่ชัดเจนร่วมด้วย อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงานทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ที่จ าเป็นต้องเร่งผลิตหรือสร้างนวัตกรรม  
เพ่ือตอบสนองสถานการณ ์โดยการวางแผนและออกแบบการผลิต/พัฒนาฯ ควรครอบคลุมเรื่อง ดังต่อไปนี้คือ  
   2.1  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้องค์ความรู้/นวัตกรรม กลุ่มเป้าหมาย หรือพ้ืนที่ด าเนินการที่
ชัดเจน  เพ่ือการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อปัญหาของกลุ่มเป้าหมายได้ 
              2.2  เลือกเครื่องมือในการผลิต/พัฒนาองค์ความรู้/นวัตกรรมที่เหมาะสมตามลักษณะองค์ความรู้
ที่ต้องการพัฒนาและตามจังหวะก้าวของพัฒนาการขององค์ความรู้ เช่น ใช้กระบวนการวิจัย (R&D/ R2R/ CQI) 
ส าหรับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และต้องการมีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ  ใช้กระบวนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) ส าหรับการพัฒนาองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ที่มีอยู่แล้วทั้งในและนอก
องค์กร ซึ่งเป็นการจัดการทั้งความรู้ประเภทเด่นชัดและความรู้ที่อยู่ในตัวคน เป็นต้น  
   2.3  รูปแบบและช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและ
จิตเวช  
  3) ด าเนินการสร้าง/พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ตามขั้นตอน
ของกระบวนการ/เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
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4.4 น าองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ไปพัฒนางาน ถ่ายทอดหรือเผยแพร่ 
ดังต่อไปนี้ 

1) น าไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดการด าเนินงานตามหน้างานปกติ เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

2) น าองค์ความรู้ฯ ไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
เวทีการชี้แจงองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแก่เครือข่ายการด าเนินงานด้าน
สุขภาพจิต  เวทีประชุมวิชาการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online  

 
4.5 ติดตามและประเมินผลการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวชไป

พัฒนางานหรือถ่ายทอด เผยแพร่   
 
4.6 จัดเก็บเข้าคลังความรู้/พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
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5. Work Flow ของกระบวนงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลาที่ใช้ใน
การด าเนินงานแต่

ละขัน้ตอน 

ผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงาน                 

ในแต่ละขัน้ตอน* 

1. ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
นโยบาย และทบทวนเป้าหมาย/
สถานการณ์ผลการด าเนินงาน 

 
 
 

1-2 อาทิตย ์ คณะท างานพัฒนาองค์
ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านสุขภาพจิต
และจิตเวช 

2. บ่งชี้ขอบเขตและองค์ความรู้ส าคัญ/
จ าเป็นที่ต้องพัฒนา 
 

 1 วัน คณะท างานพัฒนาองค์
ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านสุขภาพจิต
และจิตเวช 

3. สร้าง/พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 

 
 
 

ขึ้นอยู่กับองค์ความรู้
หรือเครี่องมือท่ีใช้ใน

การพัฒนา 

คณะท างานพัฒนาองค์
ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านสุขภาพจิต
และจิตเวช 

 
 
 
 

   

4. น าองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ไป
พัฒนางาน ถ่ายทอดหรือเผยแพร่ 
 

 1-3 เดือน คณะท างานพัฒนาองค์
ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านสุขภาพจิต
และจิตเวช 

5. ติดตามและประเมินผลการน าองค์
ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวชไปพัฒนางานหรือ
ถ่ายทอด เผยแพร่ 
 

 1 เดือน คณะท างานพัฒนาองค์
ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านสุขภาพจิต
และจิตเวช 

6. จั ด เ ก็ บ เ ข้ า ค ลั ง ค ว า ม รู้ /
วางแผนพัฒนาต่อยอดองค์
ค ว า ม รู้  เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
นวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและ
จิตเวช 

7.  

 1 อาทิตย์ คณะท างานพัฒนาองค์
ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านสุขภาพจิต
และจิตเวช 

 
หมายเหตุ :  ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน เป็นระยะเวลาตามสถานการณ์ด าเนินการปกติเท่านัน้  
  จุดเริม่ต้นและสิ้นสุดของกระบวนงาน 
  กิจกรรมและการปฏิบัตงิาน 
  การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัต ิ
  แสดงถึงทิศทาง หรอืการเคลื่อนไหวของงาน 
  จุดเช่ือมต่อระหว่างขั้นตอน เช่น กรณีการเขียนกระบวนการไม่สามารถจบได้ภายใน 1 หน้า) 
 
* ผู้รับผิดชอบ ระบุต าแหนง่ (เช่น ผู้อ านวยการ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้น) หรือ กลุม่/ฝ่าย 

 

 

ไม่ได้ 

 

ทดลองใช้ 

ได้ 
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8. ความเสี่ยงหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างด าเนินงาน และแนวทางการจัดการ/ควบคุมความเสี่ยง
หรือผลกระทบ 
 

ความเสี่ยงหรือ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างด าเนินงาน 

แนวทางการจัดการ/ 
ควบคุมความเสี่ยงหรือผลกระทบ 

การด าเนินงานพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิต เวช         
ไม่สอดรับกับนโยบาย พันธกิจ หรือยุทธศาสตร์
ของกรมสุขภาพจิต และ/หรือ หน่วยงาน 

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย ของกรม
สุขภาพจิต และ/หรือ หน่วยงาน 

การค้นหาความรู้ไม่ครอบคลุมและกว้างขวาง  ค้นหาความรู้ที่ชัดแจ้งและความรู้ที่มีอยู่ ในตัวคน  และ
ครอบคลุมมิติต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น สถานการณ์สังคม 
บริบทของกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น  

การจัดท าองค์ความรู้ฯ ภายใต้สถานการณ์
วิกฤติ ซึ่งมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จ าเป็นต้อง
ผลิตเพ่ือการน าไปใช้ได้ทันต่อสถานการณ์ 

พิจารณาด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้ทันสถานการณ์ โดย
ควรมีการก าหนดทีมรับผิดชอบหรือแต่งตั้งคณะท างาน              
เฉพาะกิจที่มีความเชี่ยวชาญ โดยควรร่วมด าเนินงานกับ
หน่วยงานวิชาการในสังกัดกรมสุขภาพจิต และควรต้องมีการ
ประสานงานหรือการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการอยู่
บ่อยครั้ง เพ่ือให้เกิดการผลิตองค์ความรู้ได้ทันต่อสถานการณ์ 

การด าเนินงานภายใต้สถานการณ์วิกฤต เช่น 
สถานการณ์วิกฤตโควิด – 19  ที่ส่ งผลให้
คณะท างานไม่สามารถมาร่วมประชุมหรือหารือ
กันได้แบบ Face to Face 

 จัดการประชุมในรูปแบบ Virtual Meeting โดยต้องมี
ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT มาควบคุมดูแลระบบ เพ่ือความ
ต่อเนื่องของการประชุมร่วมกัน 

 ควรใช้ระบบการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการในช่องทาง
Online ต่างๆ ร่วมด้วย เช่น LINE   E-mail หรือการ
โทรศัพท์ติดต่อประสานงาน และการเชื่อมต่อข้อมูล 

การพัฒนาองค์ความรู้ไม่เป็นไปตามขั้นตอนของ
กระบวนการ/เครื่องมือการพัฒนาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและ 
จิตเวช 

ศึกษาและด าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการ/เครื่องมือ
ที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตและ  
จิตเวช 
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9. ตัวช้ีวัดควบคุมคุณภาพของกระบวนงานแต่ละขั้นตอน และแนวทางการติดตามประเมินผล                
การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัดควบคุมคุณภาพ 
ของกระบวนงานแต่ละขั้นตอน 

แนวทางการติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ขั้นตอนที่ 1: ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และ
ทบทวนเป้าหมาย/สถานการณ์ผลการด าเนินงาน 
 

ตัวชี้วัด : มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย 
และทบทวนเป้าหมาย/สถานการณ์ผลการด าเนินงาน 

จากการรายงานผลการทบทวนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และทบทวน
เป้าหมาย/สถานการณ์ผลการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 2: บ่งชี้ขอบเขตและองค์ความรู้ส าคัญ/จ าเป็นที่ต้อง
พัฒนา 
 

ตัวช้ีวัด : ประเด็นองค์ความรู้ทีส่ าคัญ/จ าเป็นต้องพัฒนา 

จากเอกสารการบ่งชี้ขอบเขตและประเด็น
องค์ความรู้ทีส่ าคัญ/จ าเป็นต้องพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 3: สร้าง/พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
 

ตัวช้ีวัด : องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 

องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชใน
รูปแบบเอกสารหรือ Electronic File  

ขั้นตอนที่ 4: น าองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวช ไปพัฒนางาน ถ่ายทอดหรือเผยแพร่ 
 

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การถ่ายทอดหรือเผยแพร่    องค์ความรู้  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 

จากเอกสารรายงานผลการน าองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพจิต
และจิตเวช ไปพัฒนางาน ถ่ายทอดหรือ
เผยแพร่ 
 

ขั้นตอนที่  5 : ติดตามและประเมินผลการน าองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวชไปพัฒนางาน
หรือถ่ายทอด เผยแพร่ 
 

ตัวช้ีวัด : องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพจิต
และจิตเวช ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพจิต
และจิตเวชไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 6 : จัดเก็บเข้าคลังความรู้/วางแผนพัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
 

ตัวช้ีวัด : กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต
และจิตเวชได้สะดวกต่อการใช้งาน 

สถิติ /จ านวนผู้ เ ข้ าถึ งองค์ความรู้ ด้ าน
สุขภาพจิตและจิตเวช 
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10. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโดยรวมของกระบวนงาน และแนวทางการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน         
ตามตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
โดยรวมของกระบวนงาน 

แนวทางการติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

การพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 

กรมสุขภาพจิตมีองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวช ที่เป็น Best Practices ระดับกรม 

 
11. เอกสารอ้างอิง 

1) เอกสารประกอบการสัมมนาทีมน าด้านการพัฒนาระบบความรู้ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 
2) กระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge  Management  Process) 
3) กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง  (Change Management Process) 

 
12. แบบฟอร์มที่ใช้ 

1) แบบฟอร์มที่ 1 :  ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และทบทวนเป้าหมาย/สถานการณ์
ผลการด าเนินงาน 

2) แบบฟอร์มที่ 2 : การบ่งชี้ความรู้ที่จ าเป็นในการท างาน (Knowledge Mapping) 
3) แบบฟอร์มที่ 3 : ทบทวนการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
4) แบบฟอร์มที่ 4 : แผนการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
5) แบบฟอร์มที่ 5 : สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพจิต

และจิตเวช 
 

13. ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานตามกระบวนงาน 
1. Website  :  http://www.dmh-bmha.com/ 
2. ที่อยู่หน่วยงาน   ส านักวิชาการสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ 

อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
3. โทรศัพท ์: 0 2590 8567 
4. โทรสาร : 0 2149 5539 
5. e-mail :  academic.dmh2@gmail.com 
6. facebook : ส านักวิชาการสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mhcsix@gmail.com%20%20%20facebook
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แบบฟอร์มที่ 1  
ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และทบทวนเป้าหมาย/สถานการณ์ผลการด าเนินงาน 

 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ 
นโยบาย 

เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
 

เป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

องค์ความรู้ที่ส าคัญและ
จ าเป็นต่อ 

การปฏิบัติราชการ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
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แบบฟอร์มที่ 2 
การบ่งชี้ความรู้ที่จ าเป็นในการท างาน (Knowledge Mapping) 
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แบบฟอร์มที่ 3  

ทบทวนการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือการวางแผนพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 

 
ขั้นตอนการพัฒนาความรู้ จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

1. การวิเคราะห์กระบวนงานในงานที่ท า   

2. การวิเคราะห์ความรู้ส าคัญ   

3. การจัดล าดับความส าคัญของความรู้ที่จะพัฒนาในแต่ละปี   

4.เลือกความรู้ที่จะพัฒนาและก าหนดเป้าหมาย   

5. เลือกวิธีการ เครื่องมือหลักที่ใช้   

6. กระบวนการสร้างความรู้   

7. จัดเก็บความรู้ให้คนเข้าถึง   

8. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าความรู้ไปใช้   

9. ต่อยอดความรู้ และเอาไปใช้ในระบบการท างาน   

10. พัฒนาเป็น BEST PRACTICES /ข้อค้นพบในเชิงปัจจัย   
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แบบฟอร์มที่ 4  

แผนการพัฒนาองค์ความรู้ฯ  
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิด 
ชอบ สถานะ หมาย

เหต ุ
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แบบฟอร์มที่ 5  
สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 

 
ของ                       (ชื่อหน่วยงาน)                         ประจ าปีงบประมาณ 

เพ่ือผลักดันความส าเร็จของตัวชี้วัด ________________    ___________ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ________    ___________________________ 

 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผลลัพธ์
ความส าเร็จ 

แหล่งข้อมูล/
อ้างอิง 

      

      

      

      

      

      

 
 


