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กระบวนการถ่ายทอดความรู้โรคและภัยสุขภาพ 
1. วัตถุประสงค์ 

 - เพื่อพฒันาด้านศกัยภาพบคุลากรผู้ปฏิบตัิงานด้านการสือ่สารและพฒันาพฤติกรรมสขุภาพ  

 - เพื่อสง่เสริมสนบัสนนุเครือขา่ยด้านการสือ่สารโรคและภยัสขุภาพและพฒันาพฤติกรรมสขุภาพ  

 - เพื่อพฒันาภาคีเครือขา่ยความร่วมมือด้านการสือ่สารความเสีย่งระหวา่งประเทศ  

 

2. ขอบเขต 

 ครอบคลมุการฝึกอบรมสมัมนาที่จดัโดยส านกัสือ่สาร ฯ หรือจดัร่วมกบัหนว่ยงานอื่น ๆ รวมทัง้การจดัสง่บคุลากร
เข้าร่วมฝึกอบรม ศกึษาดงูาน ทัง้ภายในประเทศ และ ตา่งประเทศโดยเร่ิมจากการส ารวจความต้องการของบคุลากรและ
เครือขา่ยตา่งๆจดัท าและพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม ด าเนินการจดัประชมุอบรมและการประเมินผลการอบรมการถอด
บทเรียนเมื่อเสร็จสิน้การฝึกอบรม และ การประเมินหลกัสตูร 
 

3. กรอบแนวคิด 

 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ของส านกั ต้องสามารถจดัการอบรมในหวัข้อ/หลกัสตูรที่เป็นท่ีต้องการเป็นปัจจบุนั
ทนัตอ่สถานการณ์และสอดคล้องกบัภารกิจ เพื่อสามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชน เครือขา่ยและผู้มีสว่นได้
สว่นเสยีอยา่งเหมาะสม โดยมีการวิเคราะห์ความคาดหวงัของประชาชนและมีผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ข้อก าหนดทางกฎหมาย 
ประสทิธิภาพและความคุ้มคา่ของกระบวนการได้ 

 

ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
ประชาชน ความรู้เร่ืองโรคและภยัอนัตรายตอ่สขุภาพ 

- สาเหตแุละอนัตรายจากโรคและภยัสขุภาพ 

- พฤติกรรมเสีย่งตอ่โรคและภยัสขุภาพและผลกระทบ 

- วิธีการป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ 

- การรับบริการด้านการป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ 

- กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสขุภาพทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

- ข้อมลู ขา่วสารท่ีเก่ียวข้องกบัโรคและภยัสขุภาพผา่น
ช่องทางสือ่ตา่งๆที่เหมาะสม 

เครือขา่ยสือ่สารและพฒันาพฤติกรรม ท าเนียบเครือขา่ย 

- การจดัเวทีพบปะสือ่สารระหวา่งเครือขา่ย 

- การติดตอ่แลกเปลีย่นเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ระหวา่งเครือขา่ย 

- การสะดวกในการได้รับความรู้ / การทบทวนความรู้ 
/ การได้รับเอกสาร / เว็บไซน์ / วีดีโอ / สือ่ตา่ง ๆ 

- วิทยากรและเอกสารประกอบการอบรมที่มีคณุภาพ 

- การสง่เสริมให้สามารถด าเนินงานได้จริง 
 
 



ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี หนว่ยงานภาครัฐ 

- สนบัสนนุทางการเงิน / ผู้ ร่วมสมัมนา / ผู้ เข้าฝึกอบรม / 
ประชาสมัพนัธ์ 

- แลกเปลีย่นเรียนรู้ / ถอดบทเรียนกระบวนการท างาน 

หนว่ยงานเอกชน / สถาบนัการศกึษา 
- สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งหนว่ยงาน / แชร์วิทยากร / 
ความร่วมมือกลุม่เฉพาะเจาะจง / การสือ่สาร
ประชาสมัพนัธ์ 

สือ่มวลชน 

- สร้างความสมัพนัธ์ที่ดีอยา่งตอ่เนื่อง 
- ขา่ว / ประเด็นที่นา่สนใจถกูต้องทนัสถานการณ์ 

 

4. ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

 จากความต้องการและความคาดหวงัของประชาชนเครือขา่ยและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี สามารถน ามาก าหนดเป็น
ข้อก าหนดที่ส าคญัของกระบวนการถ่ายทอดความรู้ได้ดงันี ้

ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย 

ความรู้ตรงกบัความต้องการ ทนัตอ่
สถานการณ์ 

ร้อยละของการฝึกอบรมสมัมนาที่มีผู้
เข้ารับการอบรมตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

- เสยีเงิน50 % 

- ฟรี 100 % 

วิทยากรและเอกสารประกอบการ
อบรมที่มีคณุภาพ 

ร้อยละของโครงการท่ีมีร้อยละความ
พึง่พอใจด้านวิทยากรและเอกสารของ
ผู้ เข้ารับการอบรมร้อยละ70 ขึน้ไป 

ร้อยละ 70 

รูปแบบการสมัมนาที่หลากหลาย
เหมาะสมกบัเนือ้หา และกลุม่ผู้ เข้ารับ
การอบรม 

สรุปผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้ เข้าประชมุ ร้อยละ 70 ขึน้ไป 

ร้อยละ70 

ได้พนัธมิตรหรือเครือขา่ย ทะเบียน/ท าเนียบเครือขา่ย ร้อยละ80 

สร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้จาก
การอบรมสมัมนาของบคุลากรและ
เครือขา่ยในระดบัภมูิภาค 

สรุปผลการประเมินโครงการ ร้อยละ70 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. ระบบติดตามประเมินผล 

 คณะท างานจดัประชมุ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามคูม่ือปฏิบตัิงานและตวัชีว้ดั ได้รวบรวมข้อมลูเพื่อการ
ประเมินผล ดงันี ้

ล าดบั 

 

การอบรมสมัมนา 

 

ประเภท จ านวนผู้ เข้าอบรม ผลการพงึพอใจ 

P F เป้าหมาย ผล วิทยากร เอกสาร 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



6. ขัน้ตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพสิ่งที่ต้องควบคุม ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

1. หาความต้องการ
ของประชาชน
และเครือขา่ย 

- ส ารวจรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมลูความ
ต้องการ การฝึกอบรม 

- ข้อมลูที่ต้องน ามาพิจารณาได้จาก 

- นโยบาย จดุเน้นกรอบการด าเนินงานของกรมควบคมุโรค 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมินผลการอบรมที่ผา่นมา 
- ผลการประชมุวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจบุนั 

- ผลการประชมุกบัตา่งประเทศ 

**ล าดบัความส าคญัให้ได้ความส าคญักบั2ประเด็นก่อน 

1. นโยบาย 

2. ความต้องการกลุม่เป้าหมายสว่นมาก 

เจ้าหน้าที่โครงการกลุม่
พฒันาองค์กรและภาคี
เครือขา่ย 

สรุปผลการประเมิน
วิเคราะห์จดัล าดบั
ความส าคญัของ
หวัข้อการฝึกอบรม 

-ทิศทางและ
กลไกการบริหาร
จดัการเชิง
ยทุธศาสตร์ 
-แนวทางการ
ด าเนินงานสือ่สา
ประชาสมัพนัธ์ 

-การประเมินผล
การส ารวจการ
รับทราบข้อมลู
ขา่วสารฯ 

 
2. ก าหนดแผนการ

อบรมประจ าปี 

ก าหนดหวัข้อการ
ฝึกอบรมและวาง
แผนการอบรมประจ าปี
พร้อมจดัท า
รายละเอียดโครงการ 

รายละเอียดที่จ าเป็นได้แก ่

- กลุม่เป้าหมาย 

- ช่วงเวลาการจดัอบรม 

- งบประมาณ 

- สถานท่ีจดัประชมุ 

กลุม่พฒันาองค์กรและภาคี
เครือขา่ย 

แผนการจดั
ฝึกอบรมประจ าปี 

สรุปผลการ
วิเคราะห์
จดัล าดบั 
ความส าคญัของ
หวัข้อการ
ฝึกอบรม 

 
 
 
 
 



ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพสิ่งที่ต้องควบคุม ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

3. จดัท า
รายละเอียด
โครงการ 

จดัท ารายละเอียด
โครงการให้มี
องค์ประกอบ ดงันี ้
- ก าหนดหวัข้อยอ่ย 

- ก าหนดวิทยากร 
- ก าหนดรูปแบบการ
อบรมสมัมนา 

รายละเอียดโครงการต้องมีองค์ประกอบตามหลกัเกณฑ์การ
จดัท ารายละเอียดโครงการ 
การสรรหาวิทยากร 
- ต้องมีประสบการณ์ในด้านท่ีเก่ียวข้องไมน้่อยกวา่ 2 ปี ขึน้
ไป โดย พิจารณาองค์ประกอบ 

- จดัท าหนงัสอืเชิญและติดตามหนงัสอืตอบรับการเป็น
วิทยากร 

 แบบฟอร์มค าขอ
งบประมาณ 

หลกัเกรณ์การ
จดัท า
รายละเอียด
โครงการ 
**องค์ประกอบ 
การพิจารณา
คดัเลอืก
วิทยากร 

4. ขออนมุตัิ
โครงการ 

ขออนมุตัิโครงการเพื่อ
ด าเนินการ 

ได้รับการอนมุตัิโดยหวัหน้าสว่นราชการหรือผู้ได้รับมอบ
อ านาจ 

เจ้าหน้าที่โครงการ แบบขออนมุตัิ
โครงการ 

 

5. เครือขา่ย
ประชาสมัพนัธ์ 

- ท าหนงัสอืเชิญ
กลุม่เป้าหมาย 

- จดัสง่ข้อมลูการ
ประชาสมัพนัธ์ของการ
ประชมุในช่องทางตา่ง  ๆ

เช่น เว็บไซน์ป้าย
ประกาศ 

- ข้อมลูตามสถานท่ีจ าเป็น เช่น ช่ือการประชมุ
กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา สถานท่ีอบรม ฯลฯ 

- ประชาสมัพนัธ์ผา่น e-mail/ fb/ page เว็บไซน์ส านกัฯ 

- อพัเดทข้อมลูผู้ เข้าร่วมประชมุอบรมก่อนการจดัประชมุไม่
น้อยกวา่ 1 วนั 

เจ้าหน้าที่โครงการ - บนัทกึการสง่
ข้อมลูตา่งๆ 

 

- แบบฟอร์มการ
ลงทะเบียนผู้ เข้า
ประชมุ 

- รายการข้อมลู 

- คลงัข้อมลู 

6. เตรียมการจดังาน ประสานงานการจดั
สถานท่ีและจดัเลีย้ง 
- ประสานวิทยากร 
- ติดตามเอกสาร
ประกอบการสมัมนา
และจดัท าส าเนา 

- ตรวจสอบการด าเนินการตาม check list งานconfirm 

ของวิทยากรก่อนจดังาน 2 วนั 

- ในการประสานวิทยากรต้องแจ้งความต้องการและ
กลุม่เป้าหมายผู้ เข้าร่วมอบรมให้วิทยากร 

เจ้าหน้าที่โครงการ ติดตามการ
ด าเนินงานของ
วิทยากรและเตรียม
สถานท่ีส าหรับการ
จดัประชมุ 

-แตง่ตัง้
คณะท างาน-

Check list การ
จดัประชมุ 



ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพสิ่งที่ต้องควบคุม ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

7. ด าเนินการจดั
อบรม 

- ด าเนินการจดัอบรม
ตามรายละเอียด
โครงการ 

- ด าเนินการจดัการอบรมตามก าหนด 

- ติดตามวิทยากลุม่ตอนประชมุลว่งหน้าก่อนประมาณ 30 นาที 

- แจกและจดัเก็บแบบประเมินผลการด าเนินการก่อนสิน้สดุ
การฝักอบรมประมาณ 30 นาท ี

- มอบคา่ตอบแทนวิทยากรหลงัจากเสร็จสิน้การอบรมโดย
ให้วิทยากรลงช่ือรับคา่ตอบแทนพร้อมส าเนาบตัรประชาชน / 
แบบอนมุตัิตา่งๆ 

เจ้าหน้าที่โครงการ - แบบประเมินผล
การฝึกอบรม 

- ใบส าคญัการ
จ่ายเงิน 

เอกสาร
ประกอบการ
ประชมุในหวัข้อ
ที่ก าหนด 

8. ประเมินผล
โครงการ 

รวบรวมแบบประเมิน
และสรุปผล 

จดัท ารายการติดตามประเมินผลการฝึกอบรมในด้านตา่งๆ
โดยอยา่งน้อยต้องมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

- การจดักิจกรรมการอบรมตามแผนท่ีก าหนด 

- ประสทิธิผลการฝึกอบรมเป้าหมายที่ก าหนด 

คา่เฉลีย่ร้อยละความพึง่พอใจของผู้ รับการสมัมนา 
เป้าหมายมากกวา่70% 

ร้อยละของผู้ เข้าร่วมรับการอบรมที่มีระดบัความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึน้เป้าหมายมากกวา่80% 

- ประเมินประสทิธิภาพและความเหมาะสมของหวัข้อ/
หลกัสตูรที่พฒันาขึน้ 

-ร้อยละของผู้ เข้ารับการอบรมที่เห็นวา่โครงการอบรมมี
คุ้มคา่เป้าหมาย.......% 

เจ้าหน้าที่โครงการ  -แบบสรุป/
ประเมินผล
โครงการ 
-ถอดบทเรียน
หลงัการประชมุ 



7. มาตรการส ารอง เพื่อความต่อเน่ือง 
 1. กรณีระบบไฟหรือระบบปรับอากาศเสีย 

ผู้ด าเนินการ ผู้ รับการติดตอ่ ช่องทาง การด าเนินการเบือ้งต้น การด าเนินการเพิ่มเติม 

ผู้ รับผิดชอบ
โครงการ 

ฝ่ายสถานท่ีจดั
อาคาร 

โทรศพัท์ 1. แจ้งข้อขดัข้องปัญหา 
2. สอบถามห้องประชมุเพื่อทดแทน 

กรณีซอ่มไมไ่ด้ / ใช้
เวลานานขอย้ายสถานท่ี 
โดยแจ้งจ านวนผู้ เข้าประชมุ
และรูปแบบการจดัสถานท่ี 

ผู้จดัการ โทรศพัท์   

รักษาการ
ปลอดภยั 

โทรศพัท์   

ผู้ เข้าอบรม ประกาศ
แจ้งติด
ป้าย 

แจ้งปัญหาและประมาณการระยะเวลา
ซ้อมแซม 

- แจ้งย้ายสถานท่ี 

- จดัท าป้ายแจ้งย้ายสถานท่ี 

- พร้อมบอกทางโดยติดป้าย
ประกาศ 

 

 2. กรณีวิทยากรมาช้า 

ผู้ด าเนินการ ผู้ รับการติดตอ่ ช่องทาง การด าเนินการเบือ้งต้น การด าเนินการเพิ่มเติม 

ผู้ รับผิดชอบ
โครงการ 

วิทยากร โทรศพัท์ ขอประมาณเวลาที่วิทยากรจะมาถึงถ้า
ไมเ่กิน30นาทีถ้าให้ข้อมลูแก้ผู้ เข้าประชมุ 
/ เบรก กรณีคาดวา่วิทยากรจะมาลา่ช้า
เกิน 30 นาที ให้ด าเนินการตามเพิ่มเติม 

ฉายสไลด์/พดูคยุ 

ให้ข้อมลูการประชมุ / 
กิจกรรมอื่น ๆ 

ผู้จดัอาหาร  แจ้งเลือ่นเวลาเบรก แจ้งเลือ่นเวลาเบรก 

วิทยากรใน
รายการถดัไป 

โทรศพัท์  ประสานขอเลือ่นเวลาขึน้ ถ้า
ไมท่นัก็ปลอ่ยเบรก 

ผู้ เข้ารับการอบรม ประกาศ
แจ้ง 

แจ้งสาเหตคุวามลา่ช้า แจ้งเปลีย่นรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. กรณีวิทยากรมาไม่ได้ 

ผู้ด าเนินการ ผู้ รับการติดตอ่ ช่องทาง การด าเนินการเบือ้งต้น การด าเนินการเพิ่มเติม 

ผู้ รับผิดชอบ
โครงการ 

ผู้ เข้ารับการ
อบรม 

ประกาศ
แจ้ง 

แจ้งเลือ่น โดย 

- ขอโทษและแจ้งสาเหต ุ

- แจ้งช่องทางการติดตามการจดัสมัมนา
ครัง้ใหมท่ดแทน 

- แจ้งให้รับประทานอาหารก่อนกลบั 

- ประสานงานวิทยากรเพื่อ
ขอหนงัสอืชีแ้จงและจดั
สมัมนา 

- แจ้งผู้ เข้าร่วมรับการอบรม
ผา่นช่องทางตามๆ 

ผู้จดัอบรม  แจ้งเลือ่นระยะเวลาจดัอบรม  

กรม จดัท า
บนัทกึ
เสนอ 

- ท าหนงัสอืชีแ้จงและน าเสนอกรมเพื่อ
เบิกจ่ายคา่จดัประชมุและแนบหนงัสอื
ชีแ้จงจากวิทยากรประกอบ 

- ท าบนัทกึเสนอกรมเพื่อขอเลือ่นวนัจดั
สมัมนาทดแทน 

 

หมายเหต ุกรณีมีผู้ไมป่ระสงค์เข้ารับการอบรมในการจดัทดแทนให้ติดตอ่เพื่อแจ้งช่ือ 

 

4. กรณีมีเหตุฉุกเฉินเดินทางเข้าที่ประชุมไม่ได้ 

ผู้ด าเนินการ ผู้ รับการติดตอ่ ช่องทาง การด าเนินการเบือ้งต้น การด าเนินการเพิ่มเติม 

ผู้ รับผิดชอบ
โครงการ 

วิทยากร โทรศพัท์ แจ้งเลือ่นโครงการสาเหตแุจ้งขอประสาน
วนัทดแทน 

ประสานวิทยากรเพื่อตอบ
รับจดัสมัมนาทดแทน 

ผู้ รับผิดชอบงาน  ติดป้ายประกาศหน้าส านกัหรือที่ประชมุ แจ้งผู้ เข้ารับการอบรมทราบ
วนัจดัทดแทน   แจ้งประกาศ เลอืนบนเว็บไซน์ 

- หวัข้อการประชมุ 

- ส าเนา 

- การจดัทดแทนจะแจ้งให้ทกุกลุม่ตอ่ไป 

หรือสามารถติดตอ่สอบถามได้ที่ส านกัสือ่ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. การควบคุมบันทึก 

บันทึก เก็บไว้ที่หน่วยงาน เก็บไว้อ้างอิง 
- สรุปผลการวิเคราะห์จดัล าดบัหวัข้อ
การอบรม 

- แผนการอบรมประจ าปี 

- แบบฟอร์มค าของบประมาณ 

- แบบขออนมุตัิโครงการ 
- บนัทกึการสง่ข้อมลูประชาสมัพนัธ์ 

- ราช่ือผู้ เข้ารับการอบรม 

- แบบประเมินผลการวิเคราะห์ 

- ใบส าคญัการจ่ายเงิน , เอกสาร
การเงิน 

- การประเมินผลการติดตาม 

  

 


