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คำนำ
กรมควบคุมโรค ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580” และมีพันธกิจข้อหนึ่งที่ระบุไว้คือ การส่งเสริมกระบวนการ
ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศ ในการผลิตและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ
องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ กฎหมาย การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพที่ได้
มาตรฐานสากล ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานดังกล่าวให้มีคุณภาพ กลุ่มพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐาน กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค จึงได้ จัดทาคู่มือการประเมินและรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สาหรับบุคลากร กรมควบคุมโรค
ขึ้ น ในปี ง บประมาณ 2560 เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรและหน่ ว ยงานสามารถใช้ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฯ และน าไปปฏิ บั ติ ง านในการเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคและภั ย สุ ข ภาพอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ที่มีการจัดทาและเผยแพร่คู่มือการประเมินและรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สาหรับบุคลากร กรมควบคุมโรค
คณะกรรมการประเมิ น และรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฯ ได้ มี ก ารทบทวน ให้ ข้ อ เสนอแนะ
และปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลัก (คู่มือ แนวทาง หลักสูตร มาตรฐาน
ของงาน และมาตรฐานของมาตรการ) รวมถึงได้ปรับปรุงขั้นตอนขั้นต่าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิชาการ
เพื่อ ให้ การด าเนินงานมีม าตรฐานสอดคล้ องกับ แนวทางสากลมากยิ่ งขึ้ น และหน่วยงานในสั งกั ด
กรมควบคุมโรคสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯ ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างแท้จริง มีคุณภาพและเชื่อถือได้
คณะผู้ จั ด ท าขอขอบพระคุ ณ คณะกรรมการประเมิ น และรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฯ
นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องที่ได้ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ และถ่ายทอดประสบการณ์ใน
การประเมินมาตรฐาน ในบทบาทผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน เพื่อ ปรับปรุงคู่มือที่มีคุณภาพและบรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงานและบุคลากร
ในสังกัดกรมควบคุมโรค ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
คณะผู้จัดทา
มกราคม 2562

ข

กิตติกรรมประกำศ
เอกสารฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ลงได้ ด้วยความกรุณาของคณะกรรมการประเมินและรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพปี 2562 ที่ให้ คาปรึกษา และ
ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขคู่มือ รวมถึงความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากบุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องจากทุกสานักวิชาการ สถาบัน และสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1- 12
คณะผู้จัดทาหวังว่า คู่มือการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สาหรับบุคลากร กรมควบคุมโรค จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ
เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานนาไปปฏิบัติงาน ให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
เกิดประสิทธิผลและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คณะผู้จัดทา
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สารบัญ
คานา
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
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 ขั้นตอนการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
 แบบประเมินขั้นตอนการพัฒนาหนังสือมาตรฐานของงาน หรือมาตรฐานของ
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค
 แบบประเมินขั้นตอนการพัฒนาคู่มือหรือแนวทางเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค
 แบบประเมินขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค
 ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิชาการ

1

ภาคผนวก
1. กระบวนการจัดทาขั้นตอนการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค
3. คาสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค
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10 - 14
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22 - 23
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2
แบบประเมินขั้นตอนการพัฒนาหนังสือมาตรฐานของงาน หรือมาตรฐานของมาตรการ
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค
คาชี้แจง
1. วัตถุประสงค์: แบบประเมินขั้นตอนการพัฒนาหนังสือมาตรฐานของงานหรือมาตรฐานของมาตรการ จัด ทาขึ้น
เพื่อ เป็น แบบฟอร์ม ประเมิน ตนเองของหน่ว ยงาน เพื่อ ใช้แ นบส่ง พร้อ มเล่ม มาตรฐานของงาน หรือ
มาตรฐานของมาตรการ (ผู้ประเมินต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อตามคาสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค) ให้คณะกรรมการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
เพื่อการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค พิจารณารับรองมาตรฐาน
2. มาตรฐาน คือ ข้อตกลงที่จัดทาขึ้นเป็นเอกสาร โดยการรวบรวมข้อมูลหรือข้อกาหนดทางเทคนิค (technical
specifications) หรือวิธีการทางานที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปร่วมกาหนดเป็นเกณฑ์ข้อบังคับขึ้นมา
ที่จ ะทาให้ เกิดความเชื่อมั่น ว่า วัส ดุ ผลิ ตภัณฑ์ ขบวนการ หรือการบริการนั้นๆ บรรลุ ตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการ หรือเกิดจากข้อกาหนดด้านวิธีการหรือการทางาน (ที่มา: องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการ
มาตรฐาน ISO: International Organization for Standardization)
3. งาน คือ กลุ่มของกิจกรรมที่ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้อ้างอิงสาหรับการปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
4. มาตรการ คือ กิจกรรมที่จาเป็นหรือมีความสาคัญ ในการดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามที่ระบุในยุทธศาสตร์ของการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่องที่เลือกและหรือเติมข้อความให้ครบถ้วน
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหน่วยงาน……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
2. ผู้ให้ข้อมูล (คือ ผู้รับผิดชอบในการจัดทาหนังสือมาตรฐานของงาน หรือมาตรฐานของมาตรการ)
ชื่อ........................................... นามสกุล.................................................. ตาแหน่ง.............................................
กลุ่มงาน....................................................................โทรศัพท์หน่วยงาน……………………………………………………....
มือถือ.............................................................E-mail……………………………………………………………….....................
3. ชื่อหนังสือมาตรฐาน
มาตรฐาน ............................................................................................................................................................
วัน เดือน ปีที่ผลิต.................................................................................................................................................
ส่วนที่ 2: กระบวนการจัดทาหนังสือ “มาตรฐานของงาน หรือมาตรฐานของมาตรการ”
หมวดที่ 1: การวางแผน
เอกสารหลักฐาน
ที่สาคัญ
1.วิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการให้ มี ก ารจั ด ท า “มาตรฐานของงาน หรื อ
เอกสารวิเคราะห์ความ
มาตรฐานของมาตรการ” โดยวิเคราะห์จากสภาพปัญหา บทบาทของ
มี
ไม่มี ต้องการให้มีการจัดทา
กลุ่มเป้า หมาย ความต้ องการ และนโยบายของกรมควบคุมโรค และ
“มาตรฐานของงาน
กาหนดหัวข้อ “มาตรฐานของงาน หรือมาตรฐานของมาตรการ”
หรือมาตรฐานของ
ที่จะพัฒนา
มาตรการ”เช่น ผลการ
สารวจ, บันทึกหรือ
รายงานการประชุม
หรือระบุในเล่ม
มาตรฐาน

3
หมวดที่ 1: การวางแผน (ต่อ)
2. มีการจัดทาโครงการที่แสดงให้เห็นถึง
2.1 ชื่อ “มาตรฐานของงาน หรือมาตรฐานของมาตรการ”
2.1
2.2 วัตถุประสงค์การจัดทา “มาตรฐานของงาน หรือมาตรฐานของ
2.2
มาตรการ”
2.3 กลุ่มเป้ าหมายหลั กของ “มาตรฐานของงาน หรือมาตรฐานของ 2.3
มาตรการ” เพื่อเสนอหั ว หน้ าหน่ วยงานหรือหั วหน้าส่ ว นราชการ
อนุมัติ
3. มีการจัดตั้งคณะทางานจัดทา “มาตรฐานของงาน หรือมาตรฐานของ
มาตรการ” อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
3.1 ผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหาสาระ ที่ไม่ใช่ผู้แทนในข้อ 3.2
3.1
3.2 ผู้แทนผู้บริหารแผนงาน เช่น PM หรือ PCM หรือผู้บริหารหน่วยงาน 3.2
หรือหัวหน้ากลุ่มในหน่วยงาน
3.3 ผู้แทนกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ หรือผู้มีประสบการณ์การใช้ “มาตรฐาน
3.3
ของงาน หรือมาตรฐานของมาตรการ” เช่น สคร. สสจ. รพ.
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มี

ไม่มี
ไม่มี
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มี
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- คาสั่งคณะทางาน
- บันทึกหรือรายงาน
ไม่มี การประชุมของ
ไม่มี คณะทางาน

มี

ไม่มี
เอกสารหลักฐาน
ที่สาคัญ
ไม่มี - รายการเอกสาร
หลักฐานทางวิชาการ
ที่ได้รับการทบทวน
หรือรายงานการ
ทบทวน
- (ร่าง) มาตรฐาน
ของงาน หรือ
มาตรฐานของ
มาตรการ
- คาสั่งหรือรายชื่อ
คณะกรรมการ
ไม่มี คณะทางานหรือกลุ่ม
บุคคล
- บันทึกหรือรายงาน
ไม่มี การประชุม
- รายงาน
ข้อเสนอแนะ

หมวดที่ 2: การทบทวนเอกสารและจัดทาร่างเนื้อหา มาตรฐานของงาน หรือมาตรฐานของมาตรการ
4. มีการทบทวนเอกสารหลักฐานทางวิชาการอย่างครอบคลุม พร้อมทั้ง
มีการสังเคราะห์ ประเมินคุณ ภาพ และความน่าเชื่อถื อของเอกสารที่
ทบทวน และนามาจัดทาเป็นโครงสร้างของเนื้อหาและ“(ร่าง) มาตรฐาน
ของงาน หรือมาตรฐานของมาตรการ”

5. มีการทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อ “(ร่าง) มาตรฐานของงาน หรือ
มาตรฐานของมาตรการ ” (ต้องผ่านทั้ง 2 ข้อย่อย)
5.1 สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางวิชาการจากคณะกรรมการ 5.1
หรือคณะทางาน หรือกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนผู้ใช้ และ
ผู้แทนองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง
5.2 รั บ ข้ อ เสนอแนะจากผู้ แ ทนผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ผู้ แ ทนผู้ ใ ช้ และ 5.2
ผู้เชี่ย วชาญ ในวงกว้างในประเด็นความถูกต้อง การยอมรับ และ
สามารถปฏิบัติได้จริ ง เช่น ใช้วิธีการประชุม ส่งไปรษณี ย์ หรือส่ ง
อีเมล์สอบถาม
ทั้งนี้ผู้ให้ข้อเสนอแนะในข้อ 5.1 และ 5.2 ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้มี ส่วนเกี่ยวข้อง
กับคณะทางานจัดทา “มาตรฐานของงาน หรือมาตรฐานของมาตรการ”

มี

มี
มี

เอกสารหลักฐาน
ที่สาคัญ
เอกสารโครงการที่
ได้รับอนุมัติ
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หมวดที่ 3: กระบวนการพัฒนามาตรฐานของงาน หรือมาตรฐานของมาตรการ
6. คณะทางานรวบรวมข้อเสนอแนะ จาก ข้อ 5 เพื่อปรั บปรุงเนื้อหา
ทุกครั้งที่มีการปรับปรุงหรือมีข้อเสนอแนะจนได้ร่างเอกสารมาตรฐาน
ฉบับที่สมบูรณ์

มี

7. จัดทาโครงการนาร่องหรื อทดลองใช้ การนาร่ างเอกสารมาตรฐาน
ฉบับที่สมบูรณ์ไปใช้ในพื้นที่ในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อประเมินประสิทธิผล
(Effectiveness) และการน าไปใช้ ไ ด้ จ ริ ง (Feasibility) แล้ ว น าผล
กลับมาปรับปรุง (ร่าง) เอกสารมาตรฐานฉบับที่สมบูรณ์

มี

8. มีบรรณาธิการ ตรวจสอบการเรียบเรียงเนื้อหาและความถูกต้องของ
อักษรของเอกสารมาตรฐานฉบับสมบูรณ์

มี

หมวดที่ 4: แผนการประกาศใช้และการประเมินผล
9. มีแผนการแจ้งและเผยแพร่ให้หน่วยงานผู้ใช้มาตรฐานทราบ

มี

10. มี ก ารวางแผนก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผล การน ามาตรฐาน
ไปปฏิบัติ ความครอบคลุม ประสิทธิ ผลและประสิทธิ ภาพ เพื่อนาผลที่
ได้มาปรับปรุงมาตรฐานของงาน หรือมาตรฐานของมาตรการอย่างน้อย
ทุก 3-5 ปี หรือเมื่อมีมาตรฐานของงาน หรือมาตรฐานของมาตรการใหม่
หรือเมื่อมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข

มี

เอกสารหลักฐาน
ที่สาคัญ
ไม่มี - บันทึกการประชุม
- ร่างเอกสาร
มาตรฐานฉบับที่
สมบูรณ์
ไม่มี รายงานข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุง
มาตรฐานจาก
โครงการนาร่องหรือ
การทดลองใช้
ไม่มี เอกสารมาตรฐาน
ฉบับสมบูรณ์
เอกสารหลักฐาน
ที่สาคัญ
ไม่มี เอกสารแผนการ
ประกาศใช้
ไม่มี เอกสารที่แสดง
แผนการติดตามและ
ประเมินผล

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

เห็นชอบ

ลงชื่อ................................................... ผู้ตรวจประเมิน
(..........................................................)
ตาแหน่ง.....................................................................
วันที่............................................................................

ลงชื่อ ...............................................................
(..............................................................)
ผู้อานวยการ......................................................
หมายเหตุ: ฉบับแก้ไขเมื่อ มกราคม 2562
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แบบประเมินขั้นตอนการพัฒนาคู่มือหรือแนวทางเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค
คาชี้แจง
1. วัตถุประสงค์: แบบประเมินขั้นตอนการพัฒนาคู่มือหรือแนวทางฯ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแบบฟอร์มประเมินตนเองของ
หน่วยงาน เพื่อใช้แนบส่งพร้อมเล่มคู่มือหรือแนวทาง (ผู้ประเมินต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อตามคาสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน
ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค) ให้คณะกรรมการประเมินและ
รับ รองมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์เพื่อการป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค พิจารณารับรอง
มาตรฐาน
2. คู่มือ คือ หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้ เพื่ออานวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาหรือ
การปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อแนะนาวิธีใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
3. แนวทาง คือ ทางปฏิบัติที่ควรทาหลักการหรือกฎสาหรับชี้แนะการปฏิบัติ
โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่องที่เลือกและหรือเติมข้อความให้ครบถ้วน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหน่วยงาน……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
2. ผู้ให้ข้อมูล (ผู้รับผิดชอบพัฒนาคู่มือหรือแนวทาง )
ชื่อ........................................... นามสกุล.................................................. ตาแหน่ง................................................
กลุ่มงาน....................................................................โทรศัพท์หน่วยงาน……………………………………………………..….
มือถือ.............................................................E-mail………………………………………………………………........................
3. ชื่อคู่มือ/แนวทาง
.... คู่มือ ................................................................................................................................................................
เดือน/ปีที่ผลิต..................................................................................................................................................
.... แนวทาง .......................................................................…………………………………………………………………………
เดือน/ปีที่ผลิต..................................................................................................................................................
ส่วนที่ 2: ข้อมูลกระบวนการจัดทาคู่มือและแนวทาง
เอกสารหลักฐาน
หมวดที่ 1: การวางแผน (ต้องผ่าน 3 ข้อใหญ่)
ที่สาคัญ
1. วิเคราะห์ค วามต้องการและตัดสินใจให้มีการจัดทาคู่มือหรื อ
เอกสารวิเคราะห์ความ
แนวทาง
ต้องการให้มีการจัดทา
1.1 สารวจความต้องการให้มีการจัดทาคู่มือหรือแนวทางโดย วิเคราะห์ 1.1
มี
ไม่มี
คู่มือหรือแนวทาง
จากสภาพปั ญ หา ความต้ อ งการของงาน ความต้ อ งการ
เช่น ผลการสารวจ,
ของบุคลากรหรือลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
บันทึกหรือรายงานการ
1.2 มีการตัดสินใจโดย PM หรือ PCM หรือนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 1.2
มี
ไม่มี
ประชุมหรือระบุในเล่ม
หรื อผู้ อานวยการ หรือ หั วหน้ากลุ่ มของหน่ วยงานว่าจะทา
คู่มือหรือแนวทาง
คู่มือหรือแนวทางหรือไม่
2. มีการระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้คู่มือหรือแนวทาง

มี

ไม่มี

ระบุในเล่มคู่มือหรือ
แนวทาง
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หมวดที่ 1: การวางแผน (ต้องผ่าน 3 ข้อใหญ่) (ต่อ)
3. มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ จั ด กรอบเนื้ อ หาคู่ มื อ หรื อ
แนวทางประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนผู้มีส่วนได้เสีย
และผู้แทนกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้
คณะกรรมการฯ ทาหน้าที่ดังนี้
1. จัดทากรอบเนื้อหา
2. ร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) คู่มือหรือแนวทาง
3. แต่งตั้งคณะทางานฯ
หมายเหตุ: คณะกรรมการฯ และคณะทางานฯ อาจเป็นชุดเดียวกันได้
4. มีการจัดตั้งคณะทางานฯ เพื่อจัดทา “(ร่าง) คู่มือหรือแนวทาง”
ดาเนินการจัดทาเนื้อหา อย่างน้อยประกอบด้วย
4.1 ผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหาสาระ ที่ไม่ใช้ผู้แทนในข้อ 4.2
4.2 ผู้แทนผู้บริหารแผนงาน เช่น PM หรือ PCM หรือผู้บริหาร
หน่วยงานหรือหัวหน้ากลุ่มในหน่วยงาน
4.3 ผู้แทนผู้มีส่วนได้เสีย
4.4 ผู้ แ ทนกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ หรื อ ผู้ มี ป ระสบการณ์ ก ารใช้ “คู่ มื อ หรื อ
แนวทาง”
หมายเหตุ: คณะกรรมการฯ และคณะทางานฯ อาจเป็นชุดเดียวกันได้

มี

ไม่มี

4.1
4.2

มี
มี

ไม่มี
ไม่มี

4.3
4.4

มี
มี

ไม่มี
ไม่มี

มี

ไม่มี

หมวดที่ 3: กระบวนการพัฒนาคู่มือหรือแนวทาง
6. มีการเสนอ (ร่าง) คู่มือหรือแนวทาง
6.1 คณะทางานฯจัดทาร่างฯ (ข้อ 4) และเสนอคณะกรรมการจัดทา 6.1
กรอบเนื้อหาฯ (ข้อ 3) ให้ข้อเสนอแนะ
6.2 นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง คู่มือหรือแนวทางฉบับสุดท้าย
6.2
7.
มี คณะท างานหรื อที มบรรณาธิ การ ตรวจสอบการเรี ยบเรี ยง
เนื้อหาและความถูกต้องของอักษร

- คาสั่งหรือรายชื่อ
คณะทางาน
- บันทึกหรือรายงาน
การประชุมของ
คณะกรรมการหรือ
คณะทางาน

เอกสารหลักฐาน
ทีส่ าคัญ

หมวดที่ 2: การทบทวนเอกสารทางวิชาการ
5. มีการทบทวนเอกสารหลักฐานทางวิชาการที่สาคัญ
คณะทางานฯ มีการทบทวนเอกสารหลักฐานทางวิชาการอย่าง
ครอบคลุม พร้อมทั้งมีการสังเคราะห์ ประเมินคุณภาพ และความ
น่าเชื่อถือของเอกสารที่ทบทวน

เอกสารหลักฐาน
ที่สาคัญ
- คาสั่งหรือรายชื่อ
คณะกรรมการ
- บันทึกหรือรายงาน
การประชุมของ
คณะกรรมการหรือ
คณะทางาน

มี

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี
ไม่มี

- รายงานทบทวนเอกสาร
หลักฐานทางวิชาการที่
ได้รับการทบทวน
พิจารณาจาก
เอกสารอ้างอิงหรือ
บรรณานุกรม

เอกสารหลักฐาน
ที่สาคัญ
- รายงานข้อเสนอแนะ
ที่ได้จากคณะกรรมการ
จัดทากรอบเนื้อหา
- คู่มือหรือแนวทางฉบับ
สุดท้าย (รูปเล่มหรือ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์)
- กรณีที่ไม่มี
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ให้ส่ง
มาเป็นรูปเล่มแต่จะไม่
ถูกนาขึ้นเว็บไซต์หรือ
คลังความรู้ของกรมฯ
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หมวดที่ 4: แผนการประเมินผลคู่มือหรือแนวทาง
8. มีการวางแผนประเมิน ผลความพึงพอใจในการน าคู่มือ หรื อ
แนวทางไปใช้ประโยชน์

มี

เอกสารหลักฐาน
ที่สาคัญ
ไม่มี - เอกสารที่แสดงการ
วางแผนประเมินผล
ความพึงพอใจฯ

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
................................................................................................................................................................ .........................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................... ผู้ตรวจประเมิน
(..........................................................)
ตาแหน่ง.....................................................................
วันที่............................................................................
เห็นชอบ
ลงชื่อ ...............................................................
(..............................................................)
ผู้อานวยการ......................................................

หมายเหตุ: ฉบับแก้ไขเมื่อ มกราคม 2562
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แบบประเมินขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
กรมควบคุมโรค
คาชี้แจง
1. วัตถุประสงค์: แบบประเมินขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฯ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแบบฟอร์มประเมินตนเองของหน่วยงาน
เพื่อใช้แนบส่งพร้อมหลักสูตร (ผู้ประเมินต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อตามคาสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ด้านการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค) ให้ คณะกรรมการประเมินและรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรคพิจารณารับรองมาตรฐาน
2. หลักสูตร คือ รายวิชา กลุ่มของชุดวิชา หรือประมวลประสบการณ์ต่างๆ ที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ ทั้ง
ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ รวมถึงการมีส่วนร่วม กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถดาเนินการ
เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้
3. เอกสารหลักสูตร คือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร รวมถึงคู่มือการสอนและประเมินผล
โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่องที่เลือกและหรือเติมข้อความให้ครบถ้วน
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหน่วยงาน………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
2. ผู้ให้ข้อมูล (คือ ผู้รับผิดชอบพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร)
ชื่อ........................................... นามสกุล.................................................. ตาแหน่ง.....................................................
กลุ่มงาน....................................................................โทรศัพท์หน่วยงาน……………………………………………………..........
มือถือ............................................................. E-mail………………………………………………………………..…………..…......
3. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร .....................................................................................................................................................................
เดือน ปี ที่ผลิต…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ส่วนที่ 2: กระบวนการจัดทาหลักสูตร
หมวดที่ 1: การวางแผน
เอกสารหลักฐาน
ที่สาคัญ
1. สารวจและวิเคราะห์ความต้องการให้มีการพัฒนา
เอกสารวิเคราะห์ความ
หลักสูตร
ต้องการให้มีการจัดทา
หมายถึง การนาข้อมูลสภาพปัญหา และสถานการณ์ปัจจุบัน
หลักสูตร เช่น ผลการ
ของงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
สารวจ, บันทึกหรือ
มาวิเคราะห์ถึงความจาเป็นในการพัฒนาหลักสูตร การ
รายงานการประชุม หรือ
วิเคราะห์อย่างน้อยมี 4 ด้าน ได้แก่
ระบุในเล่มหลักสูตร
1.1 การวิเคราะห์จากความจาเป็นขององค์กร
1.1
มี
ไม่มี
1.2 วิเคราะห์จากความจาเป็นของงาน
1.2
มี
ไม่มี
1.3 วิเคราะห์จากความจาเป็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
1.3
มี
ไม่มี
1.4 การวิเคราะห์ ความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ 1.4
มี
ไม่มี
ส่วนเสีย
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เอกสารหลักฐาน
ที่สาคัญ

หมวดที่ 1: การวางแผน (ต่อ)
2. มีการจัดทาโครงการพัฒนาหลักสูตร (ต้องผ่านทั้ง 2 ข้อย่อย)
2.1 กาหนดวัตถุประสงค์ภาพรวมของหลักสูตร
2.1
2.2 ระบุกลุ่มเป้าหมายหลักของหลักสูตร (ผู้เรียน)
2.2
เพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ
3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางาน เพื่อจัดทา
(ร่าง) หลักสูตร (ต้องผ่านทั้ง 2 ข้อ คือ ข้อ 3.1 และ 3.2)
3.1 คณะกรรมการหรือคณะทางาน อย่างน้อยต้อง
3.1
ประกอบด้วย
3.1.1 ผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหาสาระ ที่ไม่ใช่ผู้แทนใน
ข้อ 3.1.2
3.1.2 ผู้แทนผู้บริหารแผนงาน เช่น PM หรือ PCM หรือ
ผู้บริหารหน่วยงานหรือหัวหน้ากลุ่มในหน่วยงาน
3.1.3 ผู้แทนผู้สอน
3.1.4 ผู้แทนผู้เรียน
ทั้ ง นี้ อ าจมี ที่ ป รึ ก ษาในด้ า นการจั ด ท าหลั ก สู ต รร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการหรือคณะทางาน
3.2 คณะกรรมการหรือคณะทางานมีการจัดประชุมเพื่อ 3.2
ทบทวนและสรุป องค์ความรู้ทางวิชาการ พิจารณาคุณภาพ
ของหลั กสู ต ร ได้แก่ความถูกต้องด้ านเนื้ อหาสาระตรงตาม
หลั กวิช าการ ชื่อเรื่ องและเนื้ อหาควรมีความสอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม
หรื อสื่ อ การเรี ย นรู้ ต่า งๆ รวมถึ ง การวัด ผลและประเมิน ผล
ผู้เรียน เป็นต้น

มี
มี

ไม่มี
ไม่มี

มี
ไม่มี
มีบางส่วน (ไม่ผ่าน)

- คาสั่งหรือรายชื่อ
คณะกรรมการหรือ
คณะทางาน
- บันทึกหรือรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการ
หรือคณะทางาน

มี
ไม่มี
มีบางส่วน (ไม่ผ่าน)

เอกสารหลักฐาน
ที่สาคัญ

หมวดที่ 2: การออกแบบหลักสูตร (ต้องผ่าน 3 ข้อใหญ่)
4. จัดทากรอบเนื้อหาของหลักสูตร ควรครอบคลุมประเด็น
ดังต่อไปนี้
(ต้องผ่านอย่างน้อย 4 ข้อย่อย)
4.1 กาหนดวัตถุประสงค์รายวิชาของหลักสูตร
4.2 กาหนดคุณสมบัติ และจานวนของผู้เข้ารับการอบรม/ครั้ง
4.3 กาหนดเนื้อหาวิชา
4.4 กาหนดกิจกรรมหรือสื่อต่างๆ ในหลักสูตร
4.5 กาหนดเวลาเรียนหรือโครงสร้างเวลาเรียนที่ชัดเจน
4.6 กาหนดการประเมินผล และวิธีการประเมินผล
การฝึกอบรม

เอกสารโครงการที่ได้รับ
อนุมัติ

ระบุในเอกสารหลักสูตร
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

มี
มี
มี
มี
มี
มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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เอกสารหลักฐาน
ที่สาคัญ

หมวดที่ 2: การออกแบบหลักสูตร (ต้องผ่าน 3 ข้อใหญ่) (ต่อ)
5. วิทยากรหรือผู้สอน
กาหนดคุณสมบัติวิทยากรหรือผู้สอน ที่มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดและสื่อสารให้ผู้เข้ารับการอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์
6. มีการพิจารณาปัจจัยเกื้อหนุนในการอบรม
ปัจจัยเกื้อหนุนในการฝึกอบรม หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ในการ
ดาเนินการฝึกอบรม เช่น สถานที่ อุณหภูมิ แสงสว่าง ระดับ
เสี ยง วัส ดุ อุป กรณ์ สื่ อการเรีย นการสอน เทคโนโลยีต่างๆ
ที่ใช้ในการอานวยความสะดวกในการฝึกอบรมให้บรรลุเป้าหมาย
7. กาหนดกิจกรรมหรือสื่อต่างๆ ในหลักสูตร
วิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลั กสู ตร เช่ น การบรรยาย การสั มมนา การอภิ ป รายกลุ่ ม
การศึกษาเฉพาะกรณี การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสาธิต การ
ดูงานนอกสถานที่ การฝึกปฏิบัติ การฝึกบทบาทสมมติ เป็นต้น
8. กาหนดการประเมินผล และวิธีการประเมินการฝึกอบรม
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีการวัดผลตามกรอบของวัตถุประสงค์การฝึกอบรมที่ตั้งไว้
เช่น วัดการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ประยุกต์ใ ช้ในการ
ปฏิ บั ติ ง าน และควรมี ก ารใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ที่
เหมาะสมต่อการวัด เช่น
- หลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ วัดด้วย
การทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม (Pre-test &
Post-test)
- หลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างทักษะ
วัดด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Performance Test)
- หลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
วัดด้วยแบบประเมินทัศนคติ (Attitude Test)

มี

เอกสารที่บ่งชี้ว่ามีการระบุ
ไม่มี คุณสมบัติวิทยากรหรือ
ผู้สอน

มี

ไม่มี บันทึกการประชุมหรือ
เอกสารหลักสูตร

มี

ไม่มี บันทึกการประชุมหรือ
เอกสารหลักสูตร

มี

- สาหรับหลักสูตรใหม่
ไม่มี เอกสารหลักสูตรควรระบุ
วิธีการประเมินที่ชัดเจน
- สาหรับหลักสูตรเก่าอาจ
ประเมินจากเอกสารแบบ
ประเมินหรือผลการ
ประเมินที่มีการวิเคราะห์
เรียบร้อยแล้ว

เอกสารหลักฐาน
ที่สาคัญ

หมวดที่ 3: การทดสอบหลักสูตร
9. การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการทดสอบหลักสูตร
- สั ง เกต วิ เ คราะห์ แ ละเก็ บ รวบรวม ผลการทดสอบ
หลักสูตร (ในรายละเอียดตามเนื้อหารายวิ ชาและวิธีการสอน
ของวิ ท ยากร) เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร ให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสม

มี

- เอกสารแสดงผลการการ
ไม่มี ทดสอบหลักสูตร ตัวอย่าง
เช่นข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
เอกสารหลักฐาน
ที่สาคัญ

หมวดที่ 3: การทดสอบหลักสูตร (ต่อ)
10. คณะกรรมการหรือคณะทางาน ทาการปรับปรุงเนื้อหา
หลักสูตรจากผลการทดสอบ และมีบรรณาธิการ พิสูจน์อักษร
และตรวจสอบการเรียบเรียงเนื้อหาและความถูกต้องของอักษร

มี

ไม่มี
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เอกสารหลักฐาน
ที่สาคัญ

หมวดที่ 4: แผนการประเมินผลหลักสูตร
11. วางแผนประเมินผลหลักสูตร อธิบายวิธีการประเมิน
โดยมีขอบเขตอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ต้องผ่านอย่างน้อย 3 ข้อย่อย)
11.1 มีการตรวจสอบว่าการฝึกอบรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่
11.2 มีการประเมินความพึงพอใจและค้นหาจุดแข็งและ
จุดที่ควรแก้ไขของหลั กสู ตร ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา
กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วิทยากร ตารางเวลาของ
การฝึกอบรมบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
11.3 มี ก ารตรวจสอบว่ า ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงระดั บ ความรู้ ทั ก ษะความสามารถ
หรือทัศนคติภายหลังการฝึกอบรม
11.4 มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
12. มีแผนทบทวนและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่มีความ
ต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 5 ปี หรือเมื่อพบว่าเนื้อหาหลักสูตรไม่
เป็นปัจจุบัน หรือล้าสมัย

- เอกสารหลักสูตร

11.1

มี

ไม่มี

11.2

มี

ไม่มี

11.3

มี

ไม่มี

11.4

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

- เอกสารบันทึกหรือ
รายงานการประชุม

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

เห็นชอบ

ลงชื่อ................................................... ผู้ตรวจประเมิน
(..........................................................)
ตาแหน่ง.....................................................................
วันที่...........................................................................

ลงชื่อ ...............................................................
(..............................................................)
ผู้อานวยการ......................................................
หมายเหตุ: ฉบับแก้ไขเมื่อ มกราคม 2562
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ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิชาการ
คาชี้แจง
1. วัตถุประสงค์: ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิชาการเป็นกระบวนการขั้นต่าที่ทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับ
หน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรคใช้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิชาการ ให้ผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของหน่วยงาน (ผู้ประเมินต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อ
ตามคาสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค)
พิจารณารับรองมาตรฐาน
2. ผลิตภัณฑ์วิชาการ คือ ผลิตภัณฑ์ที่กรมควบคุมโรคจาเป็นต้องจัดหาให้ได้มาเพื่อสร้างผลิต ภัณฑ์หลัก ได้แก่
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ งานวิจัย ผลการสารวจ ผลการประเมิน ผลการเฝ้าระวัง พยากรณ์โรค
ข่าวกรอง ฐานข้อมูลวิชาการ ฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิง ฐานข้อมูลระบาดวิทยาและผลงานวิชาการอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ฯ ทางวิชาการ
นวัตกรรม (Innovation)
หมายถึง แนวคิดกระบวนการ
หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น สิ่ ง ใหม่
เกิดจากการใช้ความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์
สิ่งใหม่ในที่นี้คือ ไม่เคย
มีผู้ ใ ดท ามาก่อ น หรื อ เคยท า
มาแล้ ว ในอดี ต แต่ น ามา
พัฒนาจากของเก่าที่มีอยู่เดิม
ซึ่ ง ต้ อ งไ ม่ ใ ช่ เ กิ ด จากกา ร
ลอกเลี ยนแบบหรือการทาซ้า
ช่วยให้การทางานนั้นได้ผลดีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สู ง กว่ า เดิ ม หรื อ น าไปใช้ ใ น
การปฏิบัติงาน เพื่อแก้ปัญหา
หรือปรับปรุง/พัฒนางาน หรือ
เพื่ อ การพั ฒ นาบุ คลากรแล้ ว
เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ เ ห็ น เ ป็ น
รู ป ธรรมชั ด เจนสามารถวั ด
วิ เ คราะห์ ไ ด้ แสดงให้ เ ห็ น
หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ใ นแง่
ของการใช้ ป ระโยชน์ ข อง
นวั ต กรรมนั้ น ๆ หรื อ อาจวั ด

มีกระบวนการขั้นต่าดังนี้
1. ก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบ อาจเป็ น รู ป แบบค าสั่ ง การมอบหมาย หรื อ ในรู ป แบบ
คณะกรรมการ หรือคณะทางาน
2. ผู้รับผิดชอบคิดค้นนวัตกรรม (Innovation) โดยการกาหนดโครงสร้างรูปแบบ
ของนวัตกรรมที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ประกอบด้วย
2.1 วิเคราะห์และทบทวนข้อมูลเพื่อกาหนดโครงสร้างรูปแบบของนวัตกรรม
- ทบทวนวิเคราะห์สถานการณ์ เช่น Strategic Gap, Consumer Needs
เพื่อให้เห็นความสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน สาหรั บพิจารณาคัดเลือกหัวข้อ
การพัฒนานวัตกรรม
- ทบทวนวิเคราะห์ แผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่ผ่านมา ว่ามีอะไรที่สาคัญ
และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้ตามนิยาม
- ศึกษาเอกสารหลักฐานทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- สอบถามความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากผู้ เ ชี่ ย วชาญ และใช้ ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ประกอบการจัดทาโครงการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหามากที่สุด
2.2 จั ด ท าแผน/ขั้ น ตอน การด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นานวั ต กรรมของ
หน่วยงาน
3. ผู้รับผิดชอบพัฒนานวัตกรรม (Development)
3.1 ลงมือสร้างต้นแบบนวัตกรรมตามแผนงาน/ขั้นตอน
3.2 ตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรม
4. นานวัตกรรมไปใช้จริง (Implement) ในขั้นตอนนี้รวมถึงขั้นการทดลองใช้
นวัตกรรมและการประเมินผลการทดลองใช้นวัตกรรม
5. เผยแพร่นวัตกรรม (Promotion) เป็นขั้นของการจาหน่าย การเผยแพร่ หรือการ
น าเสนอข้ อ มู ล ตามช่ อ งทางต่ า งๆ ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หรื อ กลุ่ ม เป้ า หมายผู้ ใ ช้
ประโยชน์ รับทราบ

16
ผลิตภัณฑ์ฯ ทางวิชาการ
มีกระบวนการขั้นต่าดังนี้
โดยใช้แนวทางระเบียบวิธีวิจัย
5.1 มีรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
5.2 มี แ ผนงานหรื อ ผลการประเมิ น การใช้ ป ระโยชน์ / ความพึ ง พอใจ ปั ญ หา
จาแนกประเภทของนวัตกรรม อุปสรรค แนวทางแก้ไขจากกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้นวัตกรรม
ได้ 3 ประเภทดังนี้
(ทีม่ า: สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. นวั ต กรรมด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
ตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 4 : Innovation Base กรมควบคุมโรคประจาปี
(Product Innovation )
งบประมาณ พ.ศ. 2562)
2. นวัตกรรมด้านกระบวนการ
/การจัดการ (Business
Process Management
Innovation)
3. นวัตกรรมด้านการบริการ
ซึ่งส่งผลต่องานป้องกันควบคุม
โรค (Service Model
Development Innovation)
1. ก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบ อาจเป็ น รู ป แบบค าสั่ ง การมอบหมาย หรื อ ในรู ป แบบ
สิ่งประดิษฐ์
คณะกรรมการ หรือคณะทางาน
2. ผู้รับผิดชอบกาหนดโครงสร้างรูปแบบของสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่
ต้องการหรือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงาน
2.1 วิ เ คราะห์ แ ละทบทวนข้ อ มู ล เพื่ อ ก าหนดโครงสร้ า งรู ป แบบของ
สิ่งประดิษฐ์
- ทบทวนวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ เช่ น วิ เ คราะห์ จ ากสภาพปั ญ หา ความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของงาน เพื่อให้เห็นความสอดคล้องตาม
ภารกิจของหน่วยงาน
- ศึกษาเอกสารหลักฐานทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ และใช้ความคิด
สร้างสรรค์ประกอบการจัดทาโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
2.2 จัดทาแผน/ขั้นตอน การดาเนินงานโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
3. ลงมือสร้างสิ่งประดิษฐ์ตามที่กาหนดไว้ ตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแก้ไข
สิ่งประดิษฐ์
4. ทดลองใช้และประเมินผลการทดลองใช้สิ่งประดิษฐ์
5. เผยแพร่ ผ ลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใ ห้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย เป็ น ขั้ น ของการจ าหน่ า ย
การเผยแพร่ หรือการนาเสนอข้อมูลตามช่องทางต่างๆ ให้ผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย หรือ
กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ รับทราบ
5.1 มีรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
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องค์ความรู้
อาทิเช่น
- รายงานประจาปี
- สรุปรายงานการประชุม
วิชาการ

งานวิจัย

มีกระบวนการขั้นต่าดังนี้
5.2 มีแผนงานหรือผลการประเมินการใช้ประโยชน์/ความพึงพอใจ ปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ไขจากกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้สิ่งประดิษฐ์
1. วิเคราะห์ความต้องการและตัดสินใจให้มีการจัดทาองค์ความรู้ (Need
analysis)
1.1 วิเคราะห์จากสภาพปัญหา ความสอดคล้องของนโยบายและภารกิจของกรม
ควบคุมโรค หรือความต้องการของงาน หรือความต้องการของบุคลากรหรือลูกค้า
1.2 มีการตัดสินใจโดยผู้อานวยการ หรือหัวหน้ากลุ่มของหน่วยงานว่า จะทาองค์
ความรู้ดังกล่าว
2. ทบทวนเอกสารหลักฐานทางวิชาการอย่างครอบคลุม พร้อมทั้งมีการสังเคราะห์
ประเมินคุณภาพ และความน่าเชื่อถือของเอกสารที่ทบทวน
3. กาหนดกรอบแนวคิด การจัดทา “องค์ความรู้”
4. จัดทา (ร่าง) องค์ความรู้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด
5. เสนอ (ร่าง) องค์ความรู้ต่อผู้เชี่ยวชาญ และนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงองค์
ความรู้ฉบับสุดท้าย
6. มีการตรวจสอบการเรียบเรียงเนื้อหาและความถูกต้องของอักษร
7. เผยแพร่องค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย เป็นขั้นของการเผยแพร่ หรือการนาเสนอ
ข้อมูล ตามช่องทางต่างๆ ให้ ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย หรือกลุ่ ม เป้าหมายผู้ ใช้ป ระโยชน์
รับทราบ
1. ชื่อและวัตถุประสงค์งานวิจัยสอดคล้องกับกรอบนโยบายการทาวิจัย ของกรม
ควบคุมโรค หรื อกรอบแนวทางการวิจัยของหน่วยงานผู้ใ ห้ทุน เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นต้น
2. แผนงานโครงการผ่ า นการพิจารณาและได้รั บการพิ จารณารั บรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรคหรือกระทรวงสาธารณสุข หรือ
คณะกรรมการงานวิจัยของหน่วยงาน
3. มีการควบคุมกากับ (Protocol compliance) รายงานความก้าวหน้า
(progress report) และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (full paper)
4. มีข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะ มีการระบุการนาไปใช้ประโยชน์ เช่น มิตินโยบายมิติ
เชิงวิชาการ มิติเชิงสังคม/ชุมชน และมิติเชิงพาณิชย์
5. ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือเผยแพร่
หมายเหตุ : การระบุการนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่
1. มิตินโยบาย หมายถึง การนาข้อมูลและแนวทางแก้ไขซึ่งได้จากผลงานวิจัย
มาใช้ป ระกอบการแก้ไขประเด็นพั ฒ นาส าคัญ และปั ญหาเร่ งด่ ว น ในเชิ ง
นโยบายระดับประเทศระดับภูมิภาค ระดับจังหวัดระดับท้องถิ่นหรือระดับ
หน่วยงาน
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ผลการสารวจ

ผลการประเมิน

มีกระบวนการขั้นต่าดังนี้
2. มิติวิช าการ หมายถึง การถูกอ้างอิง (citation) บทความวิจัยซึ่งได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งมี peer review
3. มิติ เ ชิ ง สั ง คมหรื อ ชุ ม ชน หมายถึ ง การถ่ า ยทอดความรู้ ใ ห้ ชุม ชน ท้ อ งถิ่ น
องค์กร (ซึ่งมิใช่หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยหรือหน่วยงานให้ทุน) หรือการ
จั ด กิ จ กรรมที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การใช้ป ระโยชน์ แ ละสามารถแสดงผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อชุมชน ท้องถิ่นองค์กร
4. มิติพาณิชย์หมายถึง การนาผลงานวิจัยไปพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ
หรือผลิตและจาหน่าย ในภาคการผลิตและอุตสาหกรรม
(ที่มา: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.))
1. วิเคราะห์ความต้องการเรื่องที่ทาการสารวจ จากสภาพปัญหาความสอดคล้อง
ของนโยบายและภารกิจของกรมควบคุมโรค หรือความต้องการของงาน หรือความ
ต้องการของบุคลากร
2. มีการจัดทาโครงร่างการสารวจ โดยกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานที่ถูกต้อง
สอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัย
2.1 การทบทวนเอกสารหลักฐานทางวิ ชาการอย่างครอบคลุม เช่น ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้, การวิเคราะห์ข้อมูล
2.2 เสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
3. ดาเนินการ “สารวจ” ถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัย
4. วิเคราะห์วิจารณ์ผลการสารวจตามหลักวิชาการและรั บฟังความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
5. มีการตรวจสอบการเรียบเรียงเนื้อหาและความถูกต้องของอักษร
6. สั ง เคราะห์ ประเมิ น คุ ณ ภาพ และความน่ า เชื่ อ ถื อ ของเอกสารอ้ า งอิ ง และ
แหล่งข้อมูล
7. บทสรุปผลการสารวจสามารถนาไปพัฒนาการทางานควบคุมโรค
1. วิเคราะห์ความต้องการในการประเมิน จากสภาพปัญหา ความต้องการของงาน
และความสอดคล้องของนโยบายและภารกิจของกรมควบคุมโรค
2. มีการทบทวนเอกสารหลักฐานทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีอย่า งครอบคลุม
พร้อมทั้งมีการสังเคราะห์ ประเมินคุณภาพ และความน่าเชื่อถือของเอกสารอ้างอิง
3. มีการจัดทาโครงร่างการประเมิน โดยกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานถูกต้อง
ชัดเจน ตามรูปแบบการประเมินโครงการ
3.1 การทบทวนเอกสารหลักฐานทางวิชาการอย่างครอบคลุม เช่น วัตถุประสงค์
การประเมิน, ขอบเขตของการประเมิน, ประชากรเป้าหมาย, เครื่องมือที่ใช้, วิธีการ
รวบรวมข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, เกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน, ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
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ข่าวกรอง

พยากรณ์โรค
ผลการเฝ้าระวัง

มีกระบวนการขั้นต่าดังนี้
3.2 เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
4. ดาเนินการประเมิน ถูกต้องตามขั้นตอนรูปแบบการประเมินโครงการ
5. เสนอผลและอภิปรายผลการประเมิน ต่อผู้เ ชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่ าว เพื่อให้
ข้อเสนอแนะและนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
6. สรุปและอภิปรายผลการประเมินและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
6.1 โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร มีปัญหา อุปสรรค
ต่อความสาเร็จอย่างไร
6.2 เปรียบเทียบให้เห็นว่าการมีโครงการกับไม่มีโครงการได้ผลต่างกันอย่างไร
6.3 ควรปรับโครงการในด้านใดบ้างและปรับอย่างไร
6.4 สามารถนาผลการประเมินไปประยุกต์ใช้กับโครงการใกล้เคียงหรือคล้ายคลึง
กันได้หรือไม่ อย่างไร
1. กาหนดข้อมูลหลักของข่าวกรอง พิจารณาจากสภาพปัญหา สถานการณ์โรคและ
ภัยสุขภาพ ความสอดคล้องของนโยบายและภารกิจของกรมควบคุมโรค
2. รวบรวมข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งมีการสังเคราะห์
ประเมินคุณภาพ และความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล
4. ผลิตข่าวกรองและตรวจสอบความครอบคลุมเนื้อหาของข่าวกรอง สามารถระบุ
สภาพปัญหาทั้งเวลา, บุคคล และสถานที่
5. ตรวจสอบการเรียบเรียงเนื้อหาและความถูกต้องของอักษร
6. กระจายและเผยแพร่ข่าวกรองทันเวลา สามารถนาไปใช้ประกอบการทางานหรือ
พิจารณาพิจารณากาหนดนโยบาย
7. มีการปรับปรุงข้อมูลนั้นให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ
1. กาหนดหัวข้อที่จะทาการพยากรณ์โรคหรือเฝ้าระวัง พิจารณาจากสภาพปัญหา
สถานการณ์การเกิดโรคและภัยสุขภาพ ความสอดคล้องของนโยบายและภารกิจของ
กรมควบคุมโรค
2. เตรียมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยการสังเคราะห์ประเมิน
คุณภาพ และความน่าเชื่อถือของข้อมูล
3. กาหนดวิธีการวิเคราะห์และสถิติที่ใช้
4. สังเคราะห์เนื้อหาการพยากรณ์โรคหรือผลการเฝ้าระวัง โดยเปรียบเทียบผลที่ได้
กับข้อมูลในอดีต
5. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบผลการพยากรณ์โรค ผลการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
6. จัดทาข้อเสนอแนะสาหรับการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
7. เผยแพร่การพยากรณ์โรค ผลการเฝ้าระวังให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้ดาเนินการต่อไป
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ฐานข้อมูลอ้างอิง
ฐานข้อมูลวิชาการ
หรือฐานข้อมูลด้าน
ระบาดวิทยา

วารสารวิชาการ

มีกระบวนการขั้นต่าดังนี้
1. วิเคราะห์ความต้องการและความจาเป็นในการสร้างข้อมูลอ้างอิง,ฐานข้อมูลโรค
และภัยสุขภาพ (Need analysis) ที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
และนโยบายและภารกิจของกรมควบคุมโรค
2. ออกแบบฐานข้อมูล เป็นการกาหนดโครงร่างเพื่ออธิบายโครงสร้างหลักๆ ของ
ข้อมูลภายในระบบฐานข้อมูล
3. ผู้รับผิดชอบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับจัดทาฐานข้อมูล โดยมีการ
สังเคราะห์ ประเมินคุณภาพ และความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล
4. ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ก่อนการเผยแพร่
5. ประเมินผลและติดตามพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal
Citation Index : TCI)

หมายเหตุ: ฉบับแก้ไขเมื่อ มกราคม 2562
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กระบวนการจัดทาขั้นตอนการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ปี 2558 - 2560
1. กลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.)
ทบทวนเอกสารทางวิชาการ จัดทา (ร่าง) แบบประเมินขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ 3 ประเภท ดังนี้
1) แบบประเมินขั้นตอนการพัฒนาหนังสือมาตรฐานของงาน หรือมาตรฐานของมาตรการ
2) แบบประเมินขั้นตอนการพัฒนาคู่มือหรือแนวทาง
3) แบบประเมินขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
และจัดทาวิธีการหรือขั้นตอนการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯ กรมควบคุมโรค
2. ประชุมคณะกรรมกากับนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม มาตรการ มาตรฐาน และ
วิชาการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แบบ
ประเมินขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ และวิธีการการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯ กรมควบคุมโรค
3. ประชุมชี้แจงวิธีการการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อ (ร่าง) แบบประเมินขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย และ
นักวิชาการของสานักส่วนกลาง สถาบัน สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 กรมควบคุมโรค
4. กลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สวคร. รวบรวมข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และดาเนินการปรับปรุง
(ร่าง) แบบประเมินขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ
5. ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมกากับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อพิจารณาเนื้อหา
และดาเนินการจัดทาเป็นฉบับสุดท้าย
6. แจ้งเวียนแบบประเมินขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ฉบับสุดท้าย แก่ผู้ทรงคุณวุฒิฯ และผู้มีส่วน
ได้ เ สี ย และนั ก วิ ช าการของส านั ก ส่ ว นกลาง สถาบั น ส านั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 1-12 เพื่ อ รั บ ข้ อ คิ ด เห็ น /
ข้อเสนอแนะก่อนนาไปทดลองใช้
7. แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรม
ควบคุมโรคและคณะกรรมการประเมินและรั บรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้ าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ ปีงบประมาณ 2560
8. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและทดลองใช้แบบประเมินขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ฉบับสุดท้ายแก่
ผู้ตรวจประเมินผลิตภัณฑ์การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของแต่ละหน่วยงาน โดยการมี ส่วนร่วม
ของผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรับฟังคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคจากการ
ทดลองใช้ มาพิจารณาปรับแก้
9. ประชุมคณะกรรมการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพปีงบประมาณ 2560 เพื่อพิจารณาข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคในการประเมินฯ จากผู้ตรวจ
ประเมินผลิตภัณฑ์ฯ โดยสรุปเป็นมติเพื่อการจัดทารูปเล่มฉบับสมบูรณ์

23
10. เผยแพร่แบบประเมินขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมควบคุมโรคนาไป
เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ และเพื่อการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯ กรมควบคุมโรค
11. ประสานงาน ติดตาม รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา ในการจัดทาผลิตภัณฑ์ฯ ให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
12. ดาเนินการทบทวนแบบประเมินขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
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