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1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา : “หลักสูตรภาวะบกพร่องทางสติปญัญาออนไลน์” 
2. ค าส าคัญ : หลักสูตรภาวะบกพร่องทางสติปญัญา, บทเรยีนออนไลน ์
3. สรุปผลงานโดยย่อ :  
 ผลงานการพัฒนาหลักสูตรภาวะบกพร่องทางสติปัญญาส าหรับบุคลากรเป็นหลักสูตรออนไลน์ (ทดลองใช้) เพื่อให้
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ในช่วงสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเป็นการ
พัฒนารูปแบบของหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต โดยจัดท าบทเรียนทดลองใช้ 1 รายวิชา เรื่อง ภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญา  
4. ชื่อหน่วยงาน/ทีม :  กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสมัพันธ์ 
5. สมาชิกทีม :   1. นางสาวชุติวรรณ  แก้วไสย  หัวหน้ากลุ่มงาน 
  2. นางสาวปรารถนา  รัตนถิรวรรณ  นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 
  3. นางสาวสุทธินันท์   ปานรื่น    นักจัดการงานทั่วไป 
6. เป้าหมาย :  1. เพื่อเปน็แนวทางในการจัดหลักสูตรภาวะบกพร่องทางสตปิัญญารูปแบบออนไลน์ 
  2. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหลกัสูตรออนไลน์ของสถาบันราชานุกูล 
7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :  
 ปัจจุบันรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์นับเป็นช่องทางใหม่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่อ านวยความสะดวกต่อ
ผู้เรียน และมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้สามารถควบคุมก ากับการเรียนได้อย่างเป็นระบบเช่นเดียวกับการเรียน
การสอนระบบปกติ โดยที่ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามช่วงเวลาที่ตนเอง
สะดวกได้ ซึ่งเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนที่เป็นบุคลากรสาธารณสุขหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีงานประจ าและมีที่ตั้งหน่วยงาน
กระจายอยู่หลายพื้นที่ โดยเฉพาะในปี 2563 เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาค
ส่วน รวมทั้งการเดินทางและการเข้าถึงบริการวิชาการต่างๆ ที่ส่วนใหญ่ต้องเฝ้าระวังเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคร่วมด้วย เทคโนโลยีและการสือ่สารผา่นช่องทางออนไลน์จึงนับว่ามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง และเป็นแนวทางใหม่ที่จะต้อง
มีการปรับตัวและปรับใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์เหล่าน้ัน เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ ในช่วงนี้  
 จากสถานการณ์ดังกล่าว กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ พบปัญหาว่า ผู้มาศึกษาดูงาน และผู้ลงทะเบียนเข้า
ร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันราชานุกูลในช่วงเมษายน -พฤษภาคม 2563 มีการขอยกเลิกการศึกษาดูงาน 2 
หน่วยงาน และเลื่อนการฝึกภาคปฏิบัติงาน 3 หน่วยงาน เนื่องจากไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมได้ รวมถึงหลักสูตร
ฝึกอบรมต่างๆ ของสถาบันราชานุกูล ไม่สามารถจัดการอบรมได้ตามก าหนดเวลา ท าให้ผู้สนใจจากหน่วยงานต่างๆ ขาด
โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลด้านวิชาการของสถาบัน  
 ด้วยเหตุน้ี กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสมัพันธ์ จึงไดท้ดลองจัดท าหลักสูตรออนไลน์รปูแบบงา่ย เพื่อเป็นแนวทางใน
การท าหลักสูตรออนไลน์รูปแบบสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต โดยทดลองใช้เนื้อหารายวิชาจากหลักสูตรการดูแลผู้บกพร่องทาง
สติปัญญาส าหรับบุคลากร ซึ่งผ่านการรับรองหลักสูตรเฉพาะทางด้านภาวะบกพร่องทางสติปัญญา จากกรมสุขภาพจิต  
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ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเลือกท าบทเรียนออนไลน์ 1 รายวิชา คือ เรื่องภาวะบกพร่องทางสติปัญญา มีกิจกรรมย่อยคือการ
ประเมินความรู้ก่อนเรียน วีดิโอแสดงการบรรยายร่วมกับสไลด์ และการประเมินความรู้หลังเรียน และผู้เรียนจะตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจออนไลน์หลังสิ้นสุดบทเรียน 
8. การเปลี่ยนแปลง:  

 สร้างหลักสูตรออนไลน์รปูแบบง่าย 1 บทเรียน คือ เรื่อง “ภาวะบกพรอ่งทางสตปิัญญา” 

 ประเมินความพึงพอใจต่อหลกัสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ 
9. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง:  

 ภาพแสดงหน้าเว็ปเพจของหลกัสูตรออนไลน ์
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 ผลของการเปลี่ยนแปลง 
- ผลการประเมินความพึงพอใจ 
- ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
o ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง ร้อยละ 91.7 (11 คน) เป็นเพศชาย ร้อยละ 8.3 (1 คน) 

ครึ่งหนึง่ของผู้ตอบแบบประเมินมอีายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 50 รองลงมาอายุ 21-30 ปี 
คิดเป็นร้อยละ25 เกอืบทัง้หมดจบการศึกษาระดับปรญิญาตรี คิดเป็นรอ้ยละ 75 ปฏิบัติงานที่กรงุเทพ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.3  

o วิชาชีพที่ร่วมประเมินส่วนใหญเ่ป็นพยาบาล (ร้อยละ 33.3) มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 5 
ป ี 

- ความพึงพอใจในการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ภาวะบกพรอ่งทางสติปญัญา 
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- หัวข้อรายวิชาในหลักสูตรการดูแลผูบ้กพร่องทางสตปิัญญาส าหรับบุคลากร ที่ต้องการให้ท าเป็นบทเรียน
ออนไลน์ เรียงตามล าดับจากมากไปนอ้ย ดังนี ้

1. การสง่เสรมิพัฒนาการ (ร้อยละ 75) 
2. กิจกรรมบ าบัดในผู้บกพร่องทางสตปิัญญา (ร้อยละ 66.7) 
3. ปัญหาพฤติกรรมทีพ่บบอ่ยและแนวทางในการแก้ไขปญัหา (ร้อยละ 66.7) 
4. สิทธิ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัผูบ้กพร่องทางสติปญัญา (ร้อยละ 66.7) 
5. การเตรียมความพร้อมผู้บกพร่องทางสติปญัญาสู่การท างาน (ร้อยละ 66.7) 
6. การแก้ไขการพูดในผู้บกพร่องทางสตปิัญญา (ร้อยละ 58.3) 
7. การฝกึทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน (ร้อยละ 41.7) 
8. การให้การรกัษาเฉพาะทางกายภาพบ าบัดในเด็กบกพร่องทางสติปญัญา (ร้อยละ 41.7) 
9. การจัดการศึกษาพิเศษส าหรับผู้บกพร่องทางสตปิัญญา (ร้อยละ 33.3) 
10. การดูแลทนัตสุขภาพของผู้บกพร่องทางสติปญัญา (ร้อยละ 33.3) 
11. การใช้ยาในผู้บกพร่องทางสติปญัญา (ร้อยละ 33.3) 

  หมายเหต ุให้ผู้ตอบแบบประเมินสามารถเลือกรายวิชาที่สนใจได้มากกว่า 1 ข้อ 
- หัวข้ออื่นๆ ที่ต้องการใหท้ าบทเรียนออนไลน์ มีดงันี ้

1. ภาวะออทิติก 
2. ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู ้
3. สมาธิสั้น 
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4. เด็กติดเกม 
5. ปัญหาที่พบของเด็กบกพร่องทางสติปญัญาในช่วงโควิด-19  

 
10. บทเรียนท่ีได้รับ :  

 มีแนวทางพัฒนารูปแบบหลักสูตรภาวะบกพร่องทางสตปิัญญาออนไลน์  

 น าผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาหลักสูตรออนไลน์ต่อไป 
11. การติดต่อกับทีมงาน : นางสาวสุทธินันท์ ปานรื่น กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสมัพันธ์ โทร 70328 

  E-mail: trainingcenter.raja@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


