
แบบฟอร์มการสรุปผลงานพัฒนาคุณภาพ ปี 2565  

1. ชื่อผลงาน: การพัฒนาระบบการรับสมัครฝึกอบรมของสถาบันราชานุกูล 
2. ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ ์
3. สมาชิกทีม:  

1. นางสาวชุติวรรณ แก้วไสย      นักเวชศาสตร์การส่ือความหมายชำนาญการพิเศษ 
 2. นางสาวเสาวลักษณ์ ช่างสมบูรณ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 3. นายชินดนัย  ไชยเสนา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 4. นางสาวสุทธินันท์  ปานรื่น  นักจัดการงานท่ัวไป 

4. คำสำคัญ: หลักสูตรฝึกอบรม, การรับสมัคร, ออนไลน ์
5. สรุปผลงานโดยย่อ: การพัฒนาระบบการรับสมัครฝึกอบรมของสถาบันราชานุกูล โดยจัดทำระบบการเก็บข้อมูลและแจ้ง
เตือนผู้ปฏิบัติงาน เพื่อยืนยันข้อมูลในการบริหารจัดการหลักสูตรการฝึกอบรม ส่งผลทำให้สามารถยืนยันจำนวนกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างแน่นอนตามเป้าหมาย ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  
6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:  
 สถาบันราชานุกูลเป็นหน่วยงานทางวิชาการ ให้บริการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานแก่บุคลากรทาง
การแพทย์ สาธารณสุข และการศึกษา รวมถึง นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจจากหน่วยงานภายในและนอกระบบสาธารณสุข  
ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักด้านพัฒนาสติปัญญาในระดับ เอเชียแปซิฟิก” ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ในด้านของการพัฒนาศักยภาพสถาบันฯ ให้มีความเช่ียวชาญด้านภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเป็นท่ียอมรับในระดับ
เอเชียแปซิฟิก เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านภาวะบกพร่องทางสติปัญญาในระดับเอเชียแปซิฟิก   
 กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในสถาบันฯ ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษาดูงานและฝึกอบรมของสถาบันฯ และพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมของสถาบันราชานุกูล รวมไปถึงสร้างเครือข่ายการทำงานด้านภาวะบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา  
ทั้งในและต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2565 กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินการจัดทำแผนโครงการอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ท้ังหมดจำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
2) หลักสูตรการดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญาสำหรับบุคลากร (ออนไลน์)  
3) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและสหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและ

 สติปญัญา (ออนไลน์) 
4) หลักสูตรการฝึกภาคปฏิบัติการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสำหรับนักจิตวิทยา 
5) หลักสูตรฝึกภาคปฏิบัติการกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษาและการพูดเบ้ืองต้นสำหรับเด็กพูดช้า 
6) หลักสูตรกิจกรรมบำบัดในเด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม อารมณ์ และสังคมจากความบกพร่องของการปรับตัวต่อการ

 รับความรู้สึก 
7) หลักสูตรศิลปะบำบัดสำหรับผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา 

 
   



 จากการดำเนินงานในส่วนของขั้นตอนการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศ
สัมพันธ์ได้พบปัญหาที่เกิดขึ้น คือ รูปแบบการดำเนินงานของการรับสมัครอบรมหลักสูตรมีเพียงแค่การลงทะเบียนออนไลน์
เท่านั้น หลังจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมดำเนินการจ่ายค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง ณ วันท่ีเข้ารับการฝึกอบรมท่ีสถาบันฯ แต่เมื่อถึง
ระยะเวลาในการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมท่ีสมัครหลักสูตรอบรมติดภารกิจหรือไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ จึงทำให้กลุ่มเป้าหมาย
ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ อีกทั้งข้อมูลในการรับสมัครท่ีไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้การดำเนินงานของการจัดอบรมหลักสูตรไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ตามแผนภูมิ  
 

 
 
 จากการว ิเคราะห์ปัจจ ัยที ่ทำให้  พบว่าเก ิดสาเหต ุสำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านที ่  1 การบริหารจัดก ารข ้อมูล  
มีกลุ่มเป้าหมายไม่ครบตามที่กำหนด มีข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และใช้ระยะเวลานานในการค้นหาข้อมูล ด้านที่ 2 บุคลากร  
มีผู้รับผิดชอบในการดูแลระบบรับสมัครเพียงคนเดียว และด้านท่ี 3 เครื่องมือ/เทคโนโลยี มีการจัดจ้างทำฐานข้อมูลมีค่าใช้จ่ายท่ี
สูง ซึ่งส่งผลทำให้ไม่มีการจัดการระบบการรับสมัครฝึกอบรมของสถาบันราชานุกูลสำหรับหลักสูตรการฝึกอบรม 
 กลุ ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการรับสมัครฝึกอบรมของสถาบันราชานุกูล 
โดยพัฒนาระบบการรับสมัครฝึกอบรมโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเก็บข้อมูลของผู้สมัครและหลักฐานการโอนเงิน
ค่าธรรมเนียม เช่ือมโยงเข้ากับ Line Notify เพื่อแจ้งเตือนและยืนยันข้อมูลและจำนวนของผู้สมัคร ทำให้สามารถยืนยันจำนวน
ผู้สมัครท่ีชำระค่าธรรมเนียมได้อย่างแน่นอน ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบได้อย่างรวดเร็ว  
 
7. เป้าหมาย : 

เพื่อพัฒนาระบบการรับสมัครฝึกอบรมของสถาบันราชานุกูล จำนวน 1 ระบบ ในปี 2565 
 

มี Admin ในการดูแลระบบ
การรับสมัครเพียงคนเดียว 

การจัดจ้างทำฐาน 

ข้อมูลมีค่าใช้จ่ายที่สูง 

บุคลากร เคร่ืองมือ/เทคโนโลย ี

ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

การบริหารจัดการข้อมูล 

ใช้ระยะเวลานาน 
ในการค้นหาข้อมูล 

กลุ่มเป้าหมายไม่ครบ 
ตามที่กำหนด 

ไม่มีระบบการรับสมัครฝึกอบรม

ของสถาบันราชานุกูล 



 
8. กิจกรรมการพัฒนา (process):  
 

  ตารางแสดงการดำเนินงานพัฒนาระบบการรับสมัครฝึกอบรมของสถาบันราชานุกูล 

ขั้นที่ วัตถุประสงค์ กิจกรรม สิ่งที่ได้ ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
1 กำหนดขอบเขตของปัญหา

และวางแผน 
ศึกษาข้ันตอนและปัญหาปัจจุบัน ประเมินความเป็นไป
ได้และกำหนดขอบเขตของงาน 

โครงร่างช้ินงาน มกราคม 2565 

2 การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อนำมา
ออกแบบระบบ 

แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับ
งาน 

3 การออกแบบระบบ ออกแบบระบบสมัครฝึกอบรมของสถาบัน 
ราชานุกูล 

(ร่าง) ระบบการรับสมัครฝึกอบรมของ
สถาบันราชานุกูล 

กุมภาพันธ์ 2565 

4 การพัฒนา เช่ือมโยงระหว่างระบบการรับสมัครฝึกอบรมและ 
Line Notify โดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รูปแบบการส่งข้อความแจ้งอัตโนมัติ 

5 การทดสอบและปรับปรุง ทดสอบใช้กับการสมัครลงทะเบียนจำนวน 1 หลักสูตร 
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและ 
สหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้บกพร่องด้าน
พัฒนาการและสติปัญญา (ออนไลน์) รุ่นท่ี 1 

ระบบการรับสมัครฝึกอบรมของ
สถาบันราชานุกูล 

มีนาคม - เมษายน 2565 

6 การนำไปใช้ นำไปใช้กับการสมัครลงทะเบียนจำนวน 2 หลักสูตร 
1) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและ 
สหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้บกพร่องด้าน
พัฒนาการและสติปัญญา (ออนไลน์) รุ่นท่ี 2 
2) หลักสูตรฝึกภาคปฏิบัติการกระตุ้นพัฒนาการด้าน
ภาษาและการพูดเบ้ืองต้นสำหรับเด็กพูดช้า 

7 ประเมินระบบ ติดตามผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ ผลการประเมิน กรกฎาคม 2565 



ขั้นตอนระบบการรับสมัครฝึกอบรมของสถาบันราชานุกูล 
1. ผู้เข้าอบรมแจ้งความต้องการเพื่อเลือกเข้าอบรมหลักสูตรฯต่างๆ ผ่านช่องทาง Google form 

 
 
2. ประกาศรายช่ือผู้เข้าอบรมทางเว็บไซด์สถาบันฯและส่งลิงค์รายละเอียดของหลักสูตรและการชำระเงินให้กับผู้เข้าอบรมผ่าน
ทางอีเมล์ 

 
 

 
 



3. ผู้เข้ารับการอบรมดำเนินการกรอกข้อมูล ชำระเงินค่าธรรมเนียม แนบหลักฐานการการโอนเงินและกดยืนยันส่งใบสมัคร 

 

 

 
4. ระบบ Line Notify แจ้งเตือน Admin เกี่ยวกับการส่งใบสมัครและชำระเงิน 

 
 



5. รายละเอียดข้อมูลใบสมัคร และหลักฐานการโอนเงินถูกจัดเก็บในระบบการรับสมัครฝึกอบรมของสถาบันราชานุกูล 

 
 
6. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินต่อไป 

 
9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง (performance):  
9.1 วิธีการประเมินผลการเปล่ียนแปลง 

- จำนวนช่องทางการรับสมัครฝึกอบรมของสถาบันราชานุกูลท่ีสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ จำนวน 1 ช่องทาง 
 - ร้อยละความผิดพลาดของข้อมูลการรับสมัครฝึกอบรมของสถาบันราชานุกูล ไม่เกินร้อยละ 10  
9.2 ผลของผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น  
 สามารถดำเนินการเก็บข้อมูลและแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงาน และยืนยันข้อมูลในการบริหารจัดการหลักสูตรการฝึกอบรม 
ส่งผลทำให้สามารถยืนยันจำนวนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแน่นอนตามเป้าหมาย ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถวัดผลลัพธ์ของการดำเนินงานได้ ดังนี้ 
  1) มรีะบบการรับสมัครฝึกอบรมของสถาบันราชานุกูล จำนวน 1 ช่องทาง 
 2) ไม่มีความผิดพลาดของข้อมูลการรับสมัครฝึกอบรมของสถาบันราชานุกูล 
 
 



9.3 วิเคราะห์ว่าการเปล่ียนแปลงนี้แก้ปัญหาท่ีเป็นจุดเริ่มต้นได้เพียงใด  
 ระบบการรับสมัครฝึกอบรมของสถาบันราชานุกูล สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามประเด็น ดังนี้ 
 ผู้ใช้งาน  ลดระยะเวลาในการติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับผู้สมัคร 
 ผู้ให้บริการ ได้ข้อมูลท่ีมีความครบถ้วนและถูกต้อง  

ระบบ มีช่องทางการรับสมัครฝึกอบรมของสถาบันราชานุกูลท่ีสามารถเข้าถึงและติดตามได้อย่างรวดเร็ว 

10. บทเรียนที่ได้รับ : 
เนื่องจากระบบการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify นั้น ผู้ใช้งานต้องดำเนินการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

และอินเตอร์เน็ตให้อยู่ในสถานะออนไลน์ หากในสถานการณ์ท่ีไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาจทำให้ไม่ได้รับการแจ้ง
เตือนในทันที 
 


