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สรุปรายงานการประชุมการจัดท าเนื้อหาหลักสูตร DSPM E-learning  ครั้งท่ี 3/2564 
วันท่ี 14 มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 - 16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 4 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
_________________ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
พญ.ธนิกา  สุจริตวงศานนท์  นายแพทย์ช านาญการ 
นางเปรมฤทัย  เกตุเรน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นายสุทิน  ปุณฑริกภักด์ิ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นางสาวพิชานันท์ ทองหล่อ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นางสาวพรชเนตต์ บุญคง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นางสาวชานิภา  เจริญรัตน์  นักวิชาการศึกษา 
นายอิบรอเฮง เจ๊ะมิ๊   นักวิชาการศึกษา 
นางสาวชลิตา  ต่ายค า   ผู้ประสานงานโครงการ 
 

 เข้าร่วมผ่านระบบ Conference 
อาจารย์ ดร.สมคิด ปราบภัย อาจารย์ประจ าสาขาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เริ่มการประชุม 09.30 น. 
ประธานการประชุม : พญ.ธนิกา สุจริตวงศานนท์ 
 

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     
ในการด าเนินงาน DSPM E-learning ในระหว่างเดือน กุมพาพันธ์ – มิถุนายน 

2564 ท่ีผ่านมานั้นพบว่าได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และ
บุคลากรทางการแพทย์ และมีกลุ่มท่ีให้ความสนใจเข้าร่วมศึกษาเพิ่มในระบบนี้คือ กลุ่มครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งเป็นจุด
สังเกตท่ีส าคัญในการพัฒนาระบบในครั้งต่อไป เพื่อให้รองรับการใช้งานในทุกกลุ่มเป้าหมาย เป็นการเพิ่มช่อง
ทางการสร้างความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อเป้าหมายท่ีส าคัญคือ เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย  
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
               ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม การจัดท าเนื้อหาหลักสูตร 

DSPM E-learning ครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 12 มกราคม 2564 
 

วาระที่ 3  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   3.1 ผลการด าเนินงาน DSPM E-learning ในไตรมาส 2 และ 3 ประจ าปี 2564 

นางสาวพรชเนตต์ บุญคง น าเสนอผลการด าเนินงาน DSPM E-learning ในไตรมาส 
2 และ 3 ประจ าปี 2564 ดังรูปท่ี 1 แสดงจ านวนยอดผู้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร DSPM E-learning โดยแยก
กลุ่มเป้าหมาย พบว่า ผู้ลงทะเบียนเรียนท้ังหมด 1205 คน เรียนส าเร็จภาคทฤษฎี จ านวน 464 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.5 เมื่อแยกผู้เรียนตามอาชีพ พบว่า เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 46 ครูผู้ดูแลเด็ก คิดเป็น
ร้อยละ 36 อื่น ๆ ร้อยละ 18 
 รูปที่ 1 : น าเสนอผลการด าเนินงาน DSPM E-learning ในไตรมาส 2 และ 3 ประจ าปี 2564 

 
 
 และเมื่อแยกติดตามข้อมูลรายเขตพบว่า เขตท่ีลงทะเบียนมากท่ีสุด 3 อันดับแรกได้แก่ เขต 6,5, และ
เขต 4 และเดือนท่ีลงทะเบียนมากท่ีสุดได้แก่ เดือนมีนาคม 2564 ดังรูปท่ี 2  

 รูปที่ 2 : ข้อมูลยอดผู้ลงทะเบียน DSPM E-learning แยกรายเขต  
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               3.2 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขการด าเนินงาน 
   นางสาวพรชเนตต์ บุญคง น าเสนอปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน DSPM E-
learning ในไตรมาส 1 และ 2 ประจ าปี 2564 เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับ อาจารย์ผู้พัฒนาระบบ 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไขการด าเนินงาน 
ผู้ใช้ระบบ (ผู้เรียน)  
1.ระบบไม่อนุมัติอัตโนมัต ิท าให้ต้องมีระยะเวลารอ
คอย 

 
1.ปรับระบบให้สามารถเลือกให้สามารถอนุมัติอัติ
โนมัติได้ 

ผู้ควบคุมระบบ (admin) 
1.จ านวน admin ให้มากกว่า 7 ท่าน เพื่อให้ ศูนย์
อนามัย เข้ามาร่วมเป็นผู้ดูแลและดึงข้อมูลของเขต
ตัวเองได้ 
2.การจัดวาง course ควรเอา course update 
แสดงไว้ด้านบนเพื่อให้ไม่สับสน หรือหากแต่ละ 
course มีหลายรุ่น ให้มีแค่หน้าต่างเดียวแล้วค่อย 
click เข้าไปเลือกรุ่น 
3.การดึงข้อมูลจากระบบมาใช้ : ไม่สามารถแยก-
รายช่ือผู้ท่ีเรียน + สอบผ่านแล้ว - แยกจากผู้สมัคร
ท้ังหมดได้ (เวลาการท าเสนอรายงานให้กับพื้นท่ี-
เพื่อสอบภาคปฏิบัติ-ต้องมานั่งแยก) 
4.ใบประกาศ : ขอให้สามารถเข้ามาแก้ไข รายช่ือผู้
เซ็นอนุมัติ ได้ เช่น ศอ.6 เปล่ียนจากอธิบดี เป็น 
ผู้อ านวยการ เป็นต้น 
 

 
1.ปรับระบบให้สามารถเพิ่ม admin ให้มากกว่า 7 
ท่าน 
 
2.ปรับระบบให้สามารถปรับรูปแบบหน้าต่างการจัด
วางได้ 
 
 
3. ปรับให้ระบบสามารถ export ข้อมูลให้สามารถ
เลือกข้อมูลได้ 
 
 
4.ปรับระบบให้สามารถเลือกปรับแก้ไขใบ
ประกาศนียบัตรได้ 

 
 ข้อเสนอแนะ : อาจารย์ ดร.สมคิด ปราบภัย ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขเพื่อให้ระบบสามารถ
รองรับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ โดยจะร่วมกับกองแผนงานในการด าเนินงานให้ตามท่ีผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
DSPM E-learning รวบรวมข้อมูลน าเสนอ 
 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 

วาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
      4.1 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ DSPM E-learning 
   เพื่อให้การขับเคล่ือนงาน DSPM E-learning เป็นไปตามแผนท่ีได้จัดท าไว้ จึงขอ
ความร่วมมือกับศูนย์อนามัยเขตท่ี 1-13 แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องส่ือต่าง ๆ ได้แก่ Facebook, Line 
เป็นต้น และขณะนี้ผู้รับผิดชอบได้น ารายช่ือผู้ท่ีผ่านการเรียน DSPM E-learning : ภาคทฤษฎี ขึ้น website 
สถาบนัพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ เพื่อให้สะดวกต่อการน าข้อมูลไปใช้ 
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รูปที่ 3 : Info graphic ที่ขอความร่วมมือศูนย์อนามัยเขตที่ 1-13 

 
        ส้ินสุดการประชุม 16.00 น. 

สรุปรายงานการประชุม 
นางสาวพรชเนตต์ บุญคง 
ตรวจรายงานการประชุม 

นางเปรมฤทัย เกตุเรน 
  


