
 

3. แผนการขับเคล่ือนการดําเนินงานตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด รอยละ 80 ของบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึนหรือมากกกวากอนเขารับการอบรม 

3.1 แผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวช้ีวัด 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
เปาหมาย 
(จํานวน) 

หนวย
นับ 

วันท่ีเริ่ม 
กิจกรรม 

วันท่ี 
ส้ินสุด 

วันท่ีดําเนินการ 

1 จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

แกบุคลากรกรมอนามัย เพ่ือขอ

งบประมาณประจําป 2564 

1 โครงการ ต.ค. 63 ต.ค. 63  

2 จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือใหความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศแกบุคลากรกรมอนามัย 

2 โครงการ พ.ย.63 ม.ค.64  

3 ประเมินผลการทดสอบกอนการเขา

รับการอบรม (Pretest) และหลัง

เขารับการอบรม (Posttest) 

2 ครั้ง พ.ย. 63 ม.ค. 63  

4 วิเคราะหผลการทดสอบกอนการเขา

รับการอบรม (Pretest) และหลัง

เขารับการอบรม (Posttest) 

1 ครั้ง ก.พ. 64 ก.พ. 64  

5 สรุปผลการจดัการอบรม/ประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือใหความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากร

กรมอนามัย 

1 ครั้ง ก.พ. 64 ก.พ. 64  

 

  



3.2 การขับเคล่ือนแผนการดําเนินงานตัวช้ีวัด 

กิจกรรมท่ี 1  จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรกรมอนามัย 

เพ่ือของบประมาณประจําป 2564  

  

 

  



กิจกรรมท่ี 2 จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรกรมอนามัย 

ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากร เพ่ือให
สามารถนําความรูดังกลาวไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพในรอบ 5 เดือนหลัง ประกอบดวย 2 โครงการ คือ 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาเว็บไซต 4.0 ของโครงการในสังกัดกรมอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 
 



2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรูการใชงานระบบสารสนเทศ เพ่ือใชในการบริหาร

ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ (การใชงานหองวอรรูมสําหรับศูนยปฏิบัติการตอบโตสถานการณฉุกเฉินท่ีมี

ผลกระทบทางสุขภาพ (War Room) 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมท่ี 3 ประเมินผลการทดสอบกอนการเขารับการอบรม (Pretest) และหลังเขารับการอบรม (Posttest) 

 ดําเนินการจัดเตรียมแบบทดสอบกอนเขารับการอบรม (Pretest) และหลังเขารับการอบรม (Posttest) 

เพ่ือใหผูเขาอบรมไดทําการทดสอบความรูกอนและหลังเขารับการอบรม 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาเว็บไซต 4.0 ของโครงการในสังกัดกรมอนามัย 
 

      

แหลงท่ีมา : แบบทดสอบกอน-หลังเขารับการอบรม  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPXk0dwke5tP2dLyoU-Ybm_bpUEQ-I-

aGEFqvhapMcoAgfGA/viewform 

 

  



2.  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรูการใชงานระบบสารสนเทศ เพ่ือใชในการบริหาร

ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ (การใชงานหองวอรรูมสําหรับศูนยปฏิบัติการตอบโตสถานการณฉุกเฉินท่ีมี

ผลกระทบทางสุขภาพ (War Room) 

       

แหลงท่ีมา : แบบทดสอบกอน-หลังเขารับการอบรม 

 แบบทดสอบ "หลังเรียน" ระบบหองวอรรมู กรมอนามัย วันท่ี 6 กรกฏาคม 2564 (google.com) 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiK98m8OwW4Lq77uV4cxBF1TBgHsWTKoLfuhIz19_J7I6sKw/formResponse


กิจกรรมท่ี 4 วิเคราะหผลการทดสอบกอนการเขารับการอบรม (Pretest) และหลังเขารับการอบรม (Posttest) 

การติดตามและประเมินผลการอบรม  

 ดานขอมูลท่ัวไป  

 ผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ และทําแบบทดสอบกอนเขารับการอบรม (Pretest) และหลังเขารับ

การอบรม (Posttest) การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต 4.0 ของโครงการในสังกัดกรมอนามัย มี

จํานวนท้ังสิ้น 17 คน และ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรูการใชงานระบบสารสนเทศ เพ่ือใชในการ

บริหารขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ (การใชงานหองวอรรูมสําหรับศูนยปฏิบัติการตอบโตสถานการณฉุกเฉินท่ีมี

ผลกระทบทางสุขภาพ (War Room) จํานวน 40 คน  

ดานความรูและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู  

ผลการประเมินโดยใชวิธีทําแบบทดสอบกอนเขารับการอบรม (Pretest) และหลังเขารับการ
อบรม (Posttest) เพ่ือวัดผลความรูความเขาใจของผูเขารับการอบรม จากการวิเคราะหขอมูลผูเขาอบรมท่ี
ดําเนินการทําแบบทดสอบกอนเขารับการอบรม (Pretest) และหลังเขารับการอบรม (Posttest)  ปรากฏวาผู
เขารับการอบรม มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบกอนเขารับการอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาเว็บไซต 4.0 ของโครงการในสังกัดกรมอนามัย 9.55 คะแนน และ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การเรียนรูการใชงานระบบสารสนเทศ เพ่ือใชในการบริหารขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ (การใชงานหองวอรรูม
สําหรับศูนยปฏิบัติการตอบโตสถานการณฉุกเฉินท่ีมีผลกระทบทางสุขภาพ (War Room) 8.97 คะแนน และผล
คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเขารับการอบรม 19.33 คะแนน และ 15.82 คะแนน ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็น
วาคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงวิเคราะหไดวา ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเนื้อหาเพ่ิมมากข้ึน 
  



ผลการประเมินการเรียนรูโดยใชแบบทดสอบกอนเขารับการอบรม (Pretest) และหลังเขารับ
การอบรม (Posttest) พบวาผูเขารับการอบรม ไดรับคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 

 

หัวขอ 

จํานวน
ผูเขารวมอบรม
และทําแบบ 

ทดสอบ 
(คน) 

คะแนนเฉล่ีย
Pretest 

คะแนนเฉล่ีย 
Posttest 

รอยละของ
บุคลากรมี
ความรูดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพ่ิมขึ้นหรือ

มากกกวากอน
เขารับการ

อบรม 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง 
การ พัฒนา เ ว็ บ ไซต  4 . 0  ขอ ง
โครงการในสังกัดกรมอนามัย 

17 9.55 19.33 95 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง
ก า ร เ รี ย น รู ก า ร ใ ช ง า น ร ะ บ บ
สารสนเทศ เพ่ือใชในการบริหาร
ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ (การ
ใช งานหองวอร รูมสําหรับ ศูนย
ปฏิบั ติการตอบโตสถานการณ
ฉุกเฉินท่ีมีผลกระทบทางสุขภาพ 
(War Room) 

40 8.97 15.82 96.66 

 

กิจกรรมท่ี 5 สรุปผลการจดัการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากร

กรมอนามัย 

 1. จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรกรมอนามัย เพ่ือ

ของบประมาณประจําป 2564 และไดรับอนุมัติเม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2563 

 2. จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรกรมอนามัย ใน

รอบ 5 เดือนแรก มีจํานวน 2 โครงการ ไดแก  

2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต 4.0 ของโครงการในสังกัดกรมอนามัย
ระหวาง วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2564 โดยมีผูเขารวมอบรมและทําแบบทดสอบกอน-หลังเขารับการอบรม จํานวน
ท้ังสิ้น 17 คน 

2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื ่องการเรียนรูการใชงานระบบสารสนเทศ เพ่ือใชในการ
บริหารขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ (การใชงานหองวอรรูมสําหรับศูนยปฏิบัติการตอบโตสถานการณฉุกเฉินท่ีมี
ผลกระทบทางสุขภาพ (War Room) วันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 และ13 กรกฎาคม. 2564  โดยมีผูเขารวมอบรม
และทําแบบทดสอบกอน-หลังเขารับการอบรม จํานวนท้ังสิ้น 40 คน 



3. ผลการประเมินโดยใชวิธีทําแบบทดสอบกอนเขารับการอบรม (Pretest) และหลังเขารับการอบรม 
(Posttest) เพ่ือวัดผลความรูความเขาใจของผูเขารับการอบรม จากการวิเคราะหขอมูลผูเขาอบรมท่ีดําเนินการ
ทําแบบทดสอบกอนเขารับการอบรม (Pretest) และหลังเขารับการอบรม (Posttest)  ปรากฏวาผูเขารับการ
อบรม มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบกอนเขารับการอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
เว็บไซต 4.0 ของโครงการในสังกัดกรมอนามัย 9.55 คะแนน และ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรูการใช
งานระบบสารสนเทศ เพ่ือใชในการบริหารขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ (การใชงานหองวอรรูมสําหรับศูนย
ปฏิบัติการตอบโตสถานการณฉุกเฉินท่ีมีผลกระทบทางสุขภาพ (War Room) 8.97 คะแนน และผลคะแนนจาก
การทําแบบทดสอบหลังเขารับการอบรม 19.33 คะแนน และ 15.82 คะแนน ตามลําดับ   

4 รอยละของบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึนหรือมากกกวากอนเขารับการอบรม 

พิจารณาจากผลการทดสอบกอนการเขารับการอบรม (Pretest) และหลังเขารับการอบรม (Posttest)  นํามา

คํานวณ ปรากฏวา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต 4.0 รอยละ 95  และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการเรียนรูการใชงานระบบสารสนเทศ เพ่ือใชในการบริหารขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ (การใชงานหอง

วอรรูมสําหรับศูนยปฏิบัติการตอบโตสถานการณฉุกเฉินท่ีมีผลกระทบทางสุขภาพ (War Room)  รอยละ 96.66 

ซ่ึงเห็นไดวาบุคลากรท่ีเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในเนื้อหาหลังจากการอบรมเพ่ิมมากข้ึน 

5. รอยละของบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึนหรือมากกกวากอนเขารับการอบรม 

เฉลี่ยท้ัง 2 โครงการ เทากับ รอยละ 95.83 

 


