
4. Output ผลผลิต 

4.2 สรุปผลผลิตครบตามท่ีกําหนดในแผนการขับเคล่ือน 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
เปา 

หมาย 
(จํานวน) 

หนวย
นับ 

วันท่ีเริ่ม 
กิจกรรม 

วันท่ี 
ส้ินสุด 

วันท่ี
ดําเนินการ 

รายละเอียด 

1 จัดทําโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการใหความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศแก

บุคลากรกรมอนามัย เพ่ือขอ

งบประมาณประจําป 2564 

1 โครงการ ต.ค. 63 ต.ค. 63 21 ต.ค. 63 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมไดตาม
แผนท่ีกําหนดไว ตามระยะเวลา 
และงบประมาณท่ีไดรับ 
 

2 จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือใหความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศแกบุคลากรกรม
อนามัย 

2 โครงการ มี.ค. 64 ก.ค. 64 17 กพ. 64 
6 ก.ค. 64 
13 ก.ค. 64  

 

ผูเขารับการอบรมไดรับความรู
ความเขาใจดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 หลักสูตร 
1. การพัฒนาเว็บไซต 4.0 ของ

โครงการในสังกัดกรมอนามัย 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการเรียนรูการใชงาน
ระบบสารสนเทศ เพ่ือใชใน
การบริหารขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (การใชงาน
หองวอรรูมสําหรับศูนย
ปฏิบัติการตอบโตสถานการณ
ฉุกเฉินท่ีมีผลกระทบทาง
สุขภาพ (War Room) 

3 ประเมินผลการทดสอบกอนการ

เขารับการอบรม (Pretest) 

และหลังเขารับการอบรม 

(Posttest) 

2 ครั้ง มี.ค. 64 ก.ค. 64 17 กพ. 64 
6 ก.ค. 64 
13 ก.ค. 64 

ผูเขารับการอบรมไดทดสอบ
ความรู กอน-หลังเขารับการ
อบรม เพ่ือประเมินความรูของ
ตนเองเบื้องตน 

4 วิเคราะหผลการทดสอบกอนการ

เขารับการอบรม (Pretest) และ

หลังเขารับการอบรม (Posttest) 

1 ครั้ง มี.ค. 64 ก.ค. 64 23 กค. 64 ผูเขารับการอบรมมีความรู

เพ่ิมข้ึนกอนเขารับการอบรม 

5 สรุปผลการจดัการอบรม/

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให

ความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศแกบุคลากรกรม

อนามัย 

1 ครั้ง มี.ค. 64 ก.ค. 64 23 กค. 64 กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศมี

ขอมูลเพ่ือนํามากําหนดแผนการ

พัฒนาความรู ทักษะ ดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศแก

บุคลากรกรมอนามัย 



4.2.1 จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากร        

กรมอนามัย เพ่ือของบประมาณประจําป 2564 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดทําโครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสราง

ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมอนามัย เพ่ือยกระดับศักยภาพองคกร  

  



4.2.2 จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรกรมอนามัย 

ประกอบดวย 2 โครงการ  

4.2.2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาเว็บไซต 4.0 ของโครงการในสังกัดกรมอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรูการใชงานระบบสารสนเทศ เพ่ือใชในการ

บริหารขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ (การใชงานหองวอรรูมสําหรับศูนยปฏิบัติการตอบโตสถานการณฉุกเฉินท่ี

มีผลกระทบทางสุขภาพ (War Room) 

  

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.3 ประเมินผลการทดสอบกอนการเขารับการอบรม (Pretest) และหลังเขารับการอบรม 

(Posttest) ผูเขาอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือใหผูเขาอบรมไดทําการทดสอบความรูกอนและหลังเขารับ

การอบรม โดยใหผูเขาอบรมทําแบบประเมินผานทางออนไลน 

4.2.3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาเว็บไซต 4.0 ของโครงการในสังกัดกรมอนามัย     

    

 

แหลงท่ีมา : แบบทดสอบกอน-หลังเขารับการอบรม  

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

aGEFqvhapMcoAgfGA/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.3.2  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรูการใชงานระบบสารสนเทศ เพ่ือใชใน

การบริหารขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ (การใชงานหองวอรรูมสําหรับศูนยปฏิบัติการตอบโตสถานการณ

ฉุกเฉินท่ีมีผลกระทบทางสุขภาพ (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


4.2.4 วิเคราะหผลการทดสอบกอนการเขารับการอบรม (Pretest) และหลังเขารับการอบรม (Posttest) 

การติดตามและประเมินผลการอบรม  

 ดานขอมูลท่ัวไป  

 ผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ และทําแบบทดสอบกอนเขารับการอบรม (Pretest) และหลังเขา

รับการอบรม (Posttest) การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต 4.0 ของโครงการในสังกัดกรมอนามัย 

มีจํานวนท้ังสิ้น 17 คน และ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรูการใชงานระบบสารสนเทศ เพ่ือใชใน

การบริหารขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ (การใชงานหองวอรรูมสําหรับศูนยปฏิบัติการตอบโตสถานการณ

ฉุกเฉินท่ีมีผลกระทบทางสุขภาพ (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 (การใชงานหองวอร
รูมสําหรับศูนยปฏิบัติการตอบโตสถานการณฉุกเฉินท่ีมีผลกระทบทางสุขภาพ (War Room) 8.97 คะแนน 
และผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเขารับการอบรม 19.33 คะแนน และ 15.82 คะแนน ตามลําดับ 
ซ่ึงจะเห็นวาคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงวิเคราะหไดวา ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเนื้อหาเพ่ิม
มากข้ึน 
  



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 

 

4.2.5 สรุปผลการจัดการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากร

กรมอนามัย 

 4.2.5.1. จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรกรม

อนามัย เพ่ือของบประมาณประจําป 2564 และไดรับอนุมัติเม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2563 

 4.2.5.2. จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรกรม

อนามัย ในรอบ 5 เดือนแรก มีจํานวน 2 โครงการ ไดแก  

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต 4.0 ของโครงการในสังกัดกรมอนามัย
ระหวาง วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2564 โดยมีผูเขารวมอบรมและทําแบบทดสอบกอน-หลังเขารับการอบรม 
จํานวนท้ังสิ้น 17 คน 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื ่องการเรียนรูการใชงานระบบสารสนเทศ เพ่ือใชในการ
บริหารขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ (การใชงานหองวอรรูมสําหรับศูนยปฏิบัติการตอบโตสถานการณฉุกเฉินท่ี
มีผลกระทบทางสุขภาพ (War Room) วันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 และ13 กรกฎาคม. 2564  โดยมีผูเขารวม
อบรมและทําแบบทดสอบกอน-หลังเขารับการอบรม จํานวนท้ังสิ้น 40 คน 

 
 



4.2.5.3. ผลการประเมินโดยใชวิธีทําแบบทดสอบกอนเขารับการอบรม (Pretest) และหลังเขารับการ
อบรม (Posttest) เพ่ือวัดผลความรูความเขาใจของผูเขารับการอบรม จากการวิเคราะหขอมูลผูเขาอบรมท่ี
ดําเนินการทําแบบทดสอบกอนเขารับการอบรม (Pretest) และหลังเขารับการอบรม (Posttest)  ปรากฏวาผู
เขารับการอบรม มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบกอนเขารับการอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาเว็บไซต 4.0 ของโครงการในสังกัดกรมอนามัย 9.55 คะแนน และ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
เรียนรูการใชงานระบบสารสนเทศ เพ่ือใชในการบริหารขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ (การใชงานหองวอรรูม
สําหรับศูนยปฏิบัติการตอบโตสถานการณฉุกเฉินท่ีมีผลกระทบทางสุขภาพ (War Room) 8.97 คะแนน และ
ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเขารับการอบรม 19.33 คะแนน และ 15.82 คะแนน ตามลําดับ   

4.2.5.4 รอยละของบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึนหรือมากกกวากอนเขารับการ

อบรม พิจารณาจากผลการทดสอบกอนการเขารับการอบรม (Pretest) และหลังเขารับการอบรม (Posttest)  

นํามาคํานวณ ปรากฏวา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต 4.0 รอยละ 95  และการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่องการเรียนรูการใชงานระบบสารสนเทศ เพ่ือใชในการบริหารขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ (การ

ใชงานหองวอรรูมสําหรับศูนยปฏิบัติการตอบโตสถานการณฉุกเฉินท่ีมีผลกระทบทางสุขภาพ (War Room)  

รอยละ 96.66 ซ่ึงเห็นไดวาบุคลากรท่ีเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในเนื้อหาหลังจากการอบรมเพ่ิมมากข้ึน 

4.2.5.5. รอยละของบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึนหรือมากกกวากอนเขารับการ

อบรม เฉลี่ยท้ัง 2 โครงการ เทากับ รอยละ 95.83 

 

4.2.5.6  รายงานผลการดําเนินงานในการประชุมกองแผนงาน/ติดตามผลการดําเนินงานรายเดือน  

https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa64  

 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa64

