COVID-19
แนวทางสาหรับการติ ดตามและประเมิ นผลทางไกล (Remote DMEL):
DESIGN
MONITORING
EVALUATION
LEARNING

พัฒนาโดย
ทีมออกแบบ ติ ดตาม ประเมินผลและส่งเสริมการเรียนรู้
ฝ่ ายคุณภาพโครงการ มูลนิ ธิรกั ษ์ไทย

ปรับปรุง: 27 มีนาคม 2020

สารบัญ
นิ ยาม ............................................................................................................................................................ 3
บริบท COVID-19 ............................................................................................................................................... 4
การดาเนิ นการทีจ่ ะต้องทาทันที (Immediate Actions) .................................................................................................... 5
การดาเนิ นกิ จกรรมด้านการออกแบบ ติ ดตาม ประเมินผล และส่งเสริมการเรียนรู้ (DMEL) ในพื้นที ...............................................
่
6
การดาเนิ นกิ จกรรมด้านการออกแบบ ติ ดตาม ประเมินผล และส่งเสริมการเรียนรู้ (DMEL) ทางไกล .............................................. 7
การเก็บข้อมูล............................................................................................................................................................. 7
สำรวจควำมคิดเห็นทำงโทรศัพท์ ....................................................................................................................................................... 8
แบบสำรวจออนไลน์..................................................................................................................................................................... 9
กำรสนทนำกลุ่มย่อย ...................................................................................................................................................................10
กำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรและกำรฝึกอบรมออนไลน์ ..................................................................................................................................11
กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และแบ่งปันควำมคิดริเริม่ ......................................................................................................................................12
กำรประเมินโครงกำรขัน้ พื้นฐำนและกำรประเมินผลโครงกำร ........................................................................................................................13
DMEL กับภำคี .........................................................................................................................................................................13

การยินยอม ....................................................................................................................................................14
ความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็ นส่วนตัว ..........................................................................................................15
ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ .........................................................................................................................................16
โปรแกรม Zoom .......................................................................................................................................................................16
Survey Monkey .......................................................................................................................................................................16

เอกสารการสนับสนุนเพิม่ เติ ม ...............................................................................................................................17

2

นิ ยาม
โปรแกรม (Program) มีขอบเขตกว้ำงกว่ำโครงกำร โดยมุ่งเน้นไปทีผ่ ลประโยชน์เป็ นหลัก โปรแกรมจะเกี่ยวข้องกับโครงกำรทีเ่ ฉพำะเจำะจง เนื่องจำก
โปรแกรมจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ จึงมียุทธศำสตร์มำกกว่ำโครงกำร อำจจะต้องมีกำรเปลี่ยนขอบเขตในระหว่ำงกำรดำเนินกำรเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลงขององค์กรและชุมชนที่มูลนิธริ กั ษ์ไทยทำงำน โดยทั ่วไปแล้ว โปรแกรมจะมีขอบเขตครอบคลุมหน่วยกำรทำงำนหลำยหน่วย
ภำยในองค์กรและมักจะดำเนินกำรในช่วงเวลำที่ยำวนำนกว่ำโครงกำร
โครงการ(Project) เป็ นชุดของกิจกรรมที่นำมำใช้เพื่อสร้ำงกำรส่งมอบเฉพำะภำยในระยะเวลำและงบประมำณที่กำหนด เนื่องจำกโครงกำรมีควำม
เกี่ยวข้องกับสิง่ ที่ส่งมอบ (deliverables) มำกกว่ำผลประโยชน์ ขอบเขตของโครงกำรจึงแคบกว่ำโปรแกรม โดยทั ่วไปแล้วโครงกำรจะถูกจำกัดอยู่ในหน่วย
กำรทำงำนเดียวภำยในองค์กรและจะมีระยะเวลำกำรดำเนินงำนน้อยกว่ำโปรแกรม
ออกแบบ (Design) เป็ นกระบวนกำรของกำรตัง้ เป้ ำหมำยกำรพัฒนำกลยุทธ์กำรจัดทำข้อตกลงกำรดำเนินกำรและกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อให้บรรลุ
เป้ ำหมำยเหล่ำนัน้ กำรออกแบบถือเป็ นจุดเริม่ ต้นและเป็ นขัน้ ตอนสำคัญของกำรริเริม่ กำรพัฒนำ กำรออกแบบโครงกำรเกี่ยวข้องกับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
หลำยคนและปฏิบตั ติ ำมกระบวนกำรรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงกำรระบุปัญหำกำรระบุผรู้ บั ผลประโยชน์กำรวิเครำะห์ผมู้ สี ว่ นได้เสียกำรวิเครำะห์เพศกำร
ออกแบบกิจกรรมกำรพัฒนำกรอบกำรติดตำมตรวจสอบกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
การติ ดตาม (Monitoring) เป็ นกิจกรรมต่อเนื่องที่ใช้กำรรวบรวมข้อมูลอย่ำงเป็ นระบบเพื่อให้กำรจัดกำรและผูม้ สี ว่ นได้ส่วนเสียหลักบ่งชี้ถงึ ระดับ
ควำมก้ำวหน้ำและควำมสำเร็จของวัตถุประสงค์และควำมคืบหน้ำในกำรใช้เงินทุน กำรตรวจสอบของมูลนิธริ กั ษ์ไทยมุ่งเน้นไปที่กำรตรวจสอบโปรแกรม
และกำรประเมินผลโครงกำร
• กำรติดตำมตรวจสอบโครงกำรและรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรดำเนินโครงกำรที่กำลังดำเนินกำรอยู่ รวมถึงรูปแบบและกำหนดเวลำสำหรับ
กำรรำยงำน โดยทั ่วไปแล้วจะกำหนดโดยผูใ้ ห้ทุนและกำรรำยงำนมักกรอบงำนเชิงตรรกะและชุดของตัวบ่งชี้ท่ตี กลงกันตัง้ แต่เริม่ โครงกำร
• กำรติดตำมโครงกำร จะติดตำมจำกมำตรกำรและรำยงำนที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนในพื้นที่ของโครงกำรผ่ำนตัวชี้วดั โครงกำรของมูลนิธริ กั ษ์
ไทยทุกโครงกำรจะต้องมีรำยงำนรำยปีเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินกำรและกำรส่งมอบผลลัพธ์ ซึง่ จะถูกรวมอยู่ในรำยงำนโครงกำร
ประจำปี
การประเมินผล (Evaluation) คือ กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของโครงกำรอย่ำงเป็ นระบบและเป็ นไปตำมเป้ ำหมำยของโครงกำรแผนงำนหรือ
นโยบำยที่กำลังดำเนินอยู่หรือเสร็จสมบูรณ์รวมถึงขัน้ ตอนกำรออกแบบ กำรนำไปปฏิบตั ิ และผลลัพธ์ของโครงกำรรวมถึงกำรแบ่งปันผลและ กำรนำเสนอ
ผลกำรดำเนินโครงกำรและกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรแก้ไขตลอดกำรดำเนินโครงกำร จุดมุง่ หมำยของกำรประเมิน คือกำรกำหนดควำมเกี่ยวข้องและ
ควำมสำเร็จของวัตถุประสงค์โครงกำรดยคำนึงถึงให้เป็ นไปตำมเกณฑ์ท่กี ำหนดไว้ล่วงหน้ำ กระบวนกำรประเมินผลควรให้ขอ้ มูลที่น่ำเชื่อถือและเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรถอดที่จะช่วยให้บทเรียนเพื่อกำรที่เรียนรู้ ได้รบั กำรเพื่อนำไปบูรณำกำรกับกระบวนกำรตัดสินใจและกำรเขียนโครงกำรนโปรแกรมใน
อนำคต มูลนิธริ กั ษ์ไทยกำรประเมินผลโครงกำรของมูลนิธริ กั ษ์ไทย มุง่ เน้นทัง้ กำรประเมินผลโครงกำรและกำรประเมินผลโปรแกรม ดังนี้และโครงกำร
• กำรประเมินผลโครงกำรโครงกำรครอบคลุมกำรประเมินผลโครงกำรซึ่งเป็ นชุดของกิจกรรมที่มกี ำหนดเวลำชัดเจนและกำรส่งมอบมุง่ เป้ ำไปที่
กำรส่งมอบชุดของกำรอนุรกั ษ์ท่ตี กลงกันไว้กำรดูแลรักษำและผลลัพธ์ควำมเป็นอยู่ท่ดี ขี องมนุษย์ โครงกำรวำงอยูภ่ ำยใต้เป็ นหน่วยหนึ่ง
ภำยใต้กำรดำเนินงำนของโปรแกรมและซึ่งสนับสนุนมีผลลัพธ์ท์ ่ตี ้องกำรของโปรแกรมและยุทธศำสตร์โปรแกรมที่เกีย่ วข้อง กำรประเมิน
โครงกำรจะประเมินผลกระทบของโครงกำรเพิม่ เติมจำกนโยบำย DMEL (เอกสำรด้ำนล่ำง) กำรประเมินโครงกำรจะดำเนินกำรตำมปกติใน
ระยะกลำงของโครงกำรและเมื่อสิ้นสุดโครงกำร
• กำรประเมินผลของโปรแกรมโครงกำรครอบคลุมเนื้อหำของโครงกำรโปรแกรมเฉพำะเรื่อง กำรประเมินผลโครงกำร ประเมินผลกระทบของ
โปรแกรมนอกเหนือจำกหลักกำร DMEL (เอกสำรด้ำนล่ำง) ตำมยุทธศำสตร์ของโปรแกรมซึ่งกำหนดชุดผลลัพธ์ในระดับโปรแกรมและตัวชีว้ ดั
บ่งชี้ผลกระทบที่มคี วำมสำคัญเชิงกลยุทธ์
การเรียนรู้ (Learning) เป็ นกระบวนกำรรวบรวมและแบ่งปันบทเรียนหลักฐำน หรือประสบกำรณ์ เพื่อกระตุ้นกระบวนกำรเรียนรู้ให้เจ้ำหน้ำที่มูลนิธริ กั ษ์
ไทยและสนับสนุนกำรปรับปรุงและทั ่วทัง้ องค์กร กำรเรียนรู้เกิดขึน้ ตลอดวัฏจักรโครงกำรผ่ำนกำรแบ่งปันประสบกำรณ์กำรนำเสนอผลกำรประเมิน และ
กำรติดตำมรำยงำนกำรเยีย่ มชมพื้นที่เว็บไซตและ์์กำรเสริมสร้ำงศักยภำพ และกำรสะท้อนผลกำรดำเนินงำนว่ำมีสงิ่ ทำได้ดี หรือสิง่ ใดควรทำแตกต่ำง
ออกไปขีดควำมสำมำรถอย่ำงเป็ นทำงกำร
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บริบท COVID-19

เจ้ำหน้ำที่รกั ษ์ไทยทุกคนจำเป็ นต้องเข้ำใจสถำนกำรณ์และกฎข้อบังคับภำยในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำนสุขภำพ และกำรเคลื่อนย้ำย ในช่วง
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 เจ้ำหน้ำที่รกั ษ์ไทยทุกคนรวมถึงอำสำสมัคร หรือเจ้ำหน้ำที่ท่สี นับสนุนโครงกำรอื่น ๆ จะต้องปฏิบตั ติ ำมนโยบำยมูลนิธฯิ
และกระทรวงสำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะกำรล้ำงมือและกำรรักษำระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล ร่วมถึงแนวทำงกำรปฏิบตั อิ ่นื ๆทีเ่ กี่ยวข้องกับกำร
ทำงำน กำรคมนำคม กำรเคลื่อนย้ำย และกำรรวมตัวในที่ชุมชน

เว็บไซต์ท่เี กี่ยวข้องกับมำตรกำรแนวแนวทำงปฏิบตั ทิ ่สี ำคัญ ได้แก่ :
•
•
•

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
http://covid19.th-stat.com/
https://sites.google.com/view/covid-19-educationalmaterials/home

เอกสำรชุดนี้มจี ุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรออกแบบ ติดตำม ประเมินผลและส่งเสริมกำรเรียนรู้โครงกำร (DMEL) ผูจ้ ดั กำร
โครงกำรแต่ละโครงกำรจำต้องดำเนินนโยบำยตำมขัน้ ตอนและกฎหมำยที่เป็ นทำงกำรตำมเว็บไซต์ท่อี ้ำงถึงข้ำงต้น
เอกสำรนี้อำจมีกำรปรับปรุงเมื่อมีขอ้ มูลใหม่เกิดขึน้ หรือจำเป็ นต้องมีกำรดำเนินกำรเพิม่ เติม สำมำรถดู สถำนะของรำยงำนได้ในเชิงอรรถของรำยงำนได้
หน้ำแรก
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การดาเนิ นการที่จะต้องทาทันที (Immediate Actions)
กิจกรรมในคู่มอื นี้ท่สี ำมำรถปรับให้เข้ำกับบริบทของกำรทำงำนทำงไกลในตอนนี้ได้ แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรดำเนินกำรที่จะต้องทำทันทีทงั ้ หมดมี 4 ประกำร
ผูจ้ ดั กำรโครงกำรทุกโครงกำรควรดำเนินกำรและสื่อสำรกับเจ้ำหน้ำที่ท่เี กี่ยวข้องภำยในโครงกำรและพื้นที่โครงกำร ดังนี้

สือ่ สำรกับผูใ้ ห้ทุนโครงกำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในควำม
ยืดหยุน่ ต่อสถำนกำรณ์ และแจ้งให้ผใู้ ห้ทุนทรำบถึงควำม
ล่ำช้ำในกำรดำเนินกำร ผูจ้ ดั กำรโครงกำรควรแจ้งให้ผใู้ ห้
ทุนทรำบว่ำควรเลือ่ นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่จำเป็ นที่
ต้องมีกำรติดต่อกับชุมชน

ทบทวนผลกำรดำเนินงำน หรือ กรอบกำรติดตำม
โครงกำรเชิงตรรกะ (Logical Monitoring Framework)
รวมถึงตัวชี้วดั และเป้ ำหมำยเพื่อสะท้อนกำรเปลีย่ นแปลง
หรือควำมล่ำช้ำในกำรดำเนินโครงกำร

ทบทวนแผน M&E เพื่อระบุกจิ กรรมด้ำนกำติดตำมและ
ประเมินผลโครงกำรใดที่สำมำรถเลือ่ นออกไปหรือปรับ
กิจกรรม ตำมคำแนะนำในคูม่ อื นี้

อำนวยควำมสะดวกในกำรประชุมข้อมูลกับเจ้ำหน้ำทีท่ ุก
คนในแต่ละโครงกำรหรือโปรแกรม เพื่อให้แน่ ใจว่ำพวก
เขำเข้ำใจกำรเปลีย่ นแปลงในช่วงระยะเวลำกำรทำงำน
ทำงไกลและเพื่อชี้แจงหำกมีขอ้ กังวลใด ๆ
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การดาเนิ นกิ จกรรมด้านการออกแบบ ติ ดตาม ประเมินผล และส่งเสริมการเรียนรู้ (DMEL) ในพื้นที่
ประกำรแรก ก่อนกำรพิจำรณำว่ำกิจกรรม DMEL ควรดำเนินกำรไปตำมปกติ หรือควรเลื่อนออกไป หรือควรจัดกิจกรรมในลักษณะกำรทำงำนทำงไกล
หรือไม่ ผูจ้ ดั กำรโครงกำร จะต้องปฏิบตั ติ ำมนโยบำยมูลนิธริ กั ษ์ไทย และแนวทำงกำรปฏิบตั จิ ำกกระทรวงสำธำรณสุข และนโยบำยจำกหน่วยงำนอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ประกำรที่สอง ผูจ้ ดั กำรโครงกำรควรทำกำรประเมินควำมเสีย่ งเพื่อระบุปัญหำทีอ่ ำจเกิดขึน้ ก่อนกำรจัดกิจกรรมใด ๆ ควรมีแผนกำรจัดกำรควำมเสีย่ งที่
สำมำรถนำปรับไปใช้ตำมควำมจำเป็ นตลอดระยะเวลำกำรดำเนินโครงกำร เพื่อลดผลกระทบที่ไม่พงึ ประสงค์ต่อุกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงกำร
ผูจ้ ดั กำรโครงกำรมีหน้ำที่รบั ผิดชอบในกำรพัฒนำแผนกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง แต่อย่ำงไรก็ตำม เจ้ำหน้ำที่ทุกคนมีหน้ำที่รบั ผิดชอบในกำรมีส่วนร่วมใน
แผนและติดตำมควำมเสีย่ งที่เกีย่ วข้องกับโครงกำรอย่ำงเป็ นประจำ ดังนี้:
•
•
•

กำรระบุอนั ตรำยและปัจจัยเสีย่ งที่มศี กั ยภำพที่จะก่อให้เกิดอันตรำย
กำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ งที่เกีย่ วข้องกับอันตรำยนัน้
กำรกำหนดวิธกี ำรที่เหมำะสมในกำรกำจัดอันตรำยหรือควบคุมควำมเสีย่ ง หำกไม่สำมำรถกำจัดอันตรำยได้ ในกรณีนี้กำรดำเนินกิจกรรม
DMEL ทำงไกล อำจเป็ นวิธแี ก้ปัญหำที่เหมำะสม

คำแนะนำเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรประเมินควำมเสีย่ งมีอยู่ในเว็บไซต์ห้องรักษ์เรียน หรือ (PLP) ที่: https://www.raksthaiplp.org/risk.html
•

•
•
•

ในกรณีท่กี ำรประเมินควำมเสีย่ งเพื่อกำหนดว่ำกำรจัดกิจกรรมกำรติดตำมและประเมินผลในพื้นที่สำมำรถเกิดขึน้ ได้ หรือในกรณีท่มี คี วำม
จำเป็ นที่จะต้องจัดกิจกรรมด้ำนกำรติดตำมและประเมินผลจำเป็ นจะ เจ้ำหน้ำที่ควรวำงแผนและประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และให้มกี ำร
ติดต่อกับชุมชนหรือเจ้ำหน้ำที่คนอื่น ๆ น้อยที่สุด ในช่วงระยะเวลำของกำรเก็บข้อมูล ควรพิจำรณำปัจจัยสำคัญอื่น ๆ เช่น :ระบุแนวโน้มกำร
ทำงำนร่วมกันหรือประสำนงำนกับทีมงำนโครงกำรอื่น ๆ ในพื้นที่กำรทำงำนเดียวกัน หรือมีประชำกรกลุ่มเดียวกัน ซึ่งอำจ่จะมอบหมำยงำน
ให้กบั ผูอ้ ่นื หรือแบ่งงำนระหว่ำงทีมต่ำง ๆ เพื่อลดจำนวนเวลำกำรเดินทำงหรือเพื่อลดจำนวนเจ้ำหน้ำที่ทตี ้องเดินทำง
ประสำนงำนกับผูน้ ำชุมชนหรือเจ้ำหน้ำที่ท่เี ชื่อถือได้ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผ่ำนกำรติดต่อช่องทำงออนไลน์ (เช่น Line) เพื่อหำรือ
เกี่ยวกับพื้นที่สำหรับกำรจัดกิจกรรม
หำกคุณจำเป็ นจะต้องเดินทำง คุณจะต้องปฏิบตั ติ ำมนโยบำยขององค์กรและคำแนะนำจำกกระทรวงสำธำรณสุข จำกหน่วยงำนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ในขณะที่ทำกิจกรรมกำรติดตำมและประเมินผล ในพื้นที่จะต้องรักษำระยะห่ำงที่ปลอดภัย (2 เมตร) ระหว่ำงกำรติดต่อด้วยตนเองทัง้ หมดสวม
หน้ำกำกตลอดเวลำและล้ำงมือให้สะอำดด้วยสบู่และน้ำหรือแอลกอฮอล์เป็ นประจำ
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การดาเนิ นกิ จกรรมด้านการออกแบบ ติ ดตาม ประเมินผล และส่งเสริมการเรียนรู้ (DMEL) ทางไกล
กำรเก็บข้อมูล
เจ้ำหน้ำที่โครงกำรควรพิจำรณำมำตรกำรทำงำนทำงไกลสำหรับกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งกำรเก็บข้อมูลลักษณะนี้มคี วำมจำเป็ นที่จะต้องใช้เทคโนโลยี
เช่น กำรโทร, กำรส่ง SMS, Line, Skype, โปรแกรม Zoom, โปรแกรม MS Teams, อีเมลเหรือครื่องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ผรู้ บั ผลประโยชน์ของ
โครงกำรหรือเจ้ำหน้ำที่สำมำรถใช้ได้
ในช่วงระยะเวลำของกำรทำงำนทำงไกลและแนวทำงกำรปฏิบตั ดิ ้ำนกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม หรือ Social Distancing อำจสำมำรถเพิม่ คุณค่ำในกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพมำกยิง่ ขัน้ ยกตัวอย่ำง เช่น กำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ หรือกำรจัดกิจกรรมสนทนำกลุ่มย่อยออนไลน์อำจใช้เป็ นชงท่ำง
หนึ่งเพื่อสอบถำมผลกำรดำเนินงำน และอำจจะสำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจผลลัพธ์ของกำรดำเนินโครงกำรในอีกทำงหนึ่ง
นอกจำกนี้ สิง่ สำคัญที่สุดในกำรเก็บข้อมูลออนไลน์ คือกำรลดจำนวนข้อมูลที่เก็บ โดยกำรระบุลำดับควำมสำคัญของข้อมูลที่ต้องกำร และลดจำนวน
คำถำม ซึ่งวิธกี ำรดำเนินงำนด้ำนกำรติดตำมและประเมินผล ทำงไกลจำเป็ นจะต้องคำนึงถึงทักษะและควำมรู้ด้ำนภำษำและเทคโนโลยีของผูเ้ ข้ำร่วม และ
ควำมท้ำทำยในกำรดำเนินกำรเก็บข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีเป็ นหลัก รวมถึงกำรคำนึงถึงกำรเข้ำถึงไฟฟ้ ำ อินเทอร์เน็ตและบริกำรโทรศัพท์ และอุปกรณ์
เทคโนโลยีอ่นื ๆ ด้วยเช่นกัน
ข้อควรพิจำรณำเพิม่ เติม ได้แก่ :
• ผูเ้ ข้ำร่วมจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินตำมเวลำค่ำบริกำร/ค่ำธรรมเนียมกำรบริกำร (เช่น ค่ำ โทรศัพท์)
• บุคคลที่มสี ถำนะทำงสังคม - เศรษฐกิจที่แตกต่ำงหรืออำศัยอยูใ่ นพื้นที่ห่ำงไกลอำจไม่สำมำรถเข้ำร่วมได้เนื่องจำกกำรข้อจำกัดในกำรเข้ำถึง
เทคโนโลยี
• บุคคลที่มคี วำมพิกำรรวมถึงผูบ้ กพร่องทำงกำรได้ยนิ และกำรมองเห็นอำจไม่สำมำรถใช้เทคโนโลยี สำหรับกำรรวบรวมข้อมูลออนไลน์หรือทำง
โทรศัพท์ได้
• ลดความอ่อนไหวของเนื้อหำคำถำมเนื่องจำกผูเ้ ข้ำร่วมและผูส้ ำรวจไม่สำมำรถควบคุมปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อควำมเป็ นส่วนตัว ได้
• พิจำรณำอคติโดยธรรมชำติในกำรรวบรวมข้อมูลทำงไกลซึ่งเป็ นผลมำจำกควำมไม่ไว้วำงใจในควำมเป็ นส่วนตัวทำงออนไลน์หรือทำงโทรศัพท์
เพศและอำยุท่แี ตกต่ำงในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยี
• บัญชีสำหรับอัตรำกำรไม่ตอบสนองที่สูงขึน้ เมื่อออกแบบกลยุทธ์กำรสุ่มตัวอย่ำงเนื่องจำกมีแนวโน้มว่ำจะมีอตั รำกำรไม่ ตอบสนองที่สูงขึน้ หรือ
โอกำสในกำรสัมภำษณ์บุคคลที่ไม่ถูกต้องสูงขึน้
• ดำเนินกำรติดตำมกำรโทรถึง 5% -10% ของผูเ้ ข้ำร่วม (กำรสำรวจทำงโทรศัพท์กำรสนทนำกลุ่มออนไลน์) เพื่อตรวจสอบข้อมูลสำคัญที่
รวบรวมไว้แล้ว สิง่ นี้ควรทำโดยผูส้ มั ภำษณ์คนอื่น ควำมขัดแย้งที่สำคัญควรพูดคุยและพูดถึง
• ดำเนินกำรตรวจสอบคุณภำพข้อมูลที่สำรวจออนไลน์บำงส่วนเพื่อระบุควำมแตกต่ำงที่สำคัญ คุณอำจจำเป็ นต้องฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ใหม่โดยใช้
วิธกี ำรฝึกอบรมออนไลน์ หรือพิจำรณำกำรจับคูเ่ จ้ำหน้ำที่ท่ยี งั ไม่มปี ระสบกำรณ์ด้ำนกำรเก็บข้อมูลกับเจ้ำหน้ำที่ท่มี ปี ระสบกำรณ์โดยให้
เจ้ำหน้ำที่รกั ษำระยะห่ำงที่ปลอดภัย (2 เมตร) หำกพวกเขำในอำคำรเดียวกัน
• ให้แนวทำงที่ชดั เจนสำหรับเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวข้องและผูท้ ่สี ำมำรถเข้ำร่วมได้ บุคคลที่รบั โทรศัพท์อำจไม่ได้เป็ นไปตำมเป้ ำหมำยทังนี
้ ้ขนึ้ อยู่กบั
บริบทแวดล้อม ตัวอย่ำงเช่น หำกเจ้ำหน้ำที่กำลังสัมภำษณ์ผชู้ ำยหำกแต่ผูร้ บั สำยเป็ นผูห้ ญิง จึงต้องใช้กำรตรวจคัดกรองเพิม่ เติมอีกเล็กน้อย
หำกคนที่มเี พศเดียวกันรับโทรศัพท์
ข้อพึงระวัง : หลังจำกทำตำมวิธกี ำรรวบรวมข้อมูลโดยใช้โทรศัพท์หรือวิธกี ำรทำงคอมพิวเตอร์ผเู้ ข้ำร่วมทุกคนควรได้รบั คำแนะนำให้ล้ำงมือเป็ นเวลำ
20 วินำทีด้วยสบู่และน้ำหรือสำรละลำยแอลกอฮอล์โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ หำกพวกเขำใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
ข้อพึงระวัง : ต้องได้รบั ควำมยินยอมจำกผูใ้ ห้ขอ้ มูลก่อนดำเนินกำรวิธกี ำรเก็บข้อมูลทำงไกล รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรขอควำมยินยอมจะรวมอยู่ในส่วน
รำยละเอียดด้ำนล่ำง

7

สำรวจควำมคิดเห็นทำงโทรศัพท์
หำกโครงกำรของคุณมีควำมจำเป็ นที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลทำงโทรศัพท์ เจ้ำหน้ำที่ควรพิจำรณำปัจจัยต่อไปนี้ เพื่อรักษำระดับคุณภำพของข้อมูล:
1. พิจำรณำเก็บข้อมูลที่มคี วำมสำคัญก่อน ์ีมำกกว่ำกำรรวบรวมข้อมูลตำมปกติ
2. ให้เจ้ำหน้ำทีผ่่่ ำนกำรฝึกอบรมและมีประสบกำรณ์ในกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ดำเนินกิจกรรม เพื่อลดอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกอบรม
หรือกำรเข้ำถึงโทรศัพท์
3. พิจำรณำกำรรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพมำกขึน้ เพื่อนำมำประกอบกำรทำควำมเข้ำใจกับข้อมูลเชิงปริมำณ
4. พิจำรณำกำรสุ่มตัวอย่ำงอย่ำงรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่ำข้อมูล ที่ได้รบั จะสำมำรถสะท้อนถึงกลุ่มผูร้ บั ผลประโยชน์ท่แี ตกต่ำงกันในโครงกำร
5. ลดควำมซับซ้อนของคำถำม เพื่อลดเวลำกำรดำเนินกิจกรรม เนื่องจำกผูเ้ ข้ำร่วมอำจเบื่อหรือเสียสมำธิระหว่ำงกำรโทรศัพท์ ซึ่งเวลำ 15 นำที
เป็ นเวลำที่เหมำะสมสำหรับกำรสำรวจทำงโทรศัพท์
6. ปรึกษำทีม DMEL เพื่อให้แน่ใจว่ำคำถำมมีควำมเป็ นกลำง ไม่มอี คติ และถูกออกแบบมำอย่ำงดีเพื่อตอบคำถำมกำรวิจยั ของโครงกำรและ
ชัดเจน
7. ควำมยืดหยุ่นเป็ นสิง่ สำคัญ กำรระบุเวลำที่สมั พันธ์กบั วันที่ให้ผลลัพธ์มำกขึน้ จำกผูร้ บั ผลประโยชน์โครงกำรมำกขึน้ (ในแต่ละกลุ่มย่อย) จะเป็ น
ประโยชน์อย่ำงยิง่ หำกผูส้ มั ภำษณ์สำมำรถปรับเวลำของแบบสำรวจทีเ่ หมำะและใช้วธิ กี ำรที่เหมำะสม เพื่อลดควำมซับซ้อนของคำถำมหำก
เป็ นไปได้
8. กำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์นนั ้ อำจจะไม่สำมำรถรับประกันควำมเป็ นส่วนตัว ของผูใ้ ห้สมั ภำษณ์ได้เสมอไป เนื่องจำกผูส้ มั ภำษณ์ไม่สำมำรถ
ทรำบได้ว่ำผูเ้ ข้ำร่วมจะเข้ำร่วมกำรโทรหรือไม่ หรืออำจมีบุคคลอื่นฟังอยู่ด้วยหรือไม่
รำยละเอียดของกำรโทรแต่ละครัง้ ควรถูกบันทึกในไฟล์ excel รวมถึงชื่อของผูร้ วบรวมข้อมูล เวลำเริม่ ต้นและสิ้นสุดของกำรโทร คำถำมที่ใช้่ถำมรวมถึงสิง่
ที่ระบุถงึ ผูเ้ ข้ำร่วมตำมควำมเหมำะสม เช่น อำยุและเพศ
หมำยเหตุ : จะต้องได้รบั ควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลก่อนที่จะทำกำรสำรวจทำงโทรศัพท์ รำยละเอียดเกี่ยวกับควำมยินยอมที่แจ้งไว้จะรวมอยู่ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องด้ำนล่ำง

8

แบบสำรวจออนไลน์
หำกมีควำมเป็ นจำที่จะต้องรวบรวมข้อมูลกำรสำรวจออนไลน์ เจ้ำหน้ำที่รกั ษ์ไทยควรพิจำรณำประเด็นต่อไปนี้เพื่อรักษำระดับคุณภำพของข้อมูลที่ยอมรับ
ได้:
1. พิจำรณำเก็บข้อมูลที่มคี วำมสำคัญก่อน ซึ่งคุณต้องมีมำกกว่ำกำรรวบรวมข้อมูลตำมปกติ
2. ใช้เว็บไซต์สำหรับทำแบบสำรวจที่ได้รบั กำรยอมรับ เช่น Survey Monkey (มีรำยละเอียดด้ำนล่ำง) หรือ Google Forms ที่มกี ำรฝึกอบรมและ
คำแนะนำอย่ำงกว้ำงขวำงพร้อมให้บริกำรออนไลน์เพื่อรองรับกำรตัง้ ค่ำและรับรองกำรใช้งำน
3. พิจำรณำกำรรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพมำกขึน้ เพื่อนำมำประกอบกำรทำควำมเข้ำใจกับข้อมูลเชิงปริมำณ
4. ลดควำมซับซ้อนของคำถำม เพื่อลดเวลำกำรดำเนินกิจกรรม เนื่องจำกผูเ้ ข้ำร่วมอำจเบื่อหรือเสียสมำธิระหว่ำงกำรโทรศัพท์ ซึ่งเวลำ 15 นำที
เป็ นเวลำที่เหมำะสมสำหรับกำรสำรวจทำงโทรศัพท์
5. ปรึกษำทีม DMEL เพื่อให้แน่ใจว่ำคำถำมมีควำมเป็ นกลำง ไม่มอี คติ และถูกออกแบบมำอย่ำงดีเพื่อตอบคำถำมกำรวิจยั ของโครงกำรและ
ชัดเจน
6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำลิงก์สำรวจของคุณได้ถูกส่งไปยังกลุ่มประชำกรที่ถูกต้อง โดยจะต้องใช้ช่องทำง กำรสื่อสำรหลำยแห่ง (เช่น อีเมล Line,
QR)
7. มีควำมยืดหยุ่น ปรับระยะเวลำของกำรทำแบบสำรวจและวิธกี ำรให้เหมำะสม และลดควำมซับซ้อนของคำถำมหำกทำได้
เว็บไซต์ Survey Monkey:
• สำมำรถดูได้ท่:ี www.surveymonkey.com
• Survey Monkey เป็ นกำรสำรวจออนไลน์ เพื่อวัดและประเมินผลตอบรับ / แบบสำรวจ เว็บไซต์น์ ี้จะช่วยให้คุณสำมำรถทำแบบสำรวจออนไลน์
(พร้อมลิงค์หรือรหัส QR) กับผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำร ทังนี
้ ้ Survey Monkey ยังให้ผลวิเครำะห์ขอ้ มูลออกมำเป็ นกรำฟและแผนภูมผิ ลลัพธ์กำร
สำรวจ
• ทีม DMEL สมัครสมำชิก Survey Monkey เป็ นระยะ 1 ปี ซึง่ จะอนุญำตให้ผใู้ ช้ 2 คน/ครัง้ เท่ำนัน้ ดังนัน้ หำกคุณต้องกำรใช้ระบบโปรดติดต่อ
ทีม DMEL เพื่อขอรหัสผ่ำนกำรเข้ำถึงและกำรสนับสนุนเพื่อตัง้ ค่ำบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
หมำยเหตุ : จะต้องได้รบั ควำมยินยอมทีไ่ ด้รบั กำรบอกกล่ำวก่อนทำกำรสำรวจออนไลน์ใด ๆ รำยละเอียดเกี่ยวกับควำมยินยอมที่แจ้งไว้จะรวมอยูใ่ นส่วน
ที่เกี่ยวข้องด้ำนล่ำง
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กำรสนทนำกลุ่มย่อย (Focus groups)
กำรสนทนำกลุ่มออนไลน์สำมำรถใช้แทนกำรสนทนำกลุ่มย่อยได้ ซึ่งสำมำรถทำได้ผ่ำนซอฟแวร์ Skype, Line, Zoom หรือ Google Hangouts และขอ
แนะนำให้เลือกระบบที่อนุญำตให้ทำกำรบันทึกเสียงเพื่อที่จะได้บกั ทึกไว้เพื่อทบทวนต่อไป โปรดทรำบว่ำกำรบันทึกควรเป็ นเสียงเท่ำนัน้ และไม่รวมกำร
บันทึกวิดโี อ
หำกโครงกำรของคุณต้องกำรข้อมูลที่จะรวบรวมโดยกำรสนทนำกลุ่มย่อยออนไลน์เจ้ำหน้ำที่ควรพิจำรณำข้อคำนึงต่อไปนี้เพื่อรักษำคุณภำพของข้อมูล:
1. กำรเลือกเก็บข้อมูลที่มคี วำมสำคัญซึ่งไม่ใช่กำรรวบรวมข้อมูลตำมปกติ
2. ใช้ซอฟแวร์หรือระบบที่มกี ำรใช้กนั โดยทัว้ ไป เช่น Skype, Line, Zoom หรือ Google Hangouts ซึ่งมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธใี ช้งำนที่สำมำรถ
ศึกษำได้ทำงออนไลน์เพื่อรองรับกำรมช้งำนของผูเ้ ข้ำร่วมจำนวนมำก
3. ลดควำมซับซ้อนของคำถำมเพื่อลดเวลำในกำรตอบคำถำมลง เนื่องจำกผูเ้ ข้ำร่วมอำจเบื่อหรือเสียสมำธิระหว่ำงกำรบันทึกเสียงออนไลน์
4. เตรียมควำมพร้อมกับทีมงำนเบื้องหลังในกำรทำงำนเพื่อรองรับกำรปิ ดเสียง / เปิ ดเสียงแสดงควำมคิดเห็นและด้ำนเทคนิคอื่น ๆ ของกำร
ควบคุมกำรสนทนำกลุ่มออนไลน์
5. ปรึกษำทีม DMEL เพื่อให้แน่ใจว่ำคำถำมของคุณมีระเบียบวิธที ่นี ่ำเชื่อถือและลดอคติของคำถำมที่ใช้ และออกแบบมำอย่ำงดีเพื่อตอบคำถำม
วิจยั ของคุณอย่ำงตรงประเด็นและชัดเจน
6. กำรปรับตัวและจะต้องมีควำมยืดหยุ่น และปรับควำมยำวของแบบสำรวจให้เหมำะสมกับระบบออนไลน์ท่ใี ช้และลดควำมซับซ้อนของคำถำมให้
มำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้
กำรอภิปรำยกลุ่มเน้นที่ซบั ซ้อนอยู่แล้วและวิธกี ำรออนไลน์เพิม่ ระดับควำมท้ำทำยเพิม่ เติม เป็ นสิง่ สำคัญที่ควรคำนึงถึงต่อไปนี้
• เนื่องจำกจะไม่มไี บลงทะเบียน ดังนัน้ ควรให้ ผเู้ ข้ำร่วมแต่ละคนแนะนำตัวเองโดยกำรบอกชื่ออำยุเพศและสัญชำติรวมถึงกำรกำรแบ่งแยกข้อมูล
(disaggregation)ที่โครงกำรหรือผูใ้ ห้ทุนต้องกำร
• ผูเ้ ข้ำร่วมมักจะมีปัญหำด้ำนเทคนิคซึ่งสำมำรถทำให้ผเู้ ข้ำร่วมคนอื่น ๆเสียสมำธิได้
• มันเป็ นเรื่องยำกสำหรับผูส้ มั ภำษณ์ท่จี ะสังเกตภำษำกำยหรือสีหน้ำของผูเ้ ข้ำร่วมและมีแนวโน้มว่ำจะมีปฏิสมั พันธ์น้อยระหว่ำงผูเ้ ข้ำร่วมดังนัน้
กำรลดควำมซับซ้อนของข้อมูลที่เก็บรวบรวมและลดเวลำกำรสัมภำษณ์ให้กระชับ
• ไม่สำมำรถรับประกันควำมเป็ นส่วนตัว ทัง้ หมดได้เนื่องจำกผูน้ ำกระบวนกำรไม่สำมำรถรับประกันได้ว่ำปลำยสำยของผูเ้ ข้ำร่วมจะมีคนแอบฟัง
หรือไม่
ควรบันทึกรำยละเอียดข้อมูลส่วนตัวของผูเ้ ข้ำร่วมในแต่ละกลุ่มในไฟล์ excel รวมถึงชื่อของผูน้ ำกระบวนกำร ชื่อผูจ้ ดบันทึก เวลำเริม่ ต้นและสิ้นสุดของ
กำรสนทนำ คำถำมที่ถำม รวมถึงตัวระบุเฉพำะของผูเ้ ข้ำร่วมตำมควำมเหมำะสม ซึ่งรวมถึงอำยุและเพศ
สำคัญ : ต้องได้รบั ควำมยินยอมจำกผูเ้ ข้ำร่วมทุกคนก่อนที่จะทำกำรสนทนำกลุ่ม รำยละเอียดเกี่ยวกับควำมยินยอมที่แจ้งไว้จะรวมอยู่ในส่วนที่เกี่ ยวข้อง
ด้ำนล่ำง
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กำรประชุมเชิงปฏิบตั กิ ำรและกำรฝึกอบรมออนไลน์
หำกมีควำมต้องกำรที่จะดำเนินกำรฝึกอบรมตำมแผนในรูปแบบออนไลน์ โปรดใช้ระบบที่ได้รบั กำรยอมรับเช่น Zoom หรือ MS Teams ซึ่งมีคำแนะนำ
พร้อมใช้งำนในออนไลน์อย่ำงกว้ำงขวำงเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ผเู้ ข้ำร่วมจำนวนมำก กำรประชุมเชิงปฏิบตั กิ ำรและกำรฝึกอบรมออนไลน์อำจเป็ น
เรื่องยำกสำหรับผูน้ ำกระบวนกำรบำงท่ำน และผูเ้ ข้ำร่วมเนื่องจำกมีอำจจะมีปัญหำทำงเทคนิกต่ำงๆ และควำมจำกัดในกำรโต้ตอบสนทนำ
หำกคุณสำมำรถดำเนินกำรฝึกอบรมออนไลน์หรือฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ควรพิจำรณำประเด็นต่อไปนี้เพื่อรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรอบรม:
1. หำกผูเ้ ข้ำร่วมมีควำมจำเป็ นใช้เอกสำรสำหรับกำรเข้ำร่วม ควรส่งสำเนำดิจติ อล หรือส่งเอกสำรไปที่บ้ำน ภำยในเวลำและสถำนที่ท่กี ำหนดไว้
ตำมควำมเหมำะสม
2. หำทีมเบื้องหลังเพื่อช่วยเหลือทำงเทคนิก เช่น กำรเพิม่ หรือปิ ดเสียง กำรกดปุ่มแสดงควำมคิดเห็น และกำรอำนวยควำมสะดวกให้ผเู้ ข้ำร่วม
ระหว่ำงกำรอบรมออนไลน์
3. เริม่ ต้นกำรอบรมด้วยกิจกรรมละลำยพฤติกรรม (Icebreaking) เสมอ
4. ใช้ประโยชน์จำกฟังชั ่นต่ำงๆ ภำยในระบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม ตัวอย่ำงเช่น โปรแกรม Zoom สำมำรถช่วยให้ผฝู้ ึกอบรมแบ่งผู้
ข้ำร่วมเป็ นกลุ่มย่อยได้ ซึ่งสำมำรถออกแบบกำรอบรมในรูปแบบกลุ่มย่อยหรือเป็ นคูไ่ ด้
5. จิดั กิจกรรมในตอนท้ำยของแต่ละกำรอบรมสำหรับกำรซักถำมซึ่งจะเปิ ดโอกำสให้ผเู้ ข้ำร่วมอภิปรำยควำมท้ำทำยอุปสรรคบทเรียนที่ได้เรียนรู้
คุณสำมำรถใช้แบบฟอร์มกำรทบทวนหลังกิจกรรม (AAR) ซึ่งมีอยู่ใน Raks Thai PLP ที่ https://www.raksthaiplp.org/after-actionreview.html
6. ผูน้ ำกระบวนกำรจะต้องมีควำมยืดหยุ่น ปรับควำมยำวของกิจกรรมตำมควำมเหมำะสมและลดควำมซับซ้อนของกิจกรรมให้มำกที่สุดเท่ำจะที่
เป็ นไปได้
7. กำรประชุมทังหมดควรถู
้
กบันทึกด้วยรำยงำนกำรประชุมโดยละเอียดและแบ่งปันให้กบั ผูเ้ ข้ำร่วมทุกคนหลังจำกกำรประชุม
ข้อควรพิจำรณำที่สำคัญ
• ผูเ้ ข้ำร่วมควรใช้ท่อี ยู่อเี มลขององค์กรและชื่อที่ถูกต้องในระบบ
• หำกเป็ นไปได้คุณควรบันทึกกำรอบรมสำหรับผูเ้ ข้ำร่วมที่มปี ัญหำด้ำนเทคนิคหรือผูท้ ่ไี ม่สำมำรถเข้ำร่วมด้วยเหตุผลอื่น
• ผูเ้ ข้ำร่วมมักจะมีปัญหำด้ำนเทคนิคซึ่งสำมำรถทำให้ผเู้ ข้ำร่วมคนอื่น ๆเสียสมำธิได้ นอกจำกนี้ยงั มีแนวโน้มที่จะมีเสียงรบกวนจำกผูเ้ ข้ำร่วม
หรือสภำพแวดล้อมที่บ้ำนซึ่งต้องพิจำรณำ
สำคัญ : หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบตั กิ ำรหรือกำรฝึกอบรมที่วำงแผนไว้จำกทำงไกลคุณควรพิจำรณำเลื่อนกิจกรรม
ทีมกำรออกแบบกำรติดตำมประเมินผลและกำรเรียนรู้ (DMEL) ในแผนกคุณภำพโครงกำร (PQD) ยังเป็ นเจ้ำภำพแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้แบบมีสว่ นร่วม
(PLP) ซึ่งได้รบั กำรออกแบบและตัง้ ค่ำสำหรับสถำนกำรณ์เช่นกำรเข้ำถึงจำกทำงไกลหรือทรัพยำกรที่จำกัด :
• PLP เป็ นพื้นที่แลกเปลีย่ นเรียนรู้ท่ซี ่งึ สนับสนุนเจ้ำหน้ำที่รกั ษ์ไทยด้วยกำรเสริมสร้ำงศักยภำพผ่ำนกำรเรียนรู้ผ่ำนอิเล็กทรอนิกส์กำรเข้ำถึง
เครื่องมือสำคัญๆ กำรแบ่งปันประสบกำรณ์และกำรเก็บข้อมูล สำมำรถเข้ำเยีย่ มชมเวบไซต์ ได้ท่ี ลิง้ ค์ www.raksthaiplp.org
• PLP ยังเปิ ดโอกำศให้เจ้ำหน้ำที่รกั ษ์ไทยทุกคนที่ยงั ไม่ได้ทำกำรประเมินศักยภำพด้ำนกำรออกแบบ ติดตำม ประเมินผล และส่งเสริมกำร
เรียนรู้ ให้เข้ำไปทำแบบประเมินในเว็บไซต์ได้
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กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และแบ่งปันควำมคิดริเริม่
ในระหว่ำงกำรทำงำนทำงไกล สิง่ สำคัญคือกำรเรียนรู้และแบ่งปันควำมคิดริเริม่ เป็ นประจำ สิง่ เหล่ำนี้สำมำรถทำได้ทงั ้ แบบเป็ นทำงกำรและไม่เป็ นทำงกำร
หำกมีควำมเป็ นไปได้ในกำรดำเนินกำรเรียนรู้โปรดใช้ระบบหรือซอฟแวร์ท่แี พร่หลำยเช่น Zoom หรือ MS Teams ซึ่งทัง้ สองมีแนวทำงพร้อมใช้งำน
ออนไลน์อย่ำงกว้ำงขวำงเพื่อรองรับกำรตัง้ ค่ำและครองรับกำรใช้งำนของเข้ำร่วมจำนวนมำก
กำรเรียนรู้ออนไลน์อำจเป็ นเรื่องท้ำทำยสำหรับผูอ้ ำนวยควำมสะดวกและผูเ้ ข้ำร่วมเนื่องจำกมีโอกำส จำกัด ในกำรโต้ตอบและมักมีปัญหำทำงเทคนิค
มำกมำย หำกคุณสำมำรถดำเนินกำรต่อเซสชันออนไลน์เจ้ำหน้ำที่รกั ษ์ไทยควรพิจำรณำประเด็นต่อไปนี้เพื่อรักษำประสิทธิภำพ:
1. หำกผูเ้ ข้ำร่วมมีควำมจำเป็ นใช้เอกสำรสำหรับกำรเข้ำร่วม ควรพิจำรณำให้กำรส่งสำเนำดิจติ อล ส่งเอกสำรไปที่บ้ำน ในเวลำและสถำนที่ท่ี
กำหนดไว้ตำมควำมเหมำะสม
2. สนับสนุนผูเ้ ข้ำร่วมด้ำนเทคนิคกำรเพิม่ หรือปิ ดเสียง ในกำรแสดงควำมคิดเห็น ในขัน้ ตอนกำรอำนวยควำมสะดวกระหว่ำงกำรอบรมออนไลน์
3. เริม่ ต้นด้วยกิจกรรมละลำยพฤติกรรม (Icebreaking) เสมอ และผูอ้ ำนวยควำมสะดวกควรแบ่งปันประสบกำรณ์ของพวกเขำก่อนเพื่อเป็ น
ตัวอย่ำงแก่ผอู้ ่นื
4. มีหลำยวิธใี นกำรจัดกำรกิจกรรมกำรเรียนรู้ ซึ่งมีลกั ษณะคล้ำยกับกำรสนทนำกลุ่มสนทนำย่อย ผูเ้ ข้ำร่วมสำมำรถสร้ำงควำมคิดของกันและกัน
แต่ควรมีโครงสร้ำงและวัตถุประสงค์โดยรวม คุณสำมำรถพิจำรณำวิธกี ำรทบทวนกิจกรรม (AAR) ซึ่งมีอยู่ใน Raks Thai PLP ที่
https://www.raksthaiplp.org/after-action-review.html
5. เป็ นสิง่ สำคัญที่คุณจะต้องมีควำมยืดหยุ่น ปรับควำมยำวกิจกรรมตำมควำมเหมำะสมและลดควำมซับซ้อนของกิจกรรมที่เป็ นไปได้
6. กำรประชุมทังหมดควรถู
้
กบันทึกด้วยรำยงำนกำรประชุมโดยละเอียดและแบ่งปันให้กบั ผูเ้ ข้ำร่วมทุกคนหลังจำกกำรประชุม
ข้อควรพิจำรณำอื่น ๆ
• ผูเ้ ข้ำร่วมควรใช้ท่อี ยู่อเี มลขององค์กรและชื่อที่ถูกต้องในระบบ
• หำกเป็ นไปได้คุณควรบันทึกเสีงหรือวีดโี อสำหรับผูเ้ ข้ำร่วมที่มปี ัญหำด้ำนเทคนิคหรือผูท้ ่ไี ม่สำมำรถเข้ำร่วมด้วยเหตุผลอื่น
• ผูเ้ ข้ำร่วมมักจะมีปัญหำด้ำนเทคนิคซึ่งสำมำรถขัดขวำงผูเ้ ข้ำร่วมคนอื่น ๆ ในกลุ่มสนทนำ นอกจำกนี้ยงั มีแนวโน้มที่จะมีกำรรบกวนกับ
ผูเ้ ข้ำร่วมกำรทำงำนหรือสภำพแวดล้อมที่บ้ำนซึ่งต้องคำนึงถึงด้วย
สำคัญ : อย่ำงน้อยแต่ละแผนกควรจัดให้มกี ำรประชุมร่วมกันทุกสัปดำห์ท่จี ุดเริม่ ต้นของแต่ละสัปดำห์เพื่อให้ เจ้ำหน้ำที่แบ่งปันรำยละเอียดเกี่ยวกับงำน
ของพวกเขำและระบุโอกำสในกำรทำงำนร่วมกัน
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กำรประเมินโครงกำรขัน้ พื้นฐำนและกำรประเมินผลโครงกำร (Baseline and evaluation)
โครงกำรส่วนใหญ่ท่ดี ำเนินกำรโดยมูลนิธริ กั ษ์ไทยต้องกำรกำรประเมินขัน้ พื้นฐำนและกำรประเมินขัน้ สุดท้ำย นี่เป็ นวิธปี ฏิบตั ติ ำมปกติและเป็ นข้อกำหนด
ของนโยบำย DMEL
หำกคุณสำมำรถดำเนินกำรฝึกอบรมออนไลน์หรือฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ควรพิจำรณำประเด็นต่อไปนี้เพื่อเพิม่ ประสิทธิ ภำพกำรอบรม:
8. หำกผูเ้ ข้ำร่วมมีควำมจำเป็ นใช้เอกสำรสำหรับกำรเข้ำร่วม ควรส่งสำเนำดิจติ อล หรือส่งเอกสำรไปที่บ้ำน ภำยในเวลำและสถำนที่ท่กี ำหนดไว้
ตำมควำมเหมำะสม
9. หำทีมเบื้องหลังเพื่อช่วยเหลือทำงเทคนิก เช่น กำรเพิม่ หรือปิ ดเสียง กำรกดปุ่มแสดงควำมคิดเห็น และกำรอำนวยควำมสะดวกให้ผเู้ ข้ำร่วม
ระหว่ำงกำรอบรมออนไลน์
10. เริม่ ต้นกำรอบรมด้วยกิจกรรมละลำยพฤติกรรม (Icebreaking) เสมอ
11. ใช้ประโยชน์จำกฟังชั ่นต่ำงๆ ภำยในระบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม ตัวอย่ำงเช่น โปรแกรม Zoom สำมำรถช่วยให้ผฝู้ ึกอบรมแบ่งผู้
ข้ำร่วมเป็ นกลุ่มย่อยได้ ซึ่งสำมำรถออกแบบกำรอบรมในรูปแบบกลุ่มย่อยหรือเป็ นคู่ได้
12. จัดกิจกรรมในตอนท้ำยของแต่ละกำรอบรมให้มชี ่วงเวลำสำหรับกำรซักถำมซึ่งจะเปิ ดโอกำสให้ผเู้ ข้ำร่วมอภิปรำยควำมท้ำทำยอุปสรรค
บทเรียนที่ได้เรียนรู้ คุณสำมำรถใช้แบบฟอร์มกำรทบทวนหลังกิจกรรม (AAR) ซึ่งมีอยู่ใน Raks Thai PLP ที่
https://www.raksthaiplp.org/after-action-review.html
13. ผูน้ ำกระบวนกำรจะต้องมีควำมยืดหยุ่น ปรับควำมยำวของกิจกรรมตำมควำมเหมำะสมและลดควำมซับซ้อนของกิจกรรมให้มำกที่สุดเท่ำจะที่
เป็ นไปได้
14. กำรประชุมทังหมดควรถู
้
กบันทึกด้วยรำยงำนกำรประชุมโดยละเอียดและแบ่งปันให้กบั ผูเ้ ข้ำร่วมทุกคนหลังจำกกำรประชุม
ข้อควรพิจำรณำที่สำคัญ
• ผูเ้ ข้ำร่วมควรใช้ท่อี ยู่อเี มลขององค์กรและชื่อที่ถูกต้องในระบบ
• หำกเป็ นไปได้คุณควรบันทึกกำรอบรมสำหรับผูเ้ ข้ำร่วมที่มปี ัญหำด้ำนเทคนิคหรือผูท้ ่ไี ม่สำมำรถเข้ำร่วมด้วยเหตุผลอื่น
• ผูเ้ ข้ำร่วมมักจะมีปัญหำด้ำนเทคนิคซึ่งสำมำรถทำให้ผเู้ ข้ำร่วมคนอื่น ๆเสียสมำธิได้ นอกจำกนี้ยงั มีแนวโน้มที่จะมีเสียงรบกวนจำกผูเ้ ข้ำร่วม
หรือสภำพแวดล้อมที่บ้ำนซึ่งต้องพิจำรณำ
หำกผู์้ ์ู ้จดั กำรโครงกำรมีควำมจำเป็ นที่จะต้องวำงแผนกำรประเมินผลโครงกำรอย่ำงเป็ นทำงกำรใด ๆ ในช่วงเวลำนี้ ควรคำนึงถึงประเด็นต่ำงๆ
ดังต่อไปนี้:
• หำกโครงกำรมีกำหนดกำรประเมินโครงกำรไว้ ผูจ้ ดั กำรโครงกำรควรสื่อสำรกับผูใ้ ห้ทุนทันที เกี่ยวกับควำมคำดหวังและเหตุผลในกำรเลื่อน
กิจกรรม
• หำกโครงกำรวำงแผนที่จะจ้ำงที่ปรึกษำภำยนอกหรือดำเนินกำรประเมินผลโดยใช้เจ้ำหน้ำที่ มูลนิธริ กั ษ์ไทยพิจำรณำควำมเสีย่ งที่เกี่ยวข้องกับ
กำรหยุดชะงักของกำรเดินทำงและควำมล่ำช้ำในกำร พิจำรณำ โดยลดขอบเขตหรือปรับเปลีย่ นกิจกรรมของกำรประเมินเพื่อให้แน่ใจว่ำ
รำยงำนจะเสร็จสมบูรณ์ โดยกำรทำงำนทำงไกล
สำคัญ : หำกไม่สำมำรถทำกำรประเมินอย่ำงเป็ นทำงกำรจำกทำงไกลคุณควรพิจำรณำเลื่อนกิจกรรม
DMEL และกำรทำงำนกับองค์กรภำคี
ตำมภำรกิจของมูลนิธริ กั ษ์ไทยเรำมักจะทำงำนกับภำคี ในกำรเชื่อมโยงจุดแข็งของชุมชนต่ำงๆภำคประชำสังคมภำคเอกชนภำครัฐและระหว่ำงประเทศ
ซึ่งหมำยควำมว่ำสำหรับโครงกำรส่วนใหญ่เรำดำเนินกิจกรรมร่วมกับผูร้ บั ช่วงหรือที่ปรึกษำ ในกำรดำเนินกิจกรรม DMEL กับภำคีผจู้ ดั กำรโครงกำรควร
พิจำรณำ:
• ทำงำนร่วมกับภำคีเพื่อพัฒนำแผนกำรตรวจสอบโครงกำรทำงไกล ซึ่งรวมถึงงำนและเอกสำรที่จะแสดงให้เห็นว่ำแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึน้ กับ
คุณภำพที่ตกลงกันโดยมูลนิธริ กั ษ์ไทยและองค์กรดำเนินกำร เป็ นสิง่ สำคัญที่จะต้องทรำบว่ำกำรตรวจสอบคุณภำพ (กำรทำ post-test กำร
สำรวจควำมพึงพอใจ เป็ นต้น) ซึ่งไม่เหมือนกับเอกสำรแสดงหลักฐำนกำรดำเนินกิจกรรม (เช่น รำยกำรลงทะเบียน หรือใบเสร็จรับเงิน)
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•
•

•

จัดทำแผนสำหรับเจ้ำหน้ำที่มูลนิธริ กั ษ์ไทยเพื่อตรวจสอบเอกสำรที่ส่งมำและติดตำมกับ ภำคีหำกจำเป็ น
สร้ำงแผนกำรที่ชดั เจนสำหรับกำรสื่อสำรอย่ำงสม่ำเสมอระหว่ำงรักษ์ไทยและหุน้ ส่วนเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำ ซึ่งควรรวมถึงรำยงำนดังต่อไปนี้:
o รำยงำนเชิงอรรถ เกีย่ วกับกำรจัดช่วงเวลำก่อนหน้ำของกำรดำเนินงำนและแผนสำหรับช่วงเวลำที่จะมำถึงซึ่ง รวมถึงรำยละเอียด
เกี่ยวกับจำนวนผูร้ บั ผลประโยชน์ซ่งึ แยกตำมเพศอำยุและกิจกรรม
o รำยงำนทำงกำรเงิน
o กรอบกำรดำเนินงำนโครงกำร (Performance Framework) หรือกรอบกำรติดตำมเชิงตรรกะ (Logical Monitoring Framework)
รำยงำนที่สำมำรถตรวจสอบได้และข้อมูลกำรตรวจสอบเพื่อให้ทมี สำมำรถทำงำนร่วมกันเพื่อทำควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงระหว่ำง ข้อมูลกำร
ตรวจสอบและรำยงำน พิจำรณำรำยงำนภำคีปกติท่รี วมถึง:
o กำรพิจำรณำกำรฝึกอบรมทำงไกล (ดูหวั ข้อด้ำนบน) เพื่อแก้ไขช่องว่ำงควำมสำมำรถของคู่ค้ำหรือข้อกังวลเกี่ยวกับคุณภำพของ
ข้อมูล กิจกรรมเหล่ำนี้ประสบควำมสำเร็จมำกที่สุดหำกได้รบั กำรออกแบบให้มสี ่วนร่วมและมีสว่ นร่วม
o ควรยอมรับสำเนำของเอกสำร (ในเวอร์ชนั PDF) เป็ นวิธกี ำรรำยงำนหลักในช่วงระยะเวลำ DMEL ทำงไกล หำกยังต้องกำรเอกสำร
สำเนำควรเป็ นเอกสำรรองและส่งตำมควำมเหมำะสม วิธกี ำรปกติคอื กำรระบุบคุ คลเดียวจำกแผนกเพื่อรับเอกสำรทัง้ หมดและเก็บที่
บ้ำนของพวกเขำจนกว่ำกิจวัตรจะกลับมำทำงำนต่อ สิง่ นี้ จำกัด กำรแพร่กระจำยของข้อมูลในหลำย ๆ เว็บไซต์ท่อี นุญำตให้
ปรับปรุงควำมปลอดภัยของข้อมูลและควำมเป็ นส่วนตัวรวมถึง จำกัด กำรสูญเสียเอกสำรที่อำจเกิดขึน้

การให้ความยินยอม
กำรให้ควำมยินยอมเป็ นกระบวนกำรในกำรขออนุญำตจำกโครงกำรหรือผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรมก่อนที่จะดำเนินโครงกิจกรรมใดๆ ควำมยินยอมที่ได้รบั กำร
บอกกล่ำวจะได้รบั กำรยอมรับก็ต่อเมื่อผูเ้ ข้ำร่วมเข้ำใจอย่ำงชัดเจนถึงข้อเท็จจริงผลกระทบหรือผลที่จะตำมมำจำกกำรเข้ำร่วม
ด้ำนล่ำงนี้เป็ นตัวอย่ำงข้อควำมที่ควรอ่ำนให้ผเู้ ข้ำร่วมฟังก่อนที่จะเริม่ กำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์หรือวิดโี อหรือกำรสนทนำกลุ่ม หรือแนบไว้ในตอน
เริม่ ต้นของกำรสำรวจออนไลน์:
สวัสดี ฉันชื่อ [ชื่อ] และฉันทำงำนกับมูลนิธริ กั ษ์ไทย มูลนิธริ กั ษ์ไทยเป็ นองค์กรประชำสังคมท้อ งถิน่ ที่ทำงำนเพื่อสังคม ในด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพ
ชีวติ สิทธิและควำมเท่ำเทียม ใน [จังหวัดของผู้เข้าร่วม] เรำทำงำนเกี่ยวกับ [คาอธิ บายของกิ จกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วม] . เรำ
กำลังดำเนินกำร [คาอธิ บายของกิ จกรรม เช่นการสารวจครัวเรือนและสุ่มเลือกของคุณ ] โดยมีวตั ถุประสงค์ [รวมถึงวัตถุประสงค์ของ
กิ จกรรม เช่น การสารวจคือการเรียนรู้เพิม่ เติ มเกีย่ วกับชุมชนของคุณเพือ่ ให้เราสามารถปรับปรุงโปรแกรมของเราในพื้นที ่ ] กำรเข้ำร่วม
ในกำรสำรวจนัน้ เป็ นไปโดยสมัครใจและคุณมีอสิ ระที่จะปฏิเสธที่จะตอบคำถำมใด ๆ หรือคำถำมทัง้ หมด เรำจะใช้ขอ้ มูลที่มใี ห้ [จะใช้ข้อมูลอย่างไร
เช่นทีมวิจยั ใช้เพือ่ ช่วยมูลนิ ธิรกั ษ์ไทยทางานได้ดีข้ นึ ในด้านนี้ ] แต่จะไม่เปิ ดเผยชื่อของคุณหรือข้อมูลที่ระบุตวั ตนของคุณใด ๆ นี้ [วิธีการเก็บ
ข้อมูล เช่น การสนทนากลุ่มทางโทรศัพท์ ] โดยจะใช้เวลำประมำณ [เวลาโดยประมาณ] เพื่อทำให้เสร็จและจะไม่ส่งผลต่อกำรเข้ำร่วมของคุณ
[โครงการอื่น ๆ / กิจกรรมที่จะเกิ ดขึ้น] . หำกคุณมีคำถำมควำมคิดเห็นหรือต้องกำรให้เรำเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับคุณกรุณำติดต่อ
[ชื่อของจุดติ ดต่อ] ที่ [โทรศัพท์] หรือ [อีเมล] . คุณยินดีให้เรำใช้จ่ำยประมำณ [เวลาโดยประมาณ] เมื่อคุณทำสิง่ นี้ [วิธี เช่นกลุ่ม
สนทนาโทร ] ?
ข้อพิจำรณำที่สำคัญ ได้แก่ :
• ระหว่ำงกิจกรรมทำงไกลเป็ นไปไม่ได้ท่จี ะมีคำแถลงที่ลงนำมจำกผูเ้ ข้ำร่วมดังนัน้ จำเป็ นต้องได้รบั ควำมยินยอมทำงวำจำที่บนั ทึกไว้
• ผูเ้ ข้ำร่วมควรได้รบั แจ้งว่ำไม่สำมำรถรับประกันกำรรักษำควำมลับ ได้ทงั ้ หมด เนื่องจำกเป็ นไปไม่ได้ทผ่ี สู้ มั ภำษณ์หรือผูโ้ ทรจะได้รวู้ ่ำใรใครแอบ
ฟังที่ปลำยสำยหรือไม่
สำคัญ : กระบวนกำรให้ควำมยินยอมเป็ นสิง่ จำเป็ น ไม่ควรดำเนินกำรใด ๆ เว้นแต่จะมีหลักฐำนเป็ นเอกสำรที่บนั ทึกเกี่ยวกับกระบวนกำรนี้
รำยละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับควำมยินยอมที่ได้รบั กำรบอกกล่ำวรวมถึงกำรฝึกอบรมทำงออนไลน์สนั ้ ๆ สำมำรถดูได้ท่เี ว็บไซต์ Raks Thai PLP ที่:
https://www.raksthaiplp.org/consent-form.html
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ความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็ นส่วนตัว
กิจกรรม DMEL ของมูลนิธริ กั ษ์ไทยมักจะต้องมีกำรประมวลผลข้อมูลรวมถึงกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพื่อเพิม่ คุณภำพ กำรศึกษำผลกระทบเพื่อกำร
รำยงำนไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือผูใ้ ห้ทุน ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีควำมเสีย่ งโดยธรรมชำติ เช่น กำรสูญหำย หรือกำรเปิ ดเผยข้อมูล
โดยไม่ได้รบั อนุญำต
เจ้ำหน้ำที่มูลนิธริ กั ษ์ไทยต้องรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลอย่ำงเข้มงวดจำกทัง้ กำรทำงำนในสำนักงำนและเมื่อต้องประมวลผลข้อมูลจำกกำรทำงำน
ทำงไกล ข้อควรคำนึงรวมถึง:
•
•
•

ควำมจำเป็ น: ข้อมูลจำเป็ นต้องได้รบั กำรพิจำรณำละวิเครำะห์หรือว่ำสำมำรถแบ่งปันในตอนนี้หรือไม่?
กำรรักษำควำมลับ: เป็ นข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผยชื่อทัง้ หมดโดยไม่มวี ธิ กี ำรระบุตวั ตนได้หรือไม่ ?
ควำมปลอดภัย: กำรถ่ำยโอนข้อมูลวิเครำะห์และจัดเก็บ ข้อมูลทัง้ หมดมีมำตรกำรควบคุมระบบควำมปลอดภัยหรือไม่

ในระหว่ำงกำรทำงำนจำกที่บ้ำนเจ้ำหน้ำที่มูลนิธริ กั ษ์ไทยจะต้องให้ควำมสำคัญกับควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูล ข้อกำหนดรวมถึง:
•
•

•
•

ไม่ ถ่ำยโอนหรืออัปโหลดข้อมูลใด ๆ โดยใช้อเี มลหรือเว็บไซต์บุคคลที่สำมรวมถึง Dropbox, Google Drive หรือ MS Teams ในกำรถ่ำย
โอนข้อมูล ควรทำโดยใช้อุปกรณ์มูลนิธริ กั ษ์ไทย (usb หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอืน่ ๆ ) และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยหรือบนตัวคุณตลอดเวลำ
ไม่ ใช้คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อถ่ำยโอนจัดเก็บหรือวิเครำะห์ขอ้ มูล ควรใช้อุปกรณ์มูลนิธริ กั ษ์ไทย
ตลอดเวลำเนื่องจำกมีกำรปรับปรุงซอฟต์แวร์ควำมปลอดภัยและสมำชิกอื่น ๆ ในครัวเรือนของคุณไม่ส ำมำรถถูกวำงหรือใช้ผดิ ตำแหน่งได้
ง่ำย
ไม่ ถ่ำยโอนหรือนำข้อมูลใด ๆ กลับบ้ำนที่ไม่จำเป็ นในระหว่ำงกำรทำงำนจำกช่วงเวลำที่บ้ำน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่มขี อ้ มูลส่วนบุคคลหรือโครงกำรจะต้องเก็บไว้ในตู้ท่ลี อ็ คในระหว่ำงกำรทำงำนจำกที่บ้ำน
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ใบอนุญาตซอฟต์แวร์

เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้เกิดกิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับ DMEL ทำงไกลที่มปี ระสิทธิภำพ เรำขอแนะนำให้แผนกหรือทีมซื้อใบอนุญำตสำหรับกำรใช้งำน
แพคเกจซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์เหล่ำนี้สำมำรถใช้ในระหว่ำงกำรทำกิจกรรมDMEL ทำงไกล รวมถึงเมื่อกลับสู่กำรทำงำนประจำดังนัน้ จึงเป็ นกำรลงทุนที่
คุ้มค่ำสำหรับกำรจัดกำรข้อมูล ติดตำม ประเมินผล และบริหำรโครงกำร
โปรแกรม Zoom
Zoom เป็ นซอฟต์แวร์กำรสื่อสำรทำงวิดโี อด้วยแพลตฟอร์มคลำวด์ท่ใี ช้งำนง่ำยและเชื่อถือได้สำหรับกำรประชุมทำงวิดโี อและเสียงกำรทำงำนร่วมกัน กำร
แชทและกำรสัมมนำผ่ำนเว็บผ่ำนอุปกรณ์มอื ถือเดสก์ทอ็ ปโทรศัพท์และระบบห้อง Zoom Rooms เป็ นโซลูชนั ห้องประชุมทีใ่ ช้ซอฟต์แวร์ดงเดิ
ั ้ มที่ใช้กนั ทั ่ว
โลกทัง้ ในห้องประชุมห้องประชุมห้องประชุมและห้องฝึกอบรมรวมถึงสำนักงำนผูบ้ ริหำรและห้องเรียน
สำมำรถใช้กำรซูมออนไลน์หรือกับแอพในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สมำร์ทโฟนของคุณ ผูเ้ ข้ำร่วมไม่ต้องใช้บญ
ั ชี Zoom เพื่อเข้ำร่วมกำรประชุมอย่ำงไรก็
ตำมโฮสต์ต้องกำรบัญชี
สำมำรถใช้กำรซูมได้ฟรีสำหรับผูเ้ ข้ำร่วมสูงสุด 100 คนในแต่ละครัง้ อย่ำงไรก็ตำมหำกต้องกำรโปรแกรมเสริมเพิม่ เติมรวมถึงกำรประชุมทีย่ ำวกว่ำ 40
นำทีและบันทึก ใบอนุญำตสำมำรถซื้อได้ในรำคำ US $ 149.90 ต่อปี ต่อโฮสต์

Survey Monkey

SurveyMonkey เป็ นเครื่องมือสร้ำงแบบสำรวจออนไลน์ซ่งึ ช่วยให้คุณสร้ำงแบบสำรวจ แบบทดสอบได้อย่ำงง่ำยดำยและจะวิเครำะห์ขอ้ มูลใ์ ห้คุณโดย
อัตโนมัตหิ รือให้ตวั เลือกเพื่อแปลงไฟล์มำเป็ น excel
SurveyMonkey สำมำรถใช้ได้ทำงออนไลน์หรือกับแอพในคอมพิวเตอร์หรืออสมำร์ทโฟนของคุณ ผูเ้ ข้ำร่วมไม่จำเป็ นต้องมีบญ
ั ชี SurveyMonkey เพื่อทำ
แบบสำรวจให้เสร็จสมบูรณ์ อย่ำงไรก็ตำมผูอ้ อกแบบแบบสำรวจต้องมีบญ
ั ชีSurveyMonkey สำมำรถใช้งำนได้ฟรีและสำมำรถสร้ำงแบบสำรวจได้สูงสุด
10 คำถำมและสำมำรถตอบแบบไม่จำกัดได้ อย่ำงไรก็ตำมหำกต้องกำรกำรวิเครำะห์เสริมเพิม่ เติมรวมถึงคำถำมมำกกว่ำ 10 ข้อและวิเครำะห์ผลโดย
ละเอียดและแปลงข้อมูลเป็ น excel ใบอนุญำตสำมำรถซื้อได้ในรำคำ 8,028 บำทต่อปี สำหรับผูใ้ ช้สองคนในเวลำเดียวกัน
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เอกสารเพิ่มเติ ม
ทีมงำนออกแบบ ติดตำมประเมินผลและส่งเสริมกำรเรียนรู้ (DMEL) ได้พฒ
ั นำชุดควำมรู้จำนวนมำกเพื่อสนับสนุนกำรทำงำนทำงไกลของเจ้ำหน้ำที่ทุก
หน้ำงำนขององค์กรโดยมีรำยละเอียดด้ำนล่ำง
“ห้องรักษ์เรียน” หรือ PLP (พีแอลพี) กำรเรียนรู้แบบมีสว่ นร่วม (PLP-Pariticipatory Learning Platform) เป็ นสื่อกลำงที่สนับสนุนเจ้ำหน้ำที่รกั ษ์ไทยด้วย
กำรเสริมสร้ำงศักยภำพผ่ำนกำรเรียนรู้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ กำรเข้ำถึงเครื่องมือสำคัญ กำรแบ่งปันประสบกำรณ์และกำรจัดกำรข้อมูล สำมำรถเข้ำใช้
PLP ได้ท่ี www.raksthaiplp.org

สำหรับกำรสนับสนุนเพิม่ เติมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ เจ้ำหน้ำที่ทุกคนสำมำรถติดต่อทีม DMEL ได้ท่ี dme@raksthai.org :
• กำรพัฒนำหรือกำรใช้เครื่องมือติดตำมและประเมินผล
• กำรรวบรวมและวิเครำะห์ขอ้ มูลโครงกำร
• คำแนะนำเพื่อกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของเจ้ำหน้ำที่
• กำรริเริม่ กำรวิจยั หัวข้อต่ำงๆ
• เข้ำร่วมใน eLearning หรือกำรเรียนรู้เพิม่ เติมในหัวข้อที่เกีย่ วข้องกับ DMEL
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