ภาคผนวกแผนการติดตามและประเมินผลทุน Global Grant
ผูอ้ ุปถัมภ์ทุน Global Grant ในโครงการเพื่อเพื่อนมนุ ษย์และทีมอบรมด้านอาชีพต้องจัดให้มมี าตรการในการติดตาม
และประเมิน ผลเรื่อ งที่เน้ น ความส าคัญ (Areas of Focus) รวมอยู่ในการสมัค รขอรับ ทุ น ออนไลน์ ภาคผนวกชุ ด นี้
ประกอบด้วยมาตรการวัดผลที่เป็ นมาตรฐานของมูลนิธโิ รตารีในเรื่องที่เน้นความสาคัญ (Areas of Focus) แต่ละเรื่อง
รวมทัง้ คาศัพท์ คาจากัดความ เงื่อนไข และวิธกี ารวัด ผลที่เป็ นมาตรฐาน การดาเนินงานตามมาตรฐานเหล่านี้จะช่วย
ทาให้มนใจได้
ั่
ว่ามูลนิ ธสิ ามารถติดตามความพยายามในการท างานและความสาเร็จของโรแทเรียนทัว่ โลกได้ และ
สามารถตีพมิ พ์ผลงานโดยการใช้คาจากัดความต่างๆ ทีใ่ ช้โดยองค์กรไม่หวังผลกาไรอื่นๆ

ขัน้ ตอนของแผนการติ ดตามและประเมิ นผล
1. กาหนดเป้ าหมายของโครงการทีช่ ดั เจน
2. บ่งชีว้ ธิ กี ารวัดผลทีเ่ ป็ นมาตรฐานของมูลนิธโิ รตารีทจ่ี ะนามาใช้
3. บ่งชีว้ ธิ กี ารวัดผลซึง่ จะใช้เพิม่ เติมเฉพาะกับโครงการนัน้ *
4. กาหนดข้อมูลพืน้ ฐานเปรียบเทียบและวิธกี ารทีจ่ ะใช้ในการเก็บข้อมูล
5. ส่งแผนงานโดยให้เป็ นส่วนหนึ่งของการสมัครออนไลน์
6. เก็บข้อมูลในระหว่างการทาโครงการและติดตามความก้าวหน้า**
7. ประเมินผลข้อมูลและส่งผลทีไ่ ด้เป็ นรายงานออนไลน์ ปรับเปลีย่ นการบันทึกข้อมูลให้มผี ลลัพธ์ตามจริง
* เพิม่ เฉพาะวิธกี ารวัดผลทีเ่ กีย่ วโยงกับเป้ าหมายเฉพาะเรือ่ งอย่างชัดเจนและทีจ่ ะแสดงให้เห็นผลกระทบของโครงการที่
มีตอ่ ชีวติ ความรูห้ รือสุขภาพของผูม้ สี ว่ นร่วมในโครงการ
**เมือ่ เก็บรวบรวมข้อมูล ต้องมันใจว่
่ าไม่มกี ารซ้าซ้อน เมื่อวัดผลจานวนคนทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากโครงการ อย่าเพียงแต่
รายงานจานวนคนทีอ่ าศัยอยูใ่ นชุมชนหรือภูมภิ าคเฉพาะแห่ง
หมายเหตุ: ในหน้าต่อไปนี้ คาศัพท์มาตรฐานของมูลนิธโิ รตารีทใ่ี ช้ในการวัดผลจะแสดงด้วยอักษรตัวเข้ม มีคาอธิบาย
อยูใ่ นอภิธานศัพท์
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การวัดผลในเรื่องของการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการรู้หนังสือ
มูลนิธโิ รตารีสนับสนุ นให้โรแทเรียนดาเนินการให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึง การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการรูห้ นังสือ
ได้อย่างยังยื
่ นโดยดาเนินการดังนี้
1. ให้ชุมชนมีสว่ นร่วมในการสนับสนุ นโปรแกรมต่างๆ ทีจ่ ะทาให้ชุมชนมีศกั ยภาพมากขึน้ ในการจัดการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานและการรูห้ นังสือให้แก่ประชาชนทุกคน
2. เพิม่ พูนการรูห้ นังสือของผูใ้ หญ่
3. ลดความไม่เสมอภาคทางเพศในเรือ่ งการศึกษา
4. สนับสนุ นการเรียนรูท้ ่เี กี่ยวกับการศึกษาขึน้ พื้นฐานและการรูห้ นังสือแก่ผู้มวี ชิ าชีพที่มจี ติ มุ่งมันในงานอาชี
่
พ
ของตน
การวัดผล
จานวนผูร้ บั ประโยชน์ โดยตรงทัง้ สิน้
จานวนเด็กนักเรียนในวัยเรียนซึง่ ได้รบั ประโยชน์

จานวนเด็กนักเรียนในวัยเรียนกลุ่มใหม่
จานวนนักเรียนหญิงในวัยเรียนกลุ่มใหม่
จานวนครูทไ่ี ด้รบั การอบรมในเรือ่ งการศึกษาผูใ้ หญ่
จานวนผูใ้ หญ่ทไ่ี ด้รบั การอบรมการรู้หนังสือ
จานวนสถาบันทีม่ สี ว่ นร่วมในโปรแกรม
จานวนผูใ้ หญ่ทใ่ี ช้ทกั ษะการรูห้ นังสือแบบใหม่
จานวนตาแหน่ งการสอนแบบใหม่ทต่ี งั ้ ขึน้

ทางเลือกในการวัดผล
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
การสังเกตโดยตรง
การสังเกตโดยตรง
เอกสารของทางราชการ
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
เอกสารของทางราชการ
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
เอกสารของทางราชการ
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
การสังเกตโดยตรง
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
การสังเกตโดยตรง
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
กลุม่ เป้ าหมายและการสัมภาษณ์
แบบสอบถามและการสารวจ
เอกสารของทางราชการ
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
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การวัดผลในเรื่องของการป้ องกันและการรักษาโรค
มูลนิธโิ รตารีสนับสนุ นให้โรแทเรียนป้ องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ปรับปรุงศักยภาพของผูม้ วี ชิ าชีพด้านสุขอนามัยในท้องถิน่ ให้ดขี น้ึ
2. สนับสนุ นโปรแกรมการป้ องกันโรค โดยมีเป้ าหมายในการจากัดขอบเขตการแพร่กระจายของโรคติดต่อ และ
ลดอัตราการเกิดโรครวมทัง้ การแทรกซ้อนจากโรคทีไ่ ม่ตดิ ต่อ
3. ยกระดับโครงการพืน้ ฐานด้านสุขภาพให้แก่ชุมชนท้องถิน่
4. ให้ความรูแ้ ละขับเคลือ่ นชุมชนเพือ่ ให้ชว่ ยป้ องกันการแพร่กระจายของเชือ้ โรคทีร่ า้ ยแรง
5. ป้ องกันการทุพพลภาพอันเนื่องมาจากโรคภัยหรือการบาดเจ็บ
6. สนับสนุ นการศึกษาทีเ่ กีย่ วกับการป้ องกันและรักษาโรคให้แก่ผมู้ วี ชิ าชีพทีม่ จี ติ มุง่ มันในงานอาชี
่
พของตน
การวัดผล
จานวนผูร้ บั ประโยชน์ โดยตรงทัง้ สิน้

ทางเลือกในการวัดผล
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
การสังเกตโดยตรง
จานวนผูม้ ีวิชาชีพด้านสุขภาพและการแพทย์ทไ่ี ด้รบั การอบรม การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
การสังเกตโดยตรง
เอกสารของทางราชการ
แบบสอบถามและการสารวจ
จานวนบุคคลทีร่ ายงานว่าได้รบั บริ การด้านสุขอนามัยที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
จานวนผูร้ บั การประสานประโยชน์ ในการป้ องกันโรค
การสังเกตโดยตรง
แบบสอบถามและการสารวจ
จานวนชุมชนที่รายงานว่ามีผ้ปู ่ วยด้ วยโรคที่เป็ นเป้ าหมายลด การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
การสังเกตโดยตรง
น้อยลง
เอกสารของทางราชการ
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
จานวนสถานบริ การด้านสุขภาพทีใ่ ห้คณ
ุ ประโยชน์
เอกสารของทางราชการ
จานวนชุมชนที่รายงานว่ามีโอกาสในการเข้าถึง สถานบริ ก าร การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
แบบสอบถามและการสารวจ
ด้านสุขภาพในท้องถิน่ เพิม่ มากขึน้
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
จานวนครัง้ ของงานกิ จกรรมที่เน้ นในเรื่องสุขภาพ
การสังเกตโดยตรง
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
จานวนครัง้ ของการรณรงค์การให้ความรู้ด้านสุขภาพ
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การวัดผลในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิ จและชุมชน
มูลนิธโิ รตารีช่วยให้โรแทเรียนสามารถลงทุนในประชาชนเพือ่ สร้างสรรค์การปรับปรุงด้านเศรษฐกิจในชีวติ ของผูค้ นและ
ของชุมชนในระยะยาวทีว่ ดั ผลได้และมีความยังยื
่ นโดยดาเนินการดังนี้
1. สร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการ ผูน้ าชุมชน องค์กรในท้องถิน่ และเครือค่ายชุมชนให้สามารถช่วยสนับสนุ น
การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนทีย่ ากจน
2. พัฒนาโอกาสในการทางานทีใ่ ห้ผลตอบแทนทีด่ ี
3. ลดความยากจนในชุมชนทีข่ าดแคลน
4. สนับสนุ นการศึกษาทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนแก่ผมู้ วี ชิ าชีพทีม่ จี ติ มุง่ มันในงานอาชี
่
พของตน
การวัดผล
จานวนผูร้ บั ประโยชน์ โดยตรงทัง้ สิน้
จานวนผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ น
จานวนธุรกิ จทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ น
จานวนบุคคลทีไ่ ด้รบั การอบรม
จานวนงานที่สร้างขึ้น
จานวนเยาวชนทีถ่ ูกจ้างเพือ่ ทากิจกรรมการสร้างรายได้

ทางเลือกในการวัดผล
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
การสังเกตโดยตรง
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
การสังเกตโดยตรง
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
การสังเกตโดยตรง
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
การสังเกตโดยตรง
การสารวจนายจ้าง/แบบสอบถาม
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
การสังเกตโดยตรง
แบบสอบถามและการสารวจ
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การวัดผลในเรื่องสุขอนามัยของแม่และเด็ก
มูลนิธโิ รตารีชว่ ยให้โรแทเรียนสามารถปรับปรุงสุขภาพของแม่และเด็กให้ดขี น้ึ โดยดาเนินการดังนี้
1. ลดอัตราการเสียชีวติ และการเจ็บป่ วยของเด็กอายุต่ากว่า 5 ขวบ
2. ลดอัตราการเสียชีวติ และการเจ็บป่ วยของแม่
3. ปรับปรุงโอกาสในการทีแ่ ม่และเด็กจะเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ทจ่ี าเป็ น ผูน้ าด้านสุขอนามัยของชุมชนที่
ได้รบั การอบรมแล้ว และผูใ้ ห้บริการด้านสุขภาพแก่แม่และเด็ก
4. สนับสนุ นการศึกษาทีเ่ กีย่ วกับสุขอนามัยของแม่และเด็กแก่ผมู้ วี ชิ าชีพทีม่ จี ติ มุง่ มันในงานอาชี
่
พของตน
การวัดผล
จานวนผูร้ บั ประโยชน์ โดยตรงทัง้ สิน้
จานวนเด็กอายุต่ากว่า 5 ขวบทีไ่ ด้รบั บริ การทางการแพทย์

จานวนมารดาทีไ่ ด้รบั การดูแลก่อนการคลอด

จานวนผูม้ วี ชิ าชีพด้านสุขอนามัยของมารดาและเด็กทีไ่ ด้รบั
การอบรม
จานวนชุมชนทีร่ ายงานการลดอัตราการเสียชี วิตของเด็ก
อายุต่ากว่า 5 ขวบ
จานวนชุม ชนที่รายงานอัตราการเกิด โรคของเด็ก อายุต่ า
กว่า 5 ขวบลดลง
จานวนชุมชนทีร่ ายงานอัตราการเสียชี วิตของมารดาลด
ลง
จานวนชุมชนที่มรี ายงานอัตราการเกิ ดโรคของมารดาลด
ลง
จานวนสถานบริ การด้านสุขภาพทีไ่ ด้รบั ประโยชน์

ทางเลือกในการวัดผล
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
การสังเกตโดยตรง
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
การสังเกตโดยตรง
เอกสารของทางราชการ
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
การสังเกตโดยตรง
เอกสารของทางราชการ
แบบสอบถามและการสารวจ
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
การสังเกตโดยตรง
เอกสารของทางราชการ
แบบสอบถามและการสารวจ
เอกสารของทางราชการ
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
เอกสารของทางราชการ
เอกสารของทางราชการ
แบบสอบถามและการสารวจ
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
การสังเกตโดยตรง
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การวัดผลในเรื่องของสันติ ภาพและการป้ องกัน/แก้ไขข้อขัดแย้ง
มูลนิธโิ รตารีช่วยให้โรแทเรียนสามารถส่งเสริมการปฏิบตั ใิ นเรื่องของสันติภาพและการป้ องกัน/แก้ไขข้อขัดแย้ง โดย
ดาเนินการดังนี้
1. อบรมผูน้ ารวมทัง้ ผูน้ ามุง่ หวังทีม่ อี ายุน้อยในการป้ องกันและไกล่เกลีย่ ข้อขัดแย้ง
2. สนับสนุ นการสร้างสันติภาพในชุมชนและภูมภิ าคทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความขัดแย้ง
3. สนับสนุ นการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับสันติภาพและการป้ องกัน / การแก้ไขข้อขัดแย้งแก่ผมู้ วี ชิ าชีพทีม่ จี ติ มุง่ มันใน
่
งานอาชีพของตน
การวัดผล
จานวนผูร้ บั ประโยชน์ โดยตรงทัง้ สิน้
จานวนกลุ่ม/องค์กรทีม่ สี ว่ นร่วมในความพยายามสร้าง
สันติ ภาพ
จานวนชุมชนทีร่ ายงานผลการลดระดับของความขัดแย้ง
จานวนผูท้ ไ่ี ด้รบั การอบรม
จานวนข้อพิ พาท/ขัดแย้งที่ได้รบั การไกล่เกลี่ย

ทางเลือกในการวัดผล
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
การสังเกตโดยตรง
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
การสังเกตโดยตรง
แบบสอบถามและการสารวจ
การสัมภาษณ์และกลุม่ เป้ าหมาย
แบบสอบถามและการสารวจ
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
การสังเกตโดยตรง
กลุม่ เป้ าหมายและการสัมภาษณ์
แบบสอบถามและการสารวจ
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การวัดผลในเรื่องของน้าและการสุขาภิ บาล
มูลนิธโิ รตารีช่วยให้โรแทเรียนสามารถทาให้ผคู้ นมีโอกาสอย่างยังยื
่ นในการเข้าถึงน้ าและการสุขาภิบาลโดยดาเนินการ
ดังนี้
1. จัดให้มโี อกาสอย่างเท่าเทียมในเรือ่ งของน้ าสะอาด การสุขาภิบาลทีด่ แี ละสุขอนามัย
2. เพิม่ ศักยภาพชุมชนในการพัฒนา สนับสนุ นเงินทุนและรักษาระบบน้ าและการสุขาภิบาลให้มคี วามยังยื
่ น
3. สนับสนุ นโปรแกรมต่างๆ ที่ส่งเสริมความตระหนักของชุมชนในเรื่องประโยชน์ ของน้ าสะอาด การสุขาภิบาล
และสุขอนามัย
4. สนับสนุ นการศึกษาทีเ่ กีย่ วกับน้ าและการสุขาภิบาลแก่ผมู้ วี ชิ าชีพทีม่ จี ติ มุง่ มันในงานอาชี
่
พของตน
การวัดผล
จานวนผูร้ บั ประโยชน์ โดยตรงทัง้ สิน้

ทางเลือกในการวัดผล
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
การสังเกตโดยตรง
จานวนคนทีม่ โี อกาสเข้าถึงแหล่งน้ าดืม่ ทีถ่ ูกสุขลักษณะ
การสังเกตโดยตรง
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
แบบสอบถามและการสารวจ
เอกสารของทางราชการ
จานวนคนที่มโี อกาสเข้าถึงสิ่ งอ านวยความสะดวกด้ าน การสังเกตโดยตรง
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
สุขาภิ บาลที่ถกู สุขลักษณะ
แบบสอบถามและการสารวจ
เอกสารของทางราชการ
จานวนคนทีม่ โี อกาสเข้าถึงน้ าทีผ่ ่านการฆ่าเชือ้ โรคจากการ การสังเกตโดยตรง
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
บาบัดน้าในครัวเรือน
แบบสอบถามและการสารวจ
การทดสอบ
จานวนคนทีไ่ ด้รบั การอบรม
การสังเกตโดยตรง
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
การสังเกตโดยตรง
จานวนชุมชนทีม่ คี ณะกรรมการจัดการดาเนินงานอยูแ่ ล้ว
แบบสอบถามและการสารวจ
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
การสังเกตโดยตรง
จานวนชุมชนทีใ่ ช้โครงสร้างแบบทีผ่ ใู้ ช้ตอ้ งจ่ายเงิน/ภาษี
แบบสอบถามและการสารวจ
การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น
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วิ ธีการเก็บข้อมูล
วิ ธีการ
การสังเกตโดยตรง

กลุม่ เป้ าหมาย / การสัมภาษณ์

การบันทึกและรายงานทุนสนับสนุ น

เอกสารของทางราชการ

แบบสอบถาม/การสารวจ

ภาพถ่ายดาวเทียม

การทดสอบ

คาจากัดความ
ข้อมูลทีเ่ ก็บได้ขณะทีไ่ ปเยีย่ มทีต่ งั ้
โครงการและเห็นภาพกิจกรรมต่างๆ
ด้วยตนเอง
การสนทนาในเบือ้ งลึกกับบุคคล
(สัมภาษณ์) หรือผูร้ บั ประโยชน์
หลายๆ ฝ่ าย (กลุม่ เป้ าหมาย) โดยใช้
คาถามพิเศษทีผ่ สู้ มั ภาษณ์/ผูอ้ านวย
ความสะดวก (facilitator) เป็ นผูเ้ สนอ
เพือ่ ทีจ่ ะเก็บข้อมูลเฉพาะเรือ่ ง
เอกสารเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมใน
โครงการ กิจกรรม และผลกระทบทีผ่ ู้
อุปถัมภ์โครงการเป็ นผูเ้ ก็บรักษา
เอาไว้ให้โรแทเรียน โรตารีสากล/
มูลนิธโิ รตารี และอื่นๆ นาไปใช้
เอกสารทีเ่ ป็ นข้อมูลของทางราชการ
หน่วยงานเอกชน หรือองค์กรอื่นๆ
สาหรับประชาชนทัวไป
่
เครือ่ งมือการประเมินทีใ่ ช้คาถาม
เจาะจงเพือ่ รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับ
ท่าที ความประทับใจ ความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจ เป็ นต้น จาก
บุคคลต่างๆ ในกลุม่ ประชากรทีร่ บั
ประโยชน์
ข้อมูลดิจติ อลทีไ่ ด้รบั จากการใช้เครือ่ ง
หาตาแหน่งพิกดั ด้วยดาวเทียม
(GPS)
กระบวนการพิจารณาผลลัพธ์ท่ี
กาหนดผลเฉพาะเรือ่ ง

เป็ นประโยชน์ สาหรับ .....
การจัดเตรียม/สังเกต การจัด
ให้บริการโดยตรง เช่น การเป็ นผูน้ า
การอบรมหรือการรักษาคนไข้
การค้นลึกลงไปยิง่ ขึน้ ถึงผลกระทบ
ของโครงการและประสบการณ์ของ
ผูร้ บั ประโยชน์ การหาข้อมูลในเชิง
คุณภาพ อาจจะปรับแต่งให้เป็ นไป
ตามความต้องการของผูอ้ ุปถัมภ์
การเก็บบันทึกรายละเอียดข้อมูล
เบือ้ งต้น (เช่น ผลทีไ่ ด้รบั และการนับ
จานวน) ตามทีม่ ลู นิธโิ รตารีกาหนด

การเข้าถึงข้อมูลมาตรฐานทีเ่ ก็บ
รวบรวมโดยหน่วยงานภายนอก
สามารถใช้เป็ นส่วนเสริมให้แก่ขอ้ มูล
ทีผ่ อู้ ุปถัมภ์เก็บรวบรวม
การรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพจากกลุม่ ผูร้ บั ประโยชน์
สามารถปรับแต่งให้เป็ นไปตามความ
ต้องการของผูอ้ ุปถัมภ์

การบันทึกทีต่ งั ้ ของกิจกรรมทีท่ าใน
หลายๆ สถานที่ เช่น หลุมขุดเจาะ
คลินิกสุขภาพ โรงเรียน เป็ นต้น
การค้นหาผลลัพธ์ของกิจกรรมที่
เฉพาะเจาะจงลงไปซึง่ ทาให้ได้รบั
ข้อมูลในเชิงปริมาณ
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แบบตัวอย่างแผนการติ ดตามผล
การวัดผล
บ่งชีแ้ ละรวมวิธกี าร
วัดผลแบบมาตรฐาน
ทีพ่ ฒ
ั นาโดยมูลนิธ ิ
โรตารี

คาจากัดความ
ใช้คาจากัดความของ
มูลนิธทิ เ่ี ป็ นมาตรฐาน
ตามส่วนเสริมใน
ภาคผนวกเรือ่ งการ
ติดตามและ
ประเมินผล

เป้ าหมาย
กาหนดค่าทีเ่ ป็ น
ตัวเลขเฉพาะซึง่
แสดงถึงเป้ าหมายที่
คาดหวังและไม่
ซ้าซ้อนตลอดช่วง
ระยะเวลาของ
โครงการทุน
สนับสนุ น
บ่งชีแ้ ละรวมวิธกี าร อธิบายชัดเจนถึงคาที่ กาหนดค่าทีเ่ ป็ น
วัดผลแต่ละโครงการ ใช้ในการวัดผลแต่ละ ตัวเลขเฉพาะซึง่
เป็ นการเฉพาะ
โครงการเป็ นการ
แสดงถึงเป้ าหมายที่
เพิม่ เติม
เฉพาะ ใช้คาจากัด
คาดหวังและไม่
ความของวิธกี าร
ซ้าซ้อนตลอด
วัดผลแบบมาตรฐาน ระยะเวลาของทุน
เป็ นแนวทาง
สนับสนุ น

วิ ธีการ
อธิบายว่าจะเก็บ
ข้อมูลเพือ่ การวัดผล
อย่างไร ใช้ตวั เลือก
ในการวัดผลตาม
รายการทีม่ อี ยูใ่ น
เอกสารนี้เป็ น
แนวทาง

กาหนดการ
เจาะจงช่วงเวลาที่
ท่านจะใช้เพือ่ เก็บ
ข้อมูลจากการวัดผล

อธิบายว่าจะเก็บ
ข้อมูลจากการวัดผล
อย่างไร ใช้เอกสารนี้
เป็ นแนวทาง

เจาะจงช่วงเวลาที่
ท่านจะใช้เพือ่ เก็บ
ข้อมูลจากการวัดผล

ตัวอย่างแผนการติ ดตามผล
รายละเอียดโครงการโดยสรุป: เพื่อเตรียมเยาวชนให้พร้อมสาหรับการจ้างงานที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ และ
เพิม่ รายได้ให้แก่ผรู้ ว่ มโครงการ
การวัดผล
คาจากัดความ
เป้ าหมาย
วิ ธีการ
กาหนดการ
จานวนผูร้ บั ประโยชน์
180 (เป็ นเยาวชน 60 เก็บบันทึกผูเ้ ข้าร่วม รวบรวมบันทึกของ
ทัง้ สิน้
คนซึง่ จะมีสว่ นร่วมใน การอบรม
ผูร้ ว่ มการอบรมทุก
กิจกรรมโครงการแต่ การอบรมจะดาเนิน เดือน
ละปี เป็ นเวลา 3 ปี
ไปเป็ นเวลา 6 เดือน ทารายงานการติด
โดยเป็ นคนใหม่ทไ่ี ม่ หลังจากนัน้ จะมีการ ตามผลทุก 3 เดือน
ซ้าหน้ากัน)
ติดตามผลของ
เยาวชนทีเ่ ข้าร่วม
การอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง
จานวนเยาวชนทีเ่ ข้า มาตรฐานของมูลนิธ ิ
รับการอบรม
โรตารี

180 (เป็ นเยาวชน 60 เก็บบันทึกการร่วม
คนซึง่ จะมีสว่ นร่วมใน อบรมตลอดทุกๆ
กิจกรรมโครงการแต่ วาระการอบรม
ละปี เป็ นเวลา 3 ปี
โดยเป็ นคนใหม่ทไ่ี ม่
ซ้าหน้ากัน)
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การวัดผล
จานวนเยาวชนที่
ได้รบั การจ้างงานใน
กิจกรรมการสร้าง
รายได้

จานวนเยาวชนที่
ได้รบั ใบ
ประกาศนียบัตรจาก
การสาเร็จโปรแกรม
การอบรม

จานวนเยาวชนที่
ได้รบั ประโยชน์จาก
ความสัมพันธ์ฉนั ท์พ่ี
เลีย้ ง

คาจากัดความ
มาตรฐานของมูลนิธ ิ
โรตารี

เป้ าหมาย
60 (เยาวชน 20 คน
ถูกจ้างงานอย่างเป็ น
ทางการ และ 40 คน
มีสว่ นในกิจกรรมการ
สร้างรายได้ในเชิง
ธุรกิจ)

วิ ธีการ
ติดต่อผูร้ ว่ มการ
อบรมทีม่ คี วาม
กระตือรือร้นและที่
เฉื่อยชา โดยใช้การ
สารวจเพือ่ กาหนด
สถานภาพการจ้าง
งาน นับจานวน
เฉพาะเยาวชนทีบ่ ่งชี้
การจ้างงานทัง้ ทีเ่ ป็ น
ทางการและไม่เป็ น
ทางการในการสารวจ
มากกว่าหนึ่งครัง้
เท่านัน้
การวัดผลเฉพาะของ 144 (รวมเวลาอบรม เก็บบันทึกการร่วม
240 ชัวโมง)
่
อบรมทุกๆ วาระ มี
โครงการ
การทดสอบล่วงหน้า
80% ของผูร้ ว่ มการ และผลทีไ่ ด้รบั จะใช้
อบรมจะต้องเข้ารับ เพือ่ ปรับแต่งเนื้อหา
การอบรมอย่างน้อย การอบรม มีการ
190 ชัวโมง
่ และสอบ ทดสอบภายหลังและ
ผ่านในแต่ละรูปแบบ ให้คะแนน มีการ
(module) ของการ
สารวจความพึงพอใจ
อบรม
เพือ่ การควบคุม
คุณภาพ
การวัดผลเฉพาะของ 90 (ต้องมีระยะเวลา เก็บข้อมูลเพือ่ ทา
โครงการ
การเป็ นพีเ่ ลีย้ งอย่าง รายงานการเป็ นพี่
น้อย 24 ชัวโมง)
่
เลีย้ งจากทัง้ พีเ่ ลีย้ ง
และเยาวชน รายงาน
จะต้องประกอบด้วย
ข้อมูลเกีย่ วกับระยะ
เวลาของการมี
ปฏิสมั พันธ์ หัวข้อ
เรือ่ งการเป็ นพีเ่ ลีย้ ง
และความพึงพอใจ
ของผูร้ ว่ มการอบรม
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กาหนดการ
ทาการสารวจผูร้ ว่ ม
อบรมทุกคน ทุกๆ 6
เดือน

รวบรวมบันทึกการ
เข้าอบรมตลอดทัง้ 6
เดือนทีม่ กี ารอบรมใน
แต่ละปี มีการทดสอบ
ในตอนต้นและเมือ่
สิน้ สุดการอบรมแต่
ละรูปแบบ (module)
ในแต่ละเดือน สารวจ
ความพึงพอใจทุก 3
เดือน
เก็บรายงานการเป็ น
พีเ่ ลีย้ งทุกๆ 3 เดือน
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อภิ ธานศัพท์การวัดผลแบบมาตรฐานของมูลนิ ธิโรตารี
ผูใ้ หญ่ (adult) – บุคคลทีม่ อี ายุมากกว่า 18 ปี
การศึกษาผู้ใหญ่ (adult education) – การอบรมทักษะพืน้ ฐานให้นกั ศึกษาผูใ้ หญ่ เช่น การอ่าน การเขียน และความ
เชีย่ วชาญในภาษาท้องถิน่
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน (basic education) - การอบรมทักษะพืน้ ฐาน เช่น การอ่าน การเขียน และความเชีย่ วชาญใน
ภาษาท้องถิน่ ให้นกั เรียนอายุ 18 ปี หรือน้อยกว่า
คุณภาพที่ ดีกว่า (better quality) – ราคาถูกกว่า ประสิทธิภาพมากกว่า ประสิทธิผลมากกว่า หรือมีความหลากหลาย
กว่า
ธุรกิ จ (business) – กิจกรรมสร้างรายได้ ธุรกิจขนาดเล็ก สหกรณ์ หรือวิสาหกิจเพือ่ สังคม
การเกิ ดโรค (case of disease) – การเกิดความป่ วยไข้หรือโรคใดโรคหนึ่งขึน้ มา สามารถวัดได้จากอัตราการเกิดโรค
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามเวลา (จานวนผูป้ ่ วยใหม่ในช่วงเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ)
อัตราการเสียชีวิตของเด็ก (child mortality rate) – จานวนเด็กทีเ่ สียชีวติ ก่อน 5 ขวบต่อการเกิด 1,000 คน
ชุมชน (community) – หมูบ่ า้ น พืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ หรือสถาบันการแพทย์
ความขัดแย้ง (conflict) – ข้อพิพาทที่เกิดขึน้ หรือมีโอกาสจะเกิดขึน้ และมีผลกระทบทางลบในวงกว้างในชุมชนหรือ
ภูมภิ าค
ข้อมูล (data) – ความจริง สถิติ หรือข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลในเชิ งปริ มาณ (Quantitative data – เกี่ยวกับตัวเลข)
ให้ภ าพของความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงการ ข้ อมู ลในเชิ งคุณ ภาพ (Qualitative data – เกี่ยวกับการ
อธิบาย) รวบรวมผ่านเรื่องราวต่างๆ ถ้อยแถลงหรือความคิดเห็น ข้ อ มู ลพื้ นฐานเปรี ยบเที ยบ (baseline data)
รวบรวมก่อนการดาเนินโครงการเพื่อทาให้เกิดภาพสถานการณ์ ทช่ี ดั เจนก่อนการเข้าไปมีบทบาทใดๆ ข้อมูลที่ เก็บ
เป็ นกิ จวัตร (Routine data) ตามปกติจะเก็บรวบรวมเป็ นประจาอย่างเป็ นระบบโดยหน่ วยงานที่มใิ ช่โรตารี ข้ อมู ล
Nonroutine data เป็ นข้อมูลที่เก็บไม่บ่อยและโดยทัวไปจะเป็
่
นความคิดริเริม่ ของโรแทเรียนเพื่อจุดมุ่งหมายในการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ
การเก็บข้อมูล (data collection) – กระบวนการบ่งชีแ้ ละรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรมโครงการโดยตรง
ผูร้ บั ประโยชน์ โดยตรง (direct beneficiary) – ผูร้ บั ประโยชน์อย่างชัดเจนและโดยทันทีจากกิจกรรมโครงการ
การประสานประโยชน์ ในการป้ องกันโรค (disease prevention intervention) – กิจกรรมที่มุ่งไปในเรื่องของการ
ป้ องกัน และ/หรือ รักษาโรคเฉพาะโรค
การนับจานวนซา้ ซ้ อน (double counting) – ความผิดพลาดในการเก็บข้อมูลที่นับบุคคลหรือกลุ่มมากกว่าหนึ่ งครัง้
เมือ่ บันทึกรายละเอียดผูร้ บั ประโยชน์ เพื่อเป็ นการหลีกเลีย่ ง ควรทาระบบการบันทึกเอกสารทีม่ อี งค์ประกอบทีแ่ ยกแยะ
ได้ชดั เจนในหลายรูปแบบซึง่ สามารถจะอ้างอิงการบันทึกไขว้ไปมาได้ และมันใจได้
่
ว่าหุน้ ส่วนทีท่ ารายงานหลากหลาย
จะไม่นบั จานวนซ้าซ้อน
การจ้างงาน (employment) – ตาแหน่งทีเ่ ป็ นทางการ และ/หรือ กิจกรรมสร้างรายได้จากธุรกิจอย่างไม่เป็ นทางการ
เจ้าของกิ จการ (entrepreneur) – เจ้าของหรือผู้มุ่งหวังจะเป็ น เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หรือผู้ท่ีมสี ่วนเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการสร้างรายได้ทไ่ี ม่เป็ นทางการ
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กลุ่ม/องค์กร (group/organization) – การรวมตัวของบุคคลทีม่ าอยูร่ ่วมกันเพือ่ วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งโดยเฉพาะทัง้ ที่
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
บริ การด้านสุขอนามัย (health care services) – มาตรการในการป้ องกัน เช่น การให้ความรู้หรือการคัดกรองและ
การรักษาโรค เช่น การจัดยาให้ (เช่น ยาต้านไวรัส) เพือ่ ทีจ่ ะรักษาหรือลดผลกระทบของโรค
การรณรงค์ให้ ความรู้ด้านสุขภาพ (health education campaign) – การเผยแพร่ขอ้ มูลที่อยูบ่ นพื้นฐานของความ
จริงและเชื่อถือได้เพื่อเพิม่ พูนความตระหนักในวิธกี ารป้ องกัน และ/หรือ รักษาโรค การรณรงค์อาจจะประกอบด้วยการ
จัดประชุมให้ขอ้ มูลข่าวสาร หรือจัดให้มหี ลักสูตรการอบรม หรือการจะมีการใช้โปสเตอร์ ป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ วิทยุ
หรือสือ่ อื่นๆ เพือ่ การบอกกล่าวแก่สมาชิกในชุมชน
สถานบริ การด้านสุขภาพ (health facility) – สถานทีท่ ใ่ี ห้บริการด้านสาธารณสุขอาจหมายรวมถึงโรงพยาบาล คลินิก
ห้องปฏิบตั กิ าร เป็ นต้น
งานกิ จกรรมด้านสุขภาพ (health-focused event) – การชุมนุ มทีจ่ ดั ขึน้ เพื่อให้ผมู้ าร่วมงานได้รบั ข้อมูลข่าวสารหรือ
การบริการต่างๆ เพื่อเพิม่ พูนความตระหนักเกี่ยวกับวิธกี ารป้ องกัน และ/หรือ รักษาโรค (เช่น งานสุขภาพแฟร์ การ
อบรม และการคัดกรองโรค เป็ นต้น)
การบาบัดน้ าในครัวเรือน (household water treatment) – ทางเลือกต่างๆ ในการบาบัดน้ าในครัวเรือนซึ่งพิสูจน์
แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการลดเชือ้ โรคท้องร่วง เช่น การต้มให้เดือด การใส่สารคลอรีน การกรอง และการฆ่าเชือ้ โรค
ด้วยแสงอาทิตย์
ผลกระทบ (impact) – ผลโดยตรงของโครงการหรือกิจกรรมทีม่ ตี อ่ บุคคลหรือชุมชน
การสุขาภิ บาลที่ ถกู สุขลักษณะ (improved sanitation) – ส้วมชักโครก / ส้วมชักโครกหรือส้วมซึมที่เชื่อมกับระบบ
ท่อระบายสิง่ โสโครกหรือถังพักสิง่ ปฏิกูล ส้วมหลุมแบบมีฝาปิ ด ส้วมระบายอากาศหรือส้วมหมัก การสุขาภิบาลที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ มีอาทิเช่น ส้วมชักโครกหรือส้วมซึมทีไ่ ม่ได้ต่อเข้าระบบท่อระบายสิง่ โสโครก ส้วมหลุมทีไ่ ม่มฝี าปิ ด ส้วมถัง
ไม่มหี อ้ งส้วม/ถ่ายในทีเ่ ปิ ดโล่ง
แหล่ งน้ าดื่ ม ที่ ถ กู สุข ลัก ษณะ (improved sources of drinking water) – น้ าประปาที่ต่อท่ อเข้าที่อยู่อาศัยหรือ สู่
สนาม/แปลงที่ดนิ public tip หรือท่อจ่ายน้ า บ่อหลอด หรือบ่อเจาะ บ่อขุดที่มกี ารป้ องกัน บ่อน้ าบาดาลทีม่ กี ารป้ องกัน
น้ าฝน แหล่งที่ยงั ไม่ถูกสุขลักษณะมีอาทิ เช่น บ่อขุดทีไ่ ม่มกี ารป้ องกัน บ่อน้ าบาดาลที่ไม่มกี ารป้ องกัน รถขนน้ า รถที่
บรรทุ กแท้งค์น้ าเล็กๆ น้ าบนผิวดิน น้ าขวด (ถือว่าไม่ไ ด้รบั การปรับปรุง เมื่อครัวเรือนใช้น้ าดื่มจากแหล่งที่ยงั ไม่ ถูก
สุขลักษณะเพือ่ การหุงหาอาหารและสุขอนามัยส่วนตัว)1
สถาบัน (institution) – หน่วยทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดกิจกรรมในโครงการโดยตรง
ใช้ประโยชน์ ได้ (in use) – ยังคงทางานได้ด ี ใช้อย่างสม่าเสมอและถูกต้อง และมีการบารุงรักษาอย่างสม่าเสมอโดยผูท้ ่ี
ได้รบั ประโยชน์
งานที่สร้างขึ้น (job created) – ตาแหน่งทีไ่ ม่เคยมีก่อนการเริม่ โครงการและกาหนดขึน้ เพือ่ โครงการโดยตรง
การอบรมการรู้หนั งสื อ (literacy training) – การให้ความรู้ท่มี ุ่งให้เฉพาะทักษะในการอ่านและการเขียนสาหรับ
นักเรียนอายุ 18 ปี และมากกว่า หรือการให้ความชานาญแก่ครูเพือ่ นาไปใช้ในการให้ความรูแ้ ก่นกั ศึกษาผูใ้ หญ่
ผูน้ าท้องถิ่ น (local leader) – ผูท้ ค่ี รอบครองสถานภาพหนึ่งในชุมชน ทัง้ บทบาททีเ่ ป็ นทางการหรือไม่เป็ นทางการ
1 โปรแกรมร่วมระหว่าง WHO/UNICEF ในการติดตามผลในเรือ่ งน้ าและสุขาภิบาล
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การเสี ยชี วิตของมารดา (maternal death) – การเสียชีวติ ของผู้หญิงในขณะตัง้ ครรภ์ หรือภายใน 42 วันหลังการ
คลอด
อัตราการเสียชีวิตของมารดา (maternal mortality rate) – จานวนการเสียชีวติ ของมารดาต่อการเกิด 1,000 คน
การไกล่เกลี่ย (mediation) – กระบวนการซึง่ บุคคลทีส่ ามทีม่ คี วามเป็ นกลางช่วยประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทหรือ
วางแผนให้
ผูม้ ีวิชาชี พด้านการแพทย์และสาธารณสุข (medical and health professional) – แพทย์ พยาบาล นางผดุงครรภ์
นักเรียนแพทย์ นักเทคนิค พนักงานสาธารณสุขในชุมชน หรือนักวิชาการสาธารณสุข
การติ ดตามผล (monitoring) – กระบวนการที่ทาเป็ นกิจวัตรในการเก็บข้อมูลเฉพาะเรื่องตามที่เห็นชอบกันไว้ก่อน
เริม่ ดาเนินโครงการ
ใหม่ (new) – ไม่เคยมีมาก่อนหน้านี้ และเป็ นผลโดยตรงจากโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั (outcome) – การเปลีย่ นแปลงทีค่ าดคิดในทางทีด่ ใี นเรือ่ งของความรู้ พฤติกรรม และสิง่ แวดล้อม
ของผูร้ บั ประโยชน์จากโครงการซึง่ เป็ นผลมาจากโครงการ กาหนดเอาไว้ก่อนการเริม่ ดาเนินโครงการ
ผลที่ได้รบั (output) – กิจกรรมทีท่ าในระหว่างการดาเนินโครงการเพือ่ ให้บรรลุถงึ ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
การสร้างสันติ ภาพ (peace-building) – การป้ องกัน และ/หรือ การแก้ไขข้อขัดแย้ง
เทคโนโลยีพ้อยท์ออฟยูส (point-of-use technology) – ทางเลือกในการบาบัดน้ าในครัวเรือนทีไ่ ด้รบั การพิสูจน์แล้ว
ว่ามีประสิทธิภาพในการลดเชือ้ โรคท้องร่วง เช่น การต้มให้เดือด การใส่สารคลอรีน การกรองและการฆ่าเชื้อ โรคด้วย
แสงอาทิตย์
การดูแลก่อนการคลอดบุตร (prenatal care) – การไปพบกับเจ้าหน้าทีด่ า้ นสุขอนามัยทีไ่ ด้รบั การอบรมเกีย่ วกับการ
ตัง้ ครรภ์อย่างน้อย 4 ครัง้ การไปพบแต่ละครัง้ จะประกอบด้วย2
• การติดตามความก้าวหน้าของการตัง้ ครรภ์และการประเมินความแข็งแรงสมบูรณ์ของมารดาและทารกในครรภ์
• การสืบค้นปั ญหาแทรกซ้อนในการตัง้ ครรภ์
• การวางแผนการคลอด คาแนะนาเกีย่ วกับสัญญาณทีอ่ นั ตรายและความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
การปฏิ บตั ิ ทางการแพทย์ในด้ านการป้ อ งกัน (preventive medical treatment) – การให้ภู มคิ ุ้มกันโรค การให้สาร
อาหารรองเป็ นการเสริม การรักษาโรคท้องร่วงเฉียบพลันด้ วยสารน้ าทางปาก การรักษาด้วยยาปฏิชวี นะในโรคปอดบวม
และการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจอื่นๆ การป้ องกันโรคมาลาเรีย (เช่น ยาคลอโรควิน ยาอาร์ทมี ซิ นิ ิน) หรือยาต้าน
ไวรัส
ผูร้ บั (recipient) – บุคคลทีไ่ ด้บริการซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการ
เด็ก ในวัยเรี ยน (school-age student) – บุ คคลที่ม ีอายุ 18 ปี หรือต่ ากว่าที่เข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึก ษาและ
มัธยมศึกษา
ตาแหน่ งครูผสู้ อน (teaching position) – ตาแหน่งในโรงเรียนหรือการศึกษาในระบบทีต่ งั ้ อยูใ่ นชุมชน
การทดสอบ (testing) – กิจกรรมทีเ่ ป็ นตัวกาหนดผลเฉพาะเรือ่ ง ซึง่ มีทงั ้ คุณภาพของน้ า การรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือ
ผลกระทบของการปฏิบตั ทิ างการแพทย์
2 การประสานประโยชน์เพือ่ ปรับปรุงสุขภาพของแม่และทารกแรกเกิดตามทีอ่ งค์การอนามัยโลกแนะนา
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การอบรม (training) – การสอนในหัวข้อเรือ่ งหรือหลักสูตรเฉพาะด้าน อาจจะทาร่วมกันในหลายๆ เรือ่ ง
ประชากรที่ มีความเสี่ ยง (vulnerable population) - กลุ่มคนทีพ่ จิ ารณาเห็นว่ามีความเสีย่ งอันเนื่องมาจากลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ (เช่น อายุ เพศ หรือเชือ้ ชาติ/ชาติพนั ธุ)์ หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ ความป่ วยไข้ ความทุพพล
ภาพ หรือทีอ่ ยูอ่ าศัย)
สิ่ งอานวยความสะดวกในเรื่องน้ า (water facility) – ระบบการจัดน้ าให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ทัง้ ในระดับที่อยู่
อาศัยและชุมชน
เยาวชน (youth) - บุคคลทีม่ อี ายุ 12-25 ปี
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