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ภาคผนวกแผนการติดตามและประเมินผลทนุ Global Grant 
 
ผูอุ้ปถมัภ์ทุน Global Grant ในโครงการเพื่อเพื่อนมนุษยแ์ละทมีอบรมด้านอาชพีต้องจดัให้มมีาตรการในการตดิตาม
และประเมินผลเรื่องที่เน้นความส าคัญ (Areas of Focus) รวมอยู่ในการสมคัรขอรบัทุนออนไลน์ ภาคผนวกชุดนี้
ประกอบด้วยมาตรการวดัผลที่เป็นมาตรฐานของมูลนิธโิรตารใีนเรื่องที่เน้นความส าคญั (Areas of Focus) แต่ละเรื่อง 
รวมทัง้ค าศพัท์ ค าจ ากดัความ เงื่อนไข และวธิกีารวดัผลที่เป็นมาตรฐาน  การด าเนินงานตามมาตรฐานเหล่านี้จะช่วย
ท าให้มัน่ใจได้ว่ามูลนิธสิามารถติดตามความพยายามในการท างานและความส าเรจ็ของโรแทเรยีนทัว่โลกได้ และ
สามารถตพีมิพผ์ลงานโดยการใชค้ าจ ากดัความตา่งๆ ทีใ่ชโ้ดยองคก์รไมห่วงัผลก าไรอื่นๆ 
 

ขัน้ตอนของแผนการติดตามและประเมินผล 
1. ก าหนดเป้าหมายของโครงการทีช่ดัเจน 
2. บ่งชีว้ธิกีารวดัผลทีเ่ป็นมาตรฐานของมลูนิธโิรตารทีีจ่ะน ามาใช ้
3. บ่งชีว้ธิกีารวดัผลซึง่จะใชเ้พิม่เตมิเฉพาะกบัโครงการนัน้* 
4. ก าหนดขอ้มลูพืน้ฐานเปรยีบเทยีบและวธิกีารทีจ่ะใชใ้นการเกบ็ขอ้มลู 
5. สง่แผนงานโดยใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของการสมคัรออนไลน์ 
6. เกบ็ขอ้มลูในระหวา่งการท าโครงการและตดิตามความกา้วหน้า** 
7. ประเมนิผลขอ้มลูและสง่ผลทีไ่ดเ้ป็นรายงานออนไลน์ ปรบัเปลีย่นการบนัทกึขอ้มลูใหม้ผีลลพัธต์ามจรงิ 
 
* เพิม่เฉพาะวธิกีารวดัผลทีเ่กีย่วโยงกบัเป้าหมายเฉพาะเรือ่งอยา่งชดัเจนและทีจ่ะแสดงใหเ้หน็ผลกระทบของโครงการที่
มตีอ่ชวีติ ความรูห้รอืสุขภาพของผูม้สีว่นรว่มในโครงการ 
 
**เมือ่เกบ็รวบรวมขอ้มูล ตอ้งมัน่ใจวา่ไม่มกีารซ ้าซอ้น เมื่อวดัผลจ านวนคนทีไ่ดร้บัประโยชน์จากโครงการ อยา่เพยีงแต่
รายงานจ านวนคนทีอ่าศยัอยูใ่นชุมชนหรอืภูมภิาคเฉพาะแหง่  
 
หมายเหตุ: ในหน้าต่อไปนี้ ค าศพัท์มาตรฐานของมูลนิธโิรตารทีีใ่ชใ้นการวดัผลจะแสดงดว้ยอกัษรตวัเข้ม มคี าอธบิาย
อยูใ่นอภธิานศพัท ์
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การวดัผลในเร่ืองของการศึกษาขัน้พืน้ฐานและการรู้หนังสือ 
มลูนิธโิรตารสีนับสนุนใหโ้รแทเรยีนด าเนินการใหป้ระชาชนทุกคนมโีอกาสเขา้ถงึการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรูห้นังสอื
ไดอ้ยา่งยัง่ยนืโดยด าเนินการดงันี้ 

1. ใหชุ้มชนมสีว่นรว่มในการสนับสนุนโปรแกรมต่างๆ ทีจ่ะท าใหชุ้มชนมศีกัยภาพมากขึน้ในการจดัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานและการรูห้นงัสอืใหแ้ก่ประชาชนทุกคน 

2. เพิม่พนูการรูห้นงัสอืของผูใ้หญ่ 
3. ลดความไมเ่สมอภาคทางเพศในเรือ่งการศกึษา 
4. สนับสนุนการเรยีนรูท้ี่เกี่ยวกบัการศกึษาขึน้พื้นฐานและการรูห้นังสอืแก่ผู้มวีชิาชพีที่มจีติมุ่งมัน่ในงานอาชพี

ของตน 
 
การวดัผล ทางเลือกในการวดัผล 
จ านวนผูร้บัประโยชน์โดยตรงทัง้สิน้ การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 

การสงัเกตโดยตรง 
จ านวนเดก็นักเรียนในวยัเรียนซึง่ไดร้บัประโยชน์ การสงัเกตโดยตรง 

เอกสารของทางราชการ 
การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 

จ านวนเดก็นักเรียนในวยัเรียนกลุ่มใหม ่ เอกสารของทางราชการ 
การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน  

จ านวนนักเรียนหญงิในวยัเรียนกลุ่มใหม ่ เอกสารของทางราชการ 
การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 

จ านวนครทูีไ่ดร้บัการอบรมในเรือ่งการศึกษาผูใ้หญ่ การสงัเกตโดยตรง 
การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 

จ านวนผูใ้หญ่ทีไ่ดร้บัการอบรมการรู้หนังสือ การสงัเกตโดยตรง 
การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 

จ านวนสถาบนัทีม่สีว่นรว่มในโปรแกรม การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 
จ านวนผูใ้หญ่ทีใ่ชท้กัษะการรูห้นงัสอืแบบใหม่ กลุม่เป้าหมายและการสมัภาษณ์ 

แบบสอบถามและการส ารวจ 
จ านวนต าแหน่งการสอนแบบใหม่ทีต่ ัง้ขึน้ เอกสารของทางราชการ 

การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 
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การวดัผลในเร่ืองของการป้องกนัและการรกัษาโรค 
มลูนิธโิรตารสีนบัสนุนใหโ้รแทเรยีนป้องกนัโรคและสง่เสรมิสุขภาพ โดยด าเนินการดงัตอ่ไปนี้ 

1. ปรบัปรุงศกัยภาพของผูม้วีชิาชพีดา้นสุขอนามยัในทอ้งถิน่ใหด้ขี ึน้ 
2. สนับสนุนโปรแกรมการป้องกนัโรค โดยมเีป้าหมายในการจ ากดัขอบเขตการแพร่กระจายของโรคตดิต่อ และ

ลดอตัราการเกดิโรครวมทัง้การแทรกซอ้นจากโรคทีไ่มต่ดิตอ่ 
3. ยกระดบัโครงการพืน้ฐานดา้นสุขภาพใหแ้ก่ชุมชนทอ้งถิน่ 
4. ใหค้วามรูแ้ละขบัเคลือ่นชุมชนเพือ่ใหช้ว่ยป้องกนัการแพรก่ระจายของเชือ้โรคทีร่า้ยแรง 
5. ป้องกนัการทุพพลภาพอนัเนื่องมาจากโรคภยัหรอืการบาดเจบ็ 
6. สนบัสนุนการศกึษาทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัและรกัษาโรคใหแ้ก่ผูม้วีชิาชพีทีม่จีติมุง่มัน่ในงานอาชพีของตน 

 
การวดัผล ทางเลือกในการวดัผล 
จ านวนผูร้บัประโยชน์โดยตรงทัง้สิน้ การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 

การสงัเกตโดยตรง 
จ านวนผูมี้วิชาชีพด้านสขุภาพและการแพทยท์ีไ่ดร้บัการอบรม การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 

การสงัเกตโดยตรง 
เอกสารของทางราชการ 

จ านวนบุคคลทีร่ายงานวา่ไดร้บับริการด้านสขุอนามยัท่ีมี
คณุภาพดีย่ิงขึ้น 

แบบสอบถามและการส ารวจ 

จ านวนผูร้บัการประสานประโยชน์ในการป้องกนัโรค การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 
การสงัเกตโดยตรง 
แบบสอบถามและการส ารวจ 

จ านวนชุมชนที่รายงานว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคที่เป็นเป้าหมายลด
น้อยลง 

การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 
การสงัเกตโดยตรง 
เอกสารของทางราชการ 

จ านวนสถานบริการด้านสขุภาพทีใ่หค้ณุประโยชน์ การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 
เอกสารของทางราชการ 

จ านวนชุมชนที่รายงานว่ามีโอกาสในการเข้าถึงสถานบริการ
ด้านสขุภาพในทอ้งถิน่เพิม่มากขึน้ 

การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 
แบบสอบถามและการส ารวจ 

จ านวนครัง้ของงานกิจกรรมท่ีเน้นในเรื่องสขุภาพ การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 
การสงัเกตโดยตรง 

จ านวนครัง้ของการรณรงคก์ารให้ความรู้ด้านสขุภาพ การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 
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การวดัผลในเร่ืองของการพฒันาเศรษฐกิจและชมุชน 
มลูนิธโิรตารชี่วยใหโ้รแทเรยีนสามารถลงทุนในประชาชนเพือ่สรา้งสรรคก์ารปรบัปรุงดา้นเศรษฐกจิในชวีติของผูค้นและ
ของชุมชนในระยะยาวทีว่ดัผลไดแ้ละมคีวามยัง่ยนืโดยด าเนินการดงันี้ 

1. สรา้งศกัยภาพให้ผู้ประกอบการ ผูน้ าชุมชน องค์กรในท้องถิน่ และเครอืค่ายชุมชนให้สามารถช่วยสนับสนุน
การพฒันาเศรษฐกจิในชุมชนทีย่ากจน 

2. พฒันาโอกาสในการท างานทีใ่หผ้ลตอบแทนทีด่ ี
3. ลดความยากจนในชุมชนทีข่าดแคลน 
4. สนบัสนุนการศกึษาทีเ่กีย่วกบัการพฒันาเศรษฐกจิและชุมชนแก่ผูม้วีชิาชพีทีม่จีติมุง่มัน่ในงานอาชพีของตน 

 
การวดัผล ทางเลือกในการวดัผล 
จ านวนผูร้บัประโยชน์โดยตรงทัง้สิน้ การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 

การสงัเกตโดยตรง 
จ านวนผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 

การสงัเกตโดยตรง 
จ านวนธรุกิจทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 

การสงัเกตโดยตรง 
จ านวนบุคคลทีไ่ดร้บัการอบรม การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 

การสงัเกตโดยตรง 
จ านวนงานท่ีสร้างขึ้น การส ารวจนายจา้ง/แบบสอบถาม 
จ านวนเยาวชนทีถู่กจา้งเพือ่ท ากจิกรรมการสรา้งรายได้ การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 

การสงัเกตโดยตรง 
แบบสอบถามและการส ารวจ 
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การวดัผลในเร่ืองสขุอนามยัของแม่และเดก็ 
มลูนิธโิรตารชีว่ยใหโ้รแทเรยีนสามารถปรบัปรุงสุขภาพของแมแ่ละเดก็ใหด้ขี ึน้โดยด าเนินการดงันี้ 

1. ลดอตัราการเสยีชวีติและการเจบ็ป่วยของเดก็อายตุ ่ากวา่ 5 ขวบ 
2. ลดอตัราการเสยีชวีติและการเจบ็ป่วยของแม่ 
3. ปรบัปรุงโอกาสในการทีแ่มแ่ละเดก็จะเขา้ถงึบรกิารดา้นการแพทยท์ีจ่ าเป็น ผูน้ าดา้นสุขอนามยัของชุมชนที่

ไดร้บัการอบรมแลว้ และผูใ้หบ้รกิารดา้นสุขภาพแก่แม่และเดก็ 
4. สนบัสนุนการศกึษาทีเ่กีย่วกบัสขุอนามยัของแมแ่ละเดก็แก่ผูม้วีชิาชพีทีม่จีติมุง่มัน่ในงานอาชพีของตน 

 
การวดัผล ทางเลือกในการวดัผล 
จ านวนผูร้บัประโยชน์โดยตรงทัง้สิน้ การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 

การสงัเกตโดยตรง 
จ านวนเดก็อายตุ ่ากวา่ 5 ขวบทีไ่ดร้บับริการทางการแพทย ์ การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 

การสงัเกตโดยตรง 
เอกสารของทางราชการ 

จ านวนมารดาทีไ่ดร้บัการดแูลก่อนการคลอด การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 
การสงัเกตโดยตรง 
เอกสารของทางราชการ 
แบบสอบถามและการส ารวจ 

จ านวนผูม้วีชิาชพีดา้นสุขอนามยัของมารดาและเดก็ทีไ่ดร้บั
การอบรม 

การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 
การสงัเกตโดยตรง 

จ านวนชมุชนทีร่ายงานการลดอตัราการเสียชีวิตของเดก็
อายตุ ่ากวา่ 5 ขวบ 

เอกสารของทางราชการ 
แบบสอบถามและการส ารวจ 

จ านวนชุมชนที่รายงานอตัราการเกิดโรคของเด็กอายุต ่า
กวา่ 5 ขวบลดลง 

เอกสารของทางราชการ 

จ านวนชุมชนทีร่ายงานอตัราการเสียชีวิตของมารดาลด 
ลง 

การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 
เอกสารของทางราชการ 

จ านวนชุมชนที่มรีายงานอตัราการเกิดโรคของมารดาลด 
ลง 

เอกสารของทางราชการ 
แบบสอบถามและการส ารวจ 

จ านวนสถานบริการด้านสขุภาพทีไ่ดร้บัประโยชน์ การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 
การสงัเกตโดยตรง 
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การวดัผลในเร่ืองของสนัติภาพและการป้องกนั/แก้ไขข้อขดัแย้ง 
มูลนิธโิรตารชี่วยให้โรแทเรยีนสามารถส่งเสรมิการปฏบิตัใินเรื่องของสนัตภิาพและการป้องกนั/แก้ไขข้อขดัแยง้ โดย
ด าเนินการดงันี้ 

1. อบรมผูน้ ารวมทัง้ผูน้ ามุง่หวงัทีม่อีายนุ้อยในการป้องกนัและไกลเ่กลีย่ขอ้ขดัแยง้ 
2. สนบัสนุนการสรา้งสนัตภิาพในชุมชนและภูมภิาคทีไ่ดร้บัผลกระทบจากความขดัแยง้ 
3. สนบัสนุนการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนัตภิาพและการป้องกนั / การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้แก่ผูม้วีชิาชพีทีม่จีติมุง่มัน่ใน

งานอาชพีของตน 
 
การวดัผล ทางเลือกในการวดัผล 
จ านวนผูร้บัประโยชน์โดยตรงทัง้สิน้ การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 

การสงัเกตโดยตรง 
จ านวนกลุ่ม/องคก์รทีม่สีว่นรว่มในความพยายามสร้าง
สนัติภาพ 

การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 
การสงัเกตโดยตรง 
แบบสอบถามและการส ารวจ 

จ านวนชมุชนทีร่ายงานผลการลดระดบัของความขดัแย้ง การสมัภาษณ์และกลุม่เป้าหมาย 
แบบสอบถามและการส ารวจ 

จ านวนผูท้ีไ่ดร้บัการอบรม การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 
การสงัเกตโดยตรง 

จ านวนข้อพิพาท/ขดัแย้งท่ีได้รบัการไกล่เกล่ีย กลุม่เป้าหมายและการสมัภาษณ์ 
แบบสอบถามและการส ารวจ 
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การวดัผลในเร่ืองของน ้าและการสขุาภิบาล 
มลูนิธโิรตารชี่วยใหโ้รแทเรยีนสามารถท าใหผู้ค้นมโีอกาสอยา่งยัง่ยนืในการเขา้ถงึน ้าและการสุขาภบิาลโดยด าเนินการ
ดงันี้ 

1. จดัใหม้โีอกาสอยา่งเท่าเทยีมในเรือ่งของน ้าสะอาด การสุขาภบิาลทีด่แีละสุขอนามยั 
2. เพิม่ศกัยภาพชุมชนในการพฒันา สนบัสนุนเงนิทุนและรกัษาระบบน ้าและการสุขาภบิาลใหม้คีวามยัง่ยนื 
3. สนับสนุนโปรแกรมต่างๆ ที่ส่งเสรมิความตระหนักของชุมชนในเรื่องประโยชน์ของน ้าสะอาด การสุขาภบิาล

และสุขอนามยั 
4. สนบัสนุนการศกึษาทีเ่กีย่วกบัน ้าและการสุขาภบิาลแก่ผูม้วีชิาชพีทีม่จีติมุง่มัน่ในงานอาชพีของตน 

 
การวดัผล ทางเลือกในการวดัผล 
จ านวนผูร้บัประโยชน์โดยตรงทัง้สิน้ การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 

การสงัเกตโดยตรง 
จ านวนคนทีม่โีอกาสเขา้ถงึแหลง่น ้าดืม่ทีถู่กสุขลกัษณะ การสงัเกตโดยตรง 

การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 
แบบสอบถามและการส ารวจ 
เอกสารของทางราชการ 

จ านวนคนที่มโีอกาสเข้าถึงส่ิงอ านวยความสะดวกด้าน
สขุาภิบาลท่ีถกูสขุลกัษณะ 

การสงัเกตโดยตรง 
การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 
แบบสอบถามและการส ารวจ 
เอกสารของทางราชการ 

จ านวนคนทีม่โีอกาสเขา้ถงึน ้าทีผ่่านการฆา่เชือ้โรคจากการ
บ าบดัน ้าในครวัเรือน 

การสงัเกตโดยตรง 
การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 
แบบสอบถามและการส ารวจ 
การทดสอบ 

จ านวนคนทีไ่ดร้บัการอบรม การสงัเกตโดยตรง 
การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 

จ านวนชมุชนทีม่คีณะกรรมการจดัการด าเนินงานอยูแ่ลว้ การสงัเกตโดยตรง 
แบบสอบถามและการส ารวจ 
การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 

จ านวนชมุชนทีใ่ชโ้ครงสรา้งแบบทีผู่ใ้ชต้อ้งจา่ยเงนิ/ภาษี การสงัเกตโดยตรง 
แบบสอบถามและการส ารวจ 
การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน 
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วิธีการเกบ็ข้อมลู 
 
วิธีการ ค าจ ากดัความ เป็นประโยชน์ส าหรบั ..... 
การสงัเกตโดยตรง ขอ้มลูทีเ่กบ็ไดข้ณะทีไ่ปเยีย่มทีต่ ัง้

โครงการและเหน็ภาพกจิกรรมตา่งๆ 
ดว้ยตนเอง 

การจดัเตรยีม/สงัเกต การจดั
ใหบ้รกิารโดยตรง เชน่ การเป็นผูน้ า
การอบรมหรอืการรกัษาคนไข ้

กลุม่เป้าหมาย / การสมัภาษณ์ การสนทนาในเบือ้งลกึกบับุคคล 
(สมัภาษณ์) หรอืผูร้บัประโยชน์
หลายๆ ฝ่าย (กลุม่เป้าหมาย) โดยใช้
ค าถามพเิศษทีผู่ส้มัภาษณ์/ผูอ้ านวย
ความสะดวก (facilitator) เป็นผูเ้สนอ
เพือ่ทีจ่ะเกบ็ขอ้มลูเฉพาะเรือ่ง 

การคน้ลกึลงไปยิง่ขึน้ถงึผลกระทบ
ของโครงการและประสบการณ์ของ
ผูร้บัประโยชน์ การหาขอ้มลูในเชงิ
คุณภาพ อาจจะปรบัแตง่ใหเ้ป็นไป
ตามความตอ้งการของผูอุ้ปถมัภ์ 

การบนัทกึและรายงานทุนสนบัสนุน เอกสารเกีย่วกบัการมสีว่นรว่มใน
โครงการ กจิกรรม และผลกระทบทีผู่้
อุปถมัภโ์ครงการเป็นผูเ้กบ็รกัษา
เอาไวใ้หโ้รแทเรยีน โรตารสีากล/
มลูนิธโิรตาร ีและอื่นๆ น าไปใช ้

การเกบ็บนัทกึรายละเอยีดขอ้มูล
เบือ้งตน้ (เชน่ ผลทีไ่ดร้บัและการนบั
จ านวน) ตามทีม่ลูนิธโิรตารกี าหนด 

เอกสารของทางราชการ เอกสารทีเ่ป็นขอ้มลูของทางราชการ 
หน่วยงานเอกชน หรอืองคก์รอื่นๆ 
ส าหรบัประชาชนทัว่ไป 

การเขา้ถงึขอ้มลูมาตรฐานทีเ่กบ็
รวบรวมโดยหน่วยงานภายนอก 
สามารถใชเ้ป็นสว่นเสรมิใหแ้ก่ขอ้มลู
ทีผู่อุ้ปถมัภเ์กบ็รวบรวม 

แบบสอบถาม/การส ารวจ เครือ่งมอืการประเมนิทีใ่ชค้ าถาม
เจาะจงเพือ่รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบั
ท่าท ีความประทบัใจ ความคดิเหน็ 
ระดบัความพงึพอใจ เป็นตน้ จาก
บุคคลตา่งๆ ในกลุม่ประชากรทีร่บั
ประโยชน์ 

การรวบรวมขอ้มลูในเชงิปรมิาณและ
คุณภาพจากกลุม่ผูร้บัประโยชน์
สามารถปรบัแตง่ใหเ้ป็นไปตามความ
ตอ้งการของผูอุ้ปถมัภ ์

ภาพถ่ายดาวเทยีม ขอ้มลูดจิติอลทีไ่ดร้บัจากการใชเ้ครือ่ง
หาต าแหน่งพกิดัดว้ยดาวเทยีม 
(GPS) 

การบนัทกึทีต่ ัง้ของกจิกรรมทีท่ าใน
หลายๆ สถานที ่เชน่ หลุมขดุเจาะ 
คลนิิกสุขภาพ โรงเรยีน เป็นตน้ 

การทดสอบ กระบวนการพจิารณาผลลพัธท์ี่
ก าหนดผลเฉพาะเรือ่ง 

การคน้หาผลลพัธข์องกจิกรรมที่
เฉพาะเจาะจงลงไปซึง่ท าใหไ้ดร้บั
ขอ้มลูในเชงิปรมิาณ 
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แบบตวัอย่างแผนการติดตามผล 
 
การวดัผล ค าจ ากดัความ เป้าหมาย วิธีการ ก าหนดการ 
บ่งชีแ้ละรวมวธิกีาร
วดัผลแบบมาตรฐาน
ทีพ่ฒันาโดยมลูนิธ ิ
โรตาร ี

ใชค้ าจ ากดัความของ
มลูนิธทิีเ่ป็นมาตรฐาน
ตามสว่นเสรมิใน
ภาคผนวกเรือ่งการ
ตดิตามและ
ประเมนิผล 

ก าหนดคา่ทีเ่ป็น
ตวัเลขเฉพาะซึง่
แสดงถงึเป้าหมายที่
คาดหวงัและไม่
ซ ้าซอ้นตลอดชว่ง
ระยะเวลาของ
โครงการทุน
สนบัสนุน 

อธบิายวา่จะเกบ็
ขอ้มลูเพือ่การวดัผล
อยา่งไร ใชต้วัเลอืก
ในการวดัผลตาม
รายการทีม่อียูใ่น
เอกสารนี้เป็น
แนวทาง 

เจาะจงชว่งเวลาที่
ท่านจะใชเ้พือ่เกบ็
ขอ้มลูจากการวดัผล 

บ่งชีแ้ละรวมวธิกีาร
วดัผลแตล่ะโครงการ
เป็นการเฉพาะ
เพิม่เตมิ 

อธบิายชดัเจนถงึค าที่
ใชใ้นการวดัผลแตล่ะ
โครงการเป็นการ
เฉพาะ ใชค้ าจ ากดั
ความของวธิกีาร
วดัผลแบบมาตรฐาน
เป็นแนวทาง 

ก าหนดคา่ทีเ่ป็น
ตวัเลขเฉพาะซึง่
แสดงถงึเป้าหมายที่
คาดหวงัและไม่
ซ ้าซอ้นตลอด
ระยะเวลาของทุน
สนบัสนุน 

อธบิายวา่จะเกบ็
ขอ้มลูจากการวดัผล
อยา่งไร ใชเ้อกสารนี้
เป็นแนวทาง 

เจาะจงชว่งเวลาที่
ท่านจะใชเ้พือ่เกบ็
ขอ้มลูจากการวดัผล 

 
 

ตวัอย่างแผนการติดตามผล 
รายละเอยีดโครงการโดยสรุป: เพื่อเตรยีมเยาวชนให้พรอ้มส าหรบัการจา้งงานที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ
เพิม่รายไดใ้หแ้ก่ผูร้ว่มโครงการ 
การวดัผล ค าจ ากดัความ เป้าหมาย วิธีการ ก าหนดการ 
จ านวนผูร้บัประโยชน์
ทัง้สิน้ 

 180 (เป็นเยาวชน 60 
คนซึง่จะมสีว่นรว่มใน
กจิกรรมโครงการแต่
ละปี เป็นเวลา 3 ปี
โดยเป็นคนใหมท่ีไ่ม่
ซ ้าหน้ากนั) 

เกบ็บนัทกึผูเ้ขา้รว่ม
การอบรม  

การอบรมจะด าเนิน
ไปเป็นเวลา 6 เดอืน 
หลงัจากนัน้จะมกีาร
ตดิตามผลของ
เยาวชนทีเ่ขา้รว่ม
การอบรมอยา่ง
ตอ่เนื่อง 

รวบรวมบนัทกึของ 
ผูร้ว่มการอบรมทุก
เดอืน  

ท ารายงานการตดิ 
ตามผลทุก 3 เดอืน 

จ านวนเยาวชนทีเ่ขา้
รบัการอบรม 

มาตรฐานของมลูนิธ ิ
โรตาร ี

180 (เป็นเยาวชน 60 
คนซึง่จะมสีว่นรว่มใน
กจิกรรมโครงการแต่
ละปีเป็นเวลา 3 ปี
โดยเป็นคนใหมท่ีไ่ม่
ซ ้าหน้ากนั) 

เกบ็บนัทกึการรว่ม
อบรมตลอดทุกๆ 
วาระการอบรม 

รวบรวมบนัทกึการ
เขา้อบรมตลอด
ชว่งเวลาทีม่กีาร
อบรมทัง้ 6 เดอืนใน
แตล่ะปี 
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การวดัผล ค าจ ากดัความ เป้าหมาย วิธีการ ก าหนดการ 
จ านวนเยาวชนที่
ไดร้บัการจา้งงานใน
กจิกรรมการสรา้ง
รายได ้

มาตรฐานของมลูนิธิ
โรตาร ี

60 (เยาวชน 20 คน
ถูกจา้งงานอยา่งเป็น
ทางการ และ 40 คน
มสีว่นในกจิกรรมการ
สรา้งรายไดใ้นเชงิ
ธุรกจิ) 

ตดิตอ่ผูร้ว่มการ
อบรมทีม่คีวาม
กระตอืรอืรน้และที่
เฉื่อยชา โดยใชก้าร
ส ารวจเพือ่ก าหนด
สถานภาพการจา้ง
งาน นบัจ านวน
เฉพาะเยาวชนทีบ่่งชี้
การจา้งงานทัง้ทีเ่ป็น
ทางการและไมเ่ป็น
ทางการในการส ารวจ
มากกวา่หนึ่งครัง้
เท่านัน้ 

ท าการส ารวจผูร้ว่ม
อบรมทุกคน ทุกๆ 6 
เดอืน 

จ านวนเยาวชนที่
ไดร้บัใบ
ประกาศนียบตัรจาก
การส าเรจ็โปรแกรม
การอบรม 

การวดัผลเฉพาะของ

โครงการ 

 

 

144 (รวมเวลาอบรม 
240 ชัว่โมง)  
 
80% ของผูร้ว่มการ
อบรมจะตอ้งเขา้รบั
การอบรมอยา่งน้อย 
190 ชัว่โมง และสอบ
ผา่นในแตล่ะรปูแบบ 
(module) ของการ
อบรม 

เกบ็บนัทกึการรว่ม
อบรมทุกๆ วาระ มี
การทดสอบลว่งหน้า 
และผลทีไ่ดร้บัจะใช้
เพือ่ปรบัแตง่เนื้อหา
การอบรม มกีาร
ทดสอบภายหลงัและ
ใหค้ะแนน มกีาร
ส ารวจความพงึพอใจ 
เพือ่การควบคุม
คุณภาพ 

รวบรวมบนัทกึการ
เขา้อบรมตลอดทัง้ 6 
เดอืนทีม่กีารอบรมใน
แตล่ะปี มกีารทดสอบ
ในตอนตน้และเมือ่
สิน้สุดการอบรมแต่
ละรปูแบบ (module) 
ในแตล่ะเดอืน ส ารวจ
ความพงึพอใจทุก 3 
เดอืน 

จ านวนเยาวชนที่
ไดร้บัประโยชน์จาก
ความสมัพนัธฉ์นัทพ์ี่
เลีย้ง 

การวดัผลเฉพาะของ
โครงการ 

90 (ตอ้งมรีะยะเวลา
การเป็นพีเ่ลีย้งอยา่ง
น้อย 24 ชัว่โมง) 

เกบ็ขอ้มลูเพือ่ท า
รายงานการเป็นพี่
เลีย้งจากทัง้พีเ่ลีย้ง
และเยาวชน รายงาน
จะตอ้งประกอบดว้ย
ขอ้มลูเกีย่วกบัระยะ 
เวลาของการมี
ปฏสิมัพนัธ ์ หวัขอ้
เรือ่งการเป็นพีเ่ลีย้ง  
และความพงึพอใจ
ของผูร้ว่มการอบรม 

เกบ็รายงานการเป็น
พีเ่ลีย้งทุกๆ 3 เดอืน 
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อภิธานศพัทก์ารวดัผลแบบมาตรฐานของมลูนิธิโรตารี 

ผูใ้หญ่ (adult) – บุคคลทีม่อีายมุากกวา่ 18 ปี 

การศึกษาผู้ใหญ่ (adult education) – การอบรมทกัษะพืน้ฐานใหน้กัศกึษาผูใ้หญ่ เช่น การอ่าน การเขยีน และความ
เชีย่วชาญในภาษาทอ้งถิน่ 

การศึกษาขัน้พื้นฐาน (basic education) - การอบรมทกัษะพืน้ฐาน เช่น การอ่าน การเขยีน และความเชีย่วชาญใน
ภาษาทอ้งถิน่ใหน้กัเรยีนอาย ุ18 ปีหรอืน้อยกวา่ 

คณุภาพท่ีดีกว่า (better quality) – ราคาถูกกวา่ ประสทิธภิาพมากกว่า ประสทิธผิลมากกวา่ หรอืมีความหลากหลาย
กวา่ 

ธรุกิจ (business) – กจิกรรมสรา้งรายได ้ธุรกจิขนาดเลก็ สหกรณ์ หรอืวสิาหกจิเพือ่สงัคม 

การเกิดโรค (case of disease) – การเกดิความป่วยไขห้รอืโรคใดโรคหนึ่งขึน้มา สามารถวดัไดจ้ากอตัราการเกดิโรค
ทีเ่พิม่ขึน้ตามเวลา (จ านวนผูป่้วยใหมใ่นชว่งเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ) 

อตัราการเสียชีวิตของเดก็ (child mortality rate) – จ านวนเดก็ทีเ่สยีชวีติก่อน 5 ขวบตอ่การเกดิ 1,000 คน 

ชมุชน (community) – หมูบ่า้น พืน้ทีท่างภูมศิาสตร ์หรอืสถาบนัการแพทย ์

ความขดัแย้ง (conflict) – ขอ้พพิาทที่เกดิขึน้หรอืมโีอกาสจะเกดิขึน้ และมผีลกระทบทางลบในวงกวา้งในชุมชนหรอื
ภูมภิาค 

ข้อมูล (data) – ความจรงิ สถติ ิหรอืขอ้มูลขา่วสาร   ข้อมูลในเชิงปริมาณ (Quantitative data – เกี่ยวกบัตวัเลข) 
ให้ภาพของความมปีระสทิธภิาพของกิจกรรมโครงการ   ข้อมูลในเชิงคุณภาพ (Qualitative data – เกี่ยวกบัการ
อธบิาย) รวบรวมผ่านเรื่องราวต่างๆ ถ้อยแถลงหรอืความคิดเห็น    ข้อมูลพื้นฐานเปรียบเทียบ (baseline data) 
รวบรวมก่อนการด าเนินโครงการเพื่อท าใหเ้กดิภาพสถานการณ์ทีช่ดัเจนก่อนการเขา้ไปมบีทบาทใดๆ   ข้อมูลท่ีเกบ็
เป็นกิจวตัร (Routine data) ตามปกตจิะเก็บรวบรวมเป็นประจ าอย่างเป็นระบบโดยหน่วยงานที่มใิช่โรตาร ีข้อมูล 
Nonroutine data เป็นข้อมูลที่เก็บไม่บ่อยและโดยทัว่ไปจะเป็นความคดิรเิริม่ของโรแทเรยีนเพื่อจุดมุ่งหมายในการ
ตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

การเกบ็ข้อมูล (data collection) – กระบวนการบ่งชีแ้ละรวบรวมขอ้มลูจากแหลง่ทีเ่กีย่วกบักจิกรรมโครงการโดยตรง 

ผูร้บัประโยชน์โดยตรง (direct beneficiary) – ผูร้บัประโยชน์อยา่งชดัเจนและโดยทนัทจีากกจิกรรมโครงการ  

การประสานประโยชน์ในการป้องกนัโรค (disease prevention intervention) – กจิกรรมที่มุ่งไปในเรื่องของการ
ป้องกนั และ/หรอื รกัษาโรคเฉพาะโรค 

การนับจ านวนซ า้ซ้อน (double counting) – ความผดิพลาดในการเกบ็ขอ้มูลที่นับบุคคลหรอืกลุ่มมากกว่าหนึ่ งครัง้
เมือ่บนัทกึรายละเอยีดผูร้บัประโยชน์ เพื่อเป็นการหลกีเลีย่ง ควรท าระบบการบนัทกึเอกสารทีม่อีงคป์ระกอบทีแ่ยกแยะ
ไดช้ดัเจนในหลายรูปแบบซึง่สามารถจะอ้างองิการบนัทกึไขวไ้ปมาได ้และมัน่ใจไดว้่าหุน้ส่วนทีท่ ารายงานหลากหลาย
จะไมน่บัจ านวนซ ้าซอ้น  

การจ้างงาน (employment) – ต าแหน่งทีเ่ป็นทางการ และ/หรอื กจิกรรมสรา้งรายไดจ้ากธุรกจิอยา่งไมเ่ป็นทางการ 

เจ้าของกิจการ (entrepreneur) – เจ้าของหรอืผู้มุ่งหวงัจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หรอืผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับ
กจิกรรมการสรา้งรายไดท้ีไ่มเ่ป็นทางการ 
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กลุ่ม/องคก์ร (group/organization) – การรวมตวัของบุคคลทีม่าอยูร่่วมกนัเพือ่วตัถุประสงคอ์ยา่งหนึ่งโดยเฉพาะทัง้ที่
เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

บริการด้านสุขอนามยั (health care services) – มาตรการในการป้องกนั เช่น การให้ความรู้หรอืการคดักรองและ
การรกัษาโรค เชน่ การจดัยาให ้(เชน่ ยาตา้นไวรสั) เพือ่ทีจ่ะรกัษาหรอืลดผลกระทบของโรค 

การรณรงค์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ (health education campaign) – การเผยแพร่ขอ้มูลที่อยูบ่นพื้นฐานของความ
จรงิและเชื่อถอืได้เพื่อเพิม่พูนความตระหนักในวธิกีารป้องกนั และ/หรอื รกัษาโรค การรณรงคอ์าจจะประกอบดว้ยการ
จดัประชุมใหข้อ้มูลขา่วสาร หรอืจดัใหม้หีลกัสูตรการอบรม หรอืการจะมกีารใชโ้ปสเตอร ์ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ วทิยุ
หรอืสือ่อื่นๆ เพือ่การบอกกลา่วแก่สมาชกิในชุมชน 

สถานบริการด้านสขุภาพ (health facility) – สถานทีท่ีใ่หบ้รกิารดา้นสาธารณสุขอาจหมายรวมถงึโรงพยาบาล คลนิิก 
หอ้งปฏบิตักิาร เป็นตน้ 

งานกิจกรรมด้านสขุภาพ (health-focused event) – การชุมนุมทีจ่ดัขึน้เพื่อใหผู้ม้ารว่มงานไดร้บัขอ้มูลขา่วสารหรอื
การบรกิารต่างๆ เพื่อเพิม่พูนความตระหนักเกี่ยวกบัวธิกีารป้องกนั และ/หรอื รกัษาโรค (เช่น งานสุขภาพแฟร ์การ
อบรม และการคดักรองโรค เป็นตน้) 

การบ าบดัน ้าในครวัเรือน (household water treatment) – ทางเลอืกต่างๆ ในการบ าบดัน ้าในครวัเรอืนซึ่งพสิูจน์
แลว้ว่ามปีระสทิธภิาพในการลดเชือ้โรคท้องร่วง เช่น การตม้ใหเ้ดอืด การใส่สารคลอรนี การกรอง และการฆ่าเชือ้โรค
ดว้ยแสงอาทติย ์

ผลกระทบ (impact) – ผลโดยตรงของโครงการหรอืกจิกรรมทีม่ตีอ่บุคคลหรอืชุมชน 

การสขุาภิบาลท่ีถกูสุขลกัษณะ (improved sanitation) – สว้มชกัโครก / สว้มชกัโครกหรอืส้วมซมึที่เชื่อมกบัระบบ
ท่อระบายสิง่โสโครกหรอืถงัพกัสิง่ปฏกิูล สว้มหลุมแบบมฝีาปิด สว้มระบายอากาศหรอืสว้มหมกั การสุขาภบิาลที่ไม่ถูก
สุขลกัษณะ มอีาทเิช่น สว้มชกัโครกหรอืสว้มซมึทีไ่ม่ไดต้่อเขา้ระบบท่อระบายสิง่โสโครก สว้มหลุมทีไ่ม่มฝีาปิด สว้มถงั 
ไมม่หีอ้งสว้ม/ถ่ายในทีเ่ปิดโลง่ 

แหล่งน ้าด่ืมท่ีถกูสุขลกัษณะ (improved sources of drinking water) – น ้ าประปาที่ต่อท่อเข้าที่อยู่อาศัยหรอืสู่
สนาม/แปลงที่ดนิ public tip หรอืท่อจ่ายน ้า บ่อหลอด หรอืบ่อเจาะ บ่อขุดที่มกีารป้องกนั บ่อน ้าบาดาลทีม่กีารป้องกนั 
น ้าฝน แหล่งที่ยงัไม่ถูกสุขลกัษณะมอีาท ิเช่น บ่อขุดทีไ่ม่มกีารป้องกนั บ่อน ้าบาดาลที่ไม่มกีารป้องกนั รถขนน ้า รถที่
บรรทุกแท้งค์น ้าเล็กๆ น ้าบนผวิดนิ น ้าขวด (ถือว่าไม่ได้รบัการปรบัปรุง เมื่อครวัเรอืนใช้น ้าดื่มจากแหล่งที่ยงัไม่ถูก
สุขลกัษณะเพือ่การหุงหาอาหารและสุขอนามยัสว่นตวั)1  

สถาบนั (institution) – หน่วยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดักจิกรรมในโครงการโดยตรง 

ใช้ประโยชน์ได้ (in use) – ยงัคงท างานไดด้ ีใชอ้ยา่งสม ่าเสมอและถูกตอ้ง และมกีารบ ารุงรกัษาอยา่งสม ่าเสมอโดยผูท้ี่
ไดร้บัประโยชน์ 

งานท่ีสร้างขึ้น (job created) – ต าแหน่งทีไ่มเ่คยมกี่อนการเริม่โครงการและก าหนดขึน้เพือ่โครงการโดยตรง 

การอบรมการรู้หนังสือ (literacy training) – การให้ความรู้ที่มุ่งให้เฉพาะทักษะในการอ่านและการเขยีนส าหรบั
นกัเรยีนอาย ุ18 ปีและมากกวา่ หรอืการใหค้วามช านาญแก่ครเูพือ่น าไปใชใ้นการใหค้วามรูแ้ก่นกัศกึษาผูใ้หญ่ 

ผูน้ าท้องถ่ิน (local leader) – ผูท้ีค่รอบครองสถานภาพหนึ่งในชุมชน ทัง้บทบาททีเ่ป็นทางการหรอืไมเ่ป็นทางการ 
    
1 โปรแกรมร่วมระหว่าง WHO/UNICEF ในการตดิตามผลในเรือ่งน ้าและสุขาภบิาล 
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การเสียชีวิตของมารดา (maternal death) – การเสยีชวีติของผู้หญิงในขณะตัง้ครรภ์ หรอืภายใน 42 วนัหลงัการ
คลอด 

อตัราการเสียชีวิตของมารดา (maternal mortality rate) – จ านวนการเสยีชวีติของมารดาตอ่การเกดิ 1,000 คน 

การไกล่เกล่ีย (mediation) – กระบวนการซึง่บุคคลทีส่ามทีม่คีวามเป็นกลางช่วยประชาชนในการแกไ้ขขอ้พพิาทหรอื
วางแผนให ้

ผูมี้วิชาชีพด้านการแพทยแ์ละสาธารณสขุ (medical and health professional) – แพทย ์พยาบาล นางผดุงครรภ ์
นกัเรยีนแพทย ์นกัเทคนิค พนกังานสาธารณสุขในชุมชน หรอืนกัวชิาการสาธารณสุข 

การติดตามผล (monitoring) – กระบวนการที่ท าเป็นกจิวตัรในการเก็บขอ้มูลเฉพาะเรื่องตามที่เหน็ชอบกนัไวก้่อน
เริม่ด าเนินโครงการ 

ใหม่ (new) – ไมเ่คยมมีาก่อนหน้านี้ และเป็นผลโดยตรงจากโครงการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั (outcome) – การเปลีย่นแปลงทีค่าดคดิในทางทีด่ใีนเรือ่งของความรู ้พฤตกิรรม และสิง่แวดลอ้ม
ของผูร้บัประโยชน์จากโครงการซึง่เป็นผลมาจากโครงการ ก าหนดเอาไวก้่อนการเริม่ด าเนินโครงการ 

ผลท่ีได้รบั (output) – กจิกรรมทีท่ าในระหวา่งการด าเนินโครงการเพือ่ใหบ้รรลุถงึผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

การสร้างสนัติภาพ (peace-building) – การป้องกนั และ/หรอื การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้  

เทคโนโลยีพ้อยท์ออฟยสู (point-of-use technology) – ทางเลอืกในการบ าบดัน ้าในครวัเรอืนทีไ่ดร้บัการพสิูจน์แลว้
ว่ามปีระสทิธภิาพในการลดเชือ้โรคท้องร่วง เช่น การต้มใหเ้ดอืด การใส่สารคลอรนี การกรองและการฆ่าเชื้อโรคด้วย
แสงอาทติย ์

การดแูลก่อนการคลอดบตุร (prenatal care) – การไปพบกบัเจา้หน้าทีด่า้นสุขอนามยัทีไ่ดร้บัการอบรมเกีย่วกบัการ
ตัง้ครรภอ์ยา่งน้อย 4 ครัง้ การไปพบแตล่ะครัง้จะประกอบดว้ย2   

• การตดิตามความกา้วหน้าของการตัง้ครรภแ์ละการประเมนิความแขง็แรงสมบูรณ์ของมารดาและทารกในครรภ ์
• การสบืคน้ปัญหาแทรกซอ้นในการตัง้ครรภ ์
• การวางแผนการคลอด ค าแนะน าเกีย่วกบัสญัญาณทีอ่นัตรายและความพรอ้มในกรณีฉุกเฉิน 

การปฏิบติัทางการแพทย์ในด้านการป้องกนั (preventive medical treatment) – การให้ภูมคิุ้มกนัโรค การให้สาร 
อาหารรองเป็นการเสรมิ การรกัษาโรคท้องร่วงเฉียบพลนัด้วยสารน ้าทางปาก การรกัษาดว้ยยาปฏชิวีนะในโรคปอดบวม
และการตดิเชื้อของระบบทางเดนิหายใจอื่นๆ การป้องกนัโรคมาลาเรยี (เช่น ยาคลอโรควนิ ยาอารท์มีซินิิน) หรอืยาตา้น
ไวรสั  

ผูร้บั (recipient) – บุคคลทีไ่ดบ้รกิารซึง่เป็นสว่นหนึ่งของกจิกรรมโครงการ 

เด็กในวยัเรียน (school-age student) – บุคคลที่มีอายุ 18 ปีหรอืต ่ากว่าที่เข้าเรยีนในโรงเรยีนประถมศึกษาและ
มธัยมศกึษา 

ต าแหน่งครผููส้อน (teaching position) – ต าแหน่งในโรงเรยีนหรอืการศกึษาในระบบทีต่ ัง้อยูใ่นชุมชน 

การทดสอบ (testing) – กจิกรรมทีเ่ป็นตวัก าหนดผลเฉพาะเรือ่ง ซึง่มทีัง้คุณภาพของน ้า การรกัษาขอ้มูลขา่วสาร หรอื
ผลกระทบของการปฏบิตัทิางการแพทย ์
    
2 การประสานประโยชน์เพือ่ปรบัปรุงสุขภาพของแมแ่ละทารกแรกเกดิตามทีอ่งคก์ารอนามยัโลกแนะน า 
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การอบรม (training) – การสอนในหวัขอ้เรือ่งหรอืหลกัสตูรเฉพาะดา้น อาจจะท ารว่มกนัในหลายๆ เรือ่ง 

ประชากรท่ีมีความเส่ียง (vulnerable population) - กลุ่มคนทีพ่จิารณาเหน็ว่ามคีวามเสีย่งอนัเนื่องมาจากลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร ์(เชน่ อาย ุเพศ หรอืเชือ้ชาต/ิชาตพินัธุ)์ หรอืสถานภาพทางเศรษฐกจิ ความป่วยไข ้ความทุพพล
ภาพ หรอืทีอ่ยูอ่าศยั) 

ส่ิงอ านวยความสะดวกในเรื่องน ้า (water facility) – ระบบการจดัน ้าให้แก่บุคคลหรอืกลุ่มบุคคล ทัง้ในระดบัที่อยู่
อาศยัและชุมชน 

เยาวชน (youth) - บุคคลทีม่อีาย ุ12-25 ปี 

 

  
 


