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ค าน า 
 

 คู่มือมาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักวิชาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการก าหนด
ตัวชี้วัดในการประเมินผลโครงการทางการเกษตร คู่มือฉบับนี้ได้รวบรวมตัวชี้วัดส าคัญต่างๆ 
ที่ศูนย์ประเมินผลเคยใช้เป็นตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2552 – 
2556)  แล้วท าการจัดหมวดหมู่ตัวชี้วัดตามประเภทโครงการ และตามประเภทของตัวชี้วัด  
ตลอดจนเกณฑ์การวัดและระดับคะแนนเพื่อให้การสรุปผลการประเมินโครงการ            
มีความชัดเจนและสามารถชี้ชัดลงไปได้ว่าโครงการที่ประเมินผลนั้นประสบความส าเร็จ    
ในด้านต่างๆหรือไม่ มากน้อยเพียงใด  
 

ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบพระคุณ ที่ปรึกษาโครงการ 
ศาสตราจารย์  ดร. ศิริชัย กาญจนวาสี  ที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวคิด และให้ค าแนะน า
ในการจัดท าคู่มือมาโดยตลอด จนท าให้การจัดท าคู่มือส า เร็จลุล่วงไปได้ด้ วยดี            
ศูนย์ประเมินผลหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่
ประเมินผลโครงการทางการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการน าไปใช้     
เป็นหนังสืออ้างอิงทางวิชาการ ต่อไป 
 
 
 
      ศูนย์ประเมินผล 
      ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
      สิงหาคม 2559 
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สารจากที่ปรึกษาโครงการ 

การประเมินเป็นการตัดสินคุณค่า (Value Judgment) การประเมินโครงการ   
จึงเป็นการตัดสินคุณค่าของโครงการ  คุณค่าของโครงการอาจมองว่าเป็น คุณภาพ หรือ
ความส าเร็จของการด าเนินโครงการ ซึ่งโดยทั่วไปมักจะพิจารณาจากตัวชี้วัดส าคัญ ได้แก่ 
ประสิทธิผล (การด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมาย) ประสิทธิภาพ (การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างประหยัดทรัพยากร หรือใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า) และความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง (กลุ่มเป้าหมายได้รับผลประโยชน์ และมีความพึงพอใจ) 
 

ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้พยายามพัฒนานักวิชาการ
ด้านการประเมินผลทั้งใน และนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งได้จัดท า
เอกสารเสริมศักยภาพการประเมินมาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับในปีงบประมาณ 2557- 2558 
ได้จัดท า คู่มือมาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินโครงการ ซึ ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก    
ในการส่งเสริมมาตรฐานการประเมินโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

 

ในคู่มือ มาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินโครงการ มีสาระครอบคลุมองค์ความรู้
พื้นฐานในการก าหนด ตัวชี้วัด  เกณฑ์สัมพัทธ์ และเกณฑ์สัมบูรณ์  มีการจัดกลุ่มตัวชี้วัด 
จ าแนกตามประเภทโครงการ เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวชี้วัดโครงการที่เกี ่ยวกับการ
พัฒนาโครงการพื้นฐาน  โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกร  โครงการที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาสถาบันเกษตรกร โครงการที ่เกี ่ยวกับการพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตร  
โครงการที่เกี ่ยวกับการเกษตรยั่งยืน และโครงการแนวพระราชด าริ และกลุ่มตัวชี้ว ัด
เกี ่ยวกับการบริหารโครงการ จ านวนทั้งสิ ้น 134 ตัวชี ้ว ัด นอกจากนี้ยังมีการจัดกลุ ่ม
ตัวชี ้ว ัดจ าแนกตามประเภทของตัวชี ้ว ัดที ่เป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต       
และผลกระทบ รวมทั้งกลุ่มตัวชี้วัดความพึงพอใจ อีก 47 ตัวชี้วัด 
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จุดประสงค์ของการพัฒนาตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนในคู่มือฉบับนี้เพื่อเป็น 
กรอบความคิดเกี่ยวกับ คุณภาพ และความส าเร็จของโครงการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประเมิน
สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของโครงการที่ตัวเองรับผิดชอบทั้งตัวชี้วัด และ
เกณฑ์การให้คะแนนเมื่อน าไปใช้เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  ควรจะได้รับการพัฒนาปรับปรุง
ให้มีความเป็นมาตรฐานที่สูงขึ้นต่อไปอีก 

 

หวังว่าคู ่ม ือมาตรฐานตัวชี ้ว ัดการประเมินโครงการจะช่วยเสริมศักยภาพ     

การประเมิน อ านวยความสะดวกส่งเสริมผู้ประเมินในการใช้ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้

คะแนนได้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ อันจะช่วยเสริมสร้างมาตรฐานการประเมิน

โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สืบไป 

 

      

(ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี) 
                 ที่ปรึกษาโครงการ 
                                1 พฤศจิกายน 2558 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำ 
 

ศูนย์ประเมินผล ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร มีกำรพัฒนำเทคนิคกำรประเมินผล
โครงกำรมำอย่ ำงต่อเนื่ อง กล่ ำวคือในปี งบประมำณ 2555-2556 ได้จัดท ำคู่มื อ             
กำรประเมินผล และคู่มือวิทยำกรหลักสูตรกำรประเมินผล เผยแพร่แก่หน่วยงำนต่ำงๆ     
ทั้งใน และนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้นักวิชำกำรด้ำนกำรประเมินผล 
และผู้สนใจทั่วไปสำมำรถศึกษำ และท ำควำมเข้ำใจในกำรประเมินผลโครงกำรได้เบื้องต้น
ด้วยตนเอง ซึ่งคู่มือกำรประเมินผลดังกล่ำวเป็นจุดเร่ิมต้นในกำรให้แนวคิด และหลักเกณฑ์
ทั่วๆ ไป ที่นักประเมินผลต้องศึกษำและค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติมต่อไป 

 

 สิ่งหนึ่งที่มีควำมส ำคัญ และที่ขำดไม่ได้ในกำรประเมินผลโครงกำร คือ ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร ็จของโครงกำร ซึ ่งที ่ผ ่ำนมำกำรก ำหนดประเด็น และกำรสร้ำงตัวชี ้ว ัด        
กำรประเมินผลโครงกำรของศูนย์ประเมินผลพิจำรณำจำกหลำกหลำยองค์ประกอบ เช่น 
พิจำรณำจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร ผู ้ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องทุกด้ำน ตลอดจน         
กำรพิจำรณำจำกวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของโครงกำร เพื ่อน ำมำเป็นเกณฑ์
เปรียบเทียบ ผลกำรด ำเนินงำนกับเป้ำหมำยในแต่ละตัวชี ้ว ัดที ่ได้ตั ้งไว้  ซึ ่งตัวชี ้ว ัด
ควำมส ำเร็จของโครงกำรนี้ บำงโครงกำรหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรไม่ได้มีกำรก ำหนดไว้
ในรำยละเอียดโครงกำร บำงโครงกำรอำจจะก ำหนดไว้แต่ไม่ได้ระบุเป้ำหมำย วิธีกำรวัด 
และเกณฑ์กำรวัดที่ชัดเจน จึงท ำให้กำรประเมินผลโครงกำรประสบปัญหำในกำรออกแบบ
ตัวชี้วัดที่ใช้ในกำรประเมินผลโครงกำร และกำรสรุปผลกำรประเมินในภำพรวม 

 

ตลอดระยะเวลำ 30 ปีที่ผ่ำนมำ ศูนย์ประเมินผล ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร           
ได้ ด ำ เนิ นกำรประ เมิ นผล โครงกำรต่ ำ ง ๆ  ของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์                       
โดยกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรในช่วงก่อน และหลังโครงกำร และ  
กำรค ำนวณค่ำร้อยละเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งเป้ำหมำยในบำงตัวชี้วัด
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ระบุแค่ “เพิ่มขึ้น” เช่น รำยได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น หรือ “ลดลง” เช่น ต้นทุนกำรผลิต 
ของเกษตรกรลดลง ท ำให้กำรสรุปผลกำรประเมินโครงกำร ประสบปัญหำในเรื่อง      
ควำมชัดเจนว่ำโครงกำรที่ประเมินผลนั้นๆ มีควำมส ำเร็จหรือไม่ อย่ำงไร มำกน้อยเพียงใด 
เนื่องจำกที่ผ่ำนมำไม่มีกำรก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนในกำรวัดผลกำรประเมิน เช่น ตัวชี้วัด     
ที่ก ำหนดว่ำรำยได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นหลังจำกเข้ำร่วมโครงกำร แต่ไม่มีกำรก ำหนดว่ำ
รำยได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเท่ำใดจึงจะถือว่ำโครงกำรนั้นๆ ประสบควำมส ำเร็จ          
หรือต้นทุนของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรลดลงจะวัดผลว่ำโครงกำรนี้ส ำเร็จหรือไม่ 
อย่ำงไร 

 

ดังนั้น เพื่อเป็นกำรพัฒนำ และก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนตัวชี้วัดกำรประเมินผล
โครงกำรให้นักวิชำกำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ใช้เป็นกรอบ หรือเป็นแนวทำง
ในกำรก ำหนดตัวชี้วัดได้อย่ำงถูกต้อง และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ศูนย์ประเมินผล 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร จึงได้จัดท ำ “โครงกำรคู่มือมำตรฐำนตัวชี้วัดกำรประเมินผล
โครงกำร” เพื่อใช้เป็นคู่มืออ้ำงอิงในกำรก ำหนดตัวชี้วัดกำรประเมินผลโครงกำรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค ์
 

 เพื่อให้นักวิชำกำรด้ำนกำรประเมินผล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 
ใช้ “คู่มือมำตรฐำนตัวชี้วัดกำรประเมินผลโครงกำร” เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดตัวชี้วัด
ประเมินโครงกำรที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
 

1.3 กำรตรวจเอกสำร 
 

 1.3.1 แนวคิดเก่ียวกับเกณฑ์กำรประเมินผล 
เกณฑ์ (Criterion) หมำยถึง “ระดับหรือมำตรฐำนที่ถือว่ำเป็นควำมส ำเร็จ     

ของกำรด ำ เน ิน งำน  หร ือผลกำรด ำ เน ิน งำน  เกณฑ ์จ ึง เป ็นต ัวต ัดส ินค ุณภำพ             
ของกำรปฏิบัติ หรือผลที่ได้รับ” โดยเกณฑ์ในกำรประเมินผลสำมำรถแบ่งออกได้เป็น           
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2 ประเภท คือ เกณฑ์สัมพัทธ์ (Relative Criterion) และเกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute 
Criterion) (ศิริชัย กำญจนวำสี, 2552) 

 

 1.3.1.1 เกณฑ์สัมพัทธ์ เป็นเกณฑ์ที่เปรียบเทียบผลของกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
กับผลที่เคยท ำมำแล้ว หรือเปรียบเทียบกับปกติวิสัยของกำรจัดกำร หรือผลกำรด ำเนินงำน
โดยทั่ ว ไป โดยน ำสิ่ งที่ ต้องกำรมำ เปรียบเทียบกันแล้วจึ งตัดสินตีค่ ำ ไปตำมผล              
กำรเปรียบเทียบเช่น กำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินโครงกำรเมื่อโครงกำรผ่ำนไปได้ระยะ
หนึ่ง กับผลกำรด ำเนินงำนเมื่อโครงกำรสิ้นสุด หรือกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินโครงกำร
ปัจจุบันกับผลของโครงกำรที่มีลักษณะคล้ำยกับที่ได้ด ำเนินกำรมำแล้ว เป็นต้น 
 

 1.3.1.2 เกณฑ์สัมบูรณ์  เป็นเกณฑ์ที่พัฒนำตำมหลักเหตุผลอำจมำจำก         
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ควำมคำดหวังทำงวิชำชีพ เกี่ยวกับมำตรฐำนของสิ่งนั้นๆ 
เกณฑ์สัมบูรณ์จะมีลักษณะเป็นกำรก ำหนดค่ำกำรตัดสินใจไว้ล่วงหน้ำตำยตัว เช่น จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ปริมำณและสูตรกำรใช้ปุ๋ยเคมีหลังจำกได้มีกำรตรวจสอบดินแล้ว     
เป็นต้น 
 

 โดยเกณฑ์ในแต่ละประเภทดังกล่ำว ควรมีกำรก ำหนดที่ชัดเจนไว้ส ำหรับกำรวัด
หรือกำรให้คะแนน กำรประยุกต์ใช้เกณฑ์ทั้ง 2 ประเภทนี้ สำมำรถน ำแนวคิด Rubric 
Scoring ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่อธิบำยกำรให้คะแนนเพื่อวัดผลของกำรด ำเนินกิจกรรม/
ผลผลิตหนึ่งๆ ให้เห็นถึงคุณภำพของกำรด ำเนินงำนว่ำอยู่ในระดับสูง ปำนกลำง หรือต่ ำ 
ด้วยกำรใช้ข้อควำมบรรยำย หรืออธิบำยถึงคุณภำพ กำรปฏิบัติ ภำระงำน ภำรกิจ 
ชิ้นงำนแต่ละรำยกำรอย่ำงชัดเจน  (ไซลัน สำและ,2555) โดยเกณฑ์กำรให้คะแนน     
เพื่อระบุ/จัดอันดับคุณภำพตำม Rubric Scoring สำมำรถท ำได้ 3 แบบหลักๆ ดังนี้ 
 

 1) Holistic Rubrics เป็นกำรให้คะแนนโดยก ำหนดเกณฑ์กำรวัดเป็นภำพรวม  
โดยกำรน ำรำยกำรประเมินกระบวนกำร หรือชิ้นงำนที่ต้องกำรวัดมำอยู่รวมกันในแต่ละ
ระดับคุณภำพ แล้วก ำหนดเกณฑ์โดยใช้ค่ำเฉลี่ย (อยู่ระดับกลำง) สูงกว่ำค่ำเฉลี่ย และต่ ำ
กว่ำค่ำเฉลี่ย (ตำรำงที่ 1) 
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 2) Analytical Rubrics เป็นกำรให้คะแนนโดยแยกประเด็นรำยกำรที่ต้องกำร
วัดในแต่ละประเด็น โดยพิจำรณำจำกแต่ละส่วนของงำน  ซึ่งแต่ละส่วนจะต้องก ำหนด 
แนวทำงกำรให้คะแนน โดยมีค ำนิยำม หรือค ำอธิบำยลักษณะของงำนส่วนนั้นๆ ในแต่ละ
ระดับไว้อย่ำงชัดเจน เช่น กำรประเมินกำรให้คะแนนด้ำนกำรเขียนจะแบ่งเป็นคะแนน
ส ำหรับส ำนวนภำษำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรเขียนที่ถูกหลักไวยำกรณ์ เป็นต้น  ดังนั้น   
กำรให้คะแนนกำรเขียนจะต้องประเมินกำรให้คะแนนแต่ละด้ำนข้ำงต้นแล้วรวมคะแนน 
จำกนั้นจึงก ำหนดระดับคะแนนของคะแนนที่ประเมินได้อีกครั้ง 
 

 3) Annotated Holistic Rubrics เป็นกำรให้คะแนนในรูปแบบผสมผสำน
กันระหว่ำงแบบ Holistic และ Analytic ไว้ด้วยกัน กำรประเมินท ำได้โดยกำรประเมิน
ภำพรวมของกำรปฏิบัติงำนด้วยวิธี Holistic แล้วผู้ประเมินเลือกประเมินอีกเพียงบำง
คุณลักษณะของงำนตำมแบบ Annotated ซึ่งกำรประเมินเพียงบำงคุณลักษณะนี้      
จะไม่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงคะแนนที่ประเมินแบบ Holistic 
 

ตำรำงที่ 1 ตัวอย่ำงต้นแบบกำรให้คะแนนตำม Rubric Scoring แบบกำรก ำหนดเกณฑ์
โดยภำพรวม 

ระดับ
คะแนน 

องค์ประกอบและลักษณะของชิ้นงำน/ผลงำน/กำรปฏิบตัิงำน 

5 
แสดงกำรท ำงำน หรือมีผลงำนครบสมบูรณ์ และแสดงควำมเข้ำใจในงำนที่ท ำ
ได้ดีมำก น ำไปใช้เป็นตัวอย่ำงได้ (ผลงำนคิดเป็นประมำณ ร้อยละ 100 ของ
เป้ำหมำย) 
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ตำรำงที่ 1 ตัวอย่ำงต้นแบบกำรให้คะแนนตำม Rubric Scoring แบบกำรก ำหนดเกณฑ์
โดยภำพรวม (ต่อ) 

ระดับ
คะแนน 

องค์ประกอบและลักษณะของชิ้นงำน/ผลงำน/กำรปฏิบตัิงำน 

4 
แสดงกำรท ำงำน หรือมีผลงำนที่ต้องท ำได้ครบสมบูรณ์ และแสดงควำมเข้ำใจ
ในงำนที่ท ำได้ดี (ผลงำนคิดเป็นประมำณ ร้อยละ 80 ของเป้ำหมำย) 

3 
แสดงกำรท ำงำน หรือมีผลงำน หรือกำรเรียนรู้ที่ยังไม่สมบูรณ์แต่เข้ำใจเกือบ
ทุกส่วน (ผลงำนคิดเป็นประมำณ ร้อยละ 60 ของเป้ำหมำย) 

2 
แสดงกำรท ำงำนหรือมีผลงำนที่ครบทุกส่วน/แสดงควำมเข้ำใจหรือท ำได้เพียง
ส่วนหนึ่งของเร่ืองที่ต้องปฏิบัติหรือเรียนรู้ (ผลงำนคิดเป็นประมำณ ร้อยละ 40 
ของเป้ำหมำย) 

1 
แสดงกำรท ำงำนหรือมีผลงำนที่มีผลผลิตเล็กน้อย มีควำมเข้ำใจน้อยมำก     
ในเรื่องที่ปฏิบัติหรือเรียนรู้  (ผลงำนคิดเป็นประมำณ ร้อยละ 20 ของ
เป้ำหมำย) 

0 
ไม่มีข้อมูล หรือไม่แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมที่จะท ำงำน/มีผลงำน  (ผลงำน
ต่ ำกว่ำร้อยละ 20 ของเป้ำหมำย) 

ที่มำ: ปรับปรุงจำก พนิต เข็มทอง (2554) 
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 1.3.2 แนวคิดเก่ียวกับกำรประเมินกำรฝึกอบรม  
 

 กำรฝึกอบรมเป็นกระบวนกำรพัฒนำให้เกิดกำรเรียนรู้ เรื่องใดเรื่องหนึ่ ง           
ในระยะเวลำที่ก ำหนด เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ควำมรู้ และประสบกำรณ์ ให้แก่ผู้ เข้ำรับ        
กำรอบรม โดยผู้จัดฝึกอบรมอำจจะจัดขึ้นเองภำยในหน่วยงำน โดยกำรพัฒนำหลักสูตร 
ก ำหนดเวลำ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยใน และภำยนอกองค์กำรมำเป็นวิทยำกร หรือ
อำจจะจ้ำงหน่วยงำนภำยนอกเป็นผู้จัดอบรมให้ (แขก มูลเดช, 2555) กำรฝึกอบรมที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นส่วนใหญ่เป็นกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ           
แก่เกษตรกรให้มีควำมรู้เพื่อเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร โดยมีทั้งกำรอบรมในสถำนที่ หรือ  
กำรพำเกษตรกรไปดูงำนโครงกำรที่ประสบควำมส ำเร็จ นอกจำกนี้ยังมีกำรอบรมข้ำรำชกำร 
และนักวิชำกำรเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ตำมภำระหน้ำที่กำรงำนที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น 
 

 กำรประเมินผลกำรฝึกอบรมจะเป็นกำรตัดสินคุณค่ำของกำรฝึกอบรมว่ำ บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรมำกน้อยเพียงใด โดยพิจำรณำถึงกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนควำมรู้ 
ทักษะ และเจตคติของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดเอำไว้ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในกำรปรับปรุงคุณภำพของกำรฝึกอบรม โดยเกณฑ์ในกำรประเมินผลกำรฝึกอบรม
จะได้กล่ำวถึงในล ำดับต่อไป 
 

 1.3.3 แนวคิดเก่ียวกับกำรวัดควำมรู้สึก (Response Anchors) 
 

 มีผู้ให้ค ำจ ำกัดควำมค ำว่ำ ควำมพึงพอใจ ไว้มำกมำยทั้งภำษำไทย และภำษำอื่น 
อย่ำงไรก็ตำมสำมำรถสรุปได้ว่ำควำมพึงพอใจ คือควำมรู้สึกของบุคคลที่มีต่อเรื่องใด    
เรื่องหนึ่งในเชิงกำรประเมินค่ำที่บุคคลนั้นๆ มีควำมรู้สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  (มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ , 2555) ดังนั้น กำรวัดควำมพึงพอใจจึงเกี่ยวข้องกับกำรให้ผู้ถูกวัด      
ตอบค ำถำมควำมพึงพอใจของตัวเองในเรื่องต่ำงๆ จำกข้อค ำถำมที่ก ำหนดขึ้นจำกมำตรวัด
แบบให้คะแนน หรือให้ประเมินตัวเอง (Rating Scale) ซึ่งมีกำรแบ่งประเภท และระดับ
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ของมำตรวัดไว้หลำยรูปแบบ เช่น กำรวัดระดับของกำรยอมรับสิ่งต่ำงๆ กำรวัดระดับ  
ควำมเหมำะสม กำรวัดระดับควำมส ำคัญ กำรวัดระดับของควำมเชื่อในเรื่องต่ำงๆ และ  
กำรวัดระดับควำมเห็น เป็นต้น ซึ่งแต่ละประเภทของกำรวัดดังกล่ำวข้ำงต้นแบ่งระดับของ
กำรวัดออกเป็น 7 ระดับ หรือ 5 ระดับ ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสม และควำมเห็นของ
ผู้เชี่ยวชำญ ในกำรวัดเรื่องนั้นๆ ซึ่งประยุกต์มำจำกแนวคิดดั้งเดิมของ ไลเคิร์ท (Rensis 
Likert) (Vagias, 2006) (ตำรำงที่ 2) 
 

ตำรำงที่ 2 Likert Type Scale Response Anchors 

ระดับ
คะแนน 

ประเภท 

Acceptability Appropriateness Importance Agreement 
 

1 
 

Totally 
unacceptable 

Absolutely 
inappropriate 

Not at all 
importance 

Strongly 
disagree 

 

2 
 

Unacceptable Inappropriate 
Low 

importance 
Disagree 

 

3 
 

Slightly 
unacceptable 

Slightly 
inappropriate 

Slightly 
importance 

Neither 
agree or 
disagree 

 

4 
 

Neutral Neutral Neutral Agree 

 

5 
 

Slightly 
acceptable 

Slightly 
appropriate 

Moderately 
importance 

Strongly 
agree 

 

6 
 

Acceptable Appropriate 
Very 

importance 
- 
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ตำรำงที่ 2 Likert Type Scale Response Anchors (ต่อ) 

ระดับ
คะแนน 

ประเภท 

Acceptability Appropriateness Importance Agreement 
 

7 
 

Perfectly 
acceptable 

Absolutely 
appropriate 

Extremely 
importance 

- 

ที่มำ: Vagias, 2006 
 

 1.3.4 แนวคิดเก่ียวกับกำรก ำหนดคุณค่ำ 
 

 เนื่องจำกกำรประเมินผลเป็นกระบวนกำรตัดสิน “คุณค่ำ”(Value) ของสิ่งที่
ประเมินว่ำบรรลุตำมจุดมุ่งหมำยของกำรพัฒนำในสิ่งนั้นๆ หรือไม่ โดยคุณค่ำเป็นนำมธรรม
ที่ถูกก ำหนดขึ้นเพื่อใช้ประเมินสิ่งต่ำงๆที่  แอบแฝง ซ่อนเร้นอยู่ กำรประเมินคุณค่ำจึงเป็น
กำรหำตัวแทนของสิ่ งที่ต้ องกำรประเมินจำกสิ่งที่สำมำรถสังเกตเห็นได้เพื่อน ำมำ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มำตรฐำน วิธีกำรประเมินคุณค่ำนั้นท ำได้สองรูปแบบ ดังนี้  

1.3.4.1 วิธีที่ 1 เป็นกำรประเมินคุณค่ำโดยวิธีธรรมชำติซึ่งอำศัยหลักกำรตัดสิน
คุณค่ำด้วยเหตุผล และประสบกำรณ์ส่วนตัว  

1.3.4.2 วิธีที่ 2 เป็นกำรประเมินคุณค่ำเชิงระบบ อำศัยกำรตีควำมจำกข้อเท็จจริง  
ที่ปรำกฏของตัวบ่งชี้คุณค่ำ (Indicators) ของสิ่งนั้นๆ โดยกำรเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
(Criteria) หรือมำตรฐำน (Standard) ถ้ำตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนโครงกำรนั้น มีคุณค่ำสูง
ผ่ำนเกณฑ์ หรือได้ตำมมำตรฐำนก็สำมำรถบอกว่ำโครงกำรประสบควำมส ำเร็จ โครงกำรนั้น
เหมำะสม และคุ้มค่ำในกำรน ำไปด ำเนินกำร (กรณีกำรประเมินเพื่อศึกษำควำมเหมำะสม
ของโครงกำร) เช่นเดียวกับกำรพิจำรณำว่ำโครงกำรที่ด ำเนินไปแล้วนั้นๆ ส ำเร็จ และบรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ หรือเป้ำหมำยของบทบำทภำรกิจหรือไม่ ก็ใช้คุณค่ำ ในกำรตัดสินเช่นกัน 
(ศิริชัย กำญจนวำสี, 2550 และศิริชัย กำญจนวำสี, 2552) 
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 อย่ำงไรก็ตำมค ำว่ำควำมส ำเร็จนั้นเป็นนำมธรรม กำรจะบอกว่ำโครงกำรใด
ประสบควำมส ำเร็จนั้นจะต้องแปลงควำมส ำเร็จนั้นให้เป็นรูปธรรม  กำรประเมิน หรือ
ตัดสินสิ่งที่เป็นนำมธรรมโดยหลักก็คือจะต้องหำรูปธรรมของสิ่งนั้นให้ได้ รูปธรรมของ 
สิ่งนั้นคืออะไร ก็ต้องมองในสิ่งที่สำมำรถจับต้อง สัมผัส สังเกต หรือวัดค่ำได้ เพื่อบ่งบอก
สถำนภำพ หร ือต ัวสะท ้อน หร ือ เป ็นต ัวแทนของค ุณค ่ำกำรด ำ เน ิน งำน  หร ือ              
ผลกำรด ำเนินงำน ซึ่งเรียกว่ำ “ตัวชี้วัด” (Indicators) 
 

 ตัวชี้วัด หรือตัวบ่งชี้ คือสิ่งที่ใช้บอกสภำพ สภำวะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเชิงคุณค่ำ
ของสิ่งที่เรำต้องกำรประเมินควรจะเป็นสิ่งที่เรำสำมำรถสังเกตได้ (Observe) วัดได้ด้วย 
กำรมองเห็น กำรได้ยินเสียง กำรรับกลิ่น กำรสัมผัสด้วยมือ หรือวัดด้วยกำรใช้ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับสิ่งนั้น แนวคิดในกำรสร้ำงตัวชี้วัดจึงเน้นหนักไปในกำรวัด ซึ่งเป็นตัวสะท้อนของ
คุณค่ำสิ่งนั้นออกมำ เช่น สภำวะร่ำงกำยของคนเรำ ตัวชี้วัดที่แพทย์ใช้มีอยู่ 3-4 ตัว คือ 
อุณหภูมิร่ำงกำย ควำมดัน กำรเต้นของหัวใจ สิ่งเหล่ำนี้เป็นตัวชี้วัดที่แพทย์น ำมำเทียบกับ
เกณฑ์ หรือมำตรฐำนที่สำมำรถตัดสินสภำพ สภำวะร่ำงกำยของคนเรำได้ เช่น คนเรำควรมี
อุณหภูมิร่ำงกำยประมำณ 37 องศำเซลเซียส มีควำมดัน 120/80 และหัวใจเต้นประมำณ 
70 คร้ังต่อนำที เป็นต้น กำรวัดสิ่งเหล่ำนี้ทำงกำรแพทย์ใช้เครื่องมือเข้ำไปจับ/วัด ก็จะท ำให้
ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Data) ซึ่งสำมำรถน ำมำเปรียบเทียบกับเกณฑ์ หรือ
มำตรฐำนที่สำมำรถตัดสินสภำพร่ำงกำย ก็จะท ำให้แพทย์บอกได้ว่ำ ร่ำงกำยคนๆนั้นเป็นปกติ
หรือไม่ 
 

 กำรวัดควำมส ำเร็จที่เป็นนำมธรรมที่เห็นได้ชัดในกำรประเมินผลโครงกำร เช่น    
กำรวัดควำมสุขของคน (เกษตรกร) กำรอยู่ดีกนิดี และกำรวัดทัศนคติ หรือควำมพึงพอใจที่มี
ต่อสิ่งต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรหนึ่งๆ เป็นสิ่งที่วัดได้ยำก อย่ำงไรก็ตำม
หำกมีเกณฑ์ และมีกำรก ำหนดสิ่งที่เป็นนำมธรรมข้ำงต้นโดยใช้รูปธรรม/สิ่งที่จับต้องได้   
มำเป็นตัวสะท้อนสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้ ก็จะสำมำรถท ำให้วัดสิ่งที่เป็นนำมธรรมได้ง่ำยขึ้น 
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บทที่ 2 
กำรก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินผล 

 

 จำกกำรตรวจเอกสำรแนวคิดต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์          
กำรประเมินผลโครงกำร แนวคิดเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรฝึกอบรม  แนวคิดเกี่ยวกับ  
กำรวัดควำมรู้สึกของไลเคิร์ท และแนวคิดเกี่ยวกับกำรก ำหนดคุณค่ำข้ำงต้น สำมำรถสรุป
เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนตัวชี้วัดกำรประเมินผลโครงกำรได้ 5 แบบ คือ   
กรณีเกณฑ์กำรวัดเป็นแบบ “สัมพัทธ์” (Relative Criterion) กรณีเกณฑ์ตัวชี้วัดเป็นแบบ 
“สัมบูรณ์” (Absolute Criterion) กรณีเกณฑ์ตัวชี้วัดเป็น “กำรวัดควำมรู้” ของผู้เข้ำร่วม
โครงกำร กรณีเกณฑ์ตัวชี้วัดเป็น “กำรวัดควำมพึงพอใจ” ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร และ 
“กำรวัดผลสัมฤทธิ์ในภำพรวมของโครงกำร” โดยแต่ละแบบก ำหนดให้มีระดับคะแนน     
ที่เหมือนกัน เพื่อให้ง่ำยต่อกำรท ำควำมเข้ำใจ และยกตัวอย่ำง คือ คะแนนสูงสุดที่ 5 
คะแนน ลดหลั่นกันไปเรื่อยๆ คือ 4 3 2 และ คะแนนต่ ำสุดคือ 1 คะแนน ตำมผลกำร
ปฏิบัติงำน/องค์ประกอบของชิ้นงำนนั้นๆ ทั้งนี้ระดับคะแนนของเกณฑ์กำรวัด แต่ละแบบนั้น 
สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมโดยมีรำยละเอียดกำรให้คะแนนแต่ละแบบ          
ในแต่ละระดับ ดังนี้  
  

2.1 กรณีเกณฑ์ตัวชี้วัดเป็นแบบ “สัมพัทธ์” (Relative Criterion) 
 

 ในกรณีที่ผู้ออกแบบโครงกำรก ำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้ำหมำย หรือ
วัตถุประสงค์เป็นแบบ “สัมพัทธ์” (Relative Criterion) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่พัฒนำมำจำก
ประสบกำรณ์ในกำรเปรียบเทียบผลระหว่ำงโครงกำร เช่น เปรียบเทียบผลของกิจกรรม 
กำรด ำเนินงำนก่อน และหลังโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงใน และนอกโครงกำร      
มีแนวทำงในกำรก ำหนดเกณฑ์โดยใช้แนวคิด Rubric Scoring ดังนี้ (ตำรำงที่ 3) 
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ตำรำงที่ 3 กำรให้คะแนนกรณีตัวชี้วัดเป็นแบบสัมพัทธ์ 

ระดับ
คะแนน 

องค์ประกอบและลักษณะของชิ้นงำน/ผลงำน/กำรปฏิบตัิงำน 

5 
แสดงกำรท ำงำน หรือมีผลงำนครบสมบูรณ์ และแสดงควำมเข้ำใจในงำนที่ท ำ
ได้ดีมำก (ผลงำนเพิ่มข้ึนจำกเดิมเท่ำกับ ร้อยละ 80 หรือมำกกว่ำ)  

4 
แสดงกำรท ำงำน หรือมีผลงำนที่ต้องท ำได้ครบสมบูรณ์ และแสดงควำมเข้ำใจ
ในงำนที่ท ำได้ดี (ผลงำนเพิ่มข้ึนจำกเดิมระหว่ำง ร้อยละ 60 – 79)   

3 
แสดงกำรท ำงำน หรือมีผลงำน หรือกำรเรียนรู้ที่ยังไม่สมบูรณ์แต่เข้ำใจเกือบ
ทุกส่วนในระดับปำนกลำง (ผลงำนเพิ่มข้ึนจำกเดิมระหว่ำง ร้อยละ 40 – 59)   

2 
แสดงกำรท ำงำน หรือมีผลงำนที่ครบทุกส่วน/แสดงควำมเข้ำใจน้อย หรือท ำได้
เพียงส่วนหนึ่งของเร่ืองที่ต้องปฏิบัติหรือเรียนรู้ (ผลงำนเพิ่มข้ึนจำกเดิมระหว่ำง 
ร้อยละ 20 – 39)  

1 
ไม่มีข้อมูล หรือไม่แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมที่จะท ำงำน/มีผลงำน หรือมี
ผลงำนที่ผลผลิตเล็กน้อยมีควำมเข้ำใจน้อยมำกในเรื่องที่ปฏิบัติหรือเรียนรู้ 
(ผลงำนเพิ่มข้ึนจำกเดิมไม่เกินร้อยละ 20) 

ที่มำ: จำกกำรศึกษำ 
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2.2 กรณีเกณฑ์ตัวชี้วัดเป็นแบบ “สัมบูรณ์” (Absolute Criterion)  
 

 ในกรณีที่ผู้ออกแบบโครงกำรก ำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดของกิจกรรมแบบ “สัมบูรณ์” 
เช่น เกณฑ์เป้ำหมำยที่ระบุว่ำรำยได้ของเกษตรกรเท่ำกับ 180,000 บำทต่อครัวเรือน       
มีแนวทำงในกำรก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนโดยกำรเทียบระดับคะแนนที่ระดับสูงสุด          
(5 คะแนน) ให้เท่ำกับผลกำรปฏิบัติงำนตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด และระดับคะแนนอื่นๆ 
ลดหลั่นกันตำมล ำดับ ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
 

 ยกตัวอย่ำง เช่น โครงกำรก ำหนดเป้ำหมำยเพื่อยกระดับรำยได้ของเกษตรกรให้
เป็น 180,000 บำท/ครัวเรือน/ปี ดังนั้นจึงก ำหนดคะแนนที่ระดับ 5 คะแนน เทียบเท่ำกับ
เป้ำหมำยผลกำรด ำเนินโครงกำร ดังนั้นหำกค่ำเฉลี่ยรำยได้ครัวเรือนเมื่อสิ้นสุด            
กำรด ำเนินงำนโครงกำรมำกกว่ำ หรือเท่ำกับ 180,000 บำท แสดงว่ำโครงกำรนี้ประสบ
ควำมส ำเร็จ กล่ำวคือ ครัวเรือนเกษตรมีรำยได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ ในท ำนองเดียวกัน   
ที่ระดับ 4 คะแนน หมำยควำมว่ำค่ำเฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรมีรำยได้มำกกว่ำ 144,000 
บำท/ปี แต่ไม่ถึง 180,000 บำท ส่วนระดับคะแนนชั้นอื่นๆ ก็ค ำนวณในท ำนองเดียวกัน 
(ตำรำงที่ 4) 
 

ตำรำงที่ 4 กำรให้คะแนนกรณีตัวชี้วัดเปน็แบบสัมบูรณ์ 

ระดับ
คะแนน 

องค์ประกอบและลักษณะของชิ้นงำน/ผลงำน/กำรปฏิบตัิงำน 

5 
มีผลงำนครบสมบูรณ์ดีมำก ท ำผลงำนได้เท่ำกับ หรือมำกกว่ำร้อยละ 100  
ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด (ในที่นี้คือครัวเรือนเกษตรมีรำยได้เฉลี่ยมำกกว่ำ หรือ
เท่ำกับ 180,000 บำท/ปี) 
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ตำรำงที่ 4 กำรให้คะแนนกรณีตัวชี้วัดเปน็แบบสัมบูรณ ์(ต่อ) 

ระดับ
คะแนน 

องค์ประกอบและลักษณะของชิ้นงำน/ผลงำน/กำรปฏิบตัิงำน 

4 
มีผลงำนครบสมบูรณ์ดี ท ำผลงำนได้เท่ำกับ หรือมำกกว่ำร้อยละ 80         
ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด (ครัวเรือนเกษตรมีรำยได้มำกกว่ำ หรือเท่ำกับ 
144,000 บำท/ปี แต่ไม่ถึง 180,000 บำท/ปี) 

3 
มีผลงำนปำนกลำง  ท ำผลงำนได้ เท่ ำกับ  หรือมำกกว่ ำร้ อยละ 60             
ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด (ครัวเรือนเกษตรมีรำยได้มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 
108,000 บำท/ปี แต่ไม่ถึง 144,000 บำท/ปี) 

2 
มีผลงำนเล็กน้อย ท ำผลงำนได้เท่ำกับ หรือมำกกว่ำร้อยละ 40 ของเป้ำหมำย 
ที่ก ำหนด (ครัวเรือนเกษตรมีรำยได้มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 72,000 บำท/ปี     
แต่ ไม่ถึง 108,000 บำท/ปี) 

1 
ไม่แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมที่จะท ำงำน มีผลงำนน้อยมำก ท ำผลงำน    
ได้น้อยกว่ำ  ร้อยละ 40 ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด (ครัวเรือนเกษตรมีรำยได้น้อย
กว่ำ 72,000 บำท/ปี) 

ที่มำ: จำกกำรศึกษำ 
 

2.3 กรณีเกณฑ์ตัวชี้วัดเป็น “กำรวัดควำมรู”้ ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 

 กรณีที่ผู้ออกแบบโครงกำร/ผู้ประเมินผล ต้องกำรวัดควำมรู้ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
สำมำรถใช้แนวทำงในกำรก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำน ได้ดังนี้ 
 

 ยกตัวอย่ำง เช่น โครงกำรให้กำรสนับสนุนในกำรอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ ควำมรู้ 
ให้แก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำร (ซึ่งอำจเป็นเกษตรกร/เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง) ในกำรวัดระดับ
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ควำมรู้ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรนั้น นักประเมินอำจจะใช้แบบทดสอบซึ่งเป็นชุดควำมรู้        
ที่สร้ำงขึ้นมำเพื่อวัดควำมรู้ ควำมเข้ำใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ค ำถำมในแบบทดสอบ       
มีหลำยประเภท เช่น  แบบเลือกตอบ (Multiple Choices) แบบอัตนัย แบบถูกผิด        
เมื่อสร้ำงแบบทดสอบขึน้มำแล้ว ต้องมีกำรตรวจสอบแบบทดสอบนั้นๆ ด้วยว่ำ มีควำมยำก หรือ         
ง่ำยเกินไปหรือไม่ เพื่อให้แบบทดสอบนั้นสำมำรถน ำไปวัดควำมรู้ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร    
ได้อย่ำงแท้จริง รำยละเอียดในกำรสร้ำงเคร่ืองมือสำมำรถศึกษำได้ในคู่มือกำรประเมินผล      
ปี 2556 ของศูนย์ประเมินผล ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
 

  เมื่อสร้ำง และตรวจสอบแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว จึงน ำไปใช้ทดสอบกับ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ผลกำรทดสอบน ำมำจัดชั้น และให้คะแนนควำมรู้ ควำมเข้ำใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพื่อตอบค ำถำมตัวชี้วัดในเรื่องควำมรู้ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรว่ำ มีควำมรู้
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไรเมื่อได้รับกำรอบรมทักษะต่ำงๆ เพิ่มขึ้น โดยมี  ระดับคะแนน และ
ควำมหมำย (ตำรำงที่ 5) 
 

ตำรำงที่ 5 กำรให้คะแนนกรณีตัวชี้วัดเปน็กำรวัดควำมรู้ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

ระดับ
คะแนน 

องค์ประกอบ/ควำมหมำย 

5 ดีมำก (ผู้เข้ำอบรมท ำคะแนนไดม้ำกกว่ำร้อยละ 80 ขึ้นไป) 

4 ดี (ผู้เข้ำอบรมท ำคะแนนได้ร้อยละ 70-79) 

3 พอใช้ (ผู้เข้ำอบรมท ำคะแนนไดร้้อยละ 60-69) 

2 น้อย (ผู้เข้ำอบรมท ำคะแนนได้รอ้ยละ 50-59) 

1 น้อยมำก (ผู้เข้ำอบรมท ำคะแนนได้ร้อยละ 40-49) 
ที่มำ: จำกกำรศึกษำ 

   
 

29



2.4 กรณีเกณฑ์ตัวชี้วัดเป็น “กำรวัดควำมรู้สึก/ควำมพึงพอใจ” ของผู้เข้ำร่วม 
 โครงกำร               
 

 ในกำรประเมินผลโครงกำรบำงครั้ง ผู้ประเมินต้องกำรทรำบควำมรู้สึกต่ำงๆ ของ  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะเป็นเกษตรกร วิทยำกร หรือเจ้ำหน้ำที่ต่ำงๆ กรณีนี้เป็นกำรวัด
ควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมโครงกำร ซึ่งโดยทั่วไปใช้แนวคิดกำรวัดตำมแบบลิเคิร์ท (Likert 
Scale) ที่มีกำรแบ่งช่วงคะแนนควำมรู้สึกหลำยแบบ และหลำยชั้นระดับคะแนน ตำมที่ได้
กล่ำวแล้วในหัวข้อ 2.3 ส ำหรับกำรแบ่งระดับค่ำคะแนนในเอกสำรฉบับนี้  จะท ำกำรแบ่ง
ควำมพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ (ตำรำงที่ 6)  
 

ตำรำงที่ 6 กำรให้คะแนนกรณีตัวชี้วัดเปน็กำรวัดควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

ระดับ
คะแนน 

องค์ประกอบ/ควำมหมำย 

5 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง/พอใจมำกทีส่ดุ 

4 เห็นด้วยมำก/พอใจมำก 

3 เฉยๆ/เป็นกลำง 

2 ไม่เห็นด้วย/ไม่พอใจ 

1 ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง/ไม่พอใจที่สดุ 
ที่มำ: จำกกำรศึกษำ 
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บทที่ 3 
มำตรฐำนตัวชี้วัดและกำรประยุกต์ใช ้

 

3.1 มำตรฐำนตัวชี้วัดในกำรประเมินผลโครงกำร  
 

 จำกกำรทบทวนเอกสำร และน ำมำซึ่ งวิ ธี กำรก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำน            
กำรประเมินผลโครงกำรที่ได้กล่ำวไปแล้ว ประกอบกับกำรรวบรวม และตรวจสอบตัวชี้วัด
กำรประเมินผลโครงกำรทำงกำร เ กษตรย้ อนหลั ง  5  ปี  (พ .ศ .  2552 -2556 )                    
ที่ศูนย์ประเมินผล ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ได้ท ำกำรประเมินผลโครงกำรต่ำงๆ ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วน ำตัวชี้วัดเหล่ำนั้นมำจัดกลุ่ม ก ำหนดเกณฑ์ และระบุ
ควำมหมำยของระดับคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ก่อนน ำไประดมควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน ท ำ ให้ได้มำซึ่ งมำตรฐำนตัวชี้ วัดกำรประเมินผลโครงก ำร             
ทำงกำรเกษตรถึง 181 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดเหล่ำนี้สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ    
กลุ่มตัวชี้วัดกำรประเมินผลโครงกำรตำมประเภทโครงกำร 134 ตัวชี้วัด กลุ่มตัวชี้วัด     
กำรประเมินผลโครงกำรตำมประเภทของตัวชี้วัด 41 ตัวชี้วัด และกลุ่มตัวชี้วัดควำมพึง
พอใจ 6 ตัวชี้วัด  (รำยละเอียดปรำกฏอยู่ในภำคผนวก) 
 

 3.1.1 กลุ่มตัวชี้วัดตำมประเภทโครงกำร  
 

 กลุ่มตัวชี้วัดประเภทนี้เป็นกำรจัดแบ่งตัวชี้วัดที่มีกิจกรรมโครงกำรในลักษณะ
คล้ำยกันเข้ำด้วยกัน เพื่อควำมสะดวกในกำรเลือกใช้ตัวชี้วัดของหน่วยงำนต่ำงๆ ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัวชี้วัดตำมประเภทโครงกำรนี้สำมำรถสรุปรวมได้เป็น        
6 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 134 ตัวชี้วัด ดังนี้  
 

ตำรำงที่ 7 กลุ่มตัวชี้วัดตำมประเภทโครงกำร 

กลุ่มตัวชี้วัด จ ำนวนตัวชี้วัด 

1. โครงกำรที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 19 

2. โครงกำรที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำเกษตรกร 30 
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ตำรำงที่ 7 กลุ่มตัวชี้วัดตำมประเภทโครงกำร (ต่อ) 

กลุ่มตัวชี้วัด จ ำนวนตัวชี้วัด 

3. โครงกำรที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำสถำบันเกษตรกร 32 

4. โครงกำรที่เกี่ยวกับกำรส่งเสรมิและพัฒนำกำรผลติสินค้ำเกษตร 24 

5. โครงกำรที่เกี่ยวกับกำรท ำกำรเกษตรยั่งยืนตำมแนวพระรำชด ำร ิ 21 

6. กลุ่มตัวช้ีวัดที่เกี่ยวกับกำรบริหำรโครงกำร 8 

รวม 134 
ที่มำ: จำกกำรศึกษำ 
 

 3.1.2 กลุ่มตัวชี้วัดตำมประเภทของตัวชี้วัด  
 

 จำกแนวค ิด  ทฤษฎ ีกำรประ เม ินผล  ไม ่ว ่ำ จะ เป ็นแนวค ิดของ  Tyler, 
Cronbach, Stake, และ Stufflebeam หรือแนวคิดอื่นที่ศูนย์ประเมินผล ส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร น ำมำประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำตัวชี้วัดกำรประเมินผล
โครงกำร (ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2556) นักประเมินผลสำมำรถเลือกใช้  
แนวคิดในกำรประเม ินผลต่ำงๆเหล่ำนี ้  มำปร ับใช ้ก ับกำรประเม ินผลโครงกำร                   
ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละโครงกำร เช่น กำรพิจำรณำผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์ของ
กิจกรรมเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์โดยอำศัยแนวคิดของ  Tyler ซึ่งต่อมำ Cronbach  
ได้ชี้ให้เห็นว่ำกำรประเมินผลโครงกำรควรค ำนึงทั้งปัจจัยน ำเข้ำ  (Input) กระบวนกำร 
(Process) และผลผลิต (Output) ส่วน Stake และ Stufflebeam เสนอรูปแบบ     
กำรประเมินผลให้ครบทั้งระบบ โดยให้พิจำรณำขั้นตอนของกำรปฏิบัติของโครงกำร
ตั้งแต่กำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมก่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำรไปจนถึงผลผลิต  และ
ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อโครงกำรสิ้นสุดลง นอกจำกนี้ยังมีแบบจ ำลองเชิงตรรกะ (Logic Model) 
ซึ ่งเป็นกำรอธิบำยขั ้นตอน/โครงสร้ำงควำมสัมพันธ ์ของกำรด ำเน ินงำนโ ครงกำร     
ตั ้งแต่ป ัจจัยน ำเข้ำต ่ำงๆ ผ ่ำนกระบวนกำร และเชื ่อมโยงไปสู ่ผลลัพธ์ที ่คำดหวัง        
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ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรที่ตั้งไว้ (W.K. KelloggFoundation,2004 และ Taylor-
Powell, E., Jones, L., & Henert, E, 2003)   
 

 จะเห็นได้ว่ำในกำรประเมินผลโครงกำรจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร 
ผลผลิต ผลได้ และผลกระทบ ดังนั้น ในกลุ่มตัวชี้วัดตำมประเภทของตัวชี้วัดในที่นี้ จึงแบ่ง
ตัวชี้วัดออกเป็นประเภทต่ำงๆ ตำมแนวคิดข้ำงต้น ซึ่งศูนย์ประเมินผล ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตรได้รวบรวมตัวชี้วัดเหล่ำนี้ที่เคยใช้ในกำรประเมินผลโครงกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2552 ถึง 2556 ตัวชี้วัดเหล่ำนี้สำมำรถ
สรุปรวมได้เป็น 3 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 41 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ตำรำงที่ 8 กลุ่มตัวชี้วัดตำมประเภทของตัวชี้วัด 

กลุ่มตัวชี้วัด จ ำนวนตัวชี้วัด 

1. ปัจจัยน ำเข้ำ 14 

2. กระบวนกำร 11 

3. ผลได้/ผลกระทบ 16 

รวม 41 
ที่มำ: จำกกำรศึกษำ 
 

 3.1.3 กลุ่มตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ  
 

 จำกกำรรวบรวมตัวชี้วัดควำมรู้สึกต่ำงๆ ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร และผู้ด ำเนินงำน
โครงกำรสำมำรถสรุปเป็นตัวชี้วัดควำมพึงพอใจได้จ ำนวน 6 ตัวชี้วัด เช่น ร้อยละของ
เกษตรกรที่มีควำมพึงพอใจในควำมเป็นเกษตรกร ร้อยละของเกษตรกรที่มีควำมพึงพอใจ 
ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร และระดับควำมพึงพอใจในหลักสูตรกำรอบรมที่ได้รับ เป็นต้น 
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3.2 กำรประยุกต์ใช้ ตัวชี้วัด เกณฑ์ และระดับคะแนน 
 

 มำตรฐำนตัวชี้วัดกำรประเมินผลโครงกำรทำงกำรเกษตรทั้งหมดนี้ ประกอบด้วย 
3 คอลัมน์หลัก คือ รำยกำรตัวชี้วัด เกณฑ์ที่เหมำะสม และระดับคะแนนของตัวชี้วัด     
ตำมกลุ่มต่ำงๆ โดยในคอลัมน์เกณฑ์ที่เหมำะสมแบ่งออกเป็น 2 คอลัมน์ย่อย คือเกณฑ์
สัมบูรณ์ และเกณฑ์สัมพัทธ์ ส่วนคอลัมน์ระดับคะแนนนั้น แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 5 4 3 2  
และ  1 คะแนน ตำมล ำดับ ส ำหรับควำมหมำยของกำรใช้เกณฑ์ที่เหมำะสม และระดับ
คะแนน แต่ละตัวชี้วัด อธิบำยได้ดังนี้ 
  กรณีที่ใช้เกณฑ์สมบูรณ์ กรณีนี้หมำยควำมว่ำ โครงกำร หรือนักประเมินจะต้องมี
เป้ำหมำยที่แน่นอนส ำหรับตัวชี้วัดนั้นๆ อยู่แล้ว กำรอธิบำยควำมหมำยในแต่ละระดับ
คะแนน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 
 

3.2.1 กรณีควำมหมำยของแต่ละระดับคะแนนระบุเป็นค่ำร้อยละ เช่น ในตัวชี้วัด
กลุ่มที่ 1 ข้อที่ 1 เรื่องจ ำนวนแหล่งน้ ำ/พื้นที่ชลประทำนที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ (แห่ง) ซึ่ง
เป็นเกณฑ์สัมบูรณ์ และมีกำรให้คะแนนที่ระดับต่ำงๆ ดังตัวอย่ำง 
 

ตำรำงที่ 9 กรณีควำมหมำยของแต่ละระดับคะแนนระบุเป็นค่ำร้อยละ 

ตัวชี้วดั 
เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์ 5 4 3 2 1 

1.จ ำนวนแหล่งน้ ำที่
ด ำเนินกำรเสร็จ

(แห่ง)  
   

91% 
 ขึ้นไป 

81-90% 71-80% 61-70% 
60%  
ลงไป 

ที่มำ: จำกตำรำงผนวก 1 กลุ่มตัวชี้วัดในกลุ่มโครงกำรที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

 ยกตัวอย่ำง เช่น โครงกำรมีเป้ำหมำยกำรก่อสร้ำงแหล่งน้ ำทั้งสิ้น 10 แห่ง นั่น
หมำยควำมว่ำ ตัวชี้วัดนี้จะได้ 5 คะแนน หำกหน่วยงำนด ำเนินกำรก่อสร้ำงแหล่งน้ ำ       
ได้มำกกว่ำ 9 แห่งขึ้นไป หำกด ำเนินกำรได้น้อยกว่ำนี้ระดับคะแนนก็จะลดหลั่นลงไป    
ตำมจ ำนวนแหล่งน้ ำที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมตำรำงข้ำงต้น 
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3.2.2 กรณีควำมหมำยของแต่ละระดับคะแนน ระบุเป็นค่ำคงที่ หรือค ำอธิบำยที่
ชัดเจน เช่น ในตัวชี้วัดกลุ่มที่ 1 ข้อที่ 9 เร่ืองจ ำนวนพื้นที่ในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในฤดูแล้ง 
(ล้ำนไร่) ซึ่งใช้เกณฑ์สัมบูรณ์เช่นกัน แต่ควำมหมำยของค่ำคะแนนระบุเป็นค ำอธิบำยที่
ชัดเจน ดังตัวอย่ำง 
 

ตำรำงที่ 10 กรณีควำมหมำยของแต่ละระดับคะแนน ระบุเป็นค่ำคงที่ 

ตัวชี้วดั 
เกณฑ์ ระดับคะแนน 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์ 5 4 3 2 1 

9.จ ำนวนพื้นที่ใน
กำรบริหำรจัดกำร
น้ ำในฤดูแล้ง และ
ฤดูฝน (ล้ำนไร)่ 

   

สูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ย 

4%  
ขึ้นไป 

สูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ย

2.6-3.9%  

ค่ำเฉลี่ย 
± 2.5% 

ต่ ำกวำ่
ค่ำเฉลี่ย

2.6-3.9%  

ต่ ำกวำ่
ค่ำเฉลี่ย 

4%  
ลงไป 

ที่มำ: จำกตำรำงผนวก 1 กลุ่มตัวชี้วัดในกลุ่มโครงกำรที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

 ในกรณีนี้ นักประเมินต้องค้นหำจ ำนวนค่ำเฉลี่ยพื้นที่ที่เคยมีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ
ที่ผ่ำนมำในอดีต เพื่อน ำมำเป็นข้อมูลในกำรให้คะแนนตัวชี้วัดดังกล่ำวข้ำงต้น ดังนั้น      
หำกผลกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในปีที่ด ำเนินโครงกำรสำมำรถท ำได้มำกกว่ำร้อยละ 
4 ของค่ำเฉลี่ยข้ำงต้น หมำยควำมว่ำตัวชี้วัดนี้ได้ 5 คะแนน และหำกโครงกำรด ำเนินกำรได้
น้อยกว่ำนี้ระดับคะแนนก็จะลดหลั่นลงไปตำมตำมตำรำงข้ำงต้น 
 

         ตัวอย่ำง กำรประยุกต์ใช้มำตรฐำนตัวชี้วัดในกำรประเมินผลโครงกำรตำมคู่มื อ   
ฉบับนี้จะยกตัวอย่ำงจำกกำรเลือกตัวชี้วัดในข้อที่ 1 ของแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีทั้งหมด 10 กลุ่ม 
รำยละเอียดดังตำรำงภำคผนวก ดังนั้นจะมีตัวชี้วัดที่จะต้องเก็บข้อมูลและประเมินผลรวม 
10 ตัวชี้วัด โดยควำมหมำยของแต่ละตัวชี้วัด เกณฑ์ที่เหมำะสม และควำมหมำยของระดับ
คะแนนแต่ละตัวชี้วัด อธิบำยได้ดังนี้ (ตำรำงที่ 11) 
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 ตัวชี้วัดที่ 1 จ ำนวนแหล่งน้ ำที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จมีเกณฑ์เป็นแบบสัมบูรณ์ 
หมำยควำมว่ำ นักประเมินจะต้องทรำบเป้ำหมำยจ ำนวนแหล่งน้ ำที่ต้องก่อสร้ำง เช่น 
โครงกำรมีเป้ำหมำยก่อสร้ำงแหล่งน้ ำ 10 แห่ง ดังนั้น หำกโครงกำรสำมำรถก่อสร้ำงได้   
แล้วเสร็จทั้งหมด 10 แห่ง แสดงว่ำได้ 5 คะแนน ในตัวชี้วัดนี้ 
 

 ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำใจกิจกรรมโครงกำร มีเกณฑ์เป็นแบบสัมบูรณ์ 
หมำยควำมว่ำ นักประเมินจะต้องทรำบเป้ำหมำยจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ที่ต้องมีควำมเข้ำใจ     
ในโครงกำร เช่น มีเป้ำหมำยจ ำนวน 10 คน แล้วท ำกำรวัดควำมเข้ำใจของเจ้ำหน้ำที่       
ทั้ง 10 คน โดยใช้แบบทดสอบ 10 ข้อ และก ำหนดเกณฑ์ว่ำหำกตอบถูก 7 ข้อ หมำยควำมว่ำ
เจ้ำหน้ำที่รำยนั้นมีควำมเข้ำใจกิจกรรมโครงกำร ดังนั้น หำกนับจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ที่ตอบค ำถำม
ถูก 7 ข้อขึ้นไปได้จ ำนวน 8 คน แสดงว่ำตัวชี้วัดนี้ได้ 4 คะแนน เนื่องจำกมีเจ้ำหน้ำที่เข้ำใจ
กิจกรรมโครงกำรคิดเป็นร้อยละ 80 (จ ำนวนข้อในแบบทดสอบ และเกณฑ์กำรสรุปว่ำตอบถูก 
7 ข้อ คือเจ้ำหน้ำที่มีควำมเข้ำใจโครงกำรนั้น สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม) 
 

 ตัวชี้วัดที่ 3 จ ำนวนแหล่งจ ำหน่ำยผลิตผลทำงกำรเกษตร มีเกณฑ์เป็นแบบสัมพัทธ์ 
หมำยควำมว่ำ นักประเมินจะต้องเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินโครงกำรกับผลที่เคยท ำมำแล้ว
ในอดีต หรือเปรียบเทียบกับปกติวิสัยของกำรด ำเนินงำนโครงกำรโดยทั่วไปซึ่งในที่นี้คือ
แหล่งจ ำหน่ำยผลิตผลทำงกำรเกษตร ในตัวอย่ำงนี้ สมมติว่ำเป็นกำรเปรียบเทียบกับช่องทำง
กำรตลำดกับก่อนที่เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร เมื่อสิ้นสุดโครงกำรหำกสถำบันเกษตรกร/
เกษตรกร มีแหล่งจ ำหน่ำยผลิตผลทำงกำรเกษตรเท่ำเดิม แสดงว่ำตัวชี้วัดนี้ได้ 3 คะแนน 
 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ปริมำณเมล็ดพันธุ์ที่จัดหำให้สมำชิก มีเกณฑ์เป็นแบบสัมบูรณ์       
หมำยควำมว่ำ นักประเมินจะต้องทรำบเป้ำหมำยปริมำณเมล็ดพันธุ์ที่โครงกำรสนับสนุน 
ยกตัวอย่ำง เช่น กรมส่งเสริมกำรเกษตรมีเป้ำหมำยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกร  
จ ำนวน 1,000 ตัน หำกสิ้นสุดโครงกำรแล้วสำมำรถสนับสนุนได้เพียง 900 ตัน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 90 แสดงว่ำตัวชี้วัดนี้ท ำได้ 4 คะแนน 
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 ตัวชี้วัดที่ 5 จ ำนวนคร้ังที่หัวหน้ำครัวเรือนเข้ำพักรักษำในโรงพยำบำล (ผู้ป่วยใน) 
มีเกณฑ์เป็นแบบสัมบูรณ์ หมำยควำมว่ำ โครงกำรมีเป้ำหมำยว่ำ เกษตรกรหลังเข้ำร่วม
โครงกำรควรมีสุขภำพดี ไม่ควรเข้ำรักษำในโรงพยำบำล ดังนั้น  หำกหลังกำรด ำเนินงำน
โครงกำรพบว่ำมีหัวหน้ำครัวเรือนเข้ำรักษำพยำบำลในโรงพยำบำลเป็นผู้ป่วยในโดยเฉลี่ย  
3 คร้ัง/คน/ปี หมำยควำมว่ำ ตัวชี้วัดนี้ท ำได้ 2 คะแนน 
 

 ตัวชี ้ว ัดที ่ 6  จ ำนวนคณะกรรมกำรระดับพื้นที่ มี เกณฑ์เป็นแบบสัมบูรณ์         
หมำยควำมว่ำ โครงกำรมีกำรก ำหนดให้มีกำรบูรณำกำรของหน่วยงำนในรูปแบบของ
คณะกรรมกำรในระดับพื้นที่ทุกจังหวัดที่ด ำเนินงำนโครงกำรนั้นๆ สมมติว่ำโครงกำร
ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด แสดงว่ำตำมเป้ำหมำยต้องมีคณะกรรมกำรระดับพื้นที่ 10 
คณะ แต่เมื่อด ำเนินกำรจริง มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพียง 7 คณะ (จังหวัด) โดยมี       
3 จังหวัด ไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมกำรระดับพื้นที่ แสดงว่ำตัวชี้วัดนี้ท ำได้คะแนนเพียง         
3 คะแนน 
 

 ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ มีเกณฑ์เป็นแบบสัมบูรณ์      
หมำยควำมว่ำ  โครงกำรนี้มี เป้ ำหมำยกำรสนับสนุนงบประมำณที่แน่นอน เช่น                
มีงบประมำณ 1,000 ล้ำนบำท หำกสิ้นสุดโครงกำร ปรำกฏว่ำมีกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
ได้ 800 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของงบประมำณทั้งหมด แสดงว่ำตัวชี้วัดนี้ได้     
4 คะแนน 
 

 ตัวชี้วัดที่ 8 จ ำนวนครั้งของกำรประชุมของคณะท ำงำน มีเกณฑ์เป็นแบบสัมบูรณ์ 
หมำยควำมว่ำ โครงกำรระบุจ ำนวนครั้งของเป้ำหมำยกำรประชุมไว้ เช่น 10 ครั้ง และ     
ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรมีกำรประชุมคณะกรรมกำรเกิดขึ้น 9 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 
90 แสดงว่ำตัวชี้วัดนี้ได้คะแนน 5 คะแนน (ใช้ระดับคะแนนเป็นร้อยละ) 
 

 ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของเกษตรกรที่มีควำมรู้เพิ่มขึ้นจำกกำรอบรม มีเกณฑ์เป็น
แบบสัมพัทธ์ หมำยควำมว่ำ นักประเมินจะเปรียบเทียบควำมรู้ก่อนและหลังเข้ำร่วมโครงกำร 
โดยกำรท ำแบบทดสอบ (Pre-Test) และเมื่อผ่ำนกำรอบรมแล้ว ให้ผู้เข้ำอบรมท ำแบบทดสอบ   
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เดิมซ้ ำอีกคร้ัง (Post-Test) แล้วท ำกำรนับจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่มีผลกำรทดสอบที่ดีขึ้น   
หำกมีจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่ได้คะแนนมำกกว่ำเดิมคิดเป็นร้อยละ 80 แสดงว่ำตัวชี้วัด
นี้ได้ 3 คะแนน 
 

 ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของเกษตรกรที่มีควำมพึงพอใจในควำมเป็นเกษตรกร ซึ่งเป็น
กำรวัดควำมพึงพอใจ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรโดยใช้แนวคิดกำรวัดตำมแบบลิเคิร์ท กำรค ำนวณ
ต้องระบุควำมควำมหมำยของควำมพึงพอใจก่อน เช่น ก ำหนดให้ที่ระดับคะแนน 5       
(พึงพอใจมำกที่สุด) และ ระดับคะแนน 4 (พึงพอใจมำก) หมำยถึงเกษตรกรมีควำมพึงพอใจ
ในควำมเป็นเกษตรกร ดังนั้น เมื่อท ำกำรประเมินผลแล้วพบว่ำมีจ ำนวนเกษตรกรที่มี   
ควำมพึงพอใจมำกที่สุด หรือพึงพอใจมำกรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 20 ของเกษตรกร                 
ที่เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด แสดงว่ำตัวชี้วัดนี้ได้เพียง 1 คะแนน 
 

ตำรำงที่ 11 ตัวอย่ำงกำรก ำหนดตัวชี้วัด เกณฑ์ และระดับคะแนนในกำรประเมินผล
โครงกำร 

ตัวชี้วดั 
เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์ 5 4 3 2 1 

1.จ ำนวนแหล่งน้ ำที่
ด ำเนินกำรเสร็จ     
(แห่ง)  

   
91% 
 ขึ้นไป 

81-90% 71-80% 61-70% 
60%  
ลงไป 

2.จ ำนวนเจ้ำหนำ้ที่ที่
เข้ำใจกิจกรรม
โครงกำร 

   
81% 
ขึ้นไป 

61-80% 41-60% 21-40% 
20% 
ลงไป 

3.จ ำนวนแหล่ง
จ ำหน่ำยผลิตผล
ทำงกำรเกษตร 

  

มำกกว่ำ
ฐำนเดิม 
3 แห่ง 

มำกกว่ำ
ฐำนเดิม 
2 แห่ง 

มำกกว่ำ
ฐำนเดิม 
1 แห่ง 

ฐำนเดิม 
ต่ ำกวำ่
ฐำนเดิม 
1 แห่ง 

4.ปริมำณเมล็ดพันธุ์
ที่จัดหำให้สมำชกิ    

91%  
ขึ้นไป 

81-90% 71-80% 61-70% 
60% 
 ลงไป 
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ตำรำงที่ 11 ตัวอย่ำงกำรก ำหนดตัวชี้วัด เกณฑ์ และระดับคะแนนในกำรประเมินผล 
โครงกำร (ต่อ) 

ตัวชี้วดั 
เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์ 5 4 3 2 1 

5.จ ำนวนครั้งที่เข้ำ
พักรักษำใน
โรงพยำบำล 

    ไม่เข้ำเลย 
เข้ำ  

1 ครั้ง 
เข้ำ 

 2 ครั้ง 
เข้ำ 

 3 ครั้ง 

เข้ำ
มำกกว่ำ 
3 ครั้ง 

6.จ ำนวน
คณะกรรมกำร/
คณะท ำงำนโครงกำร 

   
เป้ำหมำย 
-1 คณะ 

เป้ำหมำย 
-2 คณะ 

เป้ำหมำย 
-3 คณะ 

เป้ำหมำย 
- 4 คณะ 

เป้ำหมำย 
-5 คณะ 

7.ร้อยละของกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ    

81% ชึ้น
ไป 

61-80% 41-60% 21-40% 
20% ลง

ไป 

8.จ ำนวนครั้งของ
กำรประชุมของ
คณะท ำงำน 

   
81% ชึ้น

ไป 
61-80% 41-60% 21-40% 

20% ลง
ไป 

9.ร้อยละของ
เกษตรกรที่มีควำมรู้
เพิ่มขึ้นจำกกำร
อบรม 

  

91%  
ขึ้นไป 

81-90% 71-80% 61-70% 
60%  
ลงไป 

10.ร้อยละของ
เกษตรกรที่มีควำม
พึงพอใจในควำมเป็น
เกษตรกร 

   
81%  
ชึ้นไป 

61-80% 41-60% 21-40% 
20% 
 ลงไป 

ที่มำ: จำกตำรำงผนวก 
 

 อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนตัวชี้วัด เกณฑ์ที่เหมำะสม (เกณฑ์สัมบูรณ์ และเกณฑ์
สัมพัทธ์) ตลอดจนระดับคะแนนในแต่ละตัวชี้วัดในคู่มือฉบับนี้  สำมำรถปรับเปลี่ยนได้       
ตำมควำมเหมำะสมของตัวชี้วัด หรืออ้ำงอิงจำกผลกำรปฏิบัติงำนในอดีต หรือกำรปฏิบัติงำน/
ผลงำนของหน่วยงำนอื่น/โครงกำรอื่นที่สำมำรถน ำมำเป็นคู่เทียบของตัวชี้วัด นั้นๆ ได้ 
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บทที่ 4 
กำรสรุปผลกำรประเมินโครงกำรในแต่ละวัตถุประสงค์  

และผลกำรประเมินในภำพรวม 
 
 

 เมื่อสำมำรถค ำนวณหำคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดในแต่ละเร่ืองตำมข้อ 3.1 ถึง 3.2 
ข้ำงต้นได้แล้ว นักประเมินสำมำรถสรุปผลกำรประเมินโครงกำรในแต่ละวัตถุประสงค์ และ
ผลกำรประเมินในภำพรวมได้ โดยกำรรวมคะแนนตัวชี้วัดข้ำงต้นในแต่ละวัตถุประสงค์ 
เทียบกับคะแนนเต็ม (ในที่นี้คะแนนเต็มแต่ละข้อคือ 5 คะแนน) กำรสรุปผลกำรประเมิน
สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ กรณีตัวชี้วัดแต่ละตัวมีน้ ำหนักเท่ำกัน และกรณี
ตัวชี้วัดแต่ละตัวมีน้ ำหนักไม่เท่ำกัน โดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณ ดังนี้ 
 

4.1 กำรสรุปผลกำรประเมินโครงกำรโดยใช้คะแนนเฉลี่ย : กรณีตัวชี้วัดแต่ละตัว 
     มีน้ ำหนักเท่ำกัน        
 

 จำกตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้มำตรฐำนตัวชี้วัดในกำรประเมินผลโครงกำร (หน้ำ35) 
นักประเมินผลสร้ำงตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลโครงกำรไว้ 10 ข้อ จ ำนวน 10 ตัวชี้วัดและสมมติ
ให้โครงกำรนี้มีวัตถุประสงค์ของโครงกำร 3 ข้อ โดยวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2 มีตัวชี้วัด
จ ำนวน 4 ข้อ และวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 มีตัวชี้วัดจ ำนวน 2 ข้อ สมมติผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ตำมตัวชี้วัดสำมำรถค ำนวณระดับคะแนนแต่ละตัวชี้วัดได้ตำมคอลัมน์ที่ 3 (ตำรำงที่ 12)    

ดังนั้น กำรหำค่ำคะแนนเฉลี่ย (ในคอลัมน์ที่ 4) ของแต่ละตัวชี้วัดก็สำมำรถค ำนวณได้
จำกสูตรค่ำเฉลี่ยเลขคณิตทั่วไป เช่น คะแนนเฉลี่ยของวัตถุประสงค์ข้อที่  1 มำจำก 
5+4+3+4 = 16 น ำไปหำรด้วยจ ำนวนตัวชี้วัด ซึ่งในที่นี้เท่ำกับ 4 ตัว ดังนั้น ค่ำคะแนนของ
ผลกำรประเมินตำมวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ 16 หำรด้วย 4  มีค่ำเท่ำกับ 4.00 คะแนน หรือ  
คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 (คอลัมน์ที่ 5) ส่วนค่ำคะแนนเฉลี่ย 
และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยต่อคะแนนเต็มในวัตถุประสงค์ข้ออื่นๆ สำมำรถค ำนวณได้ใน
ลักษณะเดียวกับที่อธิบำยข้ำงต้น (ตำรำงที่ 12)  
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ตำรำงที่ 12 กำรค ำนวณผลกำรประเมินโครงกำรในแตล่ะวัตถุประสงค์ และคะแนนเฉลี่ย
ในภำพรวมกรณีตัวชี้วัดแตล่ะตวัมีน้ ำหนักเท่ำกนั 

วัตถุประสงค ์
ข้อที่ 

ตัวชี้วดั 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

คะแนน
เฉลี่ย

(คะแนน) 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
ต่อคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
 

1. ตัวชีว้ัดเรื่อง...ที่ 1 
 

5 4.00 80.00 

 

 

2. ตัวชีว้ัดเรื่อง...ที่ 2 
 

4 
  

 

 

3. ตัวชีว้ัดเรื่อง...ที่ 3 
 

3 
  

 

 

4. ตัวชีว้ัดเรื่อง...ที่ 4 
 

4 
  

2 
 

5. ตัวชีว้ัดเรื่อง...ที่ 5 
 

2 3.50 70.00 

 

 

6. ตัวชีว้ัดเรื่อง...ที่ 6 
 

3 
  

 

 

7. ตัวชีว้ัดเรื่อง...ที่ 7 
 

4 
  

 

 

8. ตัวชีว้ัดเรื่อง...ที่ 8 
 

5 
  

3 
 

9. ตัวชีว้ัดเรื่อง...ที่ 9 
 

3 2.00 40.00 

 

 

10. ตัวชี้วัดเรื่อง...ที่ 10 
 

1 
  

 

รวม 
 

34 3.40 68.00 

ที่มำ: จำกกำรศึกษำ 
 

ส ำหรับกำรค ำนวณค่ำคะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินโครงกำรในภำพรวม 
สำมำรถค ำนวณในลักษณะเดียวกับกำรค ำนวณค่ำคะแนนเฉลี่ยของแต่ละวัตถุประสงค์ 
กล่ำวคือ น ำค่ำคะแนนที่ได้ในแต่ละตัวชี้วัดมำรวมกันแล้วหำรด้วยจ ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด   
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ในที่นี่คือ 5+4+3+4+2+...+5+3+1 = 34 หำรด้วย 10 เท่ำกับ 3.4 แสดงว่ำผลกำรประเมิน
โครงกำรนี้มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 3.4 หมำยควำมว่ำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรในภำพรวม
ประสบควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์คิดเป็นร้อยละ 68  ซึ่งค ำนวณมำจำก 3.4 หำรด้วย 5 

 

กำรค ำนวณผลกำรประเมินโครงกำรภำพรวมอีกวิธีหนึ่ งคือ  กำรสรุปผล          
กำรประเมินโครงกำรโดยใช้คะแนนรวม ท ำได้โดยกำรจัดชั้นคะแนนรวมออกเป็นชั้นต่ำงๆ 
ตำมล ำดับควำมส ำเร็จเป็นช่วงชั้นคะแนน จำกควำมกว้ำงของอันตรภำคชั้นที่ค ำนวณจำก
พิสัยหำรด้วยจ ำนวนอันตรภำคชั้น โดย ค่ำพิสัย = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ ำสุด  ดังนั้น
จำกตัวอย่ำงกำรประเมินผลโครงกำรข้ำงต้นมีตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ข้อ คะแนนเต็มแต่ละตัวชี้วัด
คือ 5 คะแนน ดังนั้นค่ำคะแนนรวมสูงสุดคือ 50 คะแนน ส่วนคะแนนต่ ำสุด เป็นกำร
ค ำนวณจำกค่ำคะแนนต่ ำสุดในแต่ละข้อ (1 คะแนน) ทั้ง 10 ตัวชี้วัด ดังนั้นคะแนนต่ ำสุด 
คือ 10 คะแนน เมื่อน ำมำค ำนวณค่ำพิสัยได้เท่ำกับ 50 – 10 = 40 ซึ่งสำมำรถค ำนวณ   
หำควำมกว้ำงของแต่ละอันตรภำคชั้นได้เท่ำกับ 8 (40 พิสัย หำรด้วย 5 อันตรภำคชั้น)
น ำไปสร้ำงตำรำงสรุปผลกำรประเมินโครงกำรที่มี 5 อัตรภำคชั้นแต่ละชั้นมีควำมกว้ำง
เท่ำกับ 8 คะแนน ดังนั้นระดับควำมส ำเร็จของผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรทุกตัวชี้วัด      
ในภำพรวมได้คะแนนรวมของกำรประเมินผลโครงกำรมีค่ำเท่ำกับ 34 ซึ่งอยู่ในชั้นที่ 4  
(ช่วงคะแนน 31 – 41 คะแนน) จึงสรุปได้ว่ำ โครงกำรนี้บรรลุผลลัพธ์ในระดับมำก        
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดโครงกำรในภำพรวมบรรลุผลร้อยละ 68 (ค ำนวณจำก       
34 หำรด้วย 50) (ตำรำงที่ 13) 

จำกผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุว่ำโครงกำรนี้ประสบควำมส ำเร็จคิดเป็นร้อยละ 68 
ของเป้ำหมำย หรือวัตถุประสงค์ของโครงกำรที่ตั้งไว้ หำกนักประเมินมีข้อสงสัยว่ำ   
กิจกรรมใด/ตัวชี้วัดด้ำนใดที่ด ำเนินกำรได้น้อย หรือไม่บรรลุตำมเป้ำหมำยก็สำมำรถกลับมำ
พิจำรณำรำยละเอียดได้ในคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดในแต่ละวัตถุประสงค์ หรือหำกตัวชี้วัด
ใดที่ประสบควำมส ำเร็จก็สำมำรถน ำไปขยำยผลหรือประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ในปีต่อไป ในทำงตรงกันข้ำมหำกตัวชี้วัดใดไม่ประสบควำมส ำเร็จก็จะได้เสนอแนะให้มีกำร
ป้องกัน/แก้ไข เพื่อให้กำรด ำเนินงำนดีขึ้น 
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อย่ำงไรก็ตำม กำรสรุปผลกำรประเมินโครงกำรในกรณีที่น้ ำหนักของแต่ละตัวชี้วัด
เท่ำกันนี้อำจจะมีข้อโต้แย้ง เนื่องจำกตัวชี้วัดที่ท ำให้โครงกำรประสบควำมส ำเร็จแต่ละตัว
อำจจะมีน้ ำหนักไม่เท่ำกัน กรณีนี้นักประเมินอำจใช้กำรสรุปผลกำรประเมินโครงกำรโดยให้
ควำมส ำคัญของน้ ำหนักตัวชี้วัดที่แตกต่ำงกัน ซึ่งจะกล่ำวในหัวข้อต่อไป 
 

ตำรำงที่ 13 กำรสรุปผลกำรประเมินโครงกำรโดยใช้คะแนนรวมของตัวชี้วัด 
ชั้นที ่
(1) 

ช่วงคะแนน
รวม(2) 

ควำมหมำย 
(3) 

5 42 – 50 
โครงกำรบรรลุผลลัพธ์ในระดับมำกที่สุด ผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรโดยภำพรวมบรรลุผลตำมตัวชี้วัด มำกกว่ำร้อยละ 84 
ขึ้นไป 

4 34 – 41 
โครงกำรบรรลุผลลัพธ์ในระดับมำก ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร           
โดยภำพรวมบรรลุผลตำมตัวชี้วัด ระหว่ำงร้อยละ 68 – 82  

3 26 – 33 
โครงกำรบรรลุผลลัพธ์ในระดับปำนกลำง ผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำร โดยภำพรวมบรรลุผลตำมตัวชี้วัด มำกกว่ำคร่ึงหนึ่ง แต่
ไม่เกินร้อยละ 66 

2 18 – 25 
โครงกำรบรรลุผลลัพธ์ในระดับน้อย ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
โดยภำพรวมบรรลุผลตำมตัวชี้วัด มำกกว่ำร้อยละ 36 ขึ้นไป  
แต่ไม่เกินร้อยละ 50 

1 10 – 17 
โครงกำรบรรลุผลลัพธ์ในระดับน้อยที่สุด ผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำร โดยภำพรวมบรรลุผลตำมตัวชี้วัด ไม่เกินร้อยละ  
20 -34 

ที่มำ: จำกกำรศึกษำ 
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4.2 กำรสรุปผลกำรประเมินโครงกำรโดยใช้คะแนนเฉลี่ย : กรณีตัวชี้วัดแต่ละตัว 
     มีน้ ำหนักแตกต่ำงกัน 
 

 จำกกำรสรุปผลกำรประเมินโครงกำรในกรณีที่ 4.1 อำจมีข้อโต้แย้งว่ำตัวชี้วัด    
แต่ละตัวนั้นมีน้ ำหนักไม่เท่ำกัน จึงน ำไปสู่กำรคิดค ำนวณค่ำคะแนนในอีกรูปแบบหนึ่ง    
โดยกำรให้น้ ำหนักของตัวชี้วัดมีควำมแตกต่ำงกัน และสำมำรถค ำนวณค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ได้จำกสูตร (พันทิพำ, 2550) 
 

   
                

          
   

 
โดย    หมำยถึง ค่ำคะแนนที่วัดได้ของตัวชี้วัดนั้นๆ และ    หมำยถึงน้ ำหนัก

ของตัวชี้วัดแต่ละตัว 
ดังนั้น จำกตัวอย่ำงเดิมในหัวข้อ 4.1 หำกก ำหนดให้แต่ละตัวชี้วัดมีน้ ำหนักไม่

เท่ำกันดังตำรำงที่ 14 (คอลัมน์ที่ 4) นักประเมินสำมำรถค ำนวณหำค่ำคะแนนเฉลี่ย      
ถ่วงน้ ำหนักของแต่ละวัตถุประสงค์ และค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของผลกำรประเมินโครงกำรใน
ภำพรวมได้ดังนี้  

 

กำรค ำนวณหำค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของผลกำรประเมินในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
ค ำนวณจำก 
 

                                  

                    
 = 4.15 

 

หมำยควำมว่ำผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 บรรลุผล คิดเป็นร้อยละ 83.08 
(ค ำนวณจำก 4.15 หำรด้วย 5)  
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 ส ำหรับกำรค ำนวณค่ำคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของผลกำรประเมินโครงกำร     
ในวัตถุประสงค์ข้ออื่นๆ หรือค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของผลกำรประเมินในภำพรวม ก็สำมำรถ
ค ำนวณได้ในลักษณะเดียวกับกำรค ำนวณค่ำคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของวัตถุประสงค์ข้อที่ 
1 ข้ำงต้น 
 

จำกตัวอย่ำงในตำรำงที่ 14 ค่ำคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในภำพรวมของโครงกำร
ค ำนวณจำก   
 

                                    

                      
  = 3.54 

 

หมำยควำมว่ำ โครงกำรนี้ประสบควำมส ำเร็จคิดเป็นร้อยละ 70.80 (ค ำนวณจำก 3.54 หำร
ด้วย 5) 
 

จำกกำรสรุปผลกำรประเมินโครงกำรในแต่ละวัตถุประสงค์ และผลกำรประเมิน 
ในภำพรวมทั้งสองกรณีข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ ถึงแม้คะแนนที่ได้จำกกำรวัดในแต่ละตัวชี้วัดจะ
มีค่ำเท่ำกัน (คอลัมน์ที่ 3 ในตำรำงที่ 12 และ 14) แต่หำกน้ ำหนักของแต่ละตัวชี้วัด                 
ในกำรประเมินผลโครงกำรไม่เท่ำกัน ผลกำรประเมินก็จะแตกต่ำงกัน นอกจำกนี้ผลกำร
ประเมินยังขึ้นอยู่กับกำรก ำหนดคุณค่ำของสิ่งที่ต้องกำรประเมิน ซึ่งเป็นกำรหำตัวแทนของ
ผลส ำเร็จของโครงกำรตำมเป้ำหมำย หรือวัตถุประสงค์ในรูปของตัวชี้วัดที่ได้กล่ำวมำแล้ว    
ในหัวข้อ 1.3.4 ตลอดจนควำมหมำยของแต่ละระดับคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด (หัวข้อที่ 2.1 – 
2.4) ดังนั้น หำกนักประเมินก ำหนดตัวชี้วัด และระดับคะแนนในแต่ละข้อ (ซึ่งอำจมีค่ำ
มำกกว่ำ 5 คะแนน) ได้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ของตัวชี้วัดในกำรประเมินผลโครงกำร
นั้นๆ แล้ว ผลกำรประเมินผลโครงกำรจะสำมำรถบอกระดับของควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์
ของโครงกำรได้อย่ำงแท้จริง 
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ตำรำงที่ 14 กำรค ำนวณผลกำรประเมินโครงกำรในแตล่ะวัตถุประสงค์ และคะแนนเฉลี่ย
ในภำพรวมกรณีตัวชี้วัดมนี้ ำหนกัแตกต่ำงกัน 

 
วัตถุประสงค์

ข้อที่ 
 

 
ตัวชี้วดั 

 

 
คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

 

 
น้ ำหนักของ

ตัวชี้วดั  
 

 
ค่ำคะแนน 

 

 
คะแนนเฉลี่ย 
ถ่วงน้ ำหนัก 

 

(1) (2) (3) (4) (3 x 4)=(5) (6) 

1 
 

1. ตัวชีว้ัดเรื่อง...ที่ 1 
 

5 0.25 1.25 4.15 

 

 

2. ตัวชีว้ัดเรื่อง...ที่ 2 
 

4 0.20 0.80 
 

 

 

3. ตัวชีว้ัดเรื่อง...ที่ 3 
 

3 0.15 0.45 
 

 

 

4. ตัวชีว้ัดเรื่อง...ที่ 4 
 

4 0.05 0.20 
 

2 
 

5. ตัวชีว้ัดเรื่อง...ที่ 5 
 

2 0.15 0.30 3.30 

 

 

6. ตัวชีว้ัดเรื่อง...ที่ 6 
 

3 0.15 0.45 
 

 

 

7. ตัวชีว้ัดเรื่อง...ที่ 7 
 

4 0.10 0.40 
 

 

 

8. ตัวชีว้ัดเรื่อง...ที่ 8 
 

5 0.10 0.50 
 

3 
 

9. ตัวชีว้ัดเรื่อง...ที่ 9 
 

3 0.05 0.15 1.67 

 

 

10. ตัวชี้วัดเรื่อง...ที่ 10 
 

1 0.10 0.10 
 

 

รวม 
 

34 1.30 4.60 3.54 

ที่มำ: จำกกำรศึกษำ 
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กำรให้คะแนนตำมตัวชี้วัดในคู่มือฉบับนี้ นอกจำกจะน ำไปใช้ประโยชน์ในกำร
สรุปผลกำรประเมินตำมวิธีกำรที่ได้กล่ำวมำแล้ว ยังเป็นพื้นฐำนของกำรเตรียมข้อมูล     
ของตัวแปร เพื่อน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณอื่นๆ ได้อีกด้วย   ซึ่งหำก   
แบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ระดับ (ตำมควำมละเอียดของข้อมูล) คือ ข้อมูลนำมบัญญัติ 
(Nominal Data) ข้อมูลเรียงอันดับ (Ordinal Data) ข้อมูลอันตรภำค (Interval Data) 
และข้อมูลอัตรำส่วน (Ratio Data) ข้อมูลที่ได้จำกกำรจัดท ำตัวชี้วัดตำมคู่มือฉบับนี้จะเป็น
ข้อมูลเรียงอันดับ จึงสำมำรถน ำไปทดสอบสมมติฐำนที่ใช้สถิติไคลสแควร์ (Chi-Square 
Test) ซึ่งเป็นสถิติแบบนอนพำรำเมตริก (Nonparametric Statistics) และเป็นสถิติ       
ที่ไม่ค ำนึงถึงลักษณะกำรแจกแจงของประชำกร เช่น กำรทดสอบควำมสัมพันธ์ของตัวแปร
ต่ำงๆ ที่สนใจ 

 

นอกจำกนี้ ถ้ำมีกำรก ำหนดระดับคะแนนในแต่ละตัวชี้วัดที่ละเอียดยิ่งขึ้นจำกเดิม

ซึ่งมีเพียง 5 ระดับคะแนน เป็น 10 ระดับคะแนนขึ้นไป และหำกข้อมูลระดับคะแนนที่

ละเอียดขึ้นนี้มีกำรแจกแจงแบบปกติ และมีคุณสมบัติของข้อมูลด้ำนอื่นๆ ตำมกำรวิเครำะห์

แต่ละแบบที่ก ำหนดตัวชี้วัดเหล่ำนี้ ก็สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ

อื่นๆ ได้คือ กำรวิเครำะห์ที่ใช้สถิติแบบพำรำเมตริก (Parametric Statistics) เช่น 

ทดสอบได้ด้วย Z-test หรือ t-test หรือกำรหำควำมสัมพันธ์ของตัวแปร เช่น            

กำรวิเครำะห์สมกำรโครงสร้ำง (Structural Equation Model) ได้ต่อไป 
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ภาคผนวก 
มาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการทางการเกษตร 
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ตารางผนวกที่ 1 กลุ่มตัวชี้วัดในกลุ่มโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์

1. จ้ำนวนแหล่งน ้ำ/พื นที่ชลประทำน/ท่อส่งน ้ำ ฯลฯ ที่ด้ำเนินกำรแล้วเสร็จ      
    (แห่ง)    

2. จ้ำนวนแหล่งน ้ำ/พื นที่ชลประทำน/ท่อส่งน ้ำ ฯลฯ ที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ   
    (ไร่)    

3. จ้ำนวนพื นที่ของเกษตรกรที่ไดร้ับน ้ำตำมโครงกำร (ไร่)    

4. จ้ำนวนพื นที่ส่งน ้ำของโครงกำร (ไร่)    

5. ปริมำณน ้ำท่ีส่งให้เพื่อกำรอุปโภค บริโภค (ล้ำนลูกบำศก์เมตร)   

6. ร้อยละของกำรปรับปรุง/ซ่อมแซม/บ้ำรุงรักษำโครงกำร  


7. ร้อยละของอ่ำงเก็บน ้ำ/ทำงน ้ำชลประทำน/สระน ้ำ ที่มีคุณภำพน ำ้ตำม
เกณฑ์มำตรฐำน  

  

8. จ้ำนวนพื นที่บริหำรจัดกำรน ้ำทีด่้ำเนินกำรไดเ้มื่อเทียบกับแผนกำรส่งน ้ำ  


9. จ้ำนวนพื นที่ในกำรบริหำรจดักำรน ้ำในฤดูแล้ง และฤดฝูน (ล้ำนไร่)    

10. ร้อยละของเกษตรกรที่มีปัญหำควำมขัดแย้งเรื่องกำรได้รับน ้ำ   
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ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 

เสร็จ 100%    
ก่อน 1 ก.ย. 

เสร็จ 100%      
ก่อน 15 ก.ย. 

 เสร็จ 76-100% 
ภำยในสิ น ก.ย. 

 เสร็จ 51-75%  
ภำยในสิ น ก.ย. 

เสร็จ 50%    
ภำยในสิ น ก.ย. 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 

สูงกว่ำค่ำสูงสดุ
4% ขึ นไป 

สูงกว่ำค่ำสูงสดุ
2.6-3.9%  

ค่ำสูงสุด  
± 2.5% 

ต่้ำกว่ำค่ำสูงสุด
2.6-3.9%  

ต่้ำกว่ำค่ำสูงสุด
4% ลงไป 

เสร็จ 100%    
ก่อน 1 ก.ย. 

เสร็จ 100%      
ก่อน 15 ก.ย. 

 เสร็จ 76-100% 
ภำยในสิ น ก.ย. 

 เสร็จ 51-75%  
ภำยในสิ น ก.ย. 

เสร็จ 50%    
ภำยในสิ น ก.ย. 

เพิ่มขึ นมำกกว่ำ 
30% 

เพิ่มขึ น 21-30% เพิ่มขึ น 11-20% เพิ่มขึ น1-10% 
เท่ำเดิม 

หรือน้อยกว่ำ 

120% ขึ นไป 119-110% 109-100% 99-90% 89% ลงไป 

สูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ย….4% 

ขึ นไป 

สูงกว่ำค่ำเฉลีย่
2.6-3.9%  

ค่ำเฉลี่ย  
± 2.5% 

ต่้ำกว่ำค่ำเฉลี่ย
2.6-3.9%  

ต่้ำกว่ำ
ค่ำเฉลี่ย….4% 

ลงไป 

ลดลงมำกกว่ำ 
30% 

ลดลง 21-30% ลดลง 11-20% ลดลง 1-10% 
เท่ำเดิมหรือ

ขัดแย้งมำกขึ น 
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ตารางผนวกที่ 1 กลุ่มตัวชี้วัดในกลุ่มโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์

11. ร้อยละของครัวเรือนเกษตรทีม่ีปัญหำขำดแคลนน ้ำท้ำกำรเพำะปลูก/
บริโภค   

  

12. ร้อยละของครัวเรือนเกษตรทีม่ีน ้ำใช้อย่ำงเพียงพอในฤดูแล้ง   

13. จ้ำนวนกลุ่มผู้ใช้น ้ำในพื นท่ีโครงกำร (กลุ่ม)   

14. ร้อยละของพื นที่ชลประทำนทีม่ีกำรจัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้ำตำมแผนงำน
ประจ้ำป ี

  

15. จ้ำนวนครัวเรือนท่ีใช้ประโยชน์จำกแหล่งน ้ำเพื่อกำรเกษตร /อปุโภค 
บริโภค     

16. ร้อยละของเกษตรกรที่ไดร้ับกำรพัฒนำคุณภำพดิน   

17. จ้ำนวนพื นที่ท่ีไดร้ับกำรปรับปรุงคุณภำพดิน (ไร่)   

18. ร้อยละของกำรส่งมอบเอกสำรสิทธ์ิ ส.ป.ก. ตำมแผนงำน (ฉบับ) 


19. ร้อยละของกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก. ตำมสิทธ์ิที่ได้รับ   
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ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

ต่้ำกว่ำฐำนเดมิ 
11% ลงไป 

ต่้ำกว่ำฐำนเดมิ 
6-10% 

ฐำนเดิม ± 5% 
สูงกว่ำฐำนเดิม 

6-10% 
สูงกว่ำฐำนเดิม 
11% ขึ นไป 

สูงกว่ำฐำนเดิม 
11% ขึ นไป 

สูงกว่ำฐำนเดิม 
6-10% 

ฐำนเดิม ± 5% 
ต่้ำกว่ำฐำนเดมิ 

6-10% 
ต่้ำกว่ำฐำนเดมิ 

11% ลงไป 

สูงกว่ำฐำนเดิม 
11% ขึ นไป 

สูงกว่ำฐำนเดิม 
6-10% 

ฐำนเดิม ± 5% 
ต่้ำกว่ำฐำนเดมิ 

6-10% 
ต่้ำกว่ำฐำนเดมิ 

11% ลงไป 

96% ขึ นไป 91-95% 86-90% 81-85% 80% ลงไป 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 

สูงกว่ำฐำนเดิม 
11% ขึ นไป 

สูงกว่ำฐำนเดิม 
6-10% 

ฐำนเดิม ± 5% 
ต่้ำกว่ำฐำนเดมิ 

6-10% 
ต่้ำกว่ำฐำนเดมิ 

11% ลงไป 

120% ขึ นไป 110-119% 100-109% 90-99% 98% ลงไป 

100% ขึ นไป 80-99% 60-79% 40-59% 39% ลงไป 

96% ขึ นไป 95.1-95.5% 94.6-95.0% 94.1-94.5% 94.0% ลงไป 
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ตารางผนวกที่ 2 กลุ่มโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกร 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์

1. จ้ำนวน/ร้อยละของเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบัติงำนท่ีรับรู้และมีควำมเข้ำใจ
กิจกรรมของโครงกำรก่อนเริม่ด้ำเนินงำน    

2. จ้ำนวน/ร้อยละของเกษตรกรที่รับรู้และมีควำมเข้ำใจกิจกรรมของ
โครงกำรก่อนเริ่มดำ้เนินงำน    

3. จ้ำนวน/ร้อยละของเกษตรกรทีไ่ด้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู/้กำรอบรม/
ศึกษำดูงำน/ฝึกปฏิบัต ิ 



4. จ้ำนวนหลักสูตรที่จัดอบรมให้เกษตรกร (หลักสูตร) 




   

5. ร้อยละของจ้ำนวนเกษตรกรที่นำ้ควำมรู้จำกกำรอบรมไปใช้ประโยชน์/
ปฏิบัต ิ 



6. จ้ำนวนเกษตรกรที่น้ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปถ่ำยทอด แลกเปลีย่น 




  

7. ระดบัควำมรู ้ควำมเข้ำใจของเกษตรกรในหลักสูตรที่ได้รับกำรถ่ำยทอด   
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ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

เพิ่มขึ น 5 
หลักสตูร 

เพิ่มขึ น 4 
หลักสตูร 

เพิ่มขึ น 3 
หลักสตูร 

เพิ่มขึ น 2 
หลักสตูร 

เพิ่มขึ น 1 
หลักสตูร 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

51% ขึ นไป 41-50% 31-40% 21-30% 20% ลงไป 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 
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ตารางผนวกที่ 2 กลุ่มโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกร (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์

8. รำยได้ทั งหมด/ทำงกำรเกษตร/สุทธิ/ต่อครัวเรือน เพิ่มขึ น 







9. ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่มีรำยได้เพิ่มขึ น 




   

10. ต้นทุนกำรผลติทั งหมด/ต่อไร่/ต่อหน่วยของครัวเรือนลดลง 







11. ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่มีต้นทุนทั งหมด/ต่อไร ่ลดลง   

12. ทรัพย์สินรวม/ใน/นอกกำรเกษตร ของครัวเรือนเพิม่ขึ น 


13. หนี สินรวม/ใน/นอกกำรเกษตร ของครัวเรือนลดลง 


14. ร้อยละของจ้ำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่มีหนี สินลดลง   
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ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

เพิ่มขึ นมำกกว่ำ 
15% 

เพิ่มขึ น  
10.1-15% 

เพิ่มขึ น  
5.1-10% 

เพิ่มขึ น 
0.1-5% 

เท่ำเดิม 
หรือน้อยกว่ำ 

เพิ่มขึ นมำกกว่ำ 
15% 

เพิ่มขึ น  
10.1-15% 

เพิ่มขึ น  
5.1-10% 

เพิ่มขึ น 
0.1-5% 

เท่ำเดิม 
หรือน้อยกว่ำ 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

ลดลงมำกกว่ำ 
15% 

ลดลง  
10.1-15% 

ลดลง  
5.1-10% 

ลดลง  
0.1-5% 

เท่ำเดิม 
หรือเพิ่มขึ น 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

3% ขึ นไป 2.5-2.9% 2.0-2.4% 1.5-1.9% 1.4% ลงไป 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

3% ขึ นไป 2.5-2.9% 2.0-2.4% 1.5-1.9% 1.4% ลงไป 
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ตารางผนวกที่ 2 กลุ่มโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกร (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์

15. จ้ำนวนเงินออมของครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ น 


16. ร้อยละของจ้ำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่มเีงินออมเพิ่มขึ น   

17. จ้ำนวนแปลงตัวอย่ำงท่ีเข้ำร่วมโครงกำร    

18. ร้อยละของจ้ำนวนเกษตรกรทีท่้ำกิจกรรมทำงกำรเกษตร/ปี เพ่ิมขึ น   

19. จ้ำนวนเกษตรกรที่ได้รับมำตรฐำน GAP/มำตรฐำนอื่นๆ 




  

20. ร้อยละของจ้ำนวนเกษตรกรทีใ่ช้บริกำรศูนย์เรียนรู ้   

21. จ้ำนวนเกษตรกรที่เข้ำถึงแหลง่ข้อมูลทำงกำรเกษตร 

     21.1 ร้อยละของเกษตรกรที่ใช้บริกำรแหล่งข้อมลูทำงกำรเกษตร   

     21.2 จ้ำนวนเกษตรกรที่เข้ำถงึแหล่งข้อมูลทำงกำรเกษตร  
            (รำย/หมู่บ้ำน)    
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ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

5% ขึ นไป 4.0-4.9% 3.0-3.9% 2.0-2.9% 1.9% ลงไป 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

เพิ่มขึ นมำกกว่ำ 
21% 

เพิ่มขึ น  
16-20% 

เพิ่มขึ น  
11-15% 

เพิ่มขึ น  
6-10% 

เท่ำเดิม ± 5% 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

เพิ่มขึ นมำกกว่ำ 
21% 

เพิ่มขึ น  
16-20% 

เพิ่มขึ น  
11-15% 

เพิ่มขึ น  
6-10% 

เท่ำเดิม ± 5% 

เพิ่มขึ นมำกกว่ำ 
21% 

เพิ่มขึ น  
16-20% 

เพิ่มขึ น  
11-15% 

เพิ่มขึ น  
6-10% 

เท่ำเดิม ± 5% 

 
เพิ่มขึ นมำกกว่ำ 

21% 
เพิ่มขึ น  
16-20% 

เพิ่มขึ น  
11-15% 

เพิ่มขึ น  
6-10% 

เท่ำเดิม ± 5% 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 
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ตารางผนวกที่ 2 กลุ่มโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกร (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์

22.  จ้ำนวนเกษตรกรที่เป็นต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู ้    

      22.1 จ้ำนวนเกษตรกรที่เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ (รำย/จังหวัด)    

      22.2 จ้ำนวนเกษตรกรที่เป็นศูนย์เรียนรู้เพิ่มขึ น (รำย/จังหวัด)  




23. จ้ำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่มกีำรบันทึกบัญชีฟำร์ม 


      23.1 จ้ำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่มีกำรบันทึกบัญชีฟำร์มเพิ่มขึ น 




24. ร้อยละของจ้ำนวนเกษตรกรทีล่ดค่ำใช้จ่ำยทีไ่ม่จ้ำเป็นลง 


25. ร้อยละของค่ำใช้จ่ำยไมจ่้ำเป็นของครัวเรือนเกษตรกรที่ลดลง 


26. จ้ำนวนกลุ่ม/เกษตรกรทีม่ีกำรจัดกำรของเหลือ (Zero Waste) 


27. ร้อยละของจ้ำนวนเกษตรกรทีม่ีกำรจัดกำรของเหลือ 
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ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

5 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

เพิ่มขึ นมำกกว่ำ 
15% 

เพิ่มขึ น  
11-15% 

เพิ่มขึ น  
6-10% 

เพิ่มขึ น  
1-5% 

เท่ำเดิม 
หรือน้อยกว่ำ 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

50% ขึ นไป 40-49% 30-39% 20-29% 19% ลงไป 
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ตารางผนวกที่ 2 กลุ่มโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกร (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์

28. จ้ำนวนเกษตรกรที่มกีระบวนกำรผลิตที่ไม่ท้ำลำยสิ่งแวดล้อม  
(เช่น เผำหญ้ำ เผำตอซัง) 







29. ร้อยละของเกษตรกรที่มีกำรปรับเปลีย่นรูปแบบกำรผลิต 


30. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีกำรใช้แรงงำนในครัวเรือน 
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ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

50% ขึ นไป 40-49% 30-39% 20-29% 19% ลงไป 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 
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ตารางผนวกที่ 3 กลุ่มโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันเกษตรกร 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์

1. จ้ำนวนแหล่งจ้ำหน่ำยผลติผลทำงกำรเกษตร/ช่องทำงกำรตลำด   

2. จ้ำนวนสมำชิกสถำบันเกษตรกรที่มี Contact Farming    

3. จ้ำนวนผลิตภัณฑ/์โรงเรือน/โรงงำนแปรรูป ที่ได้รับมำตรฐำนต่ำงๆ เช่น   
(อย. Q GMP) 

   

   

4. จ้ำนวนเงินทุนหมุนเวียนต่อรอบที่สหกรณ์มีใช้ในกำรรับซื อผลผลติ   

5. จ้ำนวนเงินทุนหมุนเวียนที่ไดร้ับจัดสรรเทียบเป้ำหมำย    

6. ควำมทันเวลำของกำรได้รับกำรจัดสรรเงินทุนจำกรัฐบำล    

7. ร้อยละของสหกรณ/์สมำชิก ที่ทรำบแนวทำงกำรด้ำเนินงำน 
และประชำสัมพันธโ์ครงกำร    

8. ร้อยละของศูนย์กระจำยสินค้ำที่มีศักยภำพ    

9. ร้อยละของสหกรณ์ที่มี Brand ศูนย์กระจำยสินคำ้ (Cooperative 
Distribution Center : CDC)    
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ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

มำกกว่ำฐำนเดมิ
3 แห่ง 

มำกกว่ำฐำนเดมิ
2 แห่ง 

มำกกว่ำฐำนเดมิ
1 แห่ง 

ฐำนเดิม 
ต่้ำกว่ำฐำนเดมิ 

1 แห่ง 

สูงกว่ำฐำนเดิม
10% ขึ นไป 

สูงกว่ำฐำนเดิม 
5-9% 

ฐำนเดิม ± 4% 
ต่้ำกว่ำฐำนเดมิ

5-9% 
ต่้ำกว่ำฐำนเดมิ

10% ลงไป 

100% ขึ นไป 90-99% 80-89% 70-79% 69% ลงไป 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

สูงกว่ำฐำนเดิม
10% ขึ นไป 

สูงกว่ำฐำนเดิม 
5-9% 

ฐำนเดิม ± 4% 
ต่้ำกว่ำฐำนเดมิ

5-9% 
ต่้ำกว่ำฐำนเดมิ

10% ลงไป 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

ตำมเป้ำหมำย 
± 15วัน 

ล่ำช้ำ 16-30 วัน ล่ำช้ำ 31-45 วัน 46-60 วัน 
มำกกว่ำ 60 วัน 

ขึ นไป 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 
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ตารางผนวกที่ 3 กลุ่มโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์

10. ร้อยละของสหกรณ์ที่มรีะบบสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรศนูย์
กระจำยสินค้ำ (CDC)    

11. ร้อยละของสมำชิกสหกรณ์ที่ได้รับควำมรู้ กำรบริหำรจัดกำร    

12. จ้ำนวนเงินกู้ยืมทีส่ถำบันเกษตรกรปล่อยกู้ให้เกษตรกร    

13. จ้ำนวนเงินกู้ยืมทีส่ถำบันเกษตรกรส่งคืนแหล่งเงินกู ้ 


14. จ้ำนวนเกษตรกรทีส่ำมำรถช้ำระคืนเงินกูใ้หแ้ก่สถำบันเกษตรกรได้ตำม
ก้ำหนด 



15. ปริมำณเงินฝำกและให้เงินกู้แก่สมำชิก   

16. ปริมำณ/มูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตรทีส่ถำบันเกษตรกร รับซื อ  

      16.1 สถำบันเกษตรกรขนำดเล็ก 


     16.2 สถำบันเกษตรกรขนำดใหญ ่
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ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 

สูงกว่ำเป้ำหมำย
10% ขึ นไป 

สูงกว่ำเป้ำหมำย 
5-9% 

เต็มวงเงิน ± 4% 
ต่้ำกว่ำเป้ำหมำย

5-9% 
ต่้ำกว่ำเป้ำหมำย

10% ลงไป 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 

ไม่มเีกษตรกร 
ผิดนัดช้ำระหนี 

มำกกว่ำ 3 เดือน 

1-5% ของ
เกษตรกรผิดนดั
ข้ำระหนี มำกกว่ำ

3เดือน 

6-10% ของ
เกษตรกรผิดนดั
ข้ำระหนี มำกกว่ำ

3เดือน 

11-15% ของ
เกษตรกรผิดนดั
ข้ำระหนี มำกกว่ำ

3เดือน 

16-20% ของ
เกษตรกรผิดนดั
ข้ำระหนี มำกกว่ำ

3เดือน 

สูงกว่ำฐำนเดิม
11% ขึ นไป 

สูงกว่ำฐำนเดิม 
6-10% 

ฐำนเดิม ± 5% 
ต่้ำกว่ำฐำนเดมิ

6-10% 
ต่้ำกว่ำฐำนเดมิ

11% ลงไป 

  

76% ขึ นไป 
ของเป้ำหมำย 

51-75%  
ของเป้ำหมำย 

50%  
ของเป้ำหมำย 

25-49%  
ของเป้ำหมำย 

24% ของ
เป้ำหมำยลงไป 

มำกกว่ำ
เป้ำหมำย 11% 

ขึ นไป 

มำกกว่ำ
เป้ำหมำย  
6-10% 

เป้ำหมำย ± 5% 
น้อยกว่ำ
เป้ำหมำย  
6-10% 

น้อยกว่ำ
เป้ำหมำย 11% 

ลงไป 

สูงกว่ำฐำนเดิม
11% ขึ นไป 

สูงกว่ำฐำนเดิม 
6-10% 

ฐำนเดิม ± 5% 
ต่้ำกว่ำฐำนเดมิ

6-10% 
ต่้ำกว่ำฐำนเดมิ

11% ลงไป 
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ตารางผนวกที่ 3 กลุ่มโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์

17. ปริมำณปัจจยักำรผลติ/เครื่องอุปโภคบรโิภคทีส่ถำบันเกษตรกร 
     จัดหำมำให้บริกำรแกส่มำชิก 

  

18. ร้อยละของสถำบันเกษตรกรที่มีปริมำณธุรกิจเพิ่มขึ น    

19. มูลคำ่ธุรกิจของสถำบันเกษตรกรที่เพิ่มขึ นเปรยีบเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ   

20. มูลคำ่ธุรกิจของสถำบันเกษตรกรที่เกิดขึ นจำกกำรด้ำเนินธรุกิจใหม ่    

21. จ้ำนวนครัวเรือนท่ีเข้ำร่วมเปน็สมำชิกกลุ่ม/สถำบันเกษตรกร    

22. รำคำผลผลติสินค้ำ (ต่อหน่วย) แต่ละประเภททีส่ถำบันฯรับซื อ/ขำย 
ออกจำกเกษตรกร 

  

23.  ปริมำณผลผลิต สูง/ต่้ำกว่ำ ควำมต้องกำรของตลำด   

24. จ้ำนวนเกษตรกรที่มตีลำดรองรับที่แน่นอน   

25. จ้ำนวนตลำดที่สถำบันเกษตรกรที่จัดหำ 
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ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

สูงกว่ำฐำนเดิม
11% ขึ นไป 

สูงกว่ำฐำนเดิม 
6-10% 

ฐำนเดิม ± 5% 
ต่้ำกว่ำฐำนเดมิ

6-10% 
ต่้ำกว่ำฐำนเดมิ

11% ลงไป 

65% ของ
เป้ำหมำยขึ นไป 

60-64% ของ
เป้ำหมำย 

55-59% ของ
เป้ำหมำย 

50-54% ของ
เป้ำหมำย 

49% ของ
เป้ำหมำยลงไป 

สูงกว่ำ 
11% ขึ นไป 

สูงกว่ำ 6-10% 
ปีท่ีผ่ำนมำ  

± 5% 
ต่้ำกว่ำ 6-10% 

ต่้ำกว่ำ 
 11% ลงไป 

สูงกว่ำเป้ำหมำย
4% ขึ นไป 

สูงกว่ำเป้ำหมำย
2-3% 

เป้ำหมำย ± 1% 
สูงกว่ำเป้ำหมำย

2-3% 
สูงกว่ำเป้ำหมำย

4% ลงไป 

เพิ่มขึ น10%  
ขึ นไป 

เพิ่มขึ น 5-9% เท่ำเดิม ± 4% ลดลง 5-9% ลดลง10% ลงไป 

สูงกว่ำ 
รำคำตลำด 

มำกกว่ำ 5% 

สูงกว่ำ 
รำคำตลำด  
2.6-5% 

เท่ำรำคำตลำด 
± 2.5% 

ต่้ำกว่ำ 
รำคำตลำด  
2.6-5% 

ต่้ำกว่ำ 
รำคำตลำด

มำกกว่ำ 5% 

ปริมำณผลผลิต
สมดลุย์กับ 

ควำมต้องกำร 
± 5% 

ปริมำณผลผลิต
สูง/ต่้ำกว่ำ  

ควำมต้องกำร 
6-10% 

ปริมำณผลผลิต
สูง/ต่้ำกว่ำ  

ควำมต้องกำร
11-15% 

ปริมำณผลผลิต
สูง/ต่้ำกว่ำ  

ควำมต้องกำร
16-20% 

ปริมำณผลผลิต
สูง/ต่้ำกว่ำ  

ควำมต้องกำร
25% ขึ นไป 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 

เพิ่มขึ นมำกกว่ำ 
3  แหล่ง 

เพิ่มขึ น 3 แหล่ง เพิ่มขึ น 2 แหล่ง เพิ่มขึ น 1 แหล่ง 
เท่ำเดิม 

หรือน้อยกว่ำ 
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ตารางผนวกที่ 3 กลุ่มโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์

26. จ้ำนวนหน่วยงำนท่ีร่วมบรูณำกำรโครงกำร   

27.  จ้ำนวนสมำชิกกลุม่ที่ไดร้ับกำรฝึกอบรม    

28. ร้อยละของสมำชิกสถำบันเกษตรกรที่ท้ำกิจกรรมร่วมกับสถำบนั    

29. ระดับกำรพัฒนำของกลุ่ม/สถำบันเกษตรกรที่เพิ่มขึ น 




30. กลุ่มมีควำมยั่งยืนสำมำรถด้ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง  
     (เก็บค่ำธรรมเนียม) 

  

31. กลุ่ม/สถำบันเกษตรกรมรีำยได้เพิ่มขึ น จำกกำรรวบรวมผลผลิต  
     (หลังจำกหักค่ำใช้จ่ำยแล้ว) 

  

32. จ้ำนวนผูเ้ข้ำมำศึกษำดูงำนในศูนย์เรียนรู ้
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ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

เพิ่มขึ น 4 
หน่วยงำนขึ นไป 

เพิ่มขึ น 3 
หน่วยงำน 

เพิ่มขึ น 2 
หน่วยงำน 

เพิ่มขึ น 1 
หน่วยงำน 

เท่ำเดิม 
หรือน้อยกว่ำ 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 2 

จ้ำนวนสมำชิก
เพิ่มขึ น 

เหมือนเดมิ 
 + มีรำยได้เพิ่ม 

20% 
+ มีรำยได้เพิ่ม

10% 

+ มีกิจกรรม
ภำยในกลุ่ม

เพิ่มขึ น 

2.6% ขึ นไป 2.1-2.5% 1.6-2.0% 1.1-1.5% 1.0% ลงไป 

9% ขึ นไป 7-8% 5-6% 3-4% 2% ลงไป 

มำกกว่ำ  
21% ขึ นไป 

เพิ่มขึ น  
16-20% 

เพิ่มขึ น  
11-15% 

เพิ่มขึ น  
6-10% 

เท่ำเดิม 
± 5% 
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ตารางผนวกที่ 4 กลุ่มโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์

1. ปริมำณเมลด็พันธ์ุที่จัดหำใหส้มำชิก    

2. จ้ำนวนเกษตรกรทีไ่ด้รบัเมล็ดพนัธุ์ท่ีมีคุณภำพเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
ที่ก้ำหนด    

3. จ้ำนวนปุ๋ยเคมี/อินทรีย์ที่จัดหำให้สมำชิก    

4.  ปริมำณปุ๋ยเคมี/อินทรยี์ที่สหกรณ์จดัหำให้แก่สมำชิกเปรยีบเทียบกับ
เกณฑ์ที่ก้ำหนด    

5. ผลผลิตทำงกำรเกษตร (พืช/ปศสุัตว์/ประมง)  

    5.1 ผลผลิตทำงกำรเกษตร (พชื/ปศสุัตว/์ประมง)  


    5.2 ผลผลิตทำงกำรเกษตร (พชื/ปศสุัตว/์ประมง)  




6. จ้ำนวนมูลค่ำของผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ไดม้ำตรฐำนปลอดภัยทีเ่พิ่มขึ น
เปรียบเทยีบกับก่อนมีโครงกำร 

  

7. ผลผลิตทำงกำรเกษตรต่อไร ่

     7.1 ปริมำณ (กก./ไร่) 
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ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 

   

มำกกว่ำ
เป้ำหมำย  
6% ขึ นไป 

เป้ำหมำย ± 5% 
85-94% ของ

เป้ำหมำย 
75-84% ของ

เป้ำหมำย 

น้อยกว่ำ  
75% ของ
เป้ำหมำย 

เพิ่มขึ นมำกกว่ำ 
21% 

เพิ่มขึ น 16-20% เพิ่มขึ น 11-15% เพิ่มขึ น 6-10% เท่ำเดิม ± 5% 

มำกกว่ำ 30%  21-30% 11-20% 1-10% 
เท่ำเดิม 

หรือน้อยกว่ำ 

  
มำกกว่ำ
เป้ำหมำย  
6% ขึ นไป 

เป้ำหมำย ± 5% 
85-94% ของ

เป้ำหมำย 
75-84% ของ

เป้ำหมำย 

น้อยกว่ำ  
75% ของ
เป้ำหมำย 

เพิ่มขึ นมำกกว่ำ 
21% 

เพิ่มขึ น 16-20% เพิ่มขึ น 11-15% เพิ่มขึ น 6-10% เท่ำเดิม ± 5% 
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ตารางผนวกที่ 4 กลุ่มโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์

     7.2  มูลค่ำ (บำท) 

   




8. ปริมำณผลผลติที่ได้รับกำรปรับปรุงคุณภำพ    

9.  มูลค่ำกำรแปรรูปของผลผลติทำงกำรเกษตรที่เพ่ิมขึ น    

10. จ้ำนวนประเภทของผลผลิตแปรรูปท่ีเพิ่มขึ น 




11. ร้อยละของพื นที่เสียหำยจำกกำรระบำดของศัตรูพืชลดลง (เปรียบเทียบ
เฉพำะพื นท่ีเสียหำย) 

  

12. ปริมำณ/มูลค่ำกำรใช้ปุ๋ยเคมีลดลง   

13. ปริมำณ/มูลค่ำกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตต่ำงๆ ลดลง   

14. สัดส่วนปริมำณกำรใช้ปุ๋ยเคมีเทียบกับปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยเคมี:ปุ๋ยอินทรีย์) 


15. จ้ำนวนเกษตรกรที่ไดร้ับสนบัสนุนปัจจัยกำรผลติ     
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ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

มำกกว่ำ
เป้ำหมำย 6% 

ขึ นไป 
เป้ำหมำย ± 5% 

85-94% ของ
เป้ำหมำย 

75-84% ของ
เป้ำหมำย 

น้อยกว่ำ 75% 
ของเป้ำหมำย 

เพิ่มขึ นมำกกว่ำ 
21% 

เพิ่มขึ น 16-20% เพิ่มขึ น 11-15% เพิ่มขึ น 6-10% เท่ำเดิม ± 5% 

100% ขึ นไป 90-99% 80-89% 70-79% 69% ลงไป 

9% ขึ นไป 7-8% 5-6% 3-4% 2% ลงไป 

เพิ่มขึ นมำกกว่ำ 
3  ประเภท 

เพิ่มขึ น  
3 ประเภท 

เพิ่มขึ น  
2 ประเภท 

เพิ่มขึ น  
1 ประเภท 

เท่ำเดิม 
หรือน้อยกว่ำ 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 

ลดลง 15%     
หรือมำกกว่ำ 

ลดลง 11-14% ลดลง 10-13% ลดลง 6-9% ลดลงไม่เกิน5% 

ลดลง 15%     
หรือมำกกว่ำ 

ลดลง 11-14% ลดลง 10-13% ลดลง 6-9% ลดลงไม่เกิน5% 

1:5 2:5 3:5 4:5 5:5 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 
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ตารางผนวกที่ 4 กลุ่มโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์

16. ปริมำณ/มลูค่ำปจัจัยกำรผลิตที่เกษตรกรไดร้ับ    

17. จ้ำนวนเกษตรกรที่ได้รับปจัจัยกำรผลิตที่มีคณุภำพตรงตำมที่ระบุใน
โครงกำร    

18. จ้ำนวนครัวเรือนท่ีมีกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตอย่ำงมีประสิทธิภำพในกำร
ผลิตสินคำ้หนึ่งชนิด (1)    

19. จ้ำนวนเกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำร   

20. ขนำดพื นท่ีที่ใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตรเพิ่มขึ น   

21. ประสิทธิภำพกำรใช้ที่ดินท้ำกำรเกษตร (MCI) (2)   

22. ร้อยละของเกษตรกรที่น้ำปัจจยัไปใช้ประโยชน์เปรียบเทียบกับจำ้นวน
ปัจจัยที่ไดร้ับทั งหมด 

  

23. จ้ำนวนเกษตรกรที่มีตลำดรองรับแน่นอน (รำย)  

24. จ้ำนวนกำรจัดหำตลำดตำมเปำ้หมำย   

 

หมายเหตุ : (1) กำรใช้ปัจจัยกำรผลิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ คือ สัดส่วนระหว่ำงผลผลิต (กก./ไร่) หำรด้วย ต้นทุน (บำท/ไร่) มีค่ำเพิ่มขึ น 
มี 5 กรณีคือ 1) Outputเพิ่ม Inputลด 2) Outputเพิ่ม Inputคงที่ 3) Outputเพิ่มมำกกว่ำ Inputเพิ่ม (สัดส่วนผลผลิต (กก./ไร่)     
หำรด้วยต้นทุน (บำท/ไร่) มีค่ำเพิ่มขึ น 4) Outputเคงที่ Inputลด และ 5) Outputเลดน้อยกว่ำInputลด (สัดส่วนผลผลิต (กก./ไร่)   
หำรด้วยต้นทุน (บำท/ไร่) มีค่ำเพิ่มขึ น 
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ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 

111% ขึ นไป 101-110% 91-100% 81-90% 80% ลงไป 

10% ขึ นไป 8-9% 6-7% 4-5% 3% ลงไป 

113% ขึ นไป 105-112% 97-104% 89-96% 88% ลงไป 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

98% ขึ นไป 92-97% 86-91% 80-85% 79% ลงไป 

81% ขึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

 

หมายเหตุ : (2) MCI ค้ำนวณได้จำกพื นที่เก็บเกี่ยว (ในรอบ 1 ปี) หำรด้วยพื นที่เพำะปลูก 
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ตารางผนวกที่ 5 กลุ่มโครงการที่เกี่ยวกับการท าเกษตรยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์

1. จ้ำนวนครั งท่ีหัวหน้ำครัวเรือนเข้ำนอนพักรักษำในโรงพยำบำล (ผู้ป่วยใน) 


2. อำยุเฉลีย่ของผู้สูงอำยุในครัวเรอืน (ผูสู้งอำยุเริม่ 60 ปีขึ นไป) 


3. จ้ำนวนครัวเรือนท่ีมีสมำชิกจบกำรศึกษำสูงขึ น   

4. จ้ำนวนผู้ว่ำงงำนในครัวเรือน   

5. จ้ำนวนครัวเรือนท่ีมีน ้ำใช้ในกำรเพำะปลูกเพียงพอ    

6. จ้ำนวนครัวเรือนท่ีสมำชิกในครวัเรือนอยู่พร้อมหน้ำพร้อมตำ    

    6.1 ร้อยละของครัวเรือนท่ีปฏบิัติตำมแนวพระรำชดำ้ริที่อยู่พร้อมหน้ำ 
         พร้อมตำ 

  

7. จ้ำนวนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ครอบคลุมทั ง 5 ด้ำน (พืช ปศุสัตว์ ประมง 
ปัจจัยพื นฐำนแปรรูป และกำรตลำด)    

8. จ้ำนวนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน(ระดับอ้ำเภอ/จังหวัด)ที่ด้ำเนินกำรตอ่เนื่อง    

9. ร้อยละแหล่งเรียนรู้ในชุมชน (ระดับอ้ำเภอ/จังหวัด) ที่ตั งขึ น    
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ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

ไม่เข้ำเลย เข้ำ 1 ครั ง เข้ำ 2 ครั ง เข้ำ 3 ครั ง 
เข้ำมำกกว่ำ 

3 ครั ง 

อำยุ 72 ปี ขึ นไป อำย ุ69-71 ปี อำย ุ66-68 ปี อำย ุ63-65 ปี อำย ุ60-62 ปี 

เพิ่มขึ น 4 ปี 
ขึ นไป 

เพิ่มขึ น 3 ปี เพิ่มขึ น 2 ปี เพิ่มขึ น 1 ปี เท่ำเดิม 

ลดลงมำกกว่ำ  
1 คน 

ลดลง 1 คน เท่ำเดิม เพิ่มขึ น 1 คน 
เพิ่มขึ นมำกกว่ำ 

1 คน 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 

71% ขึ นไป 61-70% 51-60% 41-50% 40% ลงไป 

5 ด้ำน 4 ด้ำน 3 ด้ำน 2 ด้ำน 1 ด้ำน 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 

97% ขึ นไป 93-96% 89-92% 88-85% 80% ลงไป 
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ตารางผนวกที่ 5 กลุ่มโครงการที่เกี่ยวกับการท าเกษตรยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์

10. ร้อยละของเกษตรกรที่เข้ำมำศึกษำดูงำน    

11. ปริมำณกำรใช้สำรเคมี/ปุ๋ยเคมกี้ำจัดศัตรูพืช/วัชพืช   

     11.1 ปริมำณกำรใช้สำรเคม ี 


     11.2 ปริมำณกำรใช้ปุ๋ยเคม ี 


12. ปริมำณกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย ์ 


13. จ้ำนวนครัวเรือนท่ีน้ำอำหำรทีผ่ลิตได้ในฟำร์มมำบริโภค 


     13.1 มูลค่ำของอำหำรที่ครัวเรือนผลติได้เองและนำ้มำบริโภคใน  
            ครัวเรือน 

  

14. จ้ำนวนครัวเรือนท่ีมีน ้ำประปำใช้ 


15. จ้ำนวนองค์ควำมรู้ที่สะสมไว้ในตัวเองครบทั ง 5 ด้ำน    

16. ร้อยละของผูเ้ข้ำอบรมมีควำมรู้ ภูมิปัญญำที่สะสมไว้ในตัวเองเพิม่ขึ น   
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ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 

  

ปริมำณ 
ที่เหมำะสม  

± 5% 

ปริมำณ 
ที่เหมำะสม  

±6  ถึง 10% 

ปริมำณ 
ที่เหมำะสม  

±11  ถึง 15% 

ปริมำณ 
ที่เหมำะสม  

±16  ถึง 20% 

ปริมำณ 
ที่เหมำะสม ±  
มำกกว่ำ 20% 

ปริมำณ 
ที่เหมำะสม  

± 5% 

ปริมำณ 
ที่เหมำะสม  

± 6 ถึง 10% 

ปริมำณ 
ที่เหมำะสม  

±11  ถึง 15% 

ปริมำณ 
ที่เหมำะสม  

±16  ถึง 20% 

ปริมำณ 
ที่เหมำะสม ±  
มำกกว่ำ 20% 

ปริมำณ 
ที่เหมำะสม  

± 5% 

ปริมำณ 
ที่เหมำะสม  

± 6 ถึง 10% 

ปริมำณ 
ที่เหมำะสม  

±11  ถึง 15% 

ปริมำณ 
ที่เหมำะสม  

±16  ถึง 20% 

ปริมำณ 
ที่เหมำะสม ±  
มำกกว่ำ 20% 

81% ชึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 0-20% 

80% ขึ นไป  
ของค่ำใช้จ่ำย 

60-79% 40-59% 20-39% 19% ลงไป 

81% ชึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 0-20% 

5 ด้ำน 4 ด้ำน 3 ด้ำน 2 ด้ำน 1 ด้ำน 

76% ขึ นไป 71-75% 66-70% 61-65% 60% ลงไป 
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ตารางผนวกที่ 5 กลุ่มโครงการที่เกี่ยวกับการท าเกษตรยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์

17. จ้ำนวนครัวเรือนท่ีปฏิบัติตำมแนวพระรำชด้ำร ิ   

     17.1  ร้อยละของผู้เข้ำอบรมที่น้ำควำมรู้ไปปฏิบัติ   

18. จ้ำนวนครัวเรือนท่ีสำมำรถลดรำยจ่ำยทีไ่ม่จ้ำเป็น เช่น ค่ำสุรำ ยำสูบ 


     18.1 มูลค่ำของรำยจ่ำยทีไ่ม่จำ้เป็นลดลงได ้   

19. จ้ำนวนครัวเรือนท่ีปลูกไม้ยืนตน้เพื่อเป็นบ้ำนำญ   

20. จ้ำนวนครัวเรือนท่ีน้ำเศษวัสดกุำรเกษตรไปผลติปุ๋ย   

21. จ้ำนวนครัวเรือนท่ีน้ำเศษอำหำรไปผลติน ้ำหมักชีวภำพ   
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ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

ทุกครัวเรือน เพิ่มขึ น ฐำนเดิม ± 5% ลดลง ไม่ม ี

60% ขึ นไป 55-59% 50-54% 45-49%  44% ลงไป 

81% ชึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 0-20% 

80% ขึ นไป  
ของรำยจ่ำย 
ที่ไม่จ้ำเป็น 

60-79% 40-59% 20-39% 19% ลงไป 

เพิ่มขึ นจำกเดมิ
มำกกว่ำ 10% 

เพิ่มขึ นจำกเดมิ 
6-10% 

ฐำนเดิม ± 5% 
ลดลงจำกเดิม  

6-10% 
ลดลงจำกเดิม
มำกกว่ำ 10% 

เพิ่มขึ นจำกเดมิ
มำกกว่ำ 10% 

เพิ่มขึ นจำกเดมิ 
6-10% 

ฐำนเดิม ± 5% 
ลดลงจำกเดิม  

6-10% 
ลดลงจำกเดิม
มำกกว่ำ 10% 

เพิ่มขึ นจำกเดมิ
มำกกว่ำ 10% 

เพิ่มขึ นจำกเดมิ 
6-10% 

ฐำนเดิม ± 5% 
ลดลงจำกเดิม  

6-10% 
ลดลงจำกเดิม
มำกกว่ำ 10% 
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ตารางผนวกที่ 6 กลุ่มตัวชี้วัดการบริหารโครงการ 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์

1. จ้ำนวนคณะกรรมกำร/คณะท้ำงำนโครงกำร (ส่วนกลำง/ระดับพื นท่ี)    

2. จ้ำนวนผลกำรประชุมที่น้ำไปด้ำเนินกำรปรับปรุง/แก้ไขปัญหำ    

3. จ้ำนวนหน่วยงำนท่ีร่วมบรูณำกำร (หน่วยงำน)    

4. ร้อยละของเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตรงตำมที่โครงกำรก้ำหนด 

   

   

5. ร้อยละของเกษตรกรที่เห็นว่ำหลักสูตรที่อบรมตรงกับสภำพปัญหำและ
ควำมต้องกำรของเกษตรกร    

6. ร้อยละของวัตถุประสงค์เป้ำหมำยและแผนงำนของโครงกำรที่ตรงกับ
สภำพปัญหำและควำมต้องกำรของเกษตรกร    

7. จ้ำนวนหลักสตูรที่เกษตรกรไดร้บักำรอบรม 

  




8. ร้อยละของเกษตรกรที่มีอำยมุำกกว่ำ 60 ปี    
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ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

เป้ำหมำย -1 
คณะ 

เป้ำหมำย -2 
คณะ 

เป้ำหมำย -3 
คณะ 

เป้ำหมำย - 4 
คณะ 

เป้ำหมำย -5
คณะ 

81% ชึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

เป้ำหมำย +2 เป้ำหมำย +1 ตำมเป้ำหมำย เป้ำหมำย -1 เป้ำหมำย -2 

81% ชึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 

81% ชึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 

4 เรื่องขึ นไป 3 เรื่อง 2 เรื่อง 1 เรื่อง เท่ำเดิม 

81% ชึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

19% ลงไป 20-29% 30-39% 40-49% 50% ขึ นไป 
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ตารางผนวกที่ 7 กลุ่มตัวชี้วัดปัจจัยน าเข้า 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์

1. ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

   

   

2. จ้ำนวนกิจกรรมที่ด้ำเนินกำรเปรียบเทียบกับกิจกรรมตำมแผน    

3. ร้อยละของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร    

4. จ้ำนวนบุคลำกร /เจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบด้ำเนินโครงกำร    

5. จ้ำนวนพื นที่ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย    

6. จ้ำนวนเกษตร/สถำบันเกษตรที่ได้รับปจัจัยกำรผลิต/เงินทุนท่ีสนบัสนุน/
เงินกู้    

7. จ้ำนวนเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนปัจจัยกำรผลติเปรยีบเทียบกับจ้ำนวน
เกษตรกรทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร    

8. ร้อยละของเกษตรกร/สถำบันเกษตรที่ไดร้ับกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต/
เงินกู้    

9. จ้ำนวนกิจกรรม (หลักสูตรอบรม/สมัมนำ) ที่พัฒนำให้เกษตรกร / 
สถำบันเกษตรกร   
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ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

81% ชึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

96% ขึ นไป 91-95% 86-90% 81-85% 80% ลงไป 

ตำมเป้ำหมำย เป้ำหมำย -1 เป้ำหมำย -2 เป้ำหมำย -3 
เป้ำหมำย -4  

ขึ นไป 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 

81% ชึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

81% ชึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

81% ชึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

81% ชึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

80% ขึ นไป 70-79% 60-69% 50-59% 49% ลงไป 

81% ชึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 
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ตารางผนวกที่ 7 กลุ่มตัวชี้วัดปัจจัยน าเข้า (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์

10. จ้ำนวนหลักสูตรถ่ำยทอดเทคโนโลยสี่งเสริมและพัฒนำกำรผลติสินค้ำ
เกษตรเปรียบเทยีบกับเป้ำหมำย    

11. ร้อยละของกิจกรรมที่ด้ำเนินกำรตำมเป้ำหมำย ที่พัฒนำให้แก่
เกษตรกร/สถำบันเกษตรกร    

12. จ้ำนวนปัจจัยกำรผลิต/เงินทุนสนับสนุน/เงินกู้ที่เกษตรกร/สถำบนัได้รับ    

13. ร้อยละของเกษตรกรทีไ่ด้รบัเมล็ดพันธ์ุที่ดี มีประสิทธิภำพเปรยีบเทียบ
กับเกณฑ์ที่ก้ำหนด 

  

14. ร้อยละของสหกรณ์ทีท่รำบแนวทำงด้ำเนินงำนโครงกำร    
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ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

ตำมเป้ำหมำย เป้ำหมำย -1 เป้ำหมำย -2 เป้ำหมำย -3 
เป้ำหมำย -4  

ขึ นไป 

91% ชึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 

81% ชึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

81% ชึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 
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ตารางผนวกที่ 8 กลุ่มตัวชี้วัดกระบวนการ 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์

1. จ้ำนวนครั งของกำรประชุมของคณะกรรมกำร/คณะท้ำงำน 

   

   

2. จ้ำนวนงบประมำณทีไ่ด้รับจัดสรรเปรียบเทียบกับท่ีขอตั งงบประมำณ 




3. ระดบัควำมทันเวลำของงบประมำณที่ได้รับเปรียบเทียบกับแผน/กิจกรรม
โครงกำร  

  

4. ระดบัควำมส้ำเรจ็ในกำรด้ำเนินกิจกรรมของโครงกำร 


5. จ้ำนวนหน่วยงำนท่ีร่วมบรูณำกำรกิจกรรมโครงกำร 

   

   

6. จ้ำนวนครั งท่ีบุคลำกรรำยเดมิมำร่วมบูรณำกำรงำนอย่ำงต่อเนื่องในกำร
ด้ำเนินโครงกำร    

7. จ้ำนวนสื่อท่ีใช้ในกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร 
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ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

81% ชึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

ตำมเป้ำหมำย เป้ำหมำย -1 เป้ำหมำย -2 เป้ำหมำย -3 เป้ำหมำย -4 

ตำมเป้ำหมำย 
น้อยกว่ำ
เป้ำหมำย  

1-5% 

น้อยกว่ำ
เป้ำหมำย  
6-10% 

น้อยกว่ำ
เป้ำหมำย  
11-15% 

น้อยกว่ำ
เป้ำหมำย  

16% ขึ นไป 

เร็วกว่ำแผน       
45 วัน ขึ นไป 

เร็วกว่ำแผน      
6-45 วัน 

ตำมแผน  
± 5 วัน 

ล่ำช้ำกว่ำแผน    
6-45 วัน 

ล่ำช้ำกว่ำแผน      
45 วัน ขึ นไป 

ด้ำเนินกิจกรรม
ได้ 100% 

ด้ำเนินกิจกรรม
ได ้80-99% 

ด้ำเนินกิจกรรม
ได ้60-79% 

ด้ำเนินกิจกรรม
ได ้30-59% 

ด้ำเนินกิจกรรม
ได้น้อยกว่ำ30% 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% น้อยกว่ำ60% 

แผน +2 แผน +1 ครบตำมแผน แผน -1 แผน -2 

100% ขึ นไป 80-99% 60-79% 40-59% 40% ลงไป 

ครบตำมเป้ำ (N) (N -1) สื่อ (N -2) สื่อ (N -3) สื่อ (N -4) สื่อขึ นไป 

  +2 สื่อ   +1 สื่อ 
เท่ำกับ 

ปีท่ีผ่ำนมำ 
  -1 สื่อ  -2 สื่อ 
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ตารางผนวกที่ 8 กลุ่มตัวชี้วัดกระบวนการ (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์

8. จ้ำนวนครั งในกำรประชำสมัพันธ์โครงกำรแตล่ะสื่อ    

9. ร้อยละของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร    

10. จ้ำนวนเกษตรกรที่สำมำรถเปน็ต้นแบบ/แหล่งเรียนรู ้   

11. ร้อยละของกิจกรรมที่ดำ้เนินกำรไดต้ำมแผน (เป้ำหมำย)    
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ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 

เพิ่มขึ น 5 แห่ง เพิ่มขึ น 4 แห่ง เพิ่มขึ น 3 แห่ง เพิ่มขึ น 2 แห่ง เพิ่มขึ น 1 แห่ง 

81% ขึ นไป 70-80% 60-69% 50-59% 49% ลงไป 
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ตารางผนวกที่ 9 กลุ่มตัวชี้วัดผลได้/ผลกระทบ 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์

1. ร้อยละของเกษตรกร/บุคลำกรที่มีควำมรู้เพิม่ขึ นจำกกำรอบรม 

  

   

2. รำยไดสุ้ทธิเกษตรเฉลี่ยของครัวเรือนเพิ่มขึ นไม่น้อยกว่ำ 15 % 




3. รำยไดสุ้ทธิครัวเรือนเฉลีย่เพิ่มขึ น   

4. ร้อยละของครัวเรือนทีม่รีำยไดส้ทุธิทำงกำรเกษตรเพิ่มขึ น   

5. ร้อยละของจ้ำนวนครัวเรือนท่ีมรีำยได้สุทธิครัวเรือนเพิม่ขึ น   

6. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมตี้นทุนทำงกำรเกษตรลดลง   

7. ต้นทุนกำรผลิตทำงกำรเกษตรเฉลี่ยต่อครัวเรือนลดลง 




8. ร้อยละของครัวเรือนเกษตรที่มปีริมำณผลผลิตทำงกำรเกษตร  
(รำยสินค้ำ) เพิ่มขึ น 
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ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

91% ขึ นไป 81-90% 71-80% 61-70% 60% ลงไป 

51% ขึ นไป 41-50% 31-40% 21-30% 20% ลงไป 

15 % ขึ นไป 12-14 % 9-11% 6-8% 5% ลงไป 

30% ขึ นไป 25-29% 20-24% 15-19% 14% ลงไป 

70% ขึ นไป 60-69% 50-59% 40-49% 40% ลงไป 

21% ขึ นไป 15-20% 11-15% 6-10%  5% ลงไป 

21% ขึ นไป 15-20% 11-15% 6-10%  5% ลงไป 

14.1% ขึ นไป 13.1-14.0% 12.1-13.0% 11.1-12.0% 11% ลงไป 

80% ขึ นไป 70-79% 60-69% 50-59% 49% ลงไป 

21% ขึ นไป 16-20% 11-15% 6-10%  5% ลงไป 
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ตารางผนวกที่ 9 กลุ่มตัวชี้วัดผลได้/ผลกระทบ (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์

9. ร้อยละของสถำบันเกษตรกรที่มผีลประกอบกำรดีขึ น (วัดจำกงบตำ่งๆ 
เช่น งบก้ำไรขำดทุน งบดุล และปริมำณธุรกิจ) 




  

10. ร้อยละของจ้ำนวนเกษตรกรที่สำมำรถน้ำควำมรู้ไปเผยแพร่/บอกต่อ/
หรือเป็นแปลงตัวอย่ำงได ้

(3) 
 

(4) 
 

11. ร้อยละของจ้ำนวนเกษตรกรที่มีสุขภำพกำยดีขึ น (5) 




12. ร้อยละของจ้ำนวนเกษตรกรที่มีสุขภำพจติดีขึ น (6) 




13. ร้อยละของเกษตรกรทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกสำรเคมีกำรเกษตรลดลง   

14. ร้อยละของพื นที่ใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร เปรียบเทียบกับพื นที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร 

  

15. น ้ำหนักเฉลี่ยของสตัว์ที่เลี ยง    

16. อัตรำรอดในกำรเพำะเลี ยงเลี ยงสัตว์/สัตว์น ้ำ    

 

 หมายเหตุ : (3) เกณฑ์สูง (กลุ่มตัวอย่ำงสำมำรถน้ำควำมรู้ไปเผยแพร่ได้มำก)    
                (4) เกณฑ์ต้่ำ (กลุ่มตัวอย่ำงสำมำรถน้ำควำมรู้ไปเผยแพร่ได้น้อย) 
 หมายเหตุ : (5) ระบุนิยำมของสุขภำพกำยด้วยตนเอง   (6)  ระบุนิยำมของสุขภำพจิตด้วยตนเอง 

100



           

ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

80% ขึ นไป 70-79% 60-69% 50-59% 49% ลงไป 

21% ขึ นไป 16-20% 11-15% 6-10%  5% ลงไป 

80% ขึ นไป 70-79% 60-69% 50-59% 49% ลงไป 

31% ขึ นไป 26-30% 21-25% 16-20% 15% ลงไป 

31% ขึ นไป 26-30% 21-25% 16-20% 15% ลงไป 

31% ขึ นไป 26-30% 21-25% 16-20% 15% ลงไป 

80% ขึ นไป 70-79% 60-69% 50-59% 49% ลงไป 

81% ชึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

81% ชึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

81% ชึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 
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ตารางผนวกที่ 10 กลุ่มตัวชี้วัดความพึงพอใจ 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์

1. ร้อยละของเกษตรกรที่มีควำมพงึพอใจในควำมเป็นเกษตรกร (7) 


    1.1 ระดับควำมพึงพอใจในควำมเป็นเกษตรกร (Mode) 


2. ร้อยละของเกษตรกรที่มีควำมพงึพอใจในกำรด้ำเนินของโครงกำร (7) 


    2.1 ระดับควำมพึงพอใจในกำรด้ำเนินของโครงกำร (Mode) 


3. ร้อยละของเกษตรกรที่มีควำมพงึพอใจในวิทยำกรฝึกอบรม  (7) 


    3.1 ระดับควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่มตี่อวิทยำกรฝึกอบรม (Mode) 


4. ร้อยละของเกษตรกรที่มีควำมพึงพอใจต่อหลักสูตรกำรฝึกอบรม (7) 


    4.1 ระดับควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่มตี่อหลักสูตร (Mode) 


5. ร้อยละของสมำชิกท่ีมีควำมพึงพอใจต่อกำรด้ำเนินธรุกิจสหกรณ ์(7)    

   5.1 ระดับควำมพึงพอใจของสมำชิกท่ีมีต่อกำรด้ำเนินธุรกิจสหกรณ์ (Mode) 
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ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

81% ชึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

5 4 3 2 1 

81% ชึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

5 4 3 2 1 

81% ชึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

5 4 3 2 1 

81% ชึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

5 4 3 2 1 

81% ชึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

5 4 3 2 1 
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ตารางผนวกที่ 10 กลุ่มตัวชี้วัดความพึงพอใจ (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 

สัมบูรณ ์ สัมพัทธ ์

6. ร้อยละของเกษตรกรที่มีควำมพึงพอใจต่อมำตรกำรที่รัฐบำลน้ำมำใช้
ก้ำกับดูแล/รักษำเสถียรภำพกำรตลำดในสินค้ำที่ท้ำธุรกิจ (7) 



    6.1 ระดับควำมพึงพอใจต่อมำตรกำรทีร่ัฐบำลน้ำมำใช้ก้ำกับดูแล/รักษำ
เสถียรภำพกำรตลำดในสินค้ำที่ท้ำธุรกิจ (Mode) 



 

หมายเหตุ : (7) หำกตัวชี วัดนั นมีคะแนนอยู่ระหว่ำง 4-5 คะแนน ให้ถือว่ำ “พึงพอใจ”  
                    หำกตัวชี วัดนั นมีคะแนนอยู่ระหว่ำง 1-3 คะแนน ให้ถือว่ำ “ไม่พึงพอใจ” 
               (Mode) ใช้ค่ำสถิติ “ฐำนนิยม (Mode) ”เป็นเกณฑ์ในกำรตัดสิน 
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ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

81% ชึ นไป 61-80% 41-60% 21-40% 20% ลงไป 

5 4 3 2 1 
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คณะผู้จัดท ำ 

วิทยำกรและที่ปรึกษำโครงกำร 

ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 

ที่ปรึกษำโครงกำร 

นายสุรพงษ์ เจียสกุล 
 

เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

น.ส.จริยา สุทธิไชยา 
 

รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ดร.รังษิต ภู่ศิริภิญโญ 
 

ผู้อ านวยการศูนย์ประเมินผล 

นางสุวิมล ขุนพนัธุ์ 
 

ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร 

 

บรรณำธิกำรและผู้จัดกำรโครงกำร 

ดร.อนุวัฒน์ ผิวอ่อน 
 

ผู้อ านวยการส่วนวชิาการการประเมินผล 
 

ประสำนงำนโครงกำร 

บุคลากรส่วนวิชาการการประเมนิผล ศูนย์ประเมินผล 
 

ผู้เข้ำร่วมสัมนำและร่วมระดมควำมคิดเห็น 
ผู้แทนจากกรมชลประทาน กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง 

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดนิ 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

 

ขอบคุณเป็นพิเศษ 

นางยลูิต ธนะพานิช 
 

อดีตผู้อ านวยการศูนย์ประเมินผล 
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