
การประเมินติดตามโครงการยุทธศาสตร์/แผนงานความม่ันคงทางอาหารจังหวัดสงขลา 
ด้วยแนวคิดการประเมินเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment Evaluation) 

 ระหว่างปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 
 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
    ชื่อโครงการ : การประเมินติดตามโครงการยุทธศาสตร์/แผนความมั่นคงทางอาหารจังหวัดสงขลาด้วย 
แนวคิดการประเมินเพ่ือเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment Evaluation) ระหว่างปี 2561-2562  
    แนวคิดการประเมิน : Empowerment Evaluation  
    วิธีการรวบรวมข้อมูล: การเก็บข้อมูลแบบมีโครงสร้าง ได้แก่ การใช้แบบสอบถาม  
                                การเก็บข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง ได้แก่ การสนทนากลุ่ม (Focus Group  
                                Discussion) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และเทคนิคการประเมินชุมชน 
                                แบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal: PRA) 

ผู้ประเมิน : ดร.มุมตาส มีระมาน ดร.อมรภัค ณ นคร และ ดร.ภารดา อุทโท 
พื้นที่ด าเนินโครงการ : ผู้ต าบลควนรู อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
ตัวชี้วัดที่ติดตามประเมิน: 16 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
1.  สัดส่วนของพ้ืนทีผ่ลิตอาหาร (ข้าว/ผัก/ผลไม้) ต่อพ้ืนที่เกษตรกรรมทัง้หมด (ข้าว/ผัก/ผลไม้/ปาล์ม/ 

ยางพารา) 
2. ร้อยละของครัวเรือนที่ท าปศุสัตว์/ประมง 
3. ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู่บริโภคอย่างเพียงพอ 
4. ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่ท าเกษตรพันธะสัญญา 
5. ร้อยละของครัวเรือนที่การจัดเก็บพันธุ์ข้าว/ผัก และมีการเพาะพันธุ์ปลา/กุ้ง/ปูในชุมชน 
6. สัดส่วนพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ปลอดภัยต่อพ้ืนที่เกษตรทั้งหมดในชุมชน 
7. ร้อยละของเกษตรกรทีผ่ลการตรวจเลือดมีสารเคมีตกค้างในเลือด 
8. ร้อยละของผลการตรวจสารปนเปื้อน 6 ชนิดที่ตกค้างในอาหาร 
9. ร้อยละของเด็กแรกเกิดที่มีน้ าหนักมากกว่า 2500 กรัม 
10. ร้อยละของเด็ก 0-6 เดือน ทีก่ินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 
11. ร้อยละของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ใช้โปรแกรม Menu Thai School Lunch ต่อโรงเรียน/ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กท้ังหมดในชุมชน 
12. ร้อยละของประชากรอายุมากกว่า 15 ปีที่มีภาวะน้ าหนักเกิน ภาวะอ้วนลงพุง 
13. ร้อยละของเด็ก 6-14 ปี ที่มีน้ าหนักเกินภาวะอ้วน ลงพุง 
14. ร้อยละของคนในชุมชนที่กินผัก ผลไม้ อย่างน้อยวันละ 400 กรัม 
15. ร้อยละของคนในชุมชนที่ไม่ดื่มน้ าอัดลมและเครื่องดื่มรสหวานจัด 
16. ร้อยละของครัวเรือนที่การรับประทานอาหารร่วมกันอย่างน้อย 5 ครั้งต่อสัปดาห์ 
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ส่วนที่ 2 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การด าเนินการ 
1.  หลักการและเหตุผล 

       อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มนุษย์ไม่สามารถขาดได้ เพราะเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ซึ่ง
อาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยส่งผลต่อการด ารงสุขภาวะที่ดีของประชาชน โดยทุกคนมีสิทธิในการได้รับ
อาหารอย่างเพียงพอตามความต้องการ มีการผลิตและการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเพียงพอ แต่ที่ผ่านมาพบว่า ฐาน
ทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติมีแนวโน้มเสื่อมโทรมรุนแรงและส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคการเกษตรและ
ความมั่นคงทางอาหารในด้านต่างๆ ตามมา ได้แก่ ความพอเพียง การเข้าถึง การใช้ประโยชน์ และเสถียรภาพ 
รวมถึงความเป็นธรรมทางสังคม โดยปัจจุบันรัฐบาลให้ความส าคัญกับความมั่นคงทางอาหาร ดังปรากฏในกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-579) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานของการ ผลิตภาคเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืนซ่ึงมุ่งเน้นพัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ 
คุณภาพ ราคา และการเข้าถึงอาหาร เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและเพ่ิมผลิตภาพ
การเกษตรแบบบูรณาการ โดยเน้นให้เกิดความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศและเกษตรอาหารมูลค่าเพ่ิมสูง 
พร้อมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรผสมผสาน จัดเขตการเกษตร มีการใช้มาตรการการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มา
ของวัตถุดิบเพ่ือลดการบุกรุกและท าลายพ้ืนที่ป่า รวมทั้งมีการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ิมการจ้างงานในภาค
เกษตรเพ่ือรองรับเศรษฐกิจชีวภาพ รวมทั้งยกระดับอาชีพเกษตรกรให้มีรายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้นและมีความ
ภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม 

จากนโยบายของภาครัฐส่งผลให้เกิดการขยายผลไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด 
อ าเภอและต าบล ดังจะเห็นได้จากยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้านความมั่นคงทาง
อาหาร โดยใช้งบประมาณของท้องถิ่นและได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน ๆ เช่น ส านักงานกองทุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และอ่ืน ๆ  เป็นต้น ระหว่างปีงบประมาณ 
2561-2562  

ดังนั้นเพ่ือให้ทราบผลผลิตการด าเนินโครงการ (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ 
(Impact) ด้านความม่ันคงทางอาหารในพื้นที่จังหวัดสงขลา และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการใน
ปีต่อ ๆ ไป จึงจ าเป็นต้องมีการติดตามประเมินโครงการทั้งในด้านการมีอยู่ของอาหาร การเข้าถึงอาหาร การใช้
ประโยชน์และเสถียรภาพ ผลจากการติดตามท าให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน และคาดการณ์แนวโน้มด้านความม่ันคง
ทางอาหารได้ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดข้อเสนอแนะที่ตรงตามศักยภาพและการติดตามควรด าเนินการโดยชุมชน
และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียจากโครงการเป็นหลักเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดพลัง (Empowerment)  

การประเมินติดตามโครงการในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการที่ด าเนินงานยุทธศาสตร์
ความมั่นคงทางอาหารด้วยแนวคิดแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation) ในพ้ืนที่ต าบลควนรู อ าเภอ 
สิงหนคร จังหวัดสงขลา กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญประกอบด้วย หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน 
แกนน า และอาสาสมัครที่ด าเนินการด้านความม่ันคงทางอาหารในระดับต าบล  

 
2.  วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือประเมินโครงการยุทธศาสตร์/แผนงานความมั่นคงทางอาหารจังหวัดสงขลาด้วยแนวคิดเสริม
พลังอ านาจในพ้ืนที่ต าบลควนรู อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ระหว่างปี 2561-2562  
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3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
           เป้าหมายหลัก 

3.1.1 ผลการประเมินโครงการยุทธศาสตร์/แผนงานด้านความมั่นคงทางอาหารจังหวัดสงขลาระหว่างปี 
2561-2562 ในพ้ืนที่ต าบลควนรู อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

3.1.2 จุดแข็ง จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
3.1.3 คณะท างานติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์/แผนงานด้านความมั่นคงทางอาหารในพ้ืนที่

ต าบลควนรู อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
3.1.4 เครื่องมือในการประเมินโครงการที่สอดคล้องตามตัวชี้วัด 16 ตัวชี้วัด 
เป้าหมายรอง 
3.1.1 ความรู้ ความเข้าใจด้านความมั่นคงทางอาหาร 
3.1.2 ความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคการประเมินติดตามแบบเสริมพลัง  
3.1.3 ตัวชี้วัดแบบมีส่วนร่วมในการติดตามโครงการยุทธศาสตร์/แผนงานด้านความมั่นคงทางอาหารใน

พ้ืนที่ต าบลควนรู อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพ่ือเป็นต้นแบบการติดตามประเมินโครงการ ฯ 
 

      3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ในอนาคต 
 ชุมชนสามารถดูแลตนเองได้ มีเป้าหมายที่ชัดเจนในด้านยุทธศาสตร์และแผนงานความมั่นคงทาง
อาหาร และในปีต่อ ๆ ไป มีการน าตัวชี้วัดที่คัดเลือกไปติดตามประเมินตนเองด้านแผนงาน/ยุทธศาสตร์และ
โครงการด้านความมั่นคงทางอาหาร และสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคเครื่องมือแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการประเมิน
ติดตามผลการด าเนินงานในระดับชุมชนอย่างเหมาะสม 
 
4.  ผลที่คาดว่าจะเกิด 

   4.1 ทราบสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านความม่ันคงทางอาหาร โดยเทียบกับมาตรฐานและผลการ
ด าเนินงานในระยะที่ผ่านมา 

   4.2 ทราบเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญในชุมชนด้านความมั่นคงทางอาหาร  
              4.3 ได้แนวทางข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุงยุทธศาสตร์/แผนงานด้านความมั่นคงทางอาหารใน
พ้ืนที่จังหวัดสงขลา  
 
5.  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
       5.1 เชิงปริมาณ  

      5.1.1 ติดตามประเมินโครงการยุทธศาสตร์/แผนงานความมั่นคงทางอาหารจังหวัดสงขลาด้วย
แนวคิดเสริมพลังอ านาจ ได้อย่างน้อย 1 พ้ืนที่  

5.2 เชิงคุณภาพ  
        5.2.1 มีการจัดตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลโครงการด้านความม่ันคงทางอาหารแบบมีส่วนร่วม
ในระดับต าบล 
     5.2.2 ได้เป้าหมายและตัวชี้วัดแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการติดตามประเมินผลโครงการด้านความมั่นคง
ทางอาหารในปีต่อ ๆ ไป โดยชุมชนจะเป็นผู้ติดตามประเมินด้วยตนเอง 

      5.2.3 ชุมชนมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังเพ่ือใช้ในการติดตาม
แผนงาน ยุทธศาสตร์และโครงการต่าง ๆ ด้านความม่ันคงทางอาหาร 
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5.3 เชิงเวลา 
      5.3.1 คณะท างานติดตามประเมินผลโครงการยังคงท าหน้าที่ในการติดตามในปีต่อ ๆ ไป 
5.4 เชิงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 
     - 
5.5 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  

                - 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์: ในพ้ืนที่ต าบลควนรู อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้แก่ 
 6.1 บุคลากรภาครัฐ 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือตัวแทน                                        
       เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง          
               ผู้น าชุมชน           
 6.2 บุคลากรภายนอก 
                ตัวแทนชาวบ้านต าบลควนรู อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา                      
                แกนน าชุมชนแบบสมัครใจ        
                ผูส้นใจทั่วไป  (ภาคเอกชน)           
 
7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ ระหว่าง  30 ตุลาคม 2561 -มกราคม 2562  
 
8. ผู้ประเมิน จ านวน…3.....คน  
 1) ดร. อมรภัค ณ นคร    วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม. ราชภัฏสงขลา  

2) ดร. มุมตาส มีระมาน  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม. ราชภัฏสงขลา 
3) ดร. ภารดา อุทโท  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม. ราชภัฏสงขลา 

 
9. วิธีการด าเนินการ  
  
 สรุปขั้นตอนและวิธีการ แสดงดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ขัน้ตอนที่  1 รวบรวมข้อมูลสถานการณ์และวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากข้อมูลทุติยภูมิและท าการวิ
เคราห์เนื้อหา (Content Analysis) 
ขั้นตอนที่  2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) และใช้เทคนิคการประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Rural Appraisal: PRA) เพ่ือให้ความรู้ด้านแนวคิดแบบเสริมพลัง และจัดตั้งคณะท างาน เพ่ือ
ร่วมติดตามประเมินไปพร้อมกับผู้ประเมิน ฯ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนและร่วมกันคัดเลือกตัวชี้วัด 
ขัน้ตอนที่ 3 รวบรวมข้อมูลประเมินโครงการ ฯ ร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและคณะท างานที่จัดตัง้ขึ้นในพ้ืนที่
ก าหนดตวัชี้วัดหลัก 16 ตัวชี้วดั และตัวชี้วัดที่ชุมชนเลือก สรุปเครื่องมือและแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/แผนงานด้านความมั่นคงทางอาหาร เคร่ืองมือ แหล่งข้อมลู 

สดัส่วนของพื้นทีผ่ลิตอาหาร (ข้าว/ผัก/ผลไม้) ต่อพื้นที่เกษตรกรรมทัง้หมด 
(ข้าว/ผัก/ผลไม/้ปาลม์/ ยางพารา) 

ทุติยภูม ิ เกษตรอ าเภอ 

ร้อยละของครัวเรือนที่ท าปศุสตัว์/ประมง ทุติยภูม ิ เกษตรอ าเภอ 
ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู่บริโภคอยา่งเพียงพอ แบบสอบถาม ส ารวจด้วย

คณะท างาน 
ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่ท าเกษตรพันธะสัญญา แบบสอบถาม ส ารวจด้วย

คณะท างาน 
ร้อยละของครัวเรือนทีก่ารจดัเก็บพันธุ์ข้าว/ผัก และมีการเพาะพันธ์ุปลา/กุ้ง/ปู
ในชุมชน 

แบบสอบถาม ส ารวจด้วย
คณะท างาน 

สัดส่วนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ปลอดภัยต่อพื้นที่เกษตรทั้งหมดในชุมชน แบบสอบถาม ส ารวจด้วย
คณะท างาน 

ร้อยละของเกษตรกรทีผ่ลการตรวจเลือดมีสารเคมีตกค้างในเลือด ทุติยภูม ิ รพสต. 
ร้อยละของผลการตรวจสารปนเปือ้น 6 ชนิดที่ตกค้างในอาหาร ทุติยภูม ิ รพสต. 
ร้อยละของเด็กแรกเกดิที่มีน้ าหนักมากกว่า 2500 กรัม ทุติยภูม ิ รพสต. 
ร้อยละของเด็ก 0-6 เดือน ท่ีกินนมแม่อย่างเดยีว 6 เดือน ทุติยภูม ิ รพสต. 
ร้อยละของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ใช้โปรแกรม Menu Thai School 
Lunch ต่อโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ังหมดในชุมชน 

ทุติยภูม ิ รพสต. 

ร้อยละของประชากรอายุมากกว่า 15 ปีท่ีมีภาวะน้ าหนักเกิน ภาวะอ้วนลงพุง ทุติยภูม ิ รพสต. 
ร้อยละของเด็ก 6-14 ปี ท่ีมีน้ าหนักเกินภาวะอ้วน ลงพุง ทุติยภูม ิ รพสต. 
ร้อยละของคนในชุมชนที่กินผัก ผลไม้ อย่างน้อยวันละ 400 กรัม ทุติยภูมิและ

แบบสอบถาม 
ส ารวจด้วย
คณะท างาน 

ร้อยละของคนในชุมชนที่ไมด่ื่มน้ าอัดลมและเครื่องดื่มรสหวานจัด แบบสอบถาม ส ารวจด้วย
คณะท างาน 

ร้อยละของครัวเรือนทีก่ารรับประทานอาหารร่วมกันอยา่งน้อย 5 ครั้งต่อ
สัปดาห ์

แบบสอบถาม ส ารวจด้วย
คณะท างาน 

 
ขัน้ตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ โดยผู้ประเมินและคณะท างานที่จัดตั้งขึ้น ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) และร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนและแนวทางการพัฒนา 
ขัน้ตอนที่ 5 น าผลการประเมินและการน าเสนอข้อเสนอแนะต่าง ๆ คืนสู่ชุมชนด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) รับฟังข้อคิดเห็นจากชุมชน เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุป และการวางเป้าหมายร่วมกันในปีต่อ ๆ ไป 
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการประเมินโครงการและเขียนรายงาน 
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ส่วนที่ 3 : แนวทางการด าเนินการ*  โครงการต่อเนื่อง  โครงการเร่งด่วน (1 ปี) 
 

โครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. น าเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
อนุมัต ิ

            

2.  จัดประชุมหารือผู้เกีย่วข้องใน
การด าเนินโครงการฯ 

            

3. เตรียมวสัดุ เอกสารการ
ด าเนินการจัดโครงการฯ 

            

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้
ความรู้ คัดเลือกตัวช้ีวัดและจดัตั้ง
คณะท างาน 

            

5.ออกแบบเครื่องมือและ
ตรวจสอบเครื่องมือ 

            

6. เก็บข้อมูลร่วมกับคณะท างาน
ระดับต าบล 

            

7. สรุปผล              
8.จัดท ารายงานผลการติดตาม
ประเมินแผนความมั่นคงทางอาหาร 

            

 

 
 
 
 
            ลงชื่อ ………..……….…............................. 
                         (ดร.มุมตาส มีระมาน)        
                           ต าแหน่ง อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย 
                              ผู้ประเมิน          
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ก าหนดการประเมินติดตามโครงการยุทธศาสตร์/แผนงานความม่ันคงทางอาหารจังหวัดสงขลา 

ด้วยแนวคิดการประเมินเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment Evaluation) 
 ระหว่างปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

 

      เวลา เร่ือง วิทยากร 
พฤศจิกายน ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลสถานการณ์และวิเคราะห์กลุ่มผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี จากข้อมูลทุตยิภูมิและท าการ

วิเคราห์เนื้อหา (Content Analysis) 
สัปดาห์ที่ 1 เดือน
ธันวาคม 

ขั้นตอนที่  2 จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิาร (Workshops) และใช้เทคนิคการประเมินชุมชนแบบมสี่วนร่วม 
(Participatory Rural Appraisal: PRA) เพือ่ให้ความรู้ด้านแนวคิดแบบเสรมิพลัง และจัดตั้งคณะท างาน 
เพือ่ร่วมติดตามประเมินไปพร้อมกบัผู้ประเมิน ฯ เกดิการเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนและร่วมกันคดัเลือก
ตัวช้ีวัด 

สัปดาห์ท่ี 1 เดือนธันวาคม 2561 
วันที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน - 
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
09.00 – 09.30 น. แนวคิดความมั่นคงทางอาหาร ดร. มุมตาส มีระมาน 

วนก. ม. ราชภัฏสงขลา 
09.30 – 10.30 น. การติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง ดร. มุมตาส มีระมาน 

ดร.อมรภัค ณ นคร 
ดร.ภารดา อุทโท 
วนก. ม. ราชภัฏสงขลา 

10.30 – 12.00 น. การคัดเลือกตัวช้ีวัดแบบมสี่วนร่วมเพื่อติดตามประเมินผล
โครงการด้านความมั่นคงทางอาหาร 

ดร. มุมตาส มีระมาน 
วนก. ม. ราชภัฏสงขลา 

13.00– 14.00 น. น าเสนอผลการด าเนินโครงการด้านความมั่นคงทางอาหารจาก
ชุมชน 

ดร. มุมตาส มีระมาน  
ดร. อมรภัค ณ นคร 
ดร. ภารดา อุทโท 
ร่วมกับชุมชน 

14.00 – 16.00 น. ร่วมกันคัดเลือกตัวช้ีวัดแบบมีส่วนร่วมเพื่อติดตามประเมินผล
โครงการ ผลลัพธ์ และผลกระทบ 

16.00 – 17.00 น. จัดตั้งคณะท างานประเมินติดตามระดับชุมชนโดยมีคณาจารย์เป็น
ที่ปรึกษาโครงการติดตาม ฯ และทดลองน าตัวช้ีวัดที่ได้มาทดลอง
ใช้ และสรุปผลแหล่งข้อมูลที่มีและข้อมูลที่ต้องส ารวจเบ้ืองต้นคืน
สู่ชุมชน 

วันที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
08.30 – 16.00 น. คณะท างานผูป้ระเมินตดิตามโครงการ ฯ ในชุมชนร่วมกับคณะ

อาจารย์ออกแบบเครื่องมือในการติดตามข้อมูลเพื่อประเมิน ฯ  
ดร. มุมตาส มีระมาน  
ดร. อมรภัค ณ นคร 
ดร. ภารดา อุทโท 
ร่วมกับชุมชน 

สัปดาห์ท่ี 2-4 เดือนธันวาคม 2561 
สัปดาห์ที่ 2-4 เดือน
ธันวาคม 2561 

ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมข้อมูลประเมนิโครงการ ฯ ร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและคณะท างานที่จัดตั้งขึ้นใน
พื้นทีก่ าหนดตัวช้ีวัดหลัก 16 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดที่ชุมชนเลือก สรุปเครื่องมือและแหล่งข้อมลูดังต่อไปนี ้
รวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถาม การสนทนากลุ่มและข้อมลู
ทุติยภูมิ  

ด าเนินการโดยคณะท างานติดตาม
โครงการ ฯ ชุมชน 

สัปดาห์ท่ี 1 เดือนมกราคม 2561 
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สปัดาห์ที่ 1 เดือน
มกราคม 

ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลทีร่วบรวมได้ โดยผู้ประเมินและคณะท างานท่ีจัดตั้งขึ้น ด้วยการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) และร่วมกันวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อนและแนวทางการพัฒนา 
สรุปข้อมลูเพื่อประเมินตนเอง วิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน และ
แนวทางการพัฒนา 

คณะท างานตดิตามโครงการ ฯ ชุมชน 
ดร. มุมตาส มีระมาน  
ดร. อมรภัค ณ นคร 
ดร. ภารดา อุทโท 

สัปดาห์ท่ี 2 เดือนมกราคม 2561 
วันที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

สปัดาห์ที่ 2 เดือน
มกราคม 

ขั้นตอนที่ 5 น าผลการประเมินและการน าเสนอข้อเสนอแนะต่าง ๆ คืนสู่ชุมชนด้วยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) รับฟังข้อคิดเห็นจากชุมชน เพื่อน าไปสู่ข้อสรุป และการวางเป้าหมายร่วมกันในปี
ต่อ ๆ ไป 

สัปดาห์ท่ี 3 เดือนมกราคม 2561 

สปัดาห์ที่ 3 เดือน
มกราคม 

คณะท างานรายงานผลร่วมกับคณะอาจารย ์ คณะท างานตดิตามโครงการ ฯ ชุมชน 
ดร. มุมตาส มีระมาน  
ดร. อมรภัค ณ นคร 
ดร. ภารดา อุทโท 
 

สัปดาห์ที่ 4 เดือนมกราคม 2561 

สปัดาห์ที่ 4 เดือน
มกราคม 

ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการประเมินโครงการและเขียนรายงาน 

คณะอาจารยส์รุปผลการประเมินติดตาม ฯ  ดร. มุมตาส มีระมาน  
ดร. อมรภัค ณ นคร 
ดร. ภารดา อุทโท 
 

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


