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คำนำ 

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จัดทำ
ขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 (ตุลาคม  
2559 – กันยายน  2560)  ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา ได้รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา  และข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม ที่ได้ดำเนินงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา   
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยฯ หน่วยงาน และบุคคลทั่วไป  
และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานมา ณ โอกาสนี้ 
                  

 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

 1.1 ประวัติสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็น

สถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2539 
เพ่ือเป็นการขยายการอาชีวศึกษา ให้กว้างขวางและสอดคล้อง กับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคน มุ่งเสริมสร้าง และพัฒนากำลังคนของประเทศ ให้มีคุณภาพใน
การประกอบอาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล  โดยใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งพันตัน 

 1.2 ขนาดและท่ีตั้ง 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่ 8 ถนนหาดใหญ่ – จะนะ ตำบลจะโหนง  อำเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90130 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดย
ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ทุ่งพันตัน บนเนื้อที่ 98 ไร่  2 งาน 7.10 ตารางวา 

-    ทิศเหนือ     จรด  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  43   
- ทิศใต้        จรด  สวนยางพาราในท่ีดินเอกชน 
- ทิศตะวันออก    จรด  ที่ดินว่างเปล่าของเอกชน 
- ทิศตะวันตก      จรด  สถาบันพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา 

1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม   
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ อยู่ในเขตพ้ืนที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา อยู่ห่างจากตัวอำเภอจะนะ 10 

กิโลเมตรอำเภอจะนะแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 14 ตำบล 139 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทำสวนยางพารา มีหน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้เคียงกับวิทยาลัยเทคนิคจะนะ คือ สถานีตำรวจภูธรควน
มีด สำนักงานพัฒนาที่ดินโรงเรียนจะโหนงพิทยาคม  โรงเรียนบ้านปากช่อง  ชุมชนโดยรอบวิทยาลัยฯ  เป็นชุน
ชมที่มีความผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยพุทธและไทยมุสลิม มีโรงเรียนสอนศาสนาหลายแห่งในพ้ืนที่  
อาชีพส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบครอบครัว รายได้ส่วนใหญ่มาจากการทำสวนยางพารา สภาพบ้านเรือนทั่วไป
เป็นบ้านเรือนถาวรเรียงรายกระจายตามถนนเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน  สภาพการค้าขายในชุมชนรอบ
วิทยาลัยฯ  อาศัยตลาดนัดหมู่บ้านควนมีดเป็นส่วนใหญ่  ทั้งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและจำหน่ายสินค้าเกษตร
ของตนเอง การมีส่วนร่วมของชุมชนกับวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่เป็นการขอใช้สถานที่ ขอให้เป็นวิทยากรในการฝึก
อาชีพและจัดกิจกรรมทางศาสนา โครงการที่จะร่วมกันดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ โครงการ Fixit Center 
โครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ โครงการ 108 อาชีพ 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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2. ข้อมูลงบประมาณ 

สรุปข้อมูลงบประมาณ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ประจำปีงบประมาษ  พ.ศ.  2560 

ที ่ หมวด / รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 งบบคุลากร    

    ข้าราชการ    

    - เงินเดือน 6,167,150.00   

    - วิทยฐานะ 407,400.00   

    - ค่าตอบแทนรายเดือน 274,400.00   

    - เงิน พสร. 45,520.00   

    - เงิน สปพ. 216,129.03   

    - เงิน คศพ. 82,000.00   

    - เงิน ตปพ. 176,500.00   

    รวมข้าราชการ 7,369,099.03  

    ลูกจ้างประจำ    

    - เงินเดือน 277,920.00   

    - เงิน สปพ. 12,000.00   

    - เงนิ คศพ. 24,000.00   

    - เงิน ตปพ. 6,000.00   

    รวมลูกจ้างประจำ 319,920.00   

    ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 10,689,852.52   

    รวมค่าตอบแทนพนักงานราชการ 10,689,852.52   

  รวมงบบุคลากร 18,378,871.55   

2 งบดำเนินงาน     

    ปวช.     

    
- แผนงานบุคลากรของรัฐ  ค่า

ประกันสังคม 
164,250.00   

    - แผนงานบุคลากรของรัฐ  สปพ. 1,542,000.00   

    - แผนงานบุคลากรของรัฐ  คศพ. 660,000.00  

    - ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 2,549,629.75   
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ที ่ หมวด / รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

    - ค่าสาธารณูปโภค 699,842.09   

    ปวส.    

      ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 1,120,513.66   

    ระยะสั้น    

    - ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 49,345.00   

    
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

ฐาน 
สมรรถนะ  ภาคฤดูร้อน 

71,890.00   

    
โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

1,449,643.77   

   
โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
ตามภาระกิจพ้ืนฐาน 

702,918.78   

  รวมงบดำเนินงาน 9,010,033.05   

3 งบลงทุน    

    ค่าครุภัณฑ์ 514,670.00   

    ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง 42,593,630.18   
  รวมงบลงทุน 43,108,300.18   

4 งบอุดหนุน     

    ค่าจัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. 4,439,150.00   

    ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับ ปวช. 676,578.80   

    ค่าหนังสือเรียนนักเรียน ระดับ ปวช. 1,377,960.42   

    ค่าอุปกรณ์นักเรียน ระดับ ปวช. 265,650.00   

    ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับ ปวช. 601,200.00   

    โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 354,000.00   

    เครื่องมือยืมเรียนนักเรียน ระดับ ปวช. 1 565,000.00   

    ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 15,000.00   

    
ทุนกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน จังหวัด
ชายแดนใต้ 

5,250,000.00   

  รวมงบอุดหนุน 13,544,539.22   
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ที ่ หมวด / รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

5 งบรายจ่ายอ่ืน     

    
โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู
อาชีวศึกษา 

130,120.00   

    
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครู
ให้นักเรียน 

79,640.00   

    โครงการ Fix  it  center 719,363.00   

  
โครงการขยายและยกระดับ        
อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน 

22,570.00  

    
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียน 

24,988.00   

     
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่ม 
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

108,691.00   

    โครงการพัฒนาและฝึกประสบการครู 50,000.00   

    
โครงการพัฒนาทกัษะอาชีพแบบบูรณาการ 
เพ่ือสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ 

49,965.00   

    โครงการอาชีวะพัฒนา 99,973.00   

    
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมคนพิการ 

9,995.00   

    
โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

597,914.10  

  รวมงบรายจ่ายอ่ืน 1,893,219.10   

6 เงินนอกงบประมาณ    

    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.) 686,855.00   

    กรมการขนส่งทางบก 36,140.00   

  รวมเงินนอกงบประมาณ 722,995.00   

  รวมงบประมาณที่ใช้จ่ายทั้งสิ้น 86,657,958.10   
 

 

 



 

 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ

1. ช่างยนต ์ กลุ่ม  1 19 19 15 21 20 30 4 128 0

2. ช่างยนต ์ กลุ่ม  2 19 2 16 14 14 63 2

3. ช่างยนต ์ กลุ่ม  3 22 13 14 49 0

4. ช่างยนต ์ กลุ่ม  4  (ศูนยส์ะเดา) 29 21 6 56 0

5. ช่างเช่ือมโลหะ 25 11 8 1 5 14 5 68 1

6. ช่างไฟฟ้าก าลงั  กลุ่ม  1 30 7 15 18 9 33 3 28 4 137 10

7. ช่างไฟฟ้าก าลงั  กลุ่ม  2  (ศูนยส์ะเดา) 25 3 9 1 7 6 47 4

8. ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 12 7 3 6 7 3 5 1 27 17

9. ช่างก่อสร้าง 7 1 9 1 9 3 28 2

10. อุตสาหกรรมยาง 6 8 2 8 1 10 2 9 28

11. โยธา 12 4 7 3 19 7

12. เทคโนโลยียางและพอลีเมอร์ 7 0 7

1. การบญัชี  กลุ่ม  1 1 26 1 24 1 19 1 1 22 1 29 5 121

2. การบญัชี  กลุ่ม  2  (ศูนยส์ะเดา/รร.ธรรม) 2 15 8 4 2 1 2 30

3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  กลุ่ม  1 9 24 3 22 2 17 4 5 5 18 4 23 1 27 110

4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  กลุ่ม 2 (ศูนยส์ะเดา/รร.ธรรม) 7 13 2 8 2 4 1 12 25

ยอดรวมในระดับช้ัน 677 364

รวมระดับ  ปวช.  และระดับ ปวส.

ยอดรวมทั้งส้ิน

748 293
1041

1041

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาพณชิยกรรม

319 202 162 65 153 130 10

ปวส .2 ตกค้าง
ยอดรวม

นักศึกษาปกติ นักศึกษาปกติ นักศึกษาปกติ นักศึกษาปกติ นักศึกษาปกติ นักศึกษาปกติ นักศึกษาปกติ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    Vocational  Educational  Commission

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาประจ าภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560

สาขาวิชา
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวช.3 ตกค้าง ปวส .1 ปวส .2

                       31           6 

 



4. ข้อมูลจำนวนบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท 
เพศ วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

ช ญ ป.เอก ป.โท ป.ตรี 
ต่ำกว่า  
ป.ตรี 

 

1. ผู้บริหารวิทยาลัย 4 - - 4 - -  
2. ข้าราชการคร ู 11 2 - 4 9 -  
3. ลูกจ้างประจำ 1 - - - - 1  
4. พนักงานราชการ 5 11 - - 9 7  
5. พนักงานราชการ(ครู) 17 11 - 3 25 -  
6. ลูกจ้างชั่วคราว(คร)ู 7 5 - 1 11 -  
7. ลูกจ้างชั่วคราว(จนท.) 1 7  - 6 2  
8. จ้างเหมาบริการ 8 5 - - 4 9  

รวม 54 41 - 12 64 19  
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5. ระบบโครงสร้างบริหาร 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบุคลากรได้ ร่วมคิด ร่วมทำ          
ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุงจึงกระจายอำนาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการ
บริหารงานดังนี้  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
นายธีระพัฒน์  บญุพันธุ ์

คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายธีระชยั  บญุโสดา 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายธราเทพ  นาคเผือก 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นายศราวุธ  ชุมภูราช 

 

ฝ่ายวิชาการ 
นายประมูล  ทองขาว 

งานบริหารงานทัว่ไป 
น.ส.จตุพร  ยอดศร ี

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายสุชาติ  ทองสขุ 

งานบุคลากร 
นายสรณวิชญ์  ชูพรหม 

งานการเงนิ 
นางสธุิษา บุญเรอืงขาว 

งานการบัญช ี
นางเจสดุา  สุมังคโล 

งานพัสด ุ
นายนพฐพรข์  สถิตดำรงกุลณ์

กุลณณ ์

งานอาคารและสถานที่
สถานที ่

นายประสาน หมินแดง 

งานทะเบียน 
นายธเนศ  บุญแท ้

งานประชาสมัพันธ ์
นายวัชระ  สงวนอาสน์ 

 
 

งานศูนย์ขอ้มูล 
นายธเนศ  บุญแท ้

งานวิจยัฯ 
นางวิชชุดา  คงวทิยา  

 
 งานประกันคุณภาพฯ 

นายนิโรจน์  เพ็งศร ี

งานส่งเสริมผลิตผลฯ 
นายธติิพงษ์  ทพิรัตน ์

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
         นายสุวิทย์  เชยบัวแก้ว 

งานครทูี่ปรึกษา 
นางรวีภา  อำพนันยิม 

งานปกครอง 
นายชาญศิลป์  พรเุพขรแก้ว 

 

งานแนะแนวอาชีพฯ 
น.ส.รญัชิดา แกว้ช่วง 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

น.ส.แวฮาฟเสาะห์ แวดาโอะ 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
นายกอบศักด์ิ  ดิษโสภา 

สาขางานตามสาขาวิชา          
ที่เปิดสอน 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ 
นายมานพ  บุญประเสริฐ 

งานวัดผลและประเมนิผล 
นางสาวรอฮานา  ดอืเระ๊ 

 
 
 
 
 

งานวิทยบรกิารและหอ้งสมุด 
น.ส.ธนิดา  เลขานุกจิ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายสุภาพ  สุขศรี 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายสมนึก  ธรรมชาติ 

งานความร่วมมือ 
นายพิศาล นยิมยาตรา 
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6. เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 6.1.  ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา  รอบสาม  (พ.ศ.2554 -2558)  จากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) “ด้านการอาชีวศึกษา” 

 
          6.2.  ได้รับเกียรติบัตรรางวัล องค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน สถานศึกษาขนาดเล็กระดับจังหวัด 
ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 
2558 

 
  6.3. หนังสืออนุสิทธิบัตร  อุปกรณ์ช่วยประกอบวาล์วของรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ 
       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
11 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

6.4. ได้รับเกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน โครงการสร้างเสริมคุณภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็กให้ไดม้าตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 

 
  6.5.  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2558 

 
 6.6.  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่คุณครู วัชระ สงวนอาสน์ ได้รับเกียรติให้เป็น ผู้กำกับนักศึกษา
วิชาทหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 

 
  
 



 

 
12 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

 6.7. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่คุณครู นิโรจน์ เพ็งศรี ได้รับเกียรติเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจการ
ทหารอย่างดียิง่  ศูนย์ฝึกนักศึกษาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 อำเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 

 
 6.8. ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ แก่คุณครู นิโรจน์ เพ็งศรี ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติคนดีศรีขรรค์ชัย ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ  

 
  
 6.9. ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน การประชุมวิชาการองศ์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 
37 ประจำปีการศึกษา 2558-2559  
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6.10. ได้รับเกียรติบัตร เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม ตามแบบ
ฉบับของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.)  

 
 
6.11. ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่น ไลท์เวท ระดับชาติ 

ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 
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ตอนที่ 2 
รายงานผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
เอกชนอำเภอจะนะ (การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจร) 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบริหารงานทั่วไป 

ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 
2.1 วัตถุประสงค ์

 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ........................................................................... 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................  
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิจำนวน 20,000 บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ ราคาต่ำลง 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ............................................................................................... .......... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดีมาก 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน.................................................................................................  
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................... ................................... 
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โครงการจัดทำตู้งานบริหารงานทั่วไป 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบริหารงานทั่วไป 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมือ่สิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ...........................................................................  

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ใหร้ะบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 10,000 บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ......................................................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ..................... 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ............................................................................................ ......... 
3) ด้านความร่วมมือ.............................................................. ....................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -............................................................................................................................. . 
.......................................................................................................... .................................................................... 
................................................................................................. .............................................................................  
......................................................................................................................................... ...................................... 
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โครงการปรับปรุงบอร์ดทำเนียบบุคลากร 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบุคลากร 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ...........................................................................  

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงขอ้ใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 4,863 บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 4,994 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.88 ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ ราคาต่ำลง 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ......................................................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดีมาก 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ............................................................................ ......................... 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
........................................................................................................................ ...................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................................... ........... 
 



 

 
19 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการเชิดชูเกียรติครู-บุคลากร 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบุคลากร 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ......ไม่ดำเนินโครงการ........................................... 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ..................ไม่ดำเนินโครงการ......................................... 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ....................ไม่ดำเนินโครงการ....................................... 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 32,000 บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.......................ไม่ดำเนินโครงการ................................................. 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  - 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ................................................................. .................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -............................................................................................................................. . 
............................................................................................................. ................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
............................................................................................................................................ ................................... 
 



 

 
20 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการศึกษาดูงาน-พัฒนาครูบุคลากร 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบุคลากร 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ...........................................................................  

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 300,000 บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 239,936 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.97 ของงบประมาณ

ทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ......................................................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................. ................ 
2) ด้านงบประมาณ...................................................................................... ............... 
3) ด้านความร่วมมือ.....................................................................................................  
4) ด้านอื่น ๆ .......................................................................................................... ..... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
....................................................................................................................................... ....................................... 
........................................................................................... ...................................................................................  

 
 



 

 
21 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมครู บุคลากร 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบุคลากร 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ...........................................................................  

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..................................................................... ......... 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 50,000 บาท  
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 30,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.60 ของงบประมาณทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ....................................................... .................................................. 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน............................................................................. .................... 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ.................................................................................................... . 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
..................................................................... ........................................................................... .............................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
 
 



 

 
22 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติการพัสดุ 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ...........................................................................  

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไมบ่รรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 10,000 บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 6,310 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.10 ของงบประมาณท้ังหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ......................................................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.................................................................................. ................... 
3) ด้านความร่วมมือ............................................................................. ........................ 
4) ด้านอื่น ๆ ...................................................................................................... ......... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -............................................................................................................................. . 
......................................................................................................................... ..................................................... 
....................................................................................... .......................................................................................  
........................................................................................................................................................ ....................... 
 

 



 

 
23 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการจัดซื้อชั้นวางวัสดุ อุปกรณ์ 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ..........ไม่มีการดำเนินโครงการ................................. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ..................ไม่มีการดำเนินโครงการ................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 125,904 บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ..........ไม่มีการดำเนินโครงการ................................................................ 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  - 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ............................................................................ ......................... 
4) ด้านอ่ืน ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
........................................................................................................................ ...................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
 



 

 
24 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนางานพัสดุ 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ...................ไม่ดำเนินโครงการ........................... 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ.............ไม่ดำเนินโครงการ..................................... 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ...............ไมด่ำเนินโครงการ................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 3,000 บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.........................................................................................................  

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  - 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน.................................................................................................  
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ.....................................................................................................  
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -............................................................................................................................. . 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 

 



 

 
25 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานพัสดุ 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเม่ือสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ.................ไมด่ำเนินโครงการ............................... 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................ไม่ดำเนินโครงการ..................................... 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ...................ไม่ดำเนินโครงการ................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 15,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................ไม่มีการดำเนินโครงการ........................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน.................................................................................................  
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ.....................................................................................................  
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
............................................................................................................................................................ .................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
.......................................................................... .....................................................................................................  

 



 

 
26 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ งานอาคารและสถานที่ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ...........................................................................  

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................  
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 18,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.........................................................................................................  

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดีมาก 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน.................................................................................................  
2) ด้านงบประมาณ...................................................................................... ............... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ .......................................................................................................... ..... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -............................................................................................................................. . 
..............................................................................................................................................................................  
........................................................................................... ................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
 



 

 
27 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการจัดซื้อถังดับเพลิง 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ งานอาคารและสถานที่ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ....................................................................... 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 20,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ......................................................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดีมาก 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ........................................................................... .......................... 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
....................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................................ ... 

 



 

 
28 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ งานอาคารและสถานที่ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ .....เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบไุด้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 30,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเปน็ร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ......................................................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  - 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.................................................................................... ................. 
3) ด้านความร่วมมือ................................................................... .................................. 
4) ด้านอื่น ๆ ........................................................................................................ ....... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -............................................................................................................................. . 
............................................................................................................... ............................................................... 
......................................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................................................... ................ 



 

 
29 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 2 (ตึกพาณิชยกรรม) 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ งานอาคารและสถานที่ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถปุระสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจา่ยงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 30,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.........................................................................................................  

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดีมาก 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ....................................................... ........................................................ 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -...................................................................................... ........................................ 
.............................................................................................. ................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ...................................................... 
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โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาห้องน้ำอาคารอำนวยการ 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ งานอาคารและสถานที่ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเปา้หมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 8,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ......................................................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดีมาก 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -............................................................................................................................. . 
................................................................ .............................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................ ............... 



 

 
31 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการจัดทำลูกกรงสแตนเลส ห้องประชุมเล็ก 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ งานอาคารและสถานที่ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ........................................................................... ... 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบไุด้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 50,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 49,840 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.68 ของงบประมาณทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.......................................................... ............................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดีมาก 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ......................................................................................... ............ 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................. .. 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
......................................................................................... ..................................................................................... 
.............................................................................................. ............................................................................ .... 
...............................................................................................................................................................................  

 



 

 
32 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ งานทะเบียน 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค ์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.................................................................. ............ 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 5,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 4,975 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.5 ของงบประมาณท้ังหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ......................................................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดีมาก 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน......................................................................... ........................ 
2) ด้านงบประมาณ........................................................................................... .......... 
3) ด้านความร่วมมือ................................................................................................ ..... 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
................................................................................. ............................................................................................. 
................................................................................................ .................................................................. ............ 
........................................................................................................................................................................... .... 

 



 

 
33 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการรับรายงานตัว มอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปกีารศึกษา 2560 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ งานทะเบียน 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงคข์องโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 20,000บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 12,150 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.15 ของงบประมาณทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ......................................................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดีมาก 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ........................................................................... .......................... 
3) ด้านความร่วมมือ.................................................................. ................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................... ................ 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
.............................................................................................................. ................................................................ 
................................................................................ ..............................................................................................  
................................................................................................................................................................. .............. 

 



 

 
34 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียน 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานทะเบียน 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 3,500  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 3,455บาท คิดเป็นร้อยละ 98.71 ของงบประมาณท้ังหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ......................................................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน........................................................ ......................................... 
2) ด้านงบประมาณ................................................................................................. .... 
3) ด้านความร่วมมือ............................................................................... ...................... 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
........................................................................................................................... ................................................... 
...................................................................................................... ........................................................................ 
...............................................................................................................................................................................  

 



 

 
35 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานทะเบียน 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมนิสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมือ่สิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพยีงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 40,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 29,760 บาท คิดเปน็ร้อยละ 74.4  ของงบประมาณทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ................................................................ ......................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดีมาก 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................... .............. 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ.....................................................................................................  
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... ........................ 
.......................................................................................................... .................................................................... 

 
 



 

 
36 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี 3.50 ขึ้นไป 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานทะเบียน 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 9,800 บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 9,071 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.56 ของงบประมาณท้ังหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ......................................................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ ดีมาก 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ.................................................................................... ................. 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -............................................................................................................................. . 
................................................................................................................................ .............................................. 
.......................................................................................................... .................................................................... 

 
 



 

 
37 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานทะเบียน 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ............................................................................. . 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพยีงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิจำนวน 15,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ......................................................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดีมาก 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
...............................................................................................................................................................................  



 

 
38 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์  
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานประชาสัมพันธ์ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................  
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ............................................................................. . 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 35,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 30,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.71 ของงบประมาณทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.........................................................................................................  

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดีมาก 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ........................................................................................ ............. 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................ ... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -............................................................................................................................. . 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 

 



 

 
39 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการจัดทำข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานประชาสัมพันธ์ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ............................................................................. . 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพยีงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 4,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ............... บาท คิดเป็นร้อยละ ............ ของงบประมาณทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ...........ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ............................................. 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน..................................................................................... ............ 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอ่ืน ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
...............................................................................................................................................................................  

 



 

 
40 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบคุณภาพไร้สาย  
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานประชาสัมพันธ์ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................  
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ............................................................................. . 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 10,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ............ บาท คิดเป็นร้อยละ .......... ของงบประมาณท้ังหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.........................................................................................................  

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ....................................................................................... .............. 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ........................................................................................................... .... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -............................................................................................................................. . 
............................................................................................. .................................................................................  
........................................................................................... ...................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 

 



 

 
41 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการ Open House  
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานประชาสัมพันธ์ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ............................................................................. . 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 250,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16 ของงบประมาณท้ังหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ............................................................................ ............................. 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดีมาก 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน............................................................................................... .. 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
............................................................................................. .................................................................... ............. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................... ............................................................................................................  

 



 

 
42 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการปรับปรุงโทรศัพท์ภายใน  
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานประชาสัมพันธ์ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................  
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ............................................................................. . 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 50,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ................ บาท คิดเป็นร้อยละ ......... ของงบประมาณทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ......ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -............................................................................................................................. . 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 

 



 

 
43 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการจัดทำบัตรอวยพรปีใหม่  
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานประชาสัมพันธ์ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไมบ่รรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ............................................................................. . 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน  -  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ............ บาท คิดเป็นร้อยละ ........ ของงบประมาณท้ังหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ.......................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดีมาก 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
............................................................................................. ...................................................................... ........... 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................... ..........................................................................................................  

 



 

 
44 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
45 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการจัดหาและจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวางแผนและงบประมาณ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 350,600  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.............ไม่มีการดำเนินโครงการ............................................................ 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  - 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ............................................................... ...................................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................... ................................ 
4) ด้านอื่น ๆ ................................................................................... ............................ 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.................................................................................................................. ............ 
................................................................................................................. ............................................................. 
.................................................................... .......................................................................................................... 
................................................................................................................................................ ............................... 



 

 
46 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวางแผนและงบประมาณ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบกิจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพยีงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 6,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 5,681 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.68 ของงบประมาณท้ังหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ......................................................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดีมาก 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ................................................................... .................................. 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................... ................................ 
4) ด้านอ่ืน ๆ ....................................................................................... ........................ 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -...................................................................................................................... ........ 
................................................................................................................. ............................................................. 
........................................................................ ......................................................................................................  
......................................................................................................................................................... ...................... 
 



 

 
47 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวางแผนและงบประมาณ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 2,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ........... บาท คิดเป็นร้อยละ ............ ของงบประมาณท้ังหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ............ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ............................................ 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี  
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ................................................................... .................................. 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................... ................................ 
4) ด้านอื่น ๆ ....................................................................................... ........................ 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไมม่ี -...................................................................................................................... ........ 
................................................................................................................. ............................................................. 
........................................................................ ......................................................................................................  
......................................................................................................................................................... ...................... 
 



 

 
48 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการศึกษาดูงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวางแผนและงบประมาณ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ..........ไม่มีการดำเนินโครงการ....................................... 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..........ไม่มีการดำเนินโครงการ...................................... 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 5,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ............ บาท คิดเป็นร้อยละ .......... ของงบประมาณท้ังหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ..............ไม่มีการดำเนินโครงการ....................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  - 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ................................................................... .................................. 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................... ................................ 
4) ด้านอื่น ๆ ....................................................................................... ........................ 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -...................................................................................................................... ........ 
................................................................................................................. ............................................................. 
........................................................................ ......................................................................................................  
......................................................................................................................................................... ...................... 
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โครงการจัดทำชั้นเก็บเอกสาร พร้อมประตูบานเลื่อนแบบวีว่าบอร์ด 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวางแผนและงบประมาณ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ...........ไม่มีการดำเนินโครงการ.............................. 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ............ไม่มีการดำเนินโครงการ................................ 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 6,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 5,681 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.68 ของงบประมาณท้ังหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ...........ไม่มีการดำเนินโครงการ.................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  - 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ................................................................... .................................. 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ....................................................................................... ........................ 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -...................................................................................................................... ........ 
................................................................................ .............................................................................................. 
........................................................................ ......................................................................................... ............. 
................................................................................................................................................ ............................... 
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โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานศูนย์ข้อมูล 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพยีงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 245,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 79,704 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.53 ของงบประมาณทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ......................................................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ................................................................... .................................. 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................... ................................ 
4) ด้านอืน่ ๆ ....................................................................................... ........................ 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -...................................................................................................................... ........ 
................................................................................................................. ............................................................. 
........................................................................ ......................................................................................................  
......................................................................................................................................................... ...................... 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสถานศกึษา (RMS : 2012) 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานศนูย์ข้อมูล 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ...........ไม่มีการดำเนินโครงการ................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ...........ไม่มีการดำเนินโครงการ............................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 70,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ..............ไม่มีการดำเนินโครงการ........................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  - 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ................................................................... .................................. 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................... ................................ 
4) ด้านอื่น ๆ ....................................................................................... ........................ 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -...................................................................................................................... ........ 
................................................................................................................. ............................................................. 
........................................................................ ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................ ............................... 



 

 
52 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการจัดซื้อซอร์ฟแวร์ระบบป้องกันไวรัสในระบบเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานศูนย์ข้อมูล 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ.................ไม่มีการดำเนินโครงการ.............................. 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............ไม่มีการดำเนินโครงการ........................... 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพยีงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 15,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ...................ไม่มีการดำเนินโครงการ.................................................. 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  - 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ................................................................... .................................. 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................... ................................ 
4) ด้านอื่น ๆ ....................................................................................... ........................ 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -...................................................................................................................... ........ 
................................................................................................................. ............................................................. 
........................................................................ ......................................................................................................  
......................................................................................................................................................... ...................... 
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โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 18000 BTU 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานศูนย์ข้อมูล 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 36,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเปน็ร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.........................................................................................................  

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดีมาก 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ................................................................... .................................. 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................... ................................ 
4) ด้านอื่น ๆ ....................................................................................... ........................ 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -...................................................................................................................... ........ 
................................................................................................................. ............................................................. 
........................................................................ ......................................................................................................  
................................................................................................................................................ ............................... 



 

 
54 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS For Windows 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 17,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 13,838 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.4 ของงบประมาณท้ังหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.........................................................................................................  

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ................................................................... .................................. 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ....................................................................................... ........................ 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -...................................................................................................................... ........ 
................................................................................... ........................................................................................... 
........................................................................ ............................................................................................ .......... 
................................................................................................................................................ ............................... 

 



 

 
55 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับสถานศึกษา 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 15,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 10,065 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.1 ของงบประมาณท้ังหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.........................................................................................................  

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ................................................................... .................................. 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................... ................................ 
4) ด้านอื่น ๆ ....................................................................................... ........................ 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -...................................................................................................................... ........ 
................................................................................................................. ............................................................. 
........................................................................ ......................................................................................................  
...................................................................................................................................................... ......................... 

 



 

 
56 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาฯ  
(ความรู้ประกันคุณภาพการศึกษา และ Workshop จัดทำ SAR) 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเม่ือสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 
2.1 วัตถุประสงค์ 

 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 17,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 16,970 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.82 ของงบประมาณทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.........................................................................................................  

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

  ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ................................................................... .................................. 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ....................................................................................... ........................ 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -...................................................................................................................... ........ 
........................................................... ................................................................................................................... 
........................................................................ .................................................................... .................................. 
................................................................................................................................................ ............................... 



 

 
57 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 11,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 10,977 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.79 ของงบประมาณทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ......................................................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ................................................................... .................................. 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................... ................................ 
4) ด้านอื่น ๆ ....................................................................................... ........................ 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -...................................................................................................................... ........ 
................................................................................................................. ............................................................. 
........................................................................ ......................................................................................................  
......................................................................................................................................................... ...................... 
 



 

 
58 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ทีจ่ำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 5,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 4,655 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.1 ของงบประมาณท้ังหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.........................................................................................................  

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ................................................................. .................................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................... ................................ 
4) ด้านอื่น ๆ ..................................................................................... .......................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -................................................................................................................... ........... 
................................................................................................................. ............................................................. 
..................................................................... .........................................................................................................  
................................................................................................................................................ ............................... 

 



 

 
59 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ............................................................................. . 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 20,000  บาท 
 เบิกจ่ายเกินงบประมาณ เป็นเงิน 67,865 บาท  
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ......................................................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ผ่าน 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ........................................................ ............................................. 
4) ด้านอืน่ ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไมม่ี -..............................................................................................................................  
.................................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 



 

 
60 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานส่งเสริมการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ.................ไม่มีการดำเนินโครงการ......................... 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.................ไมม่ีการดำเนินโครงการ........................... 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 15,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ..........ไม่มีการดำเนินโครงการ............................................................ 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ - 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน........................................................... ...................................... 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ.................................................................................. ................... 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
62 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมไทย  ในวันสำคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไมบ่รรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 30,000  บาท 
 เบิกจ่ายเกินงบประมาณ เป็นเงิน 33,997 บาท  
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.........................................................................................................  

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน.................................................................................................  
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ.....................................................................................................  
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -........................................................................ ...................................................... 
...................................................................... ........................................................................................................  
....................................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... .................................................................... 
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โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐาน  ระดับจังหวัด 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล  

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมือ่สิน้สุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไมบ่รรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 15,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.........................................................................................................  

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ............................................................. ........................................ 
3) ด้านความร่วมมือ.................................................................. ................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ................................................................................. .............................. 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -................................................................................................................ .............. 
.............................................................................................................................................................................. 
.................................................................. ............................................................................................................ 
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โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐาน  ระดับระดับภาค 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล  

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไมบ่รรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 20,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.........................................................................................................  

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ............................................................. ........................................ 
3) ด้านความร่วมมือ.................................................................. ................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ................................................................................. .............................. 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -................................................................................................................ .............. 
.............................................................................................................. ................................................................ 
.................................................................. ............................................................................................................  
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โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐาน  ระดับชาติ 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล  

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไมบ่รรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 35,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ......................................................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ............................................................. ........................................ 
3) ด้านความร่วมมือ.................................................................. ................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ................................................................................. .............................. 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -................................................................................................................ .............. 
.............................................................................................................. ................................................................ 
.................................................................. ............................................................................................................  
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โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบไุด้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 35,000  บาท 
 เบิกจ่ายเกินงบประมาณ เป็นเงิน 100,540บาท  
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ......................................................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ................................................................ ..................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................................................................. 
............................................................................................................ .................................................................. 
................................................................................................................................... ........................................... 
....................................................................................... ........................................................................................  

 



 

 
67 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (แก้กิจกรรม) 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 6,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ......................................................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ................................................................ ..................................... 
3) ด้านความร่วมมือ............................................................................ ......................... 
4) ด้านอื่น ๆ .................................................................................... ........................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -................................................................................................................... ........... 
........................................................................................................................ ...................................................... 
..................................................................... .........................................................................................................  
...................................................................................................................................................... ......................... 



 

 
68 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถปุระสงค ์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ..................................................... ........................... 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ................................................................... ........... 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 10,000 บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.......ไม่ใช้จ่ายงบประมาณ............................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ.......................................................................... ........................... 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
...................................................................................................................... ........................................................ 
................................................................................................................................. ............................................. 
.................................................................................... ...........................................................................................  



 

 
69 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการขับข่ีปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 4,000 บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ..................................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................. ................................ 
2) ด้านงบประมาณ......................................................................... ............................ 
3) ด้านความร่วมมือ........................................................................................ ............. 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................. .................. 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -............................................................................................................................ .. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................. ................................................................................................  

 



 

 
70 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับ จังหวัด  
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงคข์องโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 20,000 บาท 
 เบิกจ่ายเกินงบประมาณ เป็นเงิน 25,674 บาท  
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ...........ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ............................ 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ผ่าน 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน.......................................................................... ....................... 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ................................................................................................. .... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................ ................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -........................................................................................... ................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
.............................................................................................................................. ................................................. 

 



 

 
71 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับ ภาค 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ................................................... ........................... 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 25,000 บาท 
 เบิกจ่ายเกินงบประมาณ เป็นเงิน 88,905 บาท  
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ...........ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ............................ 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ผ่าน 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน.......................................................................... ....................... 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ................................................................................................. .... 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
...............................................................................................................................................................................  

 



 

 
72 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับ ชาติ 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 40,000 บาท 
 เบิกจ่ายเกินงบประมาณ เป็นเงิน 41,890 บาท  
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ...........ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ............................ 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ผ่าน 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน............................................................ ..................................... 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ................................................................................... .................. 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................................. .. 

 



 

 
73 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ............................................................................. . 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 25,000 บาท 
 เบิกจ่ายเกินงบประมาณ เป็นเงิน    บาท  
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ...........ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ............................ 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  - 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน.......................................................................... ....................... 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ................................................................................................. .... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................. ................................................ 
............................................................... .............................................................................. ................................. 
................................................................................................................................................ .............................. 
................................................................................................................. .............................................................. 

 



 

 
74 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ  
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงคข์องโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 50,000 บาท 
 เบิกจ่ายเกินงบประมาณ เป็นเงิน บาท  
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ...........ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ............................ 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ผ่าน 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน.......................................................................... ....................... 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ................................................................................................. .... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................... ......................................... 

 



 

 
75 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการ 999,999 ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวสมานฉันท์  
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเปา้หมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน -  บาท 
 เบิกจ่ายเกินงบประมาณ เป็นเงิน -  บาท  
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ...........ไมม่ีค่าใช้จ่ายในโครงการฯ............................ 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ...................................................................... ............................... 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
.................................................................................................................. ............................................................ 
................................................................................................................................ .............................................. 
...............................................................................................................................................................................  

 



 

 
76 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงคข์องโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบกิจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   40,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 6,329 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.82 ของงบประมาณท้ังหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ..................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไมมี่ 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน............................................................................................ ..... 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ.....................................................................................................  
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
............................................................................................................................................................... ............... 
.......................................................................................................... .................................................................... 
................................................................. ..............................................................................................................  

 



 

 
77 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการจัดทำสูท นักศึกษาองค์การวิชาชีพ    
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ............................................................................ .. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน  30,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 3,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของงบประมาณทั้งหมด    
 ยังไมไ่ด้เบิกจ่าย เพราะ...........ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ............................ 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดีมาก 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
................................................................... ........................................................................................................... 
................................................................................................................................. ............................................. 
...............................................................................................................................................................................  
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โครงการธนาคารขยะ 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไมบ่รรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปรมิาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   10,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 9,966 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.66ของงบประมาณทัง้หมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -................................................................... ........................................................... 
................................................................... ........................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. ............................ 
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โครงการรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงขอ้ใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   5,500  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 3,104 บาท คิดเป็นร้อยละ  56.44 ของงบประมาณทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................. ................................ 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ........................................................................................ ............. 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................. ................................ 
...............................................................................................................................................................................  
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โครงการ Big Cleaning Day   
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมือ่สิน้สุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................  
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   5,500  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 3,210 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.36 ของงบประมาณท้ังหมด    
 ยังไมไ่ด้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ................................................................................. .................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ..................................................................................................... .......... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -............................................................................................................................. . 
..................................................................................................... ......................................................................... 
...................................................................................... ........................................................................................  
............................................................................................................................................ ................................... 
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โครงการ To be number one     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรยีน นักศึกษา  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทกุประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   20,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15 ของงบประมาณทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน........................................................................................... ...... 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ.....................................................................................................  
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................... ..................................... 
................................................................ ...............................................................................................................  
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โครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................  
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   1,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณทั้งหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน.................................................................................................  
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ.....................................................................................................  
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -............................................................................................................................. . 
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
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โครงการกิจการกองลูกเสือวิสามัญ       
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   45,900  บาท 
 เบิกจ่ายเกินงบประมาณ เป็นเงิน 51,875 บาท  
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน............................................................................................ ..... 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ.....................................................................................................  
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -......................................................................................... ..................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................................ ...... 
................................................................. ........................................................... ................................................... 

 



 

 
84 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการจัดซื้อเครื่องแบบลูกเสือ     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานครูที่ปรึกษา  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค ์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................  
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ................................................................ .............. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   1,500  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ......................................................................... ............................ 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -............................................................................................................................. . 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... ........................... 



 

 
85 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ฟุตซอลคัพ     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   8,000    บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................. ................ 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ.....................................................................................................  
4) ด้านอืน่ ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
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โครงการประชมุผู้ปกครอง     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานปกครอง  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................  
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   35,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 31,090 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.82 ของงบประมาณทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ..................ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ........ 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ......................................................................... ............................ 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................. .................. 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -............................................................................................................................ .. 
......................................................................................................... ..................................................................... 
.............................................................................. ................................................................................................  
........................................................................................................................................ ....................................... 

 



 

 
87 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานแนะแนวและมีงานทำ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ........................................................................... ... 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   40,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 18,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 47 ของงบประมาณท้ังหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน............................................................ ..................................... 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ................................................................................... .................. 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -............................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. .............................................................................  
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โครงการปัจฉิมนิเทศ     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานแนะแนวและมีงานทำ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   15,000  บาท 
 เบิกจา่ยไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 13,320 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.8 ของงบประมาณท้ังหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ........................................................................... .......................... 
3) ด้านความร่วมมือ............................................................................ ......................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................... ................ 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
........................................................................................................................ ...................................................... 
................................................................................ ..............................................................................................  
................................................................................................................................................................. .............. 
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โครงการเศรษฐกิจพอเพียง     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบกิจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงขอ้ใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   5,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดีมาก 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไมมี่ 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน.......................................................................... ....................... 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ................................................................................................. .... 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
............................................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................. ................................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
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ฝ่ายวิชาการ 
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โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (จังหวัด/ภาค/ชาติ)     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานหลักสูตร  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งดว่น 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   50,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 31,425 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.85 ของงบประมาณทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ผ่าน 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบ)ุ 

1) ด้านการดำเนินงาน.................................................................................................  
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ.....................................................................................................  
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเหน็/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................... ......... 
.............................................................................................................. ................................................................ 
....................................................................... ........................................................................................................  
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โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 8 แผนกวิชา     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานหลักสูตร  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไมบ่รรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจา่ยงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   71,500  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 21,846 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.55 ของงบประมาณทั้งหมด   

  ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 
 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 

2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 
 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน............................................................................ ..................... 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ................................................................................................... .. 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... ............................... 
....................................................................................................................... ....................................................... 
...............................................................................................................................................................................  
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โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในสาขางาน 8 สาขา     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานหลักสูตร 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   30,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 13,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.83 ของงบประมาณทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ................................................................................................... .. 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................ ...................................................................... 
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โครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐาน     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวัดผลและประเมินผล  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค ์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ................................................................ .............. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   7,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจา่ย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดีมาก 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ........................................................................ ............................. 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
.................................................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
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โครงการสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ (V-NET)     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวัดผลและประเมินผล  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   5,000  บาท 
 เบิกจ่ายเกินงบประมาณ เป็นเงิน 9,120 บาท  
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ....................................................................... .............................. 
4) ด้านอืน่ ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
................................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
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โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวัดผลและประเมินผล  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพยีงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   5,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน.................................................................................................  
2) ด้านงบประมาณ.......................................................................................... ........... 
3) ด้านความร่วมมือ.....................................................................................................  
4) ด้านอื่น ๆ .............................................................................................................. . 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
................................................................................................................................................................. ............. 
............................................................................................... ............................................................................... 
............................................................................ ...................................................................................................  



 

 
97 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการประกวด ประเมินผลวิชาโครงการ     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวัดผลและประเมินผล  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   10,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 9,762 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.62 ของงบประมาณท้ังหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ผ่านการประเมิน 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน...................................................................... ........................... 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ............................................................................................. ........ 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
..................................................................... .................................................................... ..................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
...............................................................................................................................................................................  

 



 

 
98 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการจัดซื้อเก้าอ้ี     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวิทยบริการ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมือ่สิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ..................................................... ........................... 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไมบ่รรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   10,000   บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ........ดี............... 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน........................................................................................... ...... 
2) ด้านงบประมาณ.......................................................................... ........................... 
3) ด้านความร่วมมือ.....................................................................................................  
4) ด้านอื่น ๆ .............................................................................................. ................. 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -............................................................................................................................. . 
........................................................ ...................................................................................................... ................ 
............................................................................... ............................................................................................... 
................................................................ ................................................................................................ ............... 
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โครงการส่งเสริมการอ่าน     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวิทยบริการ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................  
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไมบ่รรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิจำนวน   5,000   บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ........ดี............... 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน.................................................................................................  
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ.....................................................................................................  
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -....................................................................... ....................................................... 
........................................................................................................................................................................... ... 
.............................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................... ..................................................................... 



 

 
100 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการอนุรักษ์ท้องถิ่นแดนใต้     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวิทยบริการ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไมบ่รรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไมบ่รรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.................................................... .......................... 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   6,000   บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ........ดี............... 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.......................................................................... ........................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ .............................................................................................. ................. 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -............................................................................................................................. . 
................................................................................. ............................................................................................. 
............................................................................... ................................................................................... ............ 
................................................................................................................................................................ ............... 



 

 
101 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการประกวดคำขวญั เชิญชวนเข้าห้องสมุด     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวิทยบริการ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................  
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไมบ่รรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   1,500   บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ........ดี............... 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน.................................................................................................  
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ.....................................................................................................  
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -............................................................................... ............................................... 
................................................................................................................................................... ........................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................. ............................................................. 
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โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของชาติ     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวิทยบริการ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไมบ่รรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไมบ่รรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   6,500   บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ........ดี............... 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.......................................................................... ........................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ .............................................................................................. ................. 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไมม่ี -............................................................................................................................. . 
........................................................................ ...................................................................................................... 
............................................................................... .......................................................................... ..................... 
................................................................................................................................................................ ............... 



 

 
103 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องโฮมเธียเตอร์ 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานสื่อการเรียนการสอน 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิจำนวน   17,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน.................................................................... ............................. 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ........................................................................................... .......... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -....................................................................................... ....................................... 
....................................................................................................................................... ....................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................... ..................................................... 



 

 
104 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีพื้นที่ปฏิบัติงานช่างยนต์    
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  แผนกวิชาช่างยนต์  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................  
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   25,000  บาท 
  เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงนิ 24,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.8 ของงบประมาณทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.................................................................................................. ... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................... ....................................................................... 
...............................................................................................................................................................................  

 



 

 
105 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการพัฒนาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไมบ่รรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิจำนวน   15,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน............................................................................................. .... 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ.....................................................................................................  
4) ด้านอื่น ๆ ................................................................ ............................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ .............. 
.............................................................................................................................................................................. 
.................................................................. ............................................................................................................. 



 

 
106 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา ช่างอิเล็กทรอนิกส์     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   50,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความรว่มมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................... ........................................................ 
...............................................................................................................................................................................  



 

 
107 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการพัฒนาอาคารเรียนชั่วคราวแผนกวิชาช่างก่อสร้าง     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถปุระสงค ์
 บรรลุตามวัตถุประสงคข์องโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ................................................................... ........... 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิจำนวน   15,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ.......................................................................... ........................... 
4) ด้านอื่น ๆ ................................................................. .............................................. 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -................................................................................................ .............................. 
...................................................................................................................... ........................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................... ............................................ 



 

 
108 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการจัดซือ้คอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะเก้าอ้ี       
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  แผนกวิชาการบัญชี  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบไุด้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   132,500  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไมไ่ด้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไมมี่ 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ................................................................. .................................... 
4) ด้านอืน่ ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
............................................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................................ .................................................................. 
...............................................................................................................................................................................  



 

 
109 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการพัฒนาแผนกและปรับปรุงภูมิทัศน์ แผนกเทคนิคพื้นฐาน     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน     
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ……………………………………………………………… 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ............................................................. ................... 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   30,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 14,620 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.73 ของงบประมาณท้ังหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -............................................................. ................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................... ........................................................ 
................................................................................................ ............................................................................... 
 

 



 

 
110 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  แผนกสามัญสัมพันธ์  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ……………………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ............................................................................. ... 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ......................................................................... ..... 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   5,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไมมี่ 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน........................................................... ...................................... 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ.................................................................................. ................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................. .............................................................. 
 



 

 
111 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ………………………………………………………………… 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคณุภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิจำนวน   5,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน............................................................................. .................... 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ.................................................................................................... . 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................................................................. 
............................................................... ................................................................................. .............................. 
................................................................................................................................................ .............................. 
............................................................................................................................................................................... 
 



 

 
112 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสนามฟุตซอล     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   15,000  บาท 
 เบิกจา่ยไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ............................................................................... ...................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ................................................................................................... ............ 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
.................................................................................... .......................................................................................... 
.................................................................................... ................................................................................. ......... 
..................................................................................................................................................................... .......... 
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โครงการติดตามข้อมูลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินโครงการในส่วน

อ่ืนๆ  ที่จำเป็นเร่งด่วน 
2.2 เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ.............................................................................. .. 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.......................................................................... .... 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิจำนวน   3,250บาท 
 เบิกจ่ายเกินงบประมาณ เป็นเงิน 3,675บาท  
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ................................................................................... .................. 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -................................................................... ........................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................... ......................................................................... 
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โครงการรวมพลังแห่งความภักดี     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ........................................................... ................... 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิจำนวน   -  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพยีงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ไดเ้บิกจ่าย เพราะ...........ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ............................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดีมาก 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ................................................................... .................................. 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................................................................. 
............................................................................................................... ............................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................... ........................................................................................... 
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โครงการบรรพชาอุปสมบท     
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานกิจกรรม  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิจำนวน   2,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ........................... 

 2.4 ผลการประเมนิผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไมมี่ 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเหน็/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................................................................. 
............................................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
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โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับหน่วยงานอ่ืน ๆ    
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานความร่วมมือ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมือ่สิน้สุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไมบ่รรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ.................................................................... ............ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิจำนวน   5,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 4,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 96 ของงบประมาณทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ........................................................................................................ ....... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไมม่ี -.............................................................................................................................. 
................................................................................. ............................................................................................. 
......................................................................................... ......................................................................... ............ 
.......................................................................................................................................................................... ..... 
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โครงการกิจกรรมวันครู    
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานบุคลากร 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมือ่สิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ.............................................................. .................. 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   5,040  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 4,120 บาท คิดเปน็ร้อยละ 81.75  
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไมม่ี -.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................ .................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
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โครงการทดสอบเจาะสำรวจดิน    
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานอาคารและสถานที่ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................  
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   30,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณทั้งหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.............................................................. ....................................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ .................................................................................. ............................. 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -................................................................................................................. ............. 
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................... ........................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... ........................... 
 



 

 
119 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

โครงการจ้างออกแบบอาคารหอพักนักศึกษา    
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานพัสดุ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถปุระสงค ์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิจำนวน   45,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดีมาก 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

  ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน...................................................................................... ........... 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ.....................................................................................................  
4) ด้านอ่ืน ๆ ........................................................... .................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... ..................... 
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................... .................................................................................................................... 
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โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มข้ส    
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคณุภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิจำนวน   20,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................. ................ 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอ่ืน ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................................................................. 
........................................................................ ............................................................................ .......................... 
......................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................................................................... 
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โครงการ Fix it center เพิ่มเติม   
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค ์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไมบ่รรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   1,548  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ........................................................................................ ............. 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................ ... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -..............................................................................................................................  
............................................................................. ................................................................................................. 
............................................................................................. ................................................................. ................ 
.............................................................................................................................................................................. . 
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โครงการปรับปรุงและพัฒนาโรงอาหาร 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานสวัสดิการ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ........................................................................ ........ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจา่ยตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   20,670  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงนิ ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.................................................................................................... . 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -........................................................................ ...................................................... 
..............................................................................................................................................................................  
......................................................................................................... ..................................................................... 
........................................................................................................... .................................................................... 
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โครงการปลกูดอกดาวเรือง    
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานอาคารและสถานที่ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   16,750  บาท 
 เบิกจ่ายเกินงบประมาณ เป็นเงิน 25,900 บาท  
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมนิผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.................................................................................. ............................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................... .......................................................... 
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โครงการจัดซื้อเครือปั๊มน้ำบาล    
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานอาคารและสถานที่  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ................................................................. ............. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   16,500  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพยีงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ......................................................................... ............................ 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................................................................. 
..................................................................................................................... ......................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
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โครงการติดตั้งป้ายสแตนเลส    
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานอาคารและสถานที ่ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคณุภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิจำนวน   30,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 24,944 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.15 ของงบประมาณทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมนิผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -............................................................ .................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................... ................................................................................ 
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โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 8 แผนกวิชา    
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์ ช่างเชื่อมโลหะ ช่าง
ก่อสร้าง การยางและพอลิเมอร์ การบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมือ่สิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ.................................................................. .............. 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   71,500  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 21,846 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.55 ของงบประมาณทั้งหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -................................................................... ........................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................... ......................................................................... 
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โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในสาขางาน 10 แผนกวชิา    
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์ ช่างเชื่อมโลหะ ช่าง
ก่อสร้าง การยางและพอลิเมอร์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา (ช่างยนต์ ช่าง
ไฟฟ้ากำลัง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบัญชี) 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมือ่สิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ.................................................................. .............. 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................. ................ 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   101,500  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 35,596 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.07 ของงบประมาณทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -................................................................... ........................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................... ......................................................................... 
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โครงการตามนโยบาย สอศ. 
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ค่าหนังสือเรียน นักเรียน ระดับ ปวช.  
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานวิทยบริการ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคณุภาพ เพราะ............................................................... ............... 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   1,471,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน  เป็นเงิน 1,377,960.42  บาท คิดเป็นร้อยละ 93.68  ของ

งบประมาณท้ังหมด   
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ........................................................................ ............................. 
4) ด้านอ่ืน ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................... .......................................................... 
.................................................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
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ค่าอุปกรณ์นักเรียน ระดับ ปวช. 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานการเงิน 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   338,330  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 265,650 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.52 ของงบประมาณ

ทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ................................................................................ ..................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ .................................................................................................... ........... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..................................................................................... ......................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... ......... 
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ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับ ปวช. 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานการเงิน 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค ์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบไุด้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   702,900บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 601,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.53 ของงบประมาณ

ทั้งหมด   เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................................................................. 
................................................................. ............................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................................................................... 
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เครื่องมือยืมเรียน นักเรียนระดับ ปวช.1 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   ฝา่ยวิชาการ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…ไม่ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี……. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................  
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   565,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดีมาก 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน.................................................................................................  
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -........................................................ ...................................................................... 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................... .................................................................................... 
 



 

 
133 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานแนะแนวและการมีงานทำ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมนิสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไมบ่รรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคณุภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิจำนวน   15,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดีมาก 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................................................................. 
...................................................................................... ................................................................................. ....... 
....................................................................................................................................................................... ....... 
......................................................................... ...................................................................................................... 
 



 

 
134 รายงานผลการดำเนินโครงการ กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

เร่งรัดประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานบุคลากร  
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไมบ่รรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบกิจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   189,600  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 130,120 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.63 ของงบประมาณ

ทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดีมาก 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................................................................. 
.......................................................................... .................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................................................................................... 
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จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานบุคลากร 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค ์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบกิจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน  117,600บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 79,640 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.72 ของงบประมาณทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดีมาก 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอืน่ ๆ .................................................................... ........................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -................................................................................................... ........................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................... ......................................... 
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โครงการ Fix it center  
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไมบ่รรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   778,690  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 719,363 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.35 ของงบประมาณ

ทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจา่ย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดีมาก 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ...............................................................................................................  

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................... ......................................................... 
...............................................................................................................................................................................  
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โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานทวิภาค ี
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................. ............... 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไมบ่รรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจา่ยตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิจำนวน   31,000 บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 22,570 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.81 ของงบประมาณทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน.................................................................................................  
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.................................................................. ............................................................ 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................... .......................................................................... 
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โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน  
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานครูที่ปรึกษา 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเม่ือสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ............................................................. ................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิจำนวน   25,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 24,988 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.95 ของงบประมาณทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ...................................................................... ............................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.................................................................. ............................................................ 
.................................................................................................................. ............................................................ 
..............................................................................................................................................................................  
..................................................................................................... .......................................................................... 
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โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา    
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและผู้ประกอบการ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมือ่สิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   110,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 108,691 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.81 ของงบประมาณ

ทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ......................................................................... ............................ 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................. .................. 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -............................................................................................................................ .. 
.............................................................................. ................................................................................................ 
.............................................................................. ................................................................................. ............... 
............................................................................................................................................................... ................ 
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โครงการพัฒนาครูและฝึกประสบการณ์ครู 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานหลักสูตร 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค ์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ……ไม่ได้ดำเนินการ………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   50,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเปน็ร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ...................... 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -................................................................................... ........................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................... ......................................................... 
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โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ   
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมือ่สิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ....................................................................... ....... 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน   50,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 49,965 บาท คิดเปน็ร้อยละ 99.93 ของงบประมาณทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ................................................................................ ..................... 
4) ด้านอืน่ ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไมม่ี -.............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ .................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
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โครงการอาชีวะพัฒนา    
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิจำนวน   100,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 99.973 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของงบประมาณทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ.................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
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โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมคนพิการ    
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานกจิกรรมนักเรียน นักศึกษา 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไมบ่รรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................ ................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิจำนวน   10,000 บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 9,995 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.95 ของงบประมาณท้ังหมด    
 ยังไมไ่ด้เบิกจา่ย เพราะ.............ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ........... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ........................................................... .......................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................................................................. 
....................................................................................................... ....................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
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โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 
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โครงการส่งเสริมการสอนอิสลามศึกษา    
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานหลักสูตร 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไมบ่รรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคณุภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิจำนวน  84,000  บาท 
 เบิกจ่ายเกินงบประมาณ เป็นเงิน 84,265 บาท  
 ยังไมไ่ด้เบิกจ่าย เพราะ....................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดีมาก 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมนิผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
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โครงการครูพี่เลี้ยงดูแลหอพัก    
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานสวัสดิการ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................  
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน  129,600  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 122,968 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.88 ของงบประมาณ

ทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ..................................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ............................................................. ........................................ 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ................................................................................. .............................. 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -................................................................................................................ .............. 
.............................................................................................................................................................................. 
.................................................................. ............................................................................................................ 
................................................................................................................................................... ............................ 
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โครงการพัฒนาและฝกึอบรมครูผู้สอนร่วมกับสถานประกอบการ    
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานหลักสูตรและการสอน 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพยีงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน  50,000  บาท 
 เบิกจ่ายเกินงบประมาณ เป็นเงิน 50,005 บาท  
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ........................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน.................................................................................................  
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ.....................................................................................................  
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
..................................................................................... .......................................................................................... 
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โครงการเพิ่มโอกาสการมีงานทำ (ฝึกงานต่างภาค ต่างพื้นที่)    
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานทวิภาค ี
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถปุระสงค ์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไมบ่รรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิจำนวน  87,800  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ........................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ.............................................................. ....................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................................................................. 
.......................................................................................................... ................................................................. ... 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................. .................................................................................................. 
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โครงการจัดตั้ง/พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดาให้ได้มาตรฐาน 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมือ่สิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถปุระสงค ์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน  1,305,000  บาท 
 เบิกจ่ายเกนิงบประมาณ เป็นเงิน 1,358,581 บาท  
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ........................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน.................................................................. ............................... 
2) ด้านงบประมาณ.....................................................................................................  
3) ด้านความร่วมมือ......................................................................................... ............ 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................... ......................................... 
..................................................................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................................................................... 
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โครงการจดัตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญ    
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................  
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน  35,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 34,993 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของงบประมาณท้ังหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ........................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ...................................................................... ............................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ .......................................................................................... ..................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไมม่ี -......................................................................................................................... ..... 
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................... ................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ ................... 
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โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพสถาบันศึกษาปอเนาะ 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพยีงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิจำนวน  160,000 บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 132,165 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.60  ของงบประมาณ

ทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ........................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไมมี่ 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน.................................................................................................  
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ...................................................................................... ......................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
....................................................................... ....................................................................................................... 
...................................................................................... ......................................................................................... 
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โครงการจ้างยามรักษาความปลอดภัย   
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานอาคารและสถานที่ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคณุภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ..............................................................................  

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิจำนวน  588,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 582,289 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.03 ของงบประมาณ

ทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ........................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดีมาก 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................ ................. 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ.....................................................................................................  
4) ด้านอืน่ ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................... ........................... 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
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โครงการพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาตำบล ระดับสถานศึกษา   
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ    งานความร่วมมือ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไมบ่รรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพยีงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิจำนวน  120,000  บาท 
  เบิกจ่ายเกินงบประมาณ เป็นเงิน 120,624 บาท  
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ........................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................................................................. 
................................................................................................. ............................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.................................................................................... ........................................................................................... 
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โครงการสร้างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ    งานประชาสัมพันธ์ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ............................................................. ................. 

2.3 การเบกิจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน  100,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 76,006 บาท คิดเป็นร้อยละ 76 ของงบประมาณท้ังหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ........................................................... 

 2.4 ผลการประเมนิผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบ)ุ 

1) ด้านการดำเนินงาน....................................................... .......................................... 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ.............................................................................. ....................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.............................................................................................................................. 
.......................................................................................................................... .................................................... 
.......................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
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ทุน ปวช. และปวส. 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ    งานแนะแนวและการมีงานทำ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมือ่สิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค ์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................................ 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคณุภาพของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน  5,250,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน ………… บาท คิดเป็นร้อยละ ……… ของงบประมาณท้ังหมด   

เพราะ …………………………………………. 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ........................................................... 

 2.4 ผลการประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไม่มี 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ.................................................................... ................................. 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ........................................................................................ ....................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -....................................................................................................................... ....... 
......................................................................... ..................................................................................................... 
......................................................................... ................................................................................. .................... 
.......................................................................................................................................................... ..................... 
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โครงการความร่วมมือต่างประเทศ แลกเปลี่ยน ครู นักเรียน ไทย-มาเลเซีย 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ    งานความร่วมมือ 
ตอนที ่2 ข้อมูลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น) 

2.1 วัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………………. 

2.2 เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการทุกประการ 
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณ เพราะ................................................................. ............... 
- เชิงคุณภาพ 
 บรรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการทุกประการ 
 ไมบ่รรลุตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ เพราะ.............................................................................. 

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) 
 เบิกจา่ยตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน  95,000  บาท 
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน 92,856 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.74 ของงบประมาณทั้งหมด    
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ........................................................... 

 2.4 ผลการประเมนิผลโครงการอยู่ในระดับ  ดี 
2.5 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

 ไมมี่ 
  มี (โปรดระบุ) 

1) ด้านการดำเนินงาน................................................................................................. 
2) ด้านงบประมาณ..................................................................................................... 
3) ด้านความร่วมมือ..................................................................................................... 
4) ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ) 
..................... – ไม่มี -.......................................................................... .................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................................. .................................................................. 
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