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ค าน า 
 
 แผนปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 เป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อน
การบริหารจัดการศึกษา ให้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจ า โดยสอดคล้องตามวิสัยทัศน์
ของโรงเรียน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
ภายใต้การด าเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในโรงเรียน  โดยมีกลุ่มงานนโยบายและแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบ
ดูแล นิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการและงานประจ าของกลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้  
และกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจ าเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 
 โรงเรียนได้มอบหมายให้ทุกกลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงาน จัดท ารายงานผล   
การด าเนินงานภายหลังการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานโดยงานนิเทศ ติดตาม กลุ่มงาน
นโยบายและแผนงานได้รวบรวมข้อมูลในการด าเนินงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติราชการ  
ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วรายงานผลในล าดับต่อไป 
 ทางกลุ่มงานนโยบายและแผนงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางโรงเรียนโดยฝ่ายบริหาร กลุ่มบริหารงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  และกลุ่มงานต่าง ๆ จะน าข้อมูลที่ ได้จากรายงานฉบับนี้  ไปใช้ในการพัฒนา  
กรอบการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการโดยวงจรงานคุณภาพ (PDCA) ต่อไป  
 
 
            กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 
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รายงานผลการนิเทศ ติดตาม  
ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจ าตามแผนปฏิบัติราชการ 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
 
 งานนิเทศ ติดตาม กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับมอบหมายให้นิเทศ
ติดตามการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม ซึ่งตอบสนองโครงการและงานประจ าของกลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้และกลุ่มงานต่าง ๆ ให้ด าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้จัดท าไว้ โดยด าเนินการจัด
กิจกรรมขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และมีเป้าหมายการด าเนินงานแบ่งเป็น 4 ด้าน  
คือ ด้านผู้เรียน ด้านระบบการเรียนรู้ ด้านระบบการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ ซึ่งงานนิเทศ
ติดตาม จะช่วยก ากับ ติดตามและดูแลให้การจัดกิจกรรมสามารถด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
และบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้  อีกทั้งยัง มีส่วนช่วยปรับปรุง แก้ไข  
หากการด าเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นกลุ่มงานนโยบายและแผนงานจึงได้มีการก าหนดให้
ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมในทุกภาคเรียน เพื่อรายงานข้อมูลสรุปผลการจัดกิจกรรม  
อีกทั้งยังถือเป็นการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการเพ่ือเป็นสารสนเทศของโรงเรียนต่อไป 
 ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562 ได้ก าหนดให้กลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้   
กลุ่มงานต่าง ๆ จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมและส่งรายงานดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม  
พ.ศ. 2562 โดยให้กลุ่มงานนโยบายและแผนงานรวบรวม วิเคราะห์ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
ทั้งนี้กลุ่มนโยบายและแผนงานขอน าเสนอข้อมูลดังประเด็นต่อไปนี ้
 1. การส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจ าตามแผนปฏิบัติราชการ ภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
 2. ข้อมูลการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจ าตามแผนปฏิบัติราชการ    
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย 
  2.1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงาน
ประจ าตามแผนปฏิบัติราชการ 
  2.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงคข์องกิจกรรมกับการจัดกิจกรรม 
  2.3 การประเมินผลการบรรลุความส าเร็จของกิจกรรมตามตัวชี้วัด 
  2.4 สรุปผลการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม 
 3. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ
และงานประจ าของงานนิเทศ ติดตาม 
   
 
 
 
 
 



 
 

1. การส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจ าตามแผนปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 2  
   ปีการศึกษา 2562 
 

 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มงานนโยบายและแผนงานได้ก าหนดให้กลุ่มบริหารงาน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มงานต่าง ๆ  จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมและส่งรายงานดังกล่าวให้เสร็จสิ้น
ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มงานต่าง ๆ ในการจัดท าและส่งรายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรมตามก าหนดเวลาดังกล่าว สรุปได้ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  การส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจ าตามแผนปฏิบัติราชการ  
                 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562 
 
 

ส่งรายงานผลตามระยะเวลาที่ก าหนด ส่งรายงานลา่ช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด 
1. ส านักงานผู้อ านวยการ ไม่มีกลุ่มบริหารงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

/กลุ่มงาน ที่ส่งรายงานล่าช้ากว่าระยะเวลา
ที่ก าหนด 

2. กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 
3. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
4. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
7. กลุ่มงานประชาสัมพันธ ์
8. กลุ่มงานแนะแนว 
9. กลุ่มงานห้องสมุด 
10. กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
11. กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
12. กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์ 
13. กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 
14. กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ 
15. กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
16. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
17. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
18. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
19. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
20. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่2 ภาษาจีน 
21. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
22. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
23. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
24. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
25. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
26. โครงการห้องเรียนพิเศษ 
27. โครงการห้องเรียนพิเศษ MLP 



 
 

ตารางที่ 1  การส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจ าตามแผนปฏิบัติราชการ  
                 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562 (ต่อ) 
 

ส่งรายงานผลตามระยะเวลาที่ก าหนด ส่งรายงานลา่ช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด 
28. โครงการห้องเรียนพิเศษ EST ไม่มีกลุ่มบริหารงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

/ กลุ่มงาน ที่ส่งรายงานล่าช้ากว่าระยะเวลา
ที่ก าหนด 

29. โครงการห้องเรียนพิเศษ GSP 
30. โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE 
31. โครงการห้องเรียนพิเศษ SME 
32. โครงการห้องเรียนพิเศษ SMBP 

    
 จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่าทุกกลุ่มงาน ทั้งในส่วนกลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน 
ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจ าตามแผนปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 ตามระยะเวลาที่ก าหนดครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100  
  
2. ข้อมูลการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจ าตามแผนปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 2   
   ปีการศึกษา 2562 
 

 ข้อมูลการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจ าตามแผนปฏิบัติราชการ    
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย 
 

 2.1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจ า 
ตามแผนปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
      จากการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจ า 
ตามแผนปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของทุกกลุ่มงาน สามารถจ าแนกการรายงานที่มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์ตามแนวทางที่โรงเรียนก าหนดได้ดังตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2  ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจ า  
                ตามแผนปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 

ข้อมูลครบถ้วนสมบรูณ ์ ข้อมูลไม่ครบถ้วน / ปรับเปลี่ยน /แก้ไข 
1. ส านักงานผู้อ านวยการ 1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
2. กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 4. กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์ 
5. กลุ่มงานประชาสัมพันธ ์ 5. โครงการห้องเรียนพิเศษ SMBP 
6. กลุ่มงานแนะแนว  
7. กลุ่มงานห้องสมุด  
8. กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 
 



 
 

ตารางที่ 2  ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจ า  
               ตามแผนปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 
 

 

ข้อมูลครบถ้วนสมบรูณ ์ ข้อมูลไม่ครบถ้วน / ปรับเปลี่ยน /แก้ไข 
9. กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  
10. กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน  
11. กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์  
12. กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา  
13. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
14. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์  
15. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
16. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
17. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่2 ภาษาจีน  
18. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา  
19. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
20. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
21. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
22. โครงการห้องเรียนพิเศษ  
23. โครงการห้องเรียนพิเศษ MLP  
24. โครงการห้องเรียนพิเศษ EST  
25. โครงการห้องเรียนพิเศษ GSP  
26. โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE  
27. โครงการห้องเรียนพิเศษ SME  

 
 

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริหารงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงานที่จัดท ารายงาน
ข้อมูลผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจ าตามแผนปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตรงตามแบบฟอร์มที่กลุ่มงานนโยบายและแผนงานก าหนด มีทั้งหมด 27 กลุ่มงาน  
ส่วนที่มีเนื้อหาไม่ครบถ้วนหรือต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลบางส่วน มีทั้งหมด 5 กลุ่มงาน ซึ่งกลุ่มงานนโยบาย
และแผนงานได้ให้ค าแนะน าและมอบหมายให้กลุ่มงานดังกล่าวปรับแก้ไขเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจ า 
ตามแผนปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 แสดงเป็นร้อยละได้ดังแผนภาพที่ 1  

 
 
 
 
 
 



 
 

แผนภาพที่  2 
ความครบถ้วนสมบรูณ์ของข้อมูลการรายงานผลการจัดกิจกรรม 

โครงการและงานประจ า ตามแผนปฏิบัติราชการ  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2562 

 

 
 

 จากแผนภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่ารายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจ าตาม
แผนปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 84 
และที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุงแก้ไข คิดเป็นร้อยละ 16 
 

 2.2  ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของกิจกรรมกับการจัดกิจกรรม        
       จากรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจ าตามแผนปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 ของกลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงานต่าง ๆ พบว่ามีการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจ าต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน และมีการด าเนินกิจกรรม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100  
 

 2.3  การประเมินผลการบรรลุความส าเร็จของกิจกรรมตามตัวชี้วัด 
       การรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจ าตามแผนปฏิบัติราชการ  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของกลุ่มบริหารงาน  กลุ่มสาระการเรียนรูแ้ละกลุ่มงานต่าง ๆ พบว่าส่วนใหญ่
มีการประเมินผลการบรรลุความส าเร็จของกิจกรรมตามตัวชี้วัดด้านปริมาณและด้านคุณภาพอย่างชัดเจน  
โดยก าหนดเป้าหมายและผลผลิตเป็นร้อยละหรือจ านวนที่สอดคล้องกับความต้องการตามวัตถุประสงค์   
ของการจัดกิจกรรม   
 

 2.4 สรุปผลการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม 
      การรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจ าตามแผนปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 ของกลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงานต่าง ๆ มีการประเมินผลโดยภาพรวม 
พบว่า กิจกรรมที่ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับผู้เรียน 
และมีประสิทธิผลในการด าเนินงานเป็นที่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  

ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
84%

ข้อมูลไม่ครบถ้วน / ปรับเปลีย่น /แก้ไข
16%

ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อมูลไม่ครบถ้วน / ปรับเปลีย่น /แก้ไข



 
 

3. ปัญหา  อุปสรรค  ข้อเสนอแนะของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานตามโครงการ  
    และงานประจ าของงานนิเทศ ติดตาม  
 จากการตรวจสอบการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจ าตามแผนปฏิบัติราชการ  
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562 ของกลุ่มบริหารงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงานต่าง ๆ  
งานนิเทศ ติดตาม พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน คือการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ของบางกลุ่มงาน ยังใช้แบบฟอร์มเดิมในการรายงาน ส่งผลให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ฝ่ายนิเทศ 
ติดตามต้องการ ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวงานนิเทศ ติดตาม กลุ่มงานนโยบายและแผนงานได้หาแนวทางแก้ไข 
โดยการตรวจสอบรายงานผลการจัดกิจกรรมอย่างละเอียด  ปรับแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง และส่งรายงานคืน  
ไปยังกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้รับผิดชอบทุก ๆ 
กลุ่มงาน  
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้รายงาน 
                (นางสาวปิตินันท์  น้อมเกตุ) 

หัวหน้างานนิเทศ ติดตาม กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


