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รายงานผลการนิเทศ ติดตาม  

ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการ 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

 
 งานนิเทศ ติดตาม กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับมอบหมายให้นิเทศ
ติดตามการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ซึ ่งตอบสนองโครงการและงานประจำของกลุ ่มบริหารงาน  
กลุ ่มสาระการเรียนรู้และกลุ ่มงานต่าง ๆ ให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัต ิราชการที ่ได ้จ ัดทำไว้  
โดยดำเนินการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานสากล มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และมีเป้าหมายการดำเนินงาน
แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านระบบการเรียนรู้ ด้านระบบการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ 
ซึ่งงานนิเทศติดตามจะช่วยกำกับ ติดตามและดูแลให้การจัดกิจกรรมสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ  
มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้  อีกทั้งยังมีส่วนช่วยปรับปรุง 
แก้ไข หากการดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนั ้นกลุ ่มงานนโยบายและแผนงานจึงได้มี  
การกำหนดให้ผู ้ร ับผิดชอบจัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมในทุกภาคเรียน เพื ่อรายงานข้อมูลสรุปผล  
การจัดกิจกรรม อีกทั้งยังถือเป็นการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อเป็นสารสนเทศ 
ของโรงเรียนต่อไป 
 ในภาคเร ียนท ี ่  2 ป ีการศ ึกษา 2564 ได ้กำหนดให้กล ุ ่มบร ิหารงาน กล ุ ่มสาระการเร ียนรู้   
กลุ่มงานต่าง ๆ จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมและส่งรายงานดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน  
พ.ศ. 2564 โดยให้กลุ ่มงานนโยบายและแผนงานรวบรวม วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 
ทั้งนี้กลุ่มนโยบายและแผนงานขอนำเสนอข้อมูลดังประเด็นต่อไปนี้ 
 1. การส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการ ภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
 2. ข้อมูลการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการ    
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 
  2.1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลการรายงานผลการจ ัดกิจกรรมตามโครงการ 
และงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการ 
  2.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของกิจกรรมกับการจัดกิจกรรม 
  2.3 การประเมินผลการบรรลุความสำเร็จของกิจกรรมตามตัวชี้วัด 
  2.4 สรุปผลการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม 
 3. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ จากการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลผลการจัดกิจกรรม 
ตามโครงการ และงานประจำของงานนิเทศ ติดตาม 
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1. การส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 2  
   ปีการศึกษา 2564 
 

 ในภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานนโยบายและแผนงานได้กำหนดให้กลุ ่มบริหารงาน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มงานต่าง ๆ  จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมและส่งรายงานดังกล่าวให้เสร็จสิ้น
ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ ่มงานต่าง ๆ ในการจัดทำและส่งรายงาน  
ผลการดำเนินกิจกรรมตามกำหนดเวลาดังกล่าว สรุปได้ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที ่ 1  การส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจำตามแผนปฏิบัต ิราชการ  
                 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564 
 

 

ส่งรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งรายงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด 
1. กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 1. สำนักงานผู้อำนวยการ 
2. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 2. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 3. กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ 
4. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
5. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์          5. โครงการห้องเรียนพิเศษ SMBP 
6. กลุ่มงานแนะแนว 66 
7. กลุ่มงานห้องสมุด 
8. กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9. กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
10. กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 
11. กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
12. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
13. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
14. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
15. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี2 ภาษาจีน 
16. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
17. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
18. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
19. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
20. โครงการห้องเรียนพิเศษ 
21. โครงการห้องเรียนพิเศษ MLP 
22. โครงการห้องเรียนพิเศษ EST 
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23. โครงการห้องเรียนพิเศษ GSP 
24. โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE 
25. โครงการห้องเรียนพิเศษ SME 
26. โรงเรียนวิถีพุทธ 

  
 จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่ากลุ่มงานที่ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจำตาม
แผนปฏิบัติราชการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตรงตามเวลาที่กำหนด จำนวน 26 กลุ่มงาน คิดเป็นร้อย
ละ 83.87 และกลุ่มงานที่ส่งรายงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 5 กลุ่มงาน คิดเป็นร้อยละ 16.12 
 
2. ข้อมูลการรายงานผลการจ ัดก ิจกรรมตามโครงการและงานประจำตามแผนปฏิบ ัต ิราชการ  
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 
 

 ข้อมูลการรายงานผลการจ ัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจำตามแผนปฏิบ ัต ิราชการ    
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 
 
 

 2.1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจำ 
ตามแผนปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
 จากการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจำ  
ตามแผนปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มงานที่ส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด 
จำนวน 26 กลุ ่มงาน  ฝ่ายนิเทศ ติดตามสามารถจำแนกรายงานที ่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล 
ได้ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจำ  
                ตามแผนปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 
 

ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อมูลไม่ครบถ้วน / ปรับเปลี่ยน /แก้ไข 
1. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 1. กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
2. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 3. กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 
4. กลุ่มงานแนะแนว 4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. กลุ่มงานห้องสมุด 5. กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
6. กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  
7. กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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9. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
10. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี2 ภาษาจีน 
11. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
12. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
13. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
14. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
15. โครงการห้องเรียนพิเศษ 
16. โครงการห้องเรียนพิเศษ MLP 
17. โครงการห้องเรียนพิเศษ EST 

 
ตารางที่ 2  ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจำ  
                ตามแผนปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 
 

ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อมูลไม่ครบถ้วน / ปรับเปลี่ยน /แก้ไข 
 18. โครงการห้องเรียนพิเศษ GSP  
19. โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE 
20. โครงการห้องเรียนพิเศษ SME 
21. โรงเรียนวิถีพุทธ 

 

  จากการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจำ  
ตามแผนปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มงานที่ส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด 
จำนวน 26 กลุ่มงาน พบว่ามีกลุ่มงานจำนวน 21 กลุ่มงานส่งรายงานแผนปฏิบัติราชการ ครบถ้วนสมบูรณ์  
คิดเป็นร้อยละ 80.76 และกลุ่มงานที่มีข้อมูลบางส่วนต้องปรับปรุงแก้ไข จำนวน 5 กลุ่มงาน คิดเป็นร้อยละ 
19.23  ซึ่งทางกลุ่มงานนิเทศ ติดตามได้ดำเนินการให้แต่ละกลุ่มงานปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และส่งกลับคืนมายัง
ฝ่ายแผนงานเป็นที่เรียบร้อย   ดังแผนภาพที่ 1 
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แผนภาพที่ 1  ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจำ  
                   ตามแผนปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2  ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของกิจกรรมกับการจัดกิจกรรม        
 
 
 
      
 2.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับการจัดกิจกรรม 
 จากรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2564  มีกิจกรรมทั ้งส ิ ้น 123 กิจกรรม โดยมีการดำเน ินการจ ัดกิจกรรม 97 กิจกรรม  
ค ิดเป ็นร ้อยละ 78.86 และไม ่ ได ้ดำเน ินการจ ัดก ิจกรรม 26 กิจกรรม ค ิด เป ็นร ้อยละ 21.13  
โดยกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการนั้นมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมตาม
โครงการและงานประจำต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และดำเนินการภายใต้มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด         
 

 2.3 การประเมินผลการบรรลุความสำเร็จของกิจกรรมตามตัวช้ีวัด 
       การรายงานผลการจ ัดก ิจกรรมตามโครงการและงานประจำตามแผนปฏิบ ัต ิราชการ  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงานต่าง ๆ พบว่ากิจกรรม
ที่มีการดำเนินการจำนวน 97 กิจกรรม มีการประเมินผลการบรรลุความสำเร็จของกิจกรรมตามตัวชี้วัด 
ด้านปริมาณ และด้านคุณภาพอย่างชัดเจน โดยกำหนดเป้าหมาย และผลผลิตเป็นร้อยละหรือจำนวน 
ที่สอดคล้องกับความต้องการตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม  โดยมีผลการประเมินการบรรลุเป้าหมาย
ความสำ เร ็ จ ในการจ ั ดก ิ จกรรม ในระด ับด ี มาก  จำนวน 79 ก ิ จกรรม  ค ิ ด เป ็ นร ้ อยละ  81.44   
และผลการประเมินในระดับด ีจำนวน 18 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 18.55 ซึ่งแสดงไว้ในแผนภาพที่ 2  

ข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์ 80.76% 

ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
/ปรับเปลี่ยน /

แก้ไข
19.23 %
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แผนภาพที ่  2     การประเม ินผลการบรรล ุความสำเร ็จของก ิจกรรมตามแผนปฏิบ ัติ ราชการ  

                                  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตามโครงการ  
    และงานประจำของงานนิเทศ ติดตาม  
 จากการตรวจสอบการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการ  
ภาคเร ียนที่  2 ป ีการศึกษา 2564 ของกลุ ่มบร ิหารงาน กล ุ ่มสาระการเร ียนรู้ และกลุ ่มงานต่าง ๆ  
งานนิเทศ ติดตาม พบว่าปัญหาและอุปสรรคของการจัดกิจกรรมในภาคเรียนนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนต้องปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ online 
100 เปอร์เซ ็นต์ ตลอดภาคเรียน จึงมีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัต ิราชการทั ้งหมด  
ทางกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม จึงให้ข้อเสนอแนะ / คำแนะนำให้แต่ละกลุ่มงานปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ และสอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้  
  ในส่วนของการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของบางกลุ่มงานที่ต้องแก้ไข ทางกลุ่ม
งานนิเทศ ติดตามได้ปรับแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง และส่งรายงานคืนไปยังกลุ่มงาน เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้รับผิดชอบทุก ๆ กลุ่มงาน 
 
 

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

    หัวหน้างานนิเทศ ติดตาม กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 

ดีมาก
81.44 %

ดี
18.55 %


