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ค าน า 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนหาดส าราญ

วิทยาคม เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2563- 30 กันยายน พ.ศ. 2564 บัดนี้งานโครงการ/กิจกรรมได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยและเป็นไป
ด้วยดีอย่างเป็นระบบ มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความน้องการ การก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา 
การวางแผนการปฏิบัติงานตามแผน การนิเทศติดตาม และประเมินโครงการ เพ่ือน าผลการประเมินโครงการ
ไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

ในการนี้ ขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ท าให้การด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่
ก าหนด  ซึ่งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม และผู้เกี่ยวข้อง ส าหรับใช้ในการพัฒนางานให้
มีความก้าวหน้าต่อไป 

 
 
 

       คณะผู้จัดท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนหาดส าราญวทิยาคม 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ภายในปี 2564  โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มุ่งพัฒนาคนให้มีทักษะ
แห่งการเรียนรู้ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสังคม มีทักษะอาชีพ 
ยึดหลักประชาธิปไตย รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ (Mission) 
 โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  มุ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล  สามารถ
ด ารงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ประสานความร่วมมือกับองค์กรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความจ าเป็นและเสริมสร้างทักษะอาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น 

3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาของตนและเข้าใจศาสนาอื่น  
มุ่งสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

4) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งให้ผู้เรียนมี
นิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสังคม 

5) สนับสนุนการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
เอ้ือต่อชุมชนในการแสวงหาความรู้และการให้บริการ 

6) ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
7) สนับสนุนการจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุขในทุกระดับ 
 

เป้าประสงค์ (Goal) 
 โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่เป้าหมายของโรงเรียน ดังนี้ 
 ด้านผู้เรียน 

1) มีคุณภาพตามมาตรฐาน  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คู่คุณธรรม  ก้าวทันวิทยาการและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2) มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  อย่างน้อย 2 ภาษา 
3) สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกได้อย่างเหมาะสมตามความถนัด

และสนใจ 
4) มีพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจเหมาะสมตามวัย 

 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) มีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2) ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นมืออาชีพ 
3) มีการพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล 



4) มีความรู้ ความสามารถและจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนสามารถ
ด ารงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ด้านการบริหารจัดการ 
1) โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการตามกรอบโครงสร้างการบริหารที่เป็นนิติบุคคล ยึดหลักธรร

มาภิบาล  และใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร 
2) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3) บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ 
4) โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5) ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
6) โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ  โดยการเพ่ิมระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่สากล เป็นที่

ยอมรับของสังคม 
 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1) ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานสากล 
2) ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีความสามารถในการใช้สื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการ  โดยการมีส่วนร่วม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
4) พัฒนาการบริการด้านต่างๆ สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ต.ค.63-ก.ย.64 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2 วางแผนการด าเนินงานโครงการ ต.ค.63-ก.ย.64 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ ต.ค.63-ก.ย.64 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

4 ด าเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ ต.ค.63-ก.ย.64 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

6 รายงานผลการด าเนินการโครงการ ต.ค.63-ก.ย.64 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์/ค่าเฉลี่ย 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ค่าเฉลี่ยท่ีได้ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   3.85 
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   4.37 
3 โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ   4.64 
4 โครงการส่งเสริมพัฒนางานแนะแนว   4.50 
5 โครงการพัฒนาห้องสมุด มาตรฐาน3D   4.60 
6 โครงการรักษ์ภาษาไทย   4.88 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ค่าเฉลี่ยท่ีได้ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ก ลุ่ ม ส า ร ะ
คณิตศาสตร์ 

  4.37 

8 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  4.00 

9 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ 

  4.00 

10 โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาศักยภาพนักกีฬา 

  4.00 

11 โครงการพัฒนางานกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ   4.00 
12 โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้าน

ศิลปะ นาฎศิลป์และดนตรี 
  4.38 

13 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  4.64 

14 โครงการพัฒนาสู่ความเป็ฯเลิศด้านเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ 

  4.63 

15 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   4.38 
16 โครงการโรงเรียนคุณธรรม    4.50 
17 โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

เศรษฐกิจพอเพียง 
  4.88 

18 โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล
ประเมินผล 

  4.81 

19 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   4.17 
20 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเรียนร่วม   3.85 
21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้

วิชาวิทยาการค านวณและโคดดิ้ง 
  4.36 

22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

  3.92 

23 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

  4.33 

24 โครงการ การขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชน
แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ท า ง วิ ช า ชี พ ” (PLC) สู่
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ส าหรับครู    

  4.09 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ค่าเฉลี่ยท่ีได้ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

25 โครงการ STEM ศึกษา   4.21 
26 โครงการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ   4.13 
27 โครงการจ้างครูและบุคลากร     4.88 
28 โครงการบริหารจัดการกลุ่มงบประมาณ   4.05 
29 โครงการบริหารจัดการงานสาธารณูปโภค   4.27 
30 โครงการยานพาหนะและการบ ารุงรักษา   4.33 
31 โครงการพัฒนางานแผนงาน   4.25 
32 โครงการพัฒนาบุคลากร   4.39 
33 โครงการสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียน   3.85 
34 โครงการอนามัยโรงเรียน   4.52 
35 โครงการอาหารกลางวัน   4.88 
36 โครงการ 5ส   4.21 
37 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบมัลติมีเดีย

และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
  4.75 

38 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และแหล่ง
เรียนรู้ 

  4.36 

39 โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษา   4.88 
40 โครงการประชาสัมพันธ์   4.29 
41 โครงการส่ ง เสริมและพัฒนางานกิจการ

นักเรียน 
  4.37 

42 โครงการ TO BE NUMBER ONE   4.11 
43 โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่   4.23 
44 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดสารเสพติด

และอบายมุข 
  3.92 

45 โครงการโรงเรียนสุจริต   4.39 
46 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและ

พัฒนางานสภานักเรียน 
  4.32 

 

สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
1. นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

2. นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติตนเป็นคนดี 
4. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

6. นักเรียนเรียนรู้การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมค าสอนและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 



8. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและประเพณี
ท้องถิ่น 

9. นักเรียนได้รับความรู้ที่นอกเหนือจากต าราและนอกห้องเรียน 

10. นักเรียนมีระเบียบวินัย 

11. นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ตรง ทักษะใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

12. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการเรียนรู้ 
13. นักเรียนได้มีการศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 

14. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ว่าการท างานให้ประสบความส าเร็จนั้น ผู้น ากลุ่มมีบทบาทส าคัญยิ่ง หาก
ผู้น าขาดคุณธรรมจริยธรรม ความอดทน อดกลั้น ความพยายาม ความมุ่งม่ัน ก็ยากที่จะท างานได้อย่างราบรื่น 

15. นักเรียนมีโอกาสได้น าองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนไปสร้างสรรค์กิจกรรม/ชิ้นงาน รูปแบบใหม่ที่
น่าสนใจ และนักเรียนแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 

16. นักเรียนมีส่วนร่วมและรู้จักการท างานเป็นทีม ซึ่งต้องมีการวางแผนร่วมกัน ปฏิบัติงานตามแผนที่
วางไว้ รู้จักการประเมินผล และปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามความเหมาะสม 

17. นักเรียนเกิดความรักและมีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ด้านดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

18. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สนุกสนานกับการเรียนรู้ควบคู่กิจกรรม แสดงออกถึงการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข  

 

ปัญหาอุปสรรคที่พบ 
1. กิจกรรมบางกิจกรรมเกิดความล่าช้า เนื่องจากเวลาไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 
2. การเบิกใช้เงินงบประมาณมีความล่าช้า ไม่ทันต่อการจัดกิจกรรม 

3. กิจกรรมบางกิจกรรมมีค่าใช้จ่ายสูง  
4. ครูผู้รับผิดชอบโครงการมีภาระงานอื่นมาก ท าให้มีเวลาในการจัดกิจกรรมน้อย 

5. กิจกรรมบางกิจกรรมตรงกับกิจกรรมเร่งด่วนของหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
กิจกรรมอื่นเข้ามาแทรกซ้อน ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้  

6. สิ่งอ านวยความสะดวก และปัจจัยด้านก าลังคน เพื่อการบริหารงาน/โครงการให้บรรลุนโยบายของ
โรงเรียนมีไม่พียงพอ 

๗. ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ท าให้การด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีมีความคลาดเคลื่อน/เปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินกิจกรรมไปบ้าง 
 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
1. โครงการบางโครงการควรใช้เวลาให้มากกกว่านี้ กิจกรรมควรมีความหลากหลาย 
2. การจัดกิจกรรมกีฬาสี ครูควรดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด  
3. ในการจัดกิจกรรม ครูต้องดูแลนักเรียนเป็นพิเศษ เนื่องจากอาจมีบุคคลภายนอกเข้ามายุ่งเกี่ยว ซึ่ง

จะท าให้นักเรียนเกิดความขัดแย้งกันหรือท าเรื่องที่เสียหาย/ไม่สมควรได้ 
 
 
 
 
 



แบบติดตามการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ค าชี้แจง  โปรดกรอกข้อความหรอืใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
๑. ช่ืองาน/โครงการ …………………………………………………………………. กลยุทธ์โรงเรียนที่ .................. 
๒. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ .................................................................................................................................................. 
๓.  ด าเนินการเสร็จแล้ว  ยังไม่ด าเนินการ เพราะ.......................................................................................... 
๔. ระยะเวลาที่ด าเนินงาน/โครงการ (ระบุชัดเจน) ................................................................................................................ 
๕. ประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอในการด าเนินงาน/โครงการ 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม ร่องรอยการท างาน 
เอกสารหลกัฐาน และ

หรือตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านบริบท       
1. โครงการก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายที่ขัดเจน       
2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ       
3. มีหลักฐานและข้อมูลในการด าเนินงาน       
4. ไดร้ับการสนับสนุนและความรว่มมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานท่ีเกี่ยวข้อง 

      

5. มีสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานท่ีดี       
ด้านปัจจัย       
1. จ านวนบุคลากรที่ร่วมโครงการ/งานเพียงพอ       
2. จ านวนของวัสด-ุอุปกรณ์การด าเนินงานเพียงพอ       
3. ระยะเวลาในการด าเนินงานเหมาะสม       
4. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานเพียงพอ       
ด้านกระบวนการ       
1. บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถในการด าเนินงาน       
2. มีวิธีการในการด าเนินงานถูกตอ้งเป็นกระบวนการ       
3. การด าเนินงานเป็นไปตามก าหนดเวลา       
4. งบประมาณที่ใช้เป็นประโยชน์ คุ้มค่าต่อการเรยีนรู้       
ด้านผลผลิต       
1. ผลการด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย       
2. ผลการด าเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน       
3. ผลการด าเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/ครู       
4. ผลการด าเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน       
5. ผลการด าเนินงานคุ้มคา่ เหมาะสมกับงบประมาณ       
6. ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโดยภาพรวม       

รวม       
 

ลงช่ือ ................................................... ผู้ประเมินโครงการ 

                                                (......................................................) 


