บทนำ
โครงร่ ำงองค์ กร (Organizational Profile)
1 .ลักษณะองค์กร (Organizational Description)
ก. สภำพแวดล้ อมขององค์ กร (Organizational Environment)
โรงเรียนกะทู้วิทยา เป็ นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจาอาเภอ ขนาดกลาง ตังอยู
้ ่เลขที่ 51 หมู่ 6 ถนน
วิชิตสงคราม ตาบลกะทู้ อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83120 มีเนื ้อที่ 66 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา
มีเขตพื ้นที่บริการ 2 ตาบล คือ ตาบลกะทู้ และตาบลป่ าตอง เปิ ดสอนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 – 6 เป็ น
โรงเรียนสหศึกษา เข้ าร่วมโครงการด้ านการจัดการศึกษา และเป็ นต้นแบบการจัดการศึกษา โดยได้ รับป้าย
เกียรติบตั รและรางวัลที่สาคัญ ดังนี ้
1. โรงเรียนได้ รับรางวัลชมเชย โครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
มัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจาปี การศึกษา 2558 และปี การศึกษา 2559
2. โรงเรียนในโครงการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้ นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ ปี 2558
3. โรงเรียนส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้ านวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(หลักสูตรห้ องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.) ปี พ.ศ. 2556
4. โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้ านการศึกษา) ปี พ.ศ. 2556
5. โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2556
6. โรงเรียนนาร่องการสร้ างวัฒนธรรมวิจยั ปี พ.ศ. 2556
7. โรงเรียนในโครงการอนุรกั ษ์ พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปี พ.ศ. 2555
8. โรงเรี ยนประชาธิปไตยตัวอย่างต้ นแบบ ปี พ.ศ. 2555
9. โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม พ.ศ. 2555
10. โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอาเภอ หนึง่ โรงเรียนในฝั น พ.ศ. 2549
(1) หลักสูตร (Product

Offerings)

โรงเรี ยนจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยได้ ดาเนินการพัฒนา
หลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับหลักสูตรโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ตอบสนองความต้ องการและความคาดหวังของนัก เรี ย น
ผู้ปกครอง ชุมชน จัดกิ จกรรมพัฒนาผู้เรี ยนและกิจ กรรมเสริ ม หลากหลายรูปแบบ รวมทัง้ จัดให้ นักเรี ยนฝึ ก
ประสบการณ์ด้านอาชีพในสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ มีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์และมีสมรรถนะ
ที่สาคัญตามหลักสูตร โดยได้ เปิ ดสอนหลักสูตรส่งเสริ มศักยภาพของผู้เรียน ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3
จานวน 5 หลักสูตร เละระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6 จานวน 3 หลักสูตร ดังนี ้
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ตำรำง 1 : หลักสูตรที่เปิ ดสอน
หลักสูตรระดับชัน้ ม.1 – ม.3
1. ส่งแสริมความสามารถวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
2. ส่งเสริมความสามารถคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3. ส่งเสริมความสามารถภาษาต่างประเทศ
4. ส่งเสริมความสามารถเทคโนโลยี
5. ส่งเสริมทักษะอาชีพ

หลักสูตรระดับชัน้ ม.4 – ม.6
1. ส่งแสริมความสามารถวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
2. ส่งเสริมความสามารถคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
3. ส่งเสริมความสามารถภาษาอังกฤษ จีน มลายู

(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ ำนิยม (VISION, MISSION and VALUES)
วิสัยทัศน์ (VISION) “ภายในปี 2020 จัดการศึกษาสู่สากล ภูมิใจในความเป็ นไทย ยึดมัน่ วัฒนธรรม
ประชาธิ ป ไตย บนวิ ถี แห่ งความพอเพี ย ง: World - Class Education Pride of Culture Democracy Value
Sufficiency Economy within 2020”
พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนาผู้เรียนให้ มีทกั ษะในศตวรรษที่ 21 และมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูม่ าตรฐานสากล
3. พัฒนาอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
4. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ด้ วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมชุมชนให้ มีสว่ นร่วม และเชื่อมัน่ ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
6. พัฒนาครูและบุคลากรให้ มีศกั ยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
7. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
8. มีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ
ค่ ำนิยม (CORE VALUE) ค่านิยมองค์กร : KATHU
K : Knowledge สร้ างองค์ ค วามรู้ ด้ วยตนเอง A: Attitude มี เจตคติ ที่ ดี T :Teaching จัด การ
เรียนรู้ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ H : Honour ดารงไว้ ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี U : Unity สามัคคี เป็ นหนึ่งเดียว
สมรรถนะหลักของโรงเรียน (Core Competencies)
โรงเรียนเป็ นศูนย์ การเรี ยนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ด้ านการศึกษา) โรงเรี ยนเปิ ดสอน
หลักสูตรห้ องเรี ยนพิ เศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ครูและบุคลากรมีความสามารถ ความ
มุง่ มัน่ และสอนตรงสาขาวิชา มีภาคีเครือข่ายที่เข้ มแข็ง
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร (WORKFORCE Profile)
โรงเรียนมีความพร้ อมด้ านครูและบุคลากร สอนตรงตามวิชาเอก ได้ รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่ น ได้ แก่ องค์ การบริ หารส่วนจังหวัดภูเก็ ต และเทศบาลเมืองกะทู้ จัดสรรงบประมาณเพื่ อจัดจ้ าง
ครู บ างสาขาวิช าที่ จ าเป็ น เช่ น ครู น าฏศิ ลป์ ครู ดนตรี สากล ครู ภาษามลายู และครู สอนภาษาต่างประเทศ
ในส่วนของฝ่ ายบริ ห าร โรงเรี ย นขาดต าแหน่ งรองผู้อ านวยการ โดยได้ จัดให้ ครู ป ฏิ บัติ ห น้ าที่ แทน จัดให้ มี
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติ หน้ าที่ ของบุคลากรทุกภาคเรี ยน โดยภาพรวมบุคลากรมีผลการประเมิน
ดี-ดีมาก จานวนครูเปลี่ยนแปลงตามจ านวนนักเรี ยนในแต่ละการศึกษา ในปี การศึกษา 2560 มีข้าราชการครู
จานวน 48 คน
ตำรำง 2 : จำนวนบุคลำกร จัดกลุ่มตำมสำขำวิชำ และวุฒกิ ำรศึกษำ
วุฒิการศึกษา
กลุ่มวิชา
1. บริ หารการศึกษา
2. ภาษาไทย
3.คณิตศาสตร์
4. วิทยาศาสตร์
5. สังคมศึกษา

ปริญญา ปริญญา
ตรี
โท

1
5
6
9
4

2
2

วุฒิการศึกษา
รวม

กลุ่มวิชา

ปริญญา
ตรี

1
5
8
9
6

6. สุขศึกษา
7. ศิลปศึกษา
8. การงานอาชีพ ฯ
9. ภาษาต่างประเทศ
10. แนะแนว

3
2
2
7
1

ปริญญา
โท

3
1

รวม

3
2
5
7
2

ข้ อมูล : 10 มิถนุ ายน 2560 (ไม่รวมครูอตั ราจ้ าง)

โรงเรียนกาหนดระบบโครงสร้ างการบริหารงานบุคลากร เปิ ดโอกาสให้ ทกุ คนใช้ ศกั ยภาพในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ ภายใต้ การบริหารแบบมีสว่ นร่วมและบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยแบ่งกลุม่ บุคลากรตามลักษณะงานของโรงเรียน ดังนี ้
1. กลุม่ บริหาร ดาเนินการกาหนดนโยบายตามวิสยั ทัศน์ และกากับการนานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ประกอบด้ วยหัวหน้ ากลุม่ 4 กลุม่ คือ กลุม่ อานวยการ กลุม่ บริหารงานวิชาการ กลุม่ บริหารกิจการนักเรียน
และกลุม่ บริหารทัว่ ไป
2. กลุม่ หัวหน้ างาน มีหน้ าที่นานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ จัดทาแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และ
ดาเนิน การให้ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานโครงการ ประกอบด้ วย หัวหน้ ากลุม่ สาระ
การเรียนรู้ หัวหน้ าระดับ หัวหน้ างาน ต่างๆ เป็ นต้ น
3. กลุม่ ปฏิบตั ิการ มีหน้ าที่เสนอแนะความคิดเห็นและ ร่วมในการจัดทาแผนงาน โครงการ/กิจกรรม
ปฏิบตั ิงานตามโครงการ / กิจกรรม เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มปี ระสิทธิภาพ
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ บคุ ลากรมุง่ มัน่ ในการทางาน เพื่อบรรลุวิสยั ทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน ได้ แก่
ความผูกพันกับโรงเรียน การนิเทศภายใน การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การเสริมแรง และสร้ างขวัญกาลังใจ
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กลุ่ม เจรจาสิท ธิป ระโยชน์ ให้ แก่ โรงเรี ย น ที่ สาคัญ ได้ แก่ คณะกรรมการสถานศึก ษาขันพื
้ น้ ฐาน
คณะกรรมการที่ปรึกษา เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู
สิท ธิ ป ระโยชน์ และข้ อกาหนดพิ เศษด้ านสุขภาพและความปลอดภัย ที่ สาคัญ ของครูและบุคลากร
ได้ แก่การรักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจ าปี การประกัน สังคม การจัดท าประกันอุบัติเหตุให้ กับ
นักเรียน ครู และบุคลากร จัดสวัสดิการด้ านที่พกั อาศัย จัดเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
(4) สินทรัพย์ (Assets)
โรงเรียนกะทู้วิทยา จัดบริหารความพร้ อมด้ านอาคารสถานที่ ห้ องปฏิบตั กิ าร ครุภณ
ั ฑ์ สื่อเทคโนโลยี
วัสดุอปุ กรณ์ และเครื่องอานวยความสะดวกต่างๆ ทีเ่ พียงพอ ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของครูและบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพ ดังนี ้
ตำรำง 3 : จำนวนอำคำรสถำนที่ ห้ องปฏิบัตกิ ำร และครุภัณฑ์ เทคโนโลยี
อาคารสถานที่ และห้ องปฏิบตั กิ าร
1.อาคารเรียน
2.อาคารประกอบ
3. โรงฝึ กงาน
4.ห้ องปฏิบตั ิการ
5. สนามกีฬา

จานวน
5 หลัง
4 หลัง
1 หลัง
15 ห้ อง
1 สนาม

ครุภณ
ั ฑ์เทคโนโลยี
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับครู
3. เครื่องฉาย Projecter
4. เครื่องฉาย Visual
5. Wireless Access Point

จานวน
90 เครื่อง
23 เครื่อง
14 เครื่อง
7 เครื่อง
21 ชุด

จากตาราง โรงเรียนกะทู้วิทยามีความพร้ อมด้ านอาคารสถานที่ ห้ องเรียน ห้ องปฏิบตั ิการ เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน มีสื่อทัศนูปกรณ์ ที่ทนั สมัย ช่วยอานวยความสะดวกให้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของครูและบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพ
(5) กฎระเบียบข้ อบังคับ (Regulatory Requirements)
โรงเรียนกะทู้วิทยายึดแนวปฏิบตั ิ กฎระเบียบข้ อบังคับและข้ อกาหนดต่างๆ ตามนโยบายของรัฐ และ
หน่วยงานต้ นสังกัด ดังนี ้
ตำรำง 4 : กฎระเบียบข้ อบังคับ
ด้ าน
1. ด้ านชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

กฎระเบียบข้ อบังคับ
- สุขบัญญัติแห่งชาติ
- ระเบียบการป้องกันอัคคีภยั และดูแลความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
- ระเบียบการอยูเ่ วรยามรักษาสถานที่ราชการ
- พระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็ก พ.ศ. 2546
- ระเบียบว่าด้ วยการควบคุมดูแลความประพฤตินกั เรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา
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ด้ าน

กฎระเบียบข้ อบังคับ

2. ด้ านมาตรฐานการประกัน - พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
คุณภาพ
- กฎกระทรวงว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
3. ด้ านหลักสูตร การจัด
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
การเรียนการสอน
- หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกะทู้วิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
- มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนกะทู้วิทยา
- ระเบียบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
4. ด้ านการปฏิบตั ิงานทาง
-พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การศึกษา
พ.ศ. 2547และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
- ระบบการควบคุมภายในโรงเรียนกะทู้วทิ ยา
5. ด้ านการเงินและสิ่งแวดล้ อม - พระราชบัญญัตเิ งินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ง
ข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม
- ระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อมโรงเรียนกะทู้วิทยา
ข. ควำมสัมพันธ์ ระดับองค์ กร (Organizational Relationships)
(1) โครงสร้ ำงองค์ กร (Organizational Structure)
โรงเรียนกะทู้วิทยาได้ แบ่งสายงานบริหารออกเป็ น 4 กลุม่ ได้ แก่ กลุ่มอานวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุม่ บริหารกิจการนักเรียน และกลุม่ บริหารทัว่ ไป ดังแผนผัง
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โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนกะทู้วิทยา
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน
สมำคมผู้ปกครองและครู ฯ

ผู้อำนวยกำรโรงเรียน

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำโรงเรียนกะทู้วิทยำ

นำยมนตรี พรผล

คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

สมำคมศิษย์เก่ำ ฯ

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและวิชำกำร
วิชำกำร
นำยวุฒิ บุญโกย
ครู รักษำกำรในตำแหน่ง

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน

กลุ่มอำนวยกำร
นำยวุฒิ บุญโกย
1 .งำนสำนักงำนอำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
2. งำนสำรบรรณ
3. งำนกำรเงินและบัญชี
4. งำนพัสดุ
5. งำนบุคลำกร
6. งำนแผนงำนและสำรสนเทศ
7. งำนโภชนำกำรและสวัสดิกำรร้ำนค้ำ
8. งำนระบบเครือข่ำยและเทคโนโลยี
9. งำนยำนยนต์
10. งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน
11. งำนที่ไม่สังกัดฝ่ำยใด

กลุ่มบริหำรทั่วไป
นำยเกรียงศักดิ์ กุลวรำงกูร
1. งานสานักงานบริ หารทัว่ ไป
2. งานอาคารสถานที่ และความปลอดภัย
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ในโรงเรี ยน
3. งานจัดและพัฒนาสิงแวดล้ อม
บรรยากาศในโรงเรี ยน
4. งานประชาสัมพันธ์
5. งานโสตทัศนศึกษา
6. งานโยธวาฑิต ดนตรี ไทย ดนตรี สากล
และนาฎศิลป์
7. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรี ยน
8. งานสัมพันธ์ชุมชนและสมาคมศิษย์เก่า ฯ
9. งานลูกจ้ างชัว่ คราว

นำงดวงพร กุลวรำงกูร
ครู รักษำกำรในตำแหน่ง

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน

กลุ่มบริหำรวิชำกำร
นำงดวงพร กุลวรำงกูร
1. งำนสำนักงำนวิชำกำร
2 .งำนพัฒนำหลักสูตรและกลุ่มสำระฯ
3.งำนนิเทศและติดตำมผล
4. งำนทะเบียน -งำนวัดผล
5. งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
6. งำนพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
7. งำนห้องสมุด
8. งำนแนะแนว
9. งำนสวนพฤกษศำสตร์
10. งำนศูนย์กำรเรียนรู้พอเพียง
11.งำนศูนย์พัฒนำกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ฯ
12. งำนประกันคุณภำพภำยในและวิจัย
ทำงกำรศึกษำ
13. งำนบริหำรจัดกำรหนังสือยืมเรียน
14. งำนเรียนรวม

แผนภำพ 1 : โครงสร้ ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนกะทู้วทิ ยำ

กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน
นำงดำวสุภำกำญจน์ รักษำวงศ์
1. งำนสำนักงำนกิจกำรนักเรียน
2 งำนสมำคมผูป้ กครอง ครูฯ เครือข่ำย
ผู้ปกครองนักเรียน
3. งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
5. งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด และ
โรคเอดส์ในสถำนศึกษำ
6 งำนส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
7. งำนส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน

7

การสื่อสารข้ อมูลและการรายงานผลการดาเนิ นงาน ระหว่างโรงเรี ยน ผู้บริ หาร หน่วยงานต้ นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน และผู้ปกครอง ใช้ วิธีจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตนเอง (P-SAR) รายงานผลการปฏิ บัติงานของงาน/กลุ่มสาระฯ (D-SAR) และรายงานผลการปฏิบัติ งาน
ประจาปี

(SAR) ของโรงเรี ยน

ปี การศึกษาละ 1 ครัง้ โดยนาเสนอในรูปแบบเล่มรายงาน หรือแจ้ งที่ประชุมทราบ

รวมทั ง้ การส่ งข้ อ ความ SMS ประชาสัม พั น ธ์ ผ่ านทางวารสาร ไลน์ ก ลุ่ม เฟสบุ๊ ค และ เว็ ป ไซต์ โรงเรี ย น
(2) นักเรียนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (STUDENTS and STAKEHOLDERS)
กลุ่มนักเรียนในเขตพืน้ ที่บริการของโรงเรี ยน คือ กลุม่ นักเรี ยนที่มีภมู ิลาเนาในอาเภอกะทู้ ประกอบ
ด้ วยตาบลกะทู้ และตาบลป่ าตอง ซึ่งเป็ นกลุ่มนัก เรี ย นส่วนใหญ่ ที่เข้ ามาเรี ย น นอกจากนี ย้ ังมีนัก เรี ย นต่าง
อาเภอในจังหวัดภูเก็ต และนักเรี ยนที่มีภมู ิลาเนาอยู่ตา่ งจังหวัดที่ย้ายติดตามผู้ปกครอง
ตำรำง 5 : จำนวนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปี ที 1 ปี กำรศึกษำ 2558 - 2560
ปี การศึกษา 2558 ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
โรงเรียนเดิม (จบ ป.6)
คน
ร้ อยละ
คน
ร้ อยละ
คน
ร้ อยละ
ในเขตพื ้นที่บริการ
249
79.55
159
70.35
169
73.80
นอกเขตพื ้นที่บริการ
37
11.82
30
13.27
35
15.28
ต่างจังหวัด
27
8.63
37
16.37
25
10.92
รวม
313
226
229
จากตาราง จานวนนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่สมัครเข้ าเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา ส่วนใหญ่เป็ น
นัก เรี ย นที่ จ บชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 6 จากโรงเรี ย นในเขตพื น้ ที่ บ ริ ก าร (อ าเภอกะทู้ ) มากกว่าร้ อยละ 70
ส่วนจานวนนักเรียนที่จบมาจากโรงเรียนต่างอาเภอในจังหวัดภูเก็ต มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น
ตำรำง 6 : จำนวนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปี ที 4 ปี กำรศึกษำ 2558 - 2560
2558
2559
2560
โรงเรียนเดิม (จบ ม.3)
คน
ร้ อยละ
คน
ร้ อยละ คน ร้ อยละ
กะทู้วิทยา
95
77.24
91
66.42 110 83.97
โรงเรียนอื่น ใน จ.ภูเก็ต
14
11.38
26
18.98
10
7.63
โรงเรียนจากต่างจังหวัด
14
11.38
20
14.60
11
8.40
รวม
123
137
131
จากตาราง นักเรียนที่เข้ าเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ส่วนใหญ่เป็ นนักเรียนที่จบจาก
โรงเรียนกะทู้วิทยามากกว่าร้ อยละ 80 นักเรียนทีเ่ รียนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1- 3 ส่วนใหญ่มีความต้ องการ
เรียนหลักสูตรส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รองลงมาคือหลักสูตรส่งเสริม
ความสามารถพิเศษด้ านเทคโนโลยี โรงเรียนจึงต้ องเปิ ดห้ องเรียนมากกว่าหลักสูตรอืน่ ๆ นักเรียนบางส่วนให้
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ความสนใจศึกษาต่อสายอาชีพในสถาบันอาชีวศึกษามากขึ ้น เนื่องจากความต้ องการของตลาดแรงงานมี
มากกว่า โรงเรียนมีนโยบายที่จะเปิ ดสอนหลักสูตรส่งเสริมอาชีพ ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 –6 ซึ่งอยูใ่ นช่วง
เตรียมความพร้ อม
ส่วนนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6 ให้ ความสนใจเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
มากกว่าหลักสูตรอื่น เนื่องจากนักเรียนมีความถนัด และสอดคล้ องกับสาขาที่นกั เรี ยนต้ องการเรียนต่อในระดับ
อุดมศึกษา
(3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร (Suppliers and PARTNERS)
บุคลากรและหน่วยงานที่ให้ ความร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน มีดงั นี ้
ตำรำง 7 : หน่ วยงำนและองค์ กร ที่มีส่วนร่ วมในจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
หน่วยงาน
ผู้ปกครอง/ เครือข่าย
ผู้ปกครอง และสมาคมฯ

ความร่วมมือ
- ให้ ข้อเสนอแนะการจัด
การศึกษา
- สนับสนุนงบประมาณ
- ระดมทุน สนับสนุนกิจกรรม
- สนับสนุนงบประมาณ

สมาคมศิษย์เก่า
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
- เทศบาลเมืองกะทู้ / อบจ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- โครงการพัฒนาครู
- โควตาศึกษาต่อ ระดับ ป.ตรี
มหาวิทยาลัยสงขลา
- โควตาศึกษาต่อ ระดับ ป.ตรี
นครินทร์(ภูเก็ต)
คณะกรรมการการศึกษา
- ให้ ความเห็นชอบและเสนอแนะ
ขันพื
้ ้นฐาน
การดาเนินงาน /แผนปฏิบตั ิการ
วัด/ สุเหร่า/ มัสยิด
- พระสอนวิชา พระพุทธศาสนา
- แหล่งเรียนรู้ และประกอบพิธี
สถานประกอบการ/โรงแรม แหล่งฝึ กประสบการณ์ด้านอาชีพ
องค์กร /สมาคม /มูลนิธิ /
-สนับสนุนงบประมาณ
บุคคล

ข้ อกาหนดสาคัญ

จัดงาน/กิจกรรม
- สร้ างอาคารเรียน
- จัดจ้ างครู
สอบสัมภาษณ์
ผลการเรียน
สอบสัมภาษณ์
ผลการเรียน

กลไกการ
สื่อสาร
การส่งSMS
การประชุม
การประชุม
การประชุม
หนังสือราชการ
การประชุม
หนังสือราชการ
หนังสือราชการ
การประชุม

นักเรียน ม.ปลาย
- พัฒนาสถานที่
- ให้ ทนุ การศึกษา

การโทรศัพท์/
หนังสือราชการ
หนังสือราชการ
การโทรศัพท์/
หนังสือราชการ

โรงเรียนได้ จดั ให้ มีความพร้ อมทังด้
้ านครู บุคลากร ทรัพยากร อาคารสถานที่ สื่อวัสดุอปุ กรณ์ เทคโนโลยี
รวมถึ งการจัดสภาพแวดล้ อม เพื่ อสนับสนุนการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน สร้ างความมั่นใจต่อผู้ปกครองและชุมชน
ในการส่งบุตรหลานมาเข้ าเรี ยน โดยนักเรียนที่จบการศึกษาทัง้ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และชัน้ มัธยมศึกษา
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ปี ที่ 6 เป็ นผู้มีความรู้เพียงพอในการศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ ้น มีสมรรถนะที่สาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนตามข้ อกาหนดของหลักสูตร
2. สภำวกำรณ์ ขององค์ กร (Organizational Situation)
ก. สภำพแวดล้ อมของกำรแข่ งขัน (Competitive Environment)
(1) ลำดับในกำรแข่ งขัน (Competitive Position)
โรงเรียนกะทู้วิทยา เป็ นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจาอาเภอกะทู้ เป็ นโรงเรียนขนาดกลางเพียงโรงเรียน
เดียวในจังหวัดภูเก็ต อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งในตัวจังหวัดมีโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาด
ใหญ่พิเศษ จานวน 2 โรงเรียน ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนประจาจังหวัดที่มีอตั ราการแข่งขันสูง และมีโรงเรี ยนขนาดใหญ่
อีก 1 โรงเรี ยน ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนยอดนิ ยมเช่นเดียวกัน นอกจากนี ใ้ นอาเภอกะทู้ เองก็ มีโรงเรี ยนขยายโอกาส
อีก 3 โรงเรี ยน ซึ่งเปิ ดสอนถึงระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ด้ วยเหตุนีจ้ ึงจาเป็ นที่แต่ละโรงเรีย นต้ องเร่งพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อสร้ างทางเลือกให้ แก่นกั เรียนและผู้ปกครอง
(2) กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่ งขัน (Competitiveness Change)
โรงเรียนผ่านการประเมินเป็ นศูนย์สถานศึกษาพอเพียง(ด้ านการศึกษา) เมื่อปี พ.ศ. 2556 ได้ น้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในการบริ หารจัดการศึกษาตังแต่
้ ปีการศึกษา ส่งผลให้ ครูและ
นัก เรี ย นมี อุป นิ สัย พอเพี ย ง การด าเนิ น งานทุก ด้ านมีก ารวางแผนสร้ างภูมิ ค้ ุม กัน ท าให้ สาเร็ จ บรรลุต าม
วัตถุป ระสงค์ การขับเคลื่อนหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งยังดาเนิ น การต่อเนื่ อง มี ก ารสร้ างแกนน า
ในโรงเรียน และอบรมขยายผลสูโ่ รงเรียนเครือข่ายทังในและต่
้
างจังหวัด
(3) แหล่ งข้ อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Competitive Data)
โรงเรียนได้ เทียบเคียงคุณภาพการจัดการศึกษากับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ที่เป็ นโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนมัธยมศึกษาประจาอาเภอ ดังนี ้
ตำรำง 8 : รำยชื่อโรงเรียนเทียบเคียงด้ ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ชื่อโรงเรียน
ประเภท/ขนาด
รายการเทียบเคียง
ผลเทียบเคียง
1) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3
โรงเรียนเมืองถลาง โรงเรียนมัธยมศึกษา 1) การประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดย สมศ
2) คะแนนทดสอบระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน
จังหวัดภูเก็ต
ประจาอาเภอ
2) คะแนนทดสอบ
(O-NET ) ม.3 และ ม.6 ปี การศึกษา
(ขนาดใหญ่)
ระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน

2558 -2560

(O-NET)

โรงเรียนสตรีระนอง โรงเรียนมาตรฐานจังหวัดระนอง
สากล (ขนาดใหญ่)

คะแนนทดสอบระดับชาติ
ขันพื
้ ้นฐาน (O-NET)

โรงเรียนท้ ายเหมือง โรงเรียนมัธยมศึกษา การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน
วิทยา จังหวัดพังงา ประจาอาเภอ
(ขนาดกลาง)

1) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3
2) คะแนนทดสอบระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน
( O-NET) ม.3 และ ม.6
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ระดับภาคใต้ และระดับชาติ
ปี การศึกษา 2558 - 2560
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) โรงเรียนได้ กาหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ 5 ด้ าน ดังนี ้
ตำรำง 9 : กลยุทธ์ ปีกำรศึกษำ 2560 และควำมได้ เปรียบเชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์ ท่ ี
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ควำมได้ เปรียบเชิงกลยุทธ์ ท่ สี ำคัญ
- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายโรงเรียน
มาตรฐานสากล บนพื ้นฐานของความพอเพียง
- พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล

2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ - บริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน สร้ างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน ชุมชน
3. พัฒนาครุและบุคลากรทางการศึกษา - ส่งเสริมครูและบุคลากรให้ มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
- ครูจดั กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning
5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน - จัดระบบการประกันคุณภาพภายในที่สง่ ผลต่อคุณภาพนักเรียน
ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินงำน (Performance Improvement System)
โรงเรียนได้ นาผลการประเมินประกันคุณ ภาพภายในและภายนอก ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน ( O-NET ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ผลการประเมินโครงการ/งาน ตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจ าปี เป็ นตัวชี ว้ ัด ผลการด าเนิ น งานของโรงเรี ย น โดยแต่งตัง้ คณะกรรมการประกัน คุณ ภาพภายใน
ดาเนินการปรับปรุงคุณภาพผลการดาเนินงาน โดยใช้ วงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ดังนี ้
1. ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ ปั ญหาหรือปั จจัยเสี่ยงของผลการดาเนินงานรอบปี ที่ผา่ นมา เพื่อนาผล
ไปวางแผนในการดาเนินงานในปี ต่อไป
2. จัด ลาดับ ความสาคัญ ของเรื่ องที่ ต้องการปรับ ปรุงอย่ างต่อเนื่อง หรื ออย่ างเร่งด่วนและแจ้ งให้
บุคลากรทุกคนทราบเพื่อปฏิบตั ิในทิศทางเดียวกัน
3. ทบทวนแผนกลยุทธ์ เป้าประสงค์ให้ สอดคล้ องกับบริบทของโรงเรียนและกลุม่ เป้าหมาย
4. ศึกษา ค้ นคว้ า นวัตกรรม และกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ที่เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย เพื่อนามา
กาหนดแนวทางดาเนินงานในปี ต่อไป

