
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ         
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 



แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

หัวหน้างาน 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 

หัวหน้างาน 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 

งาน……………….. 
งาน……………….. 

   . 
   . 
   . 

งาน……………….. 
งาน……………….. 

   . 
   . 
   . 

งาน……………….. 
งาน……………….. 

   . 
   . 
   . 

งาน……………….. 
งาน……………….. 

   . 
   . 
   . 

คณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครอง-ครู  

และศิษย์เก่า ร.ร. ปทุมคงคา 
สมุทรปราการ 

หัวหน้างาน 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง 

หัวหน้างาน 
ฝ่ายบริหารแผนงานงบประมาณและงานบุคคล 

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารแผนงานงบประมาณและงานบุคคล 

 



แผนภูมิการบริหารงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 

    - กลุ่มบริหารแผนงานงบประมาณฯ 
    - กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
    - กลุ่มบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการบริหารงาน 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 

งานส านักงาน 

งานพัฒนาระบบงานวิชาการ 

งานทะเบียนและวัดผล 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

งานห้องสมุด 

งานแนะแนวการศึกษา 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

งานสารสนเทศ งานโรงเรียนคู่พัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานนิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 
 

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 

งานสารบรรณกลุ่มบริหาร 



แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มบริหารแผนงานงบประมาณและบุคคล 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 

       - กลุ่มบริหารงวิชาการ 
       - กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
       - กลุ่มบริหารท่ัวไป 

คณะกรรมการบริหารงาน 
ฝ่ายบริหารแผนงาน
งบประมาณและบุคคล 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารแผนงาน งบประมาณ 
และบุคคล 

งานแผนงานงบประมาณ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

งานการเงิน 

งานบัญชี 

งานสรรหาอัตราก าลัง 

งานทะเบียนประวัติ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

งานสวัสดิการครู 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารแผนงาน งบประมาณ  
และบุคคล 

งานบุคคล 

งานรับสมัครนักเรียน 

งานส านักงาน 

งานพัสดุและสินทรัพย์ 

งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 

งานตรวจสอบภายใน 

งานสารบรรณกลุ่มบริหาร 

งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 

งานรักษาวินัยทางราชการ 
งานควบคุมภายใน 



แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 

      - กลุ่มบริหารวิชาการ 
      - กลุ่มบริหารแผนงานงบประมาณฯ 
      - กลุ่มบริหารทั่วไป 
  

คณะกรรมการบริหารงาน 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  

หัวหน้างานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 

งานส านักงาน งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

งานระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

งานสารวัตรนักเรียน งานส านักงาน 

   งานแผนงานและสารสนเทศ 

  งานสารบรรณกลุ่มบริหาร 

งานใบรับรองความประพฤติ 

งานบัตรประจ าตัวนักเรียน 

งานสถิติพฤติกรรมนักเรียน 

งานประสานงานผู้ปกครอง 

   งานหัวหน้าคณะสี 

งานครูที่ปรึกษา 

  งานสภานักเรียน 

       งานประสานงานระดับชั้น 

งานเครือข่ายผู้ปกครอง 

งานดูแลสวัสดิภาพนักเรียน 

งานอาสาจารจร 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 

งานพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 

งานเสริมสร้างระเบียบวินัย 

งานป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด 



แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มบริหารทัว่ไป 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 

     -  กลุ่มบริหารวิชาการ 
     - กลุ่มบริหารแผนงานงบประมาณฯ 
     -  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

คณะกรรมการบริหารงาน 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  

 
หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 

งานส านักงาน 

งานธุรการ 

งานสารบรรณโรงเรียน 

งานชมรมผู้ปกครอง 

งานเลขาคณะกรรมการสถานศึกษา 

งานคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 

งานรักษาความปลอดภัยและ
ยานพาหนะ 

งานรักษาความปลอดภัย 

งานประชาสัมพันธ์ 

งานอาคารสถานท่ี 

งานพัฒนาสารณูปโภค 

งานอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

งานบริหารและพัฒนาองค์กร 

งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานยานพาหนะ 

งานสวัสดิการและงานบริการ 

งานอนามัยโรงเรียน 

งานโภชนาการ 

งานโสตทัศนูปกรณ์ 

งานสหกรณ์ร้านค้า 



โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 

โรงเรียนดีศรีต าบล 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง 

ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. 

O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สูงกว่าระดับประเทศ 



โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 

ชื่อโรงเรียน        โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 

ที่ตั้ง        เลขที่ 55/5 หมู่ 5 ต าบลแพรกษาใหม่  อ าเภอเมือง  

                                                                    จังหวัดสมุทรปราการ 10280  

                                                                    โทร.02- 347-4167 โทรสาร 02-347-4166 

อักษรย่อ        ป.ค.ส. 

สีของโรงเรียน       น้ าเงิน – ฟ้า 
พระประจ าโรงเรียน       พระศรีสัตตบงกชมงคลญาณ 

ปรัชญาของโรงเรียน       พึงรักษาความดีของตน ด่ังเกลือรักษาความเค็ม 

คติพจน์ประจ าโรงเรียน       ศึกษาด ีมีวินัย ใจนักกีฬา 

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน       รูปดอกบัวหลวงสีชมพูบานลอยอยู่เหนือน้ า  
                                               อยู่ภายใต้คบเพลิง 



           พัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานระดับชาติ
และสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ภายใต้
การบริหารจัดการ โดย   หลักธรรมาภบิาล 

วิสยัทศัน ์(Vision)                                



พันธกิจ(Mission)                            

1. พัฒนาองค์กร อาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และปรับปรุง  ภูมิทัศน์  อย่างเป็นระบบ  ภายใต้การมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่าย 

2. พัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน  

4. พัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม  สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  เสริมสร้างทักษะชีวิต เน้นคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ

สร้างรูปแบบ  สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ ปทุมคงคา สมุทรปราการ 

5. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายทั้งด้านศิลปะดนตรีกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี 
สุขภาพอนามัย และสังคม 

6. พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  



เป้าประสงค ์(Goals)                             

1. องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ประสิทธิภาพและด ารงคุณภาพอย่างยั่งยืน 

2. ครู บุคคลแห่งการเรียนรู้และมืออาชีพ 

3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นตามความถนัด ความสนใจของตนเอง มีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
คิดสร้างสรรค์  และคิดแก้ปัญหา มีความสมดุลทั้งความรู้ ความคิด ความดีงาม 

4. มีหลักสูตรสถานศึกษาเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

5. ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ ดี เก่ง  และมีความสุข 

6. มีการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกภาคส่วนร่วม  
ประสานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ 



อตัลกัษณข์องโรงเรยีน (Identity)                            

 

 

 

 

   “ สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ 

ปทุมคงคา  สมุทรปราการ ” 



นิยามศพัท์ของอตัลกัษณ ์                           

 

 

 

 

“ รักเพื่อน  เคารพพี่  ดูแลน้อง  

บูชาครู  เชิดชูสถาบัน ” 



คุณลกัษณะอตัลกัษณ ์

 

 

 

 

“ ใฝ่ดี  มีวินัย  ตั้งใจเรียน  เพียรคุณธรรม   
ผู้น าชุมชน  อดทนแข็งแรง                          

กายแต่งงามเหมาะ  ไพเราะวาจา           
ศรัทธารักเกียรติภูมิ ” 

 



เอกลกัษณข์องโรงเรยีน (Uniqueness)                            

 

 

 

 

   “ กีฬาดี  มีมารยาท ” 



คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

1.  รักชาติ  ศาสน ์ กษัตริย์ 

2.  ซื่อสัตย์สุจริต 

3.  มีวินัย 

4.  ใฝ่เรียนรู้ 

5.  อยู่อย่างพอเพียง 

6.  มุ่งมั่นในการท างาน 

7.  รักความเป็นไทย 

8.  มีจิตสาธารณะ 



    กลยุทธ์ที่ 1 
           พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ ยืดหยุ่นตามหลักเกณฑ์ตามสถานการณ์ ภายใต้หลักธรรมาภบิาล 

  จุดเน้น  1.  การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

   2.   เครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ 

   3.   องค์กรเครือข่ายคุณภาพ 

   4.   การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 



กลยุทธ์ที่  2 
                             พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

        จุดเน้น        1.  ครูมืออาชีพ 

                    2.  คุณธรรมน าความรู้ 

   3.  ส่งเสริมขวัญก าลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาการ 

                           4.  PTAR (Patumkongka Samutprakan Teacher Assessment Resort) 

 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (ต่อ) 



กลยุทธ์ที่ 3 
                   พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ ส่งผลต่อการพัฒนา  

               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียน โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นฐานในการพัฒนา 

 จุดเน้น 1.  พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

  2.  ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน สู่มาตรฐาน 

                  3.   เตรียมความพร้อมผู้เรียนให้มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) 

       ให้อยู่ในเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์เฉล่ียที่ผ่านมา 

                                 4.  พัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า 

 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (ต่อ) 



กลยุทธ์ที่ 4 
                            พัฒนาหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันทุกระดับ  

                                                       โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์ 

       จุดเน้น         1.   ใช้หลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการการจัดการเรียนรู้ 

                                 2.   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

          3.   ใส่ใจ ICT 

                           4.   วิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 

 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (ต่อ) 



กลยุทธ์ที่ 5 
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 

ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม ประเพณี สุขภาพอนามัย และสังคม 

 จุดเน้น 1.  จัดตั้งชมรมและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  2.  ส่งเสริมให้ครู ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณี 

  3.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

 

       

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (ต่อ) 



    กลยุทธ์ที่ 6 
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

     จุดเน้น 1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 

                            2. พัฒนามาตรฐานบุคลากร 

                            3. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (ต่อ) 



กลยุทธ์ระดบัแผนงาน               

     1.  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

     2.  การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

     3.  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

     4.  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

     5.  มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 



SBM 

ยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
School - Based Management : SBM 

ชุมชน 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

องศ์กรศาสนา 

ครู 

ผู้บริหาร 

ผู้ปกครอง 

กรรมการ 
สถานศึกษา 

นักเรียน 



THANK YOU 


