
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 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารแผนงานงบประมาณและงานบุคคล 

 

หัวหน้างาน 
ฝ่ายบริหารแผนงานงบประมาณและบุคคล 

 



แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 

     -   กลุ่มบริหารแผนงานงบประมาณ ฯ 
     -   กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
     -   กลุ่มบริหารท่ัวไป 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
บริหารงานฝ่ายบริหารวิชาการ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 

งานส านักงาน 

งานพัฒนาระบบงานวิชาการ 

งานทะเบียนและวัดผล 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

งานห้องสมุด 

งานแนะแนวการศึกษา 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

งานสารสนเทศ งานโรงเรียนคู่พัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานนิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 
 

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 

งานสารบรรณวิชาการ 



 

า 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล 

เจ้าหน้าที่แผนงาน 

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เจ้าหน้าที่แหล่งเรียนรู้ 

เจ้าหน้าที่สวัสดิการ 

เจ้าหน้าที่พัสด ุ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



การปฏิบัติหน้าท่ีของครูโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 

งานสอน 

ครู   

1  คน 
งานตามโครงสร้างของกลุ่มสาระฯ 

งานตามโครงสร้างการบริหารงาน
ของโรงเรียน อย่างน้อย  1 งาน 

หน้าที่          
ความรับผิดชอบ 

 

คู่มือครู                    
ร.ร.ปทุมคงคา 
สมุทรปราการ 



จ านวนผู้บริหาร ครูผู้สอน  และนักเรียน  

พนักงานราชการ   5   คน  ครูอัตราจ้าง   32   คน 

ครูชาวต่างประเทศ   3   คน  

ผู้บริหาร  ตามเกณฑ์  4   คน  มีจริง   2   คน 

ครู : นักเรียน    =   1 : 20  

นักเรียน  1,237   คน 

ข้าราชการครู  ตามเกณฑ์  66   คน  มีจริง   24   คน 



คาบสอนเฉลี่ยของครู 

df 

20     คาบ/สัปดาห ์

 

คาบการสอนเฉลี่ยของครู 



ชั้น / ห้องเรียน 

รวมทั้งสิ้น     34     ห้องเรียน 

   ช่วงชั้นที่  3          7 – 7 – 7 

   ช่วงชั้นที่  4          5 – 4 – 4 



จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา 
( ตาม  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ / หลักสูตร ) 

 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี   
มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ   

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 



ผลที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนจากการจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพ 
สูงข้ึน ลดลง 

  ระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

คุณภาพผลงาน 

คะแนนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบ
มาตรฐาน / คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 5 (สมศ.) 

อัตราการมาเรียน 

มีทักษะชีวิต 

มีระเบียบ  วินัย 

  

  

  

  

  



การ
บริหาร 
งาน    

วิชาการ                                 

ใช ้

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

กลยุทธ์  สพฐ.  ,  สพท. , สถานศึกษา                                



ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
15  มาตรฐาน 

ประเมินคุณภาพภายใน ประเมินคุณภาพภายนอก 



การท างานฝ่ายบริหารวิชาการยึดหลัก                              

P (Plan)                        
วางแผน 

A (Act)                        
ปรับปรุง พัฒนา 

C (Check)                        
ทบทวน ตรวจสอบ 

D (Do)                        
ลงมือท างาน 



P                        
วางแผน 

จัดบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีงานสอน,      
งานพิเศษ                             

วางแผนงาน/โครงการ ปีต่อไป                             

จัดท าเอกสาร งานวิชาการ                             

จัดวิชาเรียน แผนการเรียน                             

จัดตารางเรียน  ตารางสอน                             



D                       
ลงมือ
ท างาน 

จัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร                                         
* ประชุม อบรม  * เยี่ยมกลุ่มสาระฯ                   
* ศึกษาดูงาน      * ครูนิเทศครู                            

จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ                             

จัดประชุมกลุ่มสาระฯ / กลุ่มงาน                             

นิเทศ  ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียน
การสอนของครู                             



C                        
ทบทวน 
ตรวจสอบ 

ทบทวนระเบียบ แนวปฏิบัติ เอกสาร
แบบฟอร์ม                                

ทบทวนโครงสร้างการบริหารงานของ
ฝ่ายและหน้าที่ความรับผิดชอบ                                

สรุปงาน/โครงการ ปีที่ท าอยู่                                

ส ารวจความพึงพอใจของ Stakeholder                                



A                        
ปรับปรุง
พัฒนา 

น า         ผลสรุปการท างาน / โครงการ                                  

น า         ผลการส ารวจความพึงพอใจของ 

 

น า        ปัญหา ข้อเสนอแนะของกลุ่มสาระ 

       มาพิจารณา ปรับปรุง พัฒนางาน 

 Stakeholder 



การจัดการเรียนรู้ 

ของครู 

 

 วิเคราะห์หลักสูตร 

 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

 จัดท าสื่อ  เครื่องมือวัดผล 

Plan : วางแผน 

 ตรวจ - ประเมินแผนฯ, วิจัย, สื่อ 

 สังเกตการสอนโดยเพ่ือนครู 

 ส ารวจความพึงพอใจของ นร. , ผู้ปกครอง,   

     ครู, ฝ่ายบริหาร, กรรมการสถานศึกษา 

 ติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน 

 ทบทวนหลักสูตร 

Check : ทบทวน  ตรวจสอบ 

 สอนตามแผนฯ 

 บันทึกผลหลังสอน 

 ท าวิจัยในช้ันเรียน 

 วัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ 

 สอนซ่อม - เสริม 

Do : สอน 

 พัฒนาแผนฯ, วิจัย, สื่อ 

 พัฒนาหลักสูตร 

Act : พัฒนา ปรับปรุง 



การจัดการเรียนการสอน 

  วันละ  8  คาบ  คาบละ  50  นาที คาบเรียน 

  นักเรียน  เรียนประจ าห้อง ยกเว้น
วิชาที่เรียนห้องปฏิบัติการ   

 
ห้องเรียน 



โครงสร้างหลักสูตร 

รายวิชาพื้นฐาน 

 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ภาษาไทย 
    คณิตศาสตร์ 
    วิทยาศาสตร์ 
    สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 
    ศิลปะ 
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    ภาษาต่างประเทศ 
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม 



การวัดและประเมินผลการเรียน 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

นักเรียน 

การเรียนรู้จาก  
8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การเข้าร่วม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การอ่าน  คิดวิเคราะห์   
และเขียน 

เข้ารับการประเมินระดับชาติ 

ตัดสินผ่านระดับช้ัน / ช่วงช้ัน 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 

ใช้ตาม 
หลักสูตรแกนกลางฯ 2551 

8  ข้อ 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 

3. มีวินัย 

5. อยู่อย่างพอเพียง 

7. รักความเป็นไทย 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

6. มุ่งม่ันในการท างาน 

8. มีจิตสาธารณะ 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน  ปีการศึกษา  2557 

คุณลักษณะ 
คะแนน
เต็ม 

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

1. รักชาติ  ศาสน ์  

    กษัตริย์ 

20 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ครูที่ปรึกษา 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 10 ประพฤติตน ต่อผู้อื่น ทั้งกาย  วาจา  ใจ ครูผู้สอน 

3. มีวินัย 10 ปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนปทุมคงคา 
สมุทรปราการ 

ฝ่ายบริหาร
กิจการนักเรียน 

4. ใฝ่เรียนรู ้ 10 ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน  

ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน  ปีการศึกษา  2557 

คุณลักษณะ 
คะแนน
เต็ม 

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

5. อยู่อย่างพอเพียง 10  - สังเกตพฤติกรรมนักเรียน  

 - เยี่ยมบ้าน และสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติของนักเรียน    

ครูที่ปรึกษา 

6. มุ่งมั่น                          

    ในการท างาน 

10 จัดท าภาระงาน / ชิ้นงานที่ครูมอบหมาย ครูผู้สอน 

7. รักความเป็นไทย 10 มีมารยาทงามแบบไทย ยิ้มไหว้ ทักทาย 

 

ครูที่ปรึกษา 

8. มีจิตสาธารณะ 20  - ร่วมกิจกรรมรักษ์โรงเรียน   และชุมชน 

-  ท าความดี  มีน้ าใจ  มีจิตอาสา  

 

- ครูที่ปรึกษา 
- ฝ่ายบริหาร
กิจการนักเรียน 



การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนส่ือความ 

ครูประจ าวิชา 

ประเมินจากการท ากิจกรรม 
อ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 



กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ม.1-ม.3 

 กิจกรรมแนะแนว 

 กิจกรรมชุมนุม 

 กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

ม.4-ม.6 

 กิจกรรมแนะแนว 

 กิจกรรมชุมนุม 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

 



กิจกรรม / โครงการดีเด่น 

กิจกรรมโครงงาน โครงการ           

โรงเรียนค ู่พฒันา 



สื่อการเรียนการสอน 

สื่อธรรมชาติ 

สื่อของจริง เอกสารแบบฝึก ,              
ใบงาน , ใบความรู้ 

สื่อ  ICT 



การใช้  ICT  ในการเรียนการสอน 

ส่ือที่ใช้ 

วิดีทัศน์ 

รับ - ส่งงาน 
ทาง  E-mail Intranet 

CD 

แถบเสียง 

  Power   
Point 



การใช้  ICT  ในการเรียนการสอน 

โรงเรียน 
ส่งเสริมและ 
สนับสนุน 

 จัดห้องส าหรับนักเรียน 
     สืบค้น, ศึกษาด้วยตนเอง 

     - ห้องคอมพิวเตอร ์
     -  ห้องสมุด 

 จัดระบบเครือข่ายข้อมูล 

 จัดสื่อ - อุปกรณ์ 
 จัดให้ครูกรอกคะแนนด้วย  Book Mark 
 ใช้ระบบบริหารงานโรงเรียน 
 พัฒนาครู 

 จัดห้องปฏิบัติการ 

     -  วิทยาศาสตร์ 
     -  สังคมศึกษา ฯ  
     -  คหกรรม 
 



นักเรียนที่จบการศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รายงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554-2557 
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 

ปีการศึกษา จ านวนทั้งหมด จบการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
2554 106 106 100 
2555 220 220 100 
2556 249 243 97.59 
2557 302 299 99.01 



นักเรียนที่จบการศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 

ปีการศึกษา จ านวนทั้งหมด จบการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
2557 151 143 94.70 



ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 

โรงเรียนปทุมคงคา  สมุทรปราการ 

100 100 

97.59 
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100
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ปีการศึกษา 



ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนปทุมคงคา  สมุทรปราการ 

94.7 
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96

98

100

2557 

ปีการศึกษา 



ตารางพัฒนาการของค่าเฉล่ีย ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

รหัส
วิชา 

วิชา 
 มัธยมศึกษาปีที่ 3  มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 
91 ภาษาไทย 44.61 33.09 0.00 44.71 
94 คณิตศาสตร์ 24.01 26.58 0.00 17.83 
95 วิทยาศาสตร์ 35.68 37.60 0.00 28.60 
92 สังคม 39.01 44.47 0.00 33.13 
96 สุขศึกษา 59.86 25.85 0.00 19.21 
97 ศิลปะ 43.01 44.21 0.00 33.40 
98 การงานอาชีพ 44.70 57.95 0.00 51.00 
93 ภาษาอังกฤษ 28.66 42.09 0.00 45.84 

เฉลี่ยรวม 39.94 38.98 0.00 34.22 



เฉลี่ยผลทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 

โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ  ปีการศึกษา 2555 – 2557           

วิชา วิชา 
 ปีการศึกษา 2555  ปีการศึกษา 2556  ปีการศึกษา 2557 

ปคส. จังหวัด สพม.6 ประเทศ ปคส จังหวัด สพม.6 ประเทศ ปคส จังหวัด สพม.6 ประเทศ 

91  ภาษาไทย 55.07 56.16 54.57 54.48 44.61 46.44 44.43 44.25 33.09 36.14 36.20 35.20 

94  คณิตศาสตร์ 24.94 27.48 26.94 26.95 24.01 25.79 25.41 25.45 26.58 30.48 29.59 29.65 

95  วิทยาศาสตร์ 33.13 35.65 35.4 35.37 35.68 38.12 38.04 37.95 37.60 39.84 38.77 38.62 

92  สังคม 46.39 48.63 47.15 47.12 39.01 41.16 39.48 39.97 44.47 47.76 46.94 46.79 

96  สุขศึกษา 55.59 57.83 56.93 56.67 59.86 59.62 58.72 58.3 57.95 61.14 59.72 59.32 

97  ศิลปะ 42.18 44.1 43.41 43.31 43.01 44.66 43.88 43.65 44.21 45.63 43.24 43.14 

98  การงานอาชีพ 47.17 49.21 47.69 47.39 44.7 46.49 44.82 44.46 42.09 46.29 45.87 45.42 

93  ภาษาอังกฤษ 26.77 30.02 28.29 28.71 28.66 31.74 29.99 30.35 25.85 28.24 27.09 27.46 

เฉล่ียรวม 41.41 43.64 42.55 42.50 39.94 41.75 40.60 40.55 38.98 41.94 40.93 40.70 
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กราฟเฉลี่ยผลทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 

โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ  ปีการศึกษา 2557           



รายวิชา 
ค่าเฉล่ียร้อยละ( X%) ผลส่วนต่างท่ีได้ 

(เพิ่ม-ลด) ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 

91  ภาษาไทย 55.07 44.61 33.09 -11.52 
92  สังคมศึกษา ฯ 46.39 39.01 44.47 +5.46 
93  ภาษาอังกฤษ 26.77 28.66 25.85 -2.81 
94  คณิตศาสตร์ 24.94 24.01 26.58 +2.57 
95  วิทยาศาสตร์ 33.13 35.68 37.60 +1.92 
96  สุขศึกษาและพลศึกษา 55.59 59.86 57.95 -1.91 
97  ศิลปะ 42.18 43.01 44.21 +1.2 
98  การงานอาชีพ ฯ 47.17 44.70 42.09 -2.61 

คะแนนเฉล่ีย (X) 41.41 39.94 38.98 -0.96 

เปรียบเทียบผลการสอบ  O-NET  ม.3   ปีการศึกษา  2555 - 2557 



 กราฟเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2555 - 2557           
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ผลการสอบ  O-NET  ม.6   ปีการศึกษา  2557 

ล าดับที่ รายวิชา ผลการเรียนเฉลี่ย 

    ปีการศึกษา 2557 

1 ภาษาไทย 44.71 

2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33.13 

3 ภาษาอังกฤษ 19.21 

4 คณิตศาสตร์ 17.83 

5 วิทยาศาสตร ์ 28.60 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา 51.00 

7 ศิลปะ 33.40 

8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 45.84 

คะแนนเฉล่ีย 34.21 



 กราฟผลการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2557           
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คณิตศาสตร์ วิทยาสาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี (60 
คะแนนขึ้นไป) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปี

การศึกษา 2557 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5  ม.6 

กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี (70 
คะแนนขึ้นไป) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปี

การศึกษา 2557 



รายมาตรฐาน  คะแนนที่
ค านวณได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ด้านท่ี 1   มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 26.97 4 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี  1   ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 4.73 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  2   ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 4.68 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  3   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการ 
                         เรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

4.42 4 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  4   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด 
                         สร้างสรรค์ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสตสมเหตุผล    

4.43 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่  5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจะเป็นตามหลักสูตร 4.00 4 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  6   ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน 
                          ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

4.71 5 ดีเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 



รายมาตรฐาน  คะแนนที่
ค านวณได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ด้านท่ี 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  46.91 4 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่  7    ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ 
                           เกิดประสิทธิผล 

9.34 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  8    ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี  
                           ประสิทธิ  ภาพและเกิดประสิทธิผล 

10.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  9    คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
                           ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพละเกิด 
                           ประสิทธิผล 

5.00 5 
ดีเยี่ยม 

  

มาตรฐานที่  10  สถานศึกษามีการจดัหลักสตูร กระบวนการเรียนรู้ และ 
                           กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

8.80 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่  11  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดล้อม และการบริการท่ี 
                           ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

8.80 4 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 
                           สถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

5.00 5 ดีเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ต่อ) 



รายมาตรฐาน  คะแนนที่
ค านวณได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ด้านที่ 3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 8.80 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่  13   สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้ 
                         สถานศึกษา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

8.80 4 ดีมาก 

ด้านท่ี 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 4.60 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่  14    การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยัทัศน์ 
                             ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

4.60 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 4.42 4 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี  15   การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น  แนวทางการ 
                            ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา 
                           ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

4.42 4 ดีมาก 

ค่าเฉล่ียรวม 
91.70 5 

 
ดีเยี่ยม 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ต่อ) 



 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษา 

 
        ตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา 
   
        โดยมีระดับคุณภาพระดับ        ดีเยี่ยม     จ านวน       8    มาตรฐาน 

                                      ดีมาก      จ านวน       7    มาตรฐาน 

                 ดี             จ านวน           -    มาตรฐาน 

              พอใช้      จ านวน         -    มาตรฐาน 

                                      ปรับปรุง  จ านวน          -    มาตรฐาน 

 

 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ต่อ) 



รายมาตรฐาน  
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 

 
ความหมาย
ของผลต่าง 

 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ด้านที่ 1   มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 26.70 4 ดีมาก 26.97 4 ดีมาก - 

มาตรฐานที่  1   ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 4.67 5 ดีเย่ียม 4.73 5 ดีเย่ียม - 

มาตรฐานที่  2   ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 4.63 5 ดีเย่ียม 4.68 5 ดีเย่ียม - 

มาตรฐานที่  3   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการ 
                         เรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4.38 4 ดีมาก 4.42 4 ดีมาก - 

มาตรฐานที่  4   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด 
                         สร้างสรรค์ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสตสมเหตุผล    

4.36 4 ดีมาก 4.43 4 ดีมาก - 

มาตรฐานที่  5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จะเป็นตามหลักสูตร 4.00 4 ดีมาก 4.00 4 ดีมาก - 
มาตรฐานที่  6   ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน 
                          ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

4.66 5 ดีเย่ียม 4.71 5 ดีเย่ียม - 

เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา  2556 - 2557 



รายมาตรฐาน  
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 

 
ความหมาย
ของผลต่าง 

 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 46.83 5 ดีเย่ียม 46.91 4 ดีเย่ียม - 
มาตรฐานที่  7    ครปูฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
                           และ เกิดประสิทธิผล 

9.23 5 ดีเย่ียม 9.34 5 ดีเย่ียม - 

มาตรฐานที่  8    ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี  
                           ประสิทธิ  ภาพและเกิดประสิทธิผล 

10.00 5 
 

ดเีย่ียม 
  

10.00 5 ดีเย่ียม - 

มาตรฐานที่  9    คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
                           ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพละเกิด 
                           ประสิทธิผล 

5.00 5 
 

ดีเย่ียม 5.00 5 
 

ดีเย่ียม 
  

- 

มาตรฐานที่  10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ 
                           กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

8.80 4 ดีมาก 8.80 4 ดีมาก - 

มาตรฐานที่  11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่ 
                           ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

8.80 4 ดีมาก 8.80 4 ดีมาก - 

มาตรฐานที่  12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 
                           สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

5.00 5 ดีเย่ียม 5.00 5 ดีเย่ียม - 

เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา  2556 - 2557 



รายมาตรฐาน  
ปีการศึกษา 2556 

 

ปีการศึกษา 2557 

 

 
ความหมาย
ของผลต่าง 

 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ด้านที่ 3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 8.58 4 ดีมาก 8.80 4 ดีมาก - 

มาตรฐานที่  13   สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้ 
                            สถานศึกษา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

8.58 4 ดีมาก 8.80 4 ดีมาก - 

ด้านที่ 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 4.00 4 ดีมาก 4.60 5 ดีเย่ียม เพิ่มขึ้น 

มาตรฐานที่  14    การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
                             ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

4.00 4 ดีมาก 4.60 5 ดีเย่ียม เพิ่มขึ้น 

ด้านที่ 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 4.42 4 ดีมาก 4.42 4 ดีมาก - 

มาตรฐานที่  15   การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น  แนวทางการ 
                            ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา 
                           ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

4.42 4 ดีมาก 4.42 4 ดีมาก - 

ค่าเฉลี่ยรวม 90.53 5 ดีเยี่ยม 91.70 5 ดีเย่ียม - 

เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา  2556 - 2557 

 สรุป   ปีการศึกษา  2556 ดีเยี่ยม         7    มาตรฐาน          ดีมาก       8       มาตรฐาน 

                    ปีการศึกษา  2557 ดีเยี่ยม        8     มาตรฐาน         ดมีาก         7      มาตรฐาน 



โรงเรียนปทุมคงคา  สมุทรปราการ 

ได้ผ่านการรับรองการประเมินภายนอก   

จาก สมศ.  ในระดับ ด ี

ในวันที่  30  กรกฎาคม   2556 





ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา) น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ค านวณได ้

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 10.00 9.55 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.65 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.90 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่  4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.90 ด ี

ตัวบ่งช้ีที่  5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.82 พอใช ้

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งช้ีที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ  
            วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
             ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการ พิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 4.00 ด ี

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) จ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ  



ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา) น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ค านวณได ้

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  2  การบริหารจัดการศึกษา 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน 

ตัวบ่งช้ีที่  7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งช้ีที่  12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา 
              มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ 
              ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  3  การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน 

ตัวบ่งช้ีที่  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ           10.00 8.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่  4  ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน 

ตัวบ่งช้ีที่  8  พัฒนาการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 3.39 พอใช้ 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 81.01 ดี 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) จ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ(ต่อ)  



ความเป็นเลิศทางวิชาการ 



รวม   15  รางวัล 

เหรียญทอง 
3 

เหรียญเงิน 
5 

เหรียญทองแดง 
5 

ชมเชย 
2 

ผลงานเด่นนักเรียน ปีการศึกษา  2557 

ภาษาไทย 



รวม   3   รางวัล 

เหรียญทอง 
1 

เหรียญเงิน 
- 

เหรียญทองแดง 
- 

ชมเชย 
2 

ผลงานเด่นนักเรียน ปีการศึกษา  2557 

คณิตศาสตร ์



รวม   5   รางวัล 

เหรียญทอง 
1 

เหรียญเงิน 
4 

เหรียญทองแดง 
- 

ชมเชย 
- 

ผลงานเด่นนักเรียน ปีการศึกษา  2557 

วิทยาศาสตร ์



รวม      รางวัล 

เหรียญทอง 
 

เหรียญเงิน 
 

เหรียญทองแดง 
 

ชมเชย 
- 

ผลงานเด่นนักเรียน ปีการศึกษา  2557 

สังคมศึกษาฯ 



 
ชนะเลิศ 

กีฬาฟุตซอล  
กระชับมิตร 

 

 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันจักรยาน 
เยาวชนแห่งชาติ  

 

 
เข้าร่วมแข่งขัน 
ระดับ สพฐ. 

 

 
เหรียญเงิน 

1 
  

ผลงานเด่นนักเรียน ปีการศึกษา  2557 

สุขศึกษา 

และพลศึกษา 

รวม   3   รางวัล 

เกียรติประวัตินักเรียน โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ.docx
เกียรติประวัตินักเรียน โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ.docx
เกียรติประวัตินักเรียน โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ.docx


รวม   7   รางวัล 

เหรียญทอง 
3 

เหรียญเงิน 
2 

เหรียญทองแดง 
2 

ชมเชย 
- 

ผลงานเด่นนักเรียน ปีการศึกษา  2557 

ศิลปะ 



รวม      รางวัล 

เหรียญทอง 
- 

เหรียญเงิน 
 

เหรียญทองแดง 
- 

ชมเชย 
- 

ผลงานเด่นนักเรียน ปีการศึกษา  2557 

การงานอาชีพฯ 



รวม    3   รางวัล 

เหรียญทอง 
 

เหรียญเงิน 
1 

เหรียญทองแดง 
2 

ชมเชย 
- 

ผลงานเด่นนักเรียน ปีการศึกษา  2557 

ภาษาต่างประเทศ 



กิจกรรมเรียนเสริมวิชาการ 

• สอนเสริมเติมเต็มวันเสาร์ 

• ติวสอบ  PISA LIKE 

• ติวสอบ  O-NET 

• ติวสอบ  เตรียมความพร้อมการสอบ                                       
เข้าระดับมหาวิทยาลัย 



กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 

• ฝึกซ้อมวงโยธวาทิต 

• ดนตรีไทย  นาฏศิลป์ 

• กีฬาฟุตซอล 

• กิจกรรมค่าย  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 



การจบการศึกษา 
ของนักเรียน 
ปีการศึกษา   

2557 

ม.3 
99.01 %  

 
 

ม.6 
94.70 % 

 
 



THANK YOU 


