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สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

1. ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

1.1. ภาพรวมของโรงเรยีน 

 1.1.1 ประวัติของโรงเรียน 
 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปนสถาบันการศึกษาลําดับที่ 13 ของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศ

ไทย กอตั้งขึ้นเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 มีเน้ือที่ 14 ไร 3 งาน 54 ตารางวา ตั้งอยูเลขท่ี 419/1389 หมู 5 ต.

เทพารักษ  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  และไดเปลี่ยนชื่อเปน  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 1 

พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ปจจุบันมีเน้ือท่ี 23 ไร  2 งาน 12.5 ตารางวา หมายเลขโทรศัพท 0-2384-7491-6 หมายเลข

โทรสาร 0-2384-0445เว็บไซตของโรงเรียน คือ http://www.acsp.ac.th    email address: acsp@acsp.ac.th 

 1.1.2. สถานที่ตั้ง 
โรงเรียนอัสสัมชญัสมุทรปราการ เลขท่ี 419/1389 หมู 5 ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

 1.1.3. เน้ือที่ของโรงเรียน 
โรงเรียนอัสสัมชญัสมุทรปราการ มีเน้ือที่ 23 ไร 2 งาน 12.5 ตารางวา 

 1.1.4. จํานวนอาคารเรียน 6 อาคาร 
  1. อาคารอัสสัมชัญ 
  2. อาคารเซนตคาเบรียล  
  3. อาคารอํานวยการ 
  4. อาคารมงฟอรต 
  5. อาคารหลุยส มารี 

  6. อาคารหลุยส ชาแนล 

1.1.5. จํานวนหองเรียน 99 หอง 
1.1.6. ระดับที่เปดสอน  

ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 6 
 1.1.7. หลักสูตรที่เปดสอน  มี 2 หลักสูตร คือ 
  - หลักสูตร MLP (Modern Language Program) เปดสอนตั้งแตระดับชั้น ม.1 – ม.6   

- หลักสูตร EP (English Program) เปดสอนตั้งแตระดับชั้น ป.1 – ม.6 
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1.2 ปรัชญา วัตถุประสงค นโยบาย 

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  ไดดําเนินการสอนสืบเน่ืองตอโดยภราดาคณะเซนตคาเบรียล  เปนคณะนักบวช
ซึ่งมีนักบุญหลุยส มารี เดอ มงฟอรต เริ่มกอตั้งขึ้น ในป พ.ศ. 2249 (ค.ศ.1706) ณ ประเทศฝรั่งเศส   มีจุดมุงหมาย

แรกเริ่ม เพื่ออบรมสั่งสอนเยาวชนใหอานออก เขียนได   คิดเลขเปนและมีหลักศาสนา เปนแนวทางใหเยาวชนประพฤติ
ตนเปนคนดี ตลอดระยะเวลา 

 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ไดเปดดําเนินการสอนมาตั้งแตป พ.ศ. 2522 โรงเรียนเชื่อวาการใหการศึกษา 

อบรมดวยเนื้อหาสาระ และคานิยมที่โรงเรียนยึดถือปฏิบัติมา มีความสําคัญมากตอการพัฒนาบุคคลที่จะเติบโตขึ้นมามี
คุณภาพที่เหมาะสมกับยุคสมัยตอไป 

1.3 ปรัชญาของโรงเรียน 

1. จุดมุงหมายของชวีิตคือการรูจักสัจธรรมและการเขาถึงองคสจัธรรมสูงสุดซึง่เปนบอเกิดของชวีิต 
    (The goal of life is to realize spiritual truth which will lead to a new spiritual life.) 
2. มนุษยทุกคนตองทํางาน ความวิริยะ อุตสาหะ เปนหนทางไปสูความสําเร็จ 
   (All mankind needs to work, diligence leads to success.) 

  

1.4 วัตถุประสงคของโรงเรียน 

1. ใหการศึกษาอบรมนักเรียนเปนผูมีความรู มีทักษะ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ซึ่งจะเปน

พื้นฐานในการคนควาหาความรูตอเน่ืองไปตลอดชีวิต 
2. มุงสรางใหนักเรียนเปนผูมีศาสนาและหลักธรรมยึดม่ัน อันจะชวยใหเปนผูสามารถดํารงชีวิตในโลกแหง

ความเปนจริง  แกปญหาชีวิตดวยสันติวิธี  ตัดสินใจดวยสติปญญาและความสุขุม มีความรับผิดชอบตอ
สังคม 

 

1.5 นโยบายของโรงเรียน 
 โรงเรียนไดกําหนดนโยบายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ดังน้ี 

1. พัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลทั้งครบ คือ พัฒนารางกาย  สติปญญา  อารมณ  จิตใจ 
2. ปลูกฝงใหมีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย อันเปนวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย  

รูรักษาศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ 
3. เนนความเปนเลิศทางวิชาการและการปฏิบัติ  ความเจนจัดทางภาษา คณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  อันจะชวยใหนักเรียน มีทักษะ มีเหตุผล มีความคิดเปนตรรกะ มีระเบียบวินัยตอตนเอง  เปน
คนมีทัศนะกวาง 

4. เนนการปฏิบัติและการปลูกฝงคานิยมของการเคารพ ในสิทธิตอกันและกัน การมีความคิดสรางสรรค และ
การผนึกกําลังทําความดี รวมกันพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู 
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1.6 คติพจนของโรงเรียน 

 ความวิริยะ อุตสาหะนํามาซึ่งความสําเร็จ (LABOR OMNIA VINCIT) 
1.7 คําขวัญของโรงเรียน 

 ความรูคูคุณธรรมนําชีวิต (Life is guided by knowledge and virtue.) 
1.8 สีประจําโรงเรียน แดง - ขาว 
   สีแดง  หมายถึง ความกลาหาญในการตอสูกับอุปสรรคปญหาตางๆ  รวมทั้งความเสียสละ  อดทน  

ซึ่งก็คือความวิริยะ  อุตสาหะที่จะนําชีวิตใหประสบกับความสําเร็จ 
   สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์อันเปรียบไดกับศาสนา  รวมไปถึงความจริงใจ  ซื่อสัตย   อันเปน

คุณธรรม  ซึ่งจะนําไปสูความสงบสุข  
  
1.9 อักษรยอ อ  ส  ช 
 คําวาอัสสัมชัญ หรือ “อาศรมชัญ” แยกเปนศัพทบาลีมคธวา “อัสสโม” แผลงเปนไทยวา   “อาศรม” 

หมายความถึง กุฏิที่ถือศีลบําเพ็ญ สวนคําวา “ชัญ” หรือ “ชัญญ” แยกตามรากศัพทเดิมไดธาตุศัพทวา “ช” แปลวา  “ที่

เกิด”  และ “ญ” แปลวา “ญาณ” หรือความรู  ชัญ หรือ ชัญญ คือที่เกิดญาณความรู เม่ือนําศัพททั้งสองมารวมกันก็

สามารถแปลไดวา “อัสสัมชัญ” คือ “สถานที่สําหรับบําเพ็ญพรตและหาวิชาความรู”  น่ันเอง  โดยยังคงความหมาย

ภาษาอังกฤษ  “ASSUMPTION” วาการไดรับเกียรติยกขึ้นสวรรคทั้งกายและวิญญาณของพระนางมารีอา พระมารดา

ของพระเยซูคริสตเจา 
 
1.10 ดอกไมประจําโรงเรียน : ดอกนนทรี 
 นนทรีเปนพืชยืนตนผลัดใบขนาดกลาง ขึ้นไดในทุกพ้ืนท่ี เติบโตเร็ว แข็งแรง มีประโยชนเปนพืชสมุนไพร เน้ือ
ไมมีราคา  ดอกมีสีเหลืองสดใสเปนชอตั้ง  ทรงสูงคลายเจดีย มียอดแหลมพนพุมใบ  การเจริญเติบโตของตนนนทรีให
ขอคิดแกนักเรียนดังน้ี 
  -  การผลัดใบ คือ การเปลี่ยนระดับชั้นการศึกษาไปสูการเติบโตที่กลาแกรงกวาเดิม   
      -  ดอกสีเหลืองสดใส  คือ ความสดชื่นของวัย   
        -  ชอสูงเปนทรงเจดียยอดแหลมพนพุมใบ คือ การสรางรากฐานการศึกษาที่ม่ันคง   

สามารถใหความรูแกนักเรียนจนเพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม ความเติบกลา 
            แหงปญญาเพื่อออกไปสรางสรรคสังคมของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.  ขอมูลเกี่ยวกับชุมชนและผูปกครอง 
2.1 สภาพชุมชนโดยรวม 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนหมูบานจัดสรร โรงเรียน  โรงงานอุตสาหกรรมและ

โรงพยาบาล มีประชากรประมาณ 150,000 คน  บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน  ไดแก 

-โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล  โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส  โรงเรียนอนุบาลจันทนา โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา 
โรงเรียนเทพศิรินทรสมุทรปราการ  โรงเรียนอนุบาลอูทิพย 

- หมูบานทิพวัล  หมูบานธนาภิรมย  หมูบานชวนชื่น  หมูบานทวีทอง  หมูบานเดนชัย  หมูบานไอริส 
หมูบานบานสวนยั่งยืน เทศบาลตําบลบางเมือง  สํานักงานประกันสังคม โรงพยาบาลจุฬารัตน 2 โรงพยาบาลจุฬาเวช 

บริษัทฮีโน แหงประเทศไทย บริษัท นิปปอน เดนโซ แหงประเทศไทย เทศบาลสําโรงเหนือ บริษัท TOYOTA  @  
United   

- การนับถือศาสนา  คนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม 
- ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการที่รูจักโดยทั่วไป คือ ประเพณีรับบัว และ

ประเพณีสงกรานตพระประแดง 
 

2.2 อาชีพหลักของคนในชุมชน  
การทําธุรกิจสวนตัว  การประกอบกิจการ  การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม เน่ืองจากจังหวัดสมุทรปราการ

เปนพื้นท่ีมีสถานประกอบการ แหลงธุรกิจโรงงาน  
2.3 โอกาสของโรงเรียน 
              

 โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชนทิพวัล  ชุมชนซอยทานผูหญิง และมูลนิธิคณะเซนตคาเบรี

ยลแหงประเทศไทยเปนอยางดี อยูในเขตเทศบาลใกลแหลงชุมชนขนาดใหญของอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 

การเดินทางสะดวก 
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3. ประวัติผูอาํนวยการจากอดีตถึงปจจุบัน  
 ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม  

       ผูกอตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญสําโรง พ.ศ. 2522 สรางอาคารอัสสัมชัญ อาคารชั้นเดียว อาคารเซนตคาเบ

รียล  ริเริ่มการนําสื่อท่ีทันสมัยในการสนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนการกอต้ังสมาคมผูปกครองและครูฯ  

กอตั้งวงโยธวาทิต 

  
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ (พ.ศ.2522-2525) 

   ไดรับอนุญาตใหเปนผูจัดการโรงเรียนอัสสัมชัญสําโรง(สมุทรปราการ) ตั้งแตเริ่มเปดโรงเรียน คือ พ.ศ. 

2522 จนถึงป พ.ศ. 2525 ปูพื้นฐานการศึกษาของโรงเรียนตั้งแตเริ่มตน สงผลใหโรงเรียนเปนที่ยอมรับของ

ผูปกครอง 

  ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ (พ.ศ.2526-2529) 
   เปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปดโรงเรียนอัสสัมชัญสําโรง (สมุทรปราการ) ในป พ.ศ. 2522 และดํารง

ตําแหนงผูจัดการโรงเรียน พ.ศ.2526-2529 ไดพัฒนาโรงเรียนมาตั้งแตเริ่มตนจนเปนท่ียอมรับของผูปกครอง มี

จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเปนลําดับ 

 

 ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย (พ.ศ.2529-2540 , 2542) 
   สรางอาคารมงฟอรต  เริ่มสรางอาคารหลุยส มารี พัฒนาบุคลากร สนับสนุนใหครูศึกษาตอในระดับ

ปริญญาโท  พัฒนาระบบการบริหารในรูปคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ริเริ่มเทคโนโลยีสมัยใหมนําอินเตอรเน็ต

มาใชดานการเรียนการสอน  จัดต้ังศูนยวิทยสนเทศ สงเสริมการกอตั้งชมรมศิษยเกาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทร

ปรากร จนพัฒนามาเปนสมาคมศิษยเกาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการในปจจุบัน  พัฒนางานอภิบาลและการ

สอนคําสอนแกนักเรียนคาทอลิก 

 

 ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ (พ.ศ.2540-2541) 
   สงเสริมการพัฒนาครูใหเปนครูมืออาชีพขององคกร  จัดทําธรรมนูญของโรงเรียน ขยายความเร็วของ

ระบบอินเตอรเน็ตจาก 64 กิโลบิตมาเปน 128  กิโลบิตตอนาที 
 

 ภราดาสุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ (พ.ศ.2543) 
    นําโรงเรียนเขาสูการประกันคุณภาพการศึกษา และไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จาก

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ปการศึกษา 

2543 ถึงปการศึกษา 2547 
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ภราดา ศักดา กิจเจริญ  ผูอํานวยการ    พ.ศ. 2544 – 2549 
  โรงเรียนเขาสูการประกันคุณภาพการศึกษา และไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จาก

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน)ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ป

การศึกษา 2546  ถึงปการศึกษา 2549 เปนผูริเริ่มในการสรางอาคารหลุยส ชาแนล  สงเสริมการพัฒนาครูทางดาน

ภาษา สนับสนุนการศึกษาของครูในระดับปริญโท ปริญญาเอกอยางตอเน่ือง ปรับหลักสูตรสถานศึกษาเปน

Modern Language Program (MLP)  
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ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ ผูอํานวยการปจจุบัน 
            สงเสริมการพัฒนาครูทางดานภาษา  การพัฒนาหลักสูตร  เปดรับนักเรียนหญิงในหลักสูตร 

English Program พัฒนาโรงเรียนจนไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา สงครูเขารวมโครงการ

แลกเปลี่ยนกับโรงเรียนในตางประเทศ สนับสนุนการใชอุปกรณ สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

ดําเนินการสรางหลังคา Sport Center และเริ่มโครงการตอเติมอาคารเซนตคาเบียล สําหรับนักเรียน English 

Program   
 
4. โครงสรางการบริหาร 
 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีการบริหารตามนโยบายการจัดการศึกษาของมูลนิธิเซนต    คาเบรียลแหง

ประเทศไทย และเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542           โดยผูอํานวยการเปน

ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียน ทําหนาท่ีควบคุมดูแลรับผิดชอบกิจการของโรงเรียนบริหารงานในรูปคณะกรรมการบริหาร 
 การบริหารจัดการภายในโรงเรียนประกอบดวย คณะกรรมการบริหารโรงเรียน สํานักผูอํานวยการ         ฝาย

ธุรการ-การเงิน ฝายวิชาการ ฝายบริการ ฝายปกครอง และฝายกิจกรรม ตามโครงสรางการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการดังน้ี  
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โครงสรางการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  ปการศึกษา 2554  
 

กรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศ

 
 
 
 

 

 
 

 

 นั

การศึกษา 2554 
สดงจํานวนนักเรียนตามระดับชั้น  

 
 
 
 
 
5. กเรยีน 

6.1 จํานวนนกัเรียน ป

แ

ชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวมจํานวนประถมศึกษา 

จํานวน 341 321 352 357 359 359 2,103 

รอยละ 16.21 15.26 16.74 16.98 17.74 17.07 100.00 

 

ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมจํานวนมัธยมศึกษา 

จํานวน 322 346 353 446 419 400 2,260 

ร  14.09 15.14 15.44 19.51 18.33 17.50 อยละ 100.00 

รวมน ทั้งหมดักเรียน  4,363

หมายเหตุ ( ขอ ท่ี10 ) 

อัต ักเร อหองระ ระถมศ ละมัธย ษา ี่ยนักเรียน  คน  : 1 
อ นักเร ูระด ะถมศึก  ี่ยนักเรียน   คน  : ครู 1 คน
อ นัก ครูร มศึก   นักเรีย  คน  :  ครู 1 ค

 จํานวนนักเรียนที่ลาออกระหวางภา      จํานวน  7  คน 
 สถ 4    คิดเปนรอยละ 2.02 

มูล ณ วัน มิถุนายน 2554

ราสวนน ียนต ดับป ึกษาแ มศึก เฉล   54 หองเรียน  

ัตราสวน ียนตอคร ับปร ษา   เฉล   25  
ัตราสวน เรียนตอ ะดับมัธย ษา      เฉลี่ย น  25 น 

คเรียน ปการศึกษา 2554
ิติการลาของนักเรียน ปการศึกษา 255

สํานักผูอํานวยการ 

- งานบริหารฝาย 
- งานนโยบายและแผน 

- งานวิจัยและพัฒนา 
- งานพัฒนาบุคคลากร 
- งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
- งานวิทยบริการ 
- งานอภิบาล 
- งานตรวจสอบ/ทะเบียนทรัพยสิน    

- งานบริหารฝาย

- งานพนักงาน 
- งานอาคารสถานที่ 
- งานสุขอนามัย 

-  งานรักษาความปลอดภัย/    
    จราจร 

ฝายบริการฝายปกครอง

- งานบริหารฝาย 

- งานปกครองระดับชั้น 
- งานสวัสดิภาพ 

- งานสงเสริม 
   ประชาธิปไตย 

 

- งานบริหารฝาย 

- งานหลักสูตร/การ
สอน 
- แผนก English 
Program 

- งานนิเทศภายใน 
- งานสงเสริมวิชาการ
- งานวัดและ

 

ฝายวิชาการ ฝายกิจกรรม

- งานบริหารฝาย 

- งานกิจกรรม
พิเศษ 

- งานลูกเสือ 
- งานรักษาดินแดน 

ฝายธุรการ-

แผนกธุรการ

- งานบริหารแผนก

ธุรการ 
-  งานสารบรรณ 

-  งานประชาสัมพันธ 
-  งานทะเบียนครู 

-  งานยานพาหนะ 

- งานบริหารแผนกการเงิน 
-  งานบัญชี 
-  งานการเงิน 

-  งานจัดซื้อ 
-  งานพัสดุครุภัณฑ 

แผนกการเงิน

สมาคมผูปกครองและครู ฯ 
ผูอํานวยการ 

สมาคมศิษยเกาฯ 

 คณะกรรมการฝายการศึกษามูลนิธิ ฯ

 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 ผูรับใบอนุญาต

คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ 
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46.00

48.00

50.00

52.00

แผนภูมิแสดงจํานวนรอยละ เร บประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของนัก ียนระดั

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 ปการศึกษา 2554 



Assumption School Samutprakarn                                                                     สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา หนา1-10  
 

 
7. จํานวนครู ปการศึกษา 2554 

ตารางแสดงจํานวนครูจาํแนกตามประเภทของครูและวุฒิการศึกษา 
 

ครูไทย(คน) ครู ตปท.(คน) ประเภท 
วุฒิการศึกษา 

ภราดา 
(คน) ชาย หญิง 

รวม 
(คน) ชาย หญิง 

รวม 
(คน) 

รวม 
(ชาย) 

รวม 
(หญิง) 

รวม 
ท้ังหมด 

ปริญญาเอก 1 1 0 2 0 0 0 2 0 2 

ปริญญาโท 0 14 28 42 6 0 6 20 28 48 

ปริญญาตรี 0 68 130 198 44 11 55 112 141 253 

อนุปริญญา 0 2 1 3 0 0 0 2 1 3 

ตํ่ากวาอนุปริญญา 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 

รวม 1 87 159 247 50 11 61 138 170 308 

 

หมายเหตุ    ครูกําลังศึกษาตอปริญญาโท  จํานวน   8 คน 
 
จํานวนพนักงาน แยกตามเพศ 

 

ชาย หญิง รวม 

19 67 86 
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ครู

แผนภูมิแสดงรอยละของจํานวนครูไทยและครูตางประเทศ

ครูไทย

ครูตางประเทศ
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ครูไทย ครูตางประเทศ

แผนภูมิแสดงจํานวนรอยละ ของครูไทยและครูตางประเทศ แยกตามวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
อนุปริญญา
ตํ่ากวาอนุปริญญา
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ตารางแสดงจํานวนครผููสอนตามวิชาเอก / โท / ความถนัด 

กลุมสาระการเรยีนรู จํานวน 
สอนตรงวิชา 
เอก/โท 

ตรงตามความ

ถนัด 
คิดเปนรอยละ 

ภาษาไทย 25 25  100 

คณิตศาสตร 38 35 3 92 

วิทยาศาสตร 40 39 1 97 

สังคมศึกษาฯ 23 21 2 91 

สุขศึกษาและพลศึกษา 17 16 1 94 

ศิลปะ 14 13 1 93 

การงานอาชีพฯ 24 19 5 80 

ภาษาตางประเทศ 51 41 10 80 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 10 9 1 90 

รวมครูผูสอน 242 218 24 90 

ครูสนับสนุนการสอน 60    
รวมทั้งหมด 302 218 24  
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แผนภูมิแสดงครผููสอนตรงตามวิชาเอก/โท/ความถนัด

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ
กจิกรรมพัฒนาผูเรียน
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8. จํานวนผูบรหิาร ปการศึกษา 2554 
ตารางแสดงจํานวนผูบริหารและวุฒิการศกึษา 

 คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ 
   1. นายธรรมนูญ  รัตนพันธ   หัวหนาสํานักผูอํานวยการ 

   วุฒิการศึกษา  ค.ม.    ม.ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
  2. นางสาวรุงรัตน กมลศิริประเสริฐ   หัวหนาฝายวิชาการ 

   วุฒิการศึกษา  คอ.ม.   ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ 

  3. นายปริวัตร  โวหาร   หัวหนาฝายปกครอง 

   วุฒิการศึกษา  กศ.ม.   ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
  4. นายปญจพัฒน เบญจนวนนท   หัวหนาฝายกิจกรรม 

   วุฒิการศึกษา  ค.บ.   วค.บานสมเด็จเจาพระยา 
  5. นายอติชาต  งามกาละ   หัวหนาฝายบริการ 
   วุฒิการศึกษา  ค.บ.   วค.จันทรเกษม 

6. นางรัชดา  พลับแดง   หัวหนาแผนกธุรการ 
 วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.   ราชภัฏสวนดุสติ 

7. นางสุนัน  สาล ี   หัวหนาแผนกการเงิน 
 วุฒิการศึกษา  บธ.บ.   ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
8. นางศิริยา  คนิวรานนท  หัวหนาแผนก EP: English Program  
 วุฒิการศึกษา  ศศ.ม.   ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
9. นายทองบัน  ทําโยธา   ที่ปรึกษาฝายวิชาการฯ 
 วุฒิการศึกษา  คม.   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
10. นายภานพ  ผังรักษ   ผูแทนครูระดับชั้น ป.1-3 
 วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.   วิทยาลัยแสงธรรม 
11. นายมนัส  หะรีเมา   ผูแทนครูระดับชั้น ป.4-6 
 วุฒิการศึกษา  ค.บ.   วค.จันทรเกษม 
12. นางมัทนา  เกตุนอย   ผูแทนครูระดับชั้น ม.1-3 
 วุฒิการศึกษา  ค.บ.   วค.สวนดุสิต 
13. นายทองพูน  โพธิสาร   ผูแทนครูระดับชั้น ม.4-6 
 วุฒิการศึกษา  วท.ม.   ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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ขอมูลคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
  1. ภราดา ผศ. ดร. วินัย  วิริยวิทยาวงศ ผูแทนผูรับใบอนุญาต/ผูอํานวยการ/ผูจัดการ 
  2. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ผูทรงคุณวุฒิ 
  3. นายกิตติพงษ วงศสวุรรณชัย ผูทรงคุณวุฒิ 
  4. นายเอก วงศอนันต ผูทรงคุณวุฒิ 
  5. นางสุนัน สาล ี  ผูทรงคุณวุฒิ 
  6. นายวิโรจน ศิริธนาศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ 
  7.นายสมพงษ อนันตริยเวช ผูแทนผูปกครอง 
  8. นายธรรมนูญ รัตนพันธ ผูแทนครู 

 

 

9. ความสําเร็จ / ความภาคภูมิใจของโรงเรียน 
โรงเรียนไดรับรางวัลจากหนวยงานตางๆ จํานวน 4 รางวัลดังน้ี 

 - โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
- โรงเรียนที่มีผลการจัดการศึกษาดีมาก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพระบบการติดตาม ตรวจสอบ    

  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ ก.ต.ป.น. โดยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 

- โรงเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองแดง จากคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน  

     (O-NET)ระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ประจําปการศึกษา 2553 (ประกาศ 14 ธ.ค.2554) 

- โรงเรียนรางวลัพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ 
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10. ผลงานครู 

บุคลากรไดรับรางวัลจากหนวยงานตาง ๆ ประจําปการศึกษา 2554  
จํานวนทั้งสิ้น 42 คน  คิดเปนรอยละ 17.00 

 

แผนภูมแสดงจํานวนครูที่ไดรับรางวัล

15%

85%

ครู

ครูท่ีไดรับรางวัล

 

รายนามครูที่ไดรับรางวัลจากหนวยงานตาง ๆ ดังตอไปนี ้

ที่ ชื่อ สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีไดรับ จากองคกร/หนวยงาน 
1 ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ ผูบริหารที่ทําคุณประโยชนทางดาน

การศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

(สกสค.) 

นางสุชาดา พรมมณี ครูผูทําคุณประโยชนทางดาน

การศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

(สกสค.) 

  โครงการสังคมไทยรวมกันคืนครูดีให

ศิษย ยกยองเชิดชู “ครูสอนดี” 

(คณิตศาสตร ป.3) 

สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและ

คุณภาพเยาวชน(สสค.) 

2 

  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ม.ธรรมนูญ รัตนพันธ รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

กระทรวงศึกษาธิการ  

3 

  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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ที่ ช่ือ สกุล ผลงาน/รางวัลที่ไดรับ จากองคกร/หนวยงาน 
มิสวันทนา พรชัยเทพินทร รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 

 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

กระทรวงศึกษาธิการ  

4 

  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

5 มิสเปรมฤดี กฤษเจริญ รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

  โครงการสังคมไทยรวมกันคืนครูดีให

ศิษย ยกยองเชิดชู “ครูสอนดี” 

(คณิตศาสตร EP ) 

สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและ

คุณภาพเยาวชน(สสค.)                          

 

  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

มิสอังศนา มาทอง รางวัลครูผูสอนวิทยาศาสตรดีเดน 
 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

7 

  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

มิสภณิตา พงศวัชร โครงการสังคมไทยรวมกันคืนครูดีให

ศิษย ยกยองเชิดชู “ครูสอนดี” 

(ภาษาไทย ป.3) 

สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและ

คุณภาพเยาวชน(สสค.)                          

8 

  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

9 มิสสิรามล คูวชิร โครงการสังคมไทยรวมกันคืนครูดีให

ศิษย ยกยองเชิดชู “ครูสอนดี” 

(ภาษาไทย ม.6) 

สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและ

คุณภาพเยาวชน(สสค.)                          

ม.กมล ประทุมรุง โครงการสังคมไทยรวมกันคืนครูดีให

ศิษย ยกยองเชิดชู “ครูสอนดี” 

(คอมพิวเตอร ป.5-6) 

สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและ

คุณภาพเยาวชน(สสค.)                          

  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

10 

  ไดรับรางวัลระดับภาค ในการ

นําเสนอผลงานทางวิชาการ Partners 
in Learning Thailand Forum  
2012 

สํานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการและบริษัท 

Microsoft (ประเทศไทย) จํากัด 

11 มิสจรรยา บุญเลิศ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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ที่ ช่ือ สกุล ผลงาน/รางวัลที่ไดรับ จากองคกร/หนวยงาน 
12 มิสธัญรดี เบญจนวนนท ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

13 มิสนวรัตน สาโรวาท ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

14 มิสนิธิกานต กิจเจริญ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

     

15 มิสพรจรัส บัวเล็ก ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

16 มิสเพ็ญนภา ดีจรัส ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

17 มิสรัชดา พลับแดง ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

18 มิสลักขณา อาริยวัฒน ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

19 มิสวรรณรุง รัตนชนกุล ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

20 มิสวันทนา พรชัยเทพินทร ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

21 มิสวิไลวรรณ วิทยาธรรมธัช ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

22 มิสสายสมร เอี่ยมอองกิจ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

23 มิสกนกวรรณ แกวมาก ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

24 มิสกานตธีรา เอื้อนภาพร ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

25 มิสเบญจวรรณ บุญแกว ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

26 มิสเบญจวรรณ ศรีวาลัย ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

27 มิสรุงทิวา แซตั้ง ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

28 มิสรุงรัตน กมลศิริประเสริฐ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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ที่ ช่ือ สกุล ผลงาน/รางวัลที่ไดรับ จากองคกร/หนวยงาน 
29 มิสสุคนธ ภาผล ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

30 มิสสุรีรัตน เคย ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

31 มิสสุวรรณา ทองคํา ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

     

32 มิสอภิปรียาศ ปาลกวงศ ณ 

อยุธยา 

ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

33 ม.คุมพันธุ จันทวัน ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

34 ม.ทองบัน ทําโยธา ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

35 ม.ธงชัย นาคเกษม ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

36 ม.ปริวัตร โวหาร ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

37 ม.ธรรศ อนันตถาวร ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

38 ม.ปญจพัฒน เบญจนวนนท ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

39 ม.อรรถวุฒิ ตรากิจธรกุล ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

40 ม.เอกสิทธิ์ เมืองหมุด ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

41 ม.นวพล แกวภูมิแห ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

42 นางสาวกานตธีรา  เอื้อนภาพร ตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันที่ ใน

งาน ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

“8 Partners in Learning Asia-
Pacific Forum)เมืองโอคแลนด 

ประเทศนิวซีแลนด  

สํานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการและบริษัท 

Microsoft (ประเทศไทย) จํากัด 

 

                                                                                                                                                                                 ปการศึกษา 2554 



Assumption School Samutprakarn                                                                     สารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน   หนา  2-1  
 

สารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนแตละรายวิชาในการปการศึกษา 2554 
 

แผนภูมิสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี (เกรด 3 และ 4) ปการศึกษา 2554 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 6 
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แผนภูมิสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี (เกรด 3 และ 4) ปการศึกษา 
2554 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 6

 ประถมศึกษาปท่ี 1
 ประถมศึกษาปท่ี 2
 ประถมศึกษาปท่ี 3
 ประถมศึกษาปท่ี 4
 ประถมศึกษาปท่ี 5
 ประถมศึกษาปท่ี 6
 มัธยมศึกษาปท่ี 1
 มัธยมศึกษาปท่ี 2
 มัธยมศึกษาปท่ี 3
 มัธยมศึกษาปท่ี 4
 มัธยมศึกษาปท่ี 5
 มัธยมศึกษาปท่ี 6

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                  ปการศึกษา 2554 



Assumption School Samutprakarn                                                                    สารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน    หนา  2-2  
 
 

1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนแตละระดับชั้นในการปการศึกษา 2554 
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แผนภูมิสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 -
 มัธยมศึกษาปที่ 6

 ประถมศึกษาปท่ี 1

 ประถมศึกษาปท่ี 2

 ประถมศึกษาปท่ี 3

 ประถมศึกษาปท่ี 4

 ประถมศึกษาปท่ี 5

 ประถมศึกษาปท่ี 6

 มัธยมศึกษาปท่ี 1

 มัธยมศึกษาปท่ี 2

 มัธยมศึกษาปท่ี 3

 มัธยมศึกษาปท่ี 4

 มัธยมศึกษาปท่ี 5

 มัธยมศึกษาปท่ี 6
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1.4 การเปรียบเทียบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนป ระหวาง 2553 กับ 2554 
 

 
รอยละของจํานวนนกัเรียนที่ไดระดับผลการเรยีน 3-4 

กลุมสาระการเรยีนรู 
ป 2553 ป 2554 

ภาษาไทย 80.39 92.47 

คณิตศาสตร 67.5 91.15 

วิทยาศาสตร 73.76 82.60 

สังคมศึกษาฯ 84.71 90.46 

สุขศึกษา-พลศึกษา 97.21 88.23 

ศิลปะ 97.79 83.39 

การงานอาชีพฯ 93.1 78.19 

ภาษาตางประเทศ 74.62 72.56 

 

 1.5 การเปรียบเทียบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนป ระหวาง 2553 กับ 2554 
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แผนภูมิการเปรียบเทียบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึนไป ป ระหวาง 2553 กับ 2554
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1.6 ผลสัมฤทธิท์างการเรียน ระดับ 3-4 ชวงชัน้ท่ี 1 
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 1.7 ผลสัมฤทธิท์างการเรียน ระดับ 3-4 ชวงชัน้ท่ี 2 
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 1.8 ผลสัมฤทธิท์างการเรียน ระดับ 3-4 ชวงชัน้ท่ี 3 
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 1.9 ผลสัมฤทธิท์างการเรียน ระดับ 3-4 ชวงชัน้ท่ี 4 
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2.  รอยละของผูเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร 

ตารางแสดงผูที่เรียนจบหลักสูตร ในปการศึกษา 2554 

จบหลักสูตร 
ชั้น 

จํานวน รอยละ 

ป.6 359 100.00 

ม.6 400 100.00 
 

 2.1 รอยละของผูเรียนที่ศึกษาตอ 
แสดงจํานวนและรอยละนักเรียนของท่ีศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2554 

 

มัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน  398  คน ศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษาดังน้ี          
1. สถาบันอุดมศึกษาสังกัดรัฐบาล  จํานวน    241  คน  ( รอยละ 60.56 ) 

1.1  มหาวิทยาลัยปด            จํานวน   238  คน (รอยละ 59.80)                           
1.2  มหาวิทยาลัยตลาดวชิา     จํานวน       3  คน (รอยละ   0.75) 

2. สถาบันอุดมศึกษาสังกัดเอกชน   จํานวน    146  คน  ( รอยละ 36.68 ) 
 2.1 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ          จํานวน   82  คน  (รอยละ 20.60) 
 2.2 มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ       จํานวน   63  คน  (รอยละ 15.83)  
 2.3 สถาบันเอกชน (อนุปริญญา)  จํานวน   1   คน  (รอยละ   0.25)  

            3. ตางประเทศ    จํานวน      11  คน  ( รอยละ 2.76 )   
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3. คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
 ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. มีระเบียบวินัย              2. มีความรับผิดชอบ   ขยัน อดทน และพากเพียร 
3. มีความซื่อสัตยสุจริต  4. มีความประหยัด  อดออม  เอ้ืออาทร และแบงปน 
5. มีความเปนผูนําและกลาแสดงออก 
6. มีความเปนประชาธิปไตยและเคารพสิทธิในความเปนมนุษยของตนเองและผูอื่น 
7.มีจิตสํานึกความเปนไทย และกตัญูตอผูมีพระคุณ 

4. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 มุงใหผูเรียน

ไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และ
สังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อ

สังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข พัฒนาผูเรียนใหใชองคความรู   
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 แบงเปน 3 ลักษณะ ดังน้ี 

4.1 กิจกรรมแนะแนว  
เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา 

กําหนดเปาหมาย วางแผนชวีิตทั้งดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม นอกจากน้ียังชวยใหครู
รูจักและเขาใจผูเรียน ทั้งยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน 
 4.2  กิจกรรมนักเรยีน 
  เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนําผูตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การ

รูจักแกปญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน   เอ้ืออาทร และสมานฉันท  โดยจัดให

สอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแก 
การศึกษาวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุม ตามความ
เหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน บริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น 

ปการศึกษา 2554 
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 โครงสรางเวลาการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนในแตละระดับชั้นของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ แสดงได

ตามตารางดังน้ี 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 
กิจกรรม 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

2. กิจกรรมนักเรียน 
2.1 กิจกรรมลูกเสือ / 

เนตรนารี 
40 40 40 40 40 40 40 40 40 - 

2.2 กิจกรรม ชุมชน / 

ชมรม 
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

3. กิจกรรมเพื่อสังคม

และสาธารณประโยชน 
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

รวม 160 160 160 160 160 160 160 160 160 120 

 
แผนผังการจัดกจิกรรมพัฒนาผูรียน 

 
 

ปการศึกษา 2554 
 

กิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน 

ประเมนิ 

เกณฑการประเมิน 
1.เวลาในการเขารวมกิจกรรม 
2. การปฏิบัติกิจกรรม 
3.ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

ซอมเสริม 

ผาน

ไมผาน 

สงผลการประเมิน 



Assumption School Samutprakarn                                                                    สารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน    หนา  2-9  
 
 

4.3 กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน  
     เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถิ่นตามความสนใจในลักษณะ

อาสาสมัคร เพ่ือแสดงถงึความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสงัคม มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนา

ตาง ๆ  กิจกรรมสรางสรรคสงัคม 

 

5. นักเรียนที่ไดรับใบประกาศเกียรติคุณนักเรยีนเรยีนด ีประจําปการศกึษา 2554 
 

ตารางแสดงจํานวนนักเรียนที่ไดรับใบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ประจําปการศึกษา 2554 
 

ชั้น 
จํานวน

นักเรียน 
ทั้งหมด 

รางวัล 
เกียรติบัตร 
เรียนดี 

รอยละรางวัล

เกียรติบัตร 

เรียนดี 

รางวัล 
เกียรติบัตร 

เรียนดีติดตอกัน  
3 ป 

รอยละของ

เกียรติ 3 

ป 
รวม 

ป.1 316 167 52.85   167 

ป.2 343 122 35.57   122 

ป.3 353 21 5.95 112 31.73 133 

ป.4 380 98 25.79   98 

ป.5 349 74 21.20   74 

ป.6 327 12 3.67 40 12.23 52 

ม.1 351 93 26.50   93 

ม.2 350 43 12.29   43 

ม.3 342 10 2.92 30 8.77 40 

ม.4 416 81 19.47   81 

ม.5 403 92 22.83   92 

ม.6 385 66 17.14 41 10.65 107 

รวม 4,363 879 20.37 223  1,102 

ปการศึกษา 2554 
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แผนภูมิแสดงรอยละของนักเรียนที่ไดรับเกียรติบัตรเรียนด ี ป . 1

ป . 2

ป . 3

ป . 4

ป . 5

ป . 6

ม . 1

ม . 2

ม . 3

ม . 4

ม . 5

ม . 6

 
 
6. จํานวนนกัเรยีนที่เขารวมการแขงขันและไดรับรางวัลระดับประเทศ 
 นักเรียนที่ไดรับรางวัลการแขงขนัตางๆ ระดับประเทศ จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 1.93 ของนักเรียน

ทั้งหมด 
 

 

แผนภูมิแสดงรอยละของนักเรียนท่ีไดรับรางวัลระดับประเทศ 

98.26%

1.93%

นักเรียนไดรับรางวัล 

นักเรียน 

ปการศึกษา 2554 
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สารสนเทศเพื่อการบรหิารงานวิชาการ 
 

1 หลักสูตรและการเรยีนการสอน 
  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1- 6 
2. ชั้นเรียน/หองเรียน 
 - ทําการเปดการเรียนการสอนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6   
มีหองเรียนดังตอไปนี้ 

แสดงจํานวนชั้นเรียนและจํานวนหอง ปการศึกษา 2554 

ระดับชั้น จํานวนหอง ระดับชั้น จํานวนหอง 

ประถมศึกษาปที่ 1 8 มัธยมศึกษาปที่ 1 8 

ประถมศึกษาปที่ 2 8 มัธยมศึกษาปที่ 2 8 

ประถมศึกษาปที่ 3 8 มัธยมศึกษาปที่ 3 8 

ชวงชั้นที่ 1 24 ชวงชั้นที่ 3 24 

ประถมศึกษาปที่ 4 8 มัธยมศึกษาปที่ 4 9 

ประถมศึกษาปที่ 5 8 มัธยมศึกษาปที่ 5 9 

ประถมศึกษาปที่ 6 8 มัธยมศึกษาปที่ 6 9 

ชวงชั้นที่ 2 24 ชวงชั้นที่ 4 27 

รวมทั้งสิ้น 99 

 

3. สาระการเรียนรู 
จํานวนรายวิชาที่เปดสอน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเปดสอน 8 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก  
 1. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 2. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 3. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 4. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 5. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   
 6. กลุมสาระการเรียนรูการงานและเทคโนโลย ี
 7. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 8. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) 

 

ปการศึกษา 2554 
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4. การจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียนทุกช้ันป 
 จํานวนชั่วโมงทีจ่ัดใหเรียนตอป 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3   จํานวน 1,400 ชัว่โมง 

   ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6   จํานวน 1,400 ชัว่โมง 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 2   จํานวน 1,360 ชัว่โมง 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3    จํานวน 1,560 ชัว่โมง 
   

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-5  
   แผนการเรียน  วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร จํานวน 1,600 ชัว่โมง 

   แผนการเรียน  คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ จํานวน 1,600 ชัว่โมง 

   แผนการเรียน  อังกฤษ- ภาษาจีน   จํานวน 1,600 ชัว่โมง 
   

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
   แผนการเรียน  วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร จํานวน 1,560 ชัว่โมง 

   แผนการเรียน  คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ จํานวน 1,560 ชัว่โมง 

   แผนการเรียน  อังกฤษ- ภาษาจีน   จํานวน 1,560 ชัว่โมง 
 

ปการศึกษา 2554 
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 4.1 หลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น / ผูเรยีน 
  ความสอดคลองของหลกัสูตรกบัความตองการของทองถิ่น / ผูเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่นตามความตองการของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ซึ่งทางโรงเรียน

ไดเปดใหนักเรียนเขาเรียนตามความสนใจ ในรูปของกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังตอไปนี้ 
  

แสดงจํานวนหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของทองถิน่ / ผูเรียน 

ลําดับ กิจกรรม ระดับชั้น หมายเหตุ 

1 วิชาเพิ่มเติมสอนโดยใชภาษาองักฤษเปนสื่อ ป.4 -  ม.6  

2 หลักสูตรภาษาจนี ป.1 -  ม.6 

3. ทัศนศึกษานอกสถานที่ ป.1 -  ม.6 

4. ชมรมตาง ๆ ป.4 -  ม.6 

นักเรียนทั้งหมด 

 

 4.2 การวัดผลและประเมินผลเพื่อ 
 2.1 การปรับปรุงพัฒนาผูเรียน 

 2.2  การจัดการเรียนการสอน 
 2.3 การตัดสินผลการเรียน 

 
 4.3 การพัฒนากิจกรรมแนะแนว 
 สภาพการการจัดบริการแนะแนว มีหนาท่ีและความรับผิดชอบการปฏิบัติงานแนะแนวใหดําเนินไปอยางถูกตอง

เรียบรอย ปรับปรุง แกไขปญหาและดําเนินการใหมีประสิทธิภาพ โดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบดําเนินการดังนี้ 
รายงานผลการจัดกิจกรรมแนะแนว 

- ชวยใหการจัดการเรียนในโรงเรียนสมบูรณขึ้น 
- ชวยใหนักเรียนมีแนวทางการเลือกการเรียนและกิจกรรมไดเหมาะสม 
- เจตคติและทักษะที่ไดรับการฝกฝนจะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และการปฏิบัติที่   

    เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ 
- นักเรียนสามารถเลือกศึกษาตอตามความถนัดและตามความสนใจของตนเอง 
- ชวยใหครูไดรูจักใกลชิดนักเรยีนมากขึ้น ชวยปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ ไดทันทวงที    
  ตลอดจนสามารถสงเสริมพัฒนานักเรียนไดตามศักยภาพ 

 

ปการศึกษา 2554 
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 4.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 
 การเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีความสําคัญกับเรียนเปนอยางมากนักเรียนตองรวมกจิกรรมนั้น ๆ ใหครบ

ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด กิจกรรมชมรมเปนกิจกรรมที่นักเรียนตองเขารวมทํากิจกรรม โดยเลือกเขารวมชมรม

ใดชมรมหนึ่งตามความสนใจ ดังน้ันปการศึกษา 2554  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการไดเปดใหนักเรียนสมัครเขา

ชมรมทั้งหมดสามารถสรุปไดดังนี้ 

สรุปจาํนวนชมรม ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา  2554 
 

ระดับชั้น กลุมสาระ 

ประถม มัธยม 

รวม 

ภาษาไทย 6 9 15 

คณิตศาสตร 8 11 19 

วิทยาศาสตร 8 15 23 

สังคมศึกษาฯ 6 5 11 

สุขศึกษาฯ 11 8 19 

ศิลปะ 7 9 16 

การงาน 6 4 10 

ภาษาตางประเทศ 6 14 20 

แนะแนว 2 2 4 

หนวยงาน 3 9 12 

นักเรียนตั้งเอง   7 7 

รวม 63 93 156 
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4.3 ผลการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
      ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งประเมินจาก 

 1. เวลาเรียน  

 2. กิจกรรม  
 

แสดงผลการพฒันาผูเรียนตามกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปการศึกษา 2554 
 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชมรม กิจกรรมลูกเสือ 
ชั้น 

จํานวน

นักเรียน ผาน 
(รอยละ) 

ไมผาน 
(รอยละ) 

ผาน 
(รอยละ) 

ไมผาน 
(รอยละ) 

ผาน 
(รอยละ) 

ไมผาน 
(รอยละ) 

เฉลี่ยรวม 
(รอยละ) 

ป.1 314 - - 100 0 100 0 100 

ป.2 321 - - 100 0 100 0 100 

ป.3 352 - - 100 0 100 0 100 

ป.4 357 100 0 100 0 100 0 100 

ป.5 349 100 0 100 0 100 0 100 

ป.6 359 100 0 100 0 100 0 100 

ม.1 322 100 0 100 0 100 0 100 

ม.2 356 100 0 100 0 100 0 100 

ม.3 353 100 0 100 0 100 0 100 

ม.4 446 100 0 100 0 100 0 100 

ม.5 419 100 0 100 0 100 0 100 

ม.6 400 100 0 100 0 100 0 100 

 

ปการศึกษา 2554 
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แสดงผลการพฒันาผูเรียนตามกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปการศึกษา 2554 
 

การอาน คิดวิเคราะห  
และการเขียนสื่อความ ชั้น จํานวนนักเรียน 

ผาน (รอยละ) ไมผาน (รอยละ) 

เฉลี่ยรวม (รอยละ) 

ป.1 314 100 0 100 

ป.2 321 100 0 100 

ป.3 352 100 0 100 

ป.4 357 100 0 100 

ป.5 349 100 0 100 

ป.6 359 100 0 100 

ม.1 322 100 0 100 

ม.2 356 100 0 100 

ม.3 353 100 0 100 

ม.4 446 100 0 100 

ม.5 419 100 0 100 

ม.6 400 100 0 100 

ปการศึกษา 2554 
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5. การวิจยัในชั้นเรียน 
 โรงเรียนอัสสัมชญัสมุทรปราการสงเสริมใหครูมีงานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 

5.1 ผลงานของครูที่เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรยีน 
 

ตารางแสดงจํานวนเลมงานวิจัยในชั้นเรียนของครู ประจําปการศึกษา 2554 

งานวิจัยในชัน้เรื่อง จํานวน รอยละ 

พัฒนาผลสัมฤธิ์ทางการเรียน 242 100.00 

รวม 171 100.00 

  

 
 

ปการศึกษา 2554 
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ปการศึกษา 2553 

สารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการ 
 

1. สภาพการบรหิารและการจัดการ 
 
 วิสัยทัศน   

 โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาระดับสากล พัฒนาตนสูคุณภาพชีวิตตามวิถีจิตนักบุญหลุยส 

 พันธกิจ 
  1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและ 
      พัฒนาผูเรียนทุกมิติตามศักยภาพของบุคคล 
  2. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม  
      มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่สมบูรณ                      
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานสากล สอดคลองกบั  

     พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะ 
      เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
  4. สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับชุมชนและภาคีเครือขาย 

 
คานิยม 

 การสือ่สารอยางเปดเผย 
การสื่อสารอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา กระตือรือรน เต็มใจในการใหขอมูลและรับฟง แลกเปลีย่น

ความคิดเห็นกับเพื่อรวมงาน บุคคลภายนอก 

 การทํางานเปนทีม 
การผสมผสานความแตกตางของบุคคล ทั้งแนวความคิด ทักษะ ความรูความสามารถ ชวยเหลือและ

เปนกําลังใจใหกนัและกัน เพ่ือฟนฝาไปสูความสาํเร็จรวมกัน 

 ประสิทธิภาพในการทํางาน 
การทํางานโดยเนนการพัฒนาตนเองและวิธีการทํางานใหดีที่สุดอยูเสมอดวยการวางแผน แสวงหา

แนวทางปองกัน รวมทั้งประเมินทางเลือกและตดัสินใจแกปญหา เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้ง

ไว ดวยการใชทรัพยากรอยางประหยัดและใชเวลาอยางคุมคา 
 ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

การรับรู เขาใจและสํานึกในบทบาทหนาท่ีของตนเองดวยความรบัผิดชอบ และบริหารทรัพยากรตางๆ

ใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งกลาตัดสินใจและยอมรับผลการตัดสินใจนั้นโดยไมผลักภาระใหผูอืน่ 
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 ความรูความสามารถและสรางสรรคสิ่งใหม 
ประเมินความรูความสามารถและทักษะตางๆทีมี่อยูใหเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบขณะเดียวกันทํางานพรอม

กับแสวงหาความรูสรางสรรคสิง่ใหมและพัฒนาสูความเปนเลิศอยูเสมอ 

 ความซื่อสัตยและมีจุดยืน 
ทํางานดวยสํานึกในคุณธรรมจริยธรรมภายใตหลักการอันถูกตองอยางโปรงใส ตรงไปตรงมา  
และเปนธรรม 
 

 แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาโรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศกึษา 2552-2554 
 

เปาหมาย 
 1. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 2. ผูเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป 
 3. ผูเรียนมีพัฒนาการครบทุกมิติ รางกาย สังคม อารมณ สติปญญา และจิตวญิญาณ 
 4. ครูมีมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หม่ัน 

    พัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดี และมีครูพอเพียง 
 5. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 7. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรสถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาระดับสากล 
 8. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและการบรกิารที่สงเสริมใชแหลงการเรียนรูและภูมิปญญา 
 9. โรงเรียนมีภาคีเครือขายท้ังภายในประเทศและตางประเทศที่มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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2. สภาพบรรยากาศและการเรยีนรู 
 3.1 สภาพการจดัแหลงการเรียนรู  
 นับแตกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2522 โรงเรียนไดพัฒนาแหลงการเรียนรูมาโดยตลอด  ปจจุบันมีอาคารเรียน  8    หลัง  อาคาร

ประกอบ  2  หลัง  รวมจํานวนหองเรียนทั้งหมด 99   หอง  หองประกอบการ  30  หอง  ไดแก  หองปฏิบัติการเคมี หองปฏิบัติการ

ชีววิทยา หองปฏิบัติการฟสิกส หองเรียนสีเขียว หองปฏิบัติการภาษาจีน  หองนาฏศิลป หองดนตรีไทย หองวงโยธวาทิต หอง 

Robot หองอภิบาล หองปฏิบัติการการงานอาชีพฯ หองปฏิบัติการศิลปะ หองแนะแนว หองลูกเสือ หองโสตฯ หองฝกอบรม 

เรือนพยาบาล หองดนตรีสากล 2 หอง หองประชุม 4 หอง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 6 หอง 

 

คอมพิวเตอร สาํหรับใชในโรงเรียน 
 

ประเภทการใชงาน จํานวน(เครื่อง) คิดเปนรอยละ 

ดานการเรียนการสอน 390 61.22 

ดานการคนควา 94 14.76 

ดานการสนับสนุนการสอน 153 24.02 

รวม 637 100.00 
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แผนภูมิแสดงรอยละของเคร่ืองคอมพิวเตอร

ดานการเรียนการสอน

ดานการคนควา

ดานการสนับสนุนการสอน

 



Assumption School Samutprakarn                                             สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ   หนา  4-4  
 
 

 2.2 หองสมุด แบงเปนหองสมุดระดับประถมศึกษาและหองสมุดระดับมัธยมศึกษา 94,456 เลม 

2.2.1 หองสมุดประถมศึกษา  มีหนังสือทั้งหมด 44,254 เลม  จําแนกเปน  หนังสือวิชาการ วารสาร 

สารคดี  บันเทิง อางอิง นวนิยาย และเรื่องสั้น มีอินเตอรเน็ตบริการสําหรับการคนควาของ

ผูเรียน จํานวน 19  เครื่อง 
2.2.2 หองสมุดมัธยมศึกษา  มีหนังสือทั้งหมด  45,428   เลม  จําแนกเปน  หนังสือวิชาการ วารสาร 

สารคดี  บันเทิง อางอิง นวนิยาย และเรื่องสั้น มีอินเตอรเน็ตบริการสําหรับการคนควาของ

ผูเรียน จํานวน 12  เครื่อง 

2.2.3  หองสมุด English Program  มีหนังสือทั้งหมด  8,018   เลม  จําแนกเปน  หนังสือวิชาการ 

วารสาร สารคดี  บันเทิง อางอิง  นวนิยาย และเรื่องสั้น คอมพิวเตอร  4  เครื่อง 

 
 
2.3 จํานวนแหลงเรียนรู 
    2.3.1 แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
 

1. หองอภิบาล 2. สวนหิน 3. สวนสมุนไพรในโรงเรียน 

4. พันธุไมในวรรณคดี 5. ปลูกพืชไรดิน (Hydroponics) 6. มุมหนังสือในหองเรียน 

7. หองสมุดเคลื่อนท่ีบริเวณ 
ลานพลาซา 

8. หองสมุดเคลื่อนที่ใต 
อาคารมงฟอรต 

9. หองสมุดระดับประถมศึกษา 

10. หองสมุดระดับ มัธยมศึกษา 11. หองคอมพิวเตอร 3 12. หองคอมพิวเตอร 1 

13. หองคอมพิวเตอร 2 14. หองคอมพิวเตอร 6 15. หองคอมพิวเตอร 4 

16. หองคอมพิวเตอร 5 17. หองปฏิบัติการคณิตศาสตร 18. หองคอมพิวเตอร EP 

19. หองปฏิบัติการชีววิทยา 20. หองนาฏศิลป 21. หองปฏิบัติการฟสิกส 

22. หองปฏิบัติการเคมี 23. หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 24. หองโยธวาทิต 

25. หองดนตรีไทย 26. หองเศรษฐกิจพอเพียง 27. หองรักษภาษา 

28. หองโสตทัศนูปกรณ 29. หองสภานักเรียน 30. หองปฏิบัติการศิลปะ 

31. หอง Learning Center 32. หองเกียรติยศ 33. หองปฏิบัติการการงานอาชีพฯ 

34. หองศาสนาสัมพันธ 35. หองวิถีไทย 36. สวนการละเลนไทย 

37. หองทองถิ่นของเรา 38. หอง Innovative Learning Center 39. หองพัฒนาหุนยนต Robot 

40. หองเรียนสีเขียว 41. หองดนตรีสากล 42. หองแนะแนว 

43. การตรวจวัดสภาพอากาศ 
ในโรงเรียน 

44. ปายช่ือตนไมในบริเวณโรงเรียน   
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 2.3.2 แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 
   ลานแสดงชางและฟารมจระเขสามพราน   จ.นครปฐม 
   - พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง    จ.นครปฐม 
   - แมนํ้าทาจีน     จ.นครปฐม 
   - บานปนทรายโลก / วิมานดิน   จ.ฉะเชิงเทรา 
   - บานสวนกรูด     จ.ประจวบคีรีขันธ 
   - คายบุรฉัตร     จ.ราชบุรี 

   - โอเชี่ยนเวิลด     กรุงเทพมหานคร 
   - ปาชายเลน บางปู     จ.สมุทรปราการ 
   - วัดแค      จ.สมุทรปราการ 
   - เมืองโบราณ     จ.สมุทรปราการ 

 

* หมายเหตุ ระหวางเดือนตุลาคม 2554 – มกราคม 2555 เกิดอุทกภัย กิจกรรมคายพักแรมลูกเสือ – 
เนตนารี จัด ณ คายลูกเสือชัว่คราวโรงเรียนอสัสัมชัญสมุทรปราการ 
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3. ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก 

3.1 สัดสวนของบประมาณพัฒนาคุณภาพแตละระดับการศึกษา 
แผนภูมิแสดงประมาณการรายรับ และรายจายประจําปการศึกษา 2554 

 
 

 
แผนภูมิแสดงประมาณการรายรับประจําปการศึกษา 2554 

6.69

60.42

11.29 

9.60

12.00

รายรับคาธรรมเนียมเพื่อการพฒันา

รายรับคาธรรมเนียมอืน่ ๆ 

รายรับเงนิอดุหนนุรัฐบาล 

รายรับจากงานโภชนาการและมินมิารท

รายรับอื่น ๆ 

 

แผนภูมิแสดงประมาณการรายจายประจําปการศึกษา 2554 

33.66

5.55
6.114.734.042.64 

17.84

6.01

0.37
7.03 

2.36 8.24 0.79 0.63 เงินเดอืนคร ู
เงินเดอืนคนงาน 
รายจายในการใหบริการ
เงินคืนมลูนิธิฯ 
รายจายสิ่งของเพื่อจําหนาย 
รายจายอืน่ๆ
แผนงานสํานักผูอํานวยการ 
แผนงานฝายธุรการ - การเงิน 
 แผนงานฝายปกครอง 
แผนงานฝายวิชาการ 
แผนงานฝายกิจกรรม 
แผนงานฝายบรกิาร 

สมทบกองทนุบําเหนจ็บํานาญ 
เงินสํารอง
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3.2 การใชงบประมาณตามแผนการปฏิบัติการ 
ตารางแสดงการใชงบประมาณตามแผนการปฏิบัติการ จําแนกตามหนวยงาน 

 

ฝาย งบประมาณ รอยละ 

แผนงานสํานักผูอํานวยการ 29,560,498 18.92

แผนงานฝายธุรการ  - การเงิน 12,022,682 7.70

แผนงานฝายปกครอง 2,326,000 1.49

แผนงานฝายวิชาการ 18,236,044 11.67

แผนงานฝายกิจกรรม 7,614,067 4.87

แผนงานฝาย English Program 16,174,617 10.35

แผนงานฝายบริการ 70,302,331 45.00

รวม 156236239 100.00 
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 3.3 การปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน/โครงการ 
 

จํานวนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ฝาย 

ทั้งหมด ดําเนินการ ยังไมดําเนินการ 

บริหารทั่วไป 16 15 1 

สํานกัผูอํานวยการ 39 30 9 

ธุรการ-การเงิน 9 9 0 

วิชาการ 96 74 22 

ปกครอง 12 12 0 

กิจกรรม 37 30 7 

บริการ 19 18 1 

รวม 228 188 40 

คิดเปนรอยละ 82.46 17.54 

 
 
 

แผนภูมิแสดงผลการติดตามแผนงาน / โครงการ ปการศึกษา 2553 

82.46

17 . 54 ดําเนินการ
ยังไมดําเนินการ
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 3.4 การพัฒนาบุคลากรครู 
การอบรมสัมมนาของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชญัสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 

 การจัดสัมมนา จํานวนเรื่อง 

1 จัดอบรม / สัมมนาภายในโรงเรียน 20 

2 การอบรม / สัมมนาภายนอกโดยโรงเรียนเปนผูสนับสนุน 89 

3 การศึกษาคนควาดวยตนเอง / การอานหนังสือ จํานวน 11 

 

 จํานวนครูในฝาย (คน) 
จํานวนครูที่ไดรับการพัฒนาไมนอย

กวา 20 ชม./ป 
คิดเปนรอยละ 

อธิการ 1 1 100 

สํานักผูอํานวยการ 9 9 100 

ฝายปกครอง 5 5 100 

ฝายกิจกรรม 6 6 100 

ฝายบริการ 10 7 70 

ฝายธุรการ - การเงิน 20 20 100 

ฝายวิชาการ 196 190 97 

รวม 247 238 96 

 

รายงานจํานวนครูท่ีไดรับการพัฒนาไมนอยกวา 20 ชม./ป
 ปการศึกษา 2553

97 100100 100 100
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100

0

20

40

60

80

100

120

1

อธิการ ฝายวิชาการ ฝายกิจกรรม ฝายธุรการ - การเงิน ฝายปกครอง ฝายบริการ สํานักผูอํานวยการ

 
ขอมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2555
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4. ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูปกครอง และชุมชน 
ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูปกครอง และชุมชนอยูในระดับดีมาก โดยทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรม

ตางๆ  ดานความสัมพันธ กับชุมชน สรุปดังน้ี 
4.1 การรับความชวยเหลือจากชุมชน 

สถานศึกษาไดเชิญผูทรงคุณวฒิุมาใหความรูแกครูและนักเรียนในปการศึกษา 2553  มีดังนี้ 

ปราชญชาวบานและครูภูมิปญญา 
เจาหนาท่ีจากโรงพยาบาลเมืองสมุทรปูเจา   
เจาหนาท่ีบริษัท S&P 

   หนวยตํารวจสันติบาล จ.สมุทรปราการ 
   นายธนภัทร อมรทรงชัย 
   นายพิศิษฐ เริงทรัพย 

   นายมนตชัย   คูเอกชัย    วิชาคณิตศาสตร 
   นายสกลพัฒณ  พิทักษรัตนโยธิน   วิชาเคมี 

   นายวัชระ  วีระพรพงษกุล   วิชาชวีวิทยา 
   นายครองบุญย รัตถประเสริฐ   วิชาฟสกิส 

   ครูภูมิปญญา/บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1  ทุกวิถีที่พอเพียง 
  ครูภูมิปญญา/บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  แหลงเรียนรูสูความพอเพียง 

ครูภูมิปญญา/บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โตไปไมโกง 
ครูภูมิปญญา/บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  งินทองของมีคา 
ครูภูมิปญญา/บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ของขวัญพอเพยีงฯ 
ครูภูมิปญญา/บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด 

 

 

4.2 การจัดกิจกรรมรวมกันระหวางสถานศึกษากับชุมชน 
ตารางแสดงการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางสถานศึกษากับชุมชน ปการศึกษา 2553 

ผูรวมกิจกรรม 
กิจกรรม 

ผูปกครอง ผูแทนหนวยงาน เอกชน อื่น ๆ 

โครงการคายพัฒนาจริยธรรมหลุยสมาร ี     

โครงการหลอเทียนและแหเทียนจํานําพรรษา     

กิจกรรมตักบาตรขาวสาร อาหารแหง     

กิจกรรมวันแมแหงชาติ กิจกรรมวันพอแหงชาติ      
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งานวันงดสูบบุหรี่โลก     

โครงการ Big Cleaning Day     

โครงการ Giving and Sharing     

โครงการปลูกปาชายเลน     

งานอนุรักษมรดกโลก     
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สารสนเทศเพื่อการรายงาน 
 ดานสารสนเทศเพื่อการรายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการไดทําการวิจยั  และโรงเรียนยงั

ไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  และนาํผลการวิจยัไป ปรับปรุงการบริหารจัดเพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ โดยมีผลการประเมนิและผลวิจัยดังนี ้
1. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่  3 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบที่  3 

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  ระหวางวันที่ 24 - 26 มกราคม  พ.ศ. 2555 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประถมศึกษา : มัธยมศึกษา 

น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนที่ได ระดับคุณภาพ 

กลุมตัวบบงชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติ ที่ดี 10.00 9.15 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 2  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 10.00 9.69 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเน่ือง 10.00 9.72 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน 10.00 9.41 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  20.00 12.65 ดี 
ตัวบงชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน

สังกัด 
5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    
ตัวบงชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน พันธกิจและ

วัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน

เอกลักษณของสถานศึกษา  
5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    

ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสงเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานแลพัฒนา

สูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 90.62 ดีมาก 

ปการศึกษา 2555 
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การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

•  ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ตัง้แต 80 คะแนนขึ้นไป                             ใช     ไมใช 

• มีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไปอยางนอย 10 ตัวบงชี้ จาก 12 ตัวบงชี้       ใช     ไมใช 
ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงเรงดวน                                  ใช     ไมใช 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการการศึกษาขั้นพืน้ฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ปการศึกษา 2554 
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2 งานวจิัย ประจําปการศกึษา 2554 
 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการไดทําการศึกษาผูเรียน 2 เร่ือง คือ  
 

 2.1 ชื่องานวิจัย : สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการใชส่ือการเรียนการสอนของ

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 

  2.2 การศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอน นักเรียน และผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554  

 
 2.1 ชื่องานวิจัย : สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการใชสื่อการเรียนการสอน
ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 
 
 จากการศึกษาเรื่อง สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการใชสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ ปการศึกษา 2554  สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

  1. สภาพปจจุบันของการใชสื่อของครูผูสอนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ครูผูสอนโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ ปการศึกษา 2554  
   - สื่อสิ่งประดิษฐที่มีการใชสื่อเปนประจํา  คือ สิ่งพิมพตางๆ เชน หนังสือ ตําราเรียน เอกสาร

ประกอบการเรียน หนังสือพิมพ เปนตน  และสื่อสิ่งประดิษฐที่มีการใชสื่อบอยครั้ง ไดแก วัสดุกราฟก เชน แผนภูมิ 

แผนภาพ กราฟ ตาราง การตูน ภาพถาย ภาพวาด โปสเตอร ภาพโฆษณา รองลงมา คือ ของจริง เชน คน , เครื่อง

ดนตรี, อุปกรณวิทยาศาสตร, สารเคมี 
   - สื่อเทคโนโลยีที่มีการใชสื่อเปนบางครั้ง อันดับ 1 คือ โปรแกรมสําเร็จรูป (Microsoft office) เชน 

Power Point , Word , Excel  อันดับ 2  สื่อประสม (Multimedia) และอันดับ 3 คือ Internet (E-mail , 
Facebook , Twitter, MSN , Blog เปนตน) 
   - อุปกรณสนับสนุนการใชสื่อท่ีมีการใชสื่อบอยครั้ง อันดับ 1 คือ  White Board  อันดับ 2  คือ  
เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน และ อันดับ 3 คือ เครื่องคอมพิวเตอร (Computer) / โนตบุค (Notebook) 
  2. ปญหาของการใชสื่อการเรียนการสอนของครูผูสอนในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 
  - ปญหาของการใชสื่อสิ่งประดิษฐ ที่เปนปญหาระดับปานกลาง  ปญหาแรก ไดแก ไมมีเวลาผลิตสื่อ ลําดับ

ตอมาคือ  ไมมีงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ และ มีไมเพียงพอตอความตองการ 
  - ปญหาของการใชสื่อเทคโนโลยี ที่เปนปญหาระดับปานกลาง  ปญหาแรก ไดแก ไมมีเวลาผลิตสื่อ ลําดับ

ตอมาคือ ไมมีทักษะในการผลิตสื่อ  และไมมีงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 
  - ปญหาของการใชอุปกรณสนับสนุนการใชสื่อ ที่เปนปญหาระดับปานกลาง ปญหาแรก ไดแก  มีไมเพียงพอ

ตอความตองการ ลําดับตอมาคือ ไมสะดวกตอการยืมใชงาน และไมมีงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 

ปการศึกษา 2554 
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 3. ความตองการในการใชสื่อการเรียนการสอนของครูผูสอนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 

2554 
  -สื่อสิ่งประดิษฐ   
   1. สิ่งพิมพตางๆ เชน หนังสือ ตําราเรียน เอกสารประกอบการเรียน หนังสือพิมพ เปนตน  คิดเปน

รอยละ 26.2 

   2. วัสดุกราฟก เชน แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ ตาราง การตูน ภาพถาย ภาพวาด โปสเตอร ภาพ

โฆษณา คิดเปนรอยละ 25.2 
   3. ของตัวอยาง / ของจําลอง เชน ลูกโลก , หุนจําลอง , รูปปน คิดเปนรอยละ 17.4 
  - สื่อเทคโนโลยี 
   1. โปรแกรมสําหรับใช Active Board  คิดเปนรอยละ 18.2  
   2. โปรแกรมสําเร็จรูป (Microsoft office) เชน Power Point, Word , Excel คิดเปนรอยละ 16.1 
   3. สื่อประสม (Multimedia) คิดเปนรอยละ 15.4 

- อุปกรณสนับสนุนการใชสื่อ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร (Computer) / โนตบุค (Notebook) คิดเปนรอยละ 17.6 
2. Active board คิดเปนรอยละ 14.4 
3. เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนคิดเปนรอยละ 14.2 

-  ตองการใหโรงเรียนบริการสื่อและเทคโนโลยี 
   1. การจัดหาวัสดุ-อุปกรณในการผลิตสื่อ  คิดเปนรอยละ 21.3 
   2. การสนับสนุน งบประมาณในการผลิตสื่อ คิดเปนรอยละ 19.1 
     3. การจัดเจาหนาท่ีแนะนําเกี่ยวกับการผลิตและการใชสื่อแกผูสอนอยางสมํ่าเสมอ คิดเปนรอยละ 

18.6 
 2.2 การศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอน นักเรียน และผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 

สรุปผล 
ตาราง 1.1 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  

ปการศึกษา 2554 

ปการศึกษา 2554 
การจัดการเรียนการสอน 

X  รอยละ 

ดานวิชาการ 3.90 78.01 

ดานปกครอง 3.66 73.23 

ดานกิจกรรม 4.01 80.12 

ดานบริการ 3.97 79.49 

 

ปการศึกษา 2554 
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 จากตาราง 1.1 พบวา ครูผูสอนมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา ดานวิชาการ ดานปกครง ดานกิจกรรม

และดานบริการ ปการศึกษา 2554 อยูในระดับมาก 

 

ตาราง 1.2 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  

ปการศึกษา 2554  

 

โปรแกรม MLP โปรแกรม EP 
การจัดการเรียนการสอน 

X  รอยละ X  รอยละ 

วิชาการ 4.06 81.30 4.02 80.45 

ปกครอง 4.18 83.53 4.08 81.64 

กิจกรรม 4.17 83.36 4.07 81.34 

บริการ 4.09 81.82 3.93 78.52 

 

 จากตาราง 1.2 พบวา 

 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 

ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ อยูในระดับพึงพอใจมาก 

 

 

ตาราง 1.3 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  

ปการศึกษา 2554  

 

โปรแกรม MLP โปรแกรม EP 
การจัดการเรียนการสอน 

X  รอยละ X  รอยละ 

วิชาการ 3.94 78.81 3.76 75.24 

ปกครอง 4.07 81.43 3.98 79.67 

กิจกรรม 4.01 80.27 3.96 79.14 

บริการ 4.01 80.16 3.81 76.16 

 

 จากตาราง 1.3 พบวา 

 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  ป

การศึกษา 2554 ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ อยูในระดับพึงพอใจมาก  

  

ปการศึกษา 2554 
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ตาราง 1.4 ความพึงพอใจของครู นักเรียน และผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ ปการศึกษา 2554  

 

ความพึงพอใจ 
การจัดการเรียน

การสอน ครู 
นักเรียน

MLP 
นักเรียน 

EP 
ผูปกครอง 

MLP 
ผูปกครอง 

EP 

ภาพรวม 

ดานวิชาการ 78.01 81.3 80.45 78.81 75.24 78.76 

ดานปกครอง 73.23 83.53 81.64 81.43 79.67 79.90 

ดานกิจกรรม 80.12 83.36 81.34 80.27 79.14 80.85 

ดานบริการ 79.49 81.82 78.52 80.16 76.16 79.23 

รวม 77.71 82.50 80.49 80.17 77.55 79.68 

  

 จากตาราง 1.4 พบวา 

 ความพึงพอใจของครู นักเรียนและผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ           

ปการศึกษา 2554 อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 79.68 

  

ตาราง 5.5 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครู ตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  

ปการศึกษา 2553 กับปการศึกษา 2554  

 

ปการศึกษา 2553   ปการศึกษา 2554 การจัดการ
เรียนการสอน X  รอยละ X  รอยละ 

ดานวิชาการ 3.60 72.05 3.90 78.01 

ดานปกครอง 3.25 65.07 3.66 73.23 

ดานกิจกรรม 3.62 72.32 4.01 80.12 

ดานบริการ 3.58 71.70 3.97 79.49 

 

 จากตาราง 1.5 พบวา 

 ปการศึกษา 2554 ครูผูสอนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ดานวิชาการ ดานปกครอง 

ดานกิจกรรม และดานบริการ เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2553 

 

ปการศึกษา 2554 
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รอยละ

ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม ดานบริการ

เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ  ปการศึกษา 2553  และ ปการศึกษา 2554

ปการศึกษา 2553

ปการศึกษา 2554

 
 

ตาราง 1.6 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน ตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 กับปการศึกษา 2554  

 

โปรแกรม MLP โปรแกรม EP การจัดการเรียน
การสอน ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 

วิชาการ 3.53 

(70.53%) 

4.06 

(81.30%) 

3.51 

(70.10%) 

4.02 

(80.45%) 

ปกครอง 3.62 

(72.45%) 

4.18 

(83.53%) 

3.59 

(71.76%) 

4.08 

(81.64%) 

กิจกรรม 3.61 

(72.29%) 

4.17 

(83.36%) 

3.60 

(71.90%) 

4.07 

(81.34%) 

บริการ 3.50 

(70.00%) 

4.09 

(81.82%) 

3.42 

(68.44%) 

3.93 

(78.52%) 

 

 จากตาราง 1.6 พบวา 

  ปการศึกษา 2554 นักเรียนโปรแกรม MLP และ EP มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ดาน

วิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2553 

 

ปการศึกษา 2554 
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เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน 

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 และ 2554
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วิชาการ ปกครอง กิจกรรม บริการ การจัดการศึกษา

รอยละ

โปรแกรม MLP
ปการศึกษา 2553

โปรแกรม MLP
ปการศึกษา 2554

โปรแกรม EP
ปการศึกษา 2553

โปรแกรม EP
ปการศึกษา 2554

 
 
 

ปการศึกษา 2554 
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