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สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

1.1. ภาพรวมของโรงเรียน 

 1.1.1 ประวัติของโรงเรียน 
 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เป็นสถาบันการศึกษา ล าดับท่ี 13 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง

ประเทศไทย ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 มีเนื้อท่ี 14 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา ต้ังอยู่เลขท่ี 419/1389 

หมู่ 5  ต.เทพารักษ์  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  และได้เปลี่ยนช่ือเป็น  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เมื่อวันท่ี 

1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ปัจจุบันมีเนื้อท่ี 23 ไร่  2 งาน 12.5 ตารางวา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2384-7491-6 หมายเลข
โทรสาร 0-2384-0445 เว็บไซต์ของโรงเรียน คือ http://www.acsp.ac.th    email address: acsp@acsp.ac.th 
 1.1.2. สถานท่ีต้ัง 

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เลขท่ี 419/1389 หมู่ 5 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
 1.1.3. เนื้อท่ีของโรงเรียน 

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีเนื้อท่ี 23 ไร่ 2 งาน 12.5 ตารางวา 
 1.1.4. จ านวนอาคารเรียน 6 อาคาร 
  1. อาคารอัสสัมชัญ 
  2. อาคารเซนต์คาเบรียล  
  3. อาคารอ านวยการ 
  4. อาคารมงฟอร์ต 
  5. อาคารหลุยส์ มารี 

  6. อาคารหลุยส์ ชาแนล 

1.1.5. จ านวนห้องเรียน 99 ห้อง 
1.1.6. ระดับท่ีเปิดสอน  

ระดับชั้นประถมศึกษาท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 1.1.7. หลักสูตรท่ีเปิดสอน  มี 2 หลักสูตร คือ 
  - หลักสูตร MLP (Modern Language Program) เปิดสอนต้ังแต่ระดับชั้น ม.1 – ม.6   

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

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  ได้ด าเนินการสอนสืบเนื่องต่อโดยภราดาคณะเซนต์คาเบรียล  เป็นคณะนักบวช

ซึ่งมีนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต เริ่มก่อต้ังขึ้น ในปี พ.ศ. 2249 (ค.ศ.1706) ณ ประเทศฝรั่งเศส มีจุดมุ่งหมาย
แรกเริ่ม เพื่ออบรมสั่งสอนเยาวชนให้อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นและมีหลักศาสนา เป็นแนวทางให้เยาวชนประพฤติ
ตนเป็นคนดี ตลอดระยะเวลา 

 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้เปิดด าเนินการสอนมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2522 โรงเรียนเชื่อว่าการให้การศึกษา 
อบรมด้วยเนื้อหาสาระ และค่านิยมท่ีโรงเรียนยึดถือปฏิบัติมา มีความส าคัญมากต่อการพัฒนาบุคคลท่ีจะเติบโตขึ้นมามี

คุณภาพที่เหมาะสมกับยุคสมัยต่อไป 

1.3 ปรัชญาของโรงเรียน 

1. จุดมุ่งหมายของชีวิตคือการรู้จักสัจธรรมและการเข้าถึงองค์สัจธรรมสูงสุดซึ่งเป็นบ่อเกิดของชีวิต 
    (The goal of life is to realize spiritual truth which will lead to a new spiritual life.) 
2. มนุษย์ทุกคนต้องท างาน ความวิริยะ อุตสาหะ เป็นหนทางไปสู่ความส าเร็จ 
   (All mankind needs to work, diligence leads to success.) 

  

1.4 วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

1. ให้การศึกษาอบรมนักเรียนเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะ ท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ซึ่งจะเป็น

พื้นฐานในการค้นคว้าหาความรู้ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต 
2. มุ่งสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีศาสนาและหลักธรรมยึดมั่น อันจะช่วยให้เป็นผู้สามารถด ารงชีวิตในโลกแห่ง

ความเป็นจริง  แก้ปัญหาชีวิตด้วยสันติวิธี  ตัดสินใจด้วยสติปัญญาและความสุขุม มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

 

1.5 นโยบายของโรงเรียน 
 โรงเรียนได้ก าหนดนโยบายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลท้ังครบ คือ พัฒนาร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  จิตใจ 
2. ปลูกฝังให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ อันเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย  

รู้รักษาศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ 
3. เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและการปฏิบัติ  ความเจนจัดทางภาษา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี อันจะช่วยให้นักเรียน มีทักษะ มีเหตุผล มีความคิดเป็นตรรกะ มีระเบียบวินัยต่อตนเอง  เป็น
คนมีทัศนะกว้าง 

4. เน้นการปฏิบัติและการปลูกฝังค่านิยมของการเคารพ ในสิทธิต่อกันและกัน การมีความคิดสร้างสรรค์ และ
การผนึกก าลังท าความดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนท่ีตนอาศัยอยู่ 
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1.6 คติพจน์ของโรงเรียน 

 ความวิริยะ อุตสาหะน ามาซึ่งความส าเร็จ (LABOR OMNIA VINCIT) 
1.7 ค าขวัญของโรงเรยีน 

 ความรู้คู่คุณธรรมน าชีวิต (Life is guided by knowledge and virtue.) 
1.8 สีประจ าโรงเรียน แดง - ขาว 
   สีแดง  หมายถึง ความกล้าหาญในการต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ  รวมท้ังความเสียสละ  อดทน  

ซึ่งก็คือความวิริยะ  อุตสาหะท่ีจะน าชีวิตให้ประสบกับความส าเร็จ 
   สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ิอันเปรียบได้กับศาสนา  รวมไปถึงความจริงใจ  ซื่อสัตย์   อันเป็น

คุณธรรม  ซึ่งจะน าไปสู่ความสงบสุข  
  
1.9 อักษรย่อ อ  ส  ช 
 ค าว่าอัสสัมชัญ หรือ “อาศรมชัญ” แยกเป็นศัพท์บาลีมคธว่า “อัสสโม” แผลงเป็นไทยว่า   “อาศรม” 
หมายความถึง กุฏิท่ีถือศีลบ าเพ็ญ ส่วนค าว่า “ชัญ” หรือ “ชัญญ” แยกตามรากศัพท์เดิมได้ธาตุศัพท์ว่า “ช” แปลว่า  “ท่ี
เกิด”  และ “ญ” แปลว่า “ญาณ” หรือความรู้  ชัญ หรือ ชัญญ คือท่ีเกิดญาณความรู้ เมื่อน าศัพท์ท้ังสองมารวมกันก็
สามารถแปลได้ว่า “อัสสัมชัญ” คือ “สถานท่ีส าหรับบ าเพ็ญพรตและหาวิชาความรู้”  นั่นเอง  โดยยังคงความหมาย
ภาษาอังกฤษ  “ASSUMPTION” ว่าการได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ท้ังกายและวิญญาณของพระนางมารีอา พระมารดา

ของพระเยซูคริสตเจ้า 
 
1.10 ดอกไม้ประจ าโรงเรียน : ดอกนนทรี 
 นนทรีเป็นพืชยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง ขึ้นได้ในทุกพื้นท่ี เติบโตเร็ว แข็งแรง มีประโยชน์เป็นพืชสมุนไพร    
เนื้อไม้มีราคา  ดอกมีสีเหลืองสดใสเป็นช่อต้ัง  ทรงสูงคล้ายเจดีย์ มียอดแหลมพ้นพุ่มใบ  การเจริญเติบโตของต้นนนทรี

ให้ข้อคิดแก่นักเรียนดังนี้ 
  -  การผลัดใบ คือ การเปลี่ยนระดับชั้นการศึกษาไปสู่การเติบโตที่กล้าแกร่งกว่าเดิม   
      -  ดอกสีเหลืองสดใส  คือ ความสดชื่นของวัย   
        -  ช่อสูงเป็นทรงเจดีย์ยอดแหลมพ้นพุ่มใบ คือ การสร้างรากฐานการศึกษาท่ีมั่นคง   

สามารถให้ความรู้แก่นักเรียนจนเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม  จริยธรรม ความเติบกล้าแห่งปัญญาเพื่อออกไป

สร้างสรรค์สังคมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและผู้ปกครอง 
2.1 สภาพชุมชนโดยรวม 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้านจัดสรร โรงเรียน   โรงงานอุตสาหกรรมและ

โรงพยาบาล มีประชากรประมาณ 150,000 คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่ 

-โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล  โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส  โรงเรียนอนุบาลจันทนา โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา  
โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ  โรงเรียนอนุบาลอู่ทิพย์ 

- หมู่บ้านทิพวัล  หมู่บ้านธนาภิรมย์  หมู่บ้านชวนชื่น  หมู่บ้านทวีทอง   หมู่บ้านเด่นชัย  หมู่บ้านไอริส 
หมู่บ้านบ้านสวนยั่งยืน เทศบาลต าบลบางเมือง  ส านักงานประกันสังคม โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 2 โรงพยาบาลจุฬาเวช 
บริษัทฮีโน่ แห่งประเทศไทย บริษัท นิปปอน เดนโซ่ แห่งประเทศไทย เทศบาลส าโรงเหนือ บริษัท TOYOTA  @  
United   

- การนับถือศาสนา  คนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม 
- ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีรับบัว และ

ประเพณีสงกรานต์พระประแดง 
 

2.2 อาชีพหลักของคนในชุมชน  
การท าธุรกิจส่วนตัว  การประกอบกิจการ  การท างานในโรงงานอุตสาหกรรม รับราชการ ค้าขาย เกษตรกร 

รับจ้าง และนักการเมือง 
 

2.3 โอกาสของโรงเรียน 

             8.1 โอกาส /จุดแข็ง 
8.1.1 ต้ังอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญและเป็นประโยชน์  เช่น  แหล่งโบราณสถาน/โบราณวัตถุ  

 สถานท่ีท่องเท่ียว 
8.1.2 ต้ังอยู่ในเมือง อยู่ใกล้สถานท่ีราชการ/โรงพยาบาล/หน่วยงานอื่น ๆ 

8.1.3 ต้ังอยู่ในเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น/ใกล้ตลาด/แหล่งชุมชน/ใกล้ห้างสรรพสินค้า 
8.1.4 ปลอดภัยต่อยาเสพติด/แหล่งเริงรมย์/แหล่งการพนัน มอมเมาเยาวชน 

8.1.5 สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ 
8.1.6 สภาพแวดล้อมดี/ปลอดโปร่ง/ไม่แออัด/บรรยากาศร่มร่ืน 

8.1.7 ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8.1.8 ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 

8.1.9 มีวิทยากรในท้องถิ่น/ผู้น าในท้องถิ่นท่ีมีความรู้ 
8.1.10 ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบริการชุมชนด้านสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ 

8.1.11 การคมนาคมสะดวก  มีรถรับจ้าง/รถประจ าทางผ่าน 



Assumption Samutprakarn  School                                                                    สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา หน้า1-5  
 

                                                                                                                                                                                 ปีการศึกษา 2555 

8.1.12 มีรถรับ-ส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 

8.1.13 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ/เอาใจใส่ ดูแลเด็กเป็นอย่างดี 
8.1.14 ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรให้มีจรรยาบรรณครู 

8.1.15 สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร 

8.1.16 ผู้ปกครองมีศรัทธา/ทัศนคติ/ความเชื่อมั่น ท่ีดีต่อโรงเรียน 

8.1.17 สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ผู้ปกครองเอาใจใส่ 
8.1.18 เน้นจุดเด่นด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 

8.1.19 มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

 
3. ประวัติผู้อ านวยการจากอดีตถึงปัจจุบัน  
 ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม  

       ผู้ก่อต้ังโรงเรียนอัสสัมชัญส าโรง พ.ศ. 2522 สร้างอาคารอัสสัมชัญ อาคารชั้นเดียว อาคารเซนต์ 

คาเบรียล  ริเริ่มการน าสื่อท่ีทันสมัยในการสนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนการก่อต้ังสมาคมผู้ปกครองและ

ครูฯ  ก่อต้ังวงโยธวาทิต 

  
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ (พ.ศ.2522-2525) 

   ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดการโรงเรียนอัสสัมชัญส าโรง(สมุทรปราการ) ต้ังแต่เร่ิมเปิดโรงเรียน คือ พ.ศ. 

2522 จนถึงปี พ.ศ. 2525 ปูพื้นฐานการศึกษาของโรงเรียนต้ังแต่เริ่มต้น ส่งผลให้โรงเรียนเป็นท่ียอมรับของ

ผู้ปกครอง 

  ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ (พ.ศ.2526-2529) 
   เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เปิดโรงเรียนอัสสัมชัญส าโรง (สมุทรปราการ) ในปี พ.ศ. 2522 และด ารง

ต าแหน่งผู้จัดการโรงเรียน พ.ศ.2526-2529 ได้พัฒนาโรงเรียนมาต้ังแต่เริ่มต้นจนเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง มี

จ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ 

 
 ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย (พ.ศ.2529-2540 , 2542) 

   สร้างอาคารมงฟอร์ต  เริ่มสร้างอาคารหลุยส์ มารี พัฒนาบุคลากร สนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโท  พัฒนาระบบการบริหารในรูปคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ริเริ่มเทคโนโลยีสมัยใหม่น าอินเตอร์เน็ต

มาใช้ด้านการเรียนการสอน  จัดต้ังศูนย์วิทยสนเทศ ส่งเสริมการก่อต้ังชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทร

ปรากร จนพัฒนามาเป็นสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการในปัจจุบัน  พัฒนางานอภิบาลและการ

สอนค าสอนแก่นักเรียนคาทอลิก 
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ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ (พ.ศ. 2540-2541) 
   ส่งเสริมการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพขององค์กร  จัดท าธรรมนูญของโรงเรียน ขยายความเร็วของ

ระบบอินเตอร์เน็ตจาก 64 กิโลบิตมาเป็น 128  กิโลบิตต่อนาที 
 
 ภราดาสุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ (พ.ศ. 2543) 

    น าโรงเรียนเข้าสู่การประกันคุณภาพการศึกษา และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จาก

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ปีการศึกษา 

2543 ถึงปีการศึกษา 2547 
 

ภราดา ศักดา กิจเจริญ  ผู้อ านวยการ    พ.ศ. 2544 – 2549 
  โรงเรียนเข้าสู่การประกันคุณภาพการศึกษา และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จาก

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ปี

การศึกษา 2546  ถึงปีการศึกษา 2549 เป็นผู้ริเร่ิมในการสร้างอาคารหลุยส์ ชาแนล  ส่งเสริมการพัฒนาครูทางด้าน

ภาษา สนับสนุนการศึกษาของครูในระดับปริญโท ปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง ปรับหลักสูตรสถานศึกษาเป็น

Modern Language Program (MLP)  
 
ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ ผู้อ านวยการปัจจุบัน 
            ส่งเสริมการพัฒนาครูทางด้านภาษา  การพัฒนาหลักสูตร  เปิดรับนักเรียนหญิงในหลักสูตร 

English Program พัฒนาโรงเรียนจนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ส่งครูเข้าร่วมโครงการ

แลกเปลี่ยนกับโรงเรียนในต่างประเทศ สนับสนุนการใช้อุปกรณ์ สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 

ด าเนินการสร้างหลังคา Sport Center และเริ่มโครงการต่อเติมอาคารเซนต์คาเบียล ส าหรับนักเรียน English 
Program   
 
4. โครงสรา้งการบริหาร 
 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีการบริหารตามนโยบายการจัดการศึกษาของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่ง

ประเทศไทย และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โดยผู้อ านวยการเป็นผู้บริหารสู งสุด

ของโรงเรียน ท าหน้าท่ีควบคุมดูแลรับผิดชอบกิจการของโรงเรียนบริหารงานในรูปคณะกรรมการบริหาร 
 การบริหารจัดการภายในโรงเรียนประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ส านักผู้อ านวยการ ฝ่ายธุรการ-

การเงิน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายกิจกรรม ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการดังนี้ 
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สมาคมผู้ปกครองและครู ฯ 
ผู้อ านวยการ 

กรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

สมาคมศิษย์เก่าฯ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิ ฯ 

ผู้รับใบอนุญาต 

ส านักผู้อ านวยการ 

- งานบริหารฝ่าย 

- งานนโยบายและแผน 

- งานวิจัยและพัฒนา 

- งานพัฒนาบุคลากร 

- งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

- งานตรวจสอบ/ทะเบียนทรัพย์สิน    

- งานอภิบาล 

- ศูนย์วิทยบริการ 

ฝ่ายปกครอง 

- งานบริหารฝ่าย 
- งานปกครองระดับชั้น 

- งานสวัสดิภาพ 

- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

 

- งานบริหารฝ่าย 
- งานหลักสูตร 

- งานการเรียนการสอน 

- งานนิเทศ 

- งานส่งเสริมวิชาการ 

- งานแนะแนว 

- งานทะเบียนวัดผล 

 

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจกรรม 

- งานบริหารฝ่าย 
- งานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย 
-  งานสุนทรียภาพ 

- งานสัมพันธ์ชุมชน 

- งานลูกเสือ 

- งานรักษาดินแดน 
 

ฝ่ายธุรการ-การเงิน 

แผนกธุรการ 

- งานบริหารแผนกธุรการ 

-  งานสารบรรณ 

-  งานประชาสัมพันธ์ 

-  งานทะเบียนครู 

-  งานยานพาหนะ 

-  งานการต่างประเทศ 
 

 

 

- งานบริหารแผนกการเงิน 

-  งานบัญชี 

-  งานการเงิน 

-  งานจัดซื้อ 

-  งานพัสดุครุภัณฑ์ 

-  งานมินิมาร์ท 

แผนกการเงินการเงิน 

- งานบริหารฝ่าย 

- งานอาคารสถานที่ 

- งานพนักงาน  

-  งานโภชนาการ 

- งานอนามัย 

-  งานรักษาความปลอดภัย 

 

ฝ่ายบริการ ฝ่าย English Program 

- งานบริหารฝ่าย 
- งานวิชาการ 

- งานปกครอง 

- งานกิจกรรม 
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5. นักเรียน 

6.1 จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2555 
แสดงจ านวนนักเรียนตามระดับชั้น  

ระดับช้ัน 
โปรแกรม MLP โปรแกรม  EP 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

ป.1 263 - 35 21 319 
386 

2,074 

ป.2 288 - 37 23 348 

ป.3 261 - 39 19 319 

ป.4 299 - 42 14 355 

1,088 ป.5 295 - 42 17 354 

ป.6 323 - 39 17 379 

ม.1 293 - 35 25 353 

1,023 

2,323 

ม.2 269 - 35 25 329 

ม.3 289 - 27 25 341 

ม.4 303 96 20 21 440 

1,033 ม.5 270 131 29 14 444 

ม.6 272 104 23 17 416 

รวม 
3,422 331 403 238 

4,397 
3,756 641 

*  อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
   เฉลี่ยนักเรียน 45   คน  : 1 ห้องเรียน  

 

อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เฉลี่ยนักเรียน  45 คน  :  1 ห้องเรียน  
อัตราส่วนนักเรียนต่อครูระดับประถมศึกษา    เฉลี่ยนักเรียน  18  คน  : ครู 1 คน 
อัตราส่วนนักเรียนต่อครูระดับมัธยมศึกษา        เฉลี่ยนักเรียน  19  คน  :  คร ู1 คน 

 จ านวนนักเรียนท่ีลาออกระหว่างภาคเรียน  31  คน      คิดเป็น ร้อยละ 0.75 
 จ านวนนักเรียนท่ีลาออก 103 คน      คิดเป็น ร้อยละ 2.34 
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7. จ านวนครู ปีการศึกษา 2555 

ตารางแสดงจ านวนครูจ าแนกตามประเภทของครูและวุฒิการศึกษา 
 

ประเภท 
วุฒิการศึกษา 

ภราดา 
(คน) 

ครูไทย(คน) รวม 
(คน) 

ครู ตปท.(คน) รวม 
(คน) 

รวม 
(ชาย) 

รวม 
(หญิง) 

รวม 
ท้ังหมด ชาย หญิง ชาย หญิง 

ปริญญาเอก 1 1 0 2 0 0 0 2 0 2 

ปริญญาโท 0 14 27 41 9 1 10 23 28 51 

ปริญญาตรี 0 70 126 196 38 11 49 108 137 245 

อนุปริญญา 0 2 1 3 0 0 0 2 1 3 

ต่ ากว่าอนุปริญญา 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 

รวม 1 89 154 244 54 12 59 137 166 303 

 
จ านวนพนักงาน แยกตามเพศ 

ชาย หญิง รวม 

19 67 86 
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ตารางแสดงจ านวนครูผู้สอนตามวิชาเอก / โท / ความถนัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 
สอนตรงตามวิชาเอก-โท 

ร้อยละ 

สอนตรงตามความถนัด 
ร้อยละ ครูไทย ครู 

ตปท. 
รวม ครูไทย ครู 

ตปท. 
รวม 

ภาษาไทย 22 22 0 22 100 0 0 0 0 
คณิตศาสตร์ 38 26 14 30 78.95 2 6 8 21.05 
วิทยาศาสตร์ 35 24 10 34 97.14 1 0 1 2.86 

สังคมศึกษาฯ 30 22 5 27 90.00 2 1 3 10.00 
สุขศึกษาฯ 18 12 4 16 88.89 0 2 2 11.11 
ศิลปะ 16 15 0 15 93.75 1 0 1 6.28 
การงานอาชีพฯ 21 12 6 18 85.71 2 1 3 14.29 

ภาษาต่างประเทศ 49 28 12 40 81.63 3 6 9 18.37 
กก.พัฒนาผู้เรียน 6 6 0 6 100 0 0 0 0 
รวมครูผู้สอน 235 167 41 208 88.51 11 16 27 11.49 
ครูสนับสนุน 68 66 2 68 100 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 303  
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8. จ านวนผู้บริหาร ปีการศึกษา 2555 
ตารางแสดงจ านวนผู้บริหารและวุฒิการศึกษา 

 คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อ านวยการ 
1. นายทองบัน  ท าโยธา   ท่ีปรึกษาฝ่ายวิชาการฯ 
   วุฒิการศึกษา   คม.   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   2. นายธรรมนูญ  รัตนพันธ์   หัวหน้าส านักผู้อ านวยการ 
     วุฒิการศึกษา   ค.ม.    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  3. นางสาวรุ่งรัตน์  กมลศิริประเสริฐ  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

     วุฒิการศึกษา   คอ.ม.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ 

  4. นายปริวัตร  โวหาร   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

     วุฒิการศึกษา   กศ.ม.   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  5. นายปัญจพัฒน์  เบญจนวนนท์  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 

     วุฒิการศึกษา   ค.บ.   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
6. นางศิรยิา  คนิวรานนท์  หัวหน้าฝ่าย (English Program: EP)  
   วุฒิการศึกษา   ศศ.ม.   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  7. นางรัชดา  พลับแดง   หัวหน้าแผนกธุรการ 
   วุฒิการศึกษา   ศศ.บ.   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

8. นางดวงดาว  ทุมเมืองปัก  หัวหน้าแผนกการเงิน 
   วุฒิการศึกษา   ศศ.บ.   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
9. นายอติชาต  งามกาละ   หัวหน้าฝ่ายบริการ 
   วุฒิการศึกษา   ค.บ.   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
10. นายภานพ  ผังรักษ์   ผู้แทนครูระดับชั้น ป.1-3 
   วุฒิการศึกษา   ศศ.บ.   วิทยาลัยแสงธรรม 
11. นายมนัส  หะรีเมา   ผู้แทนครูระดับชั้น ป.4-6 
   วุฒิการศึกษา   ค.บ.   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
12. นางมัทนา  เกตุน้อย   ผู้แทนครูระดับชั้น ม.1-3 
   วุฒิการศึกษา   ค.บ.   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
13. นายทองพูน  โพธิสาร   ผู้แทนครูระดับชั้น ม.4-6 
   วุฒิการศึกษา   วท.ม.   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
14. นางสุดาวดี  จตุรงควาณิช  หัวหน้างานจัดซื้อ/มินิมาร์ท 

   วุฒิการศึกษา   กศ.ม.   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ข้อมูลคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
  1. ภราดา ผศ. ดร. วินัย  วิริยวิทยาวงศ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ 

2. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3. นายกิตติพงษ์ วงศ์สุวรรณชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4. นายเอก วงศ์อนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  5. นางดวงดาว ทุมเมืองปัก ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  6. นายวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  7.นายสมพงษ์ อนันตริยเวช ผู้แทนผู้ปกครอง 
  8. นายธรรมนูญ รัตนพันธ์  ผู้แทนครู 
 

 

9. ความส าเร็จ / ความภาคภูมิใจของโรงเรียน 
โรงเรียนได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ จ านวน 2 รางวัลดังนี้ 

  โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี 2555 จากส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 
โรงเรียนเอกชนท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก ประจ าปีการศึกษา 2555  

     จากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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10. ผลงานครู 

บุคลากรได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ ประจ าปีการศึกษา 2555  
จ านวนท้ังสิ้น 43 คน คิดเป็นร้อยละ 25.74 

 
 

รายนามครูท่ีได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังตอ่ไปนี้ 

ท่ี ช่ือ สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ องค์กร/หน่วยงาน 
 
 
1 

 
 
นายธรรมนูญ 

 
 
รัตนพันธ์ 

ผู้บริหารท่ีท าคุณประโยชน์

ทางด้านการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา(สกสค. 
ผู้ร่วมบริหารดีเด่น สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์

คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

2 นางวันทนา พรชัยเทพินทร์ ผู้บริหารท่ีท าคุณประโยชน์

ทางด้านการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา(สกสค. 
3 นายปริวัตร โวหาร รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

กระทรวงศึกษาธิการ  

4 นางอัศนา มาทอง รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

กระทรวงศึกษาธิการ  

 
 
5 

 
 
 

นางอนัญญา 

 
 
 

นวกิจวัฒนา 

รางวัลครูผู้สอนคณิตศาสตร์

ดีเด่น 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

กระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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ท่ี ช่ือ สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ องค์กร/หน่วยงาน 
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี กระทรวงศึกษาธิการ 

6 นางวิไลวรรณ วิทยาธรรมธัช รางวัลครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนดีเด่น 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

กระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด 

 
 
7 

 
 
 

นายกิตติพันธ์ุ 

 
 
 

มิตรเจริญ 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี

ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูผู้สอนช่วงชั้นท่ี 2  ชนะเลิศ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ 

  ครูดีเด่นระดับ ป.4-6 สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด

สมุทรปราการ 

8 นางคงขวัญ สุปรีดิ์เวศน์ 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี

ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

9 นางสาวเครือมาศ บูรพาชยานนท์ 

10 นางจงฐิต ิ นาคเงิน 

11 นางเฉลียว เหล่าสุทธิ 

12 นายไชยวัฒน์ ขุมนิธิ 

13 นางณัฐนรินทร์ รักษ์ก าเนิด 

14 นางถนอมรัตน์ ศรีด้วง 

15 นายทองพูน โพธิสาร 

16 นางสาวนงเยาว์ ฉันทพัฒนธรรม 

17 นางนวลพรรณ บุญรัตน์ 

18 นางนัชฎาพร พูลศักดิ์วรสาร 

19 นางสาวปรินทร์ลภัส สามบุญเท่ียง 

20 นางปัทมา ลวสุต 

21 นายภานพ ผังรักษ์ 

22 นางมะลิ ตรีเพ็ชร์ 

23 นางวรินทิพย์ นวกิจวัฒนา 

24 นางวิไลลักษณ์ วชิรสกุลโชค 

25 นายวุฒิชัย จันทร์ผล 

26 นายสถาพร เติมนาค 

27 นางสมพร พันธุมจินดา 

28 นายสมศักดิ์ พุมมารักษ์ 

29 นางสาวสวนิต กอแก้วปฐมกุล 
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ท่ี ช่ือ สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีได้รับ องค์กร/หน่วยงาน 
30 นางสิรามล คู่วชิร 

31 นางสาวสุนันท์ ฉิมวัย 

32 นางสาวเสาวลักษณ์ มาศรักษา 

33 นางสาวอมรพรรณ สีสุข 

34 นางสาวอัญชลี แตงทรัพย์ 

35 นางสุชาดา พรหมมณี ครูผู้สอนช่วงชั้นท่ี1ชนะเลิศ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ 

36 นายกมล ประทุมรุ่ง ครูผู้สอนช่วงชั้นท่ี 3 ชนะเลิศ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ 

ครูดีเด่นระดับ ม.1-3 สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์

คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

37 นางเบญจวรรณ บุญแก้ว 
ครูผู้สอนช่วงชั้นท่ี 4 ชนะเลิศ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

ครูดีเด่นระดับ ม.4-6 สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ 

38 นายเดิมพันธ์ุ แพแสง 
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ 

39 นายปัญจพัฒน์ เบญจนวนนท์ ผู้ร่วมบริหารดีเด่น สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

40 นางตวงพร ทิพย์จ้อย ครูดีเด่นระดับ ป.1-3 สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

41 นายวัฒนา สุวรรณรักษา ครูดีเด่นระดับ ป.4-6 สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

42 นางศรัญญา รุ่งเรือง ครูดีเด่นระดับ ป.1-3 สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ 

43 นายกฤษณะ จิรภัตตานนท์ ครูดีเด่นระดับ ม.1-3 สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ 
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สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละรายวิชาในการปีการศึกษา 2555 
 

แผนภูมิสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี (เกรด 3 และ 4) ปีการศึกษา 2555 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

 
 

1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับชั้นในการปีการศึกษา 2555 
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1.4 การเปรียบเทียบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี ระหว่าง 2554 กับ 2555 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 การเปรียบเทียบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี ระหว่าง 2554 กับ 2555 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน 3-4 

ปี 2554 ปี 2555 

ภาษาไทย 92.47 82.70 

คณิตศาสตร์ 91.15 65.57 

วิทยาศาสตร์ 82.60 72.83 

สังคมศึกษาฯ 90.46 75.15 

สุขศึกษา-พลศึกษา 88.23 98.18 

ศิลปะ 83.39 98.04 

การงานอาชีพฯ 78.19 89.25 

ภาษาต่างประเทศ 72.56 73.39 
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1.6 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับ 3-4 ช่วงชั้นท่ี 1 และช่วงชั้นท่ี 2 
 

 

 
  
 
1.7 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับ 3-4 ช่วงชั้นท่ี 3 
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 1.8 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับ 3-4 ช่วงชั้นท่ี 4 
 

 
 
 
 
 

 
2.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตร 
 

ตารางแสดงผู้ที่เรียนจบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2555 

ช้ัน 
จบหลักสูตร 

จ านวน ร้อยละ 

ป.6 359 100.00 

ม.3 344 100.00 
ม.6 400 100.00 

 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีศึกษาต่อ 
แสดงจ านวนและร้อยละนักเรียนของที่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน  417  คน ศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาดังนี้          
1. สถาบันอุดมศึกษาสังกัดรัฐบาล จ านวน   279 คน   (ร้อยละ 67.39) 

1.1  มหาวิทยาลัยปิด           จ านวน   278  คน (ร้อยละ 67.15)                           
1.2  มหาวิทยาลัยเปิด จ านวน      1  คน (ร้อยละ 0.24) 
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2. สถาบันอุดมศึกษาสังกัดเอกชน   จ านวน     126 คน  (ร้อยละ 36.68) 
 2.1 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ          จ านวน    76  คน (ร้อยละ 20.60) 
 2.2 มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ       จ านวน    50  คน  (ร้อยละ 15.83)  

            3. ต่างประเทศ    จ านวน        9  คน   (ร้อยละ 2.17)   
 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิ.ย. 56 

 
 
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีระเบียบวินัย             2. มีความรับผิดชอบ   ขยัน อดทน และพากเพียร 
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต   4. มีความประหยัด  อดออม  เอื้ออาทร และแบ่งปัน 
5. มีความเป็นผู้น าและกล้าแสดงออก 
6. มีความเป็นประชาธิปไตยและเคารพสิทธิในความเป็นมนุษย์ของตนเองและผู้อื่น 
7.มีจิตส านึกความเป็นไทย และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 

4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียน

ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์  และ
สังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม 
สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข พัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช2551 แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
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4.1 กิจกรรมแนะแนว  
เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา 

ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตท้ังด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครู
รู้จักและเข้าใจผู้เรียน ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 
 4.2 กิจกรรมนักเรียน 
  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การ
รู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน   เอื้ออาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ 
การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น 
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 โครงสร้างเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการแสดงได้

ตามตารางดังนี้ 

กิจกรรม 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

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

2. กิจกรรมนักเรียน 
2.1 กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนาร ี

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. กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน ์
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

รวม 160 160 160 160 160 160 160 160 160 120 

 
แผนผังการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้รียน 

 
 

กิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
1.เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. การปฏิบัติกิจกรรม 
3.ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ซ่อมเสริม 

ผ่าน
 

     
 

ไม่ผ่าน 

ส่งผลการประเมิน 
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4.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
     เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะ

อาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนา

ต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 

 
5. นักเรียนท่ีได้รับใบประกาศเกียรติคุณนักเรียนเรียนดี ประจ าปีการศึกษา 2555 
 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียนท่ีได้รับใบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ประจ าปีการศึกษา 2555 
 

ชั้น 
จ านวน

นักเรียน 
ทั้งหมด 

รางวัล 
เกียรติบัตร 
เรียนด ี

ร้อยละรางวัล

เกียรติบัตร 

เรียนด ี

รางวัล 
เกียรติบัตร 

เรียนดีติดต่อกัน  
3 ป ี

ร้อยละของ

เกียรติ 3 

ปี 
รวม 

ป.1 319 111 34.80   111 
ป.2 348 95 27.30   95 
ป.3 319 17 5.33 67 21.00 74 

ป.4 355 119 33.52   119 
ป.5 354 83 23.45   83 
ป.6 379 23 6.07 50 13.19 73 

ม.1 353 50 14.16   50 
ม.2 329 37 11.25   37 
ม.3 341 29 8.50 34 9.97 63 

ม.4 440 64 14.55   64 
ม.5 444 75 16.89   75 
ม.6 416 55 13.22 41 9.86 96 

รวม 4,397 758 192   
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6. จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลระดับประเทศ 
 นักเรียนท่ีได้รับรางวัลการแข่งขันต่างๆ ระดับประเทศ จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 1.32 ของนักเรียน
ท้ังหมด 
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สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ 
 

1 หลักสูตรและการเรียนการสอน 
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 
2. ช้ันเรียน/ห้องเรียน 
 - ท าการเปิดการเรียนการสอนต้ังแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีห้องเรียนดังต่อไปนี้ 
 

ระดับช้ัน จ านวนห้อง ระดับช้ัน จ านวนห้อง 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 8 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 8 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 8 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 8 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 8 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 8 

ช่วงชั้นท่ี 1 24 ช่วงชั้นท่ี 3 24 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 8 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 9 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 8 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 9 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 8 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 9 

ช่วงชั้นท่ี 2 24 ช่วงชั้นท่ี 4 27 

รวมท้ังสิ้น 99 
ตารางแสดงจ านวนห้อง ปีการศึกษา 2555 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

จ านวนรายวิชาท่ีเปิดสอน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเปิดสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่  
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี 
 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) 
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4. การจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียนทุกช้ันปี 
 จ านวนชั่วโมงที่จัดให้เรียนต่อปี 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3   จ านวน 1,400 ชั่วโมง 

   ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6   จ านวน 1,400 ชั่วโมง 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 2   จ านวน 1,360 ชั่วโมง 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   จ านวน 1,560 ชั่วโมง 
   

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-5  
   แผนการเรียน  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จ านวน 1,600 ชั่วโมง 
   แผนการเรียน  คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ จ านวน 1,600 ชั่วโมง 
   แผนการเรียน  อังกฤษ- ภาษาจีน  จ านวน 1,600 ชั่วโมง 
   

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
   แผนการเรียน  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จ านวน 1,560 ชั่วโมง 
   แผนการเรียน  คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ จ านวน 1,560 ชั่วโมง 
   แผนการเรียน  อังกฤษ- ภาษาจีน  จ านวน 1,560 ชั่วโมง 
 



Assumption Samutprakarn  School                                        สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ   หน้า 3-3  
 

ปีการศึกษา 2555 

 4.1 หลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น / ผู้เรียน 
  ความสอดคล้องของหลักสูตรกับความต้องการของท้องถิ่น / ผู้เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งทางโรงเรียน

ได้เปิดให้นักเรียนเข้าเรียนตามความสนใจ ในรูปของกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 
  

ตารางแสดงจ านวนหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น / ผู้เรียน 

ล าดับ กิจกรรม ระดับช้ัน หมายเหตุ 

1 วิชาเพิ่มเติมสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ป.4 -  ม.6  
2 หลักสูตรภาษาจีน ป.1 -  ม.6 

นักเรียนท้ังหมด 3. ทัศนศึกษานอกสถานท่ี ป.1 -  ม.6 

4. ชมรมต่าง ๆ ป.4 -  ม.6 

 

 4.2 การวัดผลและประเมินผลเพื่อ 
 2.1 การปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน 

 2.2  การจัดการเรียนการสอน 
 2.3 การตัดสินผลการเรียน 

 
 4.3 การพัฒนากิจกรรมแนะแนว 

 สภาพการการจัดบริการแนะแนว มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบการปฏิบัติงานแนะแนวให้ด าเนินไป

อย่างถูกต้องเรียบร้อย ปรับปรุง แก้ไขปัญหาและด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ด าเนินการดังนี้ 
รายงานผลการจัดกิจกรรมแนะแนว 

- ช่วยให้การจัดการเรียนในโรงเรียนสมบูรณ์ขึ้น 
- ช่วยให้นักเรียนมีแนวทางการเลือกการเรียนและกิจกรรมได้เหมาะสม 
- เจตคติและทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และการปฏิบัติท่ี   

    เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
- นักเรียนสามารถเลือกศึกษาต่อตามความถนัดและตามความสนใจของตนเอง 
- ช่วยให้ครูได้รู้จักใกล้ชิดนักเรียนมากขึ้น ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ทันท่วงที    
  ตลอดจนสามารถส่งเสริมพัฒนานักเรียนได้ตามศักยภาพ 
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 4.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความส าคัญกับเรียนเป็นอย่างมากนักเรียนต้องร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ให้ครบ

ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด กิจกรรมชมรมเป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนต้องเข้าร่วมท ากิจกรรม โดยเลือกเข้าร่วมชมรม

ใดชมรมหนึ่งตามความสนใจ ดังนั้นปีการศึกษา 2555  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้เปิดให้นักเรียนสมัครเข้า

ชมรมท้ังหมดสามารถสรุปได้ดังนี้ 
ตารางสรุปจ านวนชมรม ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2555 

 

กลุ่มสาระ ระดับช้ัน รวม 
ประถม มัธยม 

ภาษาไทย 6 4 10 

คณิตศาสตร์ 7 6 13 

วิทยาศาสตร์ 8 14 22 

สังคมศึกษาฯ 7 7 14 

สุขศึกษาฯ 9 10 19 

ศิลปะ 9 11 20 

การงาน 8 5 13 
ภาษาต่างประเทศ 7 8 15 

แนะแนว 1 2 3 

หน่วยงาน 2 10 12 

นักเรียนต้ังเอง  - 7 7 

รวม 54 79 143 
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4.3 ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งประเมินจาก 

 1. เวลาเรียน  

 2. กิจกรรม  
 

แสดงผลการพัฒนาผู้เรียนตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2555 
 

ชั้น 
จ านวน

นักเรียน 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชมรม กิจกรรมลูกเสือ 
เฉลี่ยรวม 
(ร้อยละ) 

ผ่าน 
(ร้อยละ) 

ไม่ผ่าน 
(ร้อยละ) 

ผ่าน 
(ร้อยละ) 

ไม่ผ่าน 
(ร้อยละ) 

ผ่าน 
(ร้อยละ) 

ไม่ผ่าน 
(ร้อยละ) 

ป.1 319 - - 100 0 100 0 100 
ป.2 348 - - 100 0 100 0 100 
ป.3 319 - - 100 0 100 0 100 
ป.4 355 100 0 100 0 100 0 100 
ป.5 354 100 0 100 0 100 0 100 
ป.6 379 100 0 100 0 100 0 100 
ม.1 353 100 0 100 0 100 0 100 
ม.2 329 100 0 100 0 100 0 100 
ม.3 341 100 0 100 0 100 0 100 
ม.4 440 100 0 100 0 100 0 100 
ม.5 444 100 0 100 0 100 0 100 
ม.6 416 100 0 100 0 100 0 100 
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แสดงผลการพัฒนาผู้เรียนตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2555 
 

ชั้น จ านวนนักเรียน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์  
และการเขียนสื่อความ เฉลี่ยรวม (ร้อยละ) 

ผ่าน (ร้อยละ) ไม่ผ่าน (ร้อยละ) 

ป.1 319 100 0 100 
ป.2 348 100 0 100 
ป.3 319 100 0 100 
ป.4 355 100 0 100 
ป.5 354 100 0 100 
ป.6 379 100 0 100 
ม.1 353 100 0 100 
ม.2 329 100 0 100 
ม.3 341 100 0 100 
ม.4 440 100 0 100 
ม.5 444 100 0 100 
ม.6 416 100 0 100 
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5. การวิจัยในช้ันเรียน 
 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการส่งเสริมให้ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

5.1 ผลงานของครูท่ีเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน 
 

ตารางแสดงจ านวนเล่มงานวิจัยในชั้นเรียนของครู ประจ าปีการศึกษา 2555 

งานวิจัยในช้ันเรื่อง จ านวน ร้อยละ 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 208 100.00 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 
 
 

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
 
1. สภาพการบริหารและการจัดการ 
ปรัชญา/ค าขวัญ/คติพจน์ 

ปรัชญา/ Philosophy 
1. จุดมุํงหมายของชีวิตคือการร๎ูจักสัจธรรมและการเข๎าถึงองค์สัจธรรมสูงสุดซึ่งเป็นบํอเกิดของชีวิต 
   The goal of life is to realize spiritual truth which will lead to a new spiritual life. 
2. มนุษย์ทุกคนต๎องท างาน ความวิริยะ อุตสาหะ เป็นหนทางไปสํูความส าเร็จ 
   All mankind needs to work, diligence leads to success. 
ค าขวัญ / Motto 

 ความรู๎คูํคุณธรรมน าชีวิต Life is guided by knowledge and virtue. 
คติพจน์ / Motto of the Brother of St.Gabriel 

 ความวิริยะ อุตสาหะน ามาซึ่งความส าเร็จ LABOR OMNIA VINCIT 
 
วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
 วิสัยทัศน์/ Vision  

โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาระดับสากล พัฒนาตนสูํคุณภาพชีวิตตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต 
The school provides education at the international standard and quality of life in accordance with 
Saint Montfort’s spirituality. 
อัตลักษณ์/ Identity 
รักดี มีวินัย ใสํใจสังคม มีวิริยะ อุตสาหะและยึดมั่นในสัจธรรม 
Be Smart, Disciplined, Social Conscious. Work Hard, Persevere and Abiding by the Truth. 
เอกลักษณ์/ Uniqueness 
มุํงสูํมาตรฐานสากล Towards International Standard 

พันธกิจ 
1. สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนครบทุกมิติ (รํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา) เคารพกฏ

กติกาของสังคม และยึดมั่นในสัจธรรมน าชีวิต มีจิตสาธารณะ 
2. สํงเสริมและพัฒนาบุคลากรให๎มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะมาตรฐานวิชาชีพสูํสากล 
3. สํงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ คงความเป็นเอกลักษณ์ไทย มุํงสูํมาตรฐานสากล 

สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแหํงประเทศไทยและพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ 
4. สํงเสริมและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ และสภาพแวดล๎อมให๎มีบรรยากาศท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎โดยความรํวมมือกับ

ภาคีเครือขํายท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
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 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

 

เป้าหมาย 

1. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง ใฝ่รู๎ ใฝ่เรียนและพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
4. นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผล 
5. นักเรียนมีความรู๎และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
6. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ีอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
7. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสามารถตรวจสอบได๎          
    โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
8. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมุํงสูํมาตรฐานสากล 
9. โรงเรียนมีการก าหนดให๎บรรลุเปาาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน๎น และจุดเดํนท่ีสอดคล๎องกับการจัด 
   การศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแหํงประเทศไทย   
10. โรงเรียนมีบรรยากาศ สภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนร๎ู สํงเสริมการใช๎แหลํงการเรียนรู๎ท้ังภายในและ 
    ภายนอก 
11. โรงเรียนเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎  
12. โรงเรียนรํวมมือกับภาคีเครือขํายท้ังภายในและภายนอกประเทศ   

 
 



Assumption School Samutprakarn                                             สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ   หน้า 4-3  
 
 

2. สภาพบรรยากาศและการเรียนรู้ 
 3.1 สภาพการจัดแหลํงการเรียนรู๎  
 โรงเรียนได๎พัฒนาแหลํงการเรียนรู๎มาโดยตลอด  ปัจจุบันมีอาคารเรียน  8   หลัง  อาคารประกอบ  2  หลัง  รวม

จ านวนห๎องเรียนท้ังหมด 99   ห๎อง  ห๎องประกอบการ  30  ห๎อง  ได๎แกํ  ห๎องปฏิบัติการเคมี ห๎องปฏิบัติการชีววิทยา 

ห๎องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห๎องเรียนสีเขียว ห๎องปฏิบัติการภาษาจีน  ห๎องนาฏศิลป์ ห๎องดนตรีไทย ห๎องวงโยธวาทิต ห๎อง 

Robot ห๎องอภิบาล ห๎องปฏิบัติการการงานอาชีพฯ ห๎องปฏิบัติการศิลปะ ห๎องแนะแนว ห๎องลูกเสือ ห๎องโสตฯ 

ห๎องฝึกอบรม หพยาบาล ห๎องดนตรีสากล 2 ห๎อง ห๎องประชุม 4 ห๎อง ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ห๎อง 
 

คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ในโรงเรียน 
 

คอมพิวเตอร์ จ านวน  (เครื่อง) 
1.  ใช๎ในการเรียนการสอน 396 
3. ใช๎ส าหรับงานสนับสนุนการสอน 270 

 
 



Assumption School Samutprakarn                                             สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ   หน้า 4-4  
 
 

 2.2 ห้องสมุด แบํงเป็นห๎องสมุดระดับประถมศึกษาและห๎องสมุดระดับมัธยมศึกษา 87,340 เลํม 

2.2.1 ห้องสมุดประถมศึกษา  มีหนังสือท้ังหมด 38,375 เลํม  จ าแนกเป็น  หนังสือวิชาการ วารสาร สาร
คดี  บันเทิง อ๎างอิง นวนิยาย และเรื่องสั้น มีอินเตอร์เน็ตบริการส าหรับการค๎นคว๎าของผู๎เรียน 

จ านวน 19  เคร่ือง 
2.2.2 ห้องสมุดมัธยมศึกษา  มีหนังสือท้ังหมด  42,532   เลํม  จ าแนกเป็น  หนังสือวิชาการ วารสาร สาร

คดี  บันเทิง อ๎างอิง นวนิยาย และเรื่องสั้น มีอินเตอร์เน็ตบริการส าหรับการค๎นคว๎าของผู๎เรียน  

จ านวน 12  เคร่ือง 

2.2.3  ห้องสมุด English Program  มีหนังสือท้ังหมด  6,133 เลํม  จ าแนกเป็น  หนังสือวิชาการ 
วารสาร สารคดี  บันเทิง อ๎างอิง  นวนิยาย และเรื่องสั้น คอมพิวเตอร์  4  เคร่ือง 

 
2.3 จ านวนแหลํงเรียนรู ๎
    2.3.1 แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน 
 

1. กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย จ านวน 3 ห๎อง/แหลํง 
 - ห๎องรักษ์ภาษา     อาคารหลุยส์มารี 

 - สวนการละเลํนไทย      Inspiration Square 
 - สวนวรรณคดีไทย  
2. กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห๎อง/แหลํง  
 - ห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์    อาคารหลุยส์มารี 
3. กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ จ านวน 11 ห๎อง/แหลํง 
 - สวนสมุนไพรในโรงเรียน 
 - ปลูกพืชไร๎ดิน (Hydroponics) 
 - ห๎องเรียนสีเขียว       อาคารชั้นเดียว 2 
 - ปาายชื่อต๎นไม๎ในบริเวณโรงเรียน  

 - สวนวิทยาศาสตร์       Inspiration Square 
 - ห๎องปฏิบัติการชีววิทยา     อาคารอัสสัมชัญ 

 - ห๎องปฏิบัติการเคมี      อาคารอัสสัมชัญ 
 - ห๎องปฏิบัติการฟิสิกส์      อาคารอัสสัมชัญ 
 -  ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา  อาคารหลุยส์ ชาแนล 

 -  ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา อาคารหลุยส์ ชาแนล 
 -  ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  อาคารเซนต์คาเบรียล 
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4. กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ  จ านวน 5 ห๎อง/แหลํง 

   - ห๎องเศรษฐกิจพอเพียง     อาคารหลุยส์ มารี 
   - สวนหิน     Inspiration Square 
   - ห๎องวิถีไทย      อาคารหลุยส์ มารี 
   - ห๎องท๎องถิ่นของเรา     อาคารหลุยส์ มารี 
   - ห๎องอาเซียน       อาคารหลุยส์ มารี 

  5. กลุมํสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาฯ  จ านวน 7 ห๎อง/แหลํง 
   - ห๎องพยาบาล      อาคารเซนต์คาเบรียล 
   - สนามฟุตบอล 
   - สนามเปตอง 
   - Sport Center 
   - Center Court 
   - Fun & Health Land 
   -  ห๎องฟิตเนส       อาคารชั้นเดียว 

  6. กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ  จ านวน 9 ห๎อง/แหลํง 
   - ห๎องนาฏศิลป์        อาคารเซนต์คาเบรียล 

   - ห๎องปฏิบัติการศิลปะ 2 ห๎อง    อาคารเซนต์คาเบรียล 

   - ห๎องดนตรีสากล 3 ห๎อง         อาคารเซนต์คาเบรียล 

   - ห๎องดนตรีไทย 3 ห๎อง       อาคารเซนต์คาเบรียล 
   - ห๎องโยธวาทิต        อาคารเซนต์คาเบรียล 
  7. กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพฯ  จ านวน 10 ห๎อง/แหลํง  
   - ห๎องคอมพิวเตอร์ 1     อาคารเซนต์มงฟอร์ต 
   - ห๎องคอมพิวเตอร์ 2     อาคารเซนต์มงฟอร์ต 
   - ห๎องคอมพิวเตอร์ 3     อาคารเซนต์มงฟอร์ต 
   - ห๎องคอมพิวเตอร์ 4     อาคารเซนต์มงฟอร์ต 
   - ห๎องคอมพิวเตอร์ 5     อาคารเซนต์มงฟอร์ต 
   -  ห๎องคอมพิวเตอร์ 6     อาคารเซนต์มงฟอร์ต 
   -  ห๎องคอมพิวเตอร์ EP     อาคารหลุยส์ ชาแนล 
   - ห๎องพัฒนาหํุนยนต์ Robot    อาคารหลุยส์มารี 
   - ห๎องปฏิบัติการการงานอาชีพฯ     อาคารชั้นเดียว 2 
   - ห๎องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์      อาคารอัสสัมชัญ 
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8. กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ จ านวน   1 ห๎อง/แหลํง 
   - ห๎อง Learning Center     อาคารหลุยส์ มารี 
  9. อื่นๆ     จ านวน 11 ห๎อง/แหลํง 
   - ห๎องอภิบาล      อาคารชั้นเดียว 2 
   - ห๎องศาสนาสัมพันธ์     อาคารหลุยส์ มารี 

   - ห๎องแนะแนว      อาคารชั้นเดียว 1 
   - ห๎องเกียรติยศ      อาคารหลุยส์ ชาแนล 
   - ห๎องเกียรติประวัติ     อาคารหลุยส์ มารี 
   - ห๎องสมุดระดับประถมศึกษา    อาคารเซนต์คาเบรียล 
   - ห๎องสมุด EP     อาคารเซนต์คาเบรียล 
   - ห๎องสมุดระดับ มัธยมศึกษา    อาคารอัสสัมชัญ 
   - ห๎องโสตทัศนูปกรณ์     อาคารอัสสัมชัญ 

  - ห๎องลูกเสือ     อาคารชั้นเดียว 1 
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 2.3.2 แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน 
 สยามพารากอน จ.กรุงเทพฯ 

 โรงละครอักษรา   จ.กรุงเทพฯ 
 สวนสยาม กรุงเทพ จ.กรุงเทพฯ 

 สวนสยาม เดอะไพน์ รีสอร์ท   จ.กรุงเทพฯ 

 พิพิธภัณฑ์หํุนขี้ผึ้ง จ.นครปฐม 

 สวนสามพราน  ฟาร์มจระเข๎ จ.นครปฐม 

 เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ 

 คํายลูกเสือริมขอบฟาา เมืองโบราณ  จ. สมุทรปราการ 

 สวนสาธารณะ สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิตต์ิ จ.สมุทรปราการ 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.ปทุมธานี 

 สวนสนุกดรีมเวิลด์ จ.ปทุมธานี 

 The Pine Resort จ.ปทุมธานี 

 ประติมากรรมป้ันทรายโลก จ.ฉะเชิงเทรา 

 คุ๎มวิมานดิน จ.ฉะเชิงเทรา 

 คํายลูกเสือ คํายบุรฉัตร จ.ราชบุรี 

 มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 ภูพิมานรีสอร์ท จ.นครนายก 

 ส านักสงฆ์ถ้ ากระบอก จ.สระบุรี 

 วัดพระบาทน้ าพุ จ.ลพบุรี 
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3. ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก 

3.1 สัดสํวนของบประมาณพัฒนาคุณภาพแตํละระดับการศึกษา 
รายรับ บาท รายจ่าย บาท 

เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุนรายหัว) 34,122,450 งบด าเนินการ / เงินเดือน-คําจ๎าง 129,674,337 
เงินนอกงบประมาณ - งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 161,883,909 
เงินอื่นๆ (คําธรรมเนียม) 287,313,045 งบอื่นๆ (คําธรรมเนียม) 19,877,249 

รวมรายรับ 321,435,495 รวมรายจ่าย 321,435,495 
 
งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินคําจ๎าง  คิดเป็น ร๎อยละ 40.34 ของรายรับ 

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็น ร๎อยละ 50.36 ของรายรับ 
งบอื่นๆ (คําธรรมเนียม)   คิดเป็น ร๎อยละ   9.30 ของรายรับ   

 
3.2 การใช๎งบประมาณตามแผนการปฏิบัติการ 

ตารางแสดงการใช๎งบประมาณตามแผนการปฏิบัติการ จ าแนกตามหนํวยงาน 
 

ฝ่าย งบประมาณ ร้อยละ 

แผนงานส านักผู๎อ านวยการ 29,560,498 18.92 

แผนงานฝ่ายธุรการ  - การเงิน 12,022,682 7.70 

แผนงานฝ่ายปกครอง 2,326,000 1.49 

แผนงานฝ่ายวิชาการ 18,236,044 11.67 

แผนงานฝ่ายกิจกรรม 7,614,067 4.87 

แผนงานฝ่าย English Program 16,174,617 10.35 

แผนงานฝ่ายบริการ 70,302,331 45.00 

รวม 156,236,239 100.00 
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 3.3 การปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน/โครงการ 
 

ฝ่าย 
จ านวนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ท้ังหมด ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ 

บริหารท่ัวไป 16 15 1 

ส านักผู้อ านวยการ 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 

คิดเป็นร้อยละ 82.46 17.54 
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แผนภูมิแสดงผลการติดตามแผนงาน / โครงการ ปีการศึกษา 2555 

82 . 46 

17 . 54 ด ำเนินกำร 
ยังไม่ด ำเนินกำร 
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 3.4 การพัฒนาบุคลากรครู 
การอบรมสัมมนาของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2555 

 การจัดสัมมนา จ านวนเรื่อง 

1 จัดอบรม / สัมมนาภายในโรงเรียน 9 

2 การอบรม / สัมมนาภายนอกโดยโรงเรียนเป็นผู๎สนับสนุน 69 

3 การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง / การอํานหนังสือ จ านวน 0 

 

 จ านวนครูในฝ่าย (คน) 
จ านวนครูท่ีได้รับการพัฒนาไม่

น้อยกว่า 20 ชม./ปี 
คิดเป็นร้อยละ 

อธิการ 1 1 100 
ส านักผู๎อ านวยการ 25 23 92 
ฝ่ายปกครอง 4 4 100 
ฝ่ายกิจกรรม 3 2 67 
ฝ่ายบริการ 8 7 88 

ฝ่ายธุรการ - การเงิน 15 14 93 
ฝา่ยวิชาการ 195 193 99 

รวม 251 244 97 

 

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2556
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4. ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง และชุมชน 
ความสัมพันธ์ระหวํางสถานศึกษากับผู๎ปกครอง และชุมชนอยูํในระดับดีมาก โดยทางโรงเรียนได๎จัดกิจรรม

ตํางๆ  ด๎านความสัมพันธ์ กับชุมชน สรุปดังนี้ 
4.1 การรับความชํวยเหลือจากชุมชน 

สถานศึกษาได๎เชิญผู๎ทรงคุณวุฒิมาให๎ความรู๎แกํครูและนักเรียนในปีการศึกษา 2555  มีดังนี้ 
ปราชญ์ชาวบ้านและครูภูมิปัญญา 

โครงการครูท่ีมีประสิทธิภาพสูํการสอนที่มีประสิทธิผล Professional Teacher 
ครูภูมิปัญญา/บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 สวัสดีอาเซียน ASEAN COMMUNITY 

 ครูภูมิปัญญา/บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 WE ARE ASEAN 

ครูภูมิปัญญา/บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 LOVE AND PEACE 

ครูภูมิปัญญา/บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ก๎าวสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ครูภูมิปัญญา/บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ลูกเสือเปิดประตูสูํอาเซียน 
ครูภูมิปัญญา/บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกเสือเปิดประตูสูํอาเซียน 

 - โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
อาจารย์เจริญ  ศรีเพชรพงษ์  วิชาฟิสิกส์ 
อาจารย์สมรัตน์  จิรวณิชย์สกุล  วิชาคณิตศาสตร์ 
ดร.วศิน   สุทธิฉายา  วิชาคอมพิวเตอร์ 
อาจารย์อิศเรศ    ปิตินวกรม  วิชาฟิสิกส์/พื้นฐานวิศวะ 
อาจารย์วราภรณ์    ตันติวิวัฒน์    วิชาสังคมศึกษา 

  อาจารย์ดิรก  บัวรอด     วิชาเคมี  

  อาจารย์ภูมิบดินทร์  ห๎อมล๎อม   วิชาชีววิทยา 
  อาจารย์จักรกฤต  โยมพยอม    วิชาภาษาไทย 
  อาจารย์เฉลิมยศ  แสงแก๎ว   วิชาคณิตศาสตร์ 
  ดร.กฤษฎา  อัศวสกุลเกียรติ  วิชา Mathematics for SAT/CU-AAT 
  ดร.กรกนก  วัชระธ ารงกุล  วิชา Mathematics for SAT/CU-AAT 
  นายนนทิกร  ธีรสุวิภากร  วิชาเฉพาะความถนัดแพทย์ 
  อาจารย์พรณรงค์  อํวมค า   วิชา IELTS Reading, Writing 
  น.ส.ปรียามาศ  คูณสิรไพบูบย์  วิชาเฉพาะความถนัดแพทย์ 
  น.ส.ธัญญาวรรณ   ประเสริฐกิจพันธุ์  วิชาเฉพาะความถนัดแพทย์ 
  นายอาชวิชญ์  บุญอเนก   วิชาเฉพาะความถนัดแพทย์ 
  นายสาโรจน  โห๎เพ็ชร   วิชา สถาปัตย์   
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  คุณคณาธิป สุนทรรักษ์   O-NET 
 - โครงการสํงเสริมทักษะทางวิชาการ 
  คุณสกล  แสวงการ    กอล์ฟ 
  คุณชิษณุชา เลิศธนากิจ   เค๎กช็อกโกแลตและเค๎กส๎ม 
  คุณสกลพัฒณ์ พิทักษ์รัตน์โยธิน 
  คุณศักดิแพทย์ เลิศคณา 

คุณขนิษฐา ชะฎา    นวดหน๎าด๎วยสมุนไพร&สปาหน๎า 
  คุณภัทรภร   ประดิษฐ์นุช   ยาดมสมนุไพร 
  คุณนิศารัตน์ ชื่นชม 
  คุณสุวัฒนา พิกุลทอง 
  คุณเรือนแก๎ว สังขรัตน์    งานจักสาน 
  ผู๎ปกครองเครือขําย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   ผิวหนูสวยด๎วยกากกาแฟ 
  ผู๎ปกครองเครือขําย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ทรายหอมไลํยุง (สมุนไพร) 

  ผู๎ปกครองเครือขําย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปุ๋ยอินทรีย์ 
  ผู๎ปกครองเครือขําย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  มะรุม...! พืชมหัศจรรย์ 
  ผู๎ปกครองเครือขําย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  มูลนิธิป่อเต็กต้ึง 
  ผู๎ปกครองเครือขําย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ข๎าวไทยมีดีกวําที่คิด 
  ผู๎ปกครองเครือขําย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  การวาดภาพบาติก 
  ผู๎ปกครองเครือขําย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  เฉาก๏วยเพื่อสุขภาพ 
  ผู๎ปกครองเครือขําย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรตี-ชาชัก 
  ผู๎ปกครองเครือขําย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ขนมจาก 
  ผู๎ปกครองเครือขําย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  Ribbins  Art 
  ผู๎ปกครองเครือขําย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  จีบน๏ะจ๏ะ 
 - โครงการคุณธรรมน าชีวิต 
  พระครูโกศลพัฒนาภรณ์    การปาองกันสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศ 
  วัดบางด๎วนนอก     พระคุณของแมํ-พระคุณของพํอ 
  พระภูมิพัชชา ภท.ทสาโร   พระคุณพํอ-พระคุณแมํ 
  วัดอินทร์บรรจง 
  พระมหาวีรพล วีรญาโณ    เด็กดีต๎องธรรมะ 
  วัดยานนาวา 
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4.2 การจัดกิจกรรมรํวมกันระหวํางสถานศึกษากับชุมชน 
ตารางแสดงการจัดกิจกรรมรํวมกันระหวํางสถานศึกษากับชุมชน ปีการศึกษา 2555 

กิจกรรม 
ผู้ร่วมกิจกรรม 

ผู้ปกครอง ผู้แทนหน่วยงาน เอกชน อื่น ๆ 

โครงการคํายพัฒนาจริยธรรมหลุยส์มารี     
โครงการหลํอเทียนและแหํเทียนจ าน าพรรษา     
กิจกรรมตักบาตรข๎าวสาร อาหารแห๎ง     
กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ กิจกรรมวันพํอแหํงชาติ      
งานวันงดสูบบุหรี่โลก     
โครงการ Big Cleaning Day     
โครงการ Giving and Sharing     
โครงการปลูกป่าชายเลน     
งานอนุรักษ์มรดกโลก     
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สารสนเทศเพื่อการรายงาน 
 ด้านสารสนเทศเพื่อการรายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้ท าการวิจัย  และโรงเรียนยังได้รับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  และน าผลการวิจัยไป ปรับปรุงการบริหารจัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และความ 
พึงพอใจ โดยมีผลการประเมินและผลวิจัยดังนี้ 

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบแรก ระหว่างวันท่ี 3 - 5 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านครู 
และผู้บริหาร ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

 

มาตรฐาน รายการ 
เกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน 

ควรปรับปรุง พอใช ้ ดี 
ด้านผู้เรียน     

1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์    

4 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี

วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมี
วิสัยทัศน์ 

  

 

5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร    

6 
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  
 

9 
ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
  

 

10 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี    

12 
ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา 

  
 

ด้านครูผู้สอน     

22 
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

 

24 
ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและ
มีครูเพียงพอ 
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ด้านผู้บริหาร     

13 
สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่าง
เป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

  
 

14 
สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ ชุมชน

ในการพัฒนาการศึกษา 
  

 

18 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

 

20 ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีความสามารถในการบริหารจัดการ    

25 
สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีสื่อ

การเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  

 

 
โรงเรียนอัสสมัชัญสมุทรปราการ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสอง ระหว่างวันท่ี 25- 26 

และ 29 มกราคม พ.ศ. 2550 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน 
ด้านคร ูและผู้บริหาร ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

มาตรฐาน รายการ 
อิงเกณฑ์ อิงสถานศึกษา 

เฉลี่ย 
เฉลี่ย คุณภาพ คะแนน คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน      

1 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์ 
3.90 ดีมาก 4 ดีมาก 3.95 

2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 3.88 ดีมาก 4 ดีมาก 3.94 

3 
ผู้เรยีนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 
ดนตรีและกีฬา 

3.86 ดีมาก 4 ดีมาก 3.93 

4 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด 
สังเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์    
คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 

3.90 ดีมาก 4 ดีมาก 3.95 

5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามลักสูตร 3.43 ดี 4 ดีมาก 3.75 

6 
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.67 ดีมาก 4 ดีมาก 3.84 

7 

ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
สุจริต 

3.72 ดีมาก 4 ดีมาก 3.86 
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ด้านครู      

8 
ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่ 
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

3.92 ดีมาก 4 ดีมาก 3.96 

9 
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่าง

มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.65 ดีมาก 4 ดีมาก 3.83 

ด้านผู้บริหาร      

10 
ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการ

บริหารจัดการ 
4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 

11 

สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการ 
บริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุ

เป้าหมายการศึกษา 
3.80 ดีมาก 4 ดีมาก 3.90 

12 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.78 ดีมาก 4 ดีมาก 3.89 

13 
สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและ

ท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 

14 
สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ

กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
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2 งานวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2555 
 การศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนต่อการจัดการเรียนการสอน  ของ

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2555  ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านปกครอง ด้านกิจกรรม และด้าน

บริการ       ไดสุ้่มตัวอย่างจากครู จ านวน 108 คน นักเรียน ป.4–ป.6 จ านวน 595 คน นักเรียน ม.1– ม.3 จ านวน 539 
คน นักเรียน    ม.4–ม.6 จ านวน 706 คน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน 540 คน และผู้ปกครอง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จ านวน 404 คน  
 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้ท าการศึกษาผู้เรียน 1 เร่ือง คือ  
 2.1 ชื่องานวิจัย : ความพึงพอใจของครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2555 ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านปกครอง ด้านกิจกรรม และด้าน
บริการ 
 สรุปผล 
  จากการศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียนและผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอน  ของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2555 ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านปกครอง ด้านกิจกรรม และด้านบริการ  ได้
ใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย อิงเกณฑ์การแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย 5.00 - 4.51  ร้อยละ 100.00 - 90.01 หมายถึง ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 4.50 - 3.51    ร้อยละ 90.00 - 70.01 หมายถึง ความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉลี่ย 3.50 - 2.51     ร้อยละ 70.00 - 50.01 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย 2.50 - 1.51     ร้อยละ 50.00 - 30.01 หมายถึงความพึงพอใจน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.50 - 0.00 ร้อยละ 30.00 - 00.00 หมายถึงความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 

1. ความพึงพอใจของครู ต่อการจัดการเรียนการสอน  ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2555  

ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านปกครอง ด้านกิจกรรม และด้านบริการ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
 

การจัดการเรียน

การสอน 

ปีการศึกษา 2553   ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 

X  ร้อยละ X  ร้อยละ X  ร้อยละ 
ด้านวิชาการ 3.60 72.05 3.90 78.01 3.93 78.60 
ด้านปกครอง 3.25 65.07 3.66 73.23 3.61 72.20 
ด้านกิจกรรม 3.62 72.32 4.01 80.12 3.97 79.40 
ด้านบริการ 3.58 71.70 3.97 79.49 3.70 74.00 
เฉลี่ย  70.29  77.71  76.05 
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2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 

2555 ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านปกครอง ด้านกิจกรรม และด้านบริการ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
 

การจัดการ

เรียนการสอน 

โปรแกรม MLP โปรแกรม EP 
ปีการศึกษา 

2553 
ปีการศึกษา 

2554 
ปีการศึกษา 

2555 

ปีการศึกษา 

2553 
ปีการศึกษา 

2554 
ปีการศึกษา 

2555 
วิชาการ 3.53 

(70.53%) 

4.06 
(81.30%) 

4.06 
(81.20%) 

3.51 
(70.10%) 

4.02 
(80.45%) 

3.91 
(78.20%) 

ปกครอง 3.62 
(72.45%) 

4.18 
(83.53%) 

4.15 
(83.00%) 

3.59 
(71.76%) 

4.08 
(81.64%) 

4.02 
(80.40%) 

กิจกรรม 3.61 
(72.29%) 

4.17 
(83.36%) 

4.21 
(84.20%) 

3.60 
(71.90%) 

4.07 
(81.34%) 

4.11 
(82.20%) 

บริการ 3.50 
(70.00%) 

4.09 
(81.82%) 

3.98 
(79.60%) 

3.42 
(68.44%) 

3.93 
(78.52%) 

3.88 
(77.60%) 

 
3. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ         

ปีการศึกษา 2555 ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านปกครอง ด้านกิจกรรม และด้านบริการ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
 

การจัดการเรียน

การสอน 

MLP EP 

ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 

X  ร้อยละ X  ร้อยละ X  ร้อยละ X  ร้อยละ 

ด้านวิชาการ 3.94 78.81 3.99 79.80 3.94 78.81 3.97 79.40 
ด้านปกครอง 4.07 81.43 4.01 80.20 4.07 81.43 4.07 81.40 
ด้านกิจกรรม 4.01 80.27 3.90 78.00 4.01 80.27 3.98 79.60 
ด้านบรกิาร 4.01 80.16 4.13 82.60 4.01 80.16 4.13 82.60 
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ปีการศึกษา 2555 
 

4. ความพึงพอใจของผู้ปกครองในชุมชน ต่อการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ         

ปีการศึกษา 2555 ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านปกครอง ด้านกิจกรรม และด้านบริการ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
 

การจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2555 

X  ร้อยละ 

ด้านวิชาการ 4.03 80.60 
ด้านปกครอง 4.02 80.40 
ด้านกิจกรรม 4.07 81.40 
ด้านบริการ 4.20 84.00 

 
5. ความพึงพอใจของครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนต่อการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียน

อัสสมัชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2555  อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 80.03 

การจัดการเรียน

การสอน 

ความพึงพอใจ 

ภาพรวม 
ครู 

นักเรียน

MLP 
นักเรียน 

EP 
ผู้ปกครอง 

MLP 
ผู้ปกครอง 

EP 
ชุมชน 

ด้านวิชาการ 78.60 81.20 78.20 79.80 79.40 80.60 79.63 
ด้านปกครอง 72.20 83.00 80.40 80.20 81.40 80.40 79.60 
ด้านกิจกรรม 79.40 84.20 82.20 78.00 79.60 81.40 80.80 
ด้านบริการ 74.00 79.60 77.60 82.60 82.60 84.00 80.07 
รวม 76.05 82.00 79.60 80.15 80.75 81.60 80.03 

  
6. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 

2555 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2553 และ 2554 

การจัดการเรียนการสอน 
ร้อยละของความพึงพอใจ 

ปีการศึกษา 2553   ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 
ด้านวิชาการ 72.87 78.76 79.63 
ด้านปกครอง 75.53 79.90 79.60 
ด้านกิจกรรม 74.47 80.85 80.80 
ด้านบริการ 72.47 79.23 80.07 
ภาพรวม 73.83 79.68 80.03 
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ปีการศึกษา 2555 
 

65

70

75

80

85

ร้อยละ

ดา้นวิชาการ ดา้นปกครอง ดา้นกจิกรรม ดา้นบริการ ภาพรวม

แผนภูมิแทง่เปรยีบเทยีบความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนการสอนของ

โรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2553-2555

ปีการศึกษา 2553  

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2555
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