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ขอมูลทั่วไปของโรงเรียน 

 

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เดิมชื่อโรงเรียนอัสสัมชัญสําโรงเปนสถาบันการศึกษา ลําดับที่ 13 ของมูลนิธิ

คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย กอตั้งขึ้นเม่ือวันที่  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2522  มีพื้นท่ี 14 ไร  3 งาน  54  

ตารางวา โดยนายวิชัย มาลีนนท ประธานกรรมการ บรษิัทเทพารักษที่ดิน จํากัด ไดบริจาคที่ดินใหแกมูลนิธิคณะเซนต

คาเบรียลแหงประเทศไทย พรอมเงินจํานวน 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) ตั้งอยูเลขท่ี 574   หมู 8 ถนน

เทพารักษ ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  

กระทรวงมหาดไทยประกาศเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2533 เลขที่ตั้งของ

โรงเรียนจึงเปลี่ยนเปนเลขที่ 419/1389 หมู 5 ถนนเทพารักษ ตําบลเทพารักษ อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ และในวันที่ 

1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ไดเปลี่ยนช่ือเปนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ตอมามีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมเนื้อที่ของ

โรงเรียนเพิ่มขึ้นเปน 23 ไร 2 งาน 12.5 ตารางวา   

การจัดการเรียนการสอนชวงแรกเปดสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 มีจํานวน 8 หองเรียน มีครูสอน 15 คน 

นักเรียนทั้งสิ้น 371 คน มีภราดาประทีป ม.โกมลมาศ เปนเจาของและผูรับใบอนุญาต ภราดาบัญชา แสงหิรัญ เปน

ผูจัดการ นายปรีชา บุญญะสิทธิ์ เปนครูใหญ อยูในการบริหารของภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการเจาคณะเซนตคาเบ

รียลแขวงประเทศไทย  

  ปจจุบันโรงเรียนเปดสอนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่  6 จํานวน 99 หองเรียน                              

มีภราดา ดร.พิสูตร วาปโส  เปนผูแทนผูรับใบอนุญาต / ผูจัดการ / ผูอํานวยการโรงเรียน  การจัดหลักสูตร

สถานศึกษาม ี2 หลักสูตร ดังนี้ 

 

  1. หลักสูตร Modern Language Program : MLP (การเรยีนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ) 

  2. หลักสูตร English Program : EP (การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ) 

 

  สีประจําโรงเรียน    โรงเรียนกําหนดสีประจําโรงเรียนคือ  สีแดง – ขาว  

    สีแดง  หมายถึง ความกลาหาญในการตอสูกับอุปสรรคปญหาตางๆรวมทั้งความเสียสละ  อดทน  

ซึ่งก็คือความวิริยะ  อุตสาหะที่จะนําชีวิตใหประสบกับความสําเร็จ 

    สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ิอันเปรียบไดกับศาสนา รวมไปถึงความจริงใจ  ซื่อสัตย  อันเปน

คุณธรรม  ซึ่งจะนาํไปสูความสงบสุข  

  

อักษรยอ อ  ส  ช 

 คําวาอัสสัมชัญ หรือ “อาศรมชัญ” แยกเปนศัพทบาลีมคธวา “อัสสโม” แผลงเปนไทยวา “อาศรม” 

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

“ท่ีเกิด”  และ “ญ” แปลวา “ญาณ” หรือความรู  ชัญ หรือ ชัญญ คือที่เกิดญาณความรู เมื่อนําศัพททั้งสองมา

รวมกันก็สามารถแปลไดวา “อัสสัมชัญ” คือ “สถานที่สําหรับบําเพ็ญพรตและหาวิชาความรู”  นั่นเอง        โดยยังคง
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ความหมายภาษาอังกฤษ  “ASSUMPTION” วาการไดรับเกียรติยกขึ้นสวรรคทั้งกายและวิญญาณของพระนางมารีอา 

พระมารดาของพระเยซคูริสตเจา 

 

ดอกไมประจําโรงเรียน : ดอกนนทรี 

 นนทรีเปนพืชยืนตนผลัดใบขนาดกลาง ขึ้นไดในทุกพื้นที่ เติบโตเร็ว แข็งแรง มีประโยชนเปนพืชสมุนไพร เนื้อ

ไมมีราคา ดอกมีสีเหลืองสดใสเปนชอตั้ง ทรงสูงคลายเจดีย มียอดแหลมพนพุมใบ การเจริญเติบโตของตนนนทรีให

ขอคิดแกนักเรียนดังนี้ 

 -  การผลัดใบ คือ การเปลี่ยนระดับชั้นการศึกษาไปสูการเติบโตท่ีกลาแกรงกวาเดิม   

     -  ดอกสีเหลืองสดใส  คือ ความสดชื่นของวัย   

       -  ชอสูงเปนทรงเจดียยอดแหลมพนพุมใบ คือ การสรางรากฐานการศกึษาที่มั่นคง   

สามารถใหความรูแกนักเรียนจนเพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม ความเตบิกลาแหงปญญาเพื่อออกไปสรางสรรค

สังคมของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

วิสัยทัศน (VISION) 

 โรงเรยีนมีมาตรฐานการศึกษาระดับสากล พัฒนาตนสูคุณภาพชีวิตตามวิถีจิตนกับุญมงฟอรต 

(The school provides education at the international standard and quality of life in accordance with 

Saint Montfort’s spirituality) 
 

 

 

พันธกจิ (MISSIONS) 

1. ยกระดับคุณภาพการศกึษาสูมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพชีวิตตามวิถีจิตนักบุญมงฟอรต 

 

อัตลักษณ (IDENTITY) 

ผูเรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบตอสังคม 

 

เอกลักษณ (UNIQUENESS) 

มุงสูมาตรฐานสากล (Towards International Standard) 

 

เปาหมาย (GOALS)  

1. ผูเรียนมีคุณภาพตามอัตลักษณการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

2. ผูเรียนมีมาตรฐานการศึกษาระดับสากล 

3. การจัดการเรียนการสอนเทียบเคยีงมาตรฐานสากล 

4. บริหารจัดการดวยระบบคณุภาพ  
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กลยุทธ (STRATEGY) 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก (World Citizen) 

กลยุทธที่ 2 ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคยีงมาตรฐานสากล   (World-Class Standard) 

กลยุทธที่ 3  เสรมิสรางการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 

 

 

ตราสัญลักษณคณะเซนตคาเบรียล 

 

         ตราสัญลักษณของภราดาคณะเซนตคาเบรียล เปนการแสดงเอกลักษณและความสามัคคีของสมาชิก 

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยซึ่งมีความสําคัญในฐานะเปนศนูยรวมขององคกร  

ความหมายของตราสัญลักษณ มีดังนี้ 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โล หรือ Coat of 

Arms อยูใจกลางของ

ตราเปนเครื่องหมาย

แสดงเกียรติประวัติอัน

ยาวนานและยั่งยืนของ

สถาบันภราดาคณะ

เซนตคาเบรียล ภายใน

โลมี 4 สวนที่มี

ความหมายเชื่อมโยงกัน 

คือ A.M. รูปเรือใบ 

ดวงดาว และ

เครื่องหมาย DTs 

A.M. คือ Ave Maria (ภาษาละติน) Maria เปนชื่อมารดา

ของพระเยซูคริสต Ave Maria ตรงกับภาษาไทยวา 

“วันทาแมมารี ชอดอกซอนกลิ่นสีขาวเปนเครื่องหมาย

แสดงถึงความบริสุทธิ ์

รูปเรือใบ เปรียบไดกับเรอืที่แลน

ในนาวาชีวิต ตอสูกับคลื่นลม 

แสงแดดไปจนถึงฝง เปนคติใหแง

คิดวา “ชีวิตคือการตอสู” 

DTs (มาจากภาษาฝรั่งเศส Dieu 

Seul)มีความหมายวาจงทําทกุสิ่ง

เพื่อเปนสิริมงคลแกพระเจา สวน

คติพจนของนักบุญหลุยส มารี เดอ 

มงฟอรต  ผูสถาปนาคณะเซนต

คาเบรียล ซึ่งเปนนัยหนึ่ง  D หรือ 

Divinity คือการแสวงหาพระเจา

หรือธรรมะ นั่นคือพระเจาตองนํา

ทางชีวิต S หรือ Science เปนการ

แสวงหาความรูทางโลกในศาสตร

ตางๆ 

ดวงดาว อยูบนทองฟาเหนือ

เรือที่กําลังแลนกลางคลื่นลม 

หมายถึงแสงแหงความหวัง 

ไดแกแสงธรรมแหงศาสนากับ

แสงแหงปญญา 

พวงมาลัยดอกไม ที่ประดับรองโลนั้นเปนมาลัยเกียรติยศท่ีจะเตือนใจทุกคนใหกระทําความดีเพ่ือเชิดชู

และจรรโลงไวซึ่งเกียรติยศชื่อเสยีงของสถาบันมิใหเสื่อมสูญสลายไป คําวา “Labor Omnia Vincit” 

(Work Conquers All Things) ท่ีระบุอยูใตชื่อ Brothers of St.Gabriel เปนคติพจน (Motto) 

ประจําใจของสมาชิกในครอบครัวที่มีความวิริยะอุตสาหะ อันจะนํามาซึ่งความสาํเร็จ 
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          ตราน้ีจะอยูในความคิดจิตสํานึกของทุกคนและชวยเตือนใจใหรําลึกถึงครอบครัวใหญแหงคณะภราดา     

เซนตคาเบรียลที่อยูภายในออมอกของพระแม คือ ศาสนา เปนชีวิตที่มีความบริสุทธิ์และจริงใจตอกัน เปนชีวิตท่ีสอน

ใหเริ่มตนตอสูโดยมีความหวัง คือคุณธรรมและปญญาเปนเครื่องนําทางเปนชีวิตท่ีมีทั้งความรัก ความเสียสละ และเปน

ชีวิตท่ีสมบูรณ สามารถเอาชนะอุปสรรคท้ังมวลดวยความอุตสาหะ 

 

โครงสรางการบรหิารโรงเรียน 

 

 
 

ประวัติผูอํานวยการจากอดีตจนถึงปจจุบัน 

1.  ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม (พ.ศ.2522-2528)  “ยุคบุกเบิก 30 ป แหงความคิดถึง” 

ผูกอต้ังโรงเรียนอัสสัมชัญสําโรง พ.ศ. 2522 สรางอาคารอัสสัมชัญ อาคารชั้นเดยีว อาคารเซนตคาเบรียล  ริเริ่มการนํา

สื่อที่ทันสมัยในการสนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนการกอตั้ง   สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมทุรปราการ  กอตั้งวงโยธวาทิต 
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2.  ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย (พ.ศ.2529-2540)  “ยุคสงเสริม  นวัตกรรมกาวหนา” 

สรางอาคารมงฟอรต  และอาคารหลุยส มารี พัฒนาบุคลากร สนับสนุนใหครูศึกษาตอในระดับปริญญาโท  พัฒนา

ระบบการบริหารในรูปคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ริเริ่มเทคโนโลยีสมัยใหม นําอินเตอรเน็ตมาใชดานการเรียนการ

สอน   

 

3. ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ (พ.ศ.2540-2541) “ยุคสรางสรรค  อัสสัมชัญเติบโต” 

จัดทําธรรมนูญของโรงเรียน ขยายความเร็วของระบบอินเตอรเน็ตจาก 64 กิโลบิตมาเปน 128  กิโลบิตตอนาที 

 

 

4. ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย (พ.ศ.2542)  “ยุคพัฒนา  พาอัสสัมชัญกาวไกล” 

กอตั้งศูนยวิทยสนเทศ สนับสนุนการกอตั้งชมรมศิษยเกาฯ จนพัฒนามาเปนสมาคมศิษยเกาโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมทุรปราการในปจจุบัน  พัฒนางานอภิบาลและการสอนคําสอนแกนักเรียนคาทอลิก 

 

5. ภราดาสุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ (พ.ศ.2542-2543) “ยุคใหม  นาํโรงเรียนเขาสูการประกันคุณภาพ” 

นําโรงเรียนเขาสูการประกันคุณภาพการศึกษา และไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2543 ถึง     

ปการศึกษา 2547 

 

6.  ภราดาศักดา กิจเจริญ  (พ.ศ. 2544 – 2549) “ยุคทอง  กาวใหมของการเปลี่ยนแปลง” 

นําโรงเรียนเขาสูการประกันคุณภาพการศึกษา และไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน)ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  ปการศึกษา 

2546  ถึงปการศึกษา 2549   เปนผูริเริ่มในการสรางอาคารหลุยส ชาแนล 

 

7.  ภราดา ผศ.ดร.วินยั วิริยวิทยาวงศ  (พ.ศ. 2550 – 2555)  “ยุครุงเรือง ปราดเปรือ่งเรื่องการบริหารจัดการ

และพัฒนา” 

ดวยความมุงมั่นในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองคกรรอบดานทําใหโรงเรียนไดรับโรงเรียนพระราชทาน ประเภท

มัธยมศึกษาขนาดใหญ  ประจําปการศึกษา 2550 และโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ 

ประจําปการศึกษา 2554  

 

8.  ภราดาทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์  (พ.ศ. 2556 - 2561)  

สงเสริมพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมสรางระเบียบวินัยและมารยาทท่ีดีตามแบบไทยใหเกิดกับนักเรียน รวมถึงเนน

ดานของการแตงกายซึ่งเปนเอกลักษณท่ีสําคัญของนักเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สงเสริมพัฒนาครูดานเทคโนโลยี 

อบรมการใช ACTIVE BOARD เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนใหเปนประโยชนแกนักเรียน สงเสริม

กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนเพื่อสมทบกองทุนครูเกษียณ โดยเฉพาะกิจกรรมโบวลิ่งการกุศลสนับสนุนการมีสวนรวม
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และสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดกับอันดีใหเกิดกับผูปกครองทุกระดับชั้นมากยิ่งขึ้น ริเริ่มกิจกรรมคริสตมาสแฟร ให

นักเรียนสังสรรครวมกันทุกระดับชั้นภายในโรงเรียน  สนับสนุนการปรับภูมิทัศนสวนสาธารณะหมูบานทิพวัล 1      

ใหเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงคของโครงการ ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณรอบโรงเรียนและสวนสาธารณะหนาโรงเรียน  

เพื่ออํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยใหกับนักเรียนและชุมชนโดยรอบ ปพ.ศ. 2558 ไดสรางอาคาร   

ศักดานุสรณ ป พ.ศ. 2559 ไดตอเติมอาคารหลุยส มารี สรางสะพานมิตราสามัคคี สรางหลังคมคลุม St. Luai Areena 

และ ปูสนามหญาเทยีม 

 

 

9.  ภราดา ดร.พิสูตร วาปโส  (พ.ศ. 2562-ปจจบุัน)  

ประวัติสวนตัว 

วัน เดือน ป เกิด  10 พฤศจิกายน  2505 

ศาสนนาม  นักบุญยอแซฟ 

สัตบุรุษ   วัดนักบุญเทเรซา  (วัดคาทอลกิโนนแกว) อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา 

ปฏิญาณตนครั้งแรก 15  สิงหาคม  2530 

ปฏิญาณตนตลอดชีวิต 30  พฤศจิกายน  2539 

 

ประวัติการศกึษา 

พ.ศ.2529  ปริญญาตร ีศิลปศาสตร (Philosophy) 

   วิทยาลัยแสงธรรม จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2533  ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร (Education Administration) 

   มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมธิราช จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ. 2535  ปริญญาตรี ศาสนศาสตร (Religious Studies) 

   The Catholic University of Louvain, Leuven, Belgium 

พ.ศ. 2539  ปริญญาตรี เทวศาสตร (S.T.B. Sacred Theology; Summa Cum Laude) 

   The Pontifical University of ST.Thomas Aquinas (Angelicum), 

   Rome,Italy 

พ.ศ. 2541  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร (Public Administration) 

   มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

พ.ศ. 2555  ปริญญาเอก ภาวะผูนําทางการศึกษา (Educational Leadership) 

   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร 

ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2544 – 2549 ผูอํานวยการ / อาจารยใหญ / อุปนายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรยีนอัสสัมชัญระยอง 

   คณะกรรมการที่ปรึกษาอธิการเจาคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2550 – 2554 ผูจัดการ / รองผูอํานวยการ / หัวหนาฝายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) แผนกประถม – 
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มัธยมโรงเรียนอัสสัมชัญ 

คณะกรรมการบริหารสถานศกึษาโรงเรียนอัสสัมชัญ 

พ.ศ. 2555 – 2556 รองผูอํานวยการ/คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ / ฝายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP)  

แผนกประถม – มัธยมโรงเรียนอัสสัมชัญ 

กรรมการบริหารสถานศกึษาโรงเรียนอัสสัมชัญ 

พ.ศ. 2557 – 2561 ผูจัดการ / ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

   กรรมการบรหิารสถานศกึษาโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

   กรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรยีนอัสสัมชัญธนบุรี 

   กรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรยีนอัสสัมชัญลําปาง 

   กรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรยีนมงฟอรต แผนกประถม 

   กรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรยีนมงฟอรต แผนกมัธยม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

   กรรมการที่ปรึกษาอธิการเจาคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2562 – ปจจุบัน ผูแทนผูรบัใบอนุญาต/ผูจัดการ/ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  

   กรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรยีนอัสสัมชัญลําปาง 

   กรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรยีนมงฟอรต แผนกประถม 

   กรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรยีนมงฟอรต แผนกมัธยม 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2563 

 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง 

1 ภราดา ดร.พิสูตร     วาปโส ผูแทนผูรับใบอนุญาต/ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 

2 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ผูทรงคณุวุฒิ 

2 ภราดา ดร.ศริิชัย      ฟอนซีกา ผูทรงคุณวุฒิ 

3 ภราดา ดร.อนุศักดิ์    นิธิภัทราภรณ ผูทรงคณุวุฒิ 

4 ภราดา ดร.วีรยุทธ     บุญพราหมณ ผูทรงคุณวุฒิ 

5 นายวิโรจน              ศิริธนาศาสตร ผูทรงคณุวุฒิ 

7 นางดวงดาว            ทุมเมืองปก ผูทรงคณุวุฒิ 

8 นายวรวุฒ ิ             นาถะภกัฎิ ผูแทนผูปกครอง 

9 นายทองบัน            ทาํโยธา ผูแทนครู 
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รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาผูอาํนวยการ ปการศึกษา 2563 

 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง 

1 ภราดา ดร.พิสูตร    วาปโส ผูแทนผูรับใบอนุญาต/ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 

2 ภราดา ดร.อนุศักดิ์   นิธิภัทราภรณ รองผูอํานวยการ 

3 ภราดาพิทยา          เตื่อยตา รองผูอํานวยการ/หัวหนาสํานกัผูอํานวยการ 

4 มิสรุงรัตน     กมลศิริประเสริฐ หัวหนาฝายวิชาการ 

5 ม.ปริวัตร     โวหาร หัวหนาฝายปกครอง 

6 ม.ภูมิชนะ     เกิดพงษ  หัวหนาฝายกิจกรรม 

7 มิสสุดาวด ี     จตุรงควาณิช หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 

8 มิสจิราภรณ     จิตธรรม  หัวหนาฝาย English Program 

9 มิสอภิปรยีาศ      ปาลกวงศ ณ อยุธยา หัวหนาแผนกธุรการ 

10 มิสดวงดาว     ทุมเมืองปก หัวหนาแผนกการเงิน 

 

ขอมูลบุคลากร   ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 

ครูไทย 
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ครูตางชาติ 

 
 

สารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2563  

อัตราสวนคร ู: นักเรียน คิดเปน 1 : 15 
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ขอมูลนักเรียน 

 
 

จํานวนนักเรียนทั้งหมด  4,546 คน 

จํานวนหองเรียน   100  หองเรียน 

 

หลักสูตร 

โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Modern Language Program : (MLP) วิเคราะหหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนระดับช้ันๆละ 2 เทอม  รวม  24 เทอม สอดแทรกเนื้อหาตามมาตรฐานหลักสูตร 

iPSLE จากประเทศสิงคโปรในระดับชั้นประถมศึกษา มาตรฐานหลักสูตร ICSE จากประเทศอินเดียในระดับชั้น

มัธยมศึกษา ในรายวิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และมีการสอบวัดระดับความรูทางภาษาจีนสําหรับผู

ท่ีใชภาษาจีนเปนภาษาท่ีสอง โดยสํานักงานเผยแพรภาษาจีนระหวางประเทศ จัดการเรียนการสอนในทุกกลุมสาระ

การเรียนรูเปนภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม สุขศึกษา การงานอาชีพ และภาษาอังกฤษ ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อไมเกินรอยละ 50  จัดกระบวนการ

เรียนรูแบบ Brain Based Learning : (BBL) ใชรูปแบบ วิธีการสอน/เทคนิคการสอนที่หลากหลายระบุในแผนการ

จัดการเรียนรู บูรณาการความรูทั้ง 4 สหวิทยาการ มีการทองสูตรคูณ ทองคําศัพทภาษาอังกฤษและภาษาจีน กับ

คุณครูผูรับผิดชอบทุกเชา ใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหลงการเรียนรู สวนหลักสูตร English 

Program (EP) ไดนํากรอบหลักสูตร Cambridge มาปรับใชรวมกับหลักสูตรสถานศึกษาในรายวิชา Science 

Mathematics English ในระดับชั้น ป.1 - ม.3 โดยมีเปาหมายเพื่อใหนักเรียนมีความรูความสามารถเต็มตามศักยภาพ 

มีความมั่นใจ (Confident) มีความรับผิดชอบ (Responsible) มีความสามารถในการแสดงเหตุผลโตตอบ 
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(Reflective) มีความคิดสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ (Innovative) และมีสวนรวมในการเรียน (Engaged) สงเสริมให

นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยี iPad เปนเครื่องมือในการเรียน ศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 8 กลุมสาระการเรียนรู 

ไดแก 

 1. กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 

 2. กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร 

 3. กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 4. กลุมสาระการเรยีนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 5. กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพ 

 6. กลุมสาระการเรยีนรูศลิปะ 

 7. กลุมสาระการเรยีนรูสุขศึกษา 

 8. กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 


