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สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

1. ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
1.1. ภาพรวมของโรงเรียน 
 1.1.1 ประวัตขิองโรงเรียน 

 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปนสถาบันการศึกษาลําดับที่ 13 ของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล

แหงประเทศไทย กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 มีเนื้อที่ 14 ไร 3 งาน 54 ตารางวา ตั้งอยู

เลขที่ 419/1389 หมู 5 ต.เทพารักษ  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  และไดเปลี่ยนชื่อเปน  โรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ปจจุบันมีเนื้อที่ 23 ไร  2 งาน 12.5 ตารางวา 

หมายเลขโทรศัพท  0-2384-7491-6 หมายเลขโทรสาร  0-2384-0445เว็บไซตของโรงเรียน  คือ 

http://www.acsp.ac.th    email address: acsp@acsp.ac.th 

 1.1.2. สถานทีต่ั้ง 

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เลขที่ 419/1389 หมู 5 ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

 1.1.3. เนื้อที่ของโรงเรียน 

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีเนื้อที่ 23 ไร 2 งาน 12.5 ตารางวา 

 1.1.4. จาํนวนอาคารเรียน 6 อาคาร 

  1. อาคารอัสสัมชัญ 

  2. อาคารเซนตคาเบรียล  

  3. อาคารอาํนวยการ 

  4. อาคารมงฟอรต 

  5. อาคารหลุยส มารี 

  6. อาคารหลุยส ชาแนล 

1.1.5. จาํนวนหองเรียน 88 หอง 

1.1.6. ระดับทีเ่ปดสอน  

ระดับช้ันประถมศึกษาที ่1 ถึง มัธยมศึกษาปที ่6 

 1.1.7. หลักสตูรที่เปดสอน  มี 2 หลักสูตร คือ 

  - หลักสูตร MLP (Modern Language Program) เปดสอนตั้งแตระดับช้ัน ม.1 – ม.6   
- หลักสูตร EP (English Program) เปดสอนตั้งแตระดับช้ัน ป.1 – ม.5 
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1.2 ปรัชญา วัตถุประสงค นโยบาย 

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  ไดดําเนินการสอนสืบเนื่องตอโดยภราดาคณะเซนตคาเบรียล  เปน

คณะนักบวชซึ่งมีนักบุญหลุยส มารี เดอ มงฟอรต เร่ิมกอตั้งขึ้น ในป พ.ศ. 2249 (ค.ศ.1706) ณ ประเทศ

ฝร่ังเศส   มีจุดมุงหมายแรกเริ่ม เพื่ออบรมส่ังสอนเยาวชนใหอานออก เขียนได   คิดเลขเปนและมีหลัก

ศาสนา เปนแนวทางใหเยาวชนประพฤติตนเปนคนดี ตลอดระยะเวลา 

 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ไดเปดดําเนินการสอนมาตั้งแตป พ.ศ. 2522 โรงเรียนเชื่อวาการ

ใหการศึกษา อบรมดวยเนื้อหาสาระ และคานิยมที่โรงเรียนยึดถือปฏิบัติมา มีความสําคัญมากตอการ

พัฒนาบุคคลที่จะเติบโตขึ้นมามีคุณภาพที่เหมาะสมกับยุคสมัยตอไป 
1.3 ปรัชญาของโรงเรียน 

1. จุดมุงหมายของชีวิตคือการรูจักสัจธรรมและการเขาถึงองคสัจธรรมสูงสุด ซึ่งเปนบอเกิดของชีวิต 

2. มนุษยทุกคนตองทํางาน ความวิริยะ อุตสาหะ เปนหนทางไปสูความสําเร็จ 

  

1.4 วัตถุประสงคของโรงเรียน 

1. ใหการศึกษาอบรมนักเรียนเปนผูมีความรู มีทักษะ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการคนควาหาความรูตอเนื่องไปตลอดชีวิต 

2. มุงสรางใหนักเรียนเปนผูมีศาสนาและหลักธรรมยึดมั่น อันจะชวยใหเปนผูสามารถดาํรงชวีติใน

โลกแหงความเปนจริง  แกปญหาชีวิตดวยสันติวิธี  ตัดสินใจดวยสติปญญาและความสุขุม มี

ความรับผิดชอบตอสังคม 
 

1.5 นโยบายของโรงเรียน 
 โรงเรียนไดกําหนดนโยบายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. พัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลทั้งครบ คือ พัฒนารางกาย  สติปญญา  อารมณ  จิตใจ 

2. ปลูกฝงใหมีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย อันเปนวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย  รูรักษาศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ 

3. เนนความเปนเลิศทางวิชาการและการปฏิบัติ  ความเจนจัดทางภาษา คณิตศาสตร  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  อันจะชวยใหนักเรียน มีทักษะ มีเหตุผล มีความคิดเปนตรรกะ มี

ระเบียบวินัยตอตนเอง  เปนคนมีทัศนะกวาง 

4. เนนการปฏิบัติและการปลูกฝงคานิยมของการเคารพ ในสิทธิตอกันและกัน การมีความคิด

สรางสรรค และการผนึกกําลังทําความดี รวมกันพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู 
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1.6 คติพจนของโรงเรียน 
 ความวิริยะ อุตสาหะนํามาซึ่งความสําเร็จ 
 

1.7 คําขวัญของโรงเรียน 
 ความรู     คูคุณธรรม นําชีวิต 

  (เกง)          (ดี)  (มีสุข) 
 
1.8 สีประจําโรงเรียน แดง - ขาว 
   สีแดง  หมายถึง ความกลาหาญในการตอสูกับอุปสรรคปญหาตางๆ  รวมทั้งความ

เสียสละ  อดทน  ซึ่งก็คือความวิริยะ  อุตสาหะที่จะนําชีวิตใหประสบกับ

ความสําเร็จ 

   สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์อันเปรียบไดกับศาสนา  รวมไปถึงความจริงใจ  ซื่อสัตย   

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

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

แปลวา  “ที่เกิด”  และ “ญ” แปลวา “ญาณ” หรือความรู  ชัญ หรือ ชัญญ คือที่เกิดญาณความรู เมื่อนําศัพท

ทั้งสองมารวมกันก็สามารถแปลไดวา “อัสสัมชัญ” คือ “สถานที่สําหรับบําเพ็ญพรตและหาวิชาความรู”  

นั่นเอง  โดยยังคงความหมายภาษาอังกฤษ  “ASSUMPTION” วาการไดรับเกียรติยกขึ้นสวรรคทั้งกายและ

วิญญาณของพระนางมารีอา พระมารดาของพระเยซูคริสตเจา 
 
1.10 ดอกไมประจําโรงเรียน : ดอกนนทรี 
 นนทรีเปนพืชยืนตนผลัดใบขนาดกลาง ข้ึนไดในทุกพื้นที่ เติบโตเร็ว แข็งแรง มีประโยชนเปนพืช

สมุนไพร เนื้อไมมีราคา  ดอกมีสีเหลืองสดใสเปนชอตั้ง  ทรงสูงคลายเจดีย มียอดแหลมพนพุมใบ  การ

เจริญเติบโตของตนนนทรีใหขอคิดแกนักเรียนดังนี้ 

  -  การผลัดใบ คือ การเปลี่ยนระดับช้ันการศึกษาไปสูการเติบโตที่กลาแกรงกวาเดิม   

      -  ดอกสีเหลืองสดใส  คือ ความสดชื่นของวัย   

        -  ชอสูงเปนทรงเจดียยอดแหลมพนพุมใบ คือ การสรางรากฐานการศึกษาที่มั่นคง   

สามารถใหความรูแกนักเรียนจนเพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม ความเติบกลา 

            แหงปญญาเพื่อออกไปสรางสรรคสังคมของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.  ขอมูลเกี่ยวกับชุมชนและผูปกครอง 
2.1 สภาพชุมชนโดยรวม 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนหมูบานจัดสรร โรงเรียน  โรงงานอุตสาหกรรม

และโรงพยาบาล มีประชากรประมาณ 5,000 คน  บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน  ไดแก 

 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล  โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส  โรงเรียนอนุบาลจันทนา  

 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา โรงเรียนบางเมืองเขียนผองอนุสรณ  โรงเรียนอนุบาลอูทิพย 

 หมูบานทิพวัล  หมูบานธนาภิรมย  หมูบานชวนชื่น  หมูบานทวีทอง  หมูบานเดนชัย  หมูบานไอริช 

 หมูบานบานสวนยั่งยืน 

 เทศบาลตําบลบางเมือง  สํานักงานประกันสังคม  โรงพยาบาลจุฬารัตน 2 โรงพยาบาลจุฬาเวช 

 บริษัท ฮีโน แหงประเทศไทย บริษัท นิปปอน เดนโซ แหงประเทศไทย 

 
2.2 อาชีพหลักของคนในชุมชน  

คือ การทําธุรกิจสวนตัว  การประกอบกิจการ  การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจาก

เปนพื้นที่มีสถานประกอบการแหลงธุรกิจโรงงาน  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  ประเพณีและ

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไปคือประเพณีรับบัว ประเพณีสงกรานตพระประแดง 
2.3 โอกาสของโรงเรียน 
              โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชนทิพวัล  ชุมชนซอยทานผูหญิง และมูลนิธิ

คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยเปนอยางดี อยูในเขตเทศบาลใกลแหลงชุมชนขนาดใหญของ

อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ การเดินทางสะดวก 

 
3. ประวัติผูอํานวยการจากอดีตถึงปจจุบัน  
 ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม  

       ผูกอตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญสําโรง พ.ศ. 2522 สรางอาคารอัสสัมชัญ อาคารชั้นเดียว อาคาร

เซนตคาเบรียล  ริเร่ิมการนําสื่อที่ทันสมัยในการสนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนการกอต้ัง

สมาคมผูปกครองและครูฯ  กอตั้งวงโยธวาทิต 
  
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ (พ.ศ.2522-2525) 

   ไดรับอนุญาตใหเปนผูจัดการโรงเรียนอัสสัมชัญสําโรง(สมุทรปราการ) ตั้งแตเร่ิมเปด

โรงเรียน คือ พ.ศ. 2522 จนถึงป พ.ศ. 2525 ปูพื้นฐานการศึกษาของโรงเรียนตั้งแตเร่ิมตน สงผลให

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

และดํารงตําแหนงผูจัดการโรงเรียน พ.ศ.2526-2529 ไดพัฒนาโรงเรียนมาตั้งแตเร่ิมตนจนเปนที่

ยอมรับของผูปกครอง มีจํานวนนักเรียนเพิ่มข้ึนเปนลําดับ 

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

   สรางอาคารมงฟอรต  เร่ิมสรางอาคารหลุยส มารี พัฒนาบุคลากร สนับสนุนใหครูศึกษาตอ

ในระดับปริญญาโท  พัฒนาระบบการบริหารในรูปคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ริเร่ิมเทคโนโลยี

สมัยใหมนําอินเตอรเน็ตมาใชดานการเรียนการสอน  จัดตั้งศูนยวิทยสนเทศ สงเสริมการกอต้ังชมรม

ศิษยเกาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรากร จนพัฒนามาเปนสมาคมศิษยเกาโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการในปจจุบัน  พัฒนางานอภิบาลและการสอนคําสอนแกนักเรียนคาทอลิก 

 
 ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ (พ.ศ.2540-2541) 

   สงเสริมการพัฒนาครูใหเปนครูมืออาชีพขององคกร  จัดทําธรรมนูญของโรงเรียน ขยาย

ความเร็วของระบบอินเตอรเน็ตจาก 64 กิโลบิตมาเปน 128  กิโลบิตตอนาที 

 
 ภราดาสุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ (พ.ศ.2543) 

    นําโรงเรียนเขาสูการประกันคุณภาพการศึกษา และไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา  ปการศึกษา 2543 ถึงปการศึกษา 2547 
 

ภราดา ศักดา กิจเจริญ  ผูอํานวยการ    พ.ศ. 2544 – 2549 
  โรงเรียนเขาสูการประกันคุณภาพการศึกษา และไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน)ระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา  ปการศึกษา 2546  ถึงปการศึกษา 2549 เปนผูริเร่ิมในการสรางอาคารหลุยส ชาแนล  

สงเสริมการพัฒนาครูทางดานภาษา สนับสนุนการศึกษาของครูในระดับปริญโท ปริญญาเอกอยาง

ตอเนื่อง ปรับหลักสูตรสถานศึกษาเปนModern Language Program (MLP)  
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ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ ผูอํานวยการปจจุบัน 
            สงเสริมการพัฒนาครูทางดานภาษา  การพัฒนาหลักสูตร  เปดรับนักเรยีนหญงิในหลกัสูตร 

English Program พัฒนาโรงเรียนจนไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา สงครูเขารวม

โครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนในตางประเทศ สนับสนุนการใชอุปกรณ ส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่ทันสมัย ดําเนินการสรางหลังคา Sport Center และเริ่มโครงการตอเติมอาคารเซนตคาเบียล สําหรับ

นักเรียน English Program   
 
4. โครงสรางการบรหิาร 
 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีการบริหารตามนโยบายการจัดการศึกษาของมูลนิธิเซนต    

คาเบรียลแหงประเทศไทย และเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542           

โดยผูอํานวยการเปนผูบริหารสูงสุดของโรงเรียน ทําหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบกิจการของโรงเรียน

บริหารงานในรูปคณะกรรมการบริหาร 

 การบริหารจัดการภายในโรงเรียนประกอบดวย คณะกรรมการบริหารโรงเรียน สํานักผูอํานวยการ         

ฝายธุรการ-การเงิน ฝายวิชาการ ฝายบริการ ฝายปกครอง และฝายกิจกรรม ตามโครงสรางการบริหาร

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการดังนี้  
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โครงสรางการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  ปการศึกษา 2553 

5. นักเรยีน 
6.1 จํานวนนกัเรียน ปการศึกษา 2553 

 

แสดงจํานวนนักเรียนตามระดับช้ัน  
ช้ัน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวมจํานวนประถมศึกษา 

จํานวน 316 343 353 380 349 327 2,068 

รอยละ 15.28 16.59 17.07 18.38 16.88 15.81 100.00 
 

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

จํานวน 351 350 342 416 403 385 2,247 

รอยละ 15.62 15.58 15.22 18.51 17.94 17.13 100.00 

รวมนักเรียนทัง้หมด 4,315
หมายเหตุ ( ขอมูล ณ วันที่10 พฤศจิกายน 2553) 

 

*  อัตราสวนนักเรียนตอหองระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  เฉลี่ยนักเรียน  46 คน: 1 หองเรียน  

   *  อัตราสวนนักเรียนตอครูระดับประถมศึกษา         เฉลี่ยนักเรียน  17  คน  : 1 คน 

    *  อัตราสวนนักเรียนตอครูระดับมัธยมศึกษา         เฉลี่ยนักเรียน  19  คน  : 1 คน 
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7. จํานวนคร ูปการศึกษา 2553 

ตารางแสดงจํานวนครูจําแนกตามประเภทของครแูละวุฒิการศึกษา 
     

ครูไทย ครูตางประเทศ ประเภท 
 
วุฒิการศึกษา 

ภราดา 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

รวม
ทั้งหมด 

ปริญญาเอก 1 1 - 2  - 0 2 

ปริญญาโท - 14 28 42 5 - 5 47 

ปริญญาตรี - 65 127 192 43 11 54 246 

อนุปริญญา - 3 2 5 - - - 5 

ต่ํากวาอนุปริญญา - 2 - 2 - - - 2 

รวม 1 85 157 243 48 11 59 302 

 

หมายเหตุ    ครูกําลังศึกษาตอปริญญาเอก จํานวน    1 คน 
ครูกําลังศึกษาตอปริญญาโท  จํานวน   11 คน 

 
จํานวนพนักงาน แยกตามเพศ 

ชาย หญิง รวม 

19 67 86 
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ตารางแสดงจํานวนครูผูสอนตามวิชาเอก / 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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8. จํานวนผูบริหาร ปการศึกษา 2553 
ตารางแสดงจํานวนผูบรหิารและวุฒิการศึกษา 
 

ลําดับ ตําแหนง ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา 
1 ผูอํานวยการ ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ ป.ด. 

2 หัวหนาฝายสํานักผูอํานวยการ นายเอกสิทธิ์ เมืองหมุด วท.ม 

3 หัวหนาฝายธุรการ-การเงิน ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ ป.ด. 

4 ผูชวยครูใหญฝายวิชาการ นางสาวรุงรัตน กมลศิริประเสริฐ คอ.ม. 

5 ผูชวยครูใหญฝายปกครอง นายปริวัตร โวหาร กศ.ม. 

6 ผูชวยครูใหญฝายกิจกรรม นายปญจพัฒน เบญจนวนนท ค.บ. 

7 ผูชวยครูใหญฝายบริการ นายทองบัน ทําโยธา ค.ม. 

8 ผูแทนครูชวงชั้นที่ 1 นายภาณพ ผังรักษ ศศ.บ. 

9 ผูแทนครูชวงชั้นที่ 2 นายมนัส หะรีเมา ค.บ. 

10 ผูแทนครูชวงชั้นที่ 3 นางมัทนา เกตุนอย กศ.บ. 

11 ผูแทนครูชวงชั้นที่ 4 นายทองพูน โพธิสาร วท.ม. 
 

9. ความสําเร็จ / ความภาคภูมิใจของโรงเรียน 
โรงเรียนไดรับรางวัลจากหนวยงานตางๆ จํานวน 8 รางวัลดังนี้ 

1. ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2543 ถึงปการศึกษา 2547 

2. ผานการตรวจรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคกรมหาชน) รอบ 2 ระดับคุณภาพดีมากระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ไดรับรางวัลโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเหรียญทอง จังหวัดสมุทรปราการ 

4. ไดรับการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สรางคนดีใหสังคมดวยการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเดน ระดับ

มัธยมศึกษารางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ จากมูลนิธิธารน้ําใจ  

5. โรงเรียนมีผลงานดีเดนในการปองกันโรคไขเลือดออกและกําจัดลูกน้ํายุงลาย จากกระทรวงสาธารณสุข 

6. โรงเรียนไดรับรางวัล สถานศึกษาวิชาทหารดีเดน ประจําปการศึกษา 2549  จากโรงเรียนรักษาดินแดน  

ศูนยกําลังทหารสํารองที่ 2 

7. ไดรับรางวัลสถานศึกษาปลอดยาเสพติดของพระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ จัดโดยสมาคม

ปองกันอาชญากรรมและปองปรามยาเสพติด 

8. ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2551 ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ  

ไดรับพระราชทานรางวัลชนะเลิศโครงกาโรงเรียนสงเสริมการประกวดกิจกรรมการอานหนังสือวรรณกรรม

 แวนแกว จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อ 10 พฤศจิกายน 
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10. ผลงานครู 
บุคลากรไดรับรางวัลจากหนวยงานตาง ๆ ประจําปการศึกษา 2553  

จํานวนทั้งสิน้ 18 คน  คิดเปนรอยละ 5.96 

 

 

รายนามครูที่ไดรับรางวัลจากหนวยงานตาง ๆ ดังตอไปนี ้

 1. มิสรุงรัตน   กมลศิริประเสริฐ   ไดรับโลรางวัลและเกียรติบัตรผูชวยผูบริหารดีเดนจากสมาคมการศ

 

 

 

 

 

 

 

 

ึกษา

ี่ 2  จากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ปการศึกษา 

แผนภูมิแสดงรอยละของครูท่ีไดรับรางวัล

94.04%

5.96%

ครูไดรับรางวัล 

ครู

เอกชน จังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 

   2. มาสเตอรธรรมนูญ  รัตนพันธ  ไดรับรางวัลที่ 2 และรางวัลชมเชย ในการประกวดบทความโรงเรียนวิถี

พุทธ/โรงเรียนจริยธรรมชั้นนํา ครั้งที่ 1 และครั้งท
2553  และไดรับโลรางวัลท่ี 3 และเงินรางวัล 30,000 บาท  จากการสงโครงการรักชาติถูกทางโดยการสรางชาติทาง

ความซื่อสัตย จากสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
3.  มิสสุชาดา พรหมมณี ไดรับรางวัลครูผูมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพดีเดน รับเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 

ประจําปการศึกษา 2553 จากคุรุสภา  
4.  มิสวราพร รสมนตรี ไดรับรางวัลครูผูมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพดีเดน รับเข็มเชิดชูเกียรติ “คุ

รับรางวัลครูผูสอนดีเดน รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําป
การศึกษา

รุสดุดี” 
ประจําปการศึกษา 2553 จากคุรุสภา และได

 2553 

5.  ม.คุมพันธุ จันทวัน ไดรับรางวัลครูผูมีจรรยาบรรณทางวิชาชี

 2553 จากคุรุสภา  
ญ

พดีเดน รับเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
ประจําปการศึกษา

6.  มิสเปรมฤดี กฤษเจริ  ไดรับรางวัลครูผูสอนดีเดน รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําป
การศึกษา 2553 

7.  มิสวันทนา พรชัยเทพินทร ไดรับรางวัลครูผูสอนดีเดน รับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําป
การศึกษา 2553 
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8.  ม.เจนณรงค สาบุตร ไดรับรางวัลครูผูมีผลงานดีเดน จากสมาคมการศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัด

สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 และรางวัลครูดีเดนสมาคม ชวงชั้นท่ี 3 จากสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียน

อัสสัมชัญ

 ร

ัลครูดีเดนสมาคม ชวงชั้นท่ี 4 จากสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียน

อัสสัมชัญ

 ไ

การศึกษา 2552 

า 2552 
 

การศึกษา 2552 

 

สมุทรปราการ ประจําปการศึกษา 2552 
9.  ม.นวพล   แกวภูมิแห ับโลประกาศเกียรติคุณ ผูกํากับนักศึกษาวิชาทหารดีเดนของศูนยฝกนักศึกษาวิชา

ทหาร จังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 
10.  มิสสุวรรณา ทองคํา ไดรับรางวัลครูผูมีผลงานดีเดน จากสมาคมการศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัด

สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 และรางว

สมุทรปราการ ประจําปการศึกษา 2552 
11.  ม.ภิรมย เชิญขวัญ ดรับรางวัลครูดีเดน ชวงชั้นที่ 4 จากสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ ประจําปการศึกษา 2552 
12.  มิสนงเยาว ฉันทพัฒนาธรรม ไดรับรางวัลครูดีเดนสมาคม ชวงชั้นที่ 3 จากสมาคมผูปกครองและครู

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ประจําป
13.  มิสรุงนภา ไหลงาม ไดรับรางวัลครูดีเดน ชวงชั้นท่ี 2 จากสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ ประจําปการศึกษา 2552 
14. มิสสวนิต กอแกวปฐมกุล ไดรับรางวัลครูดีเดน ชวงชั้นท่ี 2 จากสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ ประจําปการศึกษ
15. มิสอรพรรณ สีสุข ไดรับรางวัลครูดีเดน ชวงชั้นที่ 1 จากสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ ประจําปการศึกษา 2552 
16.  มิสเพ็ญศรี เพ็งผลา ไดรับรางวัลครูดีเดน ชวงชั้นท่ี 1 จากสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ ประจําปการศึกษา 2552 
17. มิสเบญจวรรณ ศรีวาลัย ไดรับรางวัลครูดีเดน ประเภทครูสนับสนุน จากสมาคมผูปกครองและครู

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ประจําป
18. มิสสุคนธ ภาผล ไดรับรางวัลครูดีเดน ประเภทครูสนับสนุน จากสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ ประจําปการศึกษา 2552  
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สารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนแตละรายวิชาในการปการศึกษา 2553 

 

แผนภูมิสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัดี (เกรด 3 และ 4) ปการศึกษา 2553 

ชั้นประถมศกึษาปที ่1 - มัธยมศึกษาปที ่6 
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 1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนแตละระดับช้ันในการปการศึกษา 2553 
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1.4 การเปรียบเทียบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนป ระหวาง 2552-2553 

 

 รอยละของจาํนวนนักเรยีนที่ไดระดับผลการเรียน 3-4 กลุมสาระการเรียนรู 
ป 2552 ป 2553 

ภาษาไทย 76.80 80.39 

คณิตศาสตร 69.36 67.5 

วิทยาศาสตร 75.00 73.76 

สังคมศึกษาฯ 81.07 84.71 

สุขศึกษา-พลศึกษา 99.15 97.21 

ศิลปะ 97.75 97.79 

การงานอาชีพฯ 93.83 93.1 

ภาษาตางประเทศ 78.15 74.62 

 

 1.5 การเปรียบเทียบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนป ระหวาง 2552-2553 
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1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3-4 ชวงชั้นที่ 1 
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 1.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3-4 ชวงชั้นที่ 2 
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 1.8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3-4 ชวงชั้นที่ 3 
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 1.9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3-4 ชวงชั้นที่ 4 
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2.  รอยละของผูเรียนที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร 

ตารางแสดงผูที่เรียนจบหลกัสูตร ในปการศึกษา 2553 

จบหลกัสูตร ชั้น 
จํานวน รอยละ 

ป.6 327 100.00 

ม.6 385 100.00 
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 2.1 รอยละของผูเรียนที่ศกึษาตอ 
แสดงจํานวนและรอยละนกัเรียนของที่ศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2553 

 

ปการศึกษา 2552 สถาบัน 
จํานวน รอยละ 

1.   ศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
2.   ศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 
3.   ศึกษาตอตางประเทศและอนุปริญญา 

235 

113 

3 

66.95 

32.19 

0.86 

รวม 351 100.00 

 
หมายเหต ุ 1. นักเรียนรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  จํานวน   10 คน 

แผนภูมิแสดงรอยละของนักเรียนเขาศกึษาตอระดบัอดุมศกึษา

66.95

32.19

0.86

ศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
ศึกษาตอตางประเทศและอนุปริญญา
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3. คุณลกัษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
 ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. มีระเบยีบวนิัย              2. มีความรับผิดชอบ   ขยนั อดทน และพากเพยีร 

3. มีความซื่อสัตยสุจริต  4. มีความประหยัด  อดออม  เอื้ออาทร และแบงปน 

5. มีความเปนผูนําและกลาแสดงออก 

6. มีความเปนประชาธิปไตยและเคารพสิทธิในความเปนมนุษยของตนเองและผูอ่ืน 

7.มีจิตสํานึกความเปนไทย และกตัญูตอผูมีพระคุณ 
4. กิจกรรมพฒันาผูเรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 มุง

ใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย 

สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝงและสราง

จิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

พัฒนาผูเรียนใหใชองคความรู   

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานพทุธศักราช2551 แบงเปน 3 

ลักษณะ ดังนี ้
4.1 กิจกรรมแนะแนว  

เปนกิจกรรมทีส่งเสริมและพฒันาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษส่ิงแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิด

แกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวติทั้งดานการเรียน และอาชพี สามารถปรบัตนไดอยางเหมาะสม 

นอกจากนีย้ังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ทัง้ยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือและใหคาํปรึกษาแกผูปกครอง

ในการมีสวนรวมพฒันาผูเรียน 
 4.2  กิจกรรมนักเรียน 
  เปนกิจกรรมทีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวินยั ความเปนผูนําผูตามที่ด ีความรับผิดชอบ การทํางาน

รวมกัน การรูจักแกปญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน   เอื้ออาทร 

และสมานฉนัท  โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหไดปฏิบัติ

ดวยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมนิและปรับปรุงการ

ทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุม ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน บริบท

ของสถานศึกษาและทองถิน่ 
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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 / 
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. กิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สาธารณประโยชน 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

รวม 160 160 160 160 160 160 160 160 160 120 

 
แผนผังการจัดกิจกรรมพัฒนาผูรียน 
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กิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน 

ประเมนิ 

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

ซอมเสริม 

ผาน

ไมผาน 

สงผลการประเมิน 
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4.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน  
     เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถิ่นตามความสนใจ

ในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ 

เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ  กิจกรรมสรางสรรคสังคม 

 
5. นักเรยีนทีไ่ดรับใบประกาศเกียรติคุณนักเรียนเรยีนดี ประจําปการศึกษา 2553 
 

ตารางแสดงจาํนวนนักเรียนที่ไดรับใบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนด ีประจําปการศึกษา 2553 
 

ช้ัน 
จํานวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

รางวัล 
เกียรติบัตร 
เรียนด ี

รอยละ
รางวัล

เกียรติบัตร 
เรียนด ี

รางวัล 
เกียรติบัตร 

เรียนดีติดตอกนั  
3 ป 

รอยละ
ของ

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 4,315 879 20.37 223  1,102 
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6. จํานวนนกัเรียนที่เขารวมการแขงขนัและไดรับรางวัลระดับประเทศ 
 นักเรียนที่ไดรับรางวัลการแขงขันตางๆ ระดับประเทศ จาํนวน 70 คน คิดเปนรอยละ 1.74 ของ

นักเรียนทัง้หมด 

 

 

แผนภูมิแสดงรอยละของนักเรียนท่ีไดรับรางวัลระดับประเทศ 

98.26%

1.74%

นักเรียนไดรับรางวัล 

นักเรียน 
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สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ 
 

1 หลักสูตรและการเรียนการสอน 
  ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 6 

  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1- 6 
2. ชั้นเรยีน/หองเรียน 
 - ทําการเปดการเรียนการสอนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที ่1 ถงึมัธยมศกึษาปที่ 6   

มีหองเรยีนดงัตอไปนี้ 

แสดงจํานวนชัน้เรียนและจํานวนหอง ปการศึกษา 2553 

ระดับชั้น จํานวนหอง ระดับชั้น จํานวนหอง 

ประถมศึกษาปที่ 1 8 มัธยมศึกษาปที่ 1 7 

ประถมศึกษาปที่ 2 8 มัธยมศึกษาปที่ 2 8 

ประถมศึกษาปที่ 3 8 มัธยมศึกษาปที่ 3 8 

ชวงชั้นที่ 1 23 ชวงชั้นที่ 3 22 

ประถมศึกษาปที่ 4 8 มัธยมศึกษาปที่ 4 9 

ประถมศึกษาปที่ 5 7 มัธยมศึกษาปที่ 5 7 

ประถมศึกษาปที่ 6 8 มัธยมศึกษาปที่ 6 7 

ชวงชั้นที่ 2 22 ชวงชั้นที่ 4 21 

รวมทั้งสิ้น 88 

 
3. สาระการเรียนรู 

จํานวนรายวชิาที่เปดสอน โรงเรียนอัสสัมชญัสมุทรปราการเปดสอน 8 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก  

 1. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 2. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 3. กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 

 4. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา 

 5. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   

 6. กลุมสาระการเรียนรูการงานและเทคโนโลย ี

 7. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 8. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจนี) 
 

ปการศึกษา 2553 
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4. การจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียนทุกชั้นป 
 จํานวนชั่วโมงที่จัดใหเรยีนตอป 
   ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 3   จํานวน 1,400 ชั่วโมง 

   ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 – 6   จํานวน 1,400 ชั่วโมง 

   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – 2   จํานวน 1,360 ชั่วโมง 

   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3    จํานวน 1,560 ชั่วโมง 
   

   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-5  

   แผนการเรียน  วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร จํานวน 1,600 ชั่วโมง 

   แผนการเรียน  คณิตศาสตร - ภาษาองักฤษ จํานวน 1,600 ชั่วโมง 

   แผนการเรียน  อังกฤษ- ภาษาจนี   จํานวน 1,600 ชั่วโมง 
   

   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

   แผนการเรียน  วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร จํานวน 1,560 ชั่วโมง 

   แผนการเรียน  คณิตศาสตร - ภาษาองักฤษ จํานวน 1,560 ชั่วโมง 

   แผนการเรียน  อังกฤษ- ภาษาจนี   จํานวน 1,560 ชั่วโมง 
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 4.1 หลกัสูตรที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น / ผูเรียน 
  ความสอดคลองของหลกัสตูรกับความตองการของทองถิน่ / ผูเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพทองถิน่ตามความตองการของนกัเรยีน ผูปกครอง 

และชุมชน ซึ่งทางโรงเรียนไดเปดใหนักเรยีนเขาเรียนตามความสนใจ ในรูปของกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังตอไปนี้ 
  

แสดงจํานวนหลักสูตรทีส่อดคลองกับความตองการของทองถิ่น / ผูเรียน 

ลําดับ กิจกรรม ระดับชั้น หมายเหต ุ

1 วิชาเพิ่มเติมสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสือ่ ป.4 -  ม.6  

2 หลักสูตรภาษาจีน ป.1 -  ม.6 

3. ทัศนศึกษานอกสถานที ่ ป.1 -  ม.6 

4. ชมรมตาง ๆ ป.4 -  ม.6 

นักเรียนทัง้หมด 

 

 4.2 การวัดผลและประเมนิผลเพื่อ 
 2.1 การปรับปรุงพัฒนาผูเรียน 

 2.2  การจัดการเรียนการสอน 

 2.3 การตัดสินผลการเรียน 
 
 4.3 การพัฒนากิจกรรมแนะแนว 
 สภาพการการจัดบริการแนะแนว มีหนาที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานแนะแนวใหดําเนินไป

อยางถูกตองเรียบรอย ปรับปรุง แกไขปญหาและดําเนินการใหมีประสิทธิภาพ โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบ

ดําเนินการดังนี้ 

รายงานผลการจัดกิจกรรมแนะแนว 

- ชวยใหการจัดการเรียนในโรงเรียนสมบูรณข้ึน 

- ชวยใหนกัเรยีนมีแนวทางการเลือกการเรียนและกิจกรรมไดเหมาะสม 

- เจตคติและทกัษะที่ไดรับการฝกฝนจะชวยใหนักเรียนเกดิการเรียนรู และการปฏิบัติที่   

    เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ 

- นักเรียนสามารถเลือกศึกษาตอตามความถนัดและตามความสนใจของตนเอง 

- ชวยใหครูไดรูจักใกลชิดนักเรียนมากขึ้น ชวยปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ ไดทนัทวงท ี   

  ตลอดจนสามารถสงเสริมพัฒนานักเรียนไดตามศักยภาพ 
 

ปการศึกษา 2553 
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 4.4 การจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
 การเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีความสําคัญกับเรียนเปนอยางมากนกัเรียนตองรวมกิจกรรมนั้น ๆ 

ใหครบตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด กจิกรรมชมรมเปนกิจกรรมทีน่ักเรียนตองเขารวมทาํกิจกรรม โดย

เลือกเขารวมชมรมใดชมรมหนึง่ตามความสนใจ ดงันัน้ปการศึกษา 2553  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ไดเปดใหนักเรยีนสมัครเขาชมรมทั้งหมดสามารถสรุปไดดังนี ้

สรุปจํานวนชมรม ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา  2553 

ระดับชั้น กลุมสาระการเรียนรู 
ประถม มัธยม 

รวม รอยละ 

ภาษาไทย 4 3 7 5.51 

คณิตศาสตร 7 10 17 13.39 

วิทยาศาสตร 5 11 16 12.60 

สังคมศึกษาฯ 3 4 7 5.51 

สุขศึกษาฯ 5 4 9 7.09 

ศิลปะ 5 7 12 9.45 

การงาน 4 5 9 7.09 

ภาษาตางประเทศ 7 13 20 15.75 

หนวยงาน 4 16 20 15.75 

นักเรียนตั้งขึ้นเอง 1 9 10 7.87 

รวม 44 82 127 100.00 

 
 

แผนภูมิแสดงรอยละของชมรมแตละกลุมสาระการเรียนรู
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4.3 ผลการจดักิจกรรมพฒันาผูเรียน 
      ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งประเมนิจาก 

 1. เวลาเรียน  

 2. กิจกรรม  
 

แสดงผลการพฒันาผูเรียนตามกิจกรรมพฒันาผูเรียน ปการศึกษา 2553 
 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชมรม กิจกรรมลูกเสือ 
ช้ัน 

จํานวน
นักเรียน ผาน 

(รอยละ) 

ไมผาน 

(รอยละ) 

ผาน 

(รอยละ) 

ไมผาน 

(รอยละ) 

ผาน 

(รอยละ) 

ไมผาน 

(รอยละ) 

เฉล่ียรวม 
(รอยละ) 

ป.1 314 - - 100 0 100 0 100 

ป.2 345 - - 100 0 100 0 100 

ป.3 352 - - 100 0 100 0 100 

ป.4 381 100 0 100 0 100 0 100 

ป.5 349 100 0 100 0 100 0 100 

ป.6 327 100 0 100 0 100 0 100 

ม.1 354 100 0 100 0 100 0 100 

ม.2 355 100 0 100 0 100 0 100 

ม.3 346 100 0 100 0 100 0 100 

ม.4 422 100 0 100 0 100 0 100 

ม.5 402 100 0 100 0 100 0 100 

ม.6 387 100 0 100 0 100 0 100 
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แสดงผลการพฒันาผูเรียนตามกิจกรรมพฒันาผูเรียน ปการศึกษา 2553 
 

การอาน คิดวิเคราะห  
และการเขียนส่ือความ ช้ัน จํานวนนักเรียน 

ผาน (รอยละ) ไมผาน (รอยละ) 

เฉล่ียรวม (รอยละ) 

ป.1 314 100 0 100 

ป.2 345 100 0 100 

ป.3 352 100 0 100 

ป.4 381 100 0 100 

ป.5 349 100 0 100 

ป.6 327 100 0 100 

ม.1 354 100 0 100 

ม.2 355 100 0 100 

ม.3 346 100 0 100 

ม.4 422 100 0 100 

ม.5 402 100 0 100 

ม.6 387 100 0 100 
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5. การวิจยัในชั้นเรียน 
 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการสงเสริมใหครูมีงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนํามาใชในการพัฒนาการ

เรียนการสอน 
5.1 ผลงานของครูที่เกี่ยวกับการวิจยัในชั้นเรียน 
 

ตารางแสดงจาํนวนเลมงานวิจัยในชั้นเรียนของครู ประจําปการศึกษา 2553 

งานวจิัยในชัน้เรื่อง จํานวน รอยละ 

พัฒนาผลสัมฤธิ์ทางการเรียน 119 69.59 

พัฒนาพฤติกรรม 39 22.81 

พัฒนาสื่อ 5 2.92 

พัฒนางาน 8 4.68 

รวม 171 100.00 
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ปการศึกษา 2553 

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
 

1. สภาพการบริหารและการจัดการ 
 
 วิสัยทัศน   

 โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาระดับสากล พัฒนาตนสูคุณภาพชีวิตตามวิถีจิตนักบุญหลุยส 

 พันธกิจ 
  1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและ 

      พฒันาผูเรียนทุกมิติตามศักยภาพของบุคคล 

  2. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม  

      มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่สมบูรณ                      

  3. พฒันาระบบบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพมมีาตรฐานสากล สอดคลองกับ 

      พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติและมาตรฐานการศึกษามูลนธิิคณะ 

      เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

  4. สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับชุมชนและภาคีเครือขาย 
 

คานิยม 
 การสื่อสารอยางเปดเผย 

การสื่อสารอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา กระตือรือรน เต็มใจในการใหขอมูลและรับฟง 

แลกเปลี่ยนความคิดเหน็กับเพื่อรวมงาน บคุคลภายนอก 
 การทาํงานเปนทีม 

การผสมผสานความแตกตางของบุคคล ทั้งแนวความคิด ทักษะ ความรูความสามารถ 

ชวยเหลือและเปนกาํลังใจใหกนัและกนั เพื่อฟนฝาไปสูความสาํเร็จรวมกัน 
 ประสิทธิภาพในการทํางาน 

การทาํงานโดยเนนการพัฒนาตนเองและวิธีการทํางานใหดีที่สุดอยูเสมอดวยการวางแผน 

แสวงหาแนวทางปองกนั รวมทั้งประเมนิทางเลือกและตัดสินใจแกปญหา เพื่อใหสามารถ

บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ดวยการใชทรัพยากรอยางประหยัดและใชเวลาอยางคุมคา 
 ความรับผิดชอบตอหนาที ่

การรับรู เขาใจและสํานกึในบทบาทหนาทีข่องตนเองดวยความรับผิดชอบ และบริหาร

ทรัพยากรตางๆใหบรรลุเปาหมาย รวมทัง้กลาตัดสินใจและยอมรับผลการตัดสินใจนั้นโดย

ไมผลักภาระใหผูอ่ืน 
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 ความรูความสามารถและสรางสรรคสิง่ใหม 
ประเมินความรูความสามารถและทักษะตางๆทีม่ีอยูใหเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบขณะเดียวกนั

ทํางานพรอมกับแสวงหาความรูสรางสรรคส่ิงใหมและพัฒนาสูความเปนเลิศอยูเสมอ 
 ความซื่อสัตยและมีจุดยนื 

ทํางานดวยสาํนึกในคุณธรรมจริยธรรมภายใตหลักการอนัถูกตองอยางโปรงใส ตรงไปตรงมา  

และเปนธรรม 

 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาโรงเรียนอัสสัมชัญสมทุรปราการ ปการศึกษา 2552-2554 

 

  เปาหมาย 
   1. นักเรียนมีคณุธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

   2. นกัเรียนทกุระดับช้ัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลีย่ทกุรายวชิาตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไป 

   3. นกัเรียนมีพฒันาการครบทุกมิติ รางกาย อารมณ สติปญญาและจติวิญญาณ 

   4. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มี วุฒ/ิความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมัน่   

          พฒันาตนเองเขากับชุมชนไดดีและมีครูเพียงพอ 

   5. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมปีระสิทธิภาพและ 

       เนนนักเรียนเปนสาํคัญ 

   6. โรงเรียนมกีารบริหารจัดการเปนระบบและมีประสิทธภิาพ 

   7. โรงเรียนมกีารจัดหลักสูตรสถานศกึษามมีาตรฐานการศึกษาระดับสากล 

   8. โรงเรียนมกีารจัดสภาพแวดลอมและการบริการสงเสรมิใชแหลงการเรียนรูและ 

             ภูมิปญญา 

   9. โรงเรียนมีภาคีเครือขายทัง้ภายในประเทศและตางประเทศที่มีสวนในการพัฒนา 

            คุณภาพการศึกษา 
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2. สภาพบรรยากาศและการเรียนรู 
 3.1 สภาพการจัดแหลงการเรียนรู  

 นับแตกอตั้งเมื่อป  พ.ศ. 2522 โรงเรียนไดพัฒนาแหลงการเรียนรูมาโดยตลอด  ปจจุบันมีอาคารเรียน  6   

หลัง  อาคารประกอบ   3  หลัง  รวมจํานวนหองเรียนทั้งหมด 93   หอง  หองประกอบการ   30  หอง  ไดแก 

หองปฏิบัติการเคมี หองปฏิบัติการชีววิทยา หองปฏิบัติการฟสิกส หองเรียนสีเขียว หองปฏิบัติการภาษาจีน  หอง

นาฏศิลป หองดนตรีไทย หองวงโยธวาทิต หอง Robot หองอภิบาล หองปฏิบัติการการงานอาชีพฯ หองปฏิบัติการ

ศิลปะ หองแนะแนว หองลูกเสือ หองโสตฯ หองฝกอบรม เรือนพยาบาล หองดนตรีสากล 2 หอง หองประชุม 4 

หอง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 6 หอง 

 

คอมพิวเตอร สําหรับใชในโรงเรยีน 
 

ประเภทการใชงาน จํานวน(เครือ่ง) คิดเปนรอยละ 

ดานการเรียนการสอน 384 62.99 

ดานการคนควา 84 14.29 

ดานการสนับสนุนการสอน 132 22.72 

รวม 6 100.00 
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 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. หองสมุดเคลื่อนที่บริเวณ 

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. ปายชื่อตนไมในบริเวณโรงเรียน   
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 2.3.2 แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

 

 สถานที่ จังหวัด 

1. ฟารมจระเข   สมุทรปราการ 

2. ลานแสดงชางและฟารมจระเขสามพราน นครปฐม  

3. เมืองโบราณ สมุทรปราการ 

4. ฟารมโชคชัย นครราชสีมา  

5. หมูบานดิน ฉะเชิงเทรา 

6. สวนเสือศรีราชา ชลบุรี 

7. ซาฟารีเวิรล กรุงเทพมหานคร 

8. สวนสยาม กรุงเทพมหานคร 

9. คายริมขอบฟา  สมุทรปราการ 

10. คายนวภพ สระบุรี 

11. วัดสามงาม ปทุมธานี 

12. คายทหาร บูรฉัตร ราชบุรี 

13. ศูนยศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู กรุงเทพมหานคร 

14. คายโรงเรียนนายรอย จปร. นครนายก 

15. วัดราษฎรโพธิ์ทอง สมุทรปราการ 

16. บานบางปะกง (บานคนพิการทางสมอง) ฉะเชิงเทรา 

17. วัดหลวงพอพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา 

18. ภูพิมานรีสอรท นครราชสีมา 

19. วัดอโศการาม สมุทรปราการ 

20. พิพิธภัณฑชางเอราวัณ สมุทรปราการ 

21. พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 

22. คายกฐินกุยยกานนท สมุทรปราการ 
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3. ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก 

3.1 สัดสวนของบประมาณพัฒนาคุณภาพแตละระดับการศึกษา 

แผนภูมิแสดงประมาณการรายรับ และรายจายประจําปการศึกษา 2553 
 
 

 
แผนภูมิแสดงประมาณการรายรับประจําปการศึกษา 2553 

6.69

60.42

11.29 

9.60

12.00

รายรับคาธรรมเนียมเพื่อการพฒันา

รายรับคาธรรมเนียมอืน่ ๆ 

รายรับเงนิอดุหนนุรัฐบาล 

รายรับจากงานโภชนาการและมินมิารท

รายรับอื่น ๆ 

 

แผนภูมิแสดงประมาณการรายจายประจําปการศึกษา 2553 

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 การใชงบประมาณตามแผนการปฏิบตัิการ 

ตารางแสดงการใชงบประมาณตามแผนการปฏิบัติการ จําแนกตามหนวยงาน 
 

ฝาย งบประมาณ รอยละ 

แผนงานสํานักผูอํานวยการ             45,258,102  53.06

แผนงานฝายธุรการ  - การเงิน 15,260,085 17.89

แผนงานฝายปกครอง 927,575 1.09

แผนงานฝายวิชาการ 17,843,928 20.92

แผนงานฝายกิจกรรม 6,000,016 7.03

แผนงานฝายบริการ 20,914,856 53.06

รวม 106,204,562 100.00 

แผนภูมิแสดงสัดสวนงบประมาณประจําปการศึกษา 2553 
แยกตามผายตางๆ

53%

18%

1%

21%
7%

แผนงานสํานักผูอํานวยการ แผนงานฝายธุรการ  - การเงิน แผนงานฝายปกครอง
แผนงานฝายวิชาการ แผนงานฝายกิจกรรม

ปการศึกษา 2553 



Assumption School Samutprakarn                                             สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ   หนา  4-8  
 
 

 3.3 การปฏิบตัิงานตามแผนการปฏิบัติงาน/โครงการ 
 

จํานวนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฝาย 
ทั้งหมด ดําเนินการ ยังไมดําเนินการ 

บริหารทัว่ไป 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 

การอบรมสัมมนาของบุคลากรโรงเรียนอสัสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 

 การจัดสัมมนา จํานวนเรื่อง 

1 จัดอบรม / สัมมนาภายในโรงเรียน 20 

2 การอบรม / สัมมนาภายนอกโดยโรงเรยีนเปนผูสนบัสนนุ 89 

3 การศึกษาคนควาดวยตนเอง / การอานหนังสือ จํานวน 11 

 

 จํานวนครใูนฝาย (คน) 
จํานวนครทูี่ไดรับการพฒันา

ไมนอยกวา 20 ชม./ป 
คิดเปนรอย

ละ 

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

70

100

0

20

40

60

80

100

120

1

อธิการ ฝายวิชาการ ฝายกิจกรรม ฝายธุรการ - การเงิน ฝายปกครอง ฝายบริการ สํานักผูอํานวยการ
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4. ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูปกครอง และชุมชน 
ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูปกครอง และชุมชนอยูในระดับดีมาก โดยทางโรงเรียนได

จัดกิจกรรมตางๆ  ดานความสัมพันธ กับชุมชน สรุปดังนี ้

4.1 การรับความชวยเหลือจากชุมชน 

สถานศกึษาไดเชิญผูทรงคณุวุฒิมาใหความรูแกครูและนักเรียนในปการศึกษา 2553  มีดังนี ้
ปราชญชาวบานและครูภูมิปญญา 
ที่ ชื่อ-สกุล ใหความรูเรือ่ง 
1. รศ.ดร.ประพันธศิริ  สุเสารัจ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สมองกับการเรียนรู” 

2. บาทหลวงชาญชัย  ทิวไผงาม 
โอกาสเปดปการศึกษา “จงรับคําสอนของเราแทนเงินและ

ความรูแทนทองคําบริสุทธิ์” 

3. คุณพอยอหน ตามาโย “ศาสนสัมพันธ อัสสัมชัญสมุทรปราการ” 

4. พระครูปลัดรัชพล  ปภสฺสโรวัดสุขกร “ส่ิงเสพติดกับชีวิตวัยรุน” 

5. พระอาจารยวรวัฒน  วรวฑฺฒโน “แมยากดีมีจนใครคือคนสําคัญ” 

6. พระมหาปญญา  กิตฺติโสภโณ 
“ธรรมะกตัญูสูดวงใจพอ” 

“เด็กดีตองมีธรรมะ” 

7. นางวราภรณ ตันวิวัฒน สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

8. อ.อิสเรศ  ปตินวกรม สอนวิชาฟสิกส 

9. ดร.กมล  โพธิ์เย็น สอนวิชาภาษาไทย/GAT 

10. อ.พัทธนันท  เทพไพฑูรย สอนวิชาชีวะ 

11. อ.เฉลิมยศ   แสงแกว สอนวิชาคณิตศาสตร 

12. อ.ธรรมศักดิ์  รัศมีสกุลไกร พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร 

13. นายธันยชนก ตั้งวัชรพงศ พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร 

14. อ.สาโรจน  โหเพ็ชร สอนวิชามัณฑนศิลป 

15. อ.สุมนา  ตอสหะกุล สอนวิชามัณฑนศิลป 

16. อ.หัสมา  จันทรัตนา สอนวิชามัณฑนศิลป 

17. มล.เยาวภา  รังสิต สอนวิชามัณฑนศิลป 

18. นางสาวภัทราพร ตาดทอง สถาปตยกรรม 

19. นายมนตชัย   คูเอกชัย สอนวิชาคณิตศาสตร  

20. นายชลมาส รัตนาคม สอนวิชาชีววิทยา 

21. นายสกลพัฒน  พิทักษรัตนโยธิน สอนวิชาเคมี 

22. นายเมธา  จิตถาชานนท ที่ปรึกษาวิชาพื้นฐานแพทย 

23. นางสาวอภินันท  ลักษณจินดา ที่ปรึกษาวิชาพื้นฐานแพทย 

24. นางสาวขวัญจิตร ชยาภัม ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร 

25. คุณปยะ  ฆารเจริญ เร่ือง การปลูกพืชไรดิน Hydroponics   
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ที่ ชื่อ-สกุล ใหความรูเรือ่ง 
26. คุณณรงค  มัณยานนท เร่ืองการหมักน้ําชีวภาพ  

27. คุณสกล   แสวงการ เร่ืองชมรมกีฬากอลฟ 

28. นางวัชรินทร  นุชนาคา 
พัฒนาหลักสูตรและการปฏิรูปการเรียนรูและกลุมสาระ

คณิตศาสตร 

29. นางวัฒนา  รวยสําราญ ศึกษานิเทศก เชี่ยวชาญโครงการครูดีเดน 

30. นางนฤมล  เนื่องชาง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษโครงการครูดีเดน 

 

 

4.2 การจัดกิจกรรมรวมกนัระหวางสถานศกึษากับชุมชน 

ตารางแสดงการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางสถานศึกษากับชุมชน ปการศึกษา 2553 

ผูรวมกิจกรรม กิจกรรม 
ผูปกครอง ผูแทนหนวยงาน เอกชน อ่ืน ๆ 

โครงการคายพัฒนาจริยธรรมหลุยสมารี     

โครงการหลอเทียนและแหเทยีนจาํนาํพรรษา     

กิจกรรมตักบาตรขาวสาร อาหารแหง     

กิจกรรมวันแมแหงชาติ กิจกรรมวันพอแหงชาติ      

งานวนังดสูบบุหร่ีโลก     

โครงการ Big Cleaning Day     

โครงการ Giving and Sharing     

โครงการปลูกปาชายเลน     

งานอนุรักษมรดกโลก     
 

ปการศึกษา 2553 
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ปการศึกษา 2553 

สารสนเทศเพื่อการรายงาน 
 ดานสารสนเทศเพื่อการรายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการไดทําการวิจยั  และโรงเรียนยงั

ไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  และนาํผลการวิจยัไป ปรับปรุงการบริหารจัดเพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ โดยมีผลการประเมนิและผลวิจัยดังนี ้

 
1. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่  2 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบที่  2 

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  ระหวางวันที่ 25,26 และ 29 มกราคม พ.ศ. 2550 
ผลประเมิน 
อิงเกณฑ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คาเฉล่ีย ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ 

คาเฉล่ีย 
ของ     
ผล

ประเมิน 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ดานผูเรียน       

มาตรฐานที่ 1  
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม    ที่

พึงประสงค 
3.90 ดีมาก 4 ดีมาก 3.95 ได 

มาตรฐานที่ 2   
ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิต  

ที่ดี 
3.93 ดีมาก 4 ดีมาก 3.97 ได 

มาตรฐานที ่3   
ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดาน

ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
3.91 ดีมาก 4 ดีมาก 3.96 ได 

มาตรฐานที่ 4   
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 

คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ มีความคิด

สรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 

3.90 ดีมาก 4   ดีมาก 

 
 

3.95 ได 

มาตรฐานที่ 5    
ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตาม

หลักสูตร 
3.34 ดี 4 ดีมาก 3.67 ได 

มาตรฐานที่ 6   
ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย

ตนเอง  รักการเรียนรู และพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

3.67 ดีมาก 4   ดีมาก 3.84 ได  
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

คาเฉล่ีย 
ของ     
ผล

ประเมิน 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 7  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน 

รักการทํางาน  สามารถ ทํางานรวมกับผูอื่น

ไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

3.72 ดีมาก 4 ดีมาก 3.86 ได 

ดานคร ู       

มาตรฐานที่ 8 
ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับ

งานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 
3.92 ดีมาก 4   ดีมาก 3.96 ได 

มาตรฐานที่ 9  
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

3.65 ดีมาก 4 ดีมาก 3.83 ได  

ดานผูบริหาร       

มาตรฐานที่ 10   
ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถใน

การบริหารจัดการ 
4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ได  

มาตรฐานที่ 11   
สถานศึกษามีการจัดองคกร /โครงสรางและ

การบริหารงานอยางเปนระบบ   ครบวงจร 

ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 

3.90 ดีมาก 4 ดีมาก 3.90 ได 

มาตรฐานที่ 12   
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียน

การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
3.86 ดีมาก 4 ดีมาก 3.86 ได  

มาตรฐานที่ 13  
สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียน

และทองถิ่น มีส่ือการเรียนการสอนที่เอื้อตอ

การเรียนรู 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ได 

มาตรฐานที่ 14  
สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความ

รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 

 
ได 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.      ได     ไมได 

ปการศึกษา 2553 
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2 งานวจิัย ประจําปการศกึษา 2553 
 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการไดทําการศึกษาผูเรียน 2 เร่ือง คือ  
 

 2.1 ชื่องานวิจัย : การศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน และผูปกครองตอการ 

จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 

  2.2 การศึกษาระดับเชาวนปญญาของนักเรียน ป.2 ป.5 และ ม.2 ของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553  
 
 2.1 ชื่องานวิจัย : การศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน และผูปกครองตอการ จัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 
 
ความมุงหมายในการวิจัย  
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน และผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และ

ดานบริการ 
 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 - ครูผูสอน จํานวน 132 คน   

 - นักเรียน ป.4–ป.6 จํานวน 363 คน นักเรียน ม.1– ม.3 จํานวน 210 คน นักเรียน ม.4–ม.6 จํานวน 

345 คน  

 - ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 270 คน และผูปกครองนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษา จํานวน 277 คน  
 
ตัวแปรของการวิจัย 
  ตัวแปรอิสระ ไดแก  สถานภาพ โปรแกรมการเรียนการสอน ระดับช้ันเรียน 

  ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของครู นักเรียนและผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดาน

กิจกรรม และดานบริการ 
 

ปการศึกษา 2553 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553  

 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 

 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 
สรุปผลการศึกษาคนควา 
เกณฑการประเมิน  5.00 - 4.51 หมายถงึ   ความพึงพอใจมากที่สุด 

   4.50 - 3.51    หมายถงึ   ความพึงพอใจมาก 

   3.50 - 2.51     หมายถงึ   ความพึงพอใจปานกลาง 

   2.50 - 1.51     หมายถงึ  ความพึงพอใจนอย 

   1.50 - 0.00 หมายถงึ  ไมพึงพอใจ 

 

ตาราง 1 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  

ปการศึกษา 2553  
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 

การจัดการเรียนการสอน 
X  

ระดับความ
พึงพอใจ X  

ระดับความ
พึงพอใจ X  

ระดับความ
พึงพอใจ 

ดานวิชาการ 3.68 มาก 3.52 มาก 3.60 มาก 
ดานปกครอง 3.39 ปานกลาง 3.05 ปานกลาง 3.25 ปานกลาง 
ดานกิจกรรม 3.72 มาก 3.50 ปานกลาง 3.62 มาก 
ดานบริการ 3.62 มาก 3.56 มาก 3.58 มาก 

  

 จากตาราง 1 พบวา 

 - ครูผูสอนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา ดาน

วิชาการและดานบริการ อยูในระดับพึงพอใจมาก  

 - ครูผูสอนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา ดาน

ปกครอง อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

 - ครูผูสอนระดับประถมศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา ดานกิจกรรม อยูในระดับพึง

พอใจมาก แตสําหรับครูผูสอนระดับมัธยมศึกษามีความพึงพอใจ อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

ปการศึกษา 2553 
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ตาราง 2 ความพึงพอใจของนักเรียน แผนกการเรียน MLP ตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553  
ประถมศึกษาปที่ 4-6 มัธยมศึกษาปที่ 1-3 มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ภาพรวม 

การจัดการ
เรียนการสอน  

ระดับความ
พึงพอใจ  

ระดับความ
พึงพอใจ  

ระดับความ
พึงพอใจ X X X X  

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ดานวิชาการ 3.76 มาก 3.52 มาก 3.31 ปานกลาง 3.53 มาก 
ดานปกครอง 3.83 มาก 3.63 มาก 3.42 ปานกลาง 3.62 มาก 
ดานกิจกรรม 3.84 มาก 3.61 มาก 3.40 ปานกลาง 3.61 มาก 
ดานบริการ 3.71 มาก 3.50 ปานกลาง 3.31 ปานกลาง 3.50 ปานกลาง 

 จากตาราง 2 พบวา 

 - นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4- 6 แผนกการเรียน MLP มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ทั้ง 4 ดาน ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม 

และดานบริการ อยูในระดับพึงพอใจมาก 

 - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1- 3 แผนกการเรียน MLP มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม อยูใน

ระดับพึงพอใจมาก แตดานบริการ อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

 - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4- 6 แผนกการเรียน MLP มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ทั้ง 4 ดาน ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม 

และดานบริการ อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

 

ปการศึกษา 2553 
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ตาราง 3 ความพึงพอใจของนักเรียน แผนกการเรียน EP ตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ 

  สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553  

 
ประถมศึกษาปที่4-6 มัธยมศึกษาปที่ 1-3 มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ภาพรวม 

การจัดการ
เรียนการสอน  

ระดับความ
พึงพอใจ  

ระดับความ
พึงพอใจ  

ระดับความ
พึงพอใจ X X X X  

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ดานวิชาการ 3.86 มาก 3.18 ปานกลาง 3.13 ปานกลาง 3.51 มาก 
ดานปกครอง 3.98 มาก 3.36 ปานกลาง 3.13 ปานกลาง 3.59 มาก 
ดานกิจกรรม 3.94 มาก 3.26 ปานกลาง 3.23 ปานกลาง 3.60 มาก 
ดานบริการ 3.71 มาก 3.15 ปานกลาง 3.12 ปานกลาง 3.42 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 3 พบวา 

 - นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4- 6 แผนกการเรียน EP มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ทั้ง 4 ดาน ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม 

และดานบริการ อยูในระดับพึงพอใจมาก 

 - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1- 6 แผนกการเรียน EP มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 ทั้ง 4 ดาน ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม 

และดานบริการ อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 

 

ตาราง 4 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  

ปการศึกษา 2553  
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ภาพรวม 

การจัดการเรียนการสอน 
X  

ระดับความ
พึงพอใจ X  

ระดับความ
พึงพอใจ X  

ระดับความ
พึงพอใจ 

ดานวิชาการ 3.90 มาก 3.87 มาก 3.89 มาก 
ดานปกครอง 4.25 มาก 4.00 มาก 4.12 มาก 
ดานกิจกรรม 3.96 มาก 3.97 มาก 3.96 มาก 
ดานบริการ 3.97 มาก 3.93 มาก 3.95 มาก 
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จากตาราง 4 พบวา 

 - ผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษามีความพึงพอใจตอการจัด

การศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการทั้ง 4 ดาน  ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรมและ

ดานบริการ อยูในระดับพึงพอใจมาก  

 
 2.1 การศึกษาระดับเชาวนปญญาของนักเรียน ป.2 ป.5 และ ม.2 ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553  
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อเปรียบเทียบระดับเชาวนปญญาของนักเรียน ป.2, ป.5 และ ม.2 โรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ ปการศึกษา 2553 เทียบกับนักเรียนกลุมเดิม ในปการศึกษา 2552 โดยมีการสุมตัวอยาง

นักเรียน ป.2 จํานวน 150 คน นักเรียน ป.5 จํานวน 125 คน และนักเรียน ม.2 จํานวน 95 คน  

การทดสอบวัดเชาวนปญญา จัดขึ้นเมื่อวันศุกรที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ หอประชุมรัชต

สมโภช ซึ่งนักเรียน ป.2 และ ป.5 ใชแบบทดสอบเชาวนปญญา The Raven’s Progressive Matrices ของ 

J.C. Raven ชุดที่ 1 The Coloured Progressive Matrices (CPM) จํานวน 36 ขอ ใหเวลาขอละ 1 นาที 

และนักเรียน ม.2 ใชแบบทดสอบเชาวนปญญา The Raven’s Progressive Matrices ของ J.C. Raven  

ชุดที่ 2 The Standard Progressive Matrices (SPM) จํานวน 60 ขอ ใหเวลาขอละ 35 วินาที  

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา นักเรียนระดับช้ัน ป.2 ป.5 และ ม.2 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  

ปการศึกษา 2553 มีระดับเชาวนปญญาแตกตางจากนักเรียนกลุมเดิม ในปการศึกษา 2552 อยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยมีแนวโนมวาคา IQ เฉล่ียมีคาสูงขึ้น ดังนี้ 

ปการศึกษา 2553 
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1. คา IQ ของนักเรียน ป.2 ปการศึกษา 2553 เฉล่ียสูงขึน้เมื่อเทียบกับนักเรียนกลุมเดิมใน

ปการศึกษา 2552  

โดยคา IQ เฉล่ีย ปการศึกษา 2553 เปน 118.67 อยูในระดับสูงกวาปกติ (High Average) และคา IQ เฉล่ีย 

ปการศึกษา 2552 เปน 107.61 อยูในระดบัปานกลาง (Average) 

 

ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ความสามารถทางปญญา 
ของนักเรียน ป.2 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

Very Superior 0 0.00 1 0.67 

Superior 7 4.67 64 42.67 

High Average 59 39.33 67 44.67 

Average 74 49.33 16 10.67 

Low Average 9 6.00 2 1.33 

Borderline 1 0.67 0 0.00 

total 150 100 150 100.00 

 

2. คา IQ ของนักเรียน ป.5 ปการศึกษา 2553 เฉล่ียสูงขึน้เมื่อเทียบกับนักเรียนกลุมเดิมใน

ปการศึกษา 2552 โดยคา IQ เฉล่ีย ปการศึกษา 2553 เปน 125.22 อยูในระดับฉลาด (Superior) 

และคา IQ เฉลี่ย ปการศึกษา 2552 เปน 120.81 อยูในระดับฉลาด (Superior)   

ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ความสามารถทางปญญา 
ของนักเรียน ป.5 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

Very Superior 0 0.00 12 9.60 

Superior 65 52.00 90 72.00 

High Average 54 43.20 23 18.40 

Average 6 4.80 0 0.00 

Low Average 0 0.00 0 0.00 

Borderline 0 0.00 0 0.00 

total 125 100 125 100 
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3. คา IQ ของนักเรียน ม.2 ปการศึกษา 2553 เฉล่ียสูงขึน้เมื่อเทียบกับนักเรียนกลุมเดิมใน

ปการศึกษา 2552 โดยคา IQ เฉล่ีย ปการศึกษา 2553 เปน 114.96 อยูในระดับสูงกวาปกต ิ(High 

Average) และคา IQ เฉล่ีย ปการศึกษา 2552 เปน 113.77 อยูในระดบัสูงกวาปกต ิ(High 

Average)   

 

ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ความสามารถทางปญญา 
ของนักเรียน ม.2 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

Very Superior 0 0.00 0 0.00 

Superior 17 17.89 27 28.42 

High Average 54 56.84 53 55.79 

Average 24 25.26 15 15.79 

Low Average 0 0.00 0 0.00 

Borderline 0 0.00 0 0.00 

total 95 100 95 100 

 
ขอสังเกต 

จํานวนนักเรยีนที่สอบไดคะแนน IQ และคา IQ เพิม่ข้ึน พบวานักเรียน ป.2 สอบไดคะแนนเพิ่มข้ึน

จากปการศึกษาที่ผานมา รองลงมาคือ ป.5 และม.2 เปนจํานวน 126 คน 84 คน และ 54 คนตามลําดับ 

และจํานวนนกัเรียนที่สอบไดคะแนน IQ และคา IQ นอยลง พบวานักเรียน ม.2 สอบไดคะแนนนอยลงจาก

ปการศึกษาทีผ่านมา รองลงมาคือ ป.5 และ ป.2 เปนจาํนวน 32 คน 18 คน และ 8 คนตามลําดับ ตาม

ตารางดานลาง ดังนี ้

ขอมูลจากการวิเคราะหผล คะแนน IQ , คา IQ และระดับเชาวนปญญา ของนกัเรียน  ป.2  พบวา  
ที่ ระดับเชาวน

ปญญา 
จํานวน 
(คน) 

คะแนน IQ และคา 
IQ 

จํานวน 
(คน) 

1 ลดลง 1 ลดลง 1 
   ลดลง 7 
2 คงเดิม 46 คงเดิม 16 
   เพิ่มข้ึน 23 
3 เพิ่มข้ึน 103 เพิ่มข้ึน 103 
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ขอมูลจากการวิเคราะหผล คะแนน IQ , คา IQ และระดับเชาวนปญญา ของนกัเรียน  ป.5 พบวา  
ที่ ระดับเชาวน

ปญญา 
จํานวน 
(คน) 

คะแนน IQ และคา 
IQ 

จํานวน 
(คน) 

1 ลดลง 9 ลดลง 9 
   ลดลง 9 
2 คงเดิม 56 คงเดิม 23 
   เพิ่มข้ึน 24 
3 เพิ่มข้ึน 60 เพิ่มข้ึน 60 

 

ขอมูลจากการวิเคราะหผล คะแนน IQ , คา IQ และระดับเชาวนปญญา ของนกัเรียน  ม.2 พบวา  
ที่ ระดับเชาวน

ปญญา 
จํานวน 
(คน) 

คะแนน IQ และคา 
IQ 

จํานวน 
(คน) 

1 ลดลง 14 ลดลง 14 
   ลดลง 18 
2 คงเดิม 48 คงเดิม 9 
   เพิ่มข้ึน 21 
3 เพิ่มข้ึน 33 เพิ่มข้ึน 33 
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