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สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

1. ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
1.1. ภาพรวมของโรงเรียน 

 1.1.1 ประวัติของโรงเรียน 

 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปนสถาบันการศึกษา ลําดับที่ 13 ของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง

ประเทศไทย กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 มีเนื้อที่ 14 ไร 3 งาน 54 ตารางวา ตั้งอยูเลขที่ 419/1389 

หมู 5  ต.เทพารักษ  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  และไดเปลี่ยนชื่อเปน  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 

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

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

 1.1.2. สถานที่ตั้ง 

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. จํานวนอาคารเรียน 6 อาคาร 

  1. อาคารอัสสัมชัญ 

  2. อาคารเซนตคาเบรียล  

  3. อาคารอํานวยการ 

  4. อาคารมงฟอรต 

  5. อาคารหลุยส มารี 

  6. อาคารหลุยส ชาแนล 

1.1.5. จํานวนหองเรียน 99 หอง 

1.1.6. ระดับที่เปดสอน  

ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 6 

 1.1.7. หลักสูตรที่เปดสอน  มี 2 หลักสูตร คือ 

  - หลักสูตร Modern Language Program: MLP (การเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ 

                       เปดสอนต้ังแตระดับชั้น ม.1 – ม.6   

- หลักสูตร English Program: EP (การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) 

  เปดสอนต้ังแตระดับชั้น ป.1 – ม.6 
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1.2 ปรัชญา วัตถุประสงค นโยบาย 

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  ไดดําเนินการสอนสืบเนื่องตอโดยภราดาคณะเซนตคาเบรียล  เปนคณะนักบวช

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

แรกเริ่ม เพื่ออบรมสั่งสอนเยาวชนใหอานออก เขียนได คิดเลขเปนและมีหลักศาสนา เปนแนวทางใหเยาวชนประพฤติ

ตนเปนคนดี ตลอดระยะเวลา 

 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ไดเปดดําเนินการสอนมาต้ังแตป พ.ศ. 2522 โรงเรียนเชื่อวาการใหการศึกษา 

อบรมดวยเนื้อหาสาระ และคานิยมที่โรงเรียนยึดถือปฏิบัติมา มีความสําคัญมากตอการพัฒนาบุคคลที่จะเติบโตขึ้นมามี

คุณภาพที่เหมาะสมกับยุคสมัยตอไป 

1.3 ปรัชญาของโรงเรียน 

1. จุดมุงหมายของชีวิตคือการรูจักสัจธรรมและการเขาถึงองคสัจธรรมสูงสุดซึ่งเปนบอเกิดของชีวิต 

    (The goal of life is to realize spiritual truth which will lead to a new spiritual life.) 

2. มนุษยทุกคนตองทํางาน ความวิริยะ อุตสาหะ เปนหนทางไปสูความสําเร็จ 

   (All mankind needs to work, diligence leads to success.) 

  

1.4 วัตถุประสงคของโรงเรียน 

1. ใหการศึกษาอบรมนักเรียนเปนผูมีความรู มีทักษะ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ซึ่งจะเปน

พื้นฐานในการคนควาหาความรูตอเนื่องไปตลอดชีวิต 

2. มุงสรางใหนักเรียนเปนผูมีศาสนาและหลักธรรมยึดมั่น อันจะชวยใหเปนผูสามารถดํารงชีวิตในโลกแหง

ความเปนจริง  แกปญหาชีวิตดวยสันติวิธี  ตัดสินใจดวยสติปญญาและความสุขุม มีความรับผิดชอบตอ

สังคม 
 

1.5 นโยบายของโรงเรียน 

 โรงเรียนไดกําหนดนโยบายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. พัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลทั้งครบ คือ พัฒนารางกาย  สติปญญา  อารมณ  จิตใจ 

2. ปลูกฝงใหมีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย อันเปนวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย  

รูรักษาศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ 

3. เนนความเปนเลิศทางวิชาการและการปฏิบัติ  ความเจนจัดทางภาษา คณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี อันจะชวยใหนักเรียน มีทักษะ มีเหตุผล มีความคิดเปนตรรกะ มีระเบียบวินัยตอตนเอง  เปน

คนมีทัศนะกวาง 

4. เนนการปฏิบัติและการปลูกฝงคานิยมของการเคารพ ในสิทธิตอกันและกัน การมีความคิดสรางสรรค และ

การผนึกกําลังทําความดี รวมกันพัฒนาชุมชนที่ตนอาศยัอยู 
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1.6 คติพจนของโรงเรียน 

 ความวิริยะ อุตสาหะนํามาซึ่งความสําเร็จ (LABOR OMNIA VINCIT) 

1.7 คําขวัญของโรงเรียน 

 ความรูคูคุณธรรมนําชีวิต (Life is guided by knowledge and virtue.) 

1.8 สีประจําโรงเรียน แดง - ขาว 

   สีแดง  หมายถึง ความกลาหาญในการตอสูกับอปุสรรคปญหาตาง ๆ  รวมทั้งความเสียสละ  อดทน  

ซึ่งก็คือความวิริยะ  อุตสาหะที่จะนําชีวิตใหประสบกับความสําเร็จ 

   สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์อันเปรียบไดกับศาสนา  รวมไปถึงความจริงใจ  ซื่อสัตย   อันเปน

คุณธรรม  ซึ่งจะนําไปสูความสงบสุข  

  

1.9 อักษรยอ อ  ส  ช 

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

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

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

สามารถแปลไดวา “อัสสัมชัญ” คือ “สถานที่สําหรับบําเพ็ญพรตและหาวิชาความรู”  นั่นเอง  โดยยังคงความหมาย

ภาษาอังกฤษ  “ASSUMPTION” วาการไดรับเกียรติยกขึ้นสวรรคทั้งกายและวิญญาณของพระนางมารีอา พระมารดา

ของพระเยซูคริสตเจา 

 

1.10 ดอกไมประจําโรงเรียน : ดอกนนทร ี

 นนทรีเปนพืชยืนตนผลัดใบขนาดกลาง ขึ้นไดในทุกพื้นที่ เติบโตเร็ว แข็งแรง มีประโยชนเปนพืชสมุนไพร    

เนื้อไมมีราคา  ดอกมีสีเหลืองสดใสเปนชอตั้ง  ทรงสูงคลายเจดีย มียอดแหลมพนพุมใบ  การเจริญเติบโตของตนนนทรี

ใหขอคิดแกนักเรียนดังนี้ 

  -  การผลัดใบ คือ การเปลี่ยนระดับชั้นการศึกษาไปสูการเติบโตที่กลาแกรงกวาเดิม   

      -  ดอกสีเหลืองสดใส  คือ ความสดชื่นของวัย   

        -  ชอสูงเปนทรงเจดียยอดแหลมพนพุมใบ คือ การสรางรากฐานการศึกษาที่มั่นคง   

สามารถใหความรูแกนักเรียนจนเพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม ความเติบกลาแหงปญญาเพื่อออกไป

สรางสรรคสังคมของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.  ขอมูลเกี่ยวกับชุมชนและผูปกครอง 
2.1 สภาพชุมชนโดยรวม 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนหมูบานจัดสรร โรงเรียน  โรงงานอุตสาหกรรมและ

โรงพยาบาล มีประชากรประมาณ 150,000 คน  บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน  ไดแก 

-โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล  โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส  โรงเรียนอนุบาลจันทนา โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา 

โรงเรียนเทพศิรินทรสมุทรปราการ  โรงเรียนอนุบาลอูทิพย 

- หมูบานทิพวัล  หมูบานธนาภิรมย  หมูบานชวนชื่น  หมูบานทวีทอง  หมูบานเดนชัย  หมูบานไอริส 

หมูบานบานสวนยั่งยืน เทศบาลตําบลบางเมือง  สํานักงานประกันสังคม โรงพยาบาลจุฬารัตน 2 โรงพยาบาลจุฬาเวช 

บริษัทฮีโน แหงประเทศไทย บริษัท นิปปอน เดนโซ แหงประเทศไทย เทศบาลสําโรงเหนือ บริษัท TOYOTA  @  

United   

- การนับถือศาสนา  คนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม 

- ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการที่รูจักโดยทั่วไป คือ ประเพณีรับบัว และ

ประเพณีสงกรานตพระประแดง 

 

2.2 อาชีพหลักของคนในชุมชน  

การทําธุรกิจสวนตวั  การประกอบกิจการ  การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม รับราชการ คาขาย เกษตรกร 

รับจาง และนักการเมือง 

 

2.3 โอกาสของโรงเรียน 

             2.3.1 โอกาส /จุดแข็ง 

1 ตั้งอยูใกลแหลงเรียนรูที่สําคัญและเปนประโยชน  เชน  แหลงโบราณสถาน/โบราณวัตถุ  

 สถานที่ทองเที่ยว 

2 ตั้งอยูในเมือง อยูใกลสถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/หนวยงานอื่น ๆ 

3 ตั้งอยูในเขตที่อยูอาศัยหนาแนน/ใกลตลาด/แหลงชุมชน/ใกลหางสรรพสินคา 

4 ปลอดภัยตอยาเสพติด/แหลงเริงรมย/แหลงการพนัน มอมเมาเยาวชน 

5 สภาพแวดลอมของโรงเรียนเหมาะสม เอื้อตอการเรียนรู 

6 สภาพแวดลอมดี/ปลอดโปรง/ไมแออัด/บรรยากาศรมรื่น 

7 ไดรับการสนับสนุนจากชุมชน  ผูปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา  ภูมิปญญาทองถิ่น 

8 ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธที่ดีตอกัน 

9 มีวิทยากรในทองถิ่น/ผูนําในทองถิ่นที่มีความรู 

10 รวมมือกับชุมชนและหนวยงานตาง ๆ เพื่อบริการชุมชนดานสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ 

11 การคมนาคมสะดวก  มีรถรับจาง/รถประจําทางผาน 
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12 มีรถรับ-สงระหวางโรงเรียนกับบาน 

13 บุคลากรมีความรูความสามารถ/เอาใจใส ดูแลเด็กเปนอยางดี 

14 สงเสริมคุณภาพบุคลากรใหมีจรรยาบรรณครู 

15 สนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากร 

16 ผูปกครองมีศรัทธา/ทัศนคติ/ความเชื่อมั่น ที่ดีตอโรงเรียน 

17 สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจด ีผูปกครองเอาใจใส 

18 เนนจุดเดนดานภาษาตางประเทศ เชน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 

19 มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ 

 

3. ประวัติผูอํานวยการจากอดีตถึงปจจุบัน  

 ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม  

       ผูกอตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญสําโรง พ.ศ. 2522 สรางอาคารอัสสัมชัญ อาคารชั้นเดียว อาคารเซนต 

คาเบรียล  ริเริ่มการนําสื่อที่ทันสมัยในการสนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนการกอตั้งสมาคมผูปกครองและ

ครูฯ  กอตั้งวงโยธวาทิต 

  

     ภราดาบัญชา แสงหิรัญ (พ.ศ.2522-2525) 

   ไดรับอนุญาตใหเปนผูจัดการโรงเรียนอัสสัมชัญสําโรง(สมุทรปราการ) ตั้งแตเริ่มเปดโรงเรียน คือ พ.ศ. 

2522 จนถึงป พ.ศ. 2525 ปูพื้นฐานการศึกษาของโรงเรียนตั้งแตเริ่มตน สงผลใหโรงเรียนเปนที่ยอมรับของ

ผูปกครอง 

 ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ (พ.ศ.2526-2529) 

   เปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปดโรงเรียนอัสสัมชัญสําโรง (สมุทรปราการ) ในป พ.ศ. 2522 และดํารง

ตําแหนงผูจัดการโรงเรียน พ.ศ.2526-2529 ไดพัฒนาโรงเรียนมาตั้งแตเริ่มตนจนเปนที่ยอมรับของผูปกครอง มี

จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเปนลําดับ 

 

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

   สรางอาคารมงฟอรต  เริ่มสรางอาคารหลุยส มารี พัฒนาบุคลากร สนับสนุนใหครูศึกษาตอในระดับ

ปริญญาโท  พัฒนาระบบการบริหารในรูปคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ริเริ่มเทคโนโลยีสมัยใหมนําอินเตอรเน็ต

มาใชดานการเรียนการสอน  จัดตั้งศูนยวิทยสนเทศ สงเสริมการกอตั้งชมรมศิษยเกาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทร

ปรากร จนพัฒนามาเปนสมาคมศิษยเกาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการในปจจุบัน  พัฒนางานอภิบาลและการ

สอนคําสอนแกนักเรียนคาทอลิก 
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      ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ (พ.ศ. 2540-2541) 

   สงเสริมการพัฒนาครูใหเปนครูมืออาชีพขององคกร  จัดทําธรรมนูญของโรงเรียน ขยายความเร็วของ

ระบบอินเตอรเน็ตจาก 64 กิโลบิตมาเปน 128  กิโลบิตตอนาที 

 

 ภราดาสุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ (พ.ศ. 2543) 

    นําโรงเรียนเขาสูการประกันคุณภาพการศึกษา และไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จาก

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ปการศึกษา 

2543 ถึงปการศึกษา 2547 

 

ภราดา ศักดา กิจเจริญ  ผูอํานวยการ    พ.ศ. 2544 – 2549 

  โรงเรียนเขาสูการประกันคุณภาพการศึกษา และไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จาก

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน)ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ป

การศึกษา 2546  ถึงปการศึกษา 2549 เปนผูริเร่ิมในการสรางอาคารหลุยส ชาแนล  สงเสริมการพัฒนาครูทางดาน

ภาษา สนับสนุนการศึกษาของครูในระดับปริญโท ปริญญาเอกอยางตอเนื่อง ปรับหลักสูตรสถานศึกษาเปน

Modern Language Program (MLP)  

 

ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ ผูอํานวยการ  พ.ศ. 2550-2555 

       สงเสริมการพัฒนาครูทางดานภาษา  การพัฒนาหลักสูตร  เปดรับนักเรียนหญิงในหลักสูตร English 

Program พัฒนาโรงเรียนจนไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา สงครูเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนกับ

โรงเรียนในตางประเทศ สนับสนุนการใชอุปกรณ สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย ดําเนินการสราง

หลังคา Sport Center ดําเนินการโครงการตอเติมอาคารเซนตคาเบียล สําหรับนักเรียน English Program และริเริ่ม

การปรับภูมิทัศนสวนสาธารณะหมูบานทิพวัล 1 ของชุมชนทิพวัลใหรมรื่น เกิดความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย  

     

ภราดา ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์  ผูอํานวยการ  ปจจุบัน 

      สงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม  จริยธรรม  สรางระเบียบวินัยและมารยาทที่ดีตามแบบไทยใหเกิดกับ

นักเรียน รวมถึงเนนดานของการแตงกายซึ่งเปนเอกลักษณที่สําคัญของนักเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สงเสริมพัฒนา

ครูดานเทคโนโลยี อบรมการใช ACTIVE BOARD เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนใหเปนประโยชนแก

นักเรียน สงเสริมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนเพื่อสมทบกองทุนครูเกษียณ โดยเฉพาะกิจกรรมโบวลิ่งการกุศลสนับสนุน

การมีสวนรวมและสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดกับอันดีใหเกิดกับผูปกครองทุกระดับชั้นมากยิ่งขึ้น ริเริ่มกิจกรรม

คริสตมาสแฟร ใหนักเรียนสังสรรครวมกันทุกระดับชั้นภายในโรงเรียน  สนับสนุนการปรับภูมิทัศนสวนสาธารณะ

หมูบานทิพวัล 1 ใหเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงคของโครงการ ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณรอบโรงเรียนและสวนสาธารณะ

หนาโรงเรียนเพื่ออํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยใหกับนักเรียนและชุมชนโดยรอบ 
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4. โครงสรางการบริหาร 

 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีการบริหารตามนโยบายการจัดการศึกษาของมูลนิธิเซนตคาเบรียลแหง

ประเทศไทย และเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 โดยผูอํานวยการเปนผูบริหารสูงสุด

ของโรงเรียน ทําหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบกิจการของโรงเรียนบริหารงานในรูปคณะกรรมการบริหาร 

 การบริหารจัดการภายในโรงเรียนประกอบดวย คณะกรรมการบริหารโรงเรียน สํานักผูอํานวยการ ฝายธุรการ-

การเงิน ฝายวิชาการ ฝายบริการ ฝายปกครอง และฝายกิจกรรม ตามโครงสรางการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการดังนี้ 



    

สมาคมผูปกครองและครู ฯ 
ผูอํานวยการ 

กรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

สมาคมศิษยเกาฯ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ 

คณะกรรมการฝายการศึกษามูลนิธิ ฯ 

ผูรับใบอนุญาต 

สํานักผูอํานวยการ 

- งานบริหารฝาย 

- งานนโยบายและแผน 

- งานวิจัยและพัฒนา 

- งานพัฒนาบุคลากร 

- งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

- งานตรวจสอบ/ทะเบียนทรัพยสิน    

- งานอภิบาล 

- ศูนยวิทยบริการ 

- โสตทัศนูปกรณ 

ฝายปกครอง 

- งานบริหารฝาย 

- งานปกครองระดับชั้น 

- งานสวัสดิภาพ 

- งานสงเสริมประชาธิปไตย 
 

- งานบริหารฝาย 

- งานหลักสูตร 

- งานการเรียนการสอน 

- งานนิเทศ 

- งานสงเสริมวิชาการ 

- งานแนะแนว 

- งานทะเบียนวัดผล 

ฝายวิชาการ ฝายกิจกรรม 

- งานบริหารฝาย 

- งานสงเสริมเอกลักษณไทย 

-  งานสุนทรียภาพ 

- งานสัมพันธชุมชน 

- งานลูกเสือ 

- งานรักษาดินแดน 

ฝายธุรการ-การเงิน 

แผนกธุรการ 

- งานบริหารแผนกธุรการ 

-  งานสารบรรณ 

-  งานประชาสัมพันธ 

-  งานทะเบียนครู 

-  งานยานพาหนะ 

-  

- งานบริหารแผนกการเงิน 

-  งานบัญชี 

-  งานการเงิน 

-  งานจัดซื้อ 

-  งานพัสดุครุภัณฑ 

-  งานมินิมารท 

แผนกการเงินการเงิน 
- งานบริหารฝาย 

- งานอาคารสถานที่ 

- งานพนักงาน  

-  งานโภชนาการ 

- งานอนามัย 

-  งานรักษาความปลอดภัย 

 

ฝายบริการ 
ฝาย English Program 

- งานบริหารฝาย 

- งานวิชาการ 

- งานปกครอง 

- งานกิจกรรม 
 



    

5. นักเรียน 

5.1 จํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2556 

แสดงจํานวนนักเรียนตามระดับชั้น  

ระดับชั้น 
โปรแกรม MLP โปรแกรม  EP 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

ป.1 296 - 36 24 359 

1028 

2,065 

ป.2 269 - 34 23 326 

ป.3 286 - 38 22 346 

ป.4 266 - 37 22 325 

1037 ป.5 298 - 40 18 356 

ป.6 298 - 39 19 356 

ม.1 297 - 30 29 356 

1,026 

2,344 

ม.2 293 - 35 25 353 

ม.3 267 - 35 25 327 

ม.4 291 88 26 26 431 

1,308 ม.5 300 98 18 23 439 

ม.6 267 128 29 14 438 

รวม 
3,428 314 397 270 

4,409 
3,742 667 

*  อัตราสวนนักเรียนตอหองระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

   เฉลี่ยนักเรียน 45   คน  : 1 หองเรียน  
 

อัตราสวนนักเรียนตอหองระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เฉลี่ยนักเรียน  45 คน  :  1 หองเรียน  

อัตราสวนนักเรียนตอครูระดับประถมศึกษา    เฉลี่ยนักเรียน  20  คน  : ครู 1 คน 

อัตราสวนนักเรียนตอครูระดับมัธยมศึกษา        เฉลี่ยนักเรียน  20  คน  :  คร ู1 คน 

 จํานวนนักเรียนที่ลาออก 29 คน      คิดเปน รอยละ 0.65 
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แผนภูมิแสดงรอยละของจํานวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

ปการศึกษา  2556 
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6. จํานวนครู ปการศึกษา 2556 

ตารางแสดงจํานวนครูจําแนกตามประเภทของครูและวุฒิการศึกษา 
 

ประเภท 

วุฒิการศึกษา 

ภราดา 

(คน) 

ครูไทย(คน) รวม 

(คน) 

ครู ตปท.(คน) รวม 

(คน) 

รวม 

(ชาย) 

รวม 

(หญิง) 

รวม 

ทั้งหมด ชาย หญิง ชาย หญิง 

ปริญญาเอก 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

ปริญญาโท 1 16 32 49 5 - 54 22 32 51 

ปริญญาตรี 0 67 122 189 38 11 49 105 133 238 

อนุปริญญา 0 2 1 3 0 0 0 2 1 3 

ต่ํากวาอนุปริญญา 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 

รวม 1 88 155 244 43 11 54 131 166 398 

 

จํานวนพนักงาน แยกตามเพศ  

 

ชาย หญิง รวม 

29 64 93 
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แผนภูมิแสดงรอยละของครูไทยและครูตางชาติ ปการศึกษา 2556 
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ตารางแสดงจํานวนครูผูสอนตามวิชาเอก / โท / ความถนัด 

กลุมสาระการเรียนรู จํานวน 

สอนตรงตามวิชาเอก-โท 

รอยละ 

สอนตรงตามความถนัด 

รอยละ ครูไทย ครู 

ตปท. 

รวม ครูไทย ครู 

ตปท. 

รวม 

ภาษาไทย 21 21 0 21 100.00 0 0 0  

คณิตศาสตร 37 26 8 34 91.86 1 2 3  

วิทยาศาสตร 33 25 7 32 96.97 1 0 1  

สังคมศึกษาฯ 28 22 5 27 96.43 0 1 1  

สุขศึกษาฯ 17 12 3 15 88.24 0 2 2  

ศิลปะ 16 16 0 16 100.00 0 0 0  

การงานอาชีพฯ 25 17 8 25 100.00 0 0 0  

ภาษาตางประเทศ 47 30 16 46 97.87 1 0 1  

กก.พัฒนาผูเรียน 6 5 0 5 83.33 1 0 1  

รวมครูผูสอน 230 174 47 221 96.09 4 5 9  

ครูสนับสนุน 68 65 2 67 98.53 1 0 1  

รวมทั้งหมด 298 239 49 288 96.64 5 5 10  
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7. จํานวนผูบริหาร ปการศึกษา 2556 

ตารางแสดงจํานวนผูบริหารและวุฒิการศึกษา 

 คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ 

1. นายทองบัน  ทําโยธา  หัวหนาสํานักผูอํานวยการ 

   วุฒิการศึกษา   คม.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  2. นางสาวรุงรัตน  กมลศิริประเสริฐ หัวหนาฝายวิชาการ 

     วุฒิการศึกษา   คอ.ม.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ ลาดกระบง 

  3. นายปริวัตร  โวหาร  หัวหนาฝายปกครอง 

     วุฒิการศึกษา   กศ.ม.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  4. นายปญจพัฒน  เบญจนวนนท หัวหนาฝายกิจกรรม 

     วุฒิการศึกษา   ค.บ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

5. นางศิริยา  คนิวรานนท หัวหนาฝาย (English Program: EP)  

   วุฒิการศึกษา   ศศ.ม.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  6. นางรัชดา  พลับแดง  หัวหนาแผนกธุรการ 

   วุฒิการศึกษา   ศศ.บ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

7. นางดวงดาว  ทุมเมืองปก หัวหนาแผนกการเงิน 

   วุฒิการศึกษา   ศศ.บ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

8. นายอติชาต  งามกาละ  หัวหนาฝายบริการ 

   วุฒิการศึกษา   ค.บ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

9. นายภานพ  ผังรักษ  ผูแทนครูระดับชั้น ป.1-3 

   วุฒิการศึกษา   ศศ.บ.  วิทยาลัยแสงธรรม 

10. นายมนัส  หะรีเมา  ผูแทนครูระดับชั้น ป.4-6 

   วุฒิการศึกษา   ค.บ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

11. นางมัทนา  เกตุนอย  ผูแทนครูระดับชั้น ม.1-3 

   วุฒิการศึกษา   ค.บ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

12. นายทองพูน  โพธิสาร  ผูแทนครูระดับชั้น ม.4-6 

   วุฒิการศึกษา   วท.ม.  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

13. นางสุดาวดี  จตุรงควาณิช หัวหนางานจัดซื้อ/มินิมารท 

   วุฒิการศึกษา   กศ.ม.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ขอมูลคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

  1. ภราดา ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผูแทนผูรับใบอนุญาต/ผูอํานวยการ/ผูจัดการ 

  2. ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ ผูทรงคุณวุฒิ 

3. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ผูทรงคุณวุฒิ 

  4. นายกิตติพงษ วงศสุวรรณชัย ผูทรงคุณวุฒิ 

  5. นายเอก วงศอนันต ผูทรงคุณวุฒิ 

  6. นางดวงดาว ทุมเมืองปก ผูทรงคุณวุฒิ 

  7. นายวิโรจน ศิริธนาศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ 

  8.นายสมพงษ อนันตริยเวช ผูแทนผูปกครอง 

  9. นายทองบัน ทําโยธา  ผูแทนครู 
 

 

8. ความสําเร็จ / ความภาคภูมิใจของโรงเรียน 

โรงเรียนไดรับรางวัลจากหนวยงานตาง ๆ จํานวน 3 รางวัลดังนี้ 

  1.โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเหรียญทองจังหวัดสมุททปราการ 

2.”โรงเรียนสีเขียว” สถานศึกษาตนแบบการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน จากการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

3.รางวัลหองสมุดดีเดนระดบัประเทศ ประเภทหองสมุดโรงเรียนขนาดใหญ โดยสมาคมหองสมุด

แหงประเทศไทย
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9. ผลงานคร ู

บุคลากรไดรับรางวัลจากหนวยงานตาง ๆ ประจําปการศึกษา 2556  

จํานวนทั้งสิ้น 13 คน คิดเปนรอยละ 5.33   

 

 

 

รายนามครูที่ไดรับรางวัลจากหนวยงานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

ที่ ชื่อ สกุล ผลงาน/รางวัลที่ไดรับ จากองคกร/หนวยงาน 

1 นางเปรมฤดี กฤษเจริญ ผูทําคุณประโยชนดาน

การศึกษา สกสค. 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา(สกสค) 

2 นางอนัญญา นวกิจวัฒนา ครูคุรุสดุดี สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

3 นายวิเชียร จันทชารี ครูผูสอนวิชาภาษาไทยดีเดน  

4 นางปทมา ลวสุต ครูผูสอนคณิตศาสตรดีเดน  

5 นางฐิติพร จิตจํารูญ ครูดีเดนสมาคมการศึกษา

เอกชนจังหวัดสมุทรปราการ 

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด

สมุทรปราการ 

6 นางสาวดวงดาว เศษรินทร ครูดีเดนสมาคมการศึกษา

เอกชนจงัหวัดสมุทรปราการ 

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด

สมุทรปราการ 

7 นายสิทธิชัย สายเนตร ครูดีเดนสมาคมการศึกษา

เอกชนจังหวัดสมุทรปราการ 

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด

สมุทรปราการ 

8 นางสาวสุวิมล อิทธิกุสุมาลย ครูดีเดนสมาคมการศึกษา

เอกชนจังหวัดสมุทรปราการ 

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด

สมุทรปราการ 
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ที่ ชื่อ สกุล ผลงาน/รางวัลที่ไดรับ จากองคกร/หนวยงาน 

9 นางวิไลลักษณ วชิรสกุลโชค ครูดีเดนสมาคมการศึกษา

เอกชนจังหวัดสมุทรปราการ 

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด

สมุทรปราการ 

10 นางสาวอมรพรรรณ สสีุข ผูรวมบริหารดีเดนสมาคม

การศึกษาเอกชนจังหวัด

สมุทรปราการ 

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด

สมุทรปราการ 

11 นางสาวรุงรัตน กมลศิริประเสริฐ ผูรวมบริหารดีเดนสมาคม

ผูปกครองและครูฯ 

สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ 

12 นางอังศนา มาทอง ครูดีเดนสมาคมผูปกครอง

และครูฯ รางวัลชนะเลิศชวง

ชั้นที่ 2 

สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ 

13 นางสาวจิราภรณ จิตธรรม ครูดีเดนสมาคมผูปกครอง

และครูฯ รางวัลชนะเลิศชวง

ชั้นที่ 3 

สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ 
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สารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน  
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนแตละรายวิชาในการปการศึกษา 2556 

 

กลุมสาระ 

 

ภาษา คณิต วิทยา สังคม สุข ศิลปะ การงาน ภาษาตาง เฉลี่ย 

ไทย ศาสตร ศาสตร ศึกษาฯ ศึกษาฯ ดนตร ี อาชีพฯ ประเทศ รอยละ 

 ประถมศึกษาปที่ 1 88.42 89.69 84.04 94.26 97.46 99.72 100.00 86.06 92.46 

 ประถมศึกษาปที่ 2 88.38 92.05 81.19 90.21 95.72 98.78 98.32 86.75 91.42 

 ประถมศึกษาปที่ 3 92.15 86.77 80.52 85.08 95.06 100.00 92.88 81.10 89.20 

 ประถมศึกษาปที่ 4 92.26 88.85 76.16 87.93 98.76 100.00 99.07 87.82 91.36 

 ประถมศึกษาปที่ 5 85.96 67.56 73.17 85.49 87.64 100.00 93.54 77.15 83.81 

 ประถมศึกษาปที่ 6 73.88 64.33 73.60 83.61 93.26 98.88 92.28 64.70 80.57 

 มัธยมศึกษาปที่ 1 84.55 59.45 74.69 73.52 99.86 98.02 91.75 77.95 82.47 

 มัธยมศึกษาปที่ 2 79.31 36.03 60.97 67.42 99.72 93.29 79.95 67.08 72.97 

 มัธยมศึกษาปที่ 3 67.78 41.86 56.16 73.65 95.84 98.92 98.38 59.99 74.07 

 มัธยมศึกษาปที่ 4 76.23 61.48 75.31 84.71 94.92 90.58 79.35 76.10 79.83 

 มัธยมศึกษาปที ่5 79.28 66.07 74.52 81.99 96.11 97.65 85.00 73.63 81.78 

 มัธยมศึกษาปที่ 6 74.78 74.48 74.33 85.96 98.39 92.38 94.19 81.95 84.56 

รวมเฉลี่ยรอยละ 81.91 69.05 73.72 82.82 96.06 97.35 92.06 76.69 83.71 

 

แผนภูมผิลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีแตละรายวิชา  (เกรด 3 และ 4) ปการศึกษา 2556 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 6 
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1.2 การเปรียบเทียบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนป ระหวาง 2555 กับ 2556 

 

กลุมสาระการเรียนรู 
รอยละของจํานวนนักเรียนที่ไดระดับผลการเรียน 3-4 

ป 2555 ป 2556 

ภาษาไทย 82.70 81.91 

คณิตศาสตร 65.57 69.05 

วิทยาศาสตร 72.83 73.72 

สังคมศึกษาฯ 75.15 82.82 

สุขศึกษา-พลศึกษา 98.18 96.06 

ศิลปะ 98.04 97.35 

การงานอาชีพฯ 89.25 92.06 

ภาษาตางประเทศ 73.39 76.69 

 

1.3 การเปรียบเทียบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนป ระหวาง 2555 กับ 2556 
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1.4 ผลสัมฤทธิท์างการเรียน ระดับ 3-4  ชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2 
 

 
  

1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3-4 ชวงชั้นที่ 3 
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1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3-4 ชวงชั้นที่ 4 

 

 
 
 
 

2.  รอยละของผูเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร   

ตารางแสดงผูที่เรียนจบหลักสูตร ในปการศึกษา 2556 

ชั้น 
จบหลักสูตร 

จํานวน รอยละ 

ป.6 359 100.00 

ม.3 344 100.00 

ม.6 400 100.00 
 

  

3. คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน   

 ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. รักชาติ ศาสน กษัตริย            2. มีระเบียบวินัย 

3. มีความซื่อสัตยสุจริต   4. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน และพากเพียร 

5. มีวิถีชีวิตอยางพอเพียง   6. มีความเปนประชาธิปไตยและเปนผูนํา กลาแสดงออก 

7. มีจิตสํานึกความเปนไทย และกตัญูตอผูมีพระคุณ 

8. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และอนุรักษสิ่งแวดลอม 
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4. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 มุงใหผูเรียน

ไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และ

สังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม 

สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข พัฒนาผูเรียนใหใชองคความรู   

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 แบงเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 

4.1 กิจกรรมแนะแนว  

เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา 

กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยใหครู

รูจักและเขาใจผูเรียน ทั้งยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน 

 

  4.2 กิจกรรมนักเรียน 

  เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนําผูตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การ

รูจักแกปญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน   เอื้ออาทร และสมานฉันท  โดยจัดให

สอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแก 

การศึกษาวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุม ตามความ

เหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน บริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น 
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 โครงสรางเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละระดับชั้นของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการแสดงได

ตามตารางดังนี้ 

กิจกรรม 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 

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 

 

แผนผังการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

 

กิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน 

ประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

1.เวลาในการเขารวมกิจกรรม 

2. การปฏิบัติกิจกรรม 

3.ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

ซอมเสริม 

ผาน
 

ไมผาน 

สงผลการประเมิน 
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4.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน  

     เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถิ่นตามความสนใจใน

ลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรม

อาสาพัฒนาตาง ๆ  กิจกรรมสรางสรรคสังคม 

5. นักเรียนที่ไดรับใบประกาศเกียรติคุณนักเรียนเรียนดี ประจําปการศึกษา 2556 
 

ตารางแสดงจํานวนนักเรียนที่ไดรับใบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ประจําปการศึกษา 2556 

ชั้น 
จํานวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

รางวัลเกียรติบัตร 

เรียนด ี

รอยละรางวัลเกียรติ

บัตรเรียนด ี

รางวัลเกียรติบัตร 

เรียนดีติดตอกัน 3 ป 

รอยละของ

เกียรติ 3 ป 
รวม 

ป.1 354 132 37.29   132 

ป.2 326 132 40.49   132 

ป.3 344 26 7.56 78 22.67 104 

ป.4 323 114 32.29   114 

ป.5 356 80 22.47   80 

ป.6 356 15 4.21 45 12.64 60 

ม.1 354 90 25.42   90 

ม.2 349 50 14.33   50 

ม.3 324 29 8.95 24 7.41 53 

ม.4 422 90 21.33   90 

ม.5 432 99 22.92   99 

ม.6 432 58 13.43 44 10.19 102 

รวม 4372 951 191 1053 
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6. จํานวนนักเรียนที่เขารวมการแขงขนัภายนอกและไดรับรางวัล 

   

สรุปผลการสงนักเรียนเขารวมแขงขันภายนอก  ปการศึกษา 2556 

จากผลการแขงขันที่ไดรับจํานวน  360   รายการแยกเปนระดับการแขงขันไดดังนี ้

ลําดับที่ ระดับการแขงขัน จํานวนที่เขาแขงขัน จํานวนที่ไดรับรางวัล คิดเปนรอยละ 

1 ระดับนานาชาติ 11 10 90.91 

2 ระดับประเทศ 112 111 99.11 

3 ระดับภาค 17 14 82.35 

4 ระดับจังหวัด 34 34 100.00 

5 ระดับเขตพื้นที่ 147 141 95.92 

6 ระดับโรงเรียน 90 50 55.56 

  รวม 411 360 87.59 

 

แผนภูมิแสดงผลการสงนักเรียนเขารวมแขงขันภายนอก ปการศึกษา 2556 
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สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ 
 

1 หลักสูตรและการเรียนการสอน 

  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1- 6 

2. ชั้นเรียน/หองเรียน 

 - ทําการเปดการเรียนการสอนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6  มีหองเรียนดังตอไปนี้ 

 

ระดับชั้น จํานวนหอง ระดับชั้น จํานวนหอง 

ประถมศึกษาปที่ 1 8 มัธยมศึกษาปที่ 1 8 

ประถมศึกษาปที่ 2 8 มัธยมศึกษาปที่ 2 8 

ประถมศึกษาปที่ 3 8 มัธยมศึกษาปที่ 3 8 

ชวงชั้นที่ 1 24 ชวงชั้นที่ 3 24 

ประถมศึกษาปที่ 4 8 มัธยมศึกษาปที่ 4 9 

ประถมศึกษาปที่ 5 8 มัธยมศึกษาปที่ 5 9 

ประถมศึกษาปที่ 6 8 มัธยมศึกษาปที่ 6 9 

ชวงชั้นที่ 2 24 ชวงชั้นที่ 4 27 

รวมทั้งสิ้น 99 

ตารางแสดงจํานวนหอง ปการศึกษา 2556 

 

3. สาระการเรียนรู 

จํานวนรายวิชาที่เปดสอน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเปดสอน 8 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก  

 1. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 2. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 3. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 4. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 5. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   

 6. กลุมสาระการเรียนรูการงานและเทคโนโลยี 

 7. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 8. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) 
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4. การจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียนทุกชั้นป 

 จํานวนชั่วโมงที่จัดใหเรียนตอป 

   ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3   จํานวน 1,400 ชั่วโมง 

   ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6   จํานวน 1,400 ชั่วโมง 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 2   จํานวน 1,360 ชั่วโมง 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   จํานวน 1,560 ชั่วโมง 
   

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-5  

   แผนการเรียน  วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร จํานวน 1,600 ชั่วโมง 

   แผนการเรียน  คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ จํานวน 1,600 ชั่วโมง 

   แผนการเรียน  อังกฤษ- ภาษาจีน  จํานวน 1,600 ชั่วโมง 
   

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

   แผนการเรียน  วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร จํานวน 1,560 ชั่วโมง 

   แผนการเรียน  คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ จํานวน 1,560 ชั่วโมง 

   แผนการเรียน  อังกฤษ- ภาษาจีน  จํานวน 1,560 ชั่วโมง 

 

 4.1 หลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น / ผูเรียน 

  ความสอดคลองของหลักสูตรกับความตองการของทองถิ่น / ผูเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่นตามความตองการของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ซึ่งทางโรงเรียน

ไดเปดใหนักเรียนเขาเรียนตามความสนใจ ในรูปของกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังตอไปนี้ 
  

ตารางแสดงจํานวนหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น / ผูเรียน 

ลําดับ กิจกรรม ระดับชั้น หมายเหตุ 

1 วิชาเพิ่มเติมสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ ป.4 - ม.6  

2 หลักสูตรภาษาจีน ป.1 - ม.6 

นักเรียนทั้งหมด 3. ทัศนศึกษานอกสถานที่ ป.1 -ม.6 

4. กิจกรรมชมรม  ป.1 - ม.6 
 

 4.2 การวัดผลและประเมินผลเพื่อ 

 2.1 การปรับปรุงพัฒนาผูเรียน 

 2.2  การจัดการเรียนการสอน 

 2.3 การตดัสินผลการเรียน 

 



 28
 

 4.3 การพัฒนากิจกรรมแนะแนว 

 สภาพการการจัดบริการแนะแนว มีหนาที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานแนะแนวใหดําเนินไป

อยางถูกตองเรียบรอย ปรับปรุง แกไขปญหาและดําเนินการใหมีประสิทธิภาพ โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบ

ดําเนินการดังนี ้

รายงานผลการจัดกิจกรรมแนะแนว 

- ชวยใหการจัดการเรียนในโรงเรียนสมบูรณขึ้น 

- ชวยใหนักเรียนมีแนวทางการเลือกการเรียนและกิจกรรมไดเหมาะสม 

- เจตคติและทักษะที่ไดรับการฝกฝนจะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และการปฏิบัติที่   

    เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ 

- นักเรียนสามารถเลือกศึกษาตอตามความถนัดและตามความสนใจของตนเอง 

- ชวยใหครูไดรูจักใกลชิดนักเรียนมากขึ้น ชวยปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ ไดทันทวงที    

  ตลอดจนสามารถสงเสริมพัฒนานักเรียนไดตามศักยภาพ 

 

 4.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 การเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีความสําคัญกับเรียนเปนอยางมากนักเรียนตองรวมกิจกรรมนั้น ๆ ใหครบ

ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด กิจกรรมชมรมเปนกิจกรรมที่นักเรียนตองเขารวมทํากิจกรรม โดยเลือกเขารวมชมรม

ใดชมรมหนึ่งตามความสนใจ ดังนั้นปการศึกษา 2556  โรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการไดเปดใหนักเรียนสมัครเขา

ชมรมทั้งหมดสามารถสรุปไดดังนี้ 
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ตารางสรุปจํานวนชมรม ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2556 
 

กลุมสาระ ระดับชั้น รวม 

ประถม มัธยม 

ภาษาไทย 5 6 11 

คณิตศาสตร 6 7 13 

วิทยาศาสตร 3 8 11 

สังคมศึกษาฯ 4 5 9 

สุขศึกษาฯ 7 5 12 

ศิลปะ 5 7 12 

การงาน 6 10 16 

ภาษาตางประเทศ 4 7 11 

แนะแนว 1 2 3 

หนวยงาน 3 11 14 

บูรณาการ 2  - 2 

นักเรียนตั้งเอง - 1 1 

รวม 46 69 115 
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กราฟสรุปจํานวนชมรม ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2556 
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4.3 ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

      ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งประเมินจาก 

 1. เวลาเรียน  

 2. กิจกรรม  
 

แสดงผลการพัฒนาผูเรียนตามกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปการศึกษา 2556 
 

ชั้น 
จํานวน

นักเรียน 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชมรม กิจกรรมลูกเสอื 
เฉลี่ยรวม 

(รอยละ) 
ผาน 

(รอยละ) 

ไมผาน 

(รอยละ) 

ผาน 

(รอยละ) 

ไมผาน 

(รอยละ) 

ผาน 

(รอยละ) 

ไมผาน 

(รอยละ) 

ป.1 354 - - 100 0 100 0 100 

ป.2 326 - - 100 0 100 0 100 

ป.3 344 - - 100 0 100 0 100 

ป.4 323 100 0 100 0 100 0 100 

ป.5 356 100 0 100 0 100 0 100 

ป.6 356 100 0 100 0 100 0 100 

ม.1 354 100 0 100 0 100 0 100 

ม.2 349 100 0 100 0 100 0 100 

ม.3 324 100 0 100 0 100 0 100 

ม.4 422 100 0 100 0 100 0 100 

ม.5 432 100 0 100 0 100 0 100 

ม.6 432 100 0 100 0 100 0 100 
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แสดงผลการพัฒนาผูเรียนตามกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปการศึกษา 2556 
 

ชั้น จํานวนนักเรียน 

การอาน คิดวิเคราะห  

และการเขียนสื่อความ 
ระดับดีขึ้นไป 

เฉลี่ยรวม (รอยละ) 
ดีเยี่ยม ด ี  ผาน ไมผาน 

ป.1 354 232 110 12 - 96.61 

ป.2 326 259 63 4 - 98.77 

ป.3 344 255 74 15 - 95.63 

ป.4 323 208 104 11 - 96.59 

ป.5 356 172 122 62 - 82.58 

ป.6 356 227 84 45 - 87.35 

ม.1 354 213 104 37 - 89.54 

ม.2 349 215 76 58 - 83.38 

ม.3 324 170 108 46 - 85.80 

ม.4 422 282 112 28 - 93.36 

ม.5 432 297 114 21 - 95.13 

ม.6 432 274 118 40 - 90.74 

ขอมูล  ณ วันที่ 30  เมษายน 2557 

5. การวิจัย 

 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการสงเสริมใหมีการวิจัยระดับโรงเรียนทุกป และกําหนดใหครูมีงานวิจัยในชั้นเรียน 

เพื่อนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน อยางตอเนื่องทุกป 

5.1 ผลงานของครูที่เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 
 

ตารางแสดงจํานวนเลมงานวิจัยในชั้นเรียนของครู ประจําปการศึกษา 2556 

รายการ จํานวน รอยละ 

รายงานวิจัยในชั้นเรียนคุณครูผูสอน 189 100.00 

  

5.2 ผลงานของครูที่เกี่ยวกับการวิจัยระดับโรงเรียน 
 

ตารางแสดงจํานวนเลมงานวิจัยระดับโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2556 

รายการ จํานวน รอยละ 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 100 
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สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

1. สภาพการบริหารและการจัดการ 

ปรัชญา/คําขวัญ/คติพจน 

ปรัชญา/ Philosophy 

1. จุดมุงหมายของชีวิตคือการรูจักสัจธรรมและการเขาถึงองคสัจธรรมสูงสุดซึ่งเปนบอเกิดของชีวิต 

   The goal of life is to realize spiritual truth which will lead to a new spiritual life. 

2. มนุษยทุกคนตองทํางาน ความวิริยะ อุตสาหะ เปนหนทางไปสูความสําเร็จ 

   All mankind needs to work, diligence leads to success. 

คําขวัญ / Motto 

 ความรูคูคุณธรรมนําชีวิต Life is guided by knowledge and virtue. 

คติพจน / Motto of the Brother of St.Gabriel 

 ความวิริยะ อุตสาหะนํามาซึ่งความสําเร็จ LABOR OMNIA VINCIT 

วิสัยทัศน/อัตลักษณ/เอกลักษณ 

 วิสัยทัศน/ Vision  

โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาระดับสากล พัฒนาตนสูคุณภาพชีวิตตามวิถีจิตนักบุญมงฟอรต 

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

Saint Montfort’s spirituality. 

อัตลักษณ/ Identity 

รักดี มีวินัย ใสใจสังคม มีวิริยะ อุตสาหะและยึดมั่นในสัจธรรม 

Be Smart, Disciplined, Social Conscious. Work Hard, Persevere and Abiding by the Truth. 

เอกลักษณ/ Uniqueness 

มุงสูมาตรฐานสากล Towards International Standard 

พันธกิจ 

1. จัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

2. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

3. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

4. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค   ตัดสินใจ  แกปญหาไดอยางมี

สติสมเหตุผล 

5. พัฒนาผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

6. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตอ

อาชีพสุจริต 

6. (BSG)จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียน “ยึดมั่นสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะและรับผิดชอบตอสังคม” 
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7. สงเสริมและพัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

8. สงเสริมและพัฒนาใหผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

9. สงเสริมและพัฒนาใหคณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ชมุชนปฏิบัตงิานตามบทบาทหนาที่อยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

10. สงเสริมและพัฒนาใหสถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน   

อยางรอบดาน 

11. สงเสริมและพัฒนาใหสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม การบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มีจัด

บรรยากาศและสภาพแวดลอมตามกฎบัตรการศึกษามงฟอรต 

12. สงเสริมและพัฒนาใหสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวงและ

ดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

13. สงเสริมและพัฒนาใหสถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน  ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู  ผนึกพลัง

เชื่อมโยง การดําเนินงานและการพัฒนารวมกับบุคคล องคกรตางๆ ตลอดจน ใหการสนับสนุนตอบรรดาผูที่ดอย

โอกาสตางๆ 

14. สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียน รักดี มีวินัย ใสใจสังคม มีวิริยะ อุตสาหะและยึดมั่นในสัจธรรม 

15. สงเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม

สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

เปาหมาย 

1. จัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

2. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

3. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

4. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค   ตัดสินใจ  แกปญหาไดอยาง 

มีสติสมเหตุผล 

5. พัฒนาผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

6. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดี    

ตออาชีพสุจริต 

6. (BSG)จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียน “ยึดมั่นสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะและรับผิดชอบตอสังคม” 

7. สงเสริมและพัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

8. สงเสริมและพัฒนาใหผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

9. สงเสริมและพัฒนาใหคณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ชมุชนปฏิบัตงิานตามบทบาทหนาที่อยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

10. สงเสริมและพัฒนาใหสถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยาง

รอบดาน 
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11. สงเสริมและพัฒนาใหสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม การบริการทีส่งเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มีจัด

บรรยากาศและสภาพแวดลอมตามกฎบัตรการศึกษามงฟอรต 

12. สงเสริมและพัฒนาใหสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวงและ

ดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

13. สงเสริมและพัฒนาใหสถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน  ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหง 

การเรียนรู  ผนึกพลังเชื่อมโยง การดําเนินงานและการพัฒนารวมกับบุคคล องคกรตางๆตลอดจน ใหการสนับสนุน  

ตอบรรดาผูที่ดอยโอกาสตาง 

14. สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียน รักดี มีวินัย ใสใจสังคม มีวิริยะ อุตสาหะและยึดมั่นในสัจธรรม 

15. สงเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม

สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 
2. สภาพบรรยากาศและการเรียนรู 

 2.1 สภาพการจัดแหลงการเรียนรู  

 โรงเรียนไดพัฒนาแหลงการเรียนรูมาโดยตลอด  ปจจุบันมีอาคารเรียน  8   หลัง  อาคารประกอบ  2  หลัง  รวม

จํานวนหองเรียนทั้งหมด 99   หอง  หองประกอบการ  30  หอง  ไดแก  หองปฏิบัติการเคมี หองปฏิบัติการชีววิทยา 

หองปฏิบัติการฟสิกส หองเรียนสีเขียว หองปฏิบัติการภาษาจีน  หองนาฏศิลป หองดนตรีไทย หองวงโยธวาทิต หอง 

Robot หองอภิบาล หองปฏิบัติการการงานอาชีพฯ หองปฏิบัติการศิลปะ หองแนะแนว หองลูกเสือ หองโสตฯ 

หองฝกอบรม หพยาบาล หองดนตรีสากล 2 หอง หองประชุม 4 หอง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 6 หอง 

 

คอมพิวเตอร สําหรับใชในโรงเรียน   

 

คอมพิวเตอร จํานวน  (เครื่อง) 

1.  ใชในการเรียนการสอน 450 

3. ใชสําหรับงานสนับสนุนการสอน 260 
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 2.2 หองสมุด แบงเปนหองสมุดระดับประถมศึกษาและหองสมุดระดับมัธยมศึกษา 90,715เลม 

2.2.1 หองสมุดประถมศึกษา  มีหนังสือทั้งหมด 39,295 เลม  จําแนกเปน  หนังสือวิชาการ วารสาร สาร

คดี  บันเทิง อางอิง นวนิยาย และเรื่องสั้น มีอินเตอรเน็ตบริการสําหรับการคนควาของผูเรียน 

จํานวน 19  เครื่อง 

2.2.2 หองสมุดมัธยมศึกษา  มีหนังสือทั้งหมด  44,469   เลม  จําแนกเปน  หนังสือวิชาการ วารสาร สาร

คดี  บันเทิง อางอิง นวนิยาย และเรื่องสั้น มีอินเตอรเน็ตบริการสําหรับการคนควาของผูเรียน 

จํานวน 12  เครื่อง 

2.2.3  หองสมุด English Program  มีหนังสือทั้งหมด  6,951 เลม  จําแนกเปน  หนังสือวิชาการ 

วารสาร สารคด ี บันเทิง อางอิง  นวนิยาย และเรื่องสั้น คอมพิวเตอร  4  เครื่อง 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

2.3 จํานวนแหลงเรียนรู 

    2.3.1 แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

1. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จํานวน 3 หอง/แหลง 

 - หองรักษภาษา     อาคารหลุยสมารี 

 - สวนการละเลนไทย      Inspiration Square 

 - สวนวรรณคดีไทย  

2. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน 1 หอง/แหลง  

 - หองปฏิบัติการคณิตศาสตร    อาคารหลุยสมารี 

3. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จํานวน 11 หอง/แหลง 

 - สวนสมุนไพรในโรงเรียน 
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 - ปลูกพืชไรดิน (Hydroponics) 

 - หองเรียนสีเขียว       อาคารชั้นเดียว 2 

 - ปายชื่อตนไมในบริเวณโรงเรียน  

 - สวนวิทยาศาสตร       Inspiration Square 

 - หองปฏิบัติการชีววิทยา     อาคารอัสสัมชัญ 

 - หองปฏิบัติการเคมี      อาคารอัสสัมชัญ 

 - หองปฏิบัติการฟสิกส      อาคารอัสสัมชัญ 

 -  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา  อาคารหลุยส ชาแนล 

 -  หองปฏิบัตกิารวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา อาคารอัสสัมชัญ 

 -  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา  อาคารเซนตคาเบรียล 

    4. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ  จํานวน 5 หอง/แหลง 

   - หองเศรษฐกิจพอเพียง     อาคารหลุยส มารี 

   - สวนหิน     Inspiration Square 

   - หองวิถีไทย      อาคารหลุยส มารี 

   - หองทองถิ่นของเรา     อาคารหลุยส มารี 

   - หองอาเซียน       อาคารหลุยส มารี 

  5. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ  จํานวน 7 หอง/แหลง 

   - หองพยาบาล      อาคารเซนตคาเบรียล 

   - สนามฟุตบอล 

   - สนามเปตอง 

   - Sport Center 

   - Center Court 

   - Fun & Health Land 

   -  หองฟตเนส       อาคารชั้นเดียว 

  6. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  จํานวน 9 หอง/แหลง 

   - หองนาฏศิลป        อาคารเซนตคาเบรียล 

   - หองปฏิบัติการศิลปะ 2 หอง    อาคารเซนตคาเบรียล 

   - หองดนตรีสากล 3 หอง         อาคารเซนตคาเบรียล 

   - หองดนตรีไทย 3 หอง       อาคารเซนตคาเบรียล 

   - หองโยธวาทิต        อาคารเซนตคาเบรียล 

  7. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  จํานวน 10 หอง/แหลง  

   - หองคอมพิวเตอร 1     อาคารเซนตมงฟอรต 
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   - หองคอมพิวเตอร 2     อาคารเซนตมงฟอรต 

   - หองคอมพิวเตอร 3     อาคารเซนตมงฟอรต 

   - หองคอมพิวเตอร 4     อาคารเซนตมงฟอรต 

   - หองคอมพิวเตอร 5     อาคารเซนตมงฟอรต 

   -  หองคอมพิวเตอร 6     อาคารเซนตมงฟอรต 

   -  หองคอมพิวเตอร EP     อาคารหลุยส ชาแนล 

   - หองพัฒนาหุนยนต Robot    อาคารหลุยสมารี 

   - หองปฏิบัติการการงานอาชีพฯ     อาคารชั้นเดียว 2 

   - หองฝกอบรมคอมพิวเตอร      อาคารอัสสัมชัญ 

   

8. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จํานวน   1 หอง/แหลง 

   - หอง Learning Center     อาคารหลุยส มารี 

  9. อื่นๆ     จํานวน 11 หอง/แหลง 

   - หองอภิบาล      อาคารชั้นเดียว 2 

   - หองศาสนาสัมพันธ     อาคารหลุยส มารี 

   - หองแนะแนว      อาคารชั้นเดียว 1 

   - หองเกียรติยศ      อาคารหลุยส ชาแนล 

   - หองเกียรติประวัติ     อาคารหลุยส มารี 

   - หองสมุดระดับประถมศึกษา    อาคารเซนตคาเบรียล 

   - หองสมุด EP     อาคารเซนตคาเบรียล 

   - หองสมุดระดับ มัธยมศึกษา    อาคารอัสสัมชัญ 

   - หองโสตทัศนูปกรณ     อาคารอัสสัมชัญ 

  - หองลูกเสือ     อาคารชั้นเดียว 1 

 2.3.2 แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

1. ซาฟารีเวิลด     จ. กรุงเทพฯ 

2. คิดสซาเนีย      จ. กรุงเทพฯ 

3. สยามนิรมิต     จ. กรุงเทพฯ 

4. สวนสยาม     จ. กรุงเทพฯ 

5. อุทยานพระพิฆเนศ เขื่อนขุนดานปราการชล   จ. นครนายก 

6. สวนศรียาและวัดหลวงพอปากแดง   จ. นครนายก 

7. อุทยาน ร.2     จ. สมุทรสาคร 

8.โครงการชัยพัฒนานุรักษ     จ. สมุทรสาคร 
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9. พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง     จ.นครปฐม 

   10. สวนสามพราน  ฟารมจระเข   จ.นครปฐม 

11. สวนสามพราน  Rose Garden   จ.นครปฐม 

   12.คายลูกเสือริมขอบฟา เมืองโบราณ   จ.สมุทรปราการ 

13. ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา   จ. ปทุมธาน ี

14. อุทยานประวัติศาสตร     จ. พระนครศรีอยุธยา 

15.ไรทองสมบูรณ     จ. นครราชสีมา 

16. หลวงพอโต     จ. นครราชสีมา 

17. สวนสนุกบานหุนยนต    จ. นครราชสีมา 

18. ปาลิโอหมูบานอิตาลี    จ. นครราชสีมา 

19. ฟารมเห็ด, พาโนรามาเขาใหญ   จ. นครราชสีมา 

20. Black Mountain Water Park    จ. ประจวบคีรีขันธ 

21. หัตถวุฒิ แคมป    จ.สระบุรี 

22. มิลฟอรด พาราไดซ    จ. เพชรบุรี 

23. Swiss Sheep Farm    จ. เพชรบุรี 

24. พระที่นั่งมฤคทายวัน    จ. เพชรบุรี 

25. โครงการชางหัวมัน    จ. เพชรบุรี 

26. ศูนยแสดงเรือพระราชพิธีจําลอง 4 มิต ิ  จ.ระยอง 

27. มิโมซาเมืองแหงความรัก พัทยา   จ.ระยอง 

28. ตลาดน้ําเกาะกลอย    จ.ระยอง 

29. เกาะมันใน     จ.ระยอง 

30. มิโมซา     จ.ระยอง 

31. สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง 

32. การแสดงโชวโลมา (Dolphin World and Resort) จ.ระยอง 

33. เขาวัง      จ. เพชรบุรี 

34. ตลาดน้ําหัวหินตลาดเกา    จ. เพชรบุรี 

35. กรุงปกกิ่ง     สาธารณรัฐประชาชนจีน 

   36. Dorothy Stringer High School Brighton ประเทศอังกฤษ 
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2.3.3   ครูภูมิปญญา 

         โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

1.อ. ศุภวัฒน   สุขสันติสวัสดิ์    วิชาคอมพิวเตอร 

2.อ. อิศเรศ  ปตินวกรม    วิชาฟสิกส/พื้นฐานวิศวะ 

3.อ. ฐานุวัชร  รินนานนท  วิชาสังคมศึกษา 

 4.อ. ดิรก บัวรอด     วิชาเคมี  

 5.อ. ภูมิบดินทร  หอมลอม   วิชาชีววิทยา 

 6.อ. สังเวียน    วิชาภาษาไทย 

 7.อ. เฉลิมยศ แสงแกว   วิชาคณิตศาสตร 

 8.อ.พรชัย เชี่ยวปญญาทอง   วิชา Mathematics for STA/CU-AAT  

          9.ดร.กรกนก วัชระธํารงกุล   วิชา Mathematics for SAT/CU-AAT 

 10.อ.พิมลมาศ พิบูลยสมบัติ  วิชา IEITS 

 11.นายนิทัศน                          วิชาเฉพาะความถนัดแพทย  

          12.นายสาโรจน โหเพ็ชร   วิชา สถาปตยโครงการ 

 

สงเสริมทักษะทางวิชาการ 

 1.คุณสกล แสวงการ   กอลฟ 

 2.คุณศราวุธ กัญญา   หมากลอม 

 3.คุณชัยสิทธิ์ จุนเจือดี   ถายภาพ 

 4.คุณจริยา ทองกลิ่น   จักรสาน 

 5.คุณภัทรภร   ประดิษฐนุช  ยาดมสมุนไพร 

 6.คุณสมบัติ งามวงศ   ศาสนา 

 7.คุณอมรรัตน พันธพานิช  ศาสนา 

 8.ผูปกครองเครือขาย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1   

              "ประโยชนของผัก   ผลไม ดีกวา ขนมถุงน้ําอัดลม ตั้งเยอะ" 

 9.ผูปกครองเครือขาย ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พวงกุญแจ/พัดสวยดวยเดคูพาจ 

         10.ผูปกครองเครือขาย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  อนุรักษวาวปกเปา 

         11.ผูปกครองเครือขาย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  เรื่องกลวย 

         12.ผูปกครองเครือขาย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 น้ํายาลางจานทําเองงายๆ 

         13.ผูปกครองเครือขาย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  อากาศยานไรนักบิน 

         14.ผูปกครองเครือขาย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ขาวไทย ทําอะไรก็อรอย 

         15.ผูปกครองเครือขาย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ถัก ปกประดิษฐ 
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16.ผูปกครองเครือขาย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  เฉากวยเพื่อสุขภาพ 

17.ผูปกครองเครือขาย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  น้ํายา (ขนมจีน) 

18.ผูปกครองเครือขาย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  Ribbons  Art 

19.ผูปกครองเครือขาย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  วุนแฟนซี 

 
โครงการคุณธรรมนําชีวิต 

1.พระครูโกศลพัฒนาภรณ  การปองกันสิ่งเสพติดและปญหาทางเพศ 

   วัดบางดวนนอก      

2.พระคุณพอ-พระคุณแม  พระสมพงษ รตนวังโส  

   พระคุณพอ-พระคุณแม / เด็กดีตองธรรมะ   วัดสรอยทอง 
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3. ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก 

3.1 สัดสวนของบประมาณพัฒนาคุณภาพแตละระดับการศึกษา 

รายรับ บาท รายจาย บาท 

เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุนรายหัว) 34,122,450 งบดําเนินการ / เงินเดือน-คาจาง 129,674,337 

เงินนอกงบประมาณ - งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 161,883,909 

เงินอื่นๆ (คาธรรมเนียม) 287,313,045 งบอื่นๆ (คาธรรมเนียม) 19,877,249 

รวมรายรับ 321,435,495 รวมรายจาย 321,435,495 

 

งบดําเนินการ/เงินเดอืน เงินคาจาง  คิดเปน รอยละ 40.34 ของรายรับ 

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเปน รอยละ 50.36 ของรายรับ 

งบอื่นๆ (คาธรรมเนียม)   คิดเปน รอยละ   9.30 ของรายรับ   

 

3.2 การใชงบประมาณตามแผนการปฏิบัติการ 

ตารางแสดงการใชงบประมาณตามแผนการปฏิบัติการ จําแนกตามหนวยงาน 

 

ฝาย งบประมาณ รอยละ 

แผนงานสํานักผูอํานวยการ 28,617,109 80.88 

แผนงานฝายธุรการ  - การเงิน 14,810,464 10.81 

แผนงานฝายปกครอง 4,717,485 3.44 

แผนงานฝายวิชาการ 21,148,643 15.43 

แผนงานฝายกิจกรรม 13,663,310 9.97 

แผนงานฝาย English Program 18,841,567 13.75 

แผนงานฝายบริการ 35,239,573 25.72 

รวม 137,038,151 100 
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 3.3 การปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัตงิาน/โครงการ 

 

ฝาย 
จํานวนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ทั้งหมด ดําเนินการ ยังไมดําเนินการ 

แผนงานสํานักผูอํานวยการ 79 62 17 

แผนงานฝายวิชาการ 160 153 7 

แผนงานฝายปกครอง 19 19 0 

แผนงานฝายกิจกรรม 59 54 5 

แผนงานฝายEnglish Program 38 32 6 

แผนงานแผนกธุรการ 13 12 1 

แผนงานแผนกการเงิน 11 11 0 

แผนงานฝายบริการ 37 30 7 

รวม 416 373 43 

คิดเปนรอยละ 82.46 17.54 
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3.4 การพัฒนาบุคลากรครู 

การอบรมสัมมนาของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2556 

 การจัดสัมมนา จํานวนเรื่อง 

1 จัดอบรม / สัมมนาภายในโรงเรียน 12 

2 การอบรม / สัมมนาภายนอกโดยโรงเรียนเปนผูสนับสนุน 78 

3 การศึกษาคนควาดวยตนเอง / การอานหนังสือ จํานวน 0 

4 ศึกษาตอระดับปริญญาโทในประเทศ 23 

5 ศึกษาตอระดับปริญญาโทนอกประเทศ 1 

 

 จํานวนครูในฝาย (คน) 
จํานวนครูที่ไดรับการพัฒนาไม

นอยกวา 20 ชม./ป 
คิดเปนรอยละ 

ผูอํานวยการ 1 1 100 

สํานักผูอํานวยการ 16 16 100 

ฝายปกครอง 4 4 100 

ฝายกิจกรรม 2 2 100 

ฝายบริการ 8 8 100 

ฝายธุรการ - การเงิน 17 17 100 

ฝายวิชาการ 170 170 100 

ฝาย EP 26 26 100 

รวม 244 244 100 

                                                                               ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
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ขอมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2556
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4. ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูปกครอง และชุมชน 

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูปกครอง และชุมชนอยูในระดับดีมาก โดยทางโรงเรียนไดจัดกิจรรม

ตางๆ  ดานความสัมพันธ กับชุมชน สรุปดังนี้ 

4.1 การรับความชวยเหลือจากชุมชน 

สถานศึกษาไดเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูแกครูและนักเรียนในปการศึกษา 2556  มีดังนี ้

 

ปราชญชาวบานและครูภูมิปญญา 

         โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

1.อ. ศุภวัฒน   สุขสันติสวัสดิ์    วิชาคอมพิวเตอร 

2.อ. อิศเรศ  ปตินวกรม    วิชาฟสิกส/พื้นฐานวิศวะ 

3.อ. ฐานุวัชร  รินนานนท  วิชาสังคมศึกษา 

 4.อ. ดิรก บัวรอด     วิชาเคมี  

 5.อ. ภูมิบดินทร  หอมลอม   วิชาชีววิทยา 

 6.อ. สังเวียน    วิชาภาษาไทย 

 7.อ. เฉลิมยศ แสงแกว   วิชาคณิตศาสตร 

 8.อ.พรชัย เชี่ยวปญญาทอง   วิชา Mathematics for STA/CU-AAT  

  9.ดร.กรกนก วัชระธํารงกุล   วิชา Mathematics for SAT/CU-AAT 

 10.อ.พิมลมาศ พิบูลยสมบัติ  วิชา IEITS 

 11.นายนิทัศน                           วิชาเฉพาะความถนัดแพทย  

 12.นายสาโรจน โหเพ็ชร   วิชา สถาปตย 

โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการ 

 1.คุณสกล แสวงการ   กอลฟ 

 2.คุณศราวุธ กัญญา   หมากลอม 

 3.คุณชัยสิทธิ์ จุนเจือดี   ถายภาพ 

 4.คุณจริยา ทองกลิ่น   จักรสาน 

 5.คุณภัทรภร   ประดิษฐนุช  ยาดมสมุนไพร 

 6.คุณสมบัติ งามวงศ   ศาสนา 

 7.คุณอมรรัตน พันธพานิช  ศาสนา 

 8.ผูปกครองเครือขาย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1   

              "ประโยชนของผัก   ผลไม ดีกวา ขนมถุงน้ําอัดลม ตั้งเยอะ" 

 9.ผูปกครองเครือขาย ชั้นประถมศึกษาปที่ 2    

            “พวงกุญแจ/พัดสวยดวยเดคูพาจ" 
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10.ผูปกครองเครือขาย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 อนุรักษวาวปกเปา 

11.ผูปกครองเครือขาย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เรื่องกลวย 

12.ผูปกครองเครือขาย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 น้ํายาลางจานทําเองงายๆ 

13.ผูปกครองเครือขาย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อากาศยานไรนักบิน 

14.ผูปกครองเครือขาย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ขาวไทย ทําอะไรก็อรอย 

15.ผูปกครองเครือขาย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ถัก ปกประดิษฐ 

16.ผูปกครองเครือขาย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เฉากวยเพื่อสุขภาพ 

17.ผูปกครองเครือขาย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 น้ํายา (ขนมจีน) 

18.ผูปกครองเครือขาย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 Ribbons  Art 

19.ผูปกครองเครือขาย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 วุนแฟนซี 

 
โครงการคุณธรรมนําชีวิต 

1.พระครูโกศลพัฒนาภรณ  การปองกันสิ่งเสพติดและปญหาทางเพศ 

   วัดบางดวนนอก      

2.พระคุณพอ-พระคุณแม  พระสมพงษ รตนวังโส  

   พระคุณพอ-พระคุณแม / เด็กดีตองธรรมะ   วัดสรอยทอง 

 

4.2 การจัดกิจกรรมรวมกันระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

ตารางแสดงการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางสถานศึกษากับชุมชน ปการศึกษา 2556 

กิจกรรม 
ผูรวมกิจกรรม 

ผูปกครอง ผูแทนหนวยงาน เอกชน อื่น ๆ 

โครงการคายพัฒนาจริยธรรมหลุยสมารี     

โครงการหลอเทียนและแหเทียนจํานําพรรษา     

กิจกรรมตักบาตรขาวสาร อาหารแหง     

กิจกรรมวันแมแหงชาติ กิจกรรมวันพอแหงชาติ      

งานวันงดสูบบุหรี่โลก     

โครงการ Big Cleaning Day     

โครงการ Giving and Sharing     

โครงการปลูกปาชายเลน     

งานอนุรักษมรดกโลก     

โครงการโรงเรียนสรางสรรคสัมพันธชุมชน     
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สารสนเทศเพื่อการรายงาน 
 ดานสารสนเทศเพื่อการรายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการไดทําการวิจัย  และโรงเรียนยังไดรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  และนําผลการวิจัยไป ปรับปรุงการบริหารจัดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

1.1 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทปราการ ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบแรก ระหวางวันที่ 3- 5 

กุมภาพันธ  พ.ศ. 2547 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3  ดาน คือ ดานผูเรียน ดาน

คร ูและผูบริหาร ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี้ 

มาตรฐาน รายการ 
เกณฑคุณภาพมาตรฐาน 

ควรปรับปรุง พอใช ดี 

ดานผูเรียน     

1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค    

4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี

วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรางสรรค คิดไตรตรอง และมี

วิสัยทัศน 

   

5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร    

6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู 

และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

   

9 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

   

10 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี    

12 ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และ

กีฬา 

   

ดานครูผูสอน     

22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   

24 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและ

มีครูเพียงพอ 

   

ดานผูบริหาร     

13 สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและการบริหารงานอยาง

เปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 

   

14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับ ชุมชน

ในการพัฒนาการศึกษา 
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18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

   

20 ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีความสามารถในการบริหารจัดการ    

25 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่นมีสื่อ

การเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู 

   

 

1.2 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทปราการ ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสอง ระหวางวันที่ 25- 

26 และ 29  มกราคม  พ.ศ. 2550 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3 ดาน คือ ดาน

ผูเรียน ดานคร ูและผูบริหาร ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี้ 

มาตรฐาน รายการ 
อิงเกณฑ อิงสถานศึกษา 

เฉลี่ย 
เฉลี่ย คุณภาพ คะแนน คุณภาพ 

ดานผูเรียน      

1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึง

ประสงค 

3.90 ดีมาก 4 ดีมาก 3.95 

2 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 3.88 ดีมาก 4 ดีมาก 3.94 

3 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ 

ดนตรีและกีฬา 

3.86 ดีมาก 4 ดีมาก 3.93 

4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด 

สังเคราะหมีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิด

ไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 

3.90 ดีมาก 4 ดีมาก 3.95 

5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามลักสูตร 3.43 ด ี 4 ดีมาก 3.75 

6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก

การเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

3.67 ดีมาก 4 ดีมาก 3.84 

7 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพ 

สุจริต 

3.72 ดีมาก 4 ดีมาก 3.86 

ดานครู      

8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่ 

รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

3.92 ดีมาก 4 ดีมาก 3.96 

9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยาง

มีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.65 ดีมาก 4 ดีมาก 3.83 

ดานผูบริหาร      
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10 ผูบริหารมภีาวะผูนําและมีความสามารถในการ

บริหารจัดการ 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 

11 สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและการ 

บริหารงาน อยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุ

เปาหมายการศึกษา 

3.80 ดีมาก 4 ดีมาก 3.90 

12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.78 ดีมาก 4 ดีมาก 3.89 

13 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและ

ทองถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 

14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือ

กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไมรับรอง 

ขอเสนอแนะ 

 สถานศึกษาควรนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมในดานความสําเร็จความพึงพอใจและขอเสนอแนะในการ

ดําเนินงานการประเมินผลทุกโครงการ นํามาประชุมวิเคราะห กําหนดกิจกรรมการพัฒนาตามขอเสนอแนะแตละ

โครงการ เพื่อการดําเนินการในอนาคตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เปนเลิศของสถานศึกษา 

 1. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ EP (Einglish Program) ทุกระดับชั้น โดยครูตางประเทศมีการจัด

นวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนทําใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศสื่อสาร

ระดับดี 

 2. สถานศึกษามีการจัดหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีแหลงสืบคนขอมูลที่

ทันสมัยและมีแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษาหลากหลาย 

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความสมบูรณทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา 

ความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในดานเทคโนโลยีและใชภาษาสื่อสารตามสากลนิยมอยางมีประสิทธิภาพ 

มีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมและไดรับความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน ในการพัฒนาการดีมากอยางตอเนื่อง 

ดานผูเรียน 

 ควรใหผูเรียนใชกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคโดยครูเปนผูแนะ และนําแหลงเรียนรู

ภายนอกมาใชในกิจกรรมที่สามารถใชในชีวิตประจําวัน คิดหาทางแกปญหาเพื่อที่บรรลุความใฝฝนในอนาคต เพื่อให

เกิดทักษะการประกอบอาชีพที่หลากหลาย คนหาความตองการของผูเรียนใหชัดเจนจัดกลุมทํากิจกรรมใหเหมาะสม ให

ผูเรียนมีความถนัดและพอใจในกิจกรรมเดียวกัน ควรเรงโครงการ E-Learning เพื่อใชศักยภาพดานคอมพิวเตอรได

ประโยชนอยางเต็มที่ บูรณาการเขากับวิชาตางๆ ควรปลูกฝงวัฒนธรรมในการเปนผูเสียสละใหแกผูออนแอกวา ควร

ขยายผลกิจกรรมคายอาสาพัฒนาไปสูชุมชนที่อยูใกลเคียง 
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ดานคร ู

 ครูควรจัดทําแผนการเรียนรู และกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะ

การคิดวิเคราะหและเรียนรูดวยตนเอง ใหเกิดความเขาใจมากกวาการทองจํา ควรหาเทคโนโลยีเขามาชวยสอน รวมทั้ง

ใหนักเรียนออกมาเรียนรูบอกหองมากขึ้น และใหผูปกครองมีสวนรวมในการทําเครื่องมือการประเมินเพื่อใหทราบ

ผลสัมฤทธ์ิของตนเอง ควรอบรมใหครูบรรจุใหมและพัฒนาตนเองดานวิชาการ 

ดานผูบริหาร 

 ควรกําหนดวิสัยทัศนและปรัชญา โดยการนําความคิดเห็นของทุกฝายในองคกร รวมทั้งผูเรียนมาประกอบกับ

การวิเคราะหทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสภาพแวดลอม เพื่อกําหนดแนวทางในอนาคตของสถานศึกษาตรงกับ

ความตองการของทุกฝาย ควรมีการประเมินผลโดยคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน

สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ควรเรงรัดการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น โดยรวมมือกับผูปกครองและชุมชน ควร

เรงพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาพรอมทั้งพัฒนาครูใหเกิดทัศนคติที่ดีและยอมรับเทคโนโลยีใหผูเรียนสามารถคนควาดวย

ตนเอง และพัฒนาใหเปน Knowledge Learming Center โดยการสรางแนวความคิดและรวบรวมความรูแบบบูรณา

การเขากับวิชาตางๆ ใหหลากหลาย 

 

1.3 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทปราการ ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม ระหวางวันที่ 24-

26  มกราคม  พ.ศ. 2555  ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี้ 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ําหนัก คะแนนทีไ่ด ระดับคุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    

ตัวบงชี้ที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต ที่ดี 10.00 9.15 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 2  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 10.00 9.69 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง 10.00 9.72 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน 10.00 9.41 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  20.00 12.65 ด ี

ตัวบงชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 
10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที ่7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 

สถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 

และตนสังกัด 
5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    

ตัวบงชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณธิาน / วสิัยทัศน  

พันธ กิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 
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ตัวบงชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน 

เอกลักษณของสถานศึกษา  
5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    

ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสงเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 

และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 90.62  

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

  ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป                             ใช     ไมใช 

 มีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไปอยางนอย 10 ตัวบงชี้ จาก 12 ตัวบงชี้       ใช     ไมใช 

ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงเรงดวน                                   ใช     ไมใช 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผูเรียนบางสวนมีน้ําหนักสวนสูง และสมรรถภาพทางกายไมเปนไปตามเกณฑ มีผลการทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายสวนใหญอยูในระดับปานกลาง 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สุขศึกษาและพลศึกษายัง

ไมอยูในเกณฑระดับดี ครูบางสวนใชทักษะในการจัดเตรียมและใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปญญา

ทองถิ่นที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนยังไมเต็มประสิทธิภาพ 

3. ครูบางสวนตองพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ใชในการถายทอดความรูภาษาอังกฤษใหถูกตองและบาง

รายวิชาบรรยากาศในช้ันเรียนยังไมเอื้อตอการเรียนรู 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีประกันคุณภาพการศีกษา พ.ศ. 2553 

1. ดานผลการจัดการศึกษา 

1) ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอโดยเฉพาะนอกเวลาเรียนเพื่อเปนการ

พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถภาพทางกายเปนไปตามเกณฑเหมาะสมตามวัย 

2) ผูเรียนควรไดรับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น 

ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ โดยใช

แบบทดสอบท่ีหลากหลายสงเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหโดยทุกฝายมีสวนรวมใน

การกํากับติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง ติดตามผลการเรียนรูของผูเรียนทุกระยะเพื่อนจัดการ

เรียนซอมเสริมใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียนและควรจัดกิจกรรมชั่วโมงเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู

ดานวิชาการ 
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3) ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมใหไดอานหนังสือนอกเวลาเพิ่มมากขึ้น 

2. ดานการบริหารจัดการศึกษา 

       ไมม ี

3. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1)  ครูควรไดรับการพัฒนาการใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปญญาทองถิ่น ที่เหมาะสมมาประยุกต

ในการเรียนการสอนรวมทั้งการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู 

4. ดานการประกันคุณภาพภายใน 

       ไมม ี
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2 งานวิจัย ประจําปการศึกษา 2556 

 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการไดจัดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2556  ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และ

ดานบริการ  ไดสุมตัวอยางจากนักเรียน ป.4 – ป.6 จํานวน 610 คน นักเรียน ม.1 – ม.3 จํานวน 545 คน นักเรียน    

ม.4–ม.6 จํานวน 680 คน ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 560 คน และผูปกครองนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษา จํานวน 424 คน  

ผลการดําเนินงาน 

  จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ผูปกครองและชุมชนตอการจัดการเรียนการสอน  ของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2556 ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ  

ไดใชเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย อิงเกณฑการแปลความหมายตามแนวความคิดของลิเคิรท (Likert Scale) 

ดังนี้ 

 คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00  รอยละ 90.01 - 100.00  หมายถึง  ความพึงพอใจมากที่สุด 

 คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50      รอยละ 70.01 - 90.00  หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 

 คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50  รอยละ 50.01 - 70.00  หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 

 คาเฉลีย่ 1.51 - 2.50  รอยละ 30.01 - 50.00  หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 

 คาเฉลี่ย 0.00 - 1.50  รอยละ 00.00 - 30.00  หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 

 

1. ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 

2556 ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ อยูในระดับพึงพอใจมาก 
 

การจัดการเรียน

การสอน 

โปรแกรม MLP โปรแกรม EP 

ปการศึกษา 

2554 

ปการศึกษา 

2555 

ปการศึกษา 

2556 

ปการศึกษา 

2554 

ปการศึกษา 

2555 

ปการศึกษา 

2556 

วิชาการ 4.06 

(81.30%) 

4.06 

(81.20%) 

4.36 

(87.33) 

4.02 

(80.45%) 

3.91 

(78.20%) 

4.35 

(86.55) 

ปกครอง 4.18 

(83.53%) 

4.15 

(83.00%) 

4.11 

(82.31) 

4.08 

(81.64%) 

4.02 

(80.40%) 

4.14 

(82.91) 

กิจกรรม 4.17 

(83.36%) 

4.21 

(84.20%) 

4.22 

(84.52) 

4.07 

(81.34%) 

4.11 

(82.20%) 

4.32 

(86.52) 

บริการ 4.09 

(81.82%) 

3.98 

(79.60%) 

4.32 

(86.52) 

3.93 

(78.52%) 

3.88 

(77.60%) 

4.24 

(84.92) 
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2. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ     

ปการศึกษา 2556 ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ อยูในระดับพึงพอใจมาก 
 

การจัดการเรียน

การสอน 

โปรแกรม MLP โปรแกรม EP 

ปการศึกษา 

2554 

ปการศึกษา 

2555 

ปการศึกษา 

2556 

ปการศึกษา 

2554 

ปการศึกษา 

2555 

ปการศึกษา 

2556 

วิชาการ 3.94 

(78.81%) 

3.99 

(79.80%) 

4.34 

(86.82) 

3.94 

(78.81%) 

3.97 

(79.40%) 

4.28 

(85.75) 

ปกครอง 4.07 

(81.43%) 

4.01 

(80.20%) 

3.99 

(79.98) 

4.07 

(81.43%) 

4.07 

(81.40%) 

3.99 

(79.97) 

กิจกรรม 4.01 

(80.27%) 

3.90 

(78.00%) 

4.24 

(84.81) 

4.01 

(80.27%) 

3.98 

(79.60%) 

4.27 

(85.58) 

บริการ 4.01 

(80.16%) 

4.13 

(82.60%) 

4.36 

(87.22) 

4.01 

(80.16%) 

4.13 

(82.60%) 

4.33 

(86.78) 

 

 

 

3. ความพึงพอใจของชุมชน ตอการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 

2556 ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ อยูในระดับพึงพอใจมาก 
 

การจัดการเรียนการสอน 
ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 

X  รอยละ X  รอยละ 

ดานวิชาการ 4.03 80.60 4.36 87.30 

ดานปกครอง 4.02 80.40 4.13 82.77 

ดานกิจกรรม 4.07 81.40 4.27 85.58 

ดานบริการ 4.20 84.00 4.29 85.98 
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4. ความพึงพอใจของนักเรียน ผูปกครองและชุมชนตอการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนอัสสัมชัญ 

สมุทรปราการ  ปการศึกษา 2556  อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 85.00 
 

การจัดการเรียน 

การสอน 

ความพึงพอใจ  

ภาพรวม นักเรียน

MLP 

นักเรียน 

EP 

ผูปกครอง 

MLP 

ผูปกครอง 

EP 
ชุมชน 

ดานวิชาการ 87.33 86.55 86.82 85.75 87.30 86.75 

ดานปกครอง 82.31 82.91 79.98 79.97 82.77 81.58 

ดานกิจกรรม 84.52 86.52 84.81 85.58 85.58 85.40 

ดานบริการ 86.52 84.92 87.22 86.78 85.98 86.28 

รวม 85.17 85.22 84.70 84.52 85.40 85.00 

  

 

 

5. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2556  ดาน 

วิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรมและดานบริการ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงขึ้นจากป 2554 - 2555  

 

การจัดการเรียนการสอน 
รอยละของความพึงพอใจ 

ปการศึกษา 2554   ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 

ดานวิชาการ 78.76 79.63 86.75 

ดานปกครอง 79.90 79.60 81.58 

ดานกิจกรรม 80.85 80.80 85.40 

ดานบริการ 79.23 80.07 86.28 

ภาพรวม 79.68 80.03 85.00 
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คําสั่งโรงเรียนอสัสัมชัญสมทุรปราการ 
ที่ 13 / 2557 

เรื่อง  การแตงตั้งคณะอนกุรรมการจัดทําสารสนเทศ 

 

 

 เพื่อใหการดาํเนินงานจัดทําสานสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2557 เปนไปดวยความ

เรียบรอยมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตัง้ไว   จึงขอแตงตั้งคณะอนกุรรมการจัดทําสารสนเทศ ดังตอไปน้ี 
 

ที่ปรึกษา 

ภราดา ทักษบุตร    ไกรประสิทธิ ์  ประธานที่ปรึกษา 

คณะที่ปรึกษาผูอํานวยการ    กรรมการที่ปรึกษา 
 

คณะกรรมการ 

1.  ม.ทองบัน   ทําโยธา   ประธานคณะอนกุรรมการ  

2.  มิสออมสิน  อิ่มมณ ี   รองประธานคณะอนกุรรมการ 

3.  ม.นวพล   แกวภูมิแห  รองประธานคณะอนกุรรมการ 

4.  ม.ปญจพัฒน  เบญจนวนนท  คณะอนกุรรมการ 

5.  มิสรุงรัตน   กมลศิริประเสริฐ  คณะอนกุรรมการ 

6.  ม.ปริวัตร   โวหาร   คณะอนกุรรมการ 

7.  ม.ธรรมนูญ  รัตนพันธ   คณะอนกุรรมการ 

8.  มิสจิราภรณ  จิตธรรม   คณะอนกุรรมการ 

9.  มิสดวงดาว  ทุมเมืองปก  คณะอนกุรรมการ 

10.มิสรัชดา   พลับแดง   คณะอนกุรรมการ 

11.มิสวิไลวรรณ  วิทยาธรรมธัช  คณะอนุกรรมการ 

12.ม.เอกลักษณ  คลายสุบรรณ  คณะอนุกรรมการ 

13.มิสสุคนธ   ภาผล   คณะอนุกรรมการ 

14.มิสวราภรณ  รสมนตร ี   คณะอนุกรรมการ 

 

  

 ขอใหกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชนขององคกรตอไป 

 สั่ง ณ วันที่  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

 

 

 
(ภราดา ทักษบุตร  ไกรประสิทธิ)์ 

ผูอํานวยการโรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
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