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สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

1. ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 

1.1. ภาพรวมของโรงเรียน 

 1.1.1 ประวัติของโรงเรียน 
 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปนสถาบันการศึกษา ลําดับท่ี 13 ของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง

ประเทศไทย กอต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 มีเน้ือท่ี 14 ไร 3 งาน 54 ตารางวา ต้ังอยูเลขท่ี 419/1389 

หมู 5  ต.เทพารกัษ  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  และไดเปลี่ยนชื่อเปน  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 

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

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

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

 1.1.3. เน้ือท่ีของโรงเรียน 
โรงเรียนอัสสัมชญัสมุทรปราการ มีเน้ือท่ี 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. ระดับท่ีเปดสอน  

ระดับชั้นประถมศึกษาท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 6 
 1.1.7. หลักสูตรท่ีเปดสอน  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  ไดดําเนินการสอนสืบเน่ืองตอโดยภราดาคณะเซนตคาเบรียล  เปนคณะนักบวช
ซึ่งมีนักบุญหลุยส มารี เดอ มงฟอรต เร่ิมกอต้ังขึ้น ในป พ.ศ. 2249 (ค.ศ.1706) ณ ประเทศฝร่ังเศส มีจุดมุงหมาย

แรกเร่ิม เพื่ออบรมสั่งสอนเยาวชนใหอานออก เขียนได คิดเลขเปนและมีหลักศาสนา เปนแนวทางใหเยาวชนประพฤติ
ตนเปนคนดี ตลอดระยะเวลา 

 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ไดเปดดําเนินการสอนมาต้ังแตป พ.ศ. 2522 โรงเรียนเชื่อวาการใหการศึกษา 

อบรมดวยเน้ือหาสาระ และคานิยมท่ีโรงเรียนยึดถือปฏิบัติมา มีความสําคัญมากตอการพัฒนาบุคคลท่ีจะเติบโตขึ้นมามี
คุณภาพท่ีเหมาะสมกับยุคสมัยตอไป 

1.3 ปรัชญาของโรงเรียน 

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

  

1.4 วัตถุประสงคของโรงเรียน 

1. ใหการศึกษาอบรมนักเรียนเปนผูมีความรู มีทักษะ ท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ซึ่งจะเปน

พื้นฐานในการคนควาหาความรูตอเน่ืองไปตลอดชีวิต 
2. มุงสรางใหนักเรียนเปนผูมีศาสนาและหลักธรรมยึดม่ัน อันจะชวยใหเปนผูสามารถดํารงชีวิตในโลกแหง

ความเปนจริง  แกปญหาชีวิตดวยสันติวิธี  ตัดสินใจดวยสติปญญาและความสุขุม มีความรับผิดชอบตอ
สังคม 

 

1.5 นโยบายของโรงเรียน 
 โรงเรียนไดกําหนดนโยบายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ดังน้ี 

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

รูรักษาศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ 
3. เนนความเปนเลิศทางวิชาการและการปฏิบัติ  ความเจนจัดทางภาษา คณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  อันจะชวยใหนักเรียน มีทักษะ มีเหตุผล มีความคิดเปนตรรกะ มีระเบียบวินัยตอตนเอง  เปน
คนมีทัศนะกวาง 

4. เนนการปฏิบัติและการปลูกฝงคานิยมของการเคารพ ในสิทธิตอกันและกัน การมีความคิดสรางสรรค และ
การผนึกกําลังทําความดี รวมกันพัฒนาชุมชนท่ีตนอาศัยอยู 
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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 ความกลาหาญในการตอสูกับอุปสรรคปญหาตาง ๆ  รวมทั้งความเสียสละ  อดทน  

ซึ่งก็คือความวิริยะ  อุตสาหะท่ีจะนําชีวิตใหประสบกับความสําเร็จ 
   สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ิอันเปรียบไดกับศาสนา  รวมไปถึงความจริงใจ  ซื่อสัตย   อันเปน

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

หมายความถึง กุฏิท่ีถือศีลบําเพ็ญ สวนคําวา “ชัญ” หรือ “ชัญญ” แยกตามรากศัพทเดิมไดธาตุศัพทวา “ช” แปลวา  “ท่ี

เกิด”  และ “ญ” แปลวา “ญาณ” หรือความรู  ชัญ หรือ ชัญญ คือท่ีเกิดญาณความรู เม่ือนําศัพทท้ังสองมารวมกันก็

สามารถแปลไดวา “อัสสัมชัญ” คือ “สถานท่ีสําหรับบําเพ็ญพรตและหาวิชาความรู”  น่ันเอง  โดยยังคงความหมาย

ภาษาอังกฤษ  “ASSUMPTION” วาการไดรับเกียรติยกขึ้นสวรรคท้ังกายและวิญญาณของพระนางมารีอา พระมารดา

ของพระเยซูคริสตเจา 
 
1.10 ดอกไมประจําโรงเรียน : ดอกนนทรี 
 นนทรีเปนพืชยืนตนผลัดใบขนาดกลาง ขึ้นไดในทุกพื้นท่ี เติบโตเร็ว แข็งแรง มีประโยชนเปนพืชสมุนไพร    
เน้ือไมมีราคา  ดอกมีสีเหลืองสดใสเปนชอต้ัง  ทรงสูงคลายเจดีย มียอดแหลมพนพุมใบ  การเจริญเติบโตของตนนนทรี
ใหขอคิดแกนักเรียนดังน้ี 
  -  การผลัดใบ คือ การเปลี่ยนระดับชั้นการศึกษาไปสูการเติบโตท่ีกลาแกรงกวาเดิม   
      -  ดอกสีเหลืองสดใส  คือ ความสดชื่นของวัย   
        -  ชอสูงเปนทรงเจดียยอดแหลมพนพุมใบ คือ การสรางรากฐานการศึกษาท่ีม่ันคง   

สามารถใหความรูแกนักเรียนจนเพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม ความเติบกลาแหงปญญาเพ่ือออกไป
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 
- ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการท่ีรูจักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีรับบัว และ

ประเพณีสงกรานตพระประแดง 
 

2.2 อาชีพหลักของคนในชุมชน  
การทําธุรกิจสวนตัว  การประกอบกิจการ  การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม รับราชการ คาขาย เกษตรกร 

รับจาง และนักการเมือง 
 

2.3 โอกาสของโรงเรียน 

    2.3.1 โอกาส /จุดแข็ง 
1 ต้ังอยูใกลแหลงเรียนรูท่ีสําคัญและเปนประโยชน  เชน  แหลงโบราณสถาน/โบราณวัตถุ สถานที่

ทองเที่ยว 
2 ต้ังอยูในเมือง อยูใกลสถานท่ีราชการ/โรงพยาบาล/หนวยงานอืน่ ๆ 
3 ต้ังอยูในเขตท่ีอยูอาศัยหนาแนน/ใกลตลาด/แหลงชุมชน/ใกลหางสรรพสินคา 

4 ปลอดภัยจากยาเสพติด/แหลงเริงรมย/แหลงการพนัน มอมเมาเยาวชน 

5 สภาพแวดลอมของโรงเรียนเหมาะสม เอื้อตอการเรียนรู 
6 ไดรับการสนับสนุนจากชุมชน  ผูปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา  ภูมิปญญาทองถิน่ 

7 ผูปกครองและชมุชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธท่ีดีตอกัน 

8 มีวิทยากรในทองถิ่น/ผูนําในทองถิ่นท่ีมีความรู 
9 รวมมือกับชุมชนและหนวยงานตาง ๆ เพื่อบริการชุมชนดานสุขภาพ/กีฬา/สวสัดิภาพ 

10 บุคลากรมีความรูความสามารถ/เอาใจใส ดูแลเด็กเปนอยางดี 

11 สงเสริมคุณภาพบุคลากรใหมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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12 สนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากร 

13 ผูปกครองมีศรัทธา/ทัศนคติ/ความเชื่อม่ัน ท่ีดีตอโรงเรียน 

14 สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ผูปกครองเอาใจใส 
15 เนนจุดเดนดานภาษาตางประเทศ เชน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 

16 มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ 

 
3. ประวัติผูอาํนวยการจากอดีตถึงปจจุบัน  

 ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม  
       ผูกอต้ังโรงเรียนอัสสัมชัญสําโรง พ.ศ. 2522 สรางอาคารอัสสัมชัญ อาคารชั้นเดียว อาคารเซนต 

คาเบรียล  ริเริ่มการนําสื่อท่ีทันสมัยในการสนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนการกอต้ังสมาคมผูปกครองและ

ครูฯ  กอต้ังวงโยธวาทิต 

     ภราดาบัญชา แสงหิรัญ (พ.ศ.2522-2525) 
   ไดรับอนุญาตใหเปนผูจัดการโรงเรียนอัสสัมชัญสําโรง(สมุทรปราการ) ต้ังแตเริ่มเปดโรงเรียน คือ พ.ศ. 

2522 จนถึงป พ.ศ. 2525 ปูพื้นฐานการศึกษาของโรงเรียนต้ังแตเร่ิมตน สงผลใหโรงเรียนเปนท่ียอมรับของ

ผูปกครอง 

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

ตําแหนงผูจัดการโรงเรียน พ.ศ.2526-2529 ไดพัฒนาโรงเรียนมาต้ังแตเริ่มตนจนเปนท่ียอมรับของผูปกครอง มี

จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเปนลําดับ 

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

ปริญญาโท  พัฒนาระบบการบริหารในรูปคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ริเริ่มเทคโนโลยีสมัยใหมนําอินเตอรเน็ต

มาใชดานการเรียนการสอน  จัดต้ังศูนยวิทยสนเทศ สงเสริมการกอต้ังชมรมศิษยเกาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทร

ปรากร จนพัฒนามาเปนสมาคมศิษยเกาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการในปจจุบัน  พัฒนางานอภิบาลและการ

สอนคําสอนแกนักเรียนคาทอลิก 

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

ระบบอินเตอรเน็ตจาก 64 กิโลบิตมาเปน 128  กิโลบิตตอนาที 
     ภราดาสุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ (พ.ศ. 2543) 

    นําโรงเรียนเขาสูการประกันคุณภาพการศึกษา และไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จาก

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ปการศึกษา 

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

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน)ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ป

การศึกษา 2546  ถึงปการศึกษา 2549 เปนผูริเริ่มในการสรางอาคารหลุยส ชาแนล  สงเสริมการพัฒนาครูทางดาน

ภาษา สนับสนุนการศึกษาของครูในระดับปริญโท ปริญญาเอกอยางตอเน่ือง ปรับหลักสูตรสถานศึกษาเปน

Modern Language Program (MLP)  

 

ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ ผูอํานวยการ  พ.ศ. 2550-2555 
       สงเสริมการพัฒนาครูทางดานภาษา  การพัฒนาหลักสูตร  เปดรับนักเรียนหญิงในหลักสูตร English 

Program พัฒนาโรงเรียนจนไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา สงครูเขารวมโครงการ

แลกเปลี่ยนกับโรงเรียนในตางประเทศ สนับสนุนการใชอุปกรณ สื่อในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 

ดําเนินการสรางหลังคา Sport Center ดําเนินการโครงการตอเติมอาคารเซนตคาเบียล สําหรับนักเรียน English 

Program และริเริ่มการปรับภูมิทัศนสวนสาธารณะหมูบานทิพวัล 1 ของชุมชนทิพวัลใหรมรืน่ เกิดความสวยงาม 

สะอาด และปลอดภัย  
ภราดา ทักษบุตร ไกรประสิทธ์ิ  ผูอาํนวยการ  2556 - ปจจุบัน 

      สงเสริมพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมสรางระเบียบวินัยและมารยาทท่ีดีตามแบบไทยใหเกิดกับนักเรียน 

รวมถึงเนนดานของการแตงกายซึ่งเปนเอกลักษณท่ีสําคัญของนักเรียนอัสสัมชญัสมุทรปราการ สงเสริมพัฒนาครู

ดานเทคโนโลยี อบรมการใช ACTIVE BOARD เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนใหเปนประโยชน

แกนักเรียน สงเสริมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนเพื่อสมทบกองทุนครูเกษียณ โดยเฉพาะกิจกรรมโบวลิง่การกุศล

สนับสนุนการมีสวนรวมและสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดกับอันดีใหเกิดกับผูปกครองทุกระดับชั้นมากย่ิงขึ้น 

ริเริ่มกิจกรรมคริสตมาสแฟร ใหนักเรียนสังสรรครวมกันทุกระดับชั้นภายในโรงเรียน  สนับสนุนการปรับภูมิทัศน

สวนสาธารณะหมูบานทิพวัล 1 ใหเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงคของโครงการ ติดต้ังกลองวงจรปดบริเวณรอบ

โรงเรียนและสวนสาธารณะหนาโรงเรียนเพื่ออํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยใหกับนักเรียนและ

ชุมชนโดยรอบ ในปพ.ศ. 2558 ไดสรางอาคารสระวายนํ้า ชื่ออาคารศักดานุสรณ 

     4. โครงสรางการบริหาร 
            โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีการบริหารตามนโยบายการจัดการศึกษาของมูลนิธิเซนตคาเบรียล

แหง  ประเทศไทย และเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 โดยผูอํานวยการเปน

ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียน ทําหนาท่ีควบคุมดูแลรับผิดชอบกจิการของโรงเรียนบริหารงานในรูปคณะกรรมการ

บริหารการบริหารจัดการภายในโรงเรียนประกอบดวย คณะกรรมการบริหารโรงเรียน สํานักผูอํานวยการ       

ฝายธุรการ-การเงิน ฝายวิชาการ ฝายบริการ ฝายปกครอง และฝายกิจกรรม ตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการดังน้ี 



    

สมาคมผูปกครองและครู ฯ 
ผูอาํนวยการ 

กรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

สมาคมศิษยเกาฯ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ 

คณะกรรมการฝายการศึกษามูลนิธิ ฯ 

ผูรับใบอนุญาต 

สํานักผูอํานวยการ

- งานบริหารฝาย 

- งานนโยบายและแผน 
- งานวิจัยและพัฒนา 
- งานพัฒนาบุคลากร 
- งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
- งานตรวจสอบ/ทะเบียนทรัพยสนิ    

- งานอภิบาล 
- ศูนยวิทยบริการ 
- งานสารสนเทศ 

ฝายปกครอง

- งานบริหารฝาย 

- งานปกครองระดบัชั้น 

- งานสวัสดภิาพ 
- งานสงเสริมประชาธิปไตย 

- งานบริหารฝาย 

- งานหลักสูตร 
- งานการเรียนการสอน 
- งานนิเทศ 

- งานสงเสริมวิชาการ 
- งานแนะแนว 
- งานทะเบียนวัดผล 
-งานเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 
-งานหองสมุด 

 

ฝายวิชาการ 

ฝายกิจกรรม 

- งานบริหารฝาย 

- งานสงเสริมเอกลกัษณไทย 
-  งานสุนทรียภาพ 

- งานสมัพันธชุมชน 
- งานลูกเสือ 
- งานรักษาดินแดน 

ฝายธุรการ-การเงิน 

แผนกธุรการ

- งานบริหารแผนกธุรการ 

-  งานสารบรรณ 
-  งานประชาสัมพนัธ 

-  งานทะเบียนครู 

-  งานยานพาหนะ 

- งานบริหารแผนกการเงิน 
-  งานบัญชี 

-  งานการเงิน 
-  งานจัดซื้อ 

-  งานพัสดคุรุภัณฑ 
-  งานมินิมารท 

แผนกการเงินการเงิน 

- งานบริหารฝาย 
- งานอาคารสถานที่ 
- งานพนักงาน  
-  งานโภชนาการ 

- งานอนามัย 
-  งานรักษาความปลอดภัย 
 

ฝายบริการ 

ฝาย English Program 

- งานบริหารฝาย 

- งานวิชาการ 
- งานปกครอง 
- งานกิจกรรม 



    

5. นักเรียน 

5.1 จํานวนนกัเรียน ปการศึกษา 2557 
แสดงจํานวนนักเรียนตามระดับชั้น  

 

ระดับช้ัน 
โปรแกรม MLP โปรแกรม  EP 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

ป.1 271 - 38 22 331 

1,024 

2,073 

ป.2 298 - 37 22 357 

ป.3 276 - 35 25 336 

ป.4 303 - 36 23 362 

1,049 ป.5 267 - 36 24 327 

ป.6 302 - 39 19 360 

ม.1 315 - 33 21 369 

1,084 

2,320 

ม.2 303 - 30 30 363 

ม.3 292 - 33 27 352 

ม.4 258 78 33 16 385 

1,236 ม.5 280 89 27 25 421 

ม.6 299 93 18 20 430 

รวม 
3,464 260 395 274 

4,393 
3,724 669 

* อัตราสวนนักเรียนตอหอง ระดับประถมศึกษา เฉลี่ยนักเรียน  44  คน  : 1 หองเรียน  
ระดับมัธยมศึกษา  เฉลี่ยนักเรียน  46  คน  : 1 หองเรียน 
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6. จํานวนครู ปการศึกษา 2557 
ตารางแสดงจํานวนครูจําแนกตามประเภทของครูและวุฒิการศึกษา 

ตารางแสดงจําแนกครูตามวุฒิการศึกษา 
 

ประเภท 

 

วุฒิการศึกษา 

ภราดา 

ครูไทย ครูตางประเทศ 

รวมท้ังหมด 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ปริญญาเอก - 1 - 1 - - - 1 

ปริญญาโท 1 17 38 56 13 1 14 70 

ปริญญาตรี - 68 115 183 38 12 50 233 

อนุปริญญา - 2 1 3 - - - 3 

ตํ่ากวาอนุปริญญา - 2 - 2 - - - 2 

รวม 1 90 154 245 51 13 64 309 

 
 

จํานวนพนักงาน แยกตามเพศ  
 

ชาย หญิง รวม 

31 66 97 
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ตารางแสดงจํานวนครผููสอนตามวิชาเอก / โท / ความถนัด 
 

กลุมสาระการเรียนรู จํานวน 

สอนตรงตามวิชาเอก-โท 

% 

สอนตรงตามความถนัด 

% ครูไทย ครู 

ตปท. 

รวม ครูไทย ครู 

ตปท. 

รวม 

ภาษาไทย 21 21 - 21 7.00 - - - 0.00 

คณิตศาสตร 39 26 11 37 12.33 1 1 2 5.13 

วิทยาศาสตร 39 27 11 38 12.67 1 - 1 2.56 

สังคมศึกษาฯ 28 21 5 26 8.67 1 1 2 7.14 

สุขศึกษาฯ 17 12 5 17 5.67 - - - 0.00 

ศิลปะ 16 15 - 15 5.00 1 - 1 6.25 

การงานอาชีพฯ 25 16 9 25 8.33 - - - 0.00 

ภาษาตางประเทศ 50 31 17 48 16.00 - 2 2 4.00 

กก.พัฒนาผูเรียน 6 5 - 5 1.67 1 - 1 16.67 

รวมครูผูสอน 241 174 58 232 77.33 5 4 9 3.73 

ครูสนับสนุน 68 66 2 68 21.01 - - - 0.00 

รวมท้ังหมด 309 240 60 300 97.09 5 4 9 2.91 

   * อัตราสวนนักเรียนตอครูระดับประถมศึกษา เฉลี่ยนักเรียน 18 คน  : ครู 1 คน 
* อัตราสวนนักเรียนตอครูระดับมัธยมศึกษา เฉลี่ยนักเรียน 18 คน  : ครู 1 คน 
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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. นางรัชดา  พลับแดง  หัวหนาแผนกธุรการ 

   วุฒิการศึกษา   ศศ.บ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

6. นางดวงดาว  ทุมเมืองปก หัวหนาแผนกการเงิน 
   วุฒิการศึกษา   ศศ.บ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
7. นายธรรมนูญ  รัตนพันธ  หัวหนาฝายบริการ 
  วุฒิการศึกษา  คม.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

8. นายเอกสิทธ์ิ    ทิพยธารา หัวหนางานหัวหนางานนิเทศและพัฒนา 
การเรียนการสอน 

วุฒิการศึกษา   วท.ม.  จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 

 

ขอมูลคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

  1. ภราดา ทักษบุตร ไกรประสิทธ์ิ ผูแทนผูรับใบอนุญาต/ผูอํานวยการ/ผูจัดการ 
  2. ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ ผูทรงคุณวุฒิ 

3. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ผูทรงคุณวุฒิ 
  4. นายกิตติพงษ วงศสวุรรณชัย ผูทรงคุณวุฒิ 
  5. นายเอก วงศอนันต ผูทรงคุณวุฒิ 
  6. นางดวงดาว ทุมเมืองปก ผูทรงคุณวุฒิ 
  7. นายวิโรจน ศิริธนาศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ 
  8.นายสมพงษ อนันตริยเวช ผูแทนผูปกครอง 
  9. นายทองบัน ทําโยธา  ผูแทนครู 
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8. ความสําเร็จ / ความภาคภูมิใจของโรงเรียน 

 ผลงานดีเดนของโรงเรียน  ครู และผูเรียน ปการศึกษา 2557 

 8.1 ผลงานของโรงเรียน 

1 โรงเรียนสงเสริมการอานยอดเยี่ยมระดับประเทศและครูบรรณารักษสงเสริมการอานดีเดนยอดเยี่ยมระดับเทศ  จาก

บริษัทนานมีบุคส จํากัด 
2 โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอยางรักษามาตรฐาน   จากสํานักงานเสริมสรางเอกลกัษณของชาติ 
3 รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเดน ของโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนยการกําลังสาํรอง 
4 ปาย Clean Food Good Taste  จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
5 นํ้าประปาด่ืมไดตามเกณฑคุณภาพนํ้าประปา กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสขุ 

 

8.2 ผลงานของครู                                                                                    จํานวน  14   คน 

ท่ี ช่ือ สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีไดรับ จากองคกร/หนวยงาน 

1 นางสุชาดา  พรหมมณี รางวัลครอบครวัครูดี สํานักงาน สกสค. 
   รางวัลชนะเลิศครูผูสอน

ระดับชั้น ป.1-3 

สมาพันธสมาคมผูปกครองและครู

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ 
เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

2 นางวิไลลักษณ  วชิรสกุลโชค รางวัลสุดยอดครูดี สํานักงาน สกสค. 

3 นางวันทนา  พรชัยเทพินทร รางวัลครูดีท่ีหนูรัก สํานักงาน สกสค. 

4 นางอภิปรียาศ  ปาลกวงศ ณ อยุธยา รางวัลผูรวมบรหิารดีเดน สมาคมการศึกษาเอกชน 

จังหวัดสมุทรปราการ 

 นางศิริยา คนิวรานนท รางวัลผูรวมบรหิารดีเดน สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ 

5 นางเปรมฤดี  กฤษเจริญ รางวัลชนะเลิศครูผูสอน

ระดับชั้น  ป.1-3 

สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ 

   รางวัลครูดีเดน สมาคมการศึกษาเอกชน 

จังหวัดสมุทรปราการ 

6 นางปรินทรลภัส  เหลืองไพฑูรย รางวัลชนะเลิศครูผูสอน

ระดับชั้น  ป.4-6 

สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ 

   รางวัลครูดีเดน สมาคมการศึกษาเอกชน 

จังหวัดสมุทรปราการ 

7 นายรณฤทธ์ิ  กิตติกรสกลุ รางวัลชนะเลิศครูผูสอน

ระดับชั้น ม.1-3 

สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ 
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ท่ี ช่ือ สกุล ผลงาน/รางวัลท่ีไดรับ จากองคกร/หนวยงาน 

   รางวัลครูดีเดน สมาคมการศึกษาเอกชน 

จังหวัดสมุทรปราการ 

8 นางมะลิ  ตรีเพ็ชร รางวัลชนะเลิศครูผูสอน

ระดับชั้น ม.4-6 

สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ 

   รางวัลครูดีเดน สมาคมการศึกษาเอกชน 

จังหวัดสมุทรปราการ 

9 นางสุรีรัตน  เคย รางวัลชนะเลิศบุคลากรทาง

การศึกษาดีเดน 

สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ 

   รางวัลครูดีเดน สมาคมการศึกษาเอกชน 

จังหวัดสมุทรปราการ 

10 นายกมล  ประทุมรุง รางวัลครูผูนํานวัตกรรม

เทคโนโลยีดานการเรียนการ

สอน ระดับภูมิภาค 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้

พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ 

บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) 

จํากัด 

11 นายภูมิชนะ  เกิดพงษ รางวัลผูกํากับนักศึกษาวิชา

ทหารดีเดน 

โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนยการกําลัง

สํารอง 

12 นางปวีณา  ต้ังม่ัน รางวัลหน่ึงแสนครูดี คุรุสภา 

13 นายศราวุธ  เกียรติสมบูรณชัย รางวัลหน่ึงแสนครูดี คุรุสภา 

14 นายรณฤทธ์ิ กิตติกรสกลุ รางวัลครูดีไมมีอบายมุข สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้

พื้นฐาน 

8.3 ผลงานนักเรียน  

ระดับนานาชาติ (รางวัล อันดับท่ี 1-3)                                                                                                                                         จํานวน   118   คน 

ท่ี   ช่ือ นามสกุล ช้ัน กลุมสาระฯ วัน เดือน ป รายการการแขงขัน ผลการแขงขัน 

1 ด .ช.  มนัสนันท ม่ันขันธ ม.2/5 สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

4  
ตุลาคม 

2557 

การแขงขันเจ็ทสกี 
IJSBA World Final 
2014  รัฐอริโซนา
สหรัฐอเมริกา (รุน 
 Novice Ski Stock) 

รางวัลชนะเลิศ 

2 ด .ช.  ทัศพงศ แสงอุทัย ม.3/7 สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

4  
ตุลาคม 

2557 

การแขงขันเจ็ทสกี 

IJSBA World Final 
2014 รัฐอริโซนา
สหรัฐอเมริกา 

รางวัลชนะเลิศ 



 
 

  

14 

(รุน Junior Ski 13-
15 ป Stock และ รุน 

Junior Ski Limited 
13-15 ป) 

3 ด.ช. กฤษฎ์ิพัทธ มีสวัสด์ิ ม.3/6 สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

27  เมษายน 

2557 
การแขงขันรายการ 
"WSSA 2014  
World  Sport 
Stacking " ณ 

ประเทศเกาหลีใต  

ประเภททีม Head to 
Head  Cycle  

รางวัลชนะเลิศ 

4 ด.ช. สรกฤตย ปุงโพธิ์ ม.3/5 สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

27  เมษายน 

2557 
การแขงขันรายการ 
"WSSA 2014  
World  Sport 
Stacking " ณ 

ประเทศเกาหลีใต  

ประเภททีม Head to 
Head  Cycle  

รางวัลชนะเลิศ 

5 ด.ช. ขวัญชัย เกรียงวิทยากุล ป.6/4 สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

27  เมษายน 

2557 
การแขงขันรายการ 
"WSSA 2014  
World  Sport 
Stacking " ณ 

ประเทศเกาหลีใต  

ประเภทเด่ียว 3-3-3, 
3-6-3 

รางวัลชนะเลิศ 

6 ด .ช.  สรชัช ภูมิดาธนาพร ป.2/5 คณิตศาสตร 2 
สิงหาคม 

2557 

การแขงขัน

คณิตศาสตรโจทย

ปญหา ระดับ

นานาชาติ ท่ีมเอShin 
Shu ประเทศไตหวัน 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับท่ี 2 

7 นาย นฤดล อัศวเรืองศรี ม.6/5 สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

29 
เมษายน 

2557 

รายการ Asin Youth 
Athletic 
Championships ณ 

ประเทศสาธารณรัฐ

แหงสหภาพเมียนมาร( 

วิ่ง 4x100 เมตร) 

เหรียญทอง 
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ระดับประเทศ (รางวัล อันดับท่ี 1-3) 

ท่ี   ช่ือ นามสกุล ช้ัน กลุมสาระฯ วัน เดือน ป รายการการแขงขัน ผลการแขงขัน 

1 ด.ช. ธนดล เอกลักษณ

โสภณ 
ม.1/1 ภาษาไทย 31 มกราคม 

2558 
กาแขงขันคําคมงาน"แม็กซ
พลอยส พัซเซิลไทยแลนดโอ

เพน และคําคมชิงแชมป

ประเทศไทย" 

รางวัลชนะเลิศ 

2 ด.ช. วสวัตต์ิ นรนาถตระกูล ม.2/5 ภาษาไทย 31 มกราคม 

2558 
กาแขงขันคําคม งาน"แม็กซ
พลอยส พัซเซิลไทยแลนด

โอเพนและคําคมชิงแชมป

ประเทศไทย" 

รางวัลชนะเลิศ 

3 ด.ช. ณัฐดนย ต้ังสะสม ป.6/8 ภาษาตาง 
ประเทศ 

15 มิถุนายน 

2557 

การแขงขัน แบรนดครอสเวิรด 

ชิงแชมป ประเทศไทยและ

นานาชาติครั้งท่ี 29  IQ Word 
Up (ประถม) 

รางวัลชนะเลิศ 

4 น.ส. วิธิดา จึงวิโรจน ม.6/2 ภาษาตาง 
ประเทศ 

6 กันยายน 

2557 

การแขงขันครอสเวิรดรายการ

แม็กซพลอยส เอแม็ท ชิง

แชมปประเทศไทยครั้งท่ี 9 ชิง
โลพระราชทานพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว 

รางวัลชนะเลิศ 

5 ด.ช. สิริเดช เลาหเลิศเดชา ป.3/8 ภาษาตาง 
ประเทศ 

6 กันยายน 

2557 

การแขงขันครอสเวิรดรายการ

แม็กซพลอยส เอแม็ท ชิง

แชมปประเทศไทยครั้งท่ี 9 ชิง
โลพระราชทานพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว 

รางวัลชนะเลิศ 

6 ด.ช. ภวินทร จิรภูมิเดช ม.1/8 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
25 ธันวาคม 

2557 

การแขงขันเทนนิส รายการ

ชาง-ลอนดอนเทนนิสพัฒนา

ฝมือ รอบมาสเตอรประจําป 

2557    ประเภทชายเด่ียวอายุ
ไมเกิน 14 ป 

รางวัลชนะเลิศ 

7 ด.ช. ขวัญชัย เกรียงวิทยา

กุล 
ป.6/4 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
21 สิงหาคม 

2557 
การแขงขันรายการ "WSSA 
2014 Thailand National 
Sport Stacking 
Championships" ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ ประเภทเด่ียว

คะแนนรวมสูงสุด 

รางวัลชนะเลิศ 
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8 ด.ช. ณัฏฐพล ไพรพนาเวศน ป.6/3 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
21 สิงหาคม 

2557 
การแขงขันรายการ "WSSA 
2014 Thailand National 
Sport Stacking 
Championships" ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯประเภททีม 

Head to Head Cycle Relay 
รุน 12 ปชาย 

รางวัลชนะเลิศ 

9 ด.ช. สรกฤตย ปุงโพธ์ิ ม.3/5 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
21 สิงหาคม 

2557 
การแขงขันรายการ "WSSA 
2014 Thailand National 
Sport Stacking 
Championships" ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯประเภททีม 

Head to Head Cycle Relay 
รุน 12 ปชาย 

รางวัลชนะเลิศ 

10 ด.ช. กฤษฎ์ิ

พัทธ 
มีสวัสด์ิ ม.3/6 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
21 สิงหาคม 

2557 
การแขงขันรายการ "WSSA 
2014 Thailand National 
Sport Stacking 
Championships" ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯประเภททีม 

Head to Head Cycle Relay 
รุน 12 ปชาย 

รางวัลชนะเลิศ 

11 ด.ช. พิชชญาณ พจนธารี ป.1/3 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
10 ธันวาคม 

2557 
มหกรรมกรีฑา 81 ป กรมพล
ศึกษา (วิ่งผลัด 8x50 ม.) 

รางวัลชนะเลิศ 

12 ด.ช. พิชญ ทรัพยอดุลย

กุล 
ป.1/3 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
10 ธันวาคม 

2557 
มหกรรมกรีฑา 81 ป กรมพล
ศึกษา (วิ่งผลัด 8x50 ม.) 

รางวัลชนะเลิศ 

13 ด.ช. จักริน สุวรรณชาติ ป.2/6 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
10 ธันวาคม 

2557 
มหกรรมกรีฑา 81 ป กรมพล
ศึกษา (วิ่งผลัด 8x50 ม.) 

รางวัลชนะเลิศ 

14 ด.ช. เมธธีร ทรงทิพยโยธิน ป.2/7 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
10 ธันวาคม 

2557 
มหกรรมกรีฑา 81 ป กรมพล
ศึกษา (วิ่งผลัด 8x50 ม.) 

รางวัลชนะเลิศ 

15 ด.ช. ธัญญพงศ พรพระสงฆ ป.3/2 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
10 ธันวาคม 

2557 
มหกรรมกรีฑา 81 ป กรมพล
ศึกษา (วิ่งผลัด 8x50 ม.) 

รางวัลชนะเลิศ 

16 ด.ช. วรุตม เอกศรี

สมบูรณ 
ป.3/3 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
10 ธันวาคม 

2557 
มหกรรมกรีฑา 81 ป กรมพล
ศึกษา (วิ่งผลัด 8x50 ม.) 

รางวัลชนะเลิศ 
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17 ด.ช. สิรภัทร วาทินชัย ป.3/3 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
10 ธันวาคม 

2557 
มหกรรมกรีฑา 81 ป กรมพล
ศึกษา (วิ่งผลัด 8x50 ม.) 

รางวัลชนะเลิศ 

18 ด.ช. วีรภัทร สี ป.3/6 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
10 ธันวาคม 

2557 
มหกรรมกรีฑา 81 ป กรมพล
ศึกษา (วิ่งผลัด 8x50 ม.) 

รางวัลชนะเลิศ 

19 นาย สรชา หลวงพิทักษ ม.6/3 ภาษาตางประเทศ 4 ตุลาคม 

2557 
รายการ Truevisions- The 
mall Go international 
championships 2014 

รางวัลชนะเลิศ 

20 นาย อดิศร กาญจนานันท ม.6/4 ภาษาตางประเทศ 4 ตุลาคม 

2557 
รายการ Truevisions- The 
mall Go international 
championships 2014 

รางวัลชนะเลิศ 

21 นาย พลัฏฐ โชติอัครวราธร ม.6/6 ภาษาตางประเทศ 4 ตุลาคม 

2557 
รายการ Truevisions- The 
mall Go international 
championships 2014 

รางวัลชนะเลิศ 

22 ด.ช. ธีรดนย มีมานะ ป.4/6 ศิลปะ 21 สิงหาคม 

2557 

การประกวดศิลปหัตถกรรม 
"นําส่ิงท่ีดีสูชีวิต" ครั้งท่ี 26 
ประจําป 2557 

รางวัลดีเดน 

23 ด.ช. วีรพล แสนศุภสิน ม.2/4 ศิลปะ 21 สิงหาคม 

2557 

การประกวดศิลปหัตถกรรม 
"นําส่ิงท่ีดีสูชีวิต" ครั้งท่ี 26 
ประจําป 2557 

รางวัลดีเดน 

24 ด.ช. ณภัทร อาริยวัฒน ม.2/6 ศิลปะ 21 สิงหาคม 

2557 

การประกวดศิลปหัตถกรรม 
"นําส่ิงท่ีดีสูชีวิต" ครั้งท่ี 26 
ประจําป 2557 

รางวัลดีเดน 

25 ด.ช. จักริน สุวรรณชาติ ป.2/6 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
10 ธันวาคม 

2557 
มหกรรมกรีฑา 81 ป กรมพล
ศึกษา (วิ่ง 61 เมตร) 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 1 
26 ด.ช. จักริน สุวรรณชาติ ป.2/6 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
10 ธันวาคม 

2557 
มหกรรมกรีฑา 81 ป กรมพล
ศึกษา (วิ่ง 100 เมตร) 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 1 
27 ด.ญ. ณัฐปภัสร ไชยเชษฐ ป.3/7 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
10 ธันวาคม 

2557 
มหกรรมกรีฑา 81 ป กรมพล
ศึกษา (วิ่ง 60เมตร) 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 1 
28 ด.ญ. ณัฐปภัสร ไชยเชษฐ ป.3/7 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
10 ธันวาคม 

2557 
มหกรรมกรีฑา 81 ป กรมพล
ศึกษา (วิ่ง 100 เมตร) 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 1 
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29 ด.ช. ณภัทร นรินทรสุข

สันติ 
ป.3/8 ภาษาตางประเทศ 15 มิถุนายน 

2557 

การแขงขัน แบรนดครอสเวิรด 

ชิงแชมป ประเทศไทยและ

นานาชาติครั้งท่ี 29 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 1 
30 ด.ญ. ชญานุศ

ภัฒค 
ชินนะเกิดโชค ป.4/7 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
6 เมษายน 

2557 

การแขงขันเทควันโด ยุวชน 

เยาวชน ชิงชนะเลิศแหง

ประเทศไทย ประจําป 2557  
(รุนอายุ 9-10 ป ประเภทตอสู) 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 1 

31 ด.ช. สิรัชกฤฎ ชินนะเกิดโชค ม.3/7 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
25 มีนาคม 

2558 

การแขงขันกีฬาเยาวชน

แหงชาติ ครั้งท่ี 31 จันทบูร
เกมส จ.จันทบุรี (เทควันโด) 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 1 

32 นาย ธนโชติ วิวัฒนรัตน

บุตร 
ม.4/3 ภาษาตางประเทศ 4 ตุลาคม 

2557 
รายการ Truevisions- The 
mall Go international 
championships 2014 
(ประเภท Friendship) 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 1 

33 นาย ปองพล โรจนพรพิรักษ ม.4/6 ภาษาตางประเทศ 4 ตุลาคม 

2557 
รายการ Truevisions- The 
mall Go international 
championships 2014 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 1 

34 นาย เจตวัฒน อรรถการพงษ ม.4/7 ภาษาตางประเทศ 4 ตุลาคม 

2557 
รายการ Truevisions- The 
mall Go international 
championships 2014  
(ประเภท Friendship) 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 1 

35 นาย ณัฐพงศ เลรามัญ ม.5/2 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
24 มกราคม 

2558 

การแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาแหงชาติครั้งท่ี 36 
"เชียงรายเกมส" (รอบ
ระดับประเทศ)รายการเทเบิล

เทนนิส 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 1 

36 นาย ชินกฤต ถนอมกิจชัย ม.5/8 ภาษาตางประเทศ 14 
พฤศจิกายน 

2557 

งาน "Stamford Global 
Knowledge Competition" 
ตอบปญหาความรูรอบตัว

ระดับนานาชาติ 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 1 

37 น.ส. วิธิดา จึงวิโรจน ม.6/2 ภาษาตางประเทศ 15 มิถุนายน 

2557 

การแขงขัน แบรนดครอสเวิรด 

ชิงแชมป ประเทศไทยและ

นานาชาติครั้งท่ี 29  รายการ
Word Up (ม.ปลาย) 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 1 
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38 ด.ญ. เขมจิรา กองเงิน ป.1/7 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
10 ธันวาคม 

2557 
มหกรรมกรีฑา 81 ป กรมพล
ศึกษา รายการวิ่งผลัด 8*50 
ม. (หญิง อายุ 8 ป) 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 2 

39 ด.ญ. ปริยากร เรืองอารักษ ป.1/8 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
10 ธันวาคม 

2557 
มหกรรมกรีฑา 81 ป กรมพล
ศึกษา รายการวิ่งผลัด 8*50 
ม. (หญิง อายุ 8 ป) 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 2 

40 ด.ญ. ณิชา ไชยอัชนรัตน ป.1/8 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
10 ธันวาคม 

2557 
มหกรรมกรีฑา 81 ป กรมพล
ศึกษา รายการวิ่งผลัด 8*50 
ม. (หญิง อายุ 8 ป) 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 2 

41 ด.ญ. โยษิตา แสงทองพินิจ ป.2/8 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
10 ธันวาคม 

2557 
มหกรรมกรีฑา 81 ป กรมพล
ศึกษา รายการวิ่งผลัด 8*50 
ม. (หญิง อายุ 8 ป) 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 2 

42 ด.ญ. กัญจน

รัชต 
ปตวัฒนกุล ป.2/8 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
10 ธันวาคม 

2557 
มหกรรมกรีฑา 81 ป กรมพล
ศึกษา รายการวิ่งผลัด 8*50 
ม. (หญิง อายุ 8 ป) 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 2 

43 ด.ญ. ณัฐปภัสร ไชยเชษฐ ป.3/7 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
10 ธันวาคม 

2557 
มหกรรมกรีฑา 81 ป กรมพล
ศึกษา รายการวิ่งผลัด 8*50 
ม. (หญิง อายุ 8 ป) 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 2 

44 ด.ญ. ภัชภิชา เอี่ยมเอก ป.3/8 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
10 ธันวาคม 

2557 
มหกรรมกรีฑา 81 ป กรมพล
ศึกษา รายการวิ่งผลัด 8*50 
ม. (หญิง อายุ 8 ป) 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 2 

45 ด.ช. สุเมธ วรพิมพรัตน ป.6/3 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
10 ธันวาคม 

2557 
มหกรรมกรีฑา 81 ป กรมพล
ศึกษา รายการวิ่งผลัด 4*100
ม. (ชาย อายุ 12 ป) 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 2 

46 ด.ช. กันต พูลแกว ป.6/5 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
10 ธันวาคม 

2557 
มหกรรมกรีฑา 81 ป กรมพล
ศึกษารายการวิ่งผลัด 4*100
ม. (ชาย อายุ 12 ป) 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 2 

47 ด.ช. บูรพา เอี่ยมทัศนะ ม.1/1 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
10 ธันวาคม 

2557 
มหกรรมกรีฑา 81 ป กรมพล
ศึกษา รายการวิ่งผลัด 4*100
ม. (ชาย อายุ 12 ป) 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 2 

48 ด.ช. ภูริธัช บุญทวีสวัสด์ิ ม.1/4 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
10 ธันวาคม 

2557 
มหกรรมกรีฑา 81 ป กรมพล
ศึกษา รายการวิ่งผลัด 4*100
ม. (ชาย อายุ 12 ป) 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 2 
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49 ด.ช. วิศิษฏ์ิ รัตนโสภา ป.4/2 ภาษาไทย 31 มกราคม 

2558 
กาแขงขันคําคม งาน"แม็กซ
พลอยส พัซเซิลไทยแลนด

โอเพนและคําคมชิงแชมป

ประเทศไทย" 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 2 

50 ด.ช. ชญานนท กุลวิภัชวัฒนา ป.4/5 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
4 

พฤศจิกายน 

2557 

การแขงขันกีฬาระหวาง

โรงเรียนสวนกลาง ปการศึกษา 

2557   กรมพลศึกษารายการ
เทนเบิลเทนนิส (อายุไมเกิน 

10 ป) 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 2 

51 ด.ช. นรวิชญ เมฆรุงโรจน ป.4/6 ภาษาตางประเทศ 6 กันยายน 

2557 

การแขงขันครอสเวิรดรายการ

แม็กซพลอยส เอแม็ท ชิง

แชมปประเทศไทยครั้งท่ี 9 ชิง
โลพระราชทานพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 2 

52 ด.ช. ณัฐดนย ต้ังสะสม ป.6/8 ภาษาตางประเทศ 29 
พฤศจิกายน 

2557 

งาน "แมกซพลอยส ครอส
เวิรด เกมเยาวชนนานาชาติ

และซูโดกุ" ครั้งท่ี 26 ประจําป 
2557 IQ Word Up (ประถม) 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 2 

53 ด.ช. เซอิจิ ทาฮาระ ม.1/1 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
26 

กุมภาพันธ 

2558 

การแขงขันหุนยนต First 
Lego@League Thailand 
(Inspiration and 
Reccogalation) ชิงแชมป
ประเทศไทย 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 2 

54 ด.ช. ณัฐภัทร มัชฌิมา ม.1/4 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
26 

กุมภาพันธ 

2558 

การแขงขันหุนยนต First 
Lego@League Thailand 
(Inspiration and 
Reccogalation) ชิงแชมป
ประเทศไทย 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 

ท่ี 2 

55 ด.ช. อดิศวร

ศักก 
สุนทรไชยพงศ ม.2/4 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
26 

กุมภาพันธ 

2558 

การแขงขันหุนยนต First 
Lego@League Thailand 
(Inspiration and 
Reccogalation) ชิงแชมป
ประเทศไทย 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 
ท่ี 2 
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56 ด.ช. ปณณ

วิชญ 
ตันสกุล ม.2/4 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
26 

กุมภาพันธ 

2558 

การแขงขันหุนยนต First 
Lego@League Thailand 
(Inspiration and 
Reccogalation) ชิงแชมป
ประเทศไทย 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 
ท่ี 2 

57 ด.ช. อมรเดช พงศาโรจน

วิทย 
ม.3/3 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
26 

กุมภาพันธ 

2558 

การแขงขันหุนยนต First 
Lego@League Thailand 
(Inspiration and 
Reccogalation) ชิงแชมป
ประเทศไทย 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 
ท่ี 2 

58 นาย ธนภูมิ ปรัชเจริญว

นิชย 
ม.4/2 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
26 

กุมภาพันธ 

2558 

การแขงขันหุนยนต First 
Lego@League Thailand 
(Inspiration and 
Reccogalation) ชิงแชมป
ประเทศไทย 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 
ท่ี 2 

59 นาย ยศวีร เลิศถิรธนพงศ ม.4/4 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
26 

กุมภาพันธ 

2558 

การแขงขันหุนยนต First 
Lego@League Thailand 
(Inspiration and 
Reccogalation) ชิงแชมป
ประเทศไทย 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 
ท่ี 2 

60 นาย ทชากร ใจวรรณา ม.4/4 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
26 

กุมภาพันธ 

2558 

การแขงขันหุนยนต First 
Lego@League Thailand 
(Inspiration and 
Reccogalation) ชิงแชมป
ประเทศไทย 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 
ท่ี 2 

61 นาย อธิวัฒน สวัสด์ิสิริเดช ม.4/7 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
26 

กุมภาพันธ 

2558 

การแขงขันหุนยนต First 
Lego@League Thailand 
(Inspiration and 
Reccogalation) ชิงแชมป
ประเทศไทย 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 
ท่ี 2 

62 นาย ทักษดนัย จิระวาณิชยกุล ม.5/1 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
26 

กุมภาพันธ 

2558 

การแขงขันหุนยนต First 
Lego@League Thailand 
(Inspiration and 
Reccogalation) ชิงแชมป
ประเทศไทย 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 
ท่ี 2 
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63 ด.ช. ยศภัทร จิรวิภาพันธุ ม.3/6 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
4 

พฤศจิกายน 

2557 

การแขงขันกีฬาระหวาง

โรงเรียนสวนกลาง ปการศึกษา 

2557   กรมพลศึกษารายการ
เทเบิลเทนนิส (อายุไมเกิน 14 
ป) 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 
ท่ี 2 

64 ด.ช. สิรัชกฤฎ ชินนะเกิดโชค ม.3/7 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
6 เมษายน 

2557 

การแขงขันเทควันโด ยุวชน 

เยาวชน ชิงชนะเลิศแหง

ประเทศไทย ประจําป 2557 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 
ท่ี 2 

65 ด.ช. สิรัชกฤฎ ชินนะเกิดโชค ม.3/7 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
12 ตุลาคม 

2557 

การแขงขันเทควันโด รายการ 

เทควันโด ชิงชนะเลิศแหง

ประเทศไทยรุนประชาชน 

ประจําป 2557 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 
ท่ี 2 

66 ด.ช. สิรัชกฤฎ ชินนะเกิดโชค ม.3/7 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
5 

พฤศจิกายน 

2557 

การแขงขันเทควันโด รายการ 

Thailand Open 
International Taekwondo 
Championship 2014 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 
ท่ี 2 

67 ด.ญ. ปยมน นนทรักษชัย

ศร 
ม.3/8 ภาษาตางประเทศ 6 กันยายน 

2557 

การแขงขันครอสเวิรดรายการ

แม็กซพลอยส เอแม็ท ชิง

แชมปประเทศไทยครั้งท่ี 9 ชิง
โลพระราชทานพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 
ท่ี 2 

68 ด.ญ. ปยมน นนทรักษชัย

ศร 
ม.3/8 ภาษาตางประเทศ 29 

พฤศจิกายน 

2557 

งาน "แมกซพลอยส ครอส
เวิรด เกมเยาวชนนานาชาติ

และซูโดกุ" ครั้งท่ี 26 ประจําป 
2557 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 
ท่ี 2 

69 น.ส. จรรยพร จํารัสแสง ม.4/4 หนวยงาน 3 กรกฎาคม 

2557 
การแขงขัน  Thailand hip 
hop dance championship 
2014 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 
ท่ี 2 

70 นาย จิตติพร หมีทอง ม.6/2 ภาษาไทย 31 มกราคม 

2558 
กาแขงขันคําคม งาน"แม็กซ
พลอยส พัซเซิลไทยแลนด

โอเพนและคําคมชิงแชมป

ประเทศไทย" 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 
ท่ี 2 

71 ด.ช. สรชัช ภูมิดาธนาพร ป.2/5 คณิตศาสตร 23 สิงหาคม 

2557 

การแขงขันคณิตคิดเร็วชิง

แชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 

15/2557 

เหรียญทอง 
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72 ด.ช. ทยากร สุวานิช ป.2/2 คณิตศาสตร 16 
พฤศจิกายน 

2557 

การแขงขันชิงแชมปการคิด

และแกปญหาคณิตศาสตร 

ครั้งท่ี 15 

เหรียญทอง 

73 ด.ช. วรินทร อรรฆยากร ป.2/4 คณิตศาสตร 16 
พฤศจิกายน 

2557 

การแขงขันชิงแชมปการคิด

และแกปญหาคณิตศาสตร 

ครั้งท่ี 15 

เหรียญทอง 

74 ด.ช. ณัฐวรรธน แสงสิทธิชัย ป.2/8 คณิตศาสตร 16 
พฤศจิกายน 

2557 

การแขงขันชิงแชมปการคิด

และแกปญหาคณิตศาสตร 

ครั้งท่ี 15 

เหรียญทอง 

75 ด.ช. ธีรธวัช วิรุฬหะรัตน ป.4/5 คณิตศาสตร 16 
พฤศจิกายน 

2557 

การแขงขันชิงแชมปการคิด

และแกปญหาคณิตศาสตร 

ครั้งท่ี 15 

เหรียญทอง 

76 ด.ช. ทยากร สุวานิช ป.2/2 คณิตศาสตร 1 มกราคม 

2558 

โครงการประเมินและพัฒนาสู

ความเปนเลิศทางคณิตศาสตร

และวิทยาศาสตร (TEDET) 
ระดับประถมศึกษา ประจําป 

พ.ศ. 2557  รายการ
คณิตศาสตร 

เหรียญทอง 

77 ด.ช. นรวิชญ เมฆรุงโรจน ป.4/6 ภาษาตางประเทศ 29 
พฤศจิกายน 

2557 

งาน "แมกซพลอยส ครอส
เวิรด เกมเยาวชนนานาชาติ

และซูโดกุ" ครั้งท่ี 26 ประจําป 
2557 

เหรียญทอง 

78 นาย กูเกียรติ คุณพาณิชย

โชติ 
ม.5/1 ภาษาตางประเทศ 29 

พฤศจิกายน 

2557 

งาน "แมกซพลอยส ครอส
เวิรด เกมเยาวชนนานาชาติ

และซูโดกุ" ครั้งท่ี 26 ประจําป 
2557 

เหรียญทอง 

79 ด.ช. ธนาสิริ แสงอุทัย ป.2/5 คณิตศาสตร 16 
พฤศจิกายน 

2557 

การแขงขันชิงแชมปการคิด

และแกปญหาคณิตศาสตร 

ครั้งท่ี 15 

เหรียญเงิน 

80 ด.ช. เธียรวิชญ สุขแสงจันทร ป.4/1 คณิตศาสตร 16 
พฤศจิกายน 

2557 

การแขงขันชิงแชมปการคิด

และแกปญหาคณิตศาสตร 

ครั้งท่ี 15 

เหรียญเงิน 

81 ด.ช. จิตรภาณุ อรุโณทัย ป.4/3 คณิตศาสตร 16 
พฤศจิกายน 

2557 

การแขงขันชิงแชมปการคิด

และแกปญหาคณิตศาสตร 

ครั้งท่ี 15 

เหรียญเงิน 
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82 ด.ช. ภูมินทร เจริญมงคล

วาณิช 
ป.4/6 คณิตศาสตร 16 

พฤศจิกายน 

2557 

การแขงขันชิงแชมปการคิด

และแกปญหาคณิตศาสตร 

ครั้งท่ี 15 

เหรียญเงิน 

83 ด.ช. ปภัช สมุทรพุทธา ป.4/8 คณิตศาสตร 16 
พฤศจิกายน 

2557 

การแขงขันชิงแชมปการคิด

และแกปญหาคณิตศาสตร 

ครั้งท่ี 15 

เหรียญเงิน 

84 ด.ช. ธราดร ทองจันทรา ป.6/6 คณิตศาสตร 16 
พฤศจิกายน 

2557 

การแขงขันชิงแชมปการคิด

และแกปญหาคณิตศาสตร 

ครั้งท่ี 15 

เหรียญเงิน 

85 ด.ช. ศุภวิศว ต้ังสะสม ม.3/7 คณิตศาสตร 16 
พฤศจิกายน 

2557 

การแขงขันชิงแชมปการคิด

และแกปญหาคณิตศาสตร 

ครั้งท่ี 15 

เหรียญเงิน 

86 ด.ช. ษมานันท ม่ิงมาลัยรักษ ป.6/1 คณิตศาสตร 14 มีนาคม 

2558 

การสอบแขงขันทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 

2558 (ระดับประเทศ) 

เหรียญเงิน 

87 ด.ช. ชนนชิตต ประดิษฐพงษ ป.6/4 วิทยาศาสตร 14 มีนาคม 

2558 

การสอบแขงขันทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 

2558 (ระดับประเทศ) 

เหรียญเงิน 

88 ด.ช. พัสกร บุหงามงคล ป.6/4 วิทยาศาสตร 14 มีนาคม 

2558 

การสอบแขงขันทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 

2558 (ระดับประเทศ) 

เหรียญเงิน 

89 ด.ช. ธีรธวัช วิรุฬหะรัตน ป.4/5 คณิตศาสตร 14 มีนาคม 

2558 

การสอบแขงขันทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 

2558 (ระดับประเทศ)รายการ

คณิตศาสตร 

เหรียญเงิน 

90 ด.ช. ภูมิ ศุภนาม ป.2/3 คณิตศาสตร 16 
พฤศจิกายน 

2557 

การแขงขันชิงแชมปการคิด

และแกปญหาคณิตศาสตร 

ครั้งท่ี 15 

เหรียญทองแดง 

91 ด.ช. นพนิธ โทการกุล ป.4/2 คณิตศาสตร 16 
พฤศจิกายน 

2557 

การแขงขันชิงแชมปการคิด

และแกปญหาคณิตศาสตร 

ครั้งท่ี 15 

เหรียญทองแดง 

92 ด.ช. วรากร เดชาวรานุภาพ ป.4/4 คณิตศาสตร 16 
พฤศจิกายน 

2557 

การแขงขันชิงแชมปการคิด

และแกปญหาคณิตศาสตร 

ครั้งท่ี 15 

เหรียญทองแดง 
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93 ด.ช. นนทิพัทธ พัฒนาสุทธิ

นนท 
ป.6/4 คณิตศาสตร 16 

พฤศจิกายน 

2557 

การแขงขันชิงแชมปการคิด

และแกปญหาคณิตศาสตร 

ครั้งท่ี 15 

เหรียญทองแดง 

94 ด.ช. เดชาธร หฤหรรษชโน

โนดม 
ม.1/6 คณิตศาสตร 16 

พฤศจิกายน 

2557 

การแขงขันชิงแชมปการคิด

และแกปญหาคณิตศาสตร 

ครั้งท่ี 15 

เหรียญทองแดง 

95 ด.ช. พงษบุ

ริศร 
วองไชยกุล ป.4/5 คณิตศาสตร 14 มีนาคม 

2558 

การสอบแขงขันทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 

2558 (ระดับประเทศ) 

เหรียญทองแดง 

96 ด.ช. ศุภกิต กิจเกษตร

ไพศาล 
ป.4/5 วิทยาศาสตร 14 มีนาคม 

2558 

การสอบแขงขันทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 

2558 (ระดับประเทศ) 

เหรียญทองแดง 

97 ด.ช. อิศเรศน อิศวเรศตระ

กูล 
ป.6/3 คณิตศาสตร 14 มีนาคม 

2558 

การสอบแขงขันทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 

2558 (ระดับประเทศ) 

เหรียญทองแดง 

98 ด.ช. ปรัชญา สุธีสวัสด์ิ ป.6/4 วิทยาศาสตร 14 มีนาคม 

2558 

การสอบแขงขันทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 

2558 (ระดับประเทศ) 

เหรียญทองแดง 

99 ด.ช. ปฏิพัทธ ตวงหิรัญโชติ ป.6/5 คณิตศาสตร 14 มีนาคม 

2558 

การสอบแขงขันทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 

2558 (ระดับประเทศ) 

เหรียญทองแดง 

100 นาย กูเกียรติ คุณพาณิชย

โชติ 
ม.5/1 ภาษาตางประเทศ 29 สิงหาคม 

2557 

การแขงขันครอสเวิรด 

นานาชาติ (ไดคัดเลือกเปน
ตัวแทนเยาวชนไทยติดอันดับ 

1 ใน 11 คน) 

เปนตัวแทน

ประเทศ 

101 นาย นฤดล อัศวเรืองศรี ม.6/5 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
21 

พฤษภาคม 

2557 

การแขงขันกรีฑา YOUTH 
OLYMPIC GAMES 2014 
(คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย) 

เปนตัวแทน

ประเทศ 

102 ด.ช. อภิมงคล ธีระภาพพันธ ป.3/7 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
30 สิงหาคม 

2557 

การแขงขันเศรษฐศาสตรเพชร

ยอดมงกุฎ ในหัวขอ "เงิน ทอง

ของมีคา และปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง" ครั้งท่ี 6 

ผานการคัดเลือก

เขารอบ 2 

103 นาย วีรเศรษฐ พนาสุวรรณ

กุล 
ม.4/2 วิทยาศาสตร 24 กันยายน 

2557 

การสอบคัดเลือกนักเรียน

โอลิมปกวิชาการ คาย 1 ป
การศึกษา 2557 

ผานเขาอบรม 
คาย 1 



 
 

  

26 

104 นาย พัศวีร มะลิแยม ม.5/1 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
24 กันยายน 

2557 

การสอบคัดเลือกนักเรียน

โอลิมปกวิชาการ คาย 1 ป
การศึกษา 2557 

ผานเขาอบรม 
คาย 1 

105 นาย สรัล พิชญเสถียร ม.5/1 คณิตศาสตร 25 ธันวาคม 

2557 

การสอบคัดเลือกนักเรียน

โอลิมปกวิชาการ คาย 2 ป
การศึกษา 2557 

ผานเขาอบรม 
คาย 1 

106 นาย ธนพล ปานะรัตน ม.5/3 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
24 กันยายน 

2557 

การสอบคัดเลือกนักเรียน

โอลิมปกวิชาการ คาย 1 ป
การศึกษา 2557 

ผานเขาอบรม 
คาย 1 

107 นาย พสิษฐ ประคัลภวงศ ม.5/3 วิทยาศาสตร 24 กันยายน 

2557 

การสอบคัดเลือกนักเรียน

โอลิมปกวิชาการ คาย 1 ป
การศึกษา 2557 

ผานเขาอบรม 
คาย 1 

108 น.ส. ชนินาถ เอี่ยวสานุรักษ ม.5/4 วิทยาศาสตร 24 กันยายน 

2557 

การสอบคัดเลือกนักเรียน

โอลิมปกวิชาการ คาย 1 ป
การศึกษา 2557 

ผานเขาอบรม 
คาย 1 

109 นาย ทิวัตถ โภชนมาก ม.5/4 วิทยาศาสตร 24 กันยายน 

2557 

การสอบคัดเลือกนักเรียน

โอลิมปกวิชาการ คาย 1 ป
การศึกษา 2557 

ผานเขาอบรม 
คาย 1 

110 นาย พีรยุทธ กุลวรกุล

พิทักษ 
ม.5/4 วิทยาศาสตร 24 กันยายน 

2557 

การสอบคัดเลือกนักเรียน

โอลิมปกวิชาการ คาย 1 ป
การศึกษา 2557 

ผานเขาอบรม 
คาย 1 

111 นาย วีรเศรษฐ พนาสุวรรณ

กุล 
ม.4/2 วิทยาศาสตร 25 ธันวาคม 

2557 

การสอบคัดเลือกนักเรียน

โอลิมปกวิชาการ คาย 2 ป
การศึกษา 2557 

ผานเขาอบรม 
คาย 2 

112 นาย สรัล พิชญเสถียร ม.5/1 คณิตศาสตร 24 กันยายน 

2557 

การสอบคัดเลือกนักเรียน

โอลิมปกวิชาการ คาย 1 ป
การศึกษา 2557 

ผานเขาอบรม 
คาย 2 

113 นาย พัศวีร มะลิแยม ม.5/1 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
25 ธันวาคม 

2557 

การสอบคัดเลือกนักเรียน

โอลิมปกวิชาการ คาย 2 ป
การศึกษา 2557 

ผานเขาอบรม 
คาย 2 

114 นาย ธนพล ปานะรัตน ม.5/3 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
25 ธันวาคม 

2557 

การสอบคัดเลือกนักเรียน

โอลิมปกวิชาการ คาย 2 ป
การศึกษา 2557 

ผานเขาอบรม 
คาย 2 

115 นาย พสิษฐ ประคัลภวงศ ม.5/3 วิทยาศาสตร 25 ธันวาคม 

2557 

การสอบคัดเลือกนักเรียน

โอลิมปกวิชาการ คาย 2 ป
การศึกษา 2557 

ผานเขาอบรม 
คาย 2 
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116 น.ส. ชนินาถ เอี่ยวสานุรักษ ม.5/4 วิทยาศาสตร 25 ธันวาคม 

2557 

การสอบคัดเลือกนักเรียน

โอลิมปกวิชาการ คาย 2 ป
การศึกษา 2557 

ผานเขาอบรม 
คาย 2 

117 นาย พีรยุทธ กุลวรกุล

พิทักษ 
ม.5/4 วิทยาศาสตร 25 ธันวาคม 

2557 

การสอบคัดเลือกนักเรียน

โอลิมปกวิชาการ คาย 2 ป
การศึกษา 2557 

ผานเขาอบรม 
คาย 2 

118 นาย ทิวัตถ โภชนมาก ม.5/4 วิทยาศาสตร 25 ธันวาคม 

2557 

การสอบคัดเลือกนักเรียน

โอลิมปกวิชาการ คาย 2 ป
การศึกษา 2557 

ผานเขาอบรม 
คาย 2 
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สารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน  
 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน  

 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนแตละรายวิชาในการปการศึกษา 2557 
 
กลุมสาระ 

 

ภาษา 

ไทย 

คณิต 

ศาสตร 

วิทยา 

ศาสตร 

สังคม 

ศึกษาฯ 

สุข 

ศึกษาฯ 

ศิลปะ 

ดนตรี 

การงาน 

อาชีพฯ 

ภาษาตาง 

ประเทศ 

เฉล่ีย 

รอยละ 

 ประถมศึกษาปท่ี 1 94.22 93.92 94.38 95.97 100.00 100.00 99.54 87.54 95.70 

 ประถมศึกษาปท่ี 2 83.43 87.50 82.87 89.82 96.07 100.00 98.17 78.56 89.55 

 ประถมศึกษาปท่ี 3 94.07 86.35 81.60 86.05 96.14 100.00 94.51 84.77 90.44 

 ประถมศึกษาปท่ี 4 94.17 83.33 80.42 87.57 98.61 98.61 99.72 87.31 91.22 

 ประถมศึกษาปท่ี 5 84.10 72.94 69.27 91.51 78.29 100.00 82.57 72.88 81.44 

 ประถมศึกษาปท่ี 6 83.99 57.87 80.34 89.54 97.47 99.72 88.76 62.92 82.58 

 มัธยมศึกษาปท่ี 1 73.39 47.47 53.15 56.29 99.18 95.35 81.26 62.06 71.02 

 มัธยมศึกษาปท่ี 2 80.93 45.01 61.93 92.05 100.00 84.47 84.47 70.64 77.44 

 มัธยมศึกษาปท่ี 3 60.64 34.29 48.93 80.52 98.57 96.00 92.36 62.45 71.72 

 มัธยมศึกษาปท่ี 4 75.25 66.28 73.67 81.72 95.43 99.18 76.25 77.04 80.60 

 มัธยมศึกษาปท่ี 5 68.93 52.98 71.19 76.74 94.08 97.06 76.62 60.39 74.75 

 มัธยมศึกษาปท่ี 6 79.19 78.18 82.81 88.15 97.88 97.60 99.32 93.22 89.54 

รวมเฉลี่ยรอยละ 81.02 67.18 73.38 84.66 95.98 97.33 89.46 74.98 83.00 

 

แผนภูมิผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนระดับดีแตละรายวิชา  (เกรด 3 และ 4) ปการศึกษา 2557 
ช้ันประถมศึกษาปที 1 – มัธยมศึกษาปท่ี 6 
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1.2 การเปรียบเทียบสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนป ระหวาง 2556 กับ 2557 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
รอยละของจํานวนนกัเรียนท่ีไดระดับผลการเรียน 3-4 

ป 2556 ป 2557 

ภาษาไทย 81.91 81.02 

คณิตศาสตร 69.05 67.18 

วิทยาศาสตร 73.72 73.38 

สังคมศึกษาฯ 82.82 84.66 

สุขศึกษา-พลศึกษา 96.06 95.98 

ศิลปะ 97.35 97.33 

การงานอาชีพฯ 92.06 89.46 

ภาษาตางประเทศ 76.69 74.98 

 

1.3 การเปรียบเทียบสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนป ระหวาง 2556 กับ 2557 
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1.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับ 3-4  ชวงชัน้ท่ี 1 และชวงชัน้ท่ี 2 

 

 
  

1.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับ 3-4 ชวงชัน้ท่ี 3 
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1.6 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับ 3-4 ชวงชัน้ท่ี 4 
 

 
 
 
 

2.  รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตร   
ตารางแสดงผูท่ีเรียนจบหลักสูตร ในปการศึกษา 2557 

ช้ัน 
จบหลักสูตร 

จํานวน รอยละ 

ป.6 425 100.00 

ม.3 345 100.00 

ม.6 357 100.00 

 

  
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 พัฒนาอยางรอบดานเพื่อความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และ
สังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม 

สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข พัฒนาผูเรียนใหใชองคความรู   
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 แบงเปน 3 ลักษณะ ดังน้ี 

 
4.1 กิจกรรมแนะแนว  
เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา 

กําหนดเปาหมาย วางแผนชวีิตท้ังดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม นอกจากน้ียังชวยใหครู
รูจักและเขาใจผูเรียน ท้ังยังเปนกิจกรรมท่ีชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน 
 
  4.2 กิจกรรมนกัเรียน 
  เปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนําผูตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การ

รูจักแกปญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน   เอื้ออาทร และสมานฉันท  โดยจัดให

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

ตามตารางดังน้ี 

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 / เนตรนารี 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 - 

2.2 กิจกรรม ชุมชน / ชมรม 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน 
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

รวม 160 160 160 160 160 160 160 160 160 120 

 
แผนผังการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

 
 

กิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน 

ประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

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

ซอมเสริม 

ผาน

ไมผาน 

สงผลการประเมิน 
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4.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  
     เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสงัคม ชุมชน และทองถิ่นตามความสนใจใน

ลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรม

อาสาพัฒนาตาง ๆ  กิจกรรมสรางสรรคสงัคม 

5. นักเรียนท่ีไดรับใบประกาศเกียรติคุณนักเรียนเรยีนดี ประจําปการศึกษา 2557 

ตารางแสดงจํานวนนักเรียนท่ีไดรับใบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ประจําปการศึกษา 2557 

ช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

ท้ังหมด 
รางวัลเกียรติบัตร 

เรียนดี 
รอยละรางวัลเกียรติ

บัตรเรียนดี 

รางวัลเกียรติบัตร 
เรียนดีติดตอกัน 3 ป 

รอยละของ

เกียรติ 3 ป 
รวม 

ป.1 333 171 51.35   171 

ป.2 361 113 31.30   113 

ป.3 336 39 11.61 91 27.08 130 

ป.4 362 149 41.16   149 

ป.5 328 67 20.43   67 

ป.6 361 11 3.05 36 9.97 47 

ม.1 367 57 15.53   57 

ม.2 360 82 22.78   82 

ม.3 348 10 2.87 20 5.75 30 

ม.4 387 69 17.83   69 

ม.5 415 57 13.73   57 

ม.6 427 72 16.86 54 12.65 126 

รวม 4385 897 201 1098 
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6. จํานวนนกัเรียนท่ีเขารวมการแขงขันภายนอกและไดรับรางวัล 
   

สรุปผลการสงนกัเรียนเขารวมแขงขันภายนอก  ปการศึกษา 2557 

จากผลการแขงขันท่ีไดรับจํานวน  360   รายการแยกเปนระดับการแขงขันไดดังนี้ 

ลําดับท่ี ระดับการแขงขัน จํานวนท่ีเขาแขงขัน จํานวนท่ีไดรับรางวัล 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 ระดับเขตพ้ืนท่ี 147 141 95.92 

6 ระดับโรงเรียน 90 50 55.56 

  รวม 411 360 87.59 

 

แผนภูมิแสดงผลการสงนักเรียนเขารวมแขงขันภายนอก ปการศึกษา 2557 
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สารสนเทศเพ่ือการบรหิารงานวิชาการ 

 

1 หลักสูตรและการเรียนการสอน 
  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1- 6 
2. ช้ันเรียน/หองเรียน 

 - ทําการเปดการเรียนการสอนต้ังแตชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6  มีหองเรียนดังตอไปน้ี 
 

ระดับช้ัน จํานวนหอง ระดับช้ัน จํานวนหอง 

ประถมศึกษาปท่ี 1 8 มัธยมศึกษาปท่ี 1 8 

ประถมศึกษาปท่ี 2 8 มัธยมศึกษาปท่ี 2 8 

ประถมศึกษาปท่ี 3 8 มัธยมศึกษาปท่ี 3 8 

ชวงช้ันท่ี 1 24 ชวงช้ันท่ี 3 24 

ประถมศึกษาปท่ี 4 8 มัธยมศึกษาปท่ี 4 9 

ประถมศึกษาปท่ี 5 8 มัธยมศึกษาปท่ี 5 9 

ประถมศึกษาปท่ี 6 8 มัธยมศึกษาปท่ี 6 9 

ชวงช้ันท่ี 2 24 ชวงช้ันท่ี 4 27 

รวมท้ังสิ้น 99 
ตารางแสดงจํานวนหอง ปการศึกษา 2557 

 

3. สาระการเรียนรู 
จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเปดสอน 8 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก  
 1. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 2. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 3. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 4. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 5. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   
 6. กลุมสาระการเรียนรูการงานและเทคโนโลย ี
 7. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 8. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) 
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4. การจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียนทุกช้ันป 
 จํานวนช่ัวโมงท่ีจัดใหเรียนตอป 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 3   จํานวน 1,400 ชัว่โมง 

   ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 – 6   จํานวน 1,400 ชัว่โมง 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 2   จํานวน 1,360 ชัว่โมง 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   จํานวน 1,560 ชัว่โมง 
   

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

   แผนการเรียน  คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ จํานวน 1,600 ชัว่โมง 

   แผนการเรียน  อังกฤษ- ภาษาจีน  จํานวน 1,600 ชัว่โมง 
   

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
   แผนการเรียน  วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร จํานวน 1,560 ชัว่โมง 

   แผนการเรียน  คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ จํานวน 1,560 ชัว่โมง 

   แผนการเรียน  อังกฤษ- ภาษาจีน  จํานวน 1,560 ชัว่โมง 
 
 4.1 หลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น / ผูเรียน 
  ความสอดคลองของหลกัสูตรกบัความตองการของทองถิ่น / ผูเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่นตามความตองการของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ซึ่งทางโรงเรียน

ไดเปดใหนักเรียนเขาเรียนตามความสนใจ ในรูปของกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังตอไปน้ี 
  

ตารางแสดงจํานวนหลกัสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น / ผูเรียน 

ลําดับ กิจกรรม ระดับช้ัน หมายเหตุ 

1 วิชาเพิ่มเติมสอนโดยใชภาษาองักฤษเปนสื่อ ป.4 - ม.6  

2 หลักสูตรภาษาจนี ป.1 - ม.6 

นักเรียนท้ังหมด 3. ทัศนศึกษานอกสถานท่ี ป.1 -ม.6 

4. กิจกรรมชมรม  ป.1 - ม.6 

 

 4.2 การวัดผลและประเมินผลเพ่ือ 
 2.1 การปรับปรุงพัฒนาผูเรียน 

 2.2  การจัดการเรียนการสอน 
 2.3 การตัดสินผลการเรียน 
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4.3 การพัฒนากิจกรรมแนะแนว 
 สภาพการการจัดบริการแนะแนว มีหนาท่ีและความรับผิดชอบการปฏิบัติงานแนะแนวใหดําเนินไป

อยางถูกตองเรียบรอย ปรับปรุง แกไขปญหาและดําเนินการใหมีประสิทธิภาพ โดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบ

ดําเนินการดังน้ี 
รายงานผลการจัดกิจกรรมแนะแนว 

- ชวยใหการจัดการเรียนในโรงเรียนสมบูรณขึ้น 
- ชวยใหนักเรียนมีแนวทางการเลือกการเรียนและกิจกรรมไดเหมาะสม 
- เจตคติและทักษะท่ีไดรับการฝกฝนจะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และการปฏิบัติท่ี   

    เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ 
- นักเรียนสามารถเลือกศึกษาตอตามความถนัดและตามความสนใจของตนเอง 
- ชวยใหครูไดรูจักใกลชิดนักเรยีนมากขึ้น ชวยปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ ไดทันทวงที    
  ตลอดจนสามารถสงเสริมพัฒนานักเรียนไดตามศักยภาพ 

 
 4.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 การเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีความสําคัญกับเรียนเปนอยางมากนักเรียนตองรวมกจิกรรมน้ัน ๆ ใหครบ

ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด กิจกรรมชมรมเปนกิจกรรมท่ีนักเรียนตองเขารวมทํากิจกรรม โดยเลือกเขารวมชมรม

ใดชมรมหน่ึงตามความสนใจ ดังน้ันปการศึกษา 2557  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการไดเปดใหนักเรียนสมัครเขา

ชมรมท้ังหมดสามารถสรุปไดดังน้ี 
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    ตารางสรปุจํานวนชมรม ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2557 
 

กลุมสาระ ระดับช้ัน รวม 

ประถม มัธยม 

ภาษาไทย 6 6 12 

คณิตศาสตร 7 9 16 

วิทยาศาสตร 6 10 16 

สังคมศึกษาฯ 3 5 8 

สุขศึกษาฯ 7 5 12 

ศิลปะ 8 9 17 

การงาน 6 6 12 

ภาษาตางประเทศ 4 13 17 

แนะแนว 2 3 5 

หนวยงาน 3 10 13 

บูรณาการ 2  - 2 

นักเรียนต้ังเอง  - 1 1 

รวม 54 77 131 
 

    กราฟสรุปจํานวนชมรม ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2557 
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41 

4.3 ผลการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
      ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งประเมินจาก 

 1. เวลาเรียน  

 2. กิจกรรม  
 

แสดงผลการพัฒนาผูเรียนตามกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปการศึกษา 2557 
 

ช้ัน 
จํานวน

นักเรียน 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชมรม กิจกรรมลูกเสือ 
เฉล่ียรวม 
(รอยละ) 

ผาน 
(รอยละ) 

ไมผาน 
(รอยละ) 

ผาน 
(รอยละ) 

ไมผาน 
(รอยละ) 

ผาน 
(รอยละ) 

ไมผาน 
(รอยละ) 

ป.1 333 - - 100 0 100 0 100 

ป.2 361 - - 100 0 100 0 100 

ป.3 336 - - 100 0 100 0 100 

ป.4 362 100 0 100 0 100 0 100 

ป.5 328 100 0 100 0 100 0 100 

ป.6 361 100 0 100 0 100 0 100 

ม.1 367 100 0 100 0 100 0 100 

ม.2 360 100 0 100 0 100 0 100 

ม.3 348 100 0 100 0 100 0 100 

ม.4 387 100 0 100 0 100 0 100 

ม.5 415 100 0 100 0 100 0 100 

ม.6 427 100 0 100 0 100 0 100 
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แสดงผลการพัฒนาผูเรียนตามกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปการศึกษา 2557 
 

ช้ัน จํานวนนักเรียน 

การอาน คิดวิเคราะห  
และการเขียนส่ือความ 

ระดับดีข้ึนไป 
เฉล่ียรวม (รอยละ) 

ดีเย่ียม ดี  ผาน ไมผาน 

ป.1 333 290 38 5 - 98.50 

ป.2 361 361 0 0 - 100.00 

ป.3 336 278 52 6 - 98.21 

ป.4 362 278 44 40 - 88.95 

ป.5 328 285 34 9 - 97.26 

ป.6 361 303 43 15 - 95.84 

ม.1 367 250 106 11 - 97.00 

ม.2 360 240 111 9 - 97.50 

ม.3 348 209 134 5 - 98.56 

ม.4 387 348 39 0 - 100.00 

ม.5 415 309 94 12 - 97.11 

ม.6 427 313 107 7 - 98.63 

ขอมูล  ณ วันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2558 

5. การวิจัย 
 โรงเรียนอัสสัมชญัสมุทรปราการสงเสริมใหมีการวิจัยระดับโรงเรยีนทุกป และกําหนดใหครูมีงานวิจัยในชั้นเรียน 

เพื่อนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน อยางตอเน่ืองทุกป 
5.1 ผลงานของครูท่ีเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน 

ตารางแสดงจํานวนเลมงานวิจัยในชั้นเรียนของครู ประจําปการศึกษา 2557 

รายการ จํานวน รอยละ 

รายงานวิจัยในชัน้เรียนคุณครูผูสอน 176 98.32 

  

5.2 ผลงานของครูท่ีเกี่ยวกับการวิจัยระดับโรงเรียน 
 

ตารางแสดงจํานวนเลมงานวิจัยระดับโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2557 

รายการ จํานวน รอยละ 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 100 
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สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
1. สภาพการบริหารและการจัดการ 
ปรัชญา/คําขวัญ/คติพจน 

ปรัชญา/ Philosophy 
1. จุดมุงหมายของชวีิตคือการรูจักสัจธรรมและการเขาถึงองคสจัธรรมสูงสุดซึง่เปนบอเกิดของชวีิต 
   The goal of life is to realize spiritual truth which will lead to a new spiritual life. 
2. มนุษยทุกคนตองทํางาน ความวิริยะ อุตสาหะ เปนหนทางไปสูความสําเร็จ 
   All mankind needs to work, diligence leads to success. 
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 อุตสาหะและยึดม่ันในสัจธรรม 
Be Smart, Disciplined, Social Conscious. Work Hard, Persevere and Abiding by the Truth. 
เอกลักษณ/ Uniqueness 
มุงสูมาตรฐานสากล Towards International Standard 

พันธกิจ 

1. จัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสนุทรียภาพ 
2. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
3. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
4. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค   ตัดสินใจ  แกปญหาไดอยางมี

สติสมเหตุผล 
5. พัฒนาผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 

6. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติท่ีดีตอ

อาชีพสุจริต 

6. (BSG)จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียน “ยึดม่ันสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะและรับผิดชอบตอสังคม” 
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7. สงเสริมและพัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

8. สงเสริมและพัฒนาใหผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

9. สงเสริมและพัฒนาใหคณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

10. สงเสริมและพัฒนาใหสถานศึกษามีการจัดหลักสตูร และกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน   

อยางรอบดาน 

11. สงเสริมและพัฒนาใหสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม การบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มีจัด

บรรยากาศและสภาพแวดลอมตามกฎบัตรการศึกษามงฟอรต 

12. สงเสริมและพัฒนาใหสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงและ

ดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

13. สงเสริมและพัฒนาใหสถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน  ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู  ผนึกพลัง

เชื่อมโยง การดําเนินงานและการพัฒนารวมกับบุคคล องคกรตางๆ ตลอดจน ใหการสนับสนุนตอบรรดาผูท่ีดอย
โอกาสตางๆ 

14. สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียน รักดี มีวินัย ใสใจสังคม มีวิริยะ อุตสาหะและยึดม่ันในสัจธรรม 

15. สงเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริม

สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
เปาหมาย 

1. จัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสนุทรียภาพ 
2. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
3. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
4. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค   ตัดสินใจ  แกปญหาไดอยาง 

มีสติสมเหตุผล 
5. พัฒนาผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 

6. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติท่ีดี    

ตออาชีพสุจริต 

6. (BSG)จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียน “ยึดม่ันสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะและรับผิดชอบตอสังคม” 
7. สงเสริมและพัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

8. สงเสริมและพัฒนาใหผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

9. สงเสริมและพัฒนาใหคณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

10. สงเสริมและพัฒนาใหสถานศึกษามีการจัดหลักสตูร และกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยาง

รอบดาน 
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11. สงเสริมและพัฒนาใหสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม การบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มีจัด

บรรยากาศและสภาพแวดลอมตามกฎบัตรการศึกษามงฟอรต 

12. สงเสริมและพัฒนาใหสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงและ

ดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

13. สงเสริมและพัฒนาใหสถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน  ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหง 

การเรียนรู  ผนึกพลังเชือ่มโยง การดําเนินงานและการพัฒนารวมกับบุคคล องคกรตางๆตลอดจน ใหการสนับสนุน  

ตอบรรดาผูท่ีดอยโอกาสตาง 

14. สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียน รักดี มีวินัย ใสใจสังคม มีวิริยะ อุตสาหะและยึดม่ันในสัจธรรม 

15. สงเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริม

สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 
2. สภาพบรรยากาศและการเรยีนรู 
 2.1 สภาพการจดัแหลงการเรียนรู  
 โรงเรียนไดพัฒนาแหลงการเรียนรูมาโดยตลอด  ปจจุบันมีอาคารเรียน  8   หลัง  อาคารประกอบ  2  หลัง  รวม

จํานวนหองเรียนท้ังหมด 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 

 

แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน 

  แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนจําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู  (จํานวน  60 หอง/แหลง) 
ตารางแสดงแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

1. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จํานวน 3 หอง/แหลง 

 - หองรักษภาษา อาคารหลุยสมารี 
 - สวนการละเลนไทย   Inspiration Square 
 - สวนวรรณคดีไทย  

2. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน 1 หอง/แหลง 

 - หองปฏิบัติการคณิตศาสตร อาคารหลุยสมารี 
3. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จํานวน 12 หอง/แหลง 

 - สวนสมุนไพรในโรงเรียน  
 - ปลูกพืชไรดิน(Hydroponics)  
 - หองเรียนสีเขยีว    อาคารหลุยสมารี ชั้น 2 



 
 

  

46 

 - ปายชื่อตนไมในบริเวณโรงเรียน  

 - สวนวิทยาศาสตร     Inspiration Square 
 - หองปฏิบัติการชีววิทยา อาคารอัสสัมชญั ชั้น 2 

 - หองปฏิบัติการเคมี   อาคารอัสสัมชญั ชั้น 3 

 - หองปฏิบัติการฟสิกส   อาคารอัสสัมชญั ชั้น 4 

 -  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา อาคารหลุยส ชาแนล ชั้น 6 

 -  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา อาคารหลุยส ชาแนล ชั้น 6 

 -  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา  อาคารเซนตคาเบรียล ชั้น 4 

 -  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา  อาคารเซนตคาเบรียล ชั้น 4 

4. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ จํานวน 5 หอง/แหลง 

 - หองเศรษฐกจิพอเพียง อาคารหลุยสมารี 
 - สวนหนิ Inspiration Square อาคารหลุยสมารี 
 - หองวิถีไทย อาคารหลุยสมารี 
 - หองทองถ่ินของเรา อาคารหลุยสมารี 
 - หองอาเซียน   อาคารหลุยสมารี 

5. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ จํานวน 6 หอง/แหลง 

 - หองพยาบาล อาคารเซนตคาเบรียล 
 - สนามฟุตบอล  
 - สนามเปตอง  
 - Sport Center  
 - Center Court  
 - Fun & Health Land  

6. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ จํานวน 11 หอง/แหลง 

 - หองนาฏศิลป    อาคารเซนตคาเบรียล 
 - หองปฏิบัติการศิลปะ 2 หอง อาคารเซนตคาเบรียล 
 - หองดนตรีสากล  3 หอง       อาคารเซนตคาเบรียล 
 - หองดนตรีไทย  2 หอง    อาคารเซนตคาเบรียล 
 - หองโยธวาทิต    อาคารเซนตคาเบรียล 
 - หองดนตรีสากลระดับประถมศึกษา 1 อาคารมงฟอรต 
 - หองดนตรีสากลระดับประถมศึกษา 2 อาคารหลุยส ชาแนล 

7. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพีฯ จํานวน 9 หอง/แหลง 
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 - หองคอมพิวเตอร 1 อาคารเซนตมงฟอรต 
 - หองคอมพิวเตอร 2 อาคารเซนตมงฟอรต 
 - หองคอมพิวเตอร 3 อาคารเซนตมงฟอรต 
 - หองคอมพิวเตอร 4 อาคารเซนตมงฟอรต 
 - หองคอมพิวเตอร 5 อาคารเซนตมงฟอรต 
 - หองคอมพิวเตอร 6 อาคารเซนตมงฟอรต 
 - หองคอมพิวเตอร EP อาคารหลุยส ชาแนล 
 - หองพัฒนาหุนยนต Robot   อาคารหลุยสมารี 
 - หองฝกอบรมคอมพิวเตอร    อาคารอัสสัมชัญ 

8. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จํานวน 1 หอง/แหลง 

 - หอง Learning Center อาคารหลุยสมารี 
9. อ่ืนๆ  จํานวน 12 หอง/แหลง 

 - หองอภิบาล อาคารเซนตคาเบรียล ช้ัน 1 
 - หองศาสนาสัมพันธ อาคารหลุยส มารี 
 - หองแนะแนว อาคารหลุยส ชาแนล ช้ัน 1 
 - หองเกยีรติยศ อาคารหลุยส ชาแนล 
 - หองเกยีรติประวัติ อาคารหลุยส มารี 
 - หองสมุดระดับประถมศึกษา อาคารเซนตคาเบรียล 
 - หองสมุด EP  อาคารเซนตคาเบรียล 
 - หองสมุดระดับ มัธยมศึกษา อาคารอัสสัมชัญ 
 - หองเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาคารอัสสัมชัญ 
 - หองเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาคารเซนตคาเบรียล 
 - หองมินิมารท อาคารเซนตมงฟอรต ช้ัน1 
 - หองลูกเสือ / รักษาดินแดน อาคารเซนตคาเบรียล ช้ัน 1 

 
เครื่องคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมใชงาน มีท้ังหมด 700 เครื่อง 

 

คอมพิวเตอร จํานวน  (เคร่ือง) 

1.  ใชในการเรียนการสอน 385 

2.  ใชสําหรับสนับสนุนการเรียนการสอน 315 
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2.2 หองสมุด แบงเปนหองสมุดระดับประถมศึกษาและหองสมุดระดับมัธยมศึกษา 90,715เลม 
2.2.1 หองสมุดประถมศึกษา  มีหนังสือท้ังหมด 39,822 เลม  จําแนกเปน  หนังสือวิชาการ วารสาร สาร

คดี  บันเทิง อางอิง นวนิยาย และเร่ืองสั้น มีอินเตอรเน็ตบริการสําหรับการคนควาของผูเรียน 

จํานวน 19  เครื่อง 
2.2.2 หองสมุดมัธยมศึกษา  มีหนังสือท้ังหมด  44,821   เลม  จําแนกเปน  หนังสือวิชาการ วารสาร สาร

คดี  บันเทิง อางอิง นวนิยาย และเร่ืองสั้น มีอินเตอรเน็ตบริการสําหรับการคนควาของผูเรียน 

จํานวน 12  เครื่อง 

2.2.3  หองสมุด English Program  มีหนังสือท้ังหมด 7,077 เลม  จําแนกเปน  หนังสือวิชาการ 

วารสาร สารคดี  บันเทิง อางอิง  นวนิยาย และเรื่องสั้น คอมพิวเตอร  4  เครื่อง 
 

แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

ตารางแสดงแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

ท่ี สถานท่ี จังหวัด 

1. สยามโอเชี่ยนเวลิด สยามพารากอน  กรุงเทพมหานคร 

2. มาดามทุซโซ กรุงเทพมหานคร 

3. ฟารมจระเขสวนสามพราน  นครปฐม 

4. คิดสซาเนีย  กรุงเทพมหานคร 

5. ทองฟาจําลอง  กรุงเทพมหานคร 

6. สวนสามพราน Rose Garden  นครปฐม 

7. สยามนิรมิต  กรุงเทพมหานคร 
8. “NASA A HUMAN ADVENTURE THE EXHIBITION”   กรุงเทพมหานคร 
9. พิพิธภัณฑทหารอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
10. ไรทองสมบูรณ นครราชสีมา 

11. ซานโตริน่ี  เพชรบุรี 

12. สวนบวกหาด รีสอรท ชะอํา เพชรบุรี 

13. สวนสยาม  กรุงเทพมหานคร 

14. รอยัลฮลิล กอลฟแอนสปารีสอรท    นครนายก 

15. วังรีรีสอรท  นครนายก 

16. สถานสงเคราะหเด็กออนรังสิต ปทุมธานี 

17. สถานสงเคราะหคนชรารังสิต ปทุมธานี 

18. สถานสงเคราะหคนไรท่ีพึงบานกึ่งวิถีหญิง ปทุมธานี 

19. สถานสงเคราะหคนไรท่ีพึ่งบานกึ่งชาย ปทุมธานี 
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20. อุทยานพระพิฆเนศ นครนายก 

21. เขื่อนขุนดานปราการชล นครนายก 

22. วัดหลวงพอปากแดง นครนายก 

23. คายริมขอบฟา เมืองโบราณ สมุทรปราการ 

24. คายเสือปาแคมป สระบุรี 

25. คายฝกนักศึกษาวิชาทหาร กาญจนบุรี 

 

ครูภูมิปญญา 

ตารางแสดงรายช่ือ-นามสกลุ และวิชาท่ีสอน 

กิจกรรมเตรียมความพรอมผูเรียนเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา Intensive Course  

ท่ี ช่ือ นามสกลุ สอนวิชา 

1. อ.เกียรติภูมิ นันทานุกูล ภาษาไทย 

2. นายธนัช (ครูพี่หมุย) ลาภนิมิต สังคมศึกษา –ภาษาไทย 
3. อ.ฐานุวัชร (พี่ทามย) รินนานนท สังคมศึกษา 

4. อ.สุปรียา (พี่ปุม) อักษรวิทิต สังคมศึกษา 

5. อ.สุรชัย รอดงาม ภาษาอังกฤษ 

6. อ.เฉลิมยศ แสงแกว คณิตศาสตร 

7. ดร.ณัฐพล บุญนํา คณิตศาสตร 

8. อ.อิสเรศ (พี่อวน) ปตินวกรม ฟสิกส 

9. อ.ดิลก บัวรอด เคมี 

10. อ.ชัยภัทร คงเกิด ชีววิทยา 

11. อ.พรชัย เชี่ยวปญญาทอง Mathematics for O-NET 

12. ดร.กรกนก  วัชระธํารงกุล Mathematics for SAT/CU-AAT 
13. อ.สุนทรียา สันติโชตินันท IEITS 
14. อ.วีณา    เนาวประทีป คณิตศาสตร ,วิชาGAT เชื่อมโยง, 

วิทยาศาสตรพื้นฐาน 
15. อ.ธราดล กิตติสุพัฒน ความถนัดทางสถาปตยกรรม 

16. นายพุทธิพันธ ทองรอด ความถนัดทางสถาปตยกรรม 

17. นางสาวปรียามาศ คูณสิริไพบูลย ความถนัดทางแพทย 

18. นายจิรฉัตร  เจียมเจริญวงศ ความถนัดทางแพทย 

19. นายภัคพล ธีวรรณรักษ ความถนัดทางแพทย 

20. นายภูริณัฐ รัตนพันธ ความถนัดทางแพทย 
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21. นายวีรภัทร สุนทรีวงศ ความถนัดทางแพทย 

22. นายธนภัทร ตันตราภรณ ความถนัดทางแพทย 

23. นางสาวณัฎฐณิชา ขลุยประเสริฐ ความถนัดทางแพทย 

24. นายรชนิศ โคศิริกุลชัย ความถนัดทางแพทย 

 

ตารางแสดงรายช่ือ-นามสกุล และวิชาท่ีสอน 

โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการ กิจกรรม Academic Club 

ท่ี ช่ือ นามสกลุ สอนวิชา 

1. คุณสกล แสวงการ กอลฟ 

2. คุณศราวุธ กัญญา หมากลอม 

3. คุณภัทรภร ประดิษฐนุช การทําโลชั่นสมุนไพร 

 

ตารางแสดงรายช่ือ-ฉายา/นามสกุล และสังกัด 

กิจกรรมธรรมะในโรงเรียน 

ท่ี ช่ือ ฉายา/สกุล วัด จังหวัด 

1. พระครูโกศลพฒันาภรณ    ปภสฺโร บางดวนนอก    สมุทรปราการ 
2. พระชาตรี   ปญญาวุฑโฒ ไตรสามัคคี สมุทรปราการ 
3. พระฐาปนา   ฐานปญโญ บางดวนนอก       สมุทรปราการ 
4. พระณยศ   สุทธสทฺโท ไตรสามัคคี สมุทรปราการ 
5. พระณัฐพล   พราวหอม โมลีโลกยาราม    สมุทรปราการ 
6. พระเดชาวัฒน ทินกาญจน บางพลีใหญใน    สมุทรปราการ 
7. พระธนวัฒน   พลสงคราม บางพลีใหญใน   สมุทรปราการ 
8. พระนฤชา   นรินโท บางดวนนอก       สมุทรปราการ 
9. พระประธาน   ธมมสุธี ตําหรุ    สมุทรปราการ 
10. พระพิทักษ   พรรณศรี ไตรสามัคคี    สมุทรปราการ 
11. พระไพริน   ปศศาถโม บางพลีใหญใน    สมุทรปราการ 
12. พระมหาทรงชัย   วิชยาศร ี บางพลีใหญใน สมุทรปราการ 
13. พระมหาทรงวิทย   วริทธิฐาย ี บางพลีใหญ       สมุทรปราการ 
14. พระมหาพิรุณ   มหาปฺโญ พิชัยสงคราม สมุทรปราการ 
15. พระมหาวิทยา    สิริภทฺโท บางดวนนอก สมุทรปราการ 
16. พระมหาวีระ   สีลสวํโร ปาแดดธรรมสถาน    สมุทรปราการ 
17. พระมหาสิโรดม   อามาต บางดวนนอก   สมุทรปราการ 
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18. พระมหาสุวิทย   อคฺคปุญโญ ไตรสามัคคี สมุทรปราการ 
19. พระวิชาญ   ชวนปญโญ ตําหรุ    สมุทรปราการ 
20. พระสมบัติ   ปณีโต บางดวนนอก       สมุทรปราการ 
21. พระสมยศ   ปนชมฺโม ตําหรุ    สมุทรปราการ 
22. พระอินทศักด์ิ   ถตปุญโญ ไตรสามัคคี สมุทรปราการ 

 
ทรัพยากรและสิง่อํานวยความสะดวก 

  

3. ขอมูลอาคารสถานที่  
ตารางแสดงจํานวนหองตางๆในอาคารเรียน  

ท่ี อาคาร 

ประเภทหอง 

รวม 
เรียน ประกอบ 

พัก

ครู 
สํานกังาน พยาบาล 

สุขา 

ชาย 
หญิง 

ส. ป. 

1 อัสสัมชัญ 21 4 3 7 - 16 27 3 81 

2 เซนตคาเบรียล 24 *17 8 2 1 18 33 19 122 

3 อํานวยการ   - 1 - 5 - 7 7 5 25 

4 มงฟอรต 30 *14 6 - - 24 36 23 133 

5 หลุยส มารี   - 19 1 - - 5 20 10 55 

6 หลุยส ชาแนล 24 *6 6 - - 38 67 7 148 

7 เก็บอุปกรณ - 8 - - - 1 1 - 10 

8 ซอมบํารุง - 3 - - - 1 - - 4 

9 โรงคัดแยกขยะ - - - - - - - - - 

10 พักครู/พนักงาน - - - - - - - 9 9 

11 บานพัก ผอ. - - - - - 1 - - 1 

12 โรงจอดรถ - - - - - - - - - 

 รวม 99 72 24 14 1 111 191 76 588 

หมายเหตุ   ส. = สวม / ป.= โถปสสาวะ 
* อาคารเซนตคาเบรียล(3) 1.หองอภิบาล 2.หองลูกเสือ/รด. 3.หองฝายกิจกรรม 
* อาคารมงฟอรต (6) 1.หองมินิมารท 2.หองจัดซื้อ 3.หอง กพอ. 4. หองศิลปะ1     
              5.หองศิลปะ2 6. หอง NETWORK CONTROL CENTER 7.หองผลิตสื่อ 
* อาคารหลุยส ชาแนล (2)  1.หองฝายบริการ 2.หองแนะแนว   
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4. ขอมูลงบประมาณ 
 เงินงบประมาณท่ีใช ป 2557   เปนเงิน   534,176,967 บาท 
  - เงินงบประมาณ    534,176,967 บาท 
  - เงินนอกงบประมาณ    -  บาท 
 รอยละของเงินเดือนตองบประมาณท่ีไดรับ    เทากับ  27.67 

 รอยละของรายจายตอรายรับโดยเฉลี่ยของสถานศึกษา เทากับ  95.74 
อ่ืนๆ  ..จัดสรรเขากองทุน    รอยละ  4.26 

 

 

5. การพัฒนาบุคลากรคร ู
การอบรมสัมมนาของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชญัสมุทรปราการ ปการศึกษา 2557 

 การจัดสัมมนา จํานวนเร่ือง 

1 จัดอบรม / สัมมนาภายในโรงเรียน 13 

2 การอบรม / สัมมนาภายนอกโดยโรงเรียนเปนผูสนับสนุน 51 

3 ศึกษาตอระดับปริญญาโทในประเทศ 21 คน 

 

 จํานวนครูในฝาย (คน) 
จํานวนครูท่ีไดรับการพัฒนาไม

นอยกวา 20 ชม./ป 
คิดเปนรอยละ 

ผูอํานวยการ 1 1 100 

สํานักผูอํานวยการ 11 11 100 

ฝายปกครอง 4 4 100 

ฝายกิจกรรม 1 1 100 

ฝายบริการ 8 8 100 

ฝายธุรการ - การเงิน 17 17 100 

ฝายวิชาการ 177 177 100 
ฝาย EP 27 27 100 

รวม 246 246 100 

                                                                               ขอมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2557 
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6. ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูปกครอง และชุมชน 
ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูปกครอง และชุมชนอยูในระดับดีมาก โดยทางโรงเรียนไดจัดกิจรรมตางๆ  ดาน

ความสัมพันธ กับชุมชน สรุปดังน้ี 
การรับความชวยเหลือจากชุมชน 

สถานศึกษาไดเชิญผูทรงคุณวฒิุมาใหความรูแกครูและนักเรียนในปการศึกษา 2557  มีดังน้ี 

 ตารางแสดงรายช่ือ-นามสกุล และวิชาท่ีสอน 

โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการ กิจกรรม Academic Club 

ท่ี ช่ือ นามสกลุ สอนวิชา 

1. คุณสกล แสวงการ กอลฟ 

2. คุณศราวุธ กัญญา หมากลอม 

3. คุณภัทรภร ประดิษฐนุช การทําโลชั่นสมุนไพร 

ตารางแสดงรายช่ือ-ฉายา/นามสกุล และสังกัด 

กิจกรรมธรรมะในโรงเรียน 

ท่ี ช่ือ ฉายา/สกุล วัด จังหวัด 

1. พระครูโกศลพฒันาภรณ    ปภสฺโร บางดวนนอก    สมุทรปราการ 
2. พระชาตรี   ปญญาวุฑโฒ ไตรสามัคคี สมุทรปราการ 
3. พระฐาปนา   ฐานปญโญ บางดวนนอก       สมุทรปราการ 
4. พระณยศ   สุทธสทฺโท ไตรสามัคคี สมุทรปราการ 
5. พระณัฐพล   พราวหอม โมลีโลกยาราม    สมุทรปราการ 
6. พระเดชาวัฒน ทินกาญจน บางพลีใหญใน    สมุทรปราการ 
7. พระธนวัฒน   พลสงคราม บางพลีใหญใน   สมุทรปราการ 
8. พระนฤชา   นรินโท บางดวนนอก       สมุทรปราการ 
9. พระประธาน   ธมมสุธี ตําหรุ    สมุทรปราการ 
10. พระพิทักษ   พรรณศร ี ไตรสามัคคี    สมุทรปราการ 
11. พระไพริน   ปศศาถโม บางพลีใหญใน    สมุทรปราการ 
12. พระมหาทรงชัย   วิชยาศร ี บางพลีใหญใน สมุทรปราการ 
13. พระมหาทรงวิทย   วริทธิฐาย ี บางพลีใหญ       สมุทรปราการ 
14. พระมหาพิรุณ   มหาปฺโญ พิชัยสงคราม สมุทรปราการ 
15. พระมหาวิทยา    สิริภทฺโท บางดวนนอก สมุทรปราการ 
16. พระมหาวีระ   สีลสวํโร ปาแดดธรรมสถาน    สมุทรปราการ 
17. พระมหาสิโรดม   อามาต บางดวนนอก   สมุทรปราการ 
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18. พระมหาสุวิทย   อคฺคปุญโญ ไตรสามัคคี สมุทรปราการ 
19. พระวิชาญ   ชวนปญโญ ตําหรุ    สมุทรปราการ 
20. พระสมบัติ   ปณีโต บางดวนนอก       สมุทรปราการ 
21. พระสมยศ   ปนชมฺโม ตําหรุ    สมุทรปราการ 
22. พระอินทศักด์ิ   ถตปุญโญ ไตรสามัคคี สมุทรปราการ 

 

   

7. การจัดกิจกรรมรวมกันระหวางสถานศึกษากับชุมชน 
ตารางแสดงการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางสถานศึกษากับชุมชน ปการศึกษา 2557 

กิจกรรม 
ผูรวมกิจกรรม 

ผูปกครอง ผูแทนหนวยงาน เอกชน อื่น ๆ 

โครงการคายพฒันาจริยธรรมหลุยสมาร ี     

โครงการหลอเทียนและแหเทียนจํานําพรรษา     

กิจกรรมตักบาตรขาวสาร อาหารแหง     

กิจกรรมวันแมแหงชาติ กิจกรรมวันพอแหงชาติ      

งานวันงดสูบบุหร่ีโลก     

โครงการ Big Cleaning Day     

โครงการ Giving and Sharing     

โครงการปลูกปาชายเลน     

งานอนุรักษมรดกโลก     

โครงการโรงเรียนสรางสรรคสัมพันธชุมชน     
 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

  
 

   



 
 

  

55 

สารสนเทศเพ่ือการรายงาน 
 ดานสารสนเทศเพ่ือการรายงาน โรงเรียนอัสสัมชญัสมุทรปราการไดทําการวิจัย  และโรงเรียนยังไดรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  และนําผลการวิจยัไป ปรับปรุงการบริหารจัดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ดังน้ี 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

1.1 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทปราการ ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบแรก ระหวางวันท่ี 3- 5 

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

ครู และผูบริหาร ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปน้ี 

มาตรฐาน รายการ 
เกณฑคุณภาพมาตรฐาน 

ควรปรับปรุง พอใช ดี 

ดานผูเรียน     

1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค    

4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรางสรรค คิดไตรตรอง และมี
วิสัยทัศน 

   

5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร    

6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู 
และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

   

9 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

   

10 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี    

12 ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา 

   

ดานครูผูสอน     
22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   

24 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและ
มีครูเพียงพอ 

   

ดานผูบริหาร     
13 สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและการบริหารงานอยาง

เปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 
   

14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับ ชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา 

   



 
 

  

56 

18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 
   

20 ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีความสามารถในการบริหารจัดการ    

25 สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่นมีสื่อ

การเรียนการสอนท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
   

 
1.2 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทปราการ ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสอง ระหวางวันท่ี 25- 

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

ผูเรียน ดานครู และผูบริหาร ซึง่สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปน้ี 

มาตรฐาน รายการ 
อิงเกณฑ อิงสถานศึกษา 

เฉล่ีย 
เฉล่ีย คุณภาพ คะแนน คุณภาพ 

ดานผูเรียน      

1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึง
ประสงค 

3.90 ดีมาก 4 ดีมาก 3.95 

2 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 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 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามลักสูตร 3.43 ดี 4 ดีมาก 3.75 
6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก

การเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
3.67 ดีมาก 4 ดีมาก 3.84 

7 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 
สุจริต 

3.72 ดีมาก 4 ดีมาก 3.86 

ดานคร ู      
8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานท่ี 

รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

3.92 ดีมาก 4 ดีมาก 3.96 

9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยาง

มีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
3.65 ดีมาก 4 ดีมาก 3.83 

ดานผูบริหาร      
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10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการ

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

ทองถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
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 
นวัตกรรมหรือการปฏิบัติท่ีเปนเลิศของสถานศึกษา 

 1. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ EP (Einglish Program) ทุกระดับชั้น โดยครูตางประเทศมีการจัด

นวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนทําใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศสื่อสาร

ระดับดี 
 2. สถานศึกษามีการจัดหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีแหลงสืบคนขอมูลท่ี

ทันสมัยและมีแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษาหลากหลาย 
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความสมบูรณทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา 

ความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในดานเทคโนโลยีและใชภาษาสือ่สารตามสากลนิยมอยางมีประสิทธิภาพ 

มีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมและไดรับความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน ในการพัฒนาการดีมากอยางตอเน่ือง 
ดานผูเรียน 
 ควรใหผูเรียนใชกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคโดยครูเปนผูแนะ และนําแหลงเรียนรู

ภายนอกมาใชในกิจกรรมท่ีสามารถใชในชีวิตประจําวัน คิดหาทางแกปญหาเพื่อท่ีบรรลุความใฝฝนในอนาคต เพื่อให

เกิดทักษะการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย คนหาความตองการของผูเรียนใหชัดเจนจัดกลุมทํากิจกรรมใหเหมาะสม ให

ผูเรียนมีความถนัดและพอใจในกิจกรรมเดียวกัน ควรเรงโครงการ E-Learning เพื่อใชศักยภาพดานคอมพิวเตอรได

ประโยชนอยางเต็มท่ี บูรณาการเขากับวิชาตางๆ ควรปลูกฝงวัฒนธรรมในการเปนผูเสียสละใหแกผูออนแอกวา ควร

ขยายผลกิจกรรมคายอาสาพัฒนาไปสูชุมชนท่ีอยูใกลเคียง 
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ดานครู 
 ครูควรจัดทําแผนการเรียนรู และกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ิมขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะ

การคิดวิเคราะหและเรียนรูดวยตนเอง ใหเกิดความเขาใจมากกวาการทองจํา ควรหาเทคโนโลยีเขามาชวยสอน รวมท้ัง

ใหนักเรียนออกมาเรียนรูบอกหองมากขึ้น และใหผูปกครองมีสวนรวมในการทําเครื่องมือการประเมินเพื่อใหทราบ

ผลสัมฤทธ์ิของตนเอง ควรอบรมใหครูบรรจุใหมและพัฒนาตนเองดานวิชาการ 
ดานผูบริหาร 
 ควรกําหนดวิสัยทัศนและปรัชญา โดยการนําความคิดเห็นของทุกฝายในองคกร รวมทั้งผูเรียนมาประกอบกับ

การวิเคราะหทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสภาพแวดลอม เพื่อกําหนดแนวทางในอนาคตของสถานศึกษาตรงกับ

ความตองการของทุกฝาย ควรมีการประเมินผลโดยคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใหผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน

สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ควรเรงรัดการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น โดยรวมมือกับผูปกครองและชุมชน ควร

เรงพัฒนาหลักสูตรและเน้ือหาพรอมท้ังพัฒนาครูใหเกิดทัศนคติท่ีดีและยอมรับเทคโนโลยีใหผูเรียนสามารถคนควาดวย

ตนเอง และพัฒนาใหเปน Knowledge Learming Center โดยการสรางแนวความคิดและรวบรวมความรูแบบบูรณา
การเขากับวิชาตางๆ ใหหลากหลาย 

 
1.3 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทปราการ ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม ระหวางวันท่ี 24-

26  มกราคม  พ.ศ. 2555  ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี้ 
 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน น้ําหนัก คะแนนท่ีได ระดับคุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน    
ตัวบงช้ีท่ี 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติ ท่ีดี 10.00 9.15 ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี 2  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 10.00 9.69 ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี 3 ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเน่ือง 10.00 9.72 ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี 4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน 10.00 9.41 ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน  20.00 12.65 ดี 
ตัวบงช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 
10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
และตนสังกัด 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    
ตัวบงชี้ท่ี 9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน  
พันธ กิจและวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 
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ตัวบงช้ีท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน 
เอกลักษณของสถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    
ตัวบงช้ีท่ี 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 12 ผลการสงเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 90.62  

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

•  ผลคะแนนรวมทุกตัวบงช้ีต้ังแต 80 คะแนนข้ึนไป                             ใช     ไมใช 

• มีตัวบงช้ีท่ีไดระดับดีข้ึนไปอยางนอย 10 ตัวบงช้ี จาก 12 ตัวบงช้ี       ใช     ไมใช 
ไมมีตัวบงช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุงเรงดวน                                   ใช     ไมใช 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดบัการการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ผูเรียนบางสวนมีนํ้าหนักสวนสูง และสมรรถภาพทางกายไมเปนไปตามเกณฑ มีผลการทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายสวนใหญอยูในระดับปานกลาง 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สุขศึกษาและพลศึกษายัง

ไมอยูในเกณฑระดับดี ครูบางสวนใชทักษะในการจัดเตรียมและใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปญญา

ทองถิ่นท่ีเหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนยังไมเต็มประสิทธิภาพ 
3. ครูบางสวนตองพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีใชในการถายทอดความรูภาษาอังกฤษใหถูกตองและบาง

รายวิชาบรรยากาศในชั้นเรียนยังไมเอื้อตอการเรียนรู 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีประกันคุณภาพการศีกษา พ.ศ. 2553 

1. ดานผลการจัดการศึกษา 
1) ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอโดยเฉพาะนอกเวลาเรียนเพื่อเปนการ

พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถภาพทางกายเปนไปตามเกณฑเหมาะสมตามวัย 
2) ผูเรียนควรไดรับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้น 

ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ โดยใช

แบบทดสอบท่ีหลากหลายสงเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหโดยทุกฝายมีสวนรวมใน

การกํากับติดตามและประเมินผลอยางตอเน่ือง ติดตามผลการเรียนรูของผูเรียนทุกระยะเพ่ือนจัดการ

เรียนซอมเสริมใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียนและควรจัดกิจกรรมชั่วโมงเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู

ดานวิชาการ 
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3) ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมใหไดอานหนังสือนอกเวลาเพิ่มมากขึ้น 
2. ดานการบริหารจัดการศึกษา 

       ไมมี 

3. ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1)  ครูควรไดรับการพัฒนาการใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปญญาทองถิ่น ท่ีเหมาะสมมาประยุกต

ในการเรียนการสอนรวมทั้งการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู 
4. ดานการประกันคุณภาพภายใน 

       ไมมี 

 
2 งานวิจัย ประจําปการศึกษา 2557 
 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการไดจัดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2557  ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และ

ดานบริการ  ไดสุมตัวอยางจากนักเรียน ป.4 – ป.6  นักเรียน ม.1 – ม.3     ม.4–ม.6  ผูปกครองนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษา และผูปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา   

 

ผลการดําเนินงาน 

  จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ผูปกครองและชุมชนตอการจัดการเรียนการสอน  ของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2557 ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานปกครอง ดานกิจกรรม และดานบริการ  

ไดใชเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ  85 
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ภาคผนวก 
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คําสั่งโรงเรียนอสัสัมชัญสมุทรปราการ 
ท่ี 13 / 2557 

เร่ือง  การแตงต้ังคณะอนกุรรมการจัดทําสารสนเทศ 

 เพื่อใหการดําเนินงานจัดทําสานสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2557 เปนไปดวยความ

เรียบรอยมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว   จึงขอแตงต้ังคณะอนุกรรมการจัดทําสารสนเทศ ดังตอไปน้ี 
ท่ีปรึกษา 
ภราดา ทักษบุตร    ไกรประสิทธ์ิ  ประธานท่ีปรึกษา 
คณะท่ีปรึกษาผูอํานวยการ    กรรมการท่ีปรึกษา 
 
คณะกรรมการ 
1.  ม.ทองบัน  ทําโยธา   ประธานคณะอนุกรรมการ  

2.  มิสออมสิน  อิ่มมณี   รองประธานคณะอนุกรรมการ 
3.  ม.นวพล   แกวภูมิแห  รองประธานคณะอนุกรรมการ 
4.  ม.ปญจพัฒน  เบญจนวนนท  คณะอนุกรรมการ 

5.  มิสรุงรัตน  กมลศิริประเสริฐ  คณะอนุกรรมการ 
6.  ม.ปริวัตร   โวหาร   คณะอนุกรรมการ 
7.  ม.ธรรมนูญ  รัตนพันธ   คณะอนุกรรมการ 
8.  มิสจิราภรณ  จิตธรรม   คณะอนุกรรมการ 
9.  มิสดวงดาว  ทุมเมืองปก  คณะอนุกรรมการ 
10.มิสรัชดา   พลบัแดง   คณะอนุกรรมการ 
11.มิสวิไลวรรณ  วิทยาธรรมธัช  คณะอนุกรรมการ 
12.ม.เอกลักษณ  คลายสุบรรณ  คณะอนุกรรมการ 
13.มิสสุคนธ   ภาผล   คณะอนุกรรมการ 
14.มิสวราภรณ  รสมนตรี   คณะอนุกรรมการ 
 ขอใหกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชนขององคกรตอไป 
 สั่ง ณ วันท่ี  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

 
(ภราดา ทักษบุตร  ไกรประสิทธ์ิ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

 


