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โรงเรียน  จึงเปนที่นาพอใจและเห็นชอบกับผูวาฯ สง เหลาสุนทร เพราะทานไดยินกิตติศัพทความมีช่ือเสียงของ
โรงเรียนในคณะฯ นี้มากอนแลว  ทานจึงไดเริ่มดําเนินการที่จะติดตอกับภราดาคณะเซนตคาเบรียล เพื่อจะใหมี
โรงเรียนอัสสัมชัญ  ในจังหวัดของทานใหได การติดตอกับคณะเซนตคาเบรียลนั้นเต็มไปดวยความยากลําบากมาก 
เพราะจังหวัดระยองไมไดอยูในโครงการที่จะกอตั้งโรงเรียนของคณะฯ  และเปนจังหวัดที่อยูไมหางไกลจาก โรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรีเทาไรนัก และเหตุผลที่สําคัญคือ  คณะภราดาไมมีทุนในการกอสรางอาคารเรียน  
ดังนั้นการติดตอจึงใชเวลาเกือบ  4  ป  ทานผูวาฯ  เดินทางติดตอไป  ๆ  มา  ๆ  เพ่ือติดตออยูหลายครั้งก็ประสบ
ความสําเร็จ  เมื่อภราดายอหน แมรี่ อธิการเจาคณะแขวงเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ตกลงใจรับเปนผูบริหาร
กิจการของโรงเรียนแหงใหมนี้ 

 ปญหาเรื่องทีด่ินสรางโรงเรียน  ทานผูวา ฯ สง เหลาสนุทร นัดประชมุคณะที่ปรึกษา  รวมดวย  นายเขยีว  
โสภณ เปนศึกษาธิการจังหวดั  ผูกํากับสม  อุบลศรี  และรองผูกํากับ ฑฆีายุ   บุญทียกุล    คณะที่ประชุมเหน็ชอบ
บริจาคที่ดินของตนเอง ที่ติดกับปาสงวนแหงชาติใหกับมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลเพ่ือสรางโรงเรียน    ซ่ึงติดกับถนน
สุขุมวทิ อยูระหวางหลักกโิลเมตรที่  215 และที่  216   เนื้อที่ทั้งหมดที่บริจาคใหจํานวน  120  ไร  แตไดแบงใหกับ
โรงเรียนเซนตโยเซฟระยอง ซ่ึงเปนโรงเรียนหญิงของซิสเตอรคณะเซนตปอล จํานวน  26 ไร 2 งาน 82 ตารางวาและ
แบงใหแกวัดแมพระนิจจานเุคราะหจํานวน  21 ไร 39 ตารางวา ภายหลังโรงเรียนอัสสัมชัญระยองไดซ้ือเพ่ิมเติมอีก
สวนหนึ่ง และจากการทาํโฉนดแบงแยกที่ดนิของสํานักงานที่ดนิจังหวัดระยอง  เมื่อเดือนกุมภาพนัธ 2552 
โรงเรียนมีพืน้ทีท่ัง้หมด  81 ไร 1 งาน  19  ตารางวา  

  บริเวณปาสงวนแหงชาติมีลักษณะเปนตนไมขนาดเล็ก ตนไมใหญมีเพียงเล็กนอย เชน ตนยาง และ
เนื่องจากระยองเปนจังหวัดที่มีชายทะเลจึงมีสัตวมีพิษ ดังเชน งูกะปะ   สวนยุงกนปลอง ก็ทําใหมีโรคระบาดมีผูปวย
เปนโรคมาลาเรียอยูเสมอ  ๆ  ที่ดินที่จะสรางโรงเรียนอัสสัมชัญระยองในสมัยนั้น เม่ือมีการไถปรับเพ่ือกอสราง  
ดานขางจะเปนปาสงวนแหงชาติ  ทางดานหลังจะเปนทุงนาเล็ก  ๆ  ถัดไปจะเปนปาสงวนแหงชาติ  สวนดานที่ติด
กับถนนสุขุมวิท  จะมีหมูบานหนองสนม  ซ่ึงเปนหมูบานอยูกันแบบไทยแท  เพราะบานแตละหลังอยูหางไกลกัน  
และก็จะอยูไกลกับอาคาร รานคา   ไมมีการสัญจรไปมาในตัวเมือง  เพราะการสัญจรเปนไปอยางลําบาก  จะเขาจะ
ออกตองระวัง ถาตกรถเมื่อไรก็ตองเดินอยางเดียว  สรุปคือ รอบ  ๆ  โรงเรียนเปนหมูบานชนบท เรื่อง น้ํา ไฟ  และ
หนทางที่สะดวกสบายยังเปนความฝนที่หางไกลมากในตอนนั้น 
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 การกอสรางอาคารหลังแรกอาศัยความรวมมือจากหนวยราชการเกือบทุกอยาง การบุกเบิกปาเปนไปดวยดี  
โดยไมมีอุปสรรคใด ๆ จนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  2505  ก็ไดเร่ิมกอสรางโรงเรียน มีอาคารเรียน คือ 
ตึกอัสสัมชัญ เปนตึกคอนกรีต 3 ช้ัน มีหองเรียนจํานวน  18 หองเรียน  ใชงานจริงเพียง  13 หองเรียน  อาคารบานพัก
คณะภราดา เปนตึกคอนกรีตสองชั้น  1 หลัง  บานพักยุวนิส เปนบานไมสองชั้น  1 หลัง  และยังมีอาคารอื่น  ๆ  อีก 
การกอสรางครั้งนั้นผูควบคุม คือ ภราดาซีเมออน เปอรติโต (ภราดาอนุพัทธ เพชรายุทธชัย) ชาวฝรั่งเศส  ซ่ึงขณะนั้น
ดํารงตําแหนงเปนอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  จนกระทั่งอาคารตาง ๆ  สรางเกือบเสร็จเรียบรอย 

 วนัที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ.  2506  ไดมีการแตงตั้งให ภราดา ซีเมออน เปอรติโต (ภราดาอนพัุทธ 

เพชรายทุธชยั) มาเปนอธกิารโรงเรียนอัสสัมชัญระยองทานแรก (ปการศึกษา 2506 – 2508) 

 ตนเดือนพฤษภาคม ปการศึกษา  2506 ในวันแรกของการเปดรับสมัครนักเรียนปการศึกษานั้น  มีนักเรียน
มาสมัครจํานวน  20  คน  โรงเรียนไดติดปายรับสมัครนักเรียนไวหนาโรงเรียนดวยแผนปายเล็ก  ๆ  มีความสูง
ประมาณ  1 เมตร ตอนนั้นยังไมมีร้ัว  เนื้อความประกาศวา รับสมัครนักเรียน  ช้ัน ป. 1 – ป. 7  และวันตอ  ๆ  มา ก็มี
นักเรียนมาสมัครเพิ่มขึ้น จนถึงวันเปดเรียนวันแรก  ในวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2506  มีจํานวนนักเรียน  ทั้งหมด  
580  คน  ซึ่งก็เกินความคาดหมายของทานอธิการที่ตองการเพียง  300 คนเทานั้นกอน 

 

ผูทําการบกุเบกิยุคแรกม ีภราดา  5 ทาน คณุครู  16  คน 

1.  คณะภราดาชุดแรก มรีายนาม ดังนี ้

 1.  ภราดาซีเมออน  เปอรติโต (ภราดาอนพัุทธ เพชรายุทธชัย)     อธิการโรงเรียน 

 2.  ภราดาราฟาแอล  ภักดี  ทุมมกานน      ครูใหญและอธิการยวุนิส 

 3.  ภราดาสมหมาย   ตรีถาวร 

 4.  ภราดาสรชัย   สุขชัย 

 5.  ภราดาประเสริฐ   อานามนารถ 
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2.  คณะครูชุดแรก มีรายนาม ดังนี ้
 1. ม.  ทองหยอด  สุวรรณประกาศ  9.  ม.  ฤาชยั บริราช 

 2. ม.  บุญเพ็ง ศรีสุนทร   10. ม.  พิชัย อัมพุสุวรรณ 

 3. ม.  อุทัย ธนระ    11. ม. โกเมศ ชลมาศ 

 4. ม.  สมาน   อุนประเสริฐ   12. ม.  อนนท ลีลายุทธ 

 5. ม.  วรเทพ เอ่ียมตระกูล   13. ม.  สินชัย ออนไสว 

 6. ม.  ชาญณรงค     โตชูวงศ   14. มิสสุธิน ี พุฒิธนะสนุทร 

 7. ม.  วาร ี ภัทรกุล    15. มิสนัยนา นาวาประดษิฐ 

 8. ม.  สมัย ทองไสว    16. มิสระวีวรรณ  ธงชัย 

จํานวนครู 16 ทานนี้ เปนอัสสัมชนิก  9 ทาน  ถารวมภราดาดวยก็จะรวมเปน  14  ทาน 
 

 ในวันมอบเอกสารครอบครองที่ดินโรงเรียนใหกับตัวแทนมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
ประธานคือทานผูวาฯ สง เหลาสุนทร  วันนั้นมีแขกผูมีเกียรติหลายทาน ประกอบดวยขาราชการชั้นผูใหญ  คณะ
ภราดาจากมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ  พอคาและประชาชน จากคําบอกเลาวาวันนั้นทานมีความภาคภูมิใจมากที่
มีวันนี้  ทานไดกลาววา รูสึกภูมิใจมากในสิ่งที่ทานไดฝนไว  ขณะนี้ผลสําเร็จไดเกิดขึ้นแลว  ทานยังใหความหวังกับ
ชาวระยองตอไปอีกวา  นักเรียนสําเร็จจากสถาบันนี้เปนคนดี มีคุณธรรม จะนําความกาวหนา ความเจริญมาสู
จังหวัดระยองตอไปในอนาคตชวงแรก ๆ ครูสวนมากจะพักอยูภายในโรงเรียน  โดยใชหองเรียนเปนหองนอน  
เนื่องจากการสัญจรไปมา ยากลําบากมาก  ดังไดกลาวมาแลวขางตน    จนปลายป พ.ศ. 2506  ทางโรงเรียนไดสราง
บานพักครูขึ้นหนึ่งหลัง ปจจุบันบริเวณบานพักนั้น คือ หอประชุมหรือโรงพละ  และสรางสนามบาสเกตบอลอยูหลัง
อาคารอัสสัมชัญ    

ปการศึกษา  2508   มีนักเรียนจํานวน  920  คน เปดเรียนตั้งแต ชั้น ป. 1 – มศ. 2  จึงทําใหอาคารเรียนหลัง
แรกไมเพียงพอสําหรับนักเรียน แตชวงปการศึกษา  2507 ทางโรงเรียนไดสรางอาคารชั่วคราวขึ้นหลังหนึ่ง  เพ่ือใช
เปนชั้นเรียนใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  1     (หองสมุด ในปจจุบัน )  ตอมาไดสราง อาคารเพิ่มขึ้นอีก  1 หลัง 
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เปนอาคาร  3 ช้ัน  ขณะที่กําลังกอสรางอยู  เปนชวงที่อธิการซีเมออน เปอรติโต ยายไปรับตําแหนงอธิการที่โรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา 

อธิการทานทีส่อง  ภราดาวีระ  วัชระศริิ  (ปการศึกษา 2509 – 2511)  
 ปการศึกษา  2509 – 2511  ผูบริหารโรงเรียน คือ  ทานอธิการวีระ  วัชระศิริ   มีภราดา  3 ทาน และครู  35  
คน  มีนักเรียนในชวงที่ทานอธิการวีระ  วัชระศิริ   หนึ่งพันกวาคน  งานของทานอธิการคนใหมนี้คือ การเรงกอสราง
อาคารหลังใหมใหเสร็จกอนเปดเทอม  อาคารหลังใหมมี 3 ช้ันก็จริง แตช้ันลางนั้นตอนแรกยังโปรง ไมมีหองเรียน  
ใชทําเปนหองประชุม สวนชั้นที่สองกับช้ันที่สามนั้นจะใชทําเปนหองเรียนและหองวิทยาศาสตร  ดวยสภาพของ
บริเวณโรงเรียนที่เคยเปนปาสงวนแหงชาติมากอน ก็ไดถูกปรับปรุงใหมองดูสวยงาม  รมร่ืน เพื่อจะไดเปนที่นาสนใจ
และตองตาแกประชาชน  และผูปกครองที่ไดพบเห็นหรือมาเยือน ผูที่ทําให บรรยากาศรอบ  ๆ  โรงเรียน ดูดีขึ้นทัน
ตาคือ  ภราดาภักดี  ทุมมกานน  และทานอธิการเซราฟน (ชวงที่ทานดํารงตําแหนงอธิการ แทนอธิการซีเมออน 
เปอรติโต ตอนไปดูงานตางประเทศ)  มีตนไมหลายชนิดที่ทานไดนํามาปลูกมากมาย เปนทั้งตนไมประดับและพวก
ผลไมบางชนิด 

 อธิการวีระ  วัชระศิริ  ไดปรับปรุงหลายอยางใหดูดีขึ้น  โดยยายเสาธงใหอยูตรงกลางของโรงเรียนซึ่งจะอยู
ตรงกลางระหวางตึกสองตึก  ในสมัยนั้นไมมีหนวยงานใดในจังหวัดระยองมีเสาธงที่สูงเทากับเสาธงของโรงเรียน
อัสสัมชัญระยอง สวนรอบเสาธงทําเปนวงกลมเปนชั้น  ๆ  ในแตละชั้นจะปลูกตนไมประเภทไมดอกหลายชนิด
สวยงามมาก ทางเขาออกประตูโรงเรียนปลูกตนกุหลาบ ทําใหบริเวณโรงเรียนสวยงามและสดชื่น มองดูเปน
ธรรมชาติแกผูท่ีไดพบเห็น  ผูเลาใหฟงบอกวานาเสียดาย เพราะตอนนี้ไมมีบรรยากาศแบบนั้นใหเห็นแลว  ป
การศึกษา 2509 – 2511  มีจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกป  ทําใหน้ําดื่ม น้ําใช และสุขาไมเพียงพอใหนักเรียนใช  อธิการ
วีระ  วัชระศิริ  จึงไดสรางหองสุขาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแหง และขยายกอกน้ําเพ่ิมอีก  โดยแยกออกจากกอกน้ําเดิม  (แต
เดิมกอกน้ําจะอยูติดกําแพงดานหลังของตึกอัสสัมชัญในปจจุบัน) 

 อธิการวีระ วัชระศิริ  นอกจากจะบริหารงานภายในโรงเรียนทุกเรื่องแลว ยังเปนนักกีฬาที่มีความสามารถ 
เลนกีฬาไดเกงหลายประเภท  จึงเปนแรงผลักดันใหกีฬาของโรงเรียนในสมัยนั้นมีช่ือเสียงไปทั่วจังหวัดระยอง 
โดยเฉพาะกีฬาบาสเกตบอลทุกรุน  เมื่อใดที่มีการแขงขันก็จะไดถวยเปนเกียรติยศใหกับโรงเรียนอยูเสมอ  ในสมัย
นั้นไมมีโรงเรียนใดที่มีกีฬาสีภายในโรงเรียน  ไมมีการแบงนักเรียนออกเปนสี  ๆ เสื้อสี  หรือเสื้อกีฬาของโรงเรียน 
ดังนั้นอธิการวีระ  วัชระศิริ  เปนคนแรกที่ไดวางพื้นฐานในการจัดใหมีการแขงขันกีฬาโดยแบงนักเรียนออกเปนสี  ๆ 
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ในการแขงขัน  จะพูดเลยก็ไดวาโรงเรียนอัสสัมชัญระยองเปนตนแบบในการจัดใหมีการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน 
รวมทั้งการมีเสื้อสี  และสิ่งที่เชิดหนาชูตาอีกอยาง  คือ การที่ใหผูวาฯ เปนผูจุดคบเพลิงที่จวนของผูวาฯ  แลวนักกีฬา
ก็จะถือคบเพลิงวิ่งจากจวนผานตัวเมืองสูโรงเรียนเปนระยะทาง  6  กิโลเมตร  เพื่อนํามาจุดไวที่โรงเรียน คบเพลิงนี้
จะสวางโชติชวงอยูตลอดวันตลอดคืน จนถึงวันปดการแขงขัน คบเพลิงนี้จะคอยหรี่แสงลงเร่ือย  ๆ  จนกระทั่งดับ
สนิท  ก็นับวาเปนเหตุการณแรกของจังหวัดระยอง และตอมาก็ไดมีหลายโรงเรียนไดนาํไปใช 

 ปการศึกษา 2510 เปนปที่ทางโรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีอายุครบ  5  ป  อธิการก็ไดสรางความประทับใจ
ใหกับนักเรียน ผูปกครองและประชาชน คือ การจัดนิทรรศการ การแสดงผลงานของนักเรียนและการแสดงบนเวที  
ซ่ึงนับเปนกิจกรรมชนิดแรก  แบบที่ยังไมเคยจัดมากอนเลย  ถึงแมวาขณะนั้นทางโรงเรียนยังไมสะดวกเรื่องไฟฟา  
แตอาศัยความรวมมือรวมใจของคณะครูและความตั้งใจจริงของอธิการ  จึงถือเปนครั้งแรก  และเปนการไดปู
พื้นฐานใหมีกิจกรรมตางๆ  ในโอกาสที่สําคัญตอ ๆ มา  หนังสืออนุสรณไดจัดทําเปนครั้งแรกใหกับโรงเรียน
อัสสัมชัญระยองเชนกัน  โดยจัดทําใหกับนักเรียน  ม.ศ. รุนที่  2  ของโรงเรียน  และก็ถือวาเปนผลงานชิ้นสําคัญและ
ช้ินแรกของโรงเรียน  ในจังหวัดระยองเชนกัน  ครั้นสิ้นปการศึกษา  2511  อธิการวีระ วัชระศิริ  ก็ตองยายไปประจําที่
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  แตผลงานที่อธิการไดทําไวยังเปนที่จารึกไวในใจของอัสสัมชัญระยองตลอดมา 

อธิการทานที ่3  ภราดาพจน  เลาหเกยีรติ   (ปการศึกษา 2512 – 2514) 

 ปที่  7 ของโรงเรียนอัสสัมชัญระยองเปนปท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอะไร ๆ หลายอยาง  เนื่องจากอธิการพจนได
นําความรู ความสามารถที่ไดประสบการณมาจากตางประเทศ นํามาบริหารงานในโรงเรียน โดยมุงเนนอนาคตของ
โรงเรียนเปนสําคัญ  งานชิ้นแรกคือ การปรับเปลี่ยนพื้นดินที่เปนทรายแหงแลงใหกลายเปนการปลูกตนไมที่เขียว
ชอุม รอบบริเวณโรงเรียนที่เคยถมดินลูกรังไว  ก็เปลี่ยนเปนตนไมรอบโรงเรียน ซ่ึงทําใหดูสดชื่น รมเย็นแกผูท่ีผานไป
มา ทําใหนาดูกวาแตกอนซึ่งมีแตความแหงแลง  จึงกลาวไววาทานมาเริ่มตนฟนฟูจิตใจครู นักเรียนใหมีความสดชื่น  
กระตือรือรนในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น  เพราะไมวาจะมองไปทางไหนของโรงเรียนก็จะเขียวชอุมไปดวยตนไม  

 ป พ.ศ. 2512 – 2514 อธิการไดปรับปรุงหองทํางานอธิการ และหองทะเบียน ที่เคยใชหองเรียนเปน
หองปฏิบัติการ  โดยเปลี่ยนหองอธิการใหเปนหองปรับอากาศ ทําใหมองดูเปนหองที่มีความศักดิ์สิทธิ์ นาเกรงขาม
แกผูปกครองที่มาติดตอ  สวนหองทะเบียนก็ไดเปลี่ยนแปลงใหม  โดยจัดใหเปนแผนก ๆ  มีเจาหนาที่ประจําในแต
ละแผนกนั้น  ๆ  เพื่อความสะดวกในการติดตอสอบถามมากยิ่งขึ้น  เพราะกอนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ งานทุกอยาง
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อยูในความรับผิดชอบของอธิการเกือบทุกอยาง เพราะยังไมมีผูรับผิดชอบที่มีความชํานาญการอยางเชนปจจุบันนี้  
สวนภายในหองเรียนไดนําพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถมาติดไวทุกหอง 

 ปการศึกษา  2514  โรงเรียนอัสสัมชัญระยองไดรับรองวิทยฐานะ ซ่ึงในการรบัรองครั้งนี้ทางโรงเรียนตองเพิ่ม
หองเรียนอีก  6 หอง  โดยไดตอเติมหองเพิ่มจากชั้นลางของอาคารเรียนหลังใหม  และชั้นที่  3  ท่ีเคยใชเปนหอง
วิทยาศาสตรมาในปการศึกษา  2513 อธิการพจนไดเปลี่ยนใหมาใชเปนหองเรียนทั้งหมด  หองสวมในสมัยนั้นได
กอสรางไวตรงกลางระหวางอาคารเรียนทั้งสองหลังซึ่งตรงกับเสาธง และประตูกลาง ทําใหไมนาดูหรือดูแลวไมงาม
ตา  ความสงางามที่ไมมีโรงเรียนไหน  ๆ  ในจังหวัดระยองเทียบเทาเลย  ในสมัยนั้นดูเหมือนจะหมดราศีไปเลย
เพราะหองสวมที่ถูกสรางขึ้นไวตรงนั้น อธิการจึงใหสรางบอรดสูงปดบังเอาไว  และบอรดนั้นดานหนาใชทํากิจกรรม
ตางๆ  ของนักเรียน สวนดานหลังไดทําเปนกอกน้ํา (ปจจุบันบริเวณทั้งหมดคืออาคาร สง  เหลาสุนทร) 

 การมีไฟฟาใช   จริง ๆ แลวไฟฟาของทางสวนราชการนั้นจะเขาถึงโรงเรียนในป พ.ศ.  2519  ซ่ึงเปนไฟฟา
ที่มาจากเขื่อนภูมิพล แตอะไรก็ตามที่จะนําพาซึ่งความเจริญ ความกาวหนาใหกับโรงเรียนแลว  ทานอธิการจะตอง
รีบเรงดําเนินการโดยเร็ว  ดังนั้นทั้งหมูบานหนองสนม โรงเรียนเซนตโยเซฟระยอง  จึงมีไฟฟาใชกอนที่โครงการของ
รัฐบาลจะมาถึง   5 – 6  ป  ทั้งนี้ดวยการที่ไดอาศัยเงินจํานวนมากที่ไดมาจากประชาชนในทองถิ่นและโรงเรียน ทั้ง
สองสถาบันไปซื้อหมอแปลง    และเสาไฟฟา นับวาเปนมหากาลครั้งสําคัญก็วาได  เพราะการมีไฟฟาใชในสมัยนั้นก็
เทากับการนํามาถึงซึ่งความเจริญเปนที่สุดแลว 

 ปการศึกษา  2514 โรงเรียนไดสรางหอประชุมที่ใหญท่ีสุดในสมัยนั้นเชนกัน  หอประชุมนี้เปนอาคาร
คอนกรีตชั้นเดียวที่ สามารถบรรจุนักเรียนได  1,000 กวาคน  อาคารนี้นอกจากใชเปนหองประชุมนักเรียนแลวยังใช
ในการจัดกิจกรรมตาง  ๆ  และใชในการเรียนวิชาพลานามัย  กวาจะมาถึงปจจุบันนี้ อาคารหอประชุมแหงนี้นับวามี
คุณประโยชนมาก (ปจจุบันใชเปนหอประชุมเทานั้น) ในที่สุดวาระการโยกยายผูบริหารก็มาถึง เม่ือครบเทอมของ
การบริหารคือ  3  ป ทานอธิการพจน  เลาหเกียรติ ยายไปเปนอธิการโรงเรียนมงฟอรต ที่จังหวัดเชียงใหม 

อธิการทานที ่4 ภราดาพยุง  ประจงกจิ  (ปการศึกษา 2515) 

 ถึงแมวาทานจะมีชวงบริหารงานนอยกวาทานอธิการอื่น  ๆ ที่กลาวมา แตก็ไดมีผลงานที่ริเริ่มและเปน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ  ในปจจุบันคือ การเปดใหมีช้ันอนุบาลขึ้น ในปการศึกษา  2516  เขาใจวาทานอธิการพยุง คง
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ทราบดีวาพื้นฐานของเด็กนักเรียนที่รับเขามาจากสถาบันแหงอ่ืน  ๆ  นั้นตางกันมาก อาจทําใหการสอนของครูใน
ระดับ ป. 1 เปนไปคอนขางลําบากกวาจะมาปรับใหเขาไดนั้น ทําใหเสียเวลาไปมาก ซ่ึงถาหากโรงเรียนไดวาง
พื้นฐานเอง แลวไดสอนตอเนื่องถึงระดับประถมศึกษาเลยนั้นประสทิธิภาพยอมดีกวาแน  ก็นับไดวาทานไดปูพื้นฐาน
ทางการศึกษาไวใหกับอนาคตโรงเรียน  ถึงแมวาปการศึกษาตอ  ๆ มาการศึกษาในระดับอนุบาลจะมีอุปสรรค
มากมายแตในปจจุบันการศึกษาในระดับนี้ก็เปนที่ยอมรับของประชาชน  แตนาเสียดายที่ อธิการไมสามารถอยู
บริหารงานที่ริเริ่มไวไดสําเร็จ เพราะตองยายไปทํางานอยางอื่น  ณ สถาบันอ่ืน 

อธิการทานที ่5  ภราดาอรณุ  เมธเศรษฐ  (ปการศึกษา 2516 – 2518) 

 อธิการอรุณ  เมธเศรษฐ    เปนอธิการที่หนุมกวาอธิการทานกอน  ๆ  ท่ีเคยมาบริหาร  การบริหารโรงเรียนใน
สมัยนั้น  สวนมากไปในรูปของความเปนประชาธิปไตย เพื่อใหสอดคลองกับสภาพของสังคมในสมัยนั้น  หรืออาจจะ
กลาวไดวาเปนยุคของคนหนุมปกครองโรงเรียน เพราะอธิการ ครูหลายทาน ตางเปนคนหนุมคนสาว อธิการจึงไมปด
กั้นความสามารถของครู  ใครมีความสามารถอะไรก็ใหนําออกมาใชเพ่ือความกาวหนาของโรงเรียน 

 ในเรื่องของกีฬา  อธิการใหการสงเสริมกีฬาในทุกประเภท  และที่ผานมาไมเคยมีอธิการทานใด  

 จะจัดกีฬาทุกประเภท และท่ีผานมาไมเคยมีอธิการทานใด  จะจัดกีฬาไดนาน ๆ  และมีบอยครั้งในปการศึกษาได
เทากับอธิการทานนี้  ตัวอยางเชน การจัดกีฬาสีประจําปการศึกษา แขงขันระหวางชั้นเรียน การเชิญสถาบันอ่ืน ๆ  
เพ่ือสรางใหนักกีฬาและโรงเรียนมีประสบการณในการกีฬามากขึ้น จึงเปนสาเหตุสําคัญที่อธิการคิดสรางสนามกีฬา
ขึ้นหลายแหง  อาทิเชน สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลยบอล และสนามตะกรอ ในเรื่องของ
อุปกรณ การกีฬา  ก็ใหความสนับสนุนใหทางโรงเรียนจัดหาใหครบเกือบทุกอยางเทาที่หาไดในสมัยนั้น 

 การบริหารโรงเรียนของทานอธิการอรุณ จะเปนไปตามสภาพของสังคมในยุคนั้น  ซึ่งเปนยุคของ
ประชาธิปไตย ดังจะเห็นไดจากการที่ทานไดพยายามจัดใหมีสภานักเรียน และสภาหองเรียนโดยใหมีการประกาศ
รับสมัครกรรมการสภานักเรียน  ใหโอกาสนักเรียนเหลานั้นหาเสียง  โดยแยกออกเปนพรรค ๆ แลวจึงใหมีการ
ลงคะแนน เลือกตั้งอยางเสรีเพ่ือจะใหนักเรียนมีสวนในการปรับปรุง ชวยเหลือโรงเรียนในดานตาง  ๆ  สวนสภา
หองเรียนทานก็ใหเร่ิมมีต้ังแตช้ันประถมศึกษาปท่ี  7  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  เพ่ือใหนักเรียนไดมีสวนรวมกัน
ชวยเหลือโรงเรียนในเรื่องของระเบียบหองเรียน  และชวยเหลือนักเรียนดวยกันเองในเรื่องของการเรียนและอื่น ๆ  
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แตก็เพียงความคิดริเริ่ม ที่ทานคิดใหมีขึ้นเปนครั้งแรก และยังไมประสบกับความสําเร็จตามความคาดหวังที่ทาน
ตองการ ดวยสาเหตุหลายประการ  ในที่สุดผลงานของทานชิ้นนี้ก็ลมเหลวไป 

 ปการศึกษา 2518 ทานไดสรางหองสมุดขึ้นใหม โดยใหอยูภายในบริเวณของหองประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระยองจึงมีหองสมุดที่เปนเอกเทศ  ถึงแมวาจะถูกแบงเปนหองที่ไมใหญโต  แตก็จัดไวใหเปนสัดสวนสําหรับที่จะให
นักเรียน และครูเขาไปใชคาควา  สวนในดานงานกอสรางอะไร ท่ีเปนชิ้นใหญ  ๆ ทานไมไดสรางอะไรไวเลย  
เพียงแตรักษาและซอมแซมของเดิมไวใหดีเทานั้น 

อธิการทานที ่6  ภราดาฟลลิป  เนร ี (ปการศึกษา 2519 – 2524) 

 อธิการฟลลิป เนรี เปนชาวอินเดีย แตเกิดที่ประเทศอิสราเอล  เคยมาเปนบราเดอรในสมัยอธิการวีระ  วัชระ
ศิริ  และอธิการพจน เลาหเกียรติ  จึงเปนที่คุนเคยกับครูเกาหลายทาน  แตในการที่มารับงานเปนอธิการครั้งนี้  
ในชวงแรกนั้นไดมีเหตุการณหลายอยางเกิดขึ้น สภาวะภายในโรงเรียนปนปวนมาก  จํานวนนักเรียนลดนอยลงอยาง
นาใจหาย  ครูเกา  ๆ  ก็ไดลาออกหลายคน  สาเหตุใหญก็นาจะมาจากหลายประการ เชน ครูเองมีความจําเปนตอง
ออก  เศรษฐกิจท่ีตกต่ํา  สนามบินอูตะเภาถูกเลิกกิจการไป  มีคนตกงานจํานวนมาก  ซึ่งผูตกงานสวนหนึ่งก็เปน
ผูปกครองของนักเรียนที่ตองใหบุตรลาออกไปเรียนโรงเรียนรัฐบาลซึ่งไมตองเสียคาใชจายมาก และทางรัฐบาลไดให
ความสําคัญทางการศึกษามากขึ้น ไดมีการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  
มีการขยายภาคบังคับการศึกษา เนนครูผูสอนตองมีความรู ความสามารถ สอนใหตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา  จึง
เปนที่นิยมกับประชาชนมาก โดยเฉพาะชาวระยองในขณะนั้น  เร่ิมมองภาพพจนของโรงเรียนในดานลบมากกวา
ดานบวก 

 อธิการฟลลิป เนรี ไมเคยบริหารงานเปนอธิการที่ไหนมากอน ตองมาผจญกับปญหานานาประการ แตตัว
ทานเองไมเคยคิดที่ยอทอตออุปสรรคใดทั้งสิ้น ทานจะพูดใหกําลังใจตัวทานเองอยูเสมอ วาเมื่อมีปญหามาก็
แกปญหาไปเมื่อเขาแกทางประตูไมได  ก็ใหแกทางหนาตางก็แลวกัน และถาทางประตู หนาตางปด ก็ใหเขาแกทาง
ชองลม  เรียกไดวาพรอมที่จะตอสูกับอุปสรรคทุกดาน ชวงนั้นทางคณะฯ ไดมีแนวโนมวา  หากโรงเรียนในเครือฯ 
โรงเรียนใดมีปญหาไมสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได  ก็ใหเลิกกิจการไป จึงเปนชวงที่สมรรถภาพของครูทุกคน
ส่ันสะเทือนมาก อธิการเองก็ไดประกาศใหครูทุกคนทราบวา  “ไมทราบวาโรงเรียนอัสสัมชัญระยองจะตองยุบ
เม่ือไหร  ขอใหครูที่มีโอกาสออกไปหางานอื่นทําได  เพราะวาที่นี่ไมมีความแนนอนสําหรับชีวิตการทํางานของครู”  
แตก็เปนที่นาแปลกวาในชวงเวลา  6  ป  ที่อธิการฟลลิป เนรี  เปนอธิการ มีครูลาออกนอยที่สุด มีครูหลายคนคิดจะ
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ลาออก  แตก็ไมมีใครลาออก  ทั้ง ๆ  ที่เงินเดือนนั้นไมมีการปรับขึ้นใหเลย ในบางปทุกคนยอมที่จะสูกับสถานการณ
ที่เปนอยูในตอนนั้น 

 การบริหารงานในสมัยกอนนั้น คณะกรรมการบริหารจะเปนเพียงที่ปรึกษาอธิการ  แตในสมัยอธิการฟลลิป 
เนรี การบริหารงานโรงเรียน แตละหนวยงานจะถือขอตกลงของคณะกรรมการบริหาร  ถึงกระนั้นก็ตามการ
บริหารงานของอธิการก็ยังมีอุปสรรค เพราะกลุมครูที่เปนผูรวมบริหารไมใชมืออาชีพจึงเกิดปญหาระหวางครูกับ
ภราดา  เพราะแตละฝายไมทราบบทบาท หนาที่ของตน  มีการกาวกายหนาที่ของกันและกันอยูบอยคร้ัง และดวย
ไหวพริบอันชาญฉลาดของอธิการที่สามารถแกไขสถานการณได  อธิการเริ่มมอบหมายใหทุกคนทํางานที่ตองการ  
ทั้งที่ทราบวาจะเกิดปญหาอะไรขึ้น แตถาผูรับผิดชอบงานแกปญหาที่เกิดขึ้นไมได  เพราะขาดความสามารถ  ทาน
จะเรียกงานนั้นกลับมาบริหารงานเอง และเมื่อทุกคนทราบวา ตนมคีวามสามารถทํางานนั้นไดดีแคไหน สามารถรับ
งานไดในระดับไหนแลว  การทํางานในสายงานตาง ๆ ก็เร่ิมดีขึ้น 

 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  เริ่มมีภาพพจนดีขึ้นในสายตาของผูปกครอง  เนื่องดวยทั้งอธิการและคณะภราดา
ใหความสําคัญกับหนวยงานตาง  ๆ ของสังคม  โดยไดเขารวมเปนสมาชิกไลออนระยอง  ติดตอและเยี่ยมเยียน
ผูปกครองทั้งในปจจุบนัและในอดีต  จึงทําใหทราบวา ทําไมผูปกครองถึงนําลูกหลานออกไปเรียนที่อ่ืนเกิดขึ้น เพราะ
สาเหตุอะไรบาง  และบางเรื่องผูปกครองจะสรุปเอาเอง  อธิการจึงตองชี้แจงใหมใหเขาใจในทางที่ถูกตอง สวน
สมาคมไลออน อธิการก็ไดช้ีแจงใหสมาชิกในกลุมทราบถึงนโยบายของภราดาคณะเซนตคาเบรียล สมาชิกไลออน
หลายคนบอกวานโยบายของคณะฯคลายกับของสมาคมฯ มาก  

เปนที่ยอมรับกันในตอมาวา เรื่องวาทศิลปของอธิการนั้น สามารถโนมนาวจิตใจคนไดอยางดีเยี่ยม พวกเรา
หลายคนในขณะนั้นพูดเปนเสียงเดียวกันวา ถาอธิการเปนนักธุรกิจในดานการขายตองร่ํารวย กิจการใหญโต
แนนอน   

อธิการทานที ่7   ภราดาชูชาติ  ลิมปสุวรรณโชติ  (ปการศึกษา 2525 – 2527)  

 การบริหารงานของทานอธิการชูชาติ ในชวงแรก คือ  การกอสรางอาคารสง  เหลาสุนทร  ซ่ึงเปนโครงการ
ริเริ่มในสมัยอธิการฟลลิป  เนรี สวนในดานวิชาการ อธิการไดมอบหมายงานใหภราดาทั้งสองทาน คือ  ภราดา
วิจารณ แสงหาญ เปนหัวหนาฝายระดับมัธยมศึกษา  และภราดาสมชาย อานามนารถ  เปนหัวหนาฝาย
ประถมศึกษา สวนตัวทานอธิการเอง ดูแลฝายอนุบาล อธิการชูชาติ เปนนักวิชาการอาจจะพูดเลยก็ไดวา ยังไมเคยมี
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อธิการที่เปนนักวิชาการมาบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง อธิการชูชาติ ไดวางระบบฝายวิชาการอนุบาล 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา แนวทางที่ทานไดวางไวคาดวาจะสัมฤทธิ์ผลภายในระยะเวลา  6  ป  แตนาเสียดาย
ที่อธิการอยูบริหารโครงการที่เตรียมไวไดยังไมสัมฤทธิ์ผล ก็ตองยายไปตามวาระ  เพื่อไปรับตําแหนงอธิการท่ี
โรงเรียนเซนตหลุยส จังหวัดฉะเชิงเทรา แตถึงอยางไร ระบบที่วางไวใหกับโรงเรียนในสมัยนั้น ไดแก 

- การรับนักเรียนตรงตามเวลา 
- การจัดชั้นเรียนโดยใหนักเรียนที่เรียนดีและเรียนออนใหอยูในหองเดียวกัน 
- กําหนดเวลาในการสอบใหเหมาะสมกับวชิาที่สอบ 
- จัดเด็กเปนกลุม เพื่อใหเด็กที่เรียนดีชวยเพื่อนที่เรียนออนกวา 
- ฝกใหนกัเรียนเปนผูนําเขาสงัคมกับเพ่ือน ๆ ได 
- ใหเสรีกับครูในการแตงกาย เพ่ือสรางความมีสีสันใหกับนักเรียนในระดับอนุบาล 
 
สวนฝายประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใหหัวหนาตึกรับไปดําเนินการใหแบงสายงานกันในการปกครอง

และหากมีส่ิงใดที่มีปญหาก็ใหมาปรึกษากับอธิการ  การจัดวางสายงานตาง ๆ  นั้นไดถูกจัดใหเปนระบบระเบียบ
มากขึ้น เชน การจัดระบบการจราจร  รถรับสงนักเรียนอนุบาลและชั้นอ่ืน  ๆ  ใหมีความปลอดภัยและมีระเบียบมาก
ขึ้น  
 ส่ิงที่นาประทับใจ คือการกอสรางอาคารสง เหลาสุนทร และพิธีเปด นับวาเปนภาระที่หนักใจมาก แตอธิการ
ก็ไดบริหารโดยมีมาสเตอรวรศักดิ์  ชูเชิด ซ่ึงมีความรูเรื่องการกอสรางเปนอยางดี เปนผูชวยควบคุมดูแล นอกจากนี้มี
การจัดแบงหองในการทํางานของครู  และหองเรียนของนักเรียนใหมีระบบและระเบียบมากยิ่งขึ้น  การตกแตง
ภายนอกของอาคารสง เหลาสุนทร และบริเวณหนาตึกเรียนอธิการไดประชุมปรึกษากับคณะครูวาเห็นควรจะปลูก
ตนไมประเภทอะไรมาประดับใหอาคารสง เหลาสุนทร สวยงามรมเย็นและใหรมเงาไดตอไปในอนาคต   

 พิธีเปดอาคารสง เหลาสุนทร อธิการและคณะครูแตละฝายไดรวมกันจัด และสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีเปนที่
นาประทับใจมาก  การปฏิบัติหนาที่ทางการงานในเวลาที่ทํางานอธิการชูชาติ จะทําอยางเต็มที่และเต็ม
ความสามารถ อยางเชน นักวิชาการ ซ่ึงบางครั้งจะมองดูวาอธิการเปนคนเครียด แตถานอกเวลาทํางาน อธิการจะ
เปนกันเองกับครูทุกคน จะพูดคุยกันอยางสนุกสนาน ทานมักจะมีอารมณขันอยูเสมอ  ใครก็ตามที่ไดใกลชิดและ
ทํางานกับทานจะรูไดทันทีวา อธิการคนนี้ไมชอบรับฟงเรื่องอะไรไรสาระและบางคราวทานจะพูดเตือนสติใหผูนั้น
รูตัวอยูเสมอ   อีกเรื่องหนึ่งคือ การมีชีวิตที่เรียบงาย ยึดหลักที่สําคัญคือ  ความประหยัด และนี่คือภาพพจนของ
อธิการชูชาติ  ลิมปสุวรรณโชติ  ในตลอดเวลาที่ทานอยูบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
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อธิการทานที ่8  ภราดาประสิทธิ ์ ไชยเผือก  (ปการศึกษา 2528 – 2532) 

อธิการประสิทธิ์  ไชยเผือก    คนจันทบุรี เปนคนภาคตะวันออกดวยเชนกันกับชาวระยอง  จึงทําใหทาน
ปรับตัวเขากับบุคลากร และผูปกครองงายกวาที่คิด  การมาบริหารงานของทานจึงมีชีวิตการทํางานที่ยาวนานที่สุด
ทานหนึ่งของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ดวยอธิการมีชีวิตที่เรียบงาย รักธรรมชาติชอบการปลูกตนไมเปนชีวิตจิตใจ 
จึงทําใหทานเปนคนประหยัด ดังนั้น ผลผลิตตาง  ๆ จากสวนของมูลนิธิฯ  จะถูกนํามาดัดแปลงทําเปนอาหารเพื่อหา
รายไดใหกับคนยากจนซึ่งเปนหัวใจของทาน  ถึงแมวาทานจะเปนคนพูดนอย แตการบริหารงานของอธิการทานนี้
เฉียบขาดและจริงใจ จึงสงผลดีใหกับโรงเรียนตลอดมา  ทานมีผลงานที่เริ่มตน คือ การริเริ่มกิจการการจําหนาย
อาหารของโรงเรียนเอง  ซึ่งก็เปนวิธีการหนึ่งที่ไดชวยหารายไดใหกับโรงเรียน และในปตอมาก็ไดยึดเปนโครงการของ
โรงเรียนที่จะจําหนายอาหารเองในโรงอาหาร 

การบริหารงานดานวิชาการ ทานยังยึดหลักเดิมตอจากอธิการชูชาติ  เพียงแตมีครูรวมบริหารมากขึ้น
กวาเดิมเพ่ือที่จะชวยกันแกไขปญหาตาง  ๆ  ที่เกิดขึ้นใหเปนไปในทางที่ดี  จะเห็นไดวาในสมัยนี้การทํางานทุกดาน
จะเปนไปอยางราบเรียบ  เปนยุคของความรมร่ืน ยุครักธรรมชาติ  หากยามใดที่มีเรื่องหนักทานก็จะพยายาม
แกปญหานั้นดวยสติปญญาที่สุขุม รอบคอบ  มีการประนีประนอม อะลุมอลวยใหแกกัน  เร่ืองทั้งหลายจึงสงบและ
จบลงดวยดีเสมอมา 

โครงการดานการกอสราง งานชิ้นใหญของทานคือ การกอสรางอาคารเดอ มงฟอรต ซึ่งปจจุบันใชเปน
อาคารเรียนของนักเรียนแผนกอนุบาล  และถึงแมในบางครั้งทานตองลมเจ็บลงเพราะสุขภาพไมคอยดี  แตการ
บริหารงานของทานก็นับไดวา เปนชวงที่ทําใหโรงเรียนมีบรรยากาศแหงความสงบ รมร่ืน  รมเยน็ 

อธิการทานที ่9  ภราดาอาจิณ  เตงตระกูล  (ปการศึกษา 2533 – 2538) 

ตลอดระยะเวลา  6 ป เต็ม ที่อธิการอาจิณ  เตงตระกูล ไดเขามาบริหารงานโรงเรียนอัสสัมชัญระยองทานได
ทุมทั้งกายและใจ เพ่ือที่จะพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญระยองใหเจริญ ดังจะเห็นขั้นตอนงานที่เห็นไดเปนรูปธรรม ทาน
ไดพัฒนาอาคารสถานที่โดยไดซอมแซมสวนที่ชํารุด ปรับเปล่ียน ทาสีใหดูใหม  จัดบรรยากาศรอบ ๆ โรงเรียนใหดูรม
ร่ืน  ปรับสถานที่หนาโรงเรียนใหมีสวนหยอม ทําใหเจริญหู เจริญตาแกผูปกครองและกับทุกคนที่ไดเขามาใน
โรงเรียน  และดวยนิสัยรักความสะอาดที่มีอยูในตัวทานเปนทุนเดิม  จึงเปนเหตุหนึ่งที่เห็นไดชัดเจนวาชวง  6  ปท่ี
ทานบริหารในโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง นอกจากความรมร่ืนของตนไมแลวก็คือ ความสะอาด เพราะทานจะใสใจ
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และดูแลเร่ืองความสะอาดนี้เปนพิเศษ นอกจากความสะอาดแลวอีกอยางหนึ่งก็คือ ความมีระเบียบวินัย อธิการ
ทานจะเนนมากในเรื่องของความเปนระเบียบ  ดังนั้นงานทุกฝายจะถูกจัดใหเปนระบบและเปนไปตามขั้นตอน 

การพัฒนางานวิชาการเริ่มตั้งแตช้ันอนุบาล  ทานเล็งเห็นวาเด็กอนุบาลเปนฐานหลักของเด็กในชั้น
ประถมศึกษา  เพราะถามีนักเรียนในระดับอนุบาลมากก็จะทําใหเด็กประถมมากขึ้นเชนกัน  ทานจึงทําโครงการ
ปรึกษาไปยังมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ เพ่ือขออนุญาตกอสรางอาคารเรียนอนุบาลเพ่ิมเติม  และไดใหบริษัทซินค
รอน  จํากัด  เปนผูออกแบบให  และหางหุนสวนพัฒนาพานิชย ทําการกอสราง  เปนจํานวนเงิน  5,850,000  บาท  
โดยเงินจํานวนนี้ไดรับความชวยเหลือจากมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย จากศิษยเกาและจาก
ผูปกครอง  1  อาคารหลังนี้ไดฤกษการวางศิลาฤกษ ในวันเสารที่  7  ธันวาคม  พ.ศ. 2533 โดย มี ฯพณฯ  พลเอก
เทียนชัย  ศิริสัมพันธ ไดใหเกียริติมาเปนประธานในการวางศิลาฤกษครั้งนั้น  และงานกอสรางก็ไดเสร็จส้ิน เมื่อวันที่  
27 เมษายน  พ.ศ. 2534  โดยมีคุณพอเทียนชัย  สมานจิต ทําพิธีเสกอาคาร และทานรองผูวาราชการจังหวัดระยอง 
นายประพันธ   ชลวีระวงศ ทําพิธีเปดอาคาร เดอ มงฟอรต ใหอยางเปนทางการ และเนื่องดวยทานเห็นวาอาคารเดอ 
มงฟอรต นาจะสรางเพิ่มเติมไดอีกเพ่ือความสมบูรณกวาเดิม ดังนั้นในป  พ.ศ.  2535  อธิการจึงไดทําสัญญากับ 
บริษัทเดชบุญเพ็ชร เพ่ือกอสรางอาคารเดอร มงฟอรต พรอมบานพักคนงานในวงเงิน  4,672,396  บาท และในที่สุด
อาคารเดอ มงฟอรต ก็เปนอาคารเรียนของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลทีทันสมัยมีหองเรียนที่ครบวงจร  และมี
หองสมุดที่กวางขวาง สามารถใหทั้งครู และนักเรียนไดเขาไปศึกษาคนควา หาความรูไดอยางเพียงพอ  

อธิการอาจิณ  เตงตระกูล เปนผูที่มีโลกทัศนที่กวางไกล และการพัฒนาที่ไมหยุดนิ่งของทาน  ดังนั้นอะไร
ก็ตามที่จะทําใหอัสสัมชัญระยองมีการพัฒนาไปในทางที่ดีทานจะลงมือทําทันที  ดังเชนมีการพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียน โดยจัดใหมีการอบรม สัมมนางานวิชาการทั้งในและนอกสถานที่อยางตอเนื่องเปนประจําทุก  ๆ  ป  ทานจะ
ไมปดกั้นความสามารถของคุณครู หากใครมีความสามารถในดานใดเปนพิเศษ และสงผลใหนักเรียนไดรับความรู 
ความสามารถนั้น ทานจะชวยสงเสริม  ดังเชน  การเรียนคอมพิวเตอร     ก็เปนการปูพ้ืนฐานขึ้นครั้งแรกในสมัยทาน 
โดยจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน  50  เครื่อง  สําหรับนักเรียนแผนกอนุบาล มีการจัดซื้อเครื่องดนตรีคาซิโอ 
จํานวน  50  เครื่อง  เพื่อใชเปนอุปกรณการเรียนในระดับนักเรียนชั้น  ป.1 – ป.4  ริเร่ิมการจัดโบวล่ิง และจัดงาน 

Charity  Night  ซึ่งเปนการจัดงานเพื่อหารายไดมาพัฒนางานโรงเรียน มีการติดตั้งสัญญาณโทรทัศนจาก
ตางประเทศ งานดานคุณธรรมและจริยธรรม ไดริเริ่มใหมีการตักบาตรขาวสารอาหารแหงประจําปในวันแม และเปน
วันฉลองศาสนนามของโรงเรียน ริเริ่มจัดสวัสดิการใหครูและนักการ ภารโรงมีอาหารกลางวันรับประทานฟรีตลอดป
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การศึกษา จะเห็นไดวางานพัฒนาของอธิการอาจิณมุงเนนความกาวหนาทางดานการศึกษาควบคูกับความมี
คุณธรรม  พรอมที่จะใหเด็กนักเรียนทุกคนที่ออกไปไดใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 

อธิการทานที ่10  ภราดา  ดร. อนุศักดิ ์ นิธภิทัราภรณ  (ปการศกึษา 2539 – 2544) 

ผูชวยอัครธิการ  ภราดาศิริชัย  ฟอนซิภา  ขณะนั้นดํารงตําแหนง เปนประธานมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล
แหงประเทศไทย ไดแตงตั้งให  ภราดา ดร. อนุศักดิ์  นิธิภัทราภรณ    เปนอธิการ/ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
ระยอง ในปการศึกษา 2539  สืบตอจากทานอธิการอาจิณ เตงตระกูล  

การเขามาบริหารงานของภาราดา ดร. อนุศักดิ์  นิธิภัทราภรณ  ไดมีการปรับเปลี่ยนรูปงานดวยความ
คาดหวังที่ตองการใหโรงเรียนไดเปนแหลงผลิตทรัพยากรมนุษยที่ดีที่สุดในทุกดาน ใหเปนผูนําในดานวิชาการ  โดย
มุงเนนในเรื่อง ภาษาตางประเทศ  คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  มีหลักสูตรการสอนแบบกึ่งนานาชาติ  มีการจัดการ
บริหารองคกรอยางมีระบบ  และงานพัฒนาที่เปนผลงานในดานตาง  ๆ  ที่ปรากฏแกสายตาชุมชน ดังนี้ 

ดานอาคารสถานที่   มีทั้งงานกอสรางและปรับปรุงในหลาย ๆ สวน ไดพัฒนาที่ดินที่รกรางวางเปลา โดย
การปลูกปาเปนการคืนธรรมชาติ มีการปรับปรุงภูมิทัศนของบริเวณตาง ๆ ในโรงเรียนใหมีความสวยงามมกยิ่งขึ้น มี
การสรางธรรมชาติรอบบริเวณโรงเรียน สรางเรือนเพาะชํา  ทําโครงการเรือนเกษตรปลอดสารพิษ  ติดตั้งพัดลม
ใหกับนักเรียนทุกหอง  ปรับเปลี่ยนหองทํางานแยกออกเปนสํานักงาน และฝายตาง ๆ อยางเปนระบบ  เพื่อแยกการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพ  ไดกอสรางอาคารอเนกประสงค   กอสรางที่ทําการสมาคมผูปกครองและครู ฯลฯ      

 ดานการพัฒนาบุคลากร  ดวยความฝนที่อยากเห็นบุคลากรทุกคนในโรงเรียนฝกใฝในวิทยาการสมัยใหม 
มีการพัฒนาความรูความสามารถในหนาที่การงานอยางมีสุนทรียภาพ  มีความรอบรูที่จะพัฒนา เยาวชนไทยใหมี
ความรูที่กวางไกล เพื่อที่จะเปนกุญแจสําคัญในการสรางสรรคสังคมใหดีตอไป  จึงไดมีการพัฒนาครู เจาหนาที่  
พนักงานโดยสนับสนุนใหครูไดศึกษาตอในระดับปริญญาโท สงครูไปศึกษาตอดานภาษาอังกฤษ  ณ ประเทศอินเดีย 
สนับสนุนใหเจาหนาที่ พนักงานในโรงเรียนไดศึกษาในระดับที่สูงกวาระดับเดิม และ เพื่อนําโรงเรียนเขาสูการ

ประกันและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ  ไดเชิญผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ มาเปนที่ปรึกษาใหกับคณะผูดําเนินการ ผลจากความตั้งใจของ
คณะกรรมการ การวางแผนของผูบริหาร การกระจายขอมูลวาดวยการประกันคุณภาพ  การทดสอบบุคลากรทุกคน
ที่เกี่ยวของดวยเรื่องของการทําประกันฯ จึงทําใหโรงเรียนอัสสัมชัญระยองไดรับการรับรองคุณภาพการศึกษาตามที่
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กระทรวงฯ ไดกําหนดไว ก็ผานพนไปไดในวาระนั้น  การศึกษา การวิจัย  เปนหนึ่งในงานหลักของการพัฒนา
โรงเรียน  ในดานของการคนควาเพ่ือหาขอมูลอยางถี่ถวนตามหลักวิชา ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2540 ร.ร.อัสสัมชัญ
ระยอง รวมกับ  ABAC  POLL  จัดทําวิจัยแบบสํารวจ  ในเดือนพฤษภาคม   พ. ศ. 2542 ไดจัดใหมีงานวิจัยของ
โรงเรียนขึ้นโดยสังกัดฝายสํานักผูอํานวยการ และในเดือน มกราคม พ.ศ. 2543  ทางโรงเรียนไดรวมกับ  ABAC  
POLL   จัดทําวิจัยแบบสํารวจ  ครั้งที่  3 ขึ้น 

งานพัฒนาวิชาการ  (ปการศึกษา 2539 – 2543)  เปนชวงของการปรับปรุงหลักสูตร ใหสอดคลองกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ดังนั้นการเรียนการสอนชวงนั้นทั้งผูเรียน และ
ผูสอนตางก็มีความตื่นตัวเพื่อปรับตัวใหเขากับมาตรฐานการศึกษาอยูตลอดเวลา  และไดมีโครงการริเริ่มขึ้นเปนครั้ง

แรก คือโครงการ  LENS  โครงการ  Bilingual     โดยจัดการเรียนการสอน   เปนภาษาอังกฤษ ในวิชาคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและสังคมศึกษา และภราดา ดร. อนุศักดิ์  นิธิภัทราภรณ    ไดริเริ่มการเรียนภาษาจีนขึ้นในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในสมัยที่ทานเปนอธิการอีกดวย นอกจากนี้ในปการศึกษา 2544 ไดดําเนินการสงโรงเรียน
เขารับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับปฐมวัย จนไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ซ่ึงเปนอีกหนึ่ง
ของความภาคภูมิใจของชาวอัสสัมชัญระยองเปนอยางยิ่ง 

ตลอดระยะเวลา  6  ปเต็ม  ที่อธิการ/ผูอํานวยการโรงเรียน ภราดา  ดร. อนุศักดิ์  นิธิภัทราภรณ    เขามา
บริหารงาน  ไดอุทิศตนทั้งกายและใจ บริหารงานดานตาง ๆ  ดวยความวิริยะอุตสาหะ  จึงทําให โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระยองในสมัยนั้น เปนสถาบันอันทรงคุณคาที่เพียบพรอมดวยบรรยากาศ  สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู  เปน
แหลงพัฒนาเยาวชนใหเปนพลเมืองที่สมบูรณแบบ มีประสิทธิภาพ  และจะไดเปนกําลังที่สําคัญของชาติตอไป 

อธิการทานที ่11    ภราดาพิสูตร  วาปโส  (ปการศึกษา 2545 – 2549) 

ปการศึกษา  2545  ภราดาพิสูตร  วาปโส  ดํารงตําแหนงเปนอธิการ/ผูอํานวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
และภราดาจักรกรี  อินธิเสน  เปนรองผูอํานวยการ ในขณะนั้นโรงเรียนมีทั้งครูไทยและครูตางชาติ  เปนครูไทย  160  
คน  ครูตางชาติ  13  คน  นักเรียน  อนุบาล –  มัธยมศึกษาปที่  6  รวมประมาณ 2,657  คน 

ดวยความมุงมั่นของคณะภราดาที่ เขามาบริหารงานในโรงเรียนอัสสัมชัญระยองแตละทาน ตางมี
จุดมุงหมายเดียวกัน ที่จะใหสถานศึกษามีการจัดองคกร  โครงสรางและการบริหารอยางเปนระบบ ครบวงจร  ให
บรรลุเปาหมายของมูลนิธิฯ 
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งานพัฒนาของภราดาพิสูตร  วาปโส เปนงานพัฒนาที่สานตอจากสมัย ภราดา ดร. อนุศักดิ์  นิธิภัทราภรณ     
อยูหลายโครงการ เนื่องจากทานเคยดํารงตําแหนงเปนอาจารยใหญในสมัยของ  ภราดา ดร. อนุศักดิ์  นิธิภัทราภรณ 
งานพัฒนาที่ทานไดเสนอโครงการไวจึงไดนํามาพัฒนาพรอมกับโครงการใหมในระหวางปการศึกษา 2545 ถึงป
การศึกษา 2549  ดังตอไปนี้ 

งานพัฒนาดานอาคารสถานที ่

 ภราดาพิสูตร วาปโส ไดทําการปรับปรุงภูมิทัศนของโรงเรียนสานตอจากภราดา ดร. อนุศักดิ์  นิธิภัทราภรณ 
ใหมีสภาพภูมิทัศนที่สวยงามมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ภราดาพิสูตร วาปโส ถือไดวาทานเปนภราดาที่รักตนไม รัก
ธรรมชาติมากอีกทานหนึ่ง จะเห็นไดจากเมื่อทางโรงเรียนมีกิจกรรมอนุรักษธรรมชาติตาง ๆ จะเห็นทานนํานักเรียน
ไปชวยกันปลูกตนไมอยูเสมอ และหมั่นดูแล บํารุงรักษาตนไมที่มีอยูในบริเวณโรงเรียนใหเจริญเติบโตงอกงาม ใหรม
เงาและความรมร่ืนจนมาถึงปจจุบัน นอกจากนี้ในระหวางที่ทานเปนอธิการไดมีการกอสราง ปรับปรุงอาคารตาง ๆ 
มากมาย ดังตอไปนี้ 

- ปการศึกษา 2543  กอสรางอาคารหลุยส มารี  
- ปการศึกษา 2544  กอสรางอาคารเกียรติยศ  
- ปการศึกษา 2545 ปรับปรุงอาคารอัสสัมชัญ  
- ปการศึกษา 2546 -2547 

 ปรับปรุงอาคารเซราฟน   
 กอสรางทางเขาพรอมหลังคาเชื่อมอาคารเซราฟนถึงอาคารพระจิตเจา    
 ปรับปรุงพื้นผิวสนามบาสเกตบอลอาคารมารีย ใหเปนสนามเทนนิส 
 ปรับปรุงพื้นที่ทางเทา ทําโตะ เกาอ้ีสนามและปลูกตนไมรอบบริเวณโรงเรียน  
 เปลี่ยนโตะเกาอ้ีสําหรับนักเรียนใหม  ในระดับช้ัน ป.1 – ป.3 และ ม. 1   
 ปรับปรุงบานพักภราดา   
 ปรับปรุงอาคารโรงพละใหเปนหองประชุมที่ทนัสมัย (อาคารหอประชุม 40 ป) สามารถจุผูเขา
ประชุมไดประมาณ  600  คน  

 สรางสวนสุนทรภู ที่บริเวณดานขางเสาธง เพื่อเปนอุทยานการศึกษาแกนักเรียน 
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- ปการศึกษา 2548 
 ปรับปรุง, อาคารยอหน แมรี่ และสนามเด็กเลนพรอมติดตงเครื่องเลนเพ่ิมเติมเพ่ือใหเพียงพอ
ตอจํานวนนักเรียน 

 มีการปรับปรุงหองเรียนคอมพิวเตอรและวางระบบเน็ตเวิรค 
 ปรับปรุงอาคารแชมนิล ซ่ึงเปนที่ทําการของสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

- ปการศึกษา 2549  
 ปรับปรุงและขยายอาคารพระจติเจา (โรงอาหาร) ใหเพียงพอตอการบริการอาหารแกนักเรียนที่
มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 

 ปรับปรุงอาคารเดอ มงฟอรต  และอาคารอํานวยการ (อาคารเกียรติยศ) 
 ปรับปรุงบริเวณประตูทางเขาโรงเรียนและปอมยามใหการสัญจรของรถที่เขา - ออกโรงเรียน
จราจรไดสะดวกมากยิ่งขึ้น 

งานพัฒนาดานบุคลากร  

 เพื่อใหเปนไปตามวิสัยทัศน  พันธกิจและเปาหมายที่โรงเรียนไดกําหนดไว และเปนการเพิ่มพูนศักยภาพใน
การทํางานของบุคลกร และนําความรูมาพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น งานดานบุคลากรที่ทานไดพัฒนา จึงมีผลการ
ดําเนินงาน  ตามโครงการ อาทิเชน   

- สงเสริมครศึูกษาตอระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท 
- สงครูศึกษาดานภาษาอังกฤษที่ประเทศอินเดีย 
- สงครูศึกษาดานภาษาอังกฤษที่ประเทศนิวซแีลนดและประเทศแคนาดา 
- สงเสริมใหครูเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกับครูตางชาติกับเจาของภาษาเพื่อเขารับการทดสอบทักษะ

ดานภาษาอังกฤษระดับ KET , PET  ของมหาวทิยาลยัแคมบริดจ 
พัฒนาดานบคุลากร เพื่อการอยูรวมกันอยางเปนสุข 
- บุคลากรทุกคนเขารวมสมัมนา Working  together เพื่อการทาํงานรวมกนั 
- จัดโครงการใหครูทุกคนเขารวมอบรมคุณธรรม จริยธรรมพัฒนาจิตครู 
- พัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริมขวัญและกําลงัใจในการปฏิบัติงาน โดยมสีวัสดิการอาหารกลางวัน จายคา

เบี้ยเลี้ยงครูที่ไปอบรมนอกสถานที่  หรือการไปสัมมนา ศึกษาดูงานดานตาง ๆ  ตัดชุดแบบฟอรมเสื้อ
สูทและชุดกีฬาใหกับบุคลากรทั้งโรงเรียน พรอมกับมอบของขวัญ เงินโบนัสและรางวัลประจําปใหกับ
บุคลากรทุกคนอยางถวนหนา  ฯลฯ 
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งานดานการวิจัยและพฒันา 

 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองเปนสถาบันการศึกษาที่มีความพรอมและศักยภาพในทุกดาน  จึงจําเปนอยางยิ่งที่
ตองมีแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือและตรวจสอบได ทานผูอํานวยการภราดาพิสูตร วาปโส  ใหปรับปรุงศูนยวิจัยและ
พัฒนาขึ้นใหม โดยใหมีระบบงานชัดเจนขึ้นในโรงเรียน มีบุคลากรทางดานการวิจัยเพื่อดําเนินงานวิจัยทั้งภายใน
และภายนอก และระดับมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล จัดใหมีศูนยกลางในการจัดเก็บ รวบรวม อางอิง แลวเผยแพร
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสวนโครงการที่ดําเนินการในชวงปการศึกษา  2546  ถึงปการศึกษา 2549  ไดแก 

- โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนา 
- โครงการทําเนยีบงานวิจัย 
- โครงการชมรมนักวิจัยรุนจิว๋ 
- โครงการการวจัิยเชิงสํารวจระดับมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
- โครงการจัดประกวดการจัดทําสื่อการสอน 

 

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลย ี

ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ปพุทธศักราช  2542 เนนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนผูเรียน
เปนสําคัญและเปนการเรียนรูตลอดชีวิต  จึงจําเปนอยางยิ่งที่สถานศึกษาตองสรางบรรยากาศ ใหเหมาะแก
การศึกษาหาความรูใหกับผูเรียน ตลอดจนสื่อการเรียนทีทันสมัยที่ผูเรียนสามารถศึกษาคนควาดวยตนเองได  
เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา  ปพุทธศักราช  2542  จึงมีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยี  ในโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  ปการศึกษา  2545 –  2547  ที่ปรากฏแกสายตามชุมชนคือ  ไดจัดทํา 

Homepage  เว็ปไซตของโรงเรียนขึ้นได แก www.acr.ac.th    มีการใชอินเตอรเน็ตในการเรียนการสอน  การรับ-สง

งานผานระบบอินเตอรเน็ต    จัดทําหองสมุด Multimedia   สนับสนุนใหครูมีคอมพิวเตอรใชการเตรียมการเรียน
การสอนในอัตราสวน 1 คน ตอ 1 เครื่อง  และมีการวางระบบเน็ตเวิรคในโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการใหบริการ
ระบบอินเตอรเน็ตไรสายแกนักเรียน ครูและผูปกครองสามารถใชบริการโดยไมมีคาใชจายอีกดวย 
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งานดานการบรกิารจัดการ 

ในปการศึกษา 2546 ทานภราดาพิสูตร วาปโส ไดนําโรงเรียนเขารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรก 
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) พรอมท้ังไดรับผลการประเมินระดับ ดี ถึง ดี
มาก  ในทุกตัวชี้วัด และในปการศึกษา 2548 ทางโรงเรียนไดรับรางวัลโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ในระดับเหรียญทอง 
และในปการศึกษา 2548 ทางโรงเรียนไดรับการแตงตั้งเปนศูนยสอบแคมบริดจ ลําดับท่ี 9 ของประเทศไทย 

งานดานพัฒนาวิชาการ   

ภราดาพิสูตร วาปโส ไดนําพาโรงเรียนอัสสัมชัญระยองใหมีความเจริญกาวหนาในหลาย ๆ ดาน ในดาน
วิชาการ ปการศึกษา  2545  ทางโรงเรียนยังใชหลักสูตรเดิมของปการศึกษา 2544  โดยปรับมาใชในปการศึกษา  
2545  มีการเตรียมงานของฝายวิชาการเพื่อใชในปการศึกษา  2546 ไดเตรียมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญตามหลักสูตการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  ซ่ึงปรับเปลี่ยนจากหมวดวิชา  กลุมการ
เรียนรู  เปน  8 กลุมสาระการเรียนรูใน แตละชวงชั้น  ใชหลักสูตร  12 ป ไดเริ่มใชในปการศึกษา  2546  สําหรับ
ระดับช้ันที่เริ่มตนใชในคร้ังแรก  คือ ช้ัน  ป. 1 , ป. 4 , ม. 1 และ  ม. 4 ในปการศึกษา 2548 ไดจัดใหมีการจัดซื้อเครื่อง
ดนตรีไทย ดนตรีสากลและเครื่องดนตรีสําหรับวงโยธวาทิตเพ่ือใชในการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ ของ
โรงเรียนใหเพียงพอตอกาเรียนการสอนของนักเรยีนมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ภราดาพิสูตรไดมีการสานตอการเรียนการ
สอนภาษาจีนตอจากภราดา ดร. อนุศักดิ์  นิธิภัทราภรณ  โดยไดจัดใหมีการเรียนภาษาจีนเพ่ิมในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน   

 งานพัฒนาทกุดานของ ทานผูอํานวยการภราดา พิสูตร วาปโส ที่ไดดําเนินมาจนถึงครบวาระ เปนผลงานที่
นาภาคภูมิใจและนาชืน่ชมยินดแีกผูปกครองยิ่งนัก  จึงไดใหความไววางใจสงบุตรหลานเขามารับการศึกษาใน
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองแหงนี้ เพ่ิมมากขึน้ในทุกป  

อธิการทานที ่12   ภราดาเดชาชัย ศรพิีจารณ  (ปการศึกษา 2550 – จนถึงปจจบุนั ) 

ในปการศึกษา 2550 ภราดาเดชาชัย ศรีพิจารณ  ไดยายมาจาก ร.ร.อัสสัมชัญลําปาง มาดํารงตําแหนงเปน
ผูอํานวยการโรงเรียนเปนปแรก  โดยมีภราดาสอาด  สัญญลักษณ  เปนผูชวยครูใหญแผนกปฐมวัย และตอมาในป
การศึกษา 2551 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการเปนปที่สอง  และในปการศึกษา 2552  เปนปที่สาม  โดยมีภราดาสอาด  
สัญญลักษณ  เปนรองผูอํานวยการ   มีภราดานนทชา ศรีวิไล  เปนผูชวยครูใหญแผนกปฐมวัย  ภราดาเดชาชัย    
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ศรีพิจารณ  ไดดํารงตําแหนงผูอํานวยการมาอยางตอเนื่องจนถึงปการศึกษา 2553  โดยมีภราดาสมพร  คงวิมล  
เปนรองผูอํานวยการฝายมัธยมศึกษา  และมีภราดาอนุวัฒน  วิภาคธํารงคุณ เปนรองผูอํานวยการฝายปฐมวัยและ
มีคณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการเปนที่ปรึกษา ในปการศึกษา 2553 ในภาคเรียนที่ 2 มีนักเรียนจํานวน 31,85 
คน และมีครูชาวไทยจํานวน 173 ทาน ครูชาวตางชาติจํานวน 18 ทาน นักการ ภารโรงจํานวน 78 คน  ภราดาเดชา
ชัย  ศรีพิจารณ ไดมีการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญระยองใหมีความเจริญ กาวหนาอยางตอเนื่องในหลาย ๆ ดาน 
ดังตอไปน้ี   

งานดานการบรหิารจัดการ 

ปการศึกษา 2550  

- มีการปรับเปลี่ยนชุดนักเรียนสําหรับนักเรียนหญิงในชวงชั้นที่ 4 ใหมีความเหมาะสมมากขึ้น 
- ทานไดริเริ่มวางแผนใหมีการรับนักเรียนหญิงเขาเรียนไดในชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ในรูปแบบสหศึกษา   

โดยจะเริ่มรับเขาเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551  เปนปแรก  
ปการศึกษา 2551 

- มีการรับสมัครนักเรียนหญิงเขาเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ในรูปแบบสหศึกษา โดยเริ่มรับเขา
เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551  เปนปแรก  

- ดําเนินการปรับเปล่ียนชุดพละของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 3 ใหมีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น 

- ไดดําเนินการจัดสงโรงเรียนเขารับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา 
ขนาดใหญ จนไดรับรางวัลพระราชทาน 

- จัดโครงการเรียนเสริมวันเสารอยางเปนระบบ   และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
- ปรับปรุงระบบการจราจรภายในโรงเรียนใหมีระบบมากยิ่งขึ้น มีการติดสติ๊กเกอรหนารถที่เขามาใน

โรงเรียน, ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและยางชะลอความเร็ว ในจุดตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยแกนักเรียนมากยิ่งขึ้น 

- จัดทําระบบทะเบียนทรัพยสินและพสัดุครุภัณฑตาง ๆ ของโรงเรียนใหเปนระบบ 
- เซ็นสัญญาการใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (10 Mb.) กับบริษัท TT&T เปนระยะเวลา 1 ป

การศึกษา 
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ปการศึกษา 2552 

- ไดดําเนินการสงโรงเรียนเขารับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาด
กลาง จนไดรับรางวัลพระราชทานติดตอกันเปนปที่สอง 

- ปรับปรุงระบบการจราจรภายในโรงเรียนใหมีระบบมากยิ่งขึ้น มีการติดสติ๊กเกอรหนารถที่เขามาใน
โรงเรียน, ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและยางชะลอความเร็ว ในจุดตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยแกนักเรียนมากยิ่งขึ้น โดยไดดําเนินการตอเนื่องจากปการศึกษา 2551 

- ปรับปรุงและพัฒนาโครงการเรียนเสริมวันเสารอยางเปนระบบ   และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ปการศึกษา 2553 

- มีการรับสมัครนักเรียนหญิงเขาเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ใน
รูปแบบสหศึกษา โดยเริ่มรับเขาเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553  เปนปแรก  

 

ปการศึกษา 2554 

- ทําการขยายชั้นเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จากจํานวน 6 หองเรียนเปน 7 หองเรียน 
 

งานดานวิชาการ   

ปการศึกษา 2550 

- ริเร่ิมกิจกรรมโยคะ  ในระดับปฐมวัย 
- ทานไดนําโรงเรียนเขารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 2 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) พรอมทั้งไดรับผลการประเมินระดับ ดีมาก ในทุกตัวชี้วัด 
 

ปการศึกษา 2551 

- ริเร่ิมการเรียนภาษาจีนในระดับช้ัน ป.4  และระดับช้ัน ม. 1 โดยเร่ิมเรียนในภาคเรียนที่ 1  
- ดําเนินการกิจกรรมโยคะตอเนื่องในระดับประถมศึกษาปที่ 1  
- เตรียมความพรอมในจัดทําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 



22 
 

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรใหมใหคณะครู โดยมีอัตราสวนคูณครู 1 ทาน ตอ เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 
ทั้งนี้เพ่ือใหคุณครู เกิดความสะดวกในการจัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอน และการศึกษา
คนควาขอมูลตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน 

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มเติมใหแกนักเรียนในระดับประถมศึกษาเพ่ือใหเพียงพอตอการเรียนการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพ 

  

ปการศึกษา 2552 

- ดําเนินการกิจกรรมโยคะตอเนื่องในระดับประถมศึกษาปที่ 2  
- เตรียมความพรอมในจัดทําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

 

ปการศึกษา 2553 

- ดําเนินการกิจกรรมโยคะตอเนื่องในระดับประถมศึกษาปที่ 3  
- เริ่มใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในการจัดการเรียนการสอน 

 
งานดานการวิจัยและพฒันา 

ปการศึกษา 2550 

- สงเสริมใหครูจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน สรางสื่อการสอนและจัดประกวดสื่อ  เพ่ือนําไปใชพัฒนาการ
เรียนการสอน ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึน้ 

 

ปการศึกษา 2551 

- สงเสริมใหครูจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน   เพ่ือนําไปใชพัฒนาการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 

ปการศึกษา 2552 

- สงเสริมใหครูจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน สรางสื่อการสอนและจัดประกวดสื่อ  เพ่ือนําไปใชพัฒนาการ
เรียนการสอน ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึน้ 
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ปการศึกษา 2553 

- สงเสริมใหครูจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน สรางสื่อการสอนและจัดประกวดสื่อ  เพ่ือนําไปใชพัฒนาการ
เรียนการสอน ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึน้ 

 

งานดานอาคารสถานที ่

ปการศึกษา 2551 

- ดําเนินการการปรับปรุงสระวายน้ําของโรงเรียนที่มีการใชงานมายาวนานใหสามารถใชไดตอไปโดยมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

- ดําเนินการการกอสรางอาคารจําหนายเครื่องเขียน (STATIONERY)  หลังใหมทดแทนหองเดิมที่มี
ขนาดเล็ก ทั้งนี้ เพื่อใหเพียงพอตอผูใชบริการ และไดเปดใหบริการอยางเต็มรูปแบบในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2551 

- ดําเนินการกอสรางอาคารฝายปกครองหลังใหม 
- ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม อาคารปติมหาการุญ ซ่ึงใชงานมายาวนานใหสามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพเชนเดิม 
- ดําเนินการปรับปรุงหองเรียนคอมพิวเตอรระดับปฐมวัย 
- ดําเนินการปรับปรุงอาคารหอพักนักเรียนประจํา 
- ริเร่ิมโครงการกอสรางหองน้ําหลังใหมสําหรับนักเรียนในชวงชั้น ที่ 1 
- ดําเนินการรังวัดและแบงแยกที่ดินของโรงเรียน เพ่ือรองรับการจดทะเบียนโรงเรียนเปนนิติบุคคล  ตาม 

พรบ.การศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
- ดําเนินการกอสรางกําแพงรั้วดานหลังโรงเรียน และปรับปรุงแหลงน้ําดิบที่ใชสําหรับผลิตน้ําประปาใช

ในโรงเรียน 
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรใหมใหคณะครู โดยมีอัตราสวนคูณครู 1 ทาน ตอ เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 

ทั้งนี้เพ่ือใหคุณครู เกิดความสะดวกในการจัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอน และการศึกษา
คนควาขอมูลตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน 

 

ปการศึกษา 2552 

- ดําเนินการสรางลานจอดรถบริเวณหนาหอพักนักเรียน   เพื่อรองรับจํานวนรถของผูปกครองที่มีจํานวน
มากขึ้น 
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- ดําเนินการขยายและสรางหองเก็บวัสดุอุปกรณงานโภชนาการ อาคารพระจิตเจา 
- เริ่มดําเนินการกอสรางอาคารเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลังใหม ขนาด 4 ช้ัน 
 

ปการศึกษา 2553 

- ดําเนินการการกอสรางอาคารเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลังใหม ขนาด 4 ช้ัน ตอเนื่อง 
- ดําเนินการจัดทํารูปปนทานผูวาฯ สง เหลาสุนทร เพื่อรําลึกถึงคุณงามความดีของทานที่เปนผูริเริ่ม

จัดหาที่ดินและติดตอกับมูลนิธิฯ เพื่อกอตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
 

งานพัฒนาดานบุคลากร  
มีการพัฒนาบคุลากรใหมีการพัฒนาในดานตาง ๆ ดังนี้ 

  ปการศึกษา 2550 – ปการศึกษา 2553 

- สงเสริมครูศึกษาตอระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและสําหรับในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพ
ครู) จัดใหมีทุนกูยืมในการชําระคาเลาเรียนโดยไมคิดดอกเบี้ย 

- สงครูศึกษาดานภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่ประเทศแคนาดา 
- สงเสริมครูเขารับการอบรมในดานตาง ๆ เชนโครงการอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อนําความรู

ที่ไดรับมาพัฒนาตนเองและใชในการทํางาน 
- จัดใหคุณครู เจาหนาที่และนักการทุกคนเขารวมอบรม โครงการเขาคายอบรมคุณธรรม จริยธรรม

พัฒนาจิต ตามศาสนาที่ตนนับถือ ในชวงปดภาคเรียน 
- สงเสริมใหครูเขารวมประกวดความสามารถและผลงานในเวทีตาง ๆ อยางตอเนื่อง 
 

ดานสวัสดิการตาง ๆ แกบุคลากรของโรงเรียน 

ปการศึกษา 2550 

มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในดานตางๆ เชนเดียวกับยุคสมัยที่
ภราดาพิสูตร วาปโส เปนผูอํานวยการและมีการพัฒนาและเพิ่มเติมในดานสวัสดิการตาง ๆใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นโดยจัดใหมีสวัสดิการอาหารกลางวัน มีการตัดชุดสูทและชุดกีฬาใหกับครูและเจาหนาที่ทั้งโรงเรียน  มีการตัด
ชุดทํางาน แจกชุดกีฬาใหแกนักการ การจายคาเบ้ียเลี้ยงครูที่ไปอบรมนอกสถานที่ หรือการไปสัมมนาศึกษาดูงาน
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จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป มีการจัดใหบุคลากรทัศนศึกษาประจําปทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  มีการ
จัดงานเลี้ยงสังสรรคในโอกาสตาง ๆ  มีการใหทุนการศึกษาแกบุตรครูและนักการ มีการมอบของขวัญในวันคลายวัน
เกิดและวันขึ้นปใหม   มีการมอบเงินโบนัสและรางวัลประจําปใหกับบุคลากรทุกคนอยางถวนหนา 

ปการศึกษา 2551 

- ริเร่ิมการจัดโครงการเยี่ยมครูที่เจ็บปวยตองนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
- ริเร่ิมการจัดโครงการเยี่ยมครูที่คลอดบุตร ทั้งนี้เพ่ือเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคณะครู 
- มอบเงินชวยเหลือคาครองชีพเพื่อแบงเบาภาระดานการเงินแกคณะครูและนักการภารโรงในภาวะ

วิกฤตเศรษฐกิจโลกตกต่ํา เปนระยะเวลา 1 ปการศึกษา 
- นําคณะครูไปทัศนศึกษา ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 
- จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป 
- จัดใหทุนการศึกษาแกบุตรครูและนักการอยางตอเนื่อง 
 

ปการศึกษา 2552 

- ดําเนินการโครงการเยี่ยมครูที่เจ็บปวยตองนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตอ 
- ดําเนินการโครงการเยี่ยมครูที่คลอดบุตร ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางขวัญและกาํลังใจแกคณะครู 
- นําคณะครูไปทัศนศึกษา ณ เมือง หางโจว ซุโจว เซี่ยงไฮ  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
- จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป 
- จัดใหทนุการศกึษาแกบุตรครูและนกัการอยางตอเนื่อง 

 

ปการศึกษา 2553 

- ดําเนินการโครงการเยี่ยมครูที่เจ็บปวยตองนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตอ 
- ดําเนินการโครงการเยี่ยมครูที่คลอดบุตร ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางขวัญและกาํลังใจแกคณะครู 
- จัดใหทนุการศกึษาแกบุตรครูและนกัการอยางตอเนื่อง 
- นําคณะครูไปทัศนศึกษา ณ อําเภอกุยบุรี อําเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป 
- ดําเนินการออกแบบชุดยูนิฟอรมครูสตรีและเนคไทครูชายใหม 
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ปรัชญาของโรงเรียน   

1. จุดหมายของชีวิต     คือการรูจักสัจธรรมความจริง   และการเขาถึงธรรมอันสูงสุด  เปนบอเกิดของชีวิต 
2. มนุษยทุกคนตองทํางาน  ความอุตสาหะ วิริยะ เปนหนทางสูความสําเร็จดังปณิธานของโรงเรียนที่วา  

LABOR  OMNIA  VINCIT 
 
 

เปาหมายของโรงเรยีน 

3. พัฒนาเด็กนักเรียนใหเปนบุคคลทั้งครบ  คือ พัฒนารางกาย  สติปญญา อารมณ และจิตใจ ภายใน
บรรยากาศของเสรีภาพและความรัก 

2. ปลูกฝงความรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย  ซ่ึงเปนวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย  
รูจักรักษาศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีที่ดีงามของชาติ  และรวมอนุรักษส่ิงแวดลอม 

3. เนนความเปนเลิศทางวิชาการและการปฏิบัติ  ความเชี่ยวชาญทางภาษา   คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร  อันจะชวยใหนักเรียนเปนคนมีทักษะ   มีเหตุผล  มีความคิดเปนตรรกะ   มีระเบียบวินัยตอ
ตนเอง เปนคนมีทรรศนะกวาง  รูจักใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่น   เพ่ือพัฒนาภาวะแวดลอม          
และคุณภาพของชีวิตมนุษย 

4. เนนการปฏิบัติและการปลูกฝงคานิยมของการเคารพในสิทธิตอกันและการผนึกกําลัง  ทําความดี  
รวมกันพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยูโดยการศึกษาและเขาใจวัฒนธรรม   และมรดกทางวัฒนธรรมของ
ตนเองของชุมชนและชาติเพื่อเปนแนวทางสงเสริมสันติภาพ  และความเขาใจอันดีระหวางมวลมนุษย 

 
 

วัตถุประสงคของ โรงเรียน 

1. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ   นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ประเภท
สามัญศึกษา ระดับกอนประถมถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  รวมถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบ  ประเภท      
และระดับการศึกษาตาง ๆ ตามที่โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาไดตามกฏหมายที่เกี่ยวของ 

2. ใหบริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  กิจการโรงเรียน หรือการดําเนินการเพ่ือให การศึกษาไปสูความมุง
หมายและหลักการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช   2542  แกไขเพ่ิมเติม
พุทธศักราช พ.ศ.2545  หมวด  1  สําหรับผูเรียน   ผูปกครอง   ครูบุคลากรของโรงเรียนและบุคลากร            
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการของโรงเรียนและชุมชน 

3. ใหบริการดานวิชาการและบริการดานอื่น ๆ แกผูเรียน  ครู บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินกิจการของโรงเรียนและชุมชน 
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4. จัดการศึกษาอบรมแกผูดอยโอกาส   ผูพิการ  ผูยากไรและผูมีความสามารถพิเศษ 
5. ใหบริการที่พักอาศัยแกผูเรียน  ครู  บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลทีเ่กี่ยวของกับ      การดําเนินกิจการ

ของโรงเรียน 
 

วิสยัทศัน  (Vision) 

 ผูเรียนเปนผูมีความรูและคุณธรรม  รับผิดชอบตอสังคม  มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ  
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รูและเขาใจจิตตารมณนักบุญหลุยส ฯ เคารพซึ่งกันและกัน  มีความสามารถ
ในการแสวงหาความรูและทักษะในการคิด 
 บุคลากรมีคุณธรรม พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงานสามารถใชภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยี  และจัดการเรยีนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ  มีบรรยากาศที่เอ้ือ
ตอการเรียนรู  และเปนศูนยวิทยบริการใหกับชุมชน 

พันธกิจ  (Mission) 

1. สรางจิตสํานึกใหผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบ  มีวินัยในตนเอง และมีความรักใน
สถาบัน 

2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนครบทุกมิติ  ทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  จิตใจ  สติปญญา และมีจิต
สาธารณะ 

3. สงเสริมใหผูเรียนสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารได 
4. สรางจิตสํานึกที่ดีใหกับผูเรียนในการรักษาสิ่งแวดลอม  ใชพลังงานและทรัพยากรอยางคุมคา   ตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
5. ปลูกฝงผูเรียนใหรูและเขาใจจิตตารมณนักบุญหลุยสฯ 
6. สนับสนุนใหผูเรียนกลาคิด  กลาแสดงออกดวยความเคารพสิทธิของผูอ่ืน 
7. สงเสริมใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน  รูจักแสวงหาความรู  และทักษะกระบวนการคิด 
8. พัฒนาบุคลากรดานคุณธรรม และ จริยธรรม 
9. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
10. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและมีทักษะในการ

ใชเทคโนโลยี 
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11. สงเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
12. สงเสริมการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลอยางมีประสิทธิภาพ 
13. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานสากล 
14. พัฒนาสภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 
15. สรางความสัมพันธกับผูปกครอง  ศิษยเกา  ชุมชน และองคกรตาง ๆ  

 

เปาหมาย  (Goals) 

1. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
2. ผูเรียนมีพัฒนาการครบทุกมิติ  ทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  จิตใจ  สติปญญา และมีจิตสาธารณะ 
3. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมตํ่ากวา  2.70 
4. ผูเรียนสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดตามวัย 
5. ผูเรียนประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
6. ผูเรียน รูและเขาใจจิตตารมณของผูกอตั้งคณะภราดาเซนตคาเบรียล 
7. ผูเรียน  กลาคิด   กลาแสดงออก   กลาตัดสินใจแกปญหาและยอมรับผลการตัดสินใจนั้น 
8. ผูเรียนมีทักษะในการอาน รูจักใชเวลาวางในการคนควาหาความรู 
9. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
10. ครูผูสอนมีคุณธรรม  จริยธรรม มีความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  หมั่นพัฒนาตนเอง 
11. ครูผูสอนไดรับการพัฒนาเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
12. ครูผูสอนสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดตามศักยภาพ 
13. ครูผูสอน นํานวัตกรรมทางการศึกษา  และเทคโนโลยีไปใชในการทํางานและการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
14. ครูผูสอนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
15. โรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลและสามารถตรวจสอบได 
16. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย  มีการนิเทศการเรียน

การสอนและมีการวัดและประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ 
17. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู  สงเสริมการใชแหลงการเรียนรูและภูมิปญญา

ทองถิ่น 
18. การรวมมือกับผูปกครอง  ชุมชน  ศิษยเกา  องคกรตาง ๆ  
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ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนอสัสัมชัญระยอง     ปการศึกษา  2553 – 2558 

ยุทธศาสตรที่ 1  ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงคตามที่โรงเรียนกําหนด 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางจิตสํานึกใหนักเรียนเปนพลเมืองที่ดีของชาติ  ปลูกฝงใหศรัทธา  ยึดมั่นและปฏิบัติตนตาม
หลัก  ศาสนาแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย      

ยุทธศาสตรที่  3  สงเสริมผูเรียนกลาแสดงออก  พัฒนาทักษะทางดานกีฬา  ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป        

ยุทธศาสตรที่  4  มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและรูจักการปองกันตนเองจากโรค  สารเสพติด  และสิ่งมอมเมา 

ยุทธศาสตรที่  5   สงเสริมผูเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  มีจิตสาธารณะ  

ยุทธศาสตรที่  6  สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีศักยภาพดาน  EQ 

ยุทธศาสตรที่  7  พัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

ยุทธศาสตรที่  8  พัฒนาทักษะการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร   

ยุทธศาสตรที่  9  พัฒนาผูเรียนสูสังคมภูมิปญญาและการเรียนรูอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่  10  สรางจิตสํานึกวิถีชีวิตแหงความพอเพียง   

ยุทธศาสตรที่  11 ปลูกฝงและเสริมสรางธรรมมาภิบาลใหกับผูเรียนรู  และเขาใจในการเคารพศักดิ์ศรี  ของความ 
เปนมนุษย  ซ่ือสัตยสุจริต  และสามารถอยูรวมกันในสังคมตามจิตตารมณนักบุญหลุยส     

ยุทธศาสตรที่  12   เสริมสรางและพัฒนาทักษะผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

ยุทธศาสตรที่  13   สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน และใชเวลาวางในการคนควาหาความรู 

ยุทธศาสตรที่  14   สงเสริมผูเรียนใหไดรับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด   

ยุทธศาสตรที่  15   สนับสนุนใหครูมีคุณธรรม  จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ  

ยุทธศาสตรที่  16   สนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาตรงตามสายงาน 
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ยุทธศาสตรที่  17   สนับสนุนใหครูใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

ยุทธศาสตรที่  18 สงเสริมสนับสนุนครูนํานวัตกรรมทางการศึกษา และเทคโนโลยีไปใชในการปฏิบัติงานเต็มตาม
ศักยภาพ 

ยุทธศาสตรที่  19 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชทักษะกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อนําผูเรียน
ไปสูเปาหมาย   

ยุทธศาสตรที่  20   สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตรที่  21   เนนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตรที่  22 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเปนระบบ  มีโครงสรางชัดเจน  คลองตัวมีประสิทธิภาพ และ
โปรงใส  พรอมรับการตรวจสอบ 

ยุทธศาสตรที่  23   จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาบุคลากร      

ยุทธศาสตรที่  24   พัฒนาหลักสูตร 

ยุทธศาสตรที่  25   พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 

ยุทธศาสตรที่  26   จัดใหมีการนิเทศการสอนอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที่  27   สงเสริมพัฒนาการใชแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น   

ยุทธศาสตรที่  28   สงเสริมพัฒนาอาคารสถานที่ภูมิทัศนและแหลงการเรียนรู 

ยุทธศาสตรที่  29   สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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สรางการ
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กรรมการบริหารโรงเรียน

ผูรับใบอนุญาต

ผูอํานวยการ

คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิฯ

สมาคมผูปกครองและครูฯ 

สมาคมศิษยเกา 

ผูจัดการ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

ฝายธรุการ-การเงิน ฝายบรหิารทั่วไป ฝายวิชาการสํานักผูอํานวยการ ฝายปกครอง ฝายกจิกรรม ฝายปฐมวัย

งานธรุการ 
- งานสารบรรณ 
- งานทะเบียน  
นักเรียน 

- งานสวัสดิการครู 
- งานยานพาหนะ 
- งานประชาสัมพันธ 

-งานบริหารฝาย 
-งานอาคารสถานที่ 
-งานซอมบํารุง 
-งานสาธารณูปโภค 
-งานสระวายน้ํา 
-งานประกันสังคม 
-งานพยาบาล 
-งานโภชนาการ 

- งานบริหารสํานักฯ 
- งานนโยบายและแผน 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานทรัพยากรมนุษย 
- งานอภิบาลโรงเรียน 
- งานโสตทัศนูปกรณ 
- งานศูนยสารสนเทศ
และเทคโนโลย ี

- งานหอพักนักเรียน 
- งานประสานงาน
ระหวางประเทศ 

- งานวารสารโรงเรียน 
- งานหองสมุด 

- งานบริหารฝาย 
- งานวัดและประเมิลผล 
- งานพัฒนาหลักสูตรและ 
สาระการเรียนรู 

- งานนิเทศและการ 
พัฒนาการเรียนการสอน 

- งานจัดการเรียนการสอน 
- งานพัฒนาแหลงการ 
เรียนรูและสื่อการสอน 

- งานกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

- งานวิจัย 
- งานแนะแนว 

- งานบริหารฝาย 
- งานพัฒนาบุคลิกภาพ 
- งานสงเสริม 
คุณธรรมจรยิธรรม 

- งานสวัสดิภาพนักเรียน 
- งานสงเสริม 
ประชาธิปไตย 

- งานประสานงาน 
ภายนอก 

- งานรักษาความ
ปลอดภัย 

- งานบริหารฝาย 
- งานกีฬา 
- งานลูกเสือ 
- งานนักศึกษาวิชา
ทหาร 

- งานกิจกรรมเสรมิ 
หลักสูตร 

- งานศาสนกิจ 
- งานดนตร ี
- งานสัมพันธชุมชน 

-งานบริหารฝาย 
-งานทะเบียนบุคลากรปฐมวยั 
-งานวัดและประเมินผล 
-งานพัฒนาหลักสูตร 
-งานพัฒนาศักยภาพผูเรียน 
-งานพัฒนาสื่อการสอน 
-งานพัฒนาคุณธรรม 
-งานสงเสริมศักยภาพผูเรียน 
-งานสัมพันธชุมชน 
-งานกีฬา 
-งานสงเสริมสุขภาพอนามัย 
-งานบริการปฐมวัย 

กรรมการบริหารมลูนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย

 แผนภูมโิครงสรางการบริหารโรงเรียนในเครอืมูลนธิิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

งานการเงิน
- งานบริหารฝาย  
- งานการเงินรับ 
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- งานพัสดุครุภัณฑ 
ครุภัณฑ 
- งานจําหนาย 
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