
สวนที่ 1 
สารสนเทศพืน้ฐานของสถานศึกษา 

-  
 

สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สามารถสรุปได ดังตอไปนี้ 
1.1 ขอมูลทั่วไปของโรงเรียน 
1.2 โครงสรางของการบริหารงานโรงเรียน 
1.3 แนวทางการจัดการศึกษา 
1.4 แนวโนมการพัฒนาทองถ่ิน 
1.5 การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

  

1.1 ขอมูลทั่วไปของโรงเรียน  
1.1.1 ประวัติของโรงเรียน  

 ในระหวางป พ.ศ. 2484-2487 ประเทศไทยตกอยูในภาวะสงครามโลก คร้ังที่ 2 สถานที่ตาง ๆ ในพระนคร รวมทั้ง
โรงเรียนอัสสัมชญั (บางรัก) ไดรับความเสียหายจากการท้ิงระเบิดอยางหนัก โรงเรียนจึงปดทําการช่ัวคราว คณะภราดาเห็นวา
ถายังอยูในพระนคร อาจไดรับอันตราย จึงไดพยายามหาสถานท่ี ที่ปลอดภัยเพื่อเปดทําการสอนตอไป ในราวเดือน
พฤศจิกายน 2485 คณะภราดาจึงไดตัดสินใจอพยพ นักเรียนสวนหนึ่งซ่ึงเปนเด็กกําพรา และนักเรียนประจํา ซึ่งมีภูมิลําเนา
อยูตางจังหวัดทีไ่มสามารถเดินทางกลับบาน ไดมาเปดทําการสอนที่ศรีราชาช่ัวคราว คณะภราดา ครู และนักเรียนรุนแรก 
เรียกวา “รุนบุกเบิก” ตางชวยกันแผวถางปรับพืน้ปาใหเปนโรงเรียน เปล่ียนไรตะไครเปนไรสับปะรด จนกลายเปนไรสับปะรด   
เอ ซี  ที่มีชื่อเสียงเปนอันมาก และนําผลผลิตจากไรไปจําหนายเพ่ือเปนรายไดมาจุนเจือโรงเรียน และเล้ียงดูนักเรียนใน
ระหวางสงคราม 
 ปลายป พ.ศ. 2486 สงครามโลกส้ินสุดลง โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) เปดทําการสอนตามเดิม แตอาคารนอน
ของนักเรียนประจําถูกทําลายไดรับความเสียหายเปนอยางมาก จึงไมสามารถยายเด็กกําพราและนักเรียนประจําจาก      
ศรีราชา กลับไปอยูที่พระนครได จึงจําเปนตองเปดทําการสอนท่ีศรีราชาตอไป ประกอบกับเยาวชนในทองถ่ินไดสมัครเปน
นักเรียนไป-กลับ จํานวนมากขึ้น คณะภราดาจึงตัดสินใจเปดทําการสอนอยางจริงจัง คร้ังแรกเม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2487 
โดยมีภราดาเทโอฟาน (ชิน บุณยานันทน) เปนอธิการ ผูกอตั้งและไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ใหจัดต้ังโรงเรียน
ต้ังแตวันที่ 3 กันยายน 2491 และไดรับรองวิทยฐานะ เทียบเทาโรงเรียนรัฐบาล เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2493 
 ปจจุบันโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ดําเนินการบริหารโดย ภราดาคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปดทําการสอนต้ังแตระดับการศึกษาปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายเปดสอน ในระบบสหศึกษา) รับนักเรียนท้ังประเภทประจําและไป-กลับ 

1.1.2 สถานที่ตั้ง  
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ต้ังอยูเลขท่ี 29 หมู 10 ตําบลสุรศักด์ิ  อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย 20110 

โทรศัพท 038-311055-6, 038-323797-9  โทรสาร 038-323805, 038-311027 
1.1.3 ขนาดของสถานศึกษา  
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ  เปดทําการสอนต้ังแต ระดับการศึกษาปฐมวัย ถึง 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  
1.1.4 เนื้อที่ / อาคารสถานที่ของโรงเรียน  
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เปนสถานที่ใหการศึกษาแกนักเรียน โดยมีอาคารสําหรับใชเปนอาคารเรียน จํานวน 7 

หลัง อาคารประกอบตาง ๆ จํานวน 18 หลัง อาคารที่พักอาศัย จํานวน 11 หลัง อาคารอื่น ๆ จํานวน 10 หลัง สนามกีฬา 
จํานวน 74 สนาม แตละอาคารมีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสุขา เพื่อใหบริการแกนักเรียน ครู และชุมชน   
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1.1.5 จํานวนนกัเรียน  
 

      1) จํานวนนักเรียนแตละระดับชั้นและจํานวนหองเรียน 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักเรียนแตละระดับชั้นและจํานวนหองเรียน  
 
 

ลําดับ ระดับ 
รายการ 

ชาย หญิง รวม หองเรียน 
1 การศึกษาปฐมวัย     

 1) ช้ันอนุบาล  1 162 - 162 4 

 2) ช้ันอนุบาล  2 162 - 162 4 

 3) ช้ันอนุบาล  3 163 - 163 4 
 รวม 487 - 487 12 
2 การศึกษาข้ันพืน้ฐาน     
 1) ช้ันประถมศึกษาปท่ี  1 215 - 215 5 
 2) ช้ันประถมศึกษาปท่ี  2 205 - 205 5 
 3) ช้ันประถมศึกษาปท่ี  3 207 - 207 5 
 4) ช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  230 - 230 6 
 5) ช้ันประถมศึกษาปท่ี  5 256 - 256 6 
 6) ช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  278 - 278 6 
 7) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 437 - 437 10 
 8) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2 409 - 409 10 
 9) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 476 - 476 10 
 10) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4 401 93 494 11 
 11) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5 375 72 447 10 
 12) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  382 69 451 10 
 รวม 3,871 234 4,105 94 
 รวมทั้งส้ิน 4,358 234 4,592 106 

 

                                    สรุป  ณ วันท่ี 1 มี.ค. 56 

2) จํานวนนักเรียนจําแนกตามประเภท   
 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนนักเรียนจาํแนกตามประเภท   
 

ลําดับ ประเภทของนักเรียน จํานวน หมายเหตุ 
1 ระดับการศึกษาปฐมวัย   

1) ไป- กลบั 481  
2) ประจําหอพักคร ู 6  

รวม 487  
2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 1)  ไป- กลบั 2,277  
 2) ประจําหอพักโรงเรียน  830  
 3) ประจําหอพักคร ู 702  
 4) เณรยุวลัยเซนตหลุยส แมรี ่ 49  
 5) เณรมหาไถ 57  
 6) เณรคามิลเลียน 58  
 7) ชางเผอืก 99  
 8) อุปการะ 4  

9) ในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพ ฯ 15  
 10) ทุนเทโอฟาน 14  
 รวม 4,105  
 รวมทั้งส้ิน 4,592  

 

                สรุป ณ วันท่ี 1 มี.ค. 56 
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1.1.6 จํานวนบุคลากร 
 

      1) จํานวนครูไทยจําแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา  
 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนครไูทย จําแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา  
 

 

                    สรุป  ณ วันท่ี 1 มี.ค. 56  (รวมคณะภราดา ไมรวมครูอัตราจาง) 

สรุปอภิปรายผล 
จากตารางที่ 3 งานทะเบียนและสถิติครู  ฝายธุรการ  พบวา ตลอดปการศึกษา ครูไทยที่มีวุฒิการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 97.13   

ลําดับ 
วุฒิการศึกษา 

/ระดับช้ัน 
จํานวนค รูไทย ต่ํากวาปริญญาตร ี

รอยละ 
ปริญญาตรีขึ้นไป 

รอยละ ชาย หญิง รวม 

ภราดา 1      

 1) ตํ่ากวาปริญญาตรี 0 0 0 0  

 2) ปริญญาตรี 1 0 1  14.28 

 3) ปริญญาโท 3 0 3  42.86 

 4) ปริญญาเอก 3 0 3  42.86 

 รวม 7 0 7 0.00 100 

2 ระดับการศึกษาปฐมวัย      

 1) ตํ่ากวาปริญญาตรี 0 0 0 0  

 2) ปริญญาตรี 1 14 15  83.33 

 3) ปริญญาโท 0 3 3  16.67 

 4) ปริญญาเอก 0 0 0  0.00 

 รวม 1 17 18 0.00 100 
3 ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1  

มัธยมศึกษาปที่ 6 – 
     

 1) ตํ่ากวาปริญญาตรี 1 0 1 0.64  

 2) ปริญญาตรี 36 71 107  68.15 

 3) ปริญญาโท 15 34 49  31.21 

 4) ปริญญาเอก 0 0 0  0.00 

 รวม 52 105 157 0.64 100 

4 บุคลากรทางการศึกษา      

 1) ตํ่ากวาปริญญาตรี 5 2 7 7.22  

 2) ปริญญาตรี 28 42 70  72.16 

 3) ปริญญาโท 5 15 20  20.62 

 4)ปริญญาเอก 0 0 0  0.00 

 รวม 38 59 97 7.22 100 

 รวมทั้งส้ิน/เฉล่ียรอยละ 98 181 279 7.86 100 
รวม ครูไทยมีวุฒิการศึกษา   

ระดับปริญญาตรข้ึีนไป/เฉล่ียรอยละ 
92 179 271  97.13 
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      2) จํานวนครูไทยจําแนกตามเพศ และวุฒิทางการศึกษา  
 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนครไูทยจําแนกตามเพศและวุฒิทางการศึกษา  
 

วุฒิทางการศึกษา   
วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม ลําดับ 

/ระดับชั้น 
รอยละ 

มี ไมมี มี ไมมี   

1 ภราดา       

 1) ต่ํากวาปริญญาตร ี 0 0   0 0.00 

 2) ปริญญาตร ี 0 1   1 14.28 

 3) ปริญญาโท 3 0   3 42.86 

 4) ปริญญาเอก 3 0   3 42.86 

 รวม 6 1   7 100 

2 การศึกษาปฐมวัย       

 1) ต่ํากวาปริญญาตร ี 0 0 0 0 0 0.00 

 2) ปริญญาตร ี 1 0 11 3 15 83.33 

 3) ปริญญาโท 0 0 3 0 3 16.67 

 4) ปริญญาเอก 0 0 0 0 0 0.00 

 รวม 1 0 14 3 18 100 

3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 -   
มัธยมศึกษาปที ่6 

      

 1) ต่ํากวาปริญญาตร ี 1 0 0 0 1 0.64 

 2) ปริญญาตร ี 26 7 52 12 97 61.78 

 3) ป.บัณฑิต 3 0 7 0 10 6.37 

 4) ปริญญาโท 9 6 16 18 49 31.21 

 5) ปริญญาเอก 0 0 0 0 0 0.00 

 รวม 39 13 75 30 157 100 

4 บุคลากรทางการศึกษา       

 1) ต่ํากวาปริญญาตร ี 1 4 0 2 7 7.22 

 2) ปริญญาตร ี 15 12 17 22 66 68.04 

 3) ป.บัณฑิต 0 0 4 0 4 4.12 

 4) ปริญญาโท 5 3 7 5 20 20.62 

 5) ปริญญาเอก 0 0 0 0 0 0 

 รวม 21 19 28 29 97 100 

 รวมทั้งหมด/เฉลี่ยรอยละ 67 33 117 62 279 100 
รวม ครูไทยมีวุฒิทางการศึกษา  

ระดับปริญญาตรข้ึีนไป/เฉล่ียรอยละ 
65  117  182 65.23 

        

                                                                                                                                                                                                                         สรุป ณ วันท่ี 1 มี.ค. 56  (รวมคณะภราดา ไมรวมครูอัตราจาง) 

สรุปอภิปรายผล 
จากตารางที่ 4 งานทะเบียนและสถิติครู  ฝายธุรการ  พบวา ตลอดปการศึกษา ครูไทยมีวุฒิทางการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีขึ้นไป และมีการเรียนวิชาครูในหลักสูตร คิดเปนรอยละ 65.23   
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      3) จํานวนครูชาวตางประเทศ จําแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา  
 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวนครูชาวตางประเทศ จําแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา  
 

 

                       สรุป ณ วันท่ี 1 มี.ค. 56 (ไมรวมครูอัตราจาง) 

สรุปอภิปรายผล 
จากตารางที่ 5 งานทะเบียนและสถิติครู  ฝายธุรการ  พบวา ตลอดปการศึกษา ครูชาวตางประเทศ มีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 100   
 

4) จํานวนครูผูสอนไทยและครูชาวตางประเทศ แตละระดับชั้น จําแนกตามเพศ  
  

ตารางที่ 6 แสดงจํานวนครูผูสอนไทยและครูชาวตางประเทศ แตละระดับชั้น จําแนกตามเพศ   
 

ลําดับ ระดับ 
รายการ 

ครูไทย ครูชาวตางประเทศ รวม
ทั้งสิ้น ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 การศึกษาปฐมวัย 1 29 30 1 3 4 34 
2 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

 1) ชั้นประถมศึกษาปที่  1-6 12 47 59 10 12 22 81 

 2) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 25 36 61 13 12 25 86 

 3) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 18 24 42 5 3 8 50 

 รวม 55 107 162 28 27 55 217 

 รวมทั้งสิ้น 56 136 192 29 30 59 251 
            

                                                      สรุป ณ วันท่ี 1 มี.ค  56 
                                                                           ระดับการศึกษาปฐมวัย ครูไทยรวมครูอัตราจางและผูชวยครู 
                                                                                         ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ครูไทยรวมครูอัตราจาง 

ลําดับ 
วุฒิการศึกษา 

/ระดับช้ัน 
จํานวนครูชาวตางประเทศ ต่ํากวาปริญญาตร ี

รอยละ 
ปริญญาตรีขึ้นไป 

รอยละ ชาย หญิง รวม 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 1      

 1) ตํ่ากวาปริญญาตรี 0 0 0 0  

 2) ปริญญาตรี 1 2 3  75.00 

   3) ปริญญาโท 0 1 1  25.00 

   4) ปริญญาเอก 0 0 0  0.00 

 รวม 1 3 4 0 100 
2 ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 –  

มัธยมศึกษาปที่ 6 
     

 1) ตํ่ากวาปริญญาตรี 0 0 0 0  

 2) ปริญญาตรี 24 25 49  90.74 

   3) ปริญญาโท 2 3 5  9.26 

   4) ปริญญาเอก 0 0 0  0.00 

 รวม 26 28 54 0 100 
 รวมทั้งหมด/เฉล่ียรอยละ 27 31 58 0 100 
รวม ครูชาวตางประเทศมวีุฒิการศึกษา  
ระดับปริญญาตรข้ึีนไป/เฉล่ียรอยละ 27 31 58 0 100 
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5) จํานวนบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามภาระหนาที่/ฝาย และเพศ  
 

ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามภาระหนาท่ี/ฝายและเพศ  
 

ลําดับ ฝาย 
จํานวนบุคลากรทางการศึกษา (ครูไทย) 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1 กิจกรรม 9 1 10  

2 บริการ 5 6 11 ครูอัตราจาง 1 คน 

3 การเงิน 0 12 12 ครูอัตราจาง 1 คน 

4 วิชาการ 8 17 25 ครูอัตราจาง 3 คน 

5 สํานักผูอํานวยการ 11 14 25 ครูอัตราจาง 1 คน 

6 ปกครอง 7 1 8  

7 นักเรียนประจํา 0 2 2  

8 ธุรการ 2 8 10  

 รวม 42 61 103  
 

                      สรุป ณ วันท่ี 1 มี.ค. 56   (รวมครูอัตราจาง) 

6) ประวัติผูอํานวยการและคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ  
 

ตารางที่ 8 แสดงประวัติผูอํานวยการและคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ  
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล 
 วุฒิ

การศึกษา 
จบจาก 
สถาบัน 

ศาสนา อายุ 
บรรจเุปน 
ครูเม่ือ 

ตําแหนง/หนาที ่

1 ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา ปริญญาเอก ม.อัสสัมชัญ คริสต 57 1 ต.ค. 24 ผูอํานวยการ 

2 ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต ปริญญาเอก ม.เดอลาซาล คริสต 70 13 พ.ค. 47 อธิการ 

3 ภราดา ดร.พีระนันท นัมคณิสรณ ปริญญาเอก ม.คาทอลกิออสเตรเลยี คริสต 53 15 มิ.ย. 50 รองผูอํานวยการ/ผูจัดการ 

4 ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ปริญญาโท ม.บูรพา คริสต 34 15 มิ.ย. 50 ผูชวยผูอํานวยการ 

5 ภราดามานิต สกนธวัฒน ปริญญาโท ม.อัสสัมชัญ คริสต 37 1 พ.ค. 54 ผูชวยผูอํานวยการ 

6 ภราดาสยาม แกวประสิทธิ์ ปริญญาโท ม.บูรพา คริสต 39 19 พ.ค. 49 ผูชวยผูอํานวยการ 

7 ภราดาจรัญ ศรีหลา ปริญญาตรี วิทยาลัยแสงธรรม คริสต 31 9 พ.ค. 53 ผูชวยผูอํานวยการ 

8 ม.สมบัติ โรจนารุณ ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยี 

สังคม (ม.เกริก) 

คริสต 60 19 ก.ย. 20 หัวหนา 

สํานักผูอํานวยการ 

9 มิสรัตนา ชูสิริ ปริญญาโท ม.บูรพา พุทธ 58 6 ต.ค. 46 หัวหนาฝายการเงิน 

10 มิสประภารัตน อูอรุณ ปริญญาตรี ม.สยาม พุทธ 41 6 ต.ค. 46 หัวหนาฝายธุรการ 

11 ม.มงคล ศรีคง ปริญญาตรี มศว.พลศึกษา คริสต 56 3 ก.ค. 22 หัวหนาฝายปกครอง 

12 มิสสายทิพย สวัสดิกูล ปริญญาโท ม.บูรพา พุทธ 43 18 ธ.ค. 35 หัวหนาฝายวิชาการ 

13 ม.อนุชา มงคลสิทธิ์ ปริญญาโท ม.ราชภัฏสวนสุนนัทา คริสต 52 13 พ.ย. 24 หัวหนาฝายบริการ 

14 ม.เชิดชัย ยังใหผล ปริญญาตรี มศว.บางแสน พุทธ 52 25 พ.ย. 30 หัวหนาฝายกิจกรรม 

15 มิสนันทา ลีนะเปสนันท ปริญญาโท มศว.ประสานมิตร พุทธ 50 18 มิ.ย. 30 หัวหนางานประกันฯ 

16 ม.ฉัตรชนก ใบสูงเนิน ปริญญาตรี วิทยาลัยครู
ฉะเชิงเทรา 

พุทธ 44 18 ธ.ค. 35 ผูแทนครูระดับช้ัน 

ประถมศึกษา 

17 มิสสุวัฒนา ม่ันภาวนา ปริญญาตรี มศว.บางแสน พุทธ 46 15 มี.ค. 37 

 

ผูแทนครูระดับช้ัน 

มัธยมศึกษาตอนตน 
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1.2 โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน 
1.2.1 วิธีการบริหาร 

    1.2.1.1 แนวคิดหลักการบริหารและการไปสูเปาหมาย  
           การบริหารจัดการที่นําไปสูเปาหมายคุณภาพ  คือ  การทํางานแบบมีสวนรวม  โดยตระหนักวา  บุคลากรของ 

โรงเรียนมีความรู  มีความสามารถ  มีศักยภาพตามลักษณะของสายงานที่ปฏิบัติ  เริ่มต้ังแตการมีสวนรวมในการคิด          

การกําหนดโครงการ กิจกรรม  และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจําป ตามลักษณะของงาน  

โครงการ  กิจกรรม  ที่มีเน้ืองานในสวนที่เก่ียวของโดยตลอด  มีการประชุม วางแผนในการปฏิบัติงาน การกํากับติดตาม   

การประเมินผล ผูรับผิดชอบเปนผูสรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานผลตามลําดับสายงานการบังคับบัญชาอยางตอเนื่อง 

และนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจําป โดยมีโครงสรางการบริหารจัดการ ดังนี้ 

           1) คณะกรรมการบริหาร  หมายความวา  คณะกรรมการบรหิารโรงเรียนอัสสัมชญัศรีราชา ทีไ่ดรบัการแตงตั้งจาก

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย โดยการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา 

 2) ผูอํานวยการ  หมายความวา  ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ที่ไดรับการแตงต้ังจากมูลนิธิ

คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  

             3) ผูจัดการ  หมายความวา  ผูบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ที่ไดรับการแตงต้ังจากมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล

แหงประเทศไทย  

 4) คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ  หมายความวา  กรรมการที่ไดรับการคัดเลือกและแตงต้ังใหเปน

คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ โดยผานการเห็นชอบจากมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย   

           5) รองผูอาํนวยการ  หมายความวา  ผูบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ที่ไดรับการแตงต้ังจากผูอํานวยการ          

6) ผูชวยผูอาํนวยการ  หมายความวา  ผูบริหารโรงเรียนอัสสัมชญัศรีราชา ที่ไดรับการแตงต้ังจากผูอํานวยการและ

มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ตามท่ีผูอํานวยการกําหนด 
 

     1.2.1.2 วิธีการดําเนินงาน 
1) การวางแผนพัฒนาโรงเรียน  ใชวิธีการบริหารและจัดการแบบการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ  โดยมีการสํารวจความ 

คิดเห็นของผูเก่ียวของ นํามาวิเคราะห กําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย ในการจัดการศึกษา โดยจัดทําเปนแผน 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แผนพัฒนาการศึกษาระดับฝาย แผนปฏิบัติการประจําป  เสนอตอคณะอนุกรรมการ 

วางแผนพัฒนาของโรงเรียนพจิารณากล่ันกรอง นําเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 2) การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  เพื่อใหการนําแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ไดนําไปสูการปฏิบัติอยางมี 

ประสิทธิภาพ  โดยใหแตละฝายจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับฝาย  เพื่อรองรับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน จัดทําแผน 

ปฏิบัติการประจาํป  ปฏิทินโรงเรียน  เพื่อใชเปนกรอบในการกําหนดวันจัดงาน  โครงการ  และกิจกรรมที่สําคัญเก่ียวกับกลุม 

เปาหมายสวนใหญ สวนงาน โครงการ และกิจกรรมที่เก่ียวของกับกลุมเปาหมายบางสวนใหกําหนดวันไวในปฏิทินฝาย การ

นําแผนงานไปปฏิบัติ ผูรับผิดชอบในแตละงาน โครงการ และกิจกรรม  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน มีการประชุมวาง

แผนการปฏิบัติงาน มีการกํากับ ติดตาม  ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงานใหหัวหนาฝายตามระยะเวลาท่ีกําหนด    

3) การประเมินแผนงาน หัวหนาฝายไดมอบหมายใหผูรับผิดชอบ งาน โครงการ และกิจกรรม เปนผูประเมินการ 

ประเมินผลใชวัตถุประสงคของงาน โครงการ และกิจกรรม เปนกรอบในการประเมิน ลักษณะของเครื่องมือประเมินขึ้นอยู

กับลักษณะของกิจกรรม ผูรับผิดชอบสรุปและรายงานผลตอหัวหนางาน หัวหนาฝาย หัวหนาฝายสรุป และรายงานผลการ

ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเปาหมายของฝายใหกับงานนโยบายและแผน  เพื่อนํามาสรุปผลเปรียบเทียบกับเปาหมายของ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตอไป                                    
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4) การพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติการ งานนโยบายและแผน  เปนผูนําเสนอผลการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน ใหกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน พิจารณาโดยที่หัวหนาฝายรวบรวมปญหา ขอเสนอแนะแนว 

ทางการปรับปรุง ไปใชทําแผนปฏิบัติการในปการศึกษาตอไป 
           ปรัชญาของโรงเรียน   

1) จุดหมายของชีวิต คือการรูจักสัจธรรมความจริง และการเขาถึงธรรมอันสูงสง อันเปนบอเกิดของชีวิต 

     “LABOR OMNIA VINCIT” 

คําขวัญของโรงเรียน     ความรูคูคุณธรรม นําสังคมสูความดี 

คติพจนของโรงเรียน     ความวิริยะอุตสาหะ ซึ่งจะนํามาแหงความสําเร็จ 

สีประจําโรงเรยีน           แดง – ขาว  

อัตลักษณของโรงเรียน “ยึดม่ันสัจธรรม  มีวิริยะอุตสาหะ  รับผิดชอบตอสังคม” 

เอกลักษณของโรงเรียน “ภาษาดี  กีฬาเดน  เนนคุณธรรม” 
 

1.2.1.3 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

1.2.1.3.1 วิสัยทัศน  (VISION)  
 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มุงเนนและสงเสริมพัฒนาการเด็กตามศักยภาพ พัฒนาดานรางกาย อารมณ – จิตใจ 

สังคมส่ิงแวดลอม สติปญญา มีระบบการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล นํานวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถ่ิน 

การวิจัยในชั้นเรียน มาพัฒนาการจัดประสบการณ และกิจกรรมการเรียนรู และรูจักใชคุณธรรมนําชีวิตตามจิตตารมณ 

นักบุญหลุยส มารีย เดอ มงฟอรต เด็กไดรับการพัฒนาใหเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถแสวงหาความรูไดอยาง 

ตอเนื่อง มีทักษะชีวิต รักษส่ิงแวดลอมรับผิดชอบตอสังคม ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถอยูรวม 

กับผูอื่นในสังคม วัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายไดอยางมีความสุข 
1.2.1.3.2  พันธกิจ  (MISSIONS)  

  1) สงเสริมใหนักเรียน มีความเปนผูนํา มีสุขภาพแข็งแรง มีลักษณะความเปนผูนํา 

มีความรับผิดชอบตอสังคมและรักษส่ิงแวดลอม 

      2) สงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห รูจักแกปญหาดวยตนเอง และแสวงหาความรูจากแหลง 

เรียนรูตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

      3) พัฒนานักเรียนใหมีทักษะชีวิต  มีความสามารถในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคม วัฒนธรรมและประเพณีที่หลาก 

หลายไดอยางมีความสุข 

  4) สงเสริม สนับสนุนบุคลากรและนักเรียน ใหมีคุณธรรมจริยธรรมยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติ 

ศาสนกิจตามที่ตนนับถือ 

      5) สงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถทางการศึกษาสูมาตรฐานวิชาชีพ โดยเนนการเปนผูนําการจัด 

การเรียนการสอนภาษาตางประเทศ เทคโนโลยีและกีฬา 

      6) สงเสริมใหบุคลากร มีความเปนผูนํา มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถทํางานรวมกันอยางมีความสุข 

      7) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 

      8) สงเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักประชาธิปไตย การมีสวนรวมยุติธรรมและโปรงใส 

      9) พัฒนาอาคารสถานที่ แหลงเรียนรู ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และส่ิงอํานวยความสะดวก ใหมีคุณภาพเพียงพอ 

และเอื้อตอการเรียนรู 

      10. สรางความสัมพันธอันดีกับผูปกครอง ศิษยเกา ชุมชนและองคกรตาง ๆ ในรูปแบบเครือขาย 
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 1.2.1.3.3 เปาหมาย  (GOALS)  
       1) เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 

       2) เด็กมีพัฒนาการทางดานอารมณและจิตใจ 
       3) เด็กมีพัฒนาการทางดานสังคม 
       4) เด็กมีพัฒนาการทางดานสติปญญา 
       5) บุคลากรมีสุขภาวะท่ีดีมีความเปนผูนําและสามารถทํางานรวมกันอยางมีความสุข 
       6) บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติศาสนกิจตามที่ตนนับถือ 
       7) ครูผูสอนมีความรูความสามารถทางการศึกษาเปนผูนําการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ เทคโนโลยี 
และกีฬา 
      8) บุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
      9) ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
      10) สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

             11) คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ  
และเกิดประสิทธิผล 

      12) สถานศึกษามีแนวทางการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
      13) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
      14) สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
      15) สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 
      16) สถานศึกษาดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย 
      17) สถานศึกษาดําเนินกิจกรรมตามนโยบายจุดเนนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาสงผลใหมีผลการดําเนินงาน 
บรรลุตามเปาหมาย 
      18) สถานศึกษาเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู 
      19) การจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมมาภิบาล 
      20) สถานศึกษาสรางความสัมพันธและความรวมมือกับเครือขายในการพัฒนาการศึกษา 
 

1.2.1.4 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
        1.2.1.4.1 วิสัยทัศน (VISION)  

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเปนองคกรแหงการเรียนรู มีระบบการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล เปนเลิศทางวิชาการ 
มีบุคลากรเปนผูนําดานการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ  ดานเทคโนโลยีดานกีฬาและรูจักใชคุณธรรมนําชีวิต
ตามจิตตารมณนักบุญหลุยสมารีย เดอ มงฟอรต นักเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
แสวงหาความรูไดอยางตอเนื่อง มีทักษะชีวิต  รักษส่ิงแวดลอม รับผิดชอบตอสังคม ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคม วัฒนธรรม และประเพณีที่หลากหลายไดอยางมีความสุข 
 

     1.2.1.4.2 พันธกิจ  (MISSIONS)    
1) สงเสริมใหนักเรียน มีความเปนผูนํา มีสุขภาพแข็งแรง มีลักษณะความเปนผูนํา มีความรับผิดชอบตอสังคม 

และรักษส่ิงแวดลอม  
2) สงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห รูจักแกปญหาดวยตนเอง และแสวงหาความรูจากแหลง

เรียนรูตาง ๆ อยางตอเนื่อง  
3) พัฒนานักเรียนใหมีทักษะชีวิต  มีความสามารถในการอยูรวมกับผูอื่น ในสังคม วัฒนธรรม และประเพณีที่

หลากหลายไดอยางมีความสุข   
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4) สงเสริมสนับสนุนบุคลากรและนักเรียน ใหมีคุณธรรมจริยธรรม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติ

ศาสนกิจตามที่ตนนับถือ 

5) สงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถทางการศึกษา สูมาตรฐานวิชาชีพ โดยเนนการเปนผูนําการ

จัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ เทคโนโลยีและกีฬา 

6) สงเสริมใหบุคลากร มีความเปนผูนํา มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถทํางานรวมกันอยางมีความสุข 

7) พัฒนาหลักสูตร และงานวิชาการอยางเปนระบบและตอเนื่องสูความเปนเลิศ 

8) สงเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักประชาธิปไตย การมีสวนรวม ยุติธรรมและโปรงใส 

9) พัฒนาอาคารสถานที่ แหลงเรียนรู ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และส่ิงอํานวยความสะดวกใหมีคุณภาพเพียงพอ 

และเอื้อตอการเรียนรู 

10) สรางความสัมพันธอันดีกับผูปกครอง ศิษยเกา ชุมชนและองคกรตาง ๆ ในรูปแบบเครือขาย  
 

1.2.1.4.3  เปาหมาย  (GOALS) 
1) นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

2) นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 

3) นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

4) นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบคิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 

5) นักเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 

6) นักเรียนมีทักษะในการทาํงานรักการทํางานสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

7) นักเรียนมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

8) ครูมีสุขภาวะที่ดี มีความเปนผูนําและสามารถทํางานรวมกันอยางมีความสุข 

9) ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

10) ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติศาสนกิจตามที่ตนนับถือ 

11) ครูมีความรูความสามารถทางการศึกษา สูมาตรฐานสากล 

12) ครูผูสอนเปนผูนําการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ เทคโนโลยี และกีฬา 

13) ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

14) คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผล 

15) สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนอยางรอบดาน 

16) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

17) สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

18) สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู    

19) สถานศึกษาดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนน ที่กําหนด 

20) สถานศึกษาดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาสงผลใหมีระดับคุณภาพสูงขึ้น 

21) สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

        22) สถานศึกษาเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู 

  23) การจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมมาภิบาล 

24) สถานศึกษาสรางความสัมพันธและความรวมมือกับเครือขายในการพัฒนาการศึกษา 
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1.3 แนวทางการจัดการศึกษา   
 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กําหนดนโยบายในการจัดแผนพัฒนาโรงเรียนขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการ 

ศึกษา โดยการรวบรวมขอมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แนวทางการจัดการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศ

ไทย ปรัชญาของโรงเรียน นโยบายของผูอํานวยการ การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและสภาพแวดลอมโดยใชเทดนิค SWOT 

ทั้งหมดน้ีนํามากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธ มาตรการ และสภาพความสําเร็จ ซึ่งการดําเนินงานตาง ๆ ไดรับ

ความรวมมือจากคณะครู นักเรียน บุคลากรทุกฝายในโรงเรียนรวมถึงผูปกครอง ศิษยเกาและชุมชน ทั้งนี้เพื่อมุงหวังใหแผน 

พัฒนาดังกลาวเปนกลไกสําคัญ ที่จะนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนา ระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติการประจําป ที่จะสามารถ

ปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหเปนรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตอนักเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อยางย่ังยืนตลอดไป 
 

1.4 แนวโนมการพัฒนาทองถ่ิน  
 1.4.1 สภาพเศรษฐกิจของชุมชนและผูปกครอง 

1.4.1.1 สภาพเศรษฐกิจของชุมชน 
 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ต้ังอยูในเขตเทศบาลตําบลเจาพระยาสุรศักด์ิมนตรี  มีขนาดพื้นที่  306.44 ตาราง

กิโลเมตร  จํานวนประชากรทั้งส้ิน  105,696  คน  สภาพโดยรอบของโรงเรียนเปนที่อยูอาศัย  สถานีรถไฟ  และรานคา    

ประชากรสวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การพาณิชย การบริการ รับจางและการปศุสัตว ประชากร

สวนมากนับถือศาสนาพุทธ ประเพณีทองถ่ินที่สําคัญคือประเพณีกองขาวและมวยตับจาก (ขอมูลจากองคการบริหารสวน

ทองถ่ิน เทศบาลตําบลเจาพระยาสุรศักด์ิมนตรี : สํารวจ ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2553) 

อําเภอศรีราชา มีขนาดพื้นที่ 616.4 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 235,795 คน รายไดประชากร 226,151 บาท : 

คน : ป โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มีสถานที่ ที่สําคัญในเขตอําเภอศรีราชา และบริเวณใกลเคียง ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษา

ความรูไดจากสถานที่ตาง ๆ ดังนี้ (ขอมูลจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จ.ชลบุรี พ.ศ. 2553 ,http:// www.chon.go.th) 

          1) วัดรังษีสุทธาวาส (วัดไรกลวย)  ต้ังอยูริมถนนสายศรีราชา–หนองคอ ฝงดานทิศตะวันออกของถนน หางจาก

โรงเรียนประมาณ 1 กิโลเมตร เปนสถานท่ีประกอบศาสนพิธีของพุทธศาสนิกชนและมีโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส โรงเรียน

ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้ังอยูริมถนนตรงขามกับวัด ใหบริการ

ดานการศึกษาแกนักเรียนในเขตชุมชนวัดไรกลวยเปนสวนใหญและชุมชนใกลเคียง 

2) วัดวังหิน  ต้ังอยูในชุมชนวัดวังหิน หางจากโรงเรียนไปทางทิศเหนือ ประมาณ 1 กิโลเมตร  เปนสถานท่ีประกอบ 

ศาสนพิธีของพุทธศาสนิกชนและมีโรงเรียนวัดวังหิน โรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้ังอยูดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับบริเวณวัด ใหบริการดานการศึกษาแกนักเรียนในชุมชนวัด  

วังหินเปนสวนใหญ และชุมชนใกลเคียง  

          3) วัดราษฎรนิยมธรรม  ต้ังอยูริมถนนสุรศักด์ิ 1 แยกจากถนนสุขุมวิทเขาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร 

  เปนสถานท่ีประกอบศาสนพิธีของพุทธศาสนิกชนในเขตอําเภอศรีราชาและชุมชนใกลเคียง 
 

          4) วัดศรีมหาราชา  ต้ังอยูริมถนน หนาโรงเจ แยกจากถนนสุรศักด์ิ 1 เขาไปทางทิศตะวันตกเปนสถานที่ประกอบ 

ศาสนพิธีของพุทธศาสนิกชนในเขต อําเภอศรีราชาและชุมชนใกลเคียง 

          5) วัดบางพระวรวิหาร  เปนวัดเกาแกที่สําคัญทางประวัติศาสตรของอําเภอศรีราชา ต้ังอยูในชุมชนบางพระแยก

จากถนนสุขุมวิทเขาไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 1 กิโลเมตร เปนสถานท่ีประกอบศาสนพิธีของพุทธศาสนิกชนในเขต

ตําบลบางพระและชุมชนใกลเคียง 
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1.4.1.2 สภาพผูปกครอง  
 

1) ขอมูลสถิติเก่ียวกับผูปกครอง  ระดับการศึกษาปฐมวัย/การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

ตารางที่ 9 แสดงขอมูลสถิติเกี่ยวกับผูปกครอง  
 

ลําดับ รายการ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายเหตุ 

รอยละ รอยละ  
1 การศึกษา    

 1) ปริญญาตรีขึ้นไป 77.82 59.03  

 2) อนุปริญญา 1.85 8.40  

 3) ตํ่ากวาอนุปริญญา 19.71 30.96  

 4) ไมระบุ 0.62 1.61  

 รวม 100 100  
2 อาชีพ    

 1) ราชการ 6.78 9.75  
 2) คาขาย/ธุรกจิ 26.49 43.75  
 3) รับจาง 51.74 30.52  
 4) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0.62 1.83  
 5) อื่น ๆ   14.37 14.15  
 รวม 100 100  

3 การนับถือศาสนา    

 1) ศาสนาพุทธ 95.27 92.92  

 2) ศาสนาคริสต 4.11 6.38  

 3) ศาสนาอิสลาม 0.62 0.58  

 4) ศาสนาอื่น ๆ   0.00 0.12  

 รวม 100 100  
4 รายไดโดยเฉลี่ย  มากกวา  3  แสนบาท/ตอป    

 

 

1.5 การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน/คณะกรรมการนักเรียน  
 

1.5.1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
1.5.1.1 โครงสรางคณะกรรมการการบริหารโรงเรียน 
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปการศึกษา 2555 เพื่อทําหนาที่กํากับ

และสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา ประกอบดวย 
1) ผูรับใบอนุญาต / ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต  
2) ผูจัดการ  
3) ผูอํานวยการ   
4) ผูแทนครูในโรงเรียน 
5) ผูแทนผูปกครองนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู 
6) ผูทรงคุณวุฒิ  ไมเกิน 3 – 5 ทาน  

 ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาต / ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต  เปนบุคคลคนเดียวกันกับผูจัดการหรือผูอํานวยการ    
ใหแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น หนึ่งหรือสองคนแลวแตกรณี 
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1.5.1.2 จํานวนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
 เพื่อใหการบริหารโรงเรียนเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2545 หมวด 5 เรื่องการบริหาร และการจัดการศึกษา มาตรา 44 ใหสถานศึกษาเอกชน มาตรา 18 (2) เปนนิติบุคคล
และมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 หมวดท่ี 2 เรื่องโรงเรียนในระบบ สวนที่ 
1 เร่ือง การจัดต้ังและเปดดําเนินการ มาตรา 30 ใหโรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อปฏิบัติหนาที่ เปน
คณะกรรมการบริหาร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จึงแตงต้ังบุคคล ดังนี้  

 

ตารางที่ 10 แสดงรายนามคณะกรรมการบริหารโรงเรียน   
 

ลําดับ ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหนง 
1 ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา ผูรับใบอนุญาต/ผูอํานวยการ/ประธาน 
2 ภราดา ดร.พีระนันท นัมคณิสรณ ผูจัดการ/รองประธาน 
3 ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
4 ภราดาเดชาชัย ศรีพิจารณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
5 ดร.ชวลิต หม่ืนนุช กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
6 ดร.จักรพงศ     สุวรรณรัศมี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
7 นายพงษสวัสด์ิ รัตนะเหลี่ยม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
8 นายกฤษดา จันทรจํารัสแสง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
9 ดร.วีรวัฒน คาขาย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

10 ม.สมบัติ โรจนารุณ กรรมการผูแทนครู 
 

1.5.1.3 จํานวนครั้งของการเขารวมประชุมในรอบป  
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ไดเขารวมประชุม เพื่อพัฒนาโรงเรียน ใหเจริญกาวหนาย่ิงขึ้น ในปการศึกษา 2555 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ไดเขาประชุม 4 คร้ัง ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
1) ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2555 วันที่  24 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2555 ณ หองประชุม ออกัสติน ตึกวัชรสมโภช โรงเรียน

อัสสัมชัญศรีราชา ระเบียบวาระของการประชุม  ครั้งที่ 1 มีดังนี ้ 
ระเบียบวาระที ่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
ระเบียบวาระที ่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2555 (ครั้งที่ 4 ปการศึกษา 2554) 
ระเบียบวาระที ่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที ่1/2555 (ครั้งที่ 4 ปการศึกษา 2554)   
 3.1  กําหนดการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน ปการศึกษา 2555 
 3.2  การจางครูเกษียณทํางานตอที่โรงเรียนในปการศึกษา 2555 
 3.3  งบประมาณและแผนพัฒนาโรงเรียนปการศึกษา 2555  
ระเบียบวาระที ่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  การดําเนินการขอรับเงินอุดหนุนทั้ง 4 รายการ (เอกสารหมายเลข 3) 
 4.2  การจัดซื้อโรงเรียนจะเปนผูจัดซื้อของโดยไมตองปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ 

 4.3  การจัดประชุมผูปกครองและนักเรียนเพื่อชี้แจงรายละเอียดเรียนฟรี 15 ปอยางมีคณุภาพ  
  และการดําเนินการตาง ๆ 

 4.4  การคัดเลือกหนังสือเรียนปการศึกษา 2555  
 4.5  การดําเนินการเคร่ืองแบบนักเรียน 
 4.6  การดําเนินการเรื่องอุปกรณการเรียน 
 4.7  การดําเนินการเรื่องกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 4.8  การดําเนินงานประกาศคาธรรมเนียมการเรียนและคาธรรมเนยีมอื่น ๆ 
 4.9  การดําเนินการจัดซื้อนมประจําปการศึกษา 2555  
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ระเบียบวาระที ่ 5 เรื่องอื่นๆ  

 5.1  กําหนดวันประชุมครั้งตอไป  

 5.2  การจายอัตราคาจางแรงงานขั้นต่ําพนักงาน (ลูกจาง)  
 

2) ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2555 วันที่ 11 มิถนุายน พ.ศ. 2555 ณ หองประชุมยอหน แมรี่ ตึกอํานวยการ  โรงเรียน 

อัสสัมชัญศรีราชา ระเบียบวาระของการประชุม ครั้งที่ 2 มีดังนี ้

ระเบียบวาระที ่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที ่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555 

ระเบียบวาระที ่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที ่1/2555 

 3.1  การดําเนินการกอสรางที่ทําการสมาคมศิษยเกาอัสสัมชัญศรีราชา ณ บริเวณสนาม             

        ไดรฟกอลฟและคายลูกเสือลูโดวิโก  

 3.2  สรุปผลการทัศนศึกษาและพักผอนรวมกันของครู ประจําปการศึกษา 2554     

         ณ จังหวัดจนัทบุรี ระหวางวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2555  

 3.3  สรุปผลการจัดงานกิจกรรมเสริมพิเศษภาคฤดูรอน พ.ศ. 2555                  

ระเบียบวาระที ่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

   4.1  จํานวนครู บุคลากรทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2555  

 4.2  การจัดตึกเรยีนและหองเรียนของนักเรียน ปการศึกษา 2555  

 4.3  สรุปผลการจัดสัมมนาครูเปดปการศึกษา 2554 วันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2554  

 4.4  การทําสัญญาวาจางครูเกษียณปฏิบัติหนาที ่ปการศึกษา 2554 

 4.5  สรุปผลการตรวจประเมิน สมศ. ครั้งที่ 3   

 4.6  แผนพัฒนาบุคลากรครูตลอดปการศึกษา 2555  

 4.7  แผนพัฒนาวิชาการเรงดวนตลอดปการศึกษา 2555  

 4.8  แผนเชิงรุกงานปกครองและปองปรามยาเสพติด  

ระเบียบวาระที ่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา / ใหความเห็นชอบหรอือนมุัต ิ

 5.1  จํานวนนักเรยีนของโรงเรียนทีม่ีสิทธิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการอุดหนุน 

         เปนเงินคาใชจายรายหัวนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน  

                                     พ.ศ. 2547   

 5.2  หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช 2551 ปการศึกษา 2555    

 5.3  ปฏิทินและกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2555      

 5.4  คําส่ังแตงตั้งบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจําปการศึกษา 2555  

 5.5  การสรางสะพานลอยขามทางรถไฟดานหลังโรงเรียนสถานีรถไฟศรีราชา   

        และการขอขยายถนนออกไปอีก 3 เมตร พรอมทั้งรื้อกําแพงโรงเรียน 

 5.6  แผนปฏิบัติการ (งบประมาณ) ประจําปการศึกษา 2555   

 5.7  คาธรรมเนียมการเรียน และคาธรรมเนียมอืน่ ปการศึกษา 2555 

 5.8  งานกิจกรรมของโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555  

 5.9  การรับนักเรยีนหญิงในปการศึกษา 2556  

ระเบียบวาระที ่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
 6.1  กําหนดวันประชุมครั้งตอไป 
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3) ครั้งที่ 3 ปการศึกษา 2555 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ณ หองประชุมอลัเบิรต อาคารโอเซ  โรงเรียน

อัสสัมชัญศรีราชา ระเบียบวาระของการประชุม  ครั้งที่ 3 มีดังนี ้

 ระเบียบวาระที ่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 ระเบียบวาระที ่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555 

 ระเบียบวาระที ่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที ่1/2555 

  3.1  การดําเนินการกอสรางที่ทําการสมาคมศิษยเกาอัสสัมชัญศรีราชา ณ บริเวณ 

         สนามไดรฟกอลฟและคายลูกเสือลูโดวิโก  

  3.2  สรุปผลการดําเนินงานจัดกิจกรรมภาคเรียนที ่1 และกําหนดการจัดกิจกรรมภาคเรียนที่ 2 

         ปการศึกษา 2555  

  3.3  สรุปผลการพัฒนาบุคลากรครูภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555                         

  3.4  สรุปผลแผนพัฒนาวิชาการเรงดวนปการศึกษา 2555  

  3.5  สรุปผลงานปกครองและปองปรามยาเสพติดเชิงรุก 

  3.6  สรุปผลการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียน ปการศึกษา 2555   

  3.7  สรุปผลปฏิบัติการ แผนการตามงบประมาณ ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2555  

  3.8  การสรางสะพานลอยขามทางรถไฟดานหลังโรงเรียนสถานีรถไฟศรีราชา และการขอ 

         ขยายถนนออกไปอีก 3 เมตร พรอมทั้งรือ้กําแพงโรงเรียน 

 ระเบียบวาระที ่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

  4.1  จํานวนครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555   

  4.2  สรุปผลการแขงขันกีฬา และกรีฑาเครือครั้งที่ 13 วันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2555  

         ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนานาชาติ พระราม 2  

  4.3  สรุปผลการจัดงานวันวิชาการ วันที่ 6 – 7 กันยายน 2555                             

  4.4  แผนการรับสมัครนักเรียนใหม ปการศึกษา 2556 

  4.5  การสงโรงเรียนเขารับการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับ 

         มัธยมศึกษาขนาดใหญ ปการศึกษา 2555 

 ระเบียบวาระที ่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา/ใหความเห็นชอบหรืออนุมตัิ 

                       5.1  จํานวนนักเรยีนของโรงเรียนทีม่ีสิทธิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ             

         วาดวยการอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2  

         ปการศึกษา 2555  

  5.2  หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ปการศึกษา 2556  

  5.3  ปฏิทินและกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2556 

         (ผูอํานวยการ)   

  5.4  แผนปฏิบัติการ (งบประมาณ) ประจําปการศึกษา ปการศึกษา 2556    

  5.5  คาธรรมเนียมการเรียน และคาธรรมเนียมอืน่ ปการศึกษา 2556  

 ระเบียบวาระที ่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

  6.1  กําหนดวันประชุมครั้งตอไป 
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4) ครั้งที่ 4 ปการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 1/2556) วันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ณ หองประชุมอัลเบิรต อาคารโอเซ  

โรงเรียนอัสสัมชญัศรีราชา ระเบียบวาระของการประชุม ครั้งที่ 4 มีดังนี ้

 ระเบียบวาระที ่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 ระเบียบวาระที ่ 2 รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบรหิารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 4/2555  

                               (ครั้งที่ 3 ปการศึกษา 2555) วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  

 ระเบียบวาระที ่ 3 เรื่องสืบเนื่อง จากการประชุมครั้งที่ 4/2555 (ครั้งที ่3 ปการศึกษา 2555) 

  3.1  การดําเนินการกอสรางที่ทําการสมาคมศิษยเกาอัสสัมชัญศรีราชา ณ บริเวณ 

         สนามไดรฟกอลฟและคายลูกเสือลูโดวิโก 

  3.2  สรุปผลการพัฒนาบุคลากรครู ปการศึกษา 2555 

  3.3  สรุปผลแผนพัฒนาวิชาการเรงดวนปการศึกษา 2555 

  3.4  สรุปผลงานปกครองและปองปรามยาเสพติดเชิงรุก 

  3.5  แผนการรับสมัครนักเรียนใหม ปการศึกษา 2556 

  3.6  สรุปการสงโรงเรียนเขารับการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยม

         ศึกษาขนาดใหญ ปการศึกษา 2555 

 ระเบียบวาระที ่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

  4.1  จํานวนครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน ปการศึกษา 2556 

 ระเบียบวาระที ่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา/ใหความเห็นชอบหรืออนุมตัิ 

  5.1  หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช 2551 ปการศึกษา 2556 

  5.2  ปฏิทินและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2556          

  5.3  งบประมาณ ประจําปการศึกษา 2556  

  5.4  จํานวนนักเรยีนของโรงเรียนทีม่ีสิทธิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดายการอุดหนุน

          ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ ปการศึกษา 2556  

  5.5  การจัดซื้อโรงเรียนจะเปนผูจัดซื้อของโดยไมตองปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ 

  5.6  การจัดประชุมผูปกครองและนักเรียนเพื่อชี้แจงรายละเอียดเรียนฟรี 15 ป อยางมี 

         คุณภาพและการดําเนินการตาง ๆ 

  5.7  การคัดเลือกหนังสือเรียนปการศึกษา 2556 (เอกสารหมายเลข 6) 

  5.8  การดําเนินการเรื่องเครื่องแบบนักเรียน 

  5.9  การดําเนินการเรื่องอุปกรณการเรียน 

  5.10  การดําเนินการเรื่องกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

  5.11  การดําเนินงานประกาศคาธรรมเนียมการเรียนและคาธรรมเนยีมอื่น 

  5.12  การดําเนินการจัดซื้อนมประจําปการศึกษา 2556 

  5.13  การดําเนินการขอรับเงินอุดหนุนทั้ง 4 รายการ  

 ระเบียบวาระที ่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

  6.1  กําหนดวันประชุมครั้งตอไป 
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 1.5.2 คณะกรรมการนักเรียน/ผลงานของคณะกรรมการนักเรียน   
 

  1) รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน  
 

ตารางที่ 11 แสดงรายชื่อคณะกรรมการนักเรยีน   
 

ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ชั้น เลขประจําตัว ประเภท ตําแหนง 

1 นายสุทธิเกียรต ิ คลายอุบล ม.6/7 27673 ไป-กลับ ประธานนักเรียน 

2 นายอัครวนิท หลิว ม.6/1 32894 มิสอุบลรัตน รองประธานนักเรียน 

3 นายอัครพล ขันธโชค ม.6/4 33194 ม.วธัญ ู เลขานุการ 

4 นายธนพล พฤทธิพงศ ม.6/2 25636 ไป-กลับ เหรัญญิก 

5 นายวชิรภัทร ชัยสุริยา ม.6/3 24721 ไป-กลับ ประธานฝายประชาสัมพันธ 

6 นางสาวทรรศิกา รังสิกวานิช ม.5/5 33807 มิสสุดา รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

7 นายณษดล ธนบดีศรีวิกรม ม.6/5 23951 ไป-กลับ ประธานฝายปฏิคม 

8 นายวณิช วองไว ม.6/8 24009 ไป-กลับ ประธานฝายสัญนียากร 

9 นายนเรศ สุขขําเจริญ ม.6/9 23978 ไป-กลับ ประธานฝายวินยันักเรียน 

10 นายมานิต ขําฉายศร ี ม.6/6 24786 ไป-กลับ ประธานฝายกิจกรรม 

11 นางสาวนิติพร ทองสมบัติ ม.6/8 32932 มิสสุดา ประธาน TO BE NUMBER ONE 

12 นางสาวสิริรัญญา จิตบรรจงพร ม.6/1 32894 มิสสุดา รองประธาน TO BE NUMBER ONE 
 

  2) ผลงานของคณะกรรมการนักเรียน  
 

ตารางที่ 12 แสดงผลงานของคณะกรรมการนักเรียน 
 

ลําดับ รายการ หมายเหต ุ

1 จัดกิจกรรมเชิญนองสูเทโอฟาน ม.4 

2 รวมกิจกรรมอบรมคณะกรรมการนักเรียน โดยเปนผูนําตัวอยางที่ดีใหกับกรรมการนักเรียนรุนนอง ป.4-ม.6 

3 รวมจัดกิจกรรมโครงการเสริมสรางความสัมพันธ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ม.1, ม.4 

4 ชวยครูปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตึกเทโอฟาน  ดูแลดังตอไปนี้ ม.4-ม.6 

 1) ชวยดูแลการเขาแถวเคารพธงชาติ  เรียกแถว และสอดสองนักเรียนท่ีมาเขาแถวชากวา  

     เวลาท่ีกําหนดไว  

 2) ชวยครูจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนท่ีเก่ียวของกับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

     เชน กิจกรรมวันลอยกระทง, วันเด็ก, วันคริสตมาส, วันไหวครู, วันกีฬาสี, วันกรีฑาสี เปนตน  

 3) จัดกิจกรรมบันเทิงใหกับตึกเทโอฟาน ในวันที่มีกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน  โดยการจัดต้ัง  

     วงดนตรีสากล และจัดกิจกรรมทางกีฬา ไดแก การแขงขันฟุตบอล, การแขงขันฟุตบอลครู  

     กับนักเรียน เปนตน  

5 รวมเปนคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ACS CLUB ป.1-ม.6 
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