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บทที่ 1 ระบบสารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียน
ระบบสารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สรุปโดยแยกตามลาดับดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
2. ข้อมูลด้านบริหาร
3. แนวทางการจัดการศึกษา
4. สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน
5. คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2561
6. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน
1. ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
โรงเรียนเซนต์โ ยเซฟนครสวรรค์ เดิมชื่อโรงเรียนวันทามารีย์ ตั้งอยู่เลขที่ 332 ถนนสวรรค์วิถี
ตาบลปากน้าโพ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ บนเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา เป็นโรงเรียน
เอกชนสายสามัญศึกษา ในมูลนิธิส่งเสริมการศึกษา คณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง
เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2499 โดย อธิการิณีอานนา แชร์แมน มีอาคารเรียน 2 ชั้น 1 หลัง ฯพณฯ ท่าน
สังฆราชหลุยส์ โชแรง เป็นผู้ประกอบพิธีเสกอาคารเรียน
วั น ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ในปี แ รกได้ เ ปิ ด ท าการสอนวิ ช าสามั ญ ตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวนนักเรียน 306 คน โดยเซอร์
เมรี่ โคลัมบา คอยล์ เป็นอธิการิณีคนแรก เซอร์โอกุสเตง สุณี สกุลทอง เป็นเจ้าของ ผู้จัดการและครูใหญ่
ปีการศึกษา 2500 - 2502 ได้เปิดชั้นเรียนเพิ่มปีละชั้น ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2503 มีเซอร์คลารีสส์ เดอ ลาครัวซ์ สว่าง ศิวะดิตถ์ เป็นอธิการิณี
ปีการศึกษา 2504 เปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เซอร์คลารีสส์ เดอ ลาครัวซ์ สว่าง ศิวะดิตถ์ เป็นเจ้าของ
ผู้จัดการ และเซอร์ อาการ อุไร ชุมแสง เป็นครูใหญ่ ในปีการศึกษานี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนตามแผนการศึกษาแผนใหม่
ปี ก ารศึ ก ษา 2505 เซอร์ อ าการ อุ ไ ร ชุ ม แสง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู้ จั ด การ เซอร์ อิ ก ญาตถ์ ตุ ม บากา
เป็ น อธิ ก าริ ณี มี นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 - 6 และมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 - 2 ตามหลั ก สู ต รใหม่
ปีการศึกษานี้นักเรียนสอบไล่ได้ทุกคน
ปีการศึกษา 2506 เปิดถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกชั้น เรียนตามหลักสูตรใหม่ ในปีนี้ได้สร้างอาคาร
เรียนใหม่ 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง ชั้นบนเป็นที่พักครู ชั้นล่างเป็นที่พักคนงาน คนครัว ห้องครัว ห้องซักรีด
และสร้างที่จอดรถใหม่
ปีการศึกษา 2507 เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบไล่ได้ทุกคนเป็นเวลา 3 ปีซ้อน โรงเรียน
จึ ง ได้ รั บ การรั บ รองวิ ท ยฐานะจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ เ ที ย บเท่ า โรงเรี ย นรั ฐ บาล ตามเอกสาร ศธ
0705/17353 ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2507
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ปีการศึกษา 2508 เซอร์เซนต์เอเตียน เลกรี เป็นอธิการิณี
ปีการศึกษา 2509 สร้างหอพักนักเรียนประจา จานวน 1 หลัง
ปีการศึกษา 2511 วันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2511 เซอร์ฮองรี สาเนียง อ่อนสว่าง เป็นเจ้าของจัดตั้ง
โรงเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ 1268/2511 เป็นครูใหญ่และผู้จัดการ
ปีการศึกษา 2512 เซอร์ฟรังซิสกา เดอ เยซู เฮนดริกซ์ เป็นอธิการิณี
ปีการศึกษา 2513 วันที่ 1 มิถุนายน 2513 เซอร์ฮองรี สาเนียง อ่อนสว่าง เป็นเจ้าของเซอร์โซฟี
ธุถาวร เป็นอธิการิณี เซอร์อัลเฟรด สุจีร์ วรศิลป์ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่
ปีการศึกษา 2519 เซอร์อัลเฟรด สุจีร์ วรศิลป์ ทาหน้าที่อธิการิณี
.
ปีการศึกษา 2523 เซอร์อัลเฟรด สุจีร์ วรศิลป์ เป็นเจ้าของ อธิการิณี และผู้จัดการ วันที่ 1 มิถุนายน
2523 เซอร์เซเลสตินา ยุภี กิจเจริญ เป็นครูใหญ่ ในปีนี้ได้สร้างอาคาร 3 ชั้น 1 หลัง ความจุนักเรียนจากเดิม
1,281 คน เพิ่มเป็น 1,301 คน
ปี ก ารศึ ก ษา 2525 เปิ ด ท าการสอนชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ตามใบอนุ ญ าต นว 51/ว.8178
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525
ปีการศึกษา 2526 เซอร์เซนต์โมรีส เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์ เป็นอธิการิณีและผู้จัดการ เซอร์เซเลสตินา ยุภี
กิจเจริญ เป็นครูใหญ่ เปิดทาการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้สร้างอาคารนักเรียนประจา 1 หลัง
เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นบนเป็นที่พักนักเรียนประจา ชั้นล่างเป็นห้องอาหาร ขอเปิดรับนักเรียนชายเรียนรวมกับ
นักเรียนหญิง ในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาตามใบอนุญาต เลขที่ 1105/2526 ลงวันที่ 26 ตุลาคม
2526 มีนักเรียนทั้งหมด 1,664 คน
ปีการศึกษา 2527 ต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 4 เพิ่ม 1 ชั้ น เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และต่อเติมห้องพักนักเรียนประจาอีก 1 ชั้น
งบประมาณในการต่อเติม เป็ นจานวนเงิน 2,000,000 บาท เปิดรับนักเรียนชายในระดับอนุบาลถึงระดับ
ประถมศึกษา ตามใบอนุญาตเลขที่ 1105/2526 มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,807 คน
ปีการศึกษา 2528 มีนักเรียนอนุบาล 340 คน ระดับประถมศึกษา 1,136 คน มัธยมศึกษาตอนต้น
399 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 133 คน รวมมีนักเรียนทั้งหมด 2,008 คน
ปีการศึกษา 2529 มีนักเรียนอนุบาล 340 คน ระดับประถมศึกษา 1,138 คน มัธยมศึกษาตอนต้น
407 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 139 คน รวมมีนักเรียนทั้งหมด 2,024 คน
ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่ดาเนินการใช้หลักสูตรดีเด่น เป็นผู้นาการ
ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2530 ในปีนี้สร้างอาคาร 4 ชั้น 1
หลัง เปิดรับนักเรียนชายในชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามใบอนุญาตเลขที่ 18/2530 ความจุ
นักเรียน 2,878 คน มีนักเรียนทั้งหมด 2,111 คน
ปีการศึกษา 2531 เซอร์เซเลสตินา ยุภี กิจเจริญ เป็นอธิการิณี ผู้จัดการ และครูใหญ่
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ปีการศึกษา 2532 เซอร์เซเลสตินา ยุภี กิจเจริญ เป็นผู้ทาการแทนผู้รับใบอนุญาต อธิการิณี ผู้จัดการ
และครูใหญ่ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับ “รางวัลพระราชทาน
ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่” ได้ขอเปิดทาการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ต่อไป โรงเรียนจะมีชั้นเรียนตั้งแต่ชั้น
อนุบาล ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามใบอนุญาตเลขที่ 355/2532 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2532 ปี
การศึกษานี้มีจานวนนักเรียน 2,444 คน มีจานวนครู 92 คน
ปีการศึกษา 2533 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 เซอร์เซเลสตินา ยุภี กิจเจริญ เป็นอธิการิณี ผู้จัดการ
และครูใหญ่ เป็นผู้แทน เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อรับรางวัล พระราชทาน ณ
ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา ปีการศึกษานี้มีจานวนนักเรียน 2,552 คน มีจานวน ครู 92 คน
ปีการศึกษา 2534 ได้สร้างประตูหน้าโรงเรียนเพิ่ม 1 ประตูเพื่อเปิดทางเข้ าใหม่ ตามใบอนุญาตที่
นว 5204/598 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2534 จากสานักงานเทศบาลนครสวรรค์ และปรับปรุงสนามภายใน
โรงเรียน ปีการศึกษานี้มีจานวนนักเรียน 2,579 คน มีจานวนครู 98 คน
ปีการศึกษา 2536 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมอนามัย ให้ได้รับรางวัลโรงอาหารได้มาตรฐานการ
สุขาภิบาลอาหาร ระดับ “ดีมาก” (พ.ศ.2535– 2537) 2 ปีซ้อน (SCHOOL CANTEEN FOOD SANITTON
STANPARO OF HEALTH DEPARTMENT GRADE “VERY GOOD”) ปีการศึกษานี้จานวนนักเรียน 2,707
คน มีจานวนครู 98 คน
ปี ก ารศึ ก ษา 2537 จั ด ห้ อ งเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ แ ละซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ จ านวน 30 เครื่ อ ง
งบประมาณ 1,500,000 บาท ปีการศึกษานี้มีจานวนนักเรียน 2,723 คน มีจานวนครู 98 คน
ปีการศึกษา 2538 มีจานวนนักเรียน 2,782 คน มีจานวนครู 104 คน
ปีการศึกษา 2539 ครูได้รับรางวัลการสอนดีเด่นระดับประถมศึกษา จากสานักงานคณะกรรมการคุรุ
สภา จานวน 1 คน ได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง เป็นเงิน 1,200,000 บาท ปีการศึกษานี้มีจานวน
นักเรียน 2,795 คน มีจานวนครู 105 คน
ปีการศึกษา 2540 เซอร์เมรี่ กอเรตตี สุมล ไผ่ทอง เป็นอธิการิณี ผู้จัดการ และครูใหญ่ โรงเรียนได้รับ
คั ด เลื อ กจากกรมอนามั ย ให้ เ ป็ น โรงอา หารได้ ม าตรฐานการสุ ข าภิ บ าลอาหาร ระดั บ “ดี ม าก”
(พ.ศ. 2539– 2540) 2 ปี ซ้ อ น เซอร์ ฮ องรี ส าเนี ย ง อ่ อ นสว่ า ง ได้ โ อนกิ จ การ โรงเรี ย นวั น ทามารี ย์
ให้แก่มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.
2540 ปีการศึกษานี้มีจานวนนักเรียน 2,743 คน มีจานวนครู 106
ปีการศึกษา 2541 เซอร์เมรี่ กอเรตตี สุมล ไผ่ทอง เป็นผู้ทาการแทนผู้รับใบอนุญาต อธิการิณี ผู้จัดการ
และครูใหญ่ โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสานักพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 7 และ
ระดับจังหวัด ให้เป็นโรงเรียนดีเด่นด้านการปลูกฝัง พัฒนาจริยธรรมนักเรียนโดยมอบเกียรติบัตร ให้เมื่อวันที่ 24
กันยายน พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้เริ่มดาเนินการต่อเติมขยายอาคารเรียน หอประชุม ห้องประกอบการ สร้าง
บ้านพักพนักงาน (2 ชั้น 1 หลัง) ปีการศึกษานี้มีจานวนนักเรียน 2,667 คน มีจานวนครู 104 คน
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ปี การศึ กษา 2542 เซอร์ เ มรี่ กอเรตตี สุ ม ล ไผ่ ท อง เป็น ผู้ ล งนามแทนผู้ รับ ใบอนุ ญาต อธิ การิณี
ผู้จัดการ เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา เป็นครูใหญ่ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวันทามารีย์ เป็นโรงเรียนเซนต์โย
เซฟนครสวรรค์ และใช้ชื่อย่อว่า “ซ.ย.” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 และได้รับอนุญาตให้ยกเลิกตรา
โรงเรียนวันทามารีย์ และใช้ตราโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ระดับก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 – 2546
กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการสอนจริยศึกษาดีเด่น
ประจาปี 2542 มีครูผู้สอนดีเด่นระดับประถมศึกษา รางวัลจากสานักงานคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด จานวน
1 คน ในปีนี้มีนักเรียน 2,768 คน ครู 106 คน โรงเรียนได้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน หลังที่ 1 และ 2 เพื่อ
ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่
ปีการศึกษา 2543 ได้ทาการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 4 ชั้น จานวน 2 หลัง ให้ชื่อว่าอาคารวันทา
มารีย์และอาคารเทพบิดร จากนั้นได้มีการตั้งชื่ออาคารอีกสองหลังว่ า อาคารศรีเซนต์โยเซฟและอาคารขจร
ศึกษา ปีการศึกษานี้มีจานวนนักเรียน 2,782 คน มีจานวนครู 108 คน และมีครูต้นแบบเพื่อการปฏิรูปการ
เรียนรู้ จานวน 3 คน
ปีการศึกษา 2544 มีจานวนนักเรียน 2,900 คน มีจานวนครู 116 คน มีครูต้นแบบเพื่อการปฏิรูปการ
เรียนรู้ จานวน 83 คน
ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบแรก จากสานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โรงเรียนได้รับ
รางวัลเป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับรางวัล “สถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา” จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัล “ห้องสมุดโรงเรียน
เอกชนดีเด่น” ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปีการศึกษานี้มี
จานวนนักเรียน 2,929 คน มีจานวนครู 109 คน
ผู้บริหารสถานศึกษา เซอร์มอนิกา ปรีย ารัตน์ ประทุมเทา ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุ
สดุดี” และเกียรติบัตรครูผู้ประพฤติตนตามระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 จากสานักงาน
เลขาธิการคุรุสภากรุงเทพมหานคร เกียรติบัตร “ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม” ระดับมัธยมศึกษา ขนาด
กลาง จากสานักงานคุรุสภา อาเภอเมืองนครสวรรค์ และสานักงานคุรุสภาจังหวัดนครสวรรค์
ปี การศึกษา 2546 เซอร์ เทเรซา เกื้อกูล รัตโนภาส เป็นผู้ ล งนามแทนผู้ รับใบอนุญาต อธิการิณี
ผู้จัดการและครูใหญ่ ปีการศึกษานี้มีจานวนนักเรียน 2,986 คน มีจานวนครู 116 คน
ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนเปิดสอนทักษะด้านคอมพิวเตอร์ครบทุกระดับชั้น โรงเรียนได้รับรางวัล
สถานศึกษา “จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” จากกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา
นี้มีจานวนนักเรียน 2,801 คน มีจานวนครู 121 คน
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สถานศึกษาและผู้บริหารได้รับรางวัล “การจัดกิจกรรมชมรมวัฒนธรรมในโรงเรียน ระดับยอดเยี่ยม” จาก
สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
ปี การศึ กษา 2549 โรงเรี ย นได้จั ดระบบรัก ษาความปลอดภัย ติ ดตั้ง กล้ องวงจรปิ ด งบประมาณ
288,570 บาท ปรับปรุงพื้นหินขัด อาคารวันทามารีย์ ใช้งบประมาณ 1,600,000 บาท ปรับปรุงห้องน้าหอพัก
นักเรียนประจา อาคารศรีเซนต์โยเซฟ งบประมาณ 104,020 บาท ปีการศึกษานี้มีจานวนนักเรียน 2,699 คน
มีจานวนครู 132 คน
สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คุณภาพระดับ A จากสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 1
ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 2 จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) (สมศ.) ตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุง พ.ศ.2545) ในปี
การศึกษานี้ โรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดรับนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล จานวน 3 ห้อง รับได้ตั้งแต่อายุครบ 2 ปี
จานวน 120 คน ต่อไปโรงเรียนจะมีชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุครบ 2 ปี ถึง
อายุไม่เกิน 18 ปี ตามใบอนุญาตเลขที่ นว 1371/2550 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2550 มี การปรับปรุงพื้น
สนามคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเงิน 984,340 บาท จัดทาห้องโสตฯ เป็นเงิน 250,000 บาท ปีการศึกษานี้มี
จานวนนักเรียน 2,556 คน มีจานวนครู 130 คน
ปี ก ารศึ ก ษา 2551 โรงเรี ย นได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ชื่ อ เป็ น ภาษาอั ง กฤษว่ า “SAINT JOSEPH
NAKHONSAWAN SCHOOL” ปีการศึกษานี้มีจานวนนักเรียน 2,662 คน มีจานวนครู 130 คน โรงเรียนจัดทา
สนามเด็กอนุบาล ใช้เงินงบประมาณ 800,000 บาท
ปี ก ารศึ ก ษา 2552 เซอร์ อัล เฟรด สุ จี ร์ วรศิ ล ป์ เป็น ผู้ ล งนามแทนผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต ผู้ จั ด การและ
ผู้อานวยการโรงเรียน ปีการศึกษานี้มีจานวนนักเรียน 2,643 คน มีจานวนครู 142 คน
ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนจัดทา ตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 159 ปีการศึกษานี้มีจานวนนักเรียน 2,756 คน มีจานวนครู 155 คน
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสมาคม “สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์โยเซฟ
นครสวรรค์” มีนางวนิดา บุญนิมิตร เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
ปีการศึกษา 2554 มีจานวนนักเรียน 2,800 คน มีจานวนครู 156 คน
ปีการศึกษา 2555 กระทรวงศึกษาธิการ ได้แจกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1 จานวน 211 คน เพื่อฝึกทักษะการใช้สื่ อเทคโนโลยี โรงเรียนได้จัดทาแผนพัฒนาโรงเรียนฉบับที่ 3 (ปี
การศึกษา 2556–2560) ปีการศึกษานี้มีจานวนนักเรียน 2,984 คน มีจานวนครู 157 คน
โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัยและ
ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนประเภท
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สามัญศึกษา ที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ปฐมวัย ดีมากและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีมาก
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบประกาศนียบัตร โรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาล
อาหาร ระดั บ “ดี ม าก” ของกรมอนามั ย CANTEEN FOOD SANITATION STANDARD OF HEALTH
DEPARTMENT GRADE “VERY GOOD” ประจาปี พ.ศ. 2555
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง หมวดที่ 1 ประเภท และระดับ
การศึกษา ข้อ 1 จากเดิม ความจุนักเรียนสูงสุด 4,110 คน เป็น “ความจุนักเรียนสูงสุด 3,610 คน “การขอลด
ห้องเรียนระดับก่อนประถมและระดับประถมศึกษา–การเพิ่มห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมจานวน
ห้องเรียน 69 ห้อง ความจุนักเรียน 3,610 คน มีครู 150 คน ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจานวน
นักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอันดับที่ 4 ในเขตภาคเหนือ ประจาปีการศึกษา 2556
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O – NET) ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานจากคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปี
การศึกษานี้มีจานวนนักเรียน 3,053 คน
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบใบรับรอง โรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร
ระดับ “ดีมาก” ของกรมอนามัย CANTEEN FOOD SANITATION STANDARD OF HEALTH DEPARTMENT
GRADE “VERY GOOD” ประจาปี พ.ศ. 2556
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก
5
ชั้น 1 หลัง ตามใบอนุญาตเลขที่ ศธ 04073/2067 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และเปลี่ยนแปลง
รายการในตราสารจัดตั้ง ดังนี้ หมวด 1 ความจุนักเรียนสูงสุดของโรงเรียนจานวน 4,245 คน หมวด 2 ทุน
ทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ข้อ 6 (2.1) ทรัพย์สินส่วนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน อาคาร
เรียน รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ยินยอมให้ใช้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน
นามาใช้เพื่อการศึกษา (2.2) ที่ดินอันเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน จานวน 7 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา ตามโฉนด
ที่ดินเลขที่ 3112 พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน (2.3) อาคารเรียนอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
มีอาคารเรียน
จานวน 5 หลัง รวมห้องเรียนทั้งหมด จานวน 81 ห้อง ความจุสูงสุดของนักเรียนทั้งโรงเรียน 4,245 คน ปี
การศึกษานี้มีจานวนนักเรียน 3,310 คน มีจานวนครู 154 คน
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 พิธีเปิดป้ายและเสกอาคารเซนต์ปอลอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5
ชั้น เซอร์ไอรีน ชานาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวงภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ประเทศไทย เป็นประธานเปิด
ผ้าแพรคลุมป้ายอาคาร บาทหลวงเบเนดิก ศิริชาญ เอียงผาสุข เจ้าอาวาสอาสนวิหารนักบุญอันนา ประกอบพิธี
เสกอาคาร
วันที่ 27-29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการตรวจประเมินภายในโรงเรียนในเครือของคณะภคินี
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้มาติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียน วันที่
23-25
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการตรวจติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภท
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สามัญศึกษา ปีงบประมาณ 2558 จากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
มาตรวจ
ติดตามประเมิน ผลการจั ดการศึกษาของโรงเรียน ผลการประเมิน ระดับปฐมวัยคะแนนเต็ม 100 ได้ 99
คะแนน ระดับคุณภาพ “ดีมาก” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ 96.67 คะแนน ระดับคุณภาพ “ดีมาก”
ได้รับรางวัลเหรีย ญทองแดง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ของการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เซอร์แอนนี วารี สนเจริญ มาดารงตาแหน่งผู้ ลง
นามแทนผู้ รั บใบอนุ ญาต อธิการิ ณี ผู้ จั ดการ และผู้ อานวยการโรงเรียน โรงเรียนได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
“โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ เป็นสถานศึกษาแกนนาในโครงการ 1 ช่วย 9 รุ่นที่ 3” จากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็น “สถานศึกษาต้นแบบการ
พัฒนา ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน” ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลักของคน
ไทย ในสถานศึกษา ประจาปี 2558 จากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทาบันทึกการลงนามความ
ร่วมมือ (MOU) กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในโครงการประเมินและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2558 ได้รับโล่
ผู้สนับสนุนการแสดงพิธีเปิดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์” และโล่ผู้สนับสนุนการแสดงพิธีเปิดกีฬา
คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “ปากน้าโพเกมส์” จากนายธนาคม จงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่าง
วันที่ 13 – 17 มกราคม พ.ศ. 2559 ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(D.A.R.E.ประเทศไทย) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนขนาดกลางที่
นักเรียนมีคะแนนสอบ GAT สูงสุดของจังหวัดนครสวรรค์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
วัน ที่ 4 เมษายน 2558 นั กเรี ย นระดับ ประถมศึก ษาปีที่ 6 จานวน 2 คนได้คะแนนสอบ O-NET
คณิตศาสตร์ เ ต็ม 100 ได้ รั บ เกี ย รติบั ตรประกาศเกียรติ คุณ จากนายธนาคม จงจิระ ผู้ ว่าราชการจังหวั ด
นครสวรรค์ ปีการศึกษานี้มีจานวนนักเรียน 3,245 คน มีจานวนครู 165 คน
วันที่ 11 มีนาคม 2559 รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีไทย ประเภทวงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย
โครงการประกวดวงดนตรี ไ ทย เนื่ อ งในวั น อนุ รั ก ษ์ มรดกไทย ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 จากส านั ก งาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ รางวัลชนะเลิศการประกวดเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ โครงการประกวด
วงดนตรีไทย
เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจาปีการศึกษา 2559 จากสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ รางวัล
ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทานองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค
4 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70
ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ 7 รอบ 84 พรรษา และได้มีการพัฒนาอาคารสถานที่ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้กับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา ติดตั้ง Projector ทุกห้องเรียน พร้อมทั้งมีการทาสีสนามเด็กเล่น
ปีการศึกษา 2559 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เซอร์แอนนี วารี สนเจริญ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
อธิการิณี ผู้จัดการ และผู้อานวยการโรงเรียน ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึ กษาในต่างประเทศ
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เซอร์เอมีลี อัจฉรา รุ่งโรจน์เกษตร ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการ ผู้รับใบอนุญาต และเซอร์ ชอง-บัปติส กาญจนา สุด
ประเสริฐ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน ปีการศึกษานี้มีจานวนนักเรียน 3,250 คน มีจานวนครู 164 คน
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 1 คน ได้คะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษเต็ม 100
ปีการศึกษา 2560 เซอร์เอมีลี อัจฉรา รุ่งโรจน์เกษตร ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการ ผู้รับใบอนุญาต และ
เซอร์ ชอง-บัปติส กาญจนา สุดประเสริฐ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน ปีการศึกษานี้มีจานวนนักเรียน
3,406 คน มีจานวนครู 177 คน โดยปัจจุบันมีอาคารเรียน ดังนี้
1. อาคารวันทามารีย์
2. อาคารศรีเซนต์โยเซฟ
3. อาคารขจรศึกษา
4. อาคารเทพบิดร
5. อาคารเซนต์ปอล
และมีห้องประกอบการ ดังนี้
1. ห้องศาสนา 1 ห้อง
2. ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง
3. ห้องสมุด 2 ห้อง
4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 ห้อง
5. ห้องแนะแนว 1 ห้อง
6. ห้องวิชาการ 3 ห้อง
7. ห้องปกครอง 1 ห้อง
8. ห้องธุรการ 1 ห้อง
9. ห้องวัดผล 1 ห้อง
10. ห้อง Copy Print 1 ห้อง
โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ การแข่งขัน
วง
เครื่องสายผสมระนาด การแข่งขันเดี่ย วฆ้องวงใหญ่ ระดับประถมศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ระดับมัธยมศึกษา จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษา เนื่ อ งในงานวั น สิ่ ง แวดล้ อ มโลก จั ง หวั ด นครสวรรค์ ประจ าปี 2560 จากส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจั งหวัดนครสวรรค์ รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste school)
เฉลิ มพระเกีย รติส มเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เป็นตัวแทนระดับภาค รางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล โครงการส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและสุขภาพ ประจาปี 2560 จังหวัด
นครสวรรค์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน THE EMPEROR TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ระดับภาคเหนือ
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ตอนล่าง และได้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งก่อสร้างหลังคาคลุม
สนาม
ปีการศึกษา 2561 เซอร์เอมิลี อัจฉรา รุ่งโรจน์เกษตร ดารงตาแหน่งผู้รับใบอนุญาต อธิการิณี/ผู้จัดการ
เซอร์ซีริล สุนีรัตน์ เปลี่ยนบารุง ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน ปีการศึกษานี้มีการก่อสร้างหลังคาคลุม
สนามใหม่เพิ่ม จานวน 1 หลัง เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงการฉลองครบ 120 ปี ชีวิต & พันธกิจของคณะเซอร์เซนต์
ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย ปีการศึกษานี้มีจานวนนักเรียน 3,370 คน มีจานวนครู 165 คน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับประถมศึกษา
โครงการแห่เทียนพรรษา จากเทศบาลนครนครสวรรค์ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือ
หัวข้อ “รักษ์ภาษาไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ระดับประถมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน
คัดลายมือ หัวข้อ “รักษ์ภาษาไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ เหรียญ
ทอง การแข่งขันเขียนเรียงความ หัวข้อ “รักษ์ภาษาไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันจินตคณิต สมาร์ทเบรน ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ระดับ 1 (รุ่น
อายุไม่ถึง 8 ปี) รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันจินตคณิต สมาร์ทเบรน ชิงแชมป์ประเทศ
ไทยและนานาชาติ ระดับ 2 (รุ่นอายุไม่ถึง 9 ปี) รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันจินตคณิต สมาร์ทเบรน ชิง
แชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ระดับ 1 (รุ่นอายุไม่ถึง 10 ปี) รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันจินตคณิต
สมาร์ทเบรน ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ระดับ 6 (รุ่นไม่แบ่งอายุ) รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันจินต
คณิต สมาร์ทเบรน ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ระดับ 7 (รุ่นไม่แบ่งอายุ) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
การแข่งขันประกวดเรื่องสั้นสะท้อนสังคม ระดับมัธยมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลชมเชยอันดับ 1
การแข่งขันสะกดคาภาษาอังกฤษ Spelling Bee งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครบรอบ 96 ปี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน A-Math ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 3 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน AMath ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 3 รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการแห่เทียนพรรษา จากเทศบาลนคร
นครสวรรค์ รางวัลชมเชยอันดับ 1 การแข่งขันสะกดคาภาษาอังกฤษ Spelling Bee งานแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ครบรอบ 96 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชมเชยอันดับ
5 การแข่งขันสะกดคาภาษาอังกฤษ Spelling Bee งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครบรอบ 96 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว ระดับ
ประถมศึกษา ประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติพ่อแห่งชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว ขับร้อง ระดับประถมศึกษา การประกวดดนตรีไทย
นักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 ยุวชน 7-8 ปี หญิง CU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2018 ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศ ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์ รางวัลชนะเลิศ เทควันโด ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (พิกัดน้าหนักไม่เกิน 12
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กิโลกรัม) การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์ รางวัลรองชนะเลิศ
ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลชนะเลิศ เปตองหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครสวรรค์ รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันโรลเลอร์สกี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาเยาวชนเขต 2 จังหวัด
สุพรรณบุรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาเยาวชนภาค 2 จังหวัดกาญจนบุรี และรางวัลระดับอนุบาล
รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 60 เมตร ชาย กีฬาอนุบาลเกมส์ ในเขต อบจ.นครสวรรค์ รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 80 เมตร ชาย
กีฬาอนุบาลเกมส์ ในเขต อบจ.นครสวรรค์ รางวัลชนะเลิศ วิ่งเปรี้ยวผสมชายหญิง กีฬาอนุบาลเกมส์ ในเขต
อบจ.นครสวรรค์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชักเย่อผสม กีฬาอนุบาลเกมส์ ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิ่งเปรี้ยวผสมชายหญิง กีฬาอนุบาลเกมส์ ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ รางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2 วิ่งเปรี้ยวผสมชายหญิง กีฬาอนุบาลเกมส์ ในเขต อบจ.นครสวรรค์
2. ข้อมูลด้านบริหาร
2.1 ผู้บริหาร 1) ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
ชื่อ – ชื่อสกุล นางสาวอัจฉรา
รุ่งโรจน์เกษตร โทรศัพท์ 056 - 224788
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ระดับปริญญาโท
สาขา นิเทศการศึกษาและพัฒนา
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน
2) ผู้อานวยการโรงเรียน
ชื่อ – ชื่อสกุล นางสาวสุนีรัตน์
เปลี่ยนบารุง โทรศัพท์ 056 - 224788
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ระดับปริญญาโท
สาขา การบริหารการพัฒนา
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน
2.2 ผู้ชว่ ยผู้บริหาร (ที่ได้รับตาแหน่ง) จานวน 8 ท่าน
ชื่อ- นามสกุล
1. นางรัชดา
ธวัชวงษ์
2. นางสังวาล
ฤทธิ์โพธิ์
3. นางวีณา
พิลึก
4. นายเกรียงศักดิ์ วิริยะวงค์โรจน์
5. นายศศิกิจจ์
เขตวิทย์
6. นางศุภนารี
ศรีรอด
7. นางจิราวรรณ ดีแจ้ง
8. นางสุดารัตน์ สิทธิ

ตาแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
หัวหน้าฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
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2.3 ข้อมูลนักเรียน
จานวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 รวม 3,373 คน
ระดับชั้น

จานวนห้อง

เตรียม

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

23

40

20:1

84

97

181

36:1

5

102

132

234

47:1

อ.3

5

122

117

239

49:1

รวม

17

325

369

694

-

ป.1

5

120

130

250

50:1

ป.2

5

113

133

246

49:1

ป.3

5

99

123

222

44:1

ป.4

5

104

123

227

45:1

ป.5

5

112

145

257

51:1

ป.6

5

114

136

250

50:1

รวม

20

662

790

1,452

ม.1

6

117

170

287

48:1

ม.2

6

121

174

295

49:1

ม.3

5

79

110

189

38:1

รวม

37

317

454

771

-

ม.4

4

45

100

145

36:1

ม.5

4

61

92

153

38:1

ม.6

4

50

108

158

40:1

รวม

49

156

300

456

-

รวมทั้งหมด

123

1,460

1,913

3,373

ชาย

หญิง

2

17

อ.1

5

อ.2

-
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ประวัติโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
การก่อตั้ง
โรงเรี ยนเซนต์โ ยเซฟนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือของคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
(SOEURS DE SAINT PAUL DE CHARTRES) ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2499 โดย อธิ
การิณีอานนา แชร์แมน มีอาคารเรียน 2 ชั้น 1 หลัง ฯพณฯ ท่านสังฆราชหลุยส์ โชแรง เป็นผู้ประกอบพิธีเสก
อาคารเรี ย น วั น ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ในปี แ รกได้ เ ปิ ด ท าการสอนวิ ช าสามั ญ ตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวนนักเรียน 306 คน
รายนามผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 – ปัจจุบัน
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
ปีการศึกษา
รายนาม
เซอร์ เมรี่ โคลัมบา คอยล์
ปี 2499
ปี 2503
เซอร์ คลารีสส์ เดอ ลาครัวซ์ ศิวะดิตถ์
ปี 2504
เซอร์ อิกญาตถ์ ตุมบากา
ปี 2508
เซอร์ เซนต์เอเตียน เลกรี
ปี 2511
เซอร์ ฮองรี สาเนียง อ่อนสว่าง
ปี 2512
เซอร์ ฟรังซีสกา เดอ เยซู เฮนดริกซ์
ปี 2513
เซอร์ โซฟี ธุถาวร
ปีการศึกษา
รายนาม
ปี 2513
เซอร์ อัลเฟรด สุจีร์ วรศิลป์
ปี 2525
เซอร์ เซซิล ล้อกิม
ปี 2526
เซอร์ เซนต์โมรีส เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์
ปี 2531
เซอร์ เซเลสตินา ยุภี กิจเจริญ
ปี 2540
เซอร์ เมรี่ กอเรตตี สุมล ไผ่ทอง
ปี 2546
เซอร์ เทเรซา เกื้อกูล รัตโนภาส
ปี 2552
เซอร์ อัลเฟรด สุจีร์ วรศิลป์
ปี 2558
เซอร์ แอนนี่ วารี สนเจริญ
ปี 2559
เซอร์ เอมิลี อัจฉรา รุ่งโรจน์เกษตร

ตาแหน่ง
ผู้รับใบอนุญาตคนที่ 1
ผู้รับใบอนุญาตคนที่ 2
ผู้รับใบอนุญาตคนที่ 3
ผู้รับใบอนุญาตคนที่ 4
ผู้รับใบอนุญาตคนที่ 5
ผู้รับใบอนุญาตคนที่ 6
ผู้รับใบอนุญาตคนที่ 7
ตาแหน่ง
ผู้รับใบอนุญาตคนที่ 8
ผู้รับใบอนุญาตคนที่ 9
ผู้รับใบอนุญาตคนที่ 10
ผู้รับใบอนุญาตคนที่ 11
ผู้รับใบอนุญาตคนที่ 12
ผู้รับใบอนุญาตคนที่ 13
ผู้รับใบอนุญาตคนที่ 14
ผู้รับใบอนุญาตคนที่ 15
ผู้รับใบอนุญาตคนที่ 16

13

ครูใหญ่/ผู้อานวยการ
ปีการศึกษา
ปี 2499
ปี 2504
ปี 2506
ปี 2511
ปี 2513
ปี 2523
ปี 2526
ปี 2532
ปี 2540
ปี 2542
ปี 2546
ปี 2552
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2561

รายนาม
เซอร์ โอกุสเตง สุณี สกุลทอง
เซอร์ คลารีสส์ เดอ ลาครัวซ์ สว่าง ศิวะดิตถ์
เซอร์ อาการ อุไร ชุมแสง
เซอร์ ฮองรี สาเนียง อ่อนสว่าง
เซอร์ อัลเฟรด สุจีร์ วรศิลป์
เซอร์ เซเลสตินา ยุภี กิจเจริญ
เซอร์ เซนต์โมรีส เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์
เซอร์ เซเลสตินา ยุภี กิจเจริญ
เซอร์ เมรี่ กอเรตตี สุมล ไผ่ทอง
เซอร์ มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา
เซอร์ เทเรซา เกื้อกูล รัตโนภาส
เซอร์ อัลเฟรด สุจีร์ วรศิลป์
เซอร์ แอนนี่ วารี สนเจริญ
เซอร์ ชอง บัปติส กาญจนา สุดประเสริฐ
เซอร์ ซีริล สุนีรัตน์ เปลี่ยนบารุง

แผนที่ของโรงเรียน
สถานที่ตั้ง
๓๓๒ ถนนสวรรค์วิถี ตาบลปากน้าโพ
อาเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖ – ๒๒๔๗๘๘
โทรสาร ๐๕๖ – ๓๓๑๘๙๖
www.sjn.ac.th
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3. แนวทางการจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรประสานความร่วมมือกับกรรมการบริหารโรงเรียนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการ งานบริหารทั่วไปให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการมีปฎิสัมพันธ์กับกรรมการบริหารโรงเรียน แต่ละ
คนอยู่เสมอ พบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ ให้รับทราบปัญหาและวิธีการ
แก้ปัญหาในการดาเนินงานของสถานศึกษาแบบเป็นทางการ และแบบไม่เป็นทางการเป็นประจาเกี่ยวกับ
นโยบาย การบริหารงานวิชาการ งานบริหารทั่วไป
เครื่องหมายของโรงเรียน
1. ตราของคณะภคินี เซนต์ปอลเดอชาร์ตร

สัญลักษณ์ของคณะเซนต์ปอลเดอชาร์ตร เป็นรูปสี่เหลี่ยม มีโล่อยู่ตรงกลาง ความหมายของ
โล่ เป็นดังนี้
ข้างบนสุดเป็นรวงข้าวตั้งตรง สูงเท่ากัน ๔รวง บ่งบอกถึงความซื่อสัตย์ ความราบเรียบ และ
ความเท่าเทียมกันในหมู่ภคินี ๔คนแรก
รวงข้าวเขียวสด คือ การเริ่มต้นของภคินี ที่แม้จะเยาว์วัย แต่ทางานหนักเกินกาลัง เพื่อเป็นการ
พลีชีพ ประดุจเมล็ดพืชเล็ก ๆ ที่ตกสู่ดิน
พื้นสีทอง หมายถึง ความสว่างที่เจิดจ้า หลังวันแห่งความมืดมน ที่ท้องทุ่งที่ราบโบส
สี ฟ้ า เป็ น สี ข องพระมารดาที่ ภ คิ นี รั ก เธอพิ สู จ น์ ค วามรั ก นี้ ด้ ว ยการสวดสายประค า และ
เลียนแบบพระมารดา
เดอชาร์ตร เป็นชื่อที่สอง บอกถึงบ้านแม่ ซึ่งเป็นหัวใจและศูนย์รวมเอกภาพของภคินี ตั้งอยู่ใกล้
อาสนวิหารพระมารดาแห่งชาร์ตร
สีแดง สีแห่งความรัก สีเลือด สีแห่งความตายและความกล้าหาญของนักบุญเปาโลมรณสักขี องค์
อุปถัมภ์ของภคินี ผู้ถือดาบแห่งพระวาจา ชูรับความมีชัย
บทจดหมาย ที่เปิดอยู่ มีคาจารึกว่า จงเป็นทุกอย่า งสาหรับทุกคน (Be all to all) บ่งบอกถึง
ฐานะผู้รับใช้ของภคินี ในการนามนุษย์ให้รอดพ้นจากบาป เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้า
ภาษาลาติน ๓ คา คือ REGULARITE (ซื่อสัตย์) SIMPLICITE (ราบเรียบ) TRAVAIL (การงาน)
เป็นการเตือนใจ ให้ยึดถือปฏิบัติในคุณธรรมของความซื่อสัตย์ สุ ภาพราบเรียบ และขยันขันแข็งในการ
ทางาน
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2. สัญลักษณ์ของโรงเรียนเครื่องหมาย/ตราของโรงเรียน

ประกอบด้วยปริมณฑลภายในวงกลม มีเส้นขอบและมีเส้นโค้งขึ้นโค้งลง บังเกิดเป็นกลีบเจ็ดกลีบ
กลางปริมณฑล มีโล่ป้องกันศัสตราวุธ ภาย ในมีโล่ แบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนบนมีอักษร ซ.ย. อยู่หน้า
เส้นตรง ตั้งส่วนกลางเว้นว่างส่วนล่างมีตะเกียงเปล่งประทีปวางอยู่บนหนังสือสองเล่มซ้อนมีเส้นนอนเป็น
ฐาน มีดาบขัดอยู่หลังโล่ ปลายดาบปรากฏที่ด้านบนขวา ด้ามดาบปรากฏที่ด้านล่างซ้าย มองเห็นใบไม้
ทอดปลายด้านบนซ้ายและด้านล่างขวา
ความหมายวงกลม คือ ความมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามคุณค่าแห่งศาสนธรรม วัฒนธรรมและวิชาความรู้ ขณะเดียวกันหมายถึงการรวมศรัทธาธรรม
ของนักบวช เข้ากับความรักของผู้ปกครองเมตตาธรรมของครู และการแสวงหาความรู้ความเจริญของ
นักเรียน
เส้นประดับเจ็ดกลีบ แทนพระคุณเจ็ดประการของพระจิตเจ้า คือพระดาริ สติปัญญาความคิด
อ่าน พละกาลัง ความรู้ ความศรัทธา ความยาเกรงพระเจ้า
โล่ หมายความถึง คุณธรรมเป็นประดุจเครื่องป้องกันจากภัยอันตรายของความชั่วร้าย
ดาบคม คือ ปัญญา ด้าม คือ สติ ดาบนี้จึงเป็นเครื่องทาลายความเขลาและความไม่ชอบธรรม
ทั้งหลายเพื่อป้องกันตนจึงต้องใช้ปัญญาและสติด้วยความสุขุม รอบคอบ และอย่างองอาจกล้าหาญ
ใบไม้ คือสัญลักษณ์แทนใบมะกอก ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการสร้างสันติภาพในสังคม
หนังสือสองเล่ม แทน คู่มือปลูกฝังคุณค่าทางจิตใจและคุณค่าทางวิชาชีพความสมดุลของคุณค่าทั้งสอง
เปรียบประดุจตะเกียงที่เปล่งแสงสว่างนาชีวิตไปให้ถูกทาง
3. สัญลักษณ์ดอกลิลลี่ (Fleur Delis)

ดอกลิลลี่ หมายถึง จุ ดหมายของมนุษย์ คือ การรู้และเข้าถึงสัจธรรม ด้ว ยการดาเนินชีวิตมี
ระเบียบวินัย สุภาพราบเรียบ ขยันทุ่มเทในการงาน และเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมดอกลิลลี่ ผุดขึ้นจากดิน ชู
ก้านตรงสู่ความไพศาล และความสว่าง ดอกมีสีขาวที่งดงามให้เป็นที่ชื่นชมเปรียบได้กับปรัชญาชีวิตที่ว่า
เจ้าของชีวิตพึงพัฒนาตนด้วยความซื่อตรงและเที่ยงตรง มีความสุภาพถ่อมตนและหนักแน่นอยู่เนืองนิตย์
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ดุจดังแผ่นพื้นพสุธา มีความบริสุทธิ์สดใสเป็ นความงามประจาตน แม้ต้นกาเนิดจะอยู่ในที่อับมืดก็สามารถ
เจริญชีวิตสู่ความสว่างเป็นแบบฉบับดีงามจนเป็นที่ประจักษ์
สีของโรงเรียน
“สีฟา้ ”และ“สีขาว”
สัญลักษณ์สีประจาโรงเรียน คือ ฟ้าขาว ประกอบขึ้นด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแต่ในขณะเดียวกัน
ก็แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนบริสุทธิ์ที่อยู่ภายใน
สีฟ้า เป็นสีแห่งความรัก ความกล้าหาญ และความเสียสละ เป็นพลังสาคัญในการต่อสู้เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายเพื่อความถูกต้อง ยุติธรรม ไม่หวาดหวั่นต่อภัยและอันตรายทั้งปวงแม้จะต้องสละเลือดเพื่อให้
คุณธรรมความดีคงอยู่และรักษาเอาไว้เหนือสิ่งอื่นใด
สีขาว เป็นสีแห่งความซื่อสัตย์ จงรักภักดี มั่นคงอยู่ในหลักธรรม ไม่ยอมให้สิ่งใดเข้ามาเจือปนเป็น
ความบริสุทธิ์พร้อมที่จะพัฒนาขึ้นสู่ความดีเรื่อยๆไปอย่างไม่หยุดยั้ง
ผู้อยู่ใต้ร่มฟ้า – ขาว ย่อมมีความภูมิใจในเอกลักษณ์แห่งตน เป็นบุคคลที่ประกอบไปด้วยความกล้า
หาญ อดทน เสียสละ ให้ความรัก ความภักดี การยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจพร้อม
กับมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตน
นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ (Policy)
1. ส่งเสริมผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. พัฒนานักเรียนใฝ่เรียนรู้ มีทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีก้าวล้าพร้อม
ดารงชีวิตในความเป็นพลโลก
3. พัฒนาทักษะกระบวนการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
พร้อมเข้าสู่อาเซียน
4. ปลูกจิตสานึกการปฏิบัติตนในชีวิตประจาวัน เพื่อประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน
5. พัฒนาทักษะความคิด วิเคราะห์ จากสถานการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฝึกทักษะ
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ด้วยการสอนโครงงานและการสอนด้วยระบบวิจัย
6. ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตตารมณ์คุณค่าพระวร
สาร
7. ส่งเสริมการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และสมรรถนะทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
กรม
อนามัย
8. ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนใน 8 กลุ่มสาระตามความถนัด ความสนใจ ฝึกปฏิบัติ เชื่อมโยงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ด้วยความเชื่อมั่นในตนเองสู่งานอาชีพ
9. พัฒนาแผนระยะเวลา 3 ปี ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
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10. พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด ผลที่ ส อดคล้ อ งกั บ สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
11. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู
ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และจิตตารมณ์ของการศึกษาคาทอลิก
12. พัฒ นาระบบการบริ ห ารโดยใช้โ รงเรีย นเป็นฐาน ระบบประกันคุ ณภาพให้ มีประสิ ทธิภ าพตาม
เป้าหมายและจัดทาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
13. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด สามารถสร้างกระบวนการสอนที่
ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และประเมินผลที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
และจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนของผู้เรียน
14. เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เป็นบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้
15. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียน ชุมชน หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ (Philosophy)
มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ บุคคลที่มีคุณธรรมและความรู้
คติพจน์ (Motto)
“ ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้าการงาน ”
ศึกษาดี หมายถึง นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีความริเริ่มสร้างสรรค์รู้จักแสวงหา
ความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และนาเทคโนโลยีส มัยใหม่มาใช้ในชีวิตประจาวัน ตลอดจนนาความรู้ที่ได้
เผยแพร่กับผู้อื่นมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงตัวเอง
มีวินัย หมายถึง นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน ระเบียบวินัยของสังคม วินัย
ในตนเอง รู้จักเอาชนะความเห็นแก่ตัว มีความเกรงใจผู้อื่น มีความเข้มแข็ง อดทนและขยันหมั่นเพียร รู้จักอด
กลั้นและยับยั้งตนเอง เคารพในศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น
ใจเมตตา หมายถึง นักเรียนรู้จักมองความต้องการของผู้อื่น คิดถึงผู้อื่นมากกว่าตนเอง รู้จักแบ่งปัน
ผู้ อื่น โดยไม่ห วัง ผลตอบแทน มี ความเสี ย สละเพื่อประโยชน์ข องส่ ว นรวมหรื อผู้ ที่ขาดแคลนและ มีจิ ต
สาธารณะ
ใฝ่หาคุณธรรม หมายถึง เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติศาสนกิจ
ของตน มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ รู้ถึงประเพณีและวัฒนธรรมของศาสนา เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน
บาเพ็ญคุณธรรมต่างๆ ซึ่งเป็นรากฐานแห่งความสุข ความสาเร็จในชีวิต และมีจริยธรรมเพียงพอที่จ ะทาให้
สามารถดาเนินชีวิตอยู่อย่างอิสระและถูกทานองคลองธรรม
เลิศล้าการงาน หมายถึง เป็นผู้ที่ทางานอย่างมีแบบแผน มีเหตุผล รักการทางาน ขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์
สุจริต มีความรับผิดชอบและเชื่อมั่นในตนเอง ทุ่มเทกาลังกาย กาลังความคิดสติปัญญาและความสามารถให้
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งานบรรลุเป้าหมาย รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ระบบ
อัตลักษณ์ของนักเรียน
“ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา รู้คุณ”
ซื่อตรง หมายถึง ความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา ไม่คดโกง มีความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ไว้วางใจได้ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน มีสัจจะ ตรงเวลา
มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ยึดมั่นในหลักคุณธรรมความถูกต้องและยุติธรรม
เรียบง่าย หมายถึง มีความพอเพียง พอประมาณ เหมาะสมตามสภาพสิ่งแวดล้อม มีความยินดี สุขใจ
พอใจในสิ่ ง ที่ ต นมี ไม่ เ บี ย ดเบี ย นผู้ อื่ น มี เ หตุ มี ผ ล เดิ น สายกลาง สามารถปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ ผู้ อื่ น และ
สภาพแวดล้ อมได้อย่ างดี กล้ าที่จ ะเผชิญและยอมรับความจริงของชีวิต จนสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุขปราศจากความคับข้องใจ
การงาน หมายถึง มีเจตคติที่ดีต่อการทางาน มุ่งมั่น ตั้งใจ รับผิดชอบต่อการทางานที่ ได้รับมอบหมาย
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมจนประสบผลสาเร็จ
รักเมตตา หมายถึง ความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรีจิต เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละคิดช่วยเหลือ
แบ่งปัน และให้ด้วยใจบริสุทธิ์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ มีความสุขจากการให้และปรารถนาให้ผู้อื่น
มี
ความสุข
รู้คุณ หมายถึง ความเป็นผู้มีใจกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ด้วยการหาโอกาสตอบแทนคุณอยู่เสมอ รวมทั้ง
กตัญญูต่อตนเอง อาทิ รู้จักการทะนุถนอมดูแลร่างกาย รักษาสุขภาพให้ดี ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็น
ศิษย์ที่ดีของครู-อาจารย์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและของโลก
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
มารยาทดี มีวินัย
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ มีกระบวนการบริหารงานอย่างมีระบบ มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนให้เป็น
คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ดารงชีพด้วยหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม
จัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พัฒนาระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล
พันธกิจของโรงเรียน
1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความรู้และความสามารถตามหลักสูตร
2. ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ส่งเสริมนักเรียนให้ตระหนัก และเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมให้นักเรียน รักความเป็นไทย ดารงชีพด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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5. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีระบบ
6. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เป้าหมาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นักเรียนมีคุณภาพและทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีอัตลักษณ์
นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน
โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ

ยุทธศาสตร์โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กให้มีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์-จิตใจสังคมและสติปัญญาสมวัย
2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดคานวณตามเกณฑ์
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แก้ปัญหา และมีสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรม
4. ส่งเสริมนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผลการสอบระดับชาติ
7. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในงานอาชีพ และมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
8. ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีอัต
ลักษณ์ ค่านิยมที่ดีตามที่โรงเรียนกาหนด
9. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
10. ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน
12. พัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการอย่างมีระบบ
13. พัฒนาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วนที่เป็นปัจจุบัน และทันต่อเหตุการณ์
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14. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะตาม
หน้าที่
15. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และการบริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้
16. ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากกระบวนการปฏิบัติจริง และสืบค้นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สรุปองค์ความรู้ และสามารถนาเสนอผลงานได้
17. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และการจัดการเรียนการสอน
4. สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน
4.1 สภาพเศรษฐกิจของชุมชนและผู้ปกครอง
ชุมชนและผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย นักธุรกิจ รับราชการ รับจ้าง สภาพเศรษฐกิจ
ค่าครองชีพอยู่ในระดับปานกลาง ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัยและบ้าน ตามลาดับ
4.2 สภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
ชุม ชนและผู้ ป กครองส่ ว นใหญ่ นับ ถื อศาสนาพุ ทธ รองลงมานับ ถื อศาสนาคริส ต์ และอิส ลาม
สาหรับประเพณีชุมชน มีประเพณีทั่วๆ ไป รวมทั้งประเพณีของชาวจีน
4.3 สภาพทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ แหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ได้แก่ สวนสาธารณะ
สวนสุขภาพ โรงเรียน วัด สถานที่ราชการ บริษัท ห้างร้าน และสถานพยาบาล สามารถนานักเรียนออกไป
แสวงหาความรู้ห รือเชิญวิทยากรท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาสาธิตหรือให้ ความรู้นักเรียนให้ได้
ประสบการณ์จริง

21

5. คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวันทามารีย์ หรือ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ได้เริ่มก่อตั้งในปีการศึกษา 2499 เปิด
ดาเนินการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีคุณภาพด้านความรู้ ควบคู่กับด้านจริยธรรม คุณธรรม จนถึงปัจจุบันเป็น
ระยะเวลา 63 ปี สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ทาหน้าที่ร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการดาเนินงานของโรงเรียน
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการกุศลและสาธารณประโยชน์ได้

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
ลาดับที่
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
1 นางกาญจนา
คุณาวงศ์
นายกสมาคม
2 นางเทพินทร์
เล็กวิไล
อุปนายกสมาคม
3 นางอรพิน
แสงสว่าง
อุปนายกสมาคม
4 นางสุนทรีย์
ภัคอัครสกุล
เหรัญญิก
5 นางกนกรัตน์
แย้มงามเรียบ
ผู้ช่วยเหรัญญิก
6 นางสาวสายสุนีย์ กิตติโอภากร
นายทะเบียน
7 นางสาวพรทิพย์ จิวสืบพงษ์
เลขานุการสมาคม
8 นางมณีภรณ์
จักรพงศ์ฐากุล
ผู้ช่วยเลขานุการสมาคม
9 ดต.บัญชา
นิกรธรรมรัตน์
กรรมการกลาง
10 ดต.ชีวิน
นิกรธรรมรัตน์
กรรมการกลาง
11 คุณวนิดา
บุญนิมิต
ที่ปรึกษาสมาคม
12 คุณสุวพร
ล้อพูลศรี
ที่ปรึกษาสมาคม
13 คุณวันเพ็ญ
ไชยกิจ
ที่ปรึกษาสมาคม
14 คุณพงษ์ศรี
บุญสุวรรณ
ที่ปรึกษาสมาคม
15 คุณวนิดา
ธราธร
ที่ปรึกษาสมาคม
16 พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม
ที่ปรึกษาสมาคม
17 คุณนิภา
ประสารพันธ์
ที่ปรึกษาสมาคม
18 คุณราไพ
แจ่มมี
ที่ปรึกษาสมาคม
19 คุณศิริรัตน์
แสงอุไร
ที่ปรึกษาสมาคม

หมายเหตุ
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6. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน
1. คณะกรรมการบริหาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
1. นางสาวอัจฉรา

รุ่งโรจน์เกษตร ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

2. นางสาวสุนีรัตน์

เปลี่ยนบารุง

ผู้อานวยการ

3. บาทหลวงศิริชาญ

เอียงผาสุข

ผู้ทรงคุณวุฒิ

4. นายสุรพล

เพ็งน้อย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

5. ดร.กมลวรรณ

เภกะนันทน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

6. นางศิริวรรณ

ปัญญาพรพิพัชญ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

7. นางสาวพรทิพย์

จิวสืวพงษ์

ผู้แทนศิษย์เก่า

8. นางจิราวรรณ

ดีแจ้ง

ผู้แทนผู้ปกครอง

9. นางวีณา

พิลึก

ผู้แทนครู

2. คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
นายธราธร
นางสาวพิมลรัช
นายชัยประดิษฐ์
นายกิตติศักดิ์
นางสาววรรณวิมล
นางสาวสรัญญัณภร
นางสาวขวัญบิดร

จงสมาธิวงศ์
คุ้มสิริ
ศรีโตนด
บุญยรัชชัยนนท์
เอนอ่อน
วรรณสิงห์
กระเวน

ชั้น ม.5/3
ชั้น ม.5/3
ชั้น ม.5/3
ชั้น ม.5/3
ชั้น ม.5/3
ชั้น ม.5/3
ชั้น ม.5/3

นายภราดร
นายเปรมศักดิ์
นางสาวชนัญชิดา
นางสาวสรชา
นางสาวจันทกานต์
นางสาววริศรา

ปรางโท้
สุวรรณไพรัช
โลหาชีวะ
ทัพมาก
โชชัย
ลี้ตระกูล

ชั้น ม.5/3
ชั้น ม.5/3
ชั้น ม.5/1
ชั้น ม.5/1
ชั้น ม.5/1
ชั้น ม.5/2

ประธานนักเรียน
รองประธานนักเรียน
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการงานวิชาการ
คณะกรรมการงานประเมินผล
คณะกรรมการงานกิจกรรม
คณะกรรมการงานระเบียบวินัย
และรับเรื่องร้องทุกข์
คณะกรรมการงานคณะสี
คณะกรรมการงานห้องเรียน
คณะกรรมการงานงบประมาณ
คณะกรรมการงานพัสดุและครุภัณฑ์
คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการงานสวัสดิการ
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นางสาวนิตยา
นายพีรพัฒน์

เด็กหญิงกัญชลิกา
เด็กหญิงธัญธนา
เด็กหญิงพิชาภัทร
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงยลดา
เด็กหญิงพิพัฒน์พร
เด็กหญิงธัญชนิกา
เด็กหญิงสมัตานันท์
เด็กหญิงสิรินทรา
เด็กหญิงเบญญาภา
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงศุภวรรณ
เด็กหญิงชนาภัทร
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงคณัสนันท์
เด็กหญิงปภาวดี
เด็กหญิงรักษณา
เด็กชายณัฐธีร์
เด็กหญิงธณัญณัฐ
เด็กหญิงณัฐสรากรณ์
เด็กหญิงญัญธชา
เด็กหญิงสมหฤทัย
เด็กชายธันวา

โสภาวนามาศ ชั้น ม.5/4

คณะกรรมการงานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม
ลี้ประสิทธิ์ชน ชั้น ม.5/4
คณะกรรมการงานเทคโนโลยีและ
โสตทัศนูปการณ์
รายชื่อสภานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
สุวรรณศร
ลิ้มสวัสดิ
แสงพุ่ม
พิลึก
พูลประไพ
บุราณ
เทพแก้ว
ใจตุ่น
พงษ์ไพบูลย์
วงศ์วรรณคา
มีกระพี้
อัตฐบูรณ์
พงษ์จันทร์
ปั่นต่า
ฤทธิ์โพธิ์
โชติพิศาล
คงหิรัญ
ลี้ชัยมงคล
อินทร์ใจเอื้อ
ขาวจันทร์
ชลธีไพบูลย์
รอดวิหก
คงหอม
แก้วลายวง
แดงอาษา
ถวิลไทย

ชั้น ป.1/1
ชั้น ป.1/2
ชั้น ป.1/3
ชั้น ป.1/4
ชั้น ป.1/5
ชั้น ป.2/1
ชั้น ป.2/2
ชั้น ป.2/3
ชั้น ป.2/4
ชั้น ป.2/5
ชั้น ป.3/1
ชั้น ป.3/2
ชั้น ป.3/3
ชั้น ป.3/4
ชั้น ป.3/5
ชั้น ป.4/1
ชั้น ป.4/2
ชั้น ป.4/3
ชั้น ป.4/4
ชั้น ป.4/5
ชั้น ป.5/1
ชั้น ป.5/2
ชั้น ป.5/3
ชั้น ป.5/4
ชั้น ป.5/5
ชั้น ป.6/1

24

เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กหญิงจิราลักษณ์
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กหญิงอักษรสิริ
เด็กหญิงภัทธมน
เด็กหญิงอังคณา
เด็กหญิงชนาภา
เด็กหญิงศศิวรรณ
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายทวี
เด็กหญิงสุวรรณา
เด็กหญิงภัทรภร
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กชายสรยุทธ
เด็กหญิงกุลิสรา
เด็กชายกลทีป์
เด็กหญิงน้าชา
เด็กหญิงทิตฐิตา
นางสาวลลิตา
นางสาวพัชราภรณ์
นายธนากร
นางสาวมนทิรา
นางสาวเวธกา

อังศิริมงคล
ทับนิล
สุชิณี
จักษุธรรม
สมนึก
เทศน์ธรรม
แสงสุข
ชาวไร่
ตันติวงศ์
แฮนคินส์
ขาช้าง
แก้วสละ
จงเศรษฐี
นิลพิบูลย์
พานิชวัฒนะ
ยิ่งยงธวัช
สุขดีพงษ์
มโนธรรมกิจ
แผ่นสุวรรณ์
แสงจันทร์
หอมสนั่น
ศิริกุล
ดวงงา
อิงคุทานนท์
ฤทธิ์เต็ม

ชั้น ป.6/2
ชั้น ป.6/3
ชั้น ป.6/4
ชั้น ป.6/5
ชั้น ม.1/2
ชั้น ม.1/3
ชั้น ม.1/4
ชั้น ม.1/5
ชั้น ม.1/6
ชั้น ม.2/1
ชั้น ม.2/2
ชั้น ม.2/3
ชั้น ม.2/4
ชั้น ม.2/5
ชั้น ม.2/6
ชั้น ม.3/1
ชั้น ม.3/2
ชั้น ม.3/3
ชั้น ม.3/4
ชั้น ม.3/5
ชั้น ม.4/1
ชั้น ม.4/1
ชั้น ม.4/2
ชั้น ม.4/3
ชั้น ม.4/4

