
 

  

 
 

  
 
 
 
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2552 
โรงเรียนยอแซฟอปุถมัภ์ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
 

โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ไดจ้ดัทาํระบบสารสนเทศในสถานศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์สาํหรับ
ผูบ้ริหาร และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนในการนาํไปใช ้โดยแบ่งเป็นระบบงานยอ่ย ๆ ดงัน้ี 

1. ระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถาน 
2. ระบบสารสนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียน 
3. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารวิชาการ 

4. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 
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บทที ่1 
ระบบสารสนเทศพืน้ฐานของสถานศึกษา 

1. ข้อมูลทัว่ไปของโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ์ 
 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของสถานศึกษา 
นามโรงเรียน  โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ 
นามภาษาองักฤษ  Joseph Upatham School 
ก่อตั้ง   เม่ือวนัท่ี 17 เดือนพฤษภาคม พทุธศกัราช 2508 
ผู้วางรากฐาน  พระอคัรสงัฆราชยวง  นิตโย 
ผู้ก่อตั้ง   บาทหลวงฟรังซิส ทองดี  กฤษเจริญ 
ผู้รับใบอนุญาต  พระคาร์ดินลัไมเก้ิล มีชยั  กิจบุญชู 
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงเอกพร  นิตตะโย 
ผู้จัดการ-ผู้อาํนวยการ บาทหลวงเอกพร  นิตตะโย 
ช่ือและปรัชญาการจัดการศึกษา 
 โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ เช่ือมัน่วา่การใหก้ารศึกษาอบรมเป็นกระบวนการสาํคญัในการพฒันาคน
ใหเ้ป็นบุคคลดี เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เพื่อดาํรงไวซ่ึ้งเอกราชและความเป็นชาติใหเ้จริญกา้วหนา้ถาวร
มัน่คง ใหย้ ัง่ยนื ใหแ้ต่ละคนเจริญเติบโตอยา่งเตม็ศกัยภาพชีวติ ใหทุ้กคนร่วมเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนัใน
พนัธกิจสาํคญัท่ีมีต่อชุมชน สงัคมและประเทศอยา่งแทจ้ริง ทาํใหป้ระเทศชาติของเราเป็นประเทศท่ี
มัน่คง ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดี เศรษฐกิจดี มัง่คัง่ มีคุณธรรมความดีพอเพียงเหมาะสมเป็น
ประเทศผูน้าํทั้งในระดบัภูมิภาคและระดบัสากล ดงัความแห่งรัฐธรรมนูญแห่งชาติ พ.ศ.2550 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบบัปรับปรุงพ.ศ.2545 และพระราชบญัญติัโรงเรียน
เอกชน พ.ศ.2550 
เคร่ืองหมายประจําโรงเรียน 

 

ไมก้างเขน  เป็นเคร่ืองหมายของการผา่นความยากลาํบากไปสู่ชยัชนะและความสาํเร็จ 
อกัษรยอ่ JS          มาจาก JOSEPH เป็นช่ือของนกับุญยอแซฟ (ภสัดาของพระนางมารีย ์

มารดาของพระเยซูเจา้) ผูเ้ป็นองคอุ์ปถมัภข์องโรงเรียน 
หนงัสือ และกระถาง เพลิงท่ีมีเปลวไฟลุกสวา่งโชติช่วง หมายถึง การศึกษาก่อใหเ้กิดปัญญา 

และความสวา่งของชีวิต  
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กรอบ 5 เหล่ียม ปลายแหลมตั้งอยูบ่นกรอบ 5 เหล่ียม ORA et LABORA  
หมายถึง ความสาํเร็จทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีรากฐานมาจากการอธิษฐาน 
และลงมือทาํงาน คือ มีมิติทางดา้นศาสนา จริยธรรมคุณธรรม ควบคู่ไป
กบัมิติ การนาํวิชาความรู้มาปฏิบติัอยา่งจริงจงั ดว้ยการลงมือทาํงาน 

เสน้แบ่งกลางกรอบ 5 เหล่ียม    
หมายถึง การศึกษาตอ้งมีความสมดุลระหวา่งมิติทางดา้นศาสนาจริยธรรม 
คุณธรรม กบัมิติทางดา้นหลกัการและทฤษฎีทางวิชาการ 

เสน้ขนาน 2 เสน้ ในกรอบ 5 เหล่ียมดา้นบน  
หมายถึง ความเสมอตน้เสมอปลายความ คงเสน้คงวาของอุดมการณ์ใน
การจดัการศึกษา 

ปรัชญาของโรงเรียน  ORA et LABORA อ่านวา่ โอรา แอด็  ลาบอรา แปลวา่ 
จงอธิษฐานและลงมือทาํงาน 

ORA              แปลวา่  จงอธิษฐานภาวนา หมายถึง การมีส่วนสมัพนัธ์กบัพระเจา้หรือ                 
                                     ผูศ้กัด์ิสิทธ์ิเป็นมิติทางศาสนา เป็นเร่ืองของคนมีศาสนา 
 et                  แปลวา่  และ 
 LABORA    แปลวา่  จงทาํงาน หมายถึง การกระทาํกิจกรรมท่ีตนเองรับผดิชอบ ซ่ึงถือ 

เป็น หนา้ท่ีสาํคญัของการมีชีวิตมนุษย ์ เม่ือนาํมารวมกนัจึงแปลวา่ “จง
อธิษฐานและลงมือทาํงาน” ซ่ึงถือเป็นแนวทางสาํหรับพวกเราทุกคนใน
การจะกระทาํกิจการใดกต็าม ไม่วา่จะเป็นการเรียนการสอน การปฏิบติั
หนา้ท่ีในฐานะ ในตาํแหน่งต่าง ๆ นั้นตอ้งระลึกเสมอวา่ เรามีพระเป็นเจา้
ผูศ้กัด์ิสิทธ์ิ ท่ีเราเคารพนบัถืออยูก่บัเรา คอยช่วยเหลือเรา และมีหลกัธรรม
คาํสอนของศาสนาเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียว นอกจากน้ีโรงเรียนยงัมุ่งเนน้ให้
นักเรียนมีความรู้เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นผูมี้ระเบียบวินัย มีสุขภาพ
แขง็แรงและเป็นผูมี้คุณธรรม 

ภาพลกัษณ์ของโรงเรียน ลูกยอแซฟตอ้งเป็นคนสุภาพและมีอธัยาศยัไมตรีอนัดีงาม 
คติพจน์ของโรงเรียน  เรียนเป็นเลิศ เชิดชูวินยั พลานามยัสมบูรณ์ เพิ่มพนูคุณธรรม 
สีประจําโรงเรียน  เหลือง เขียว 

  สีเหลือง  หมายถึง  ความศรัทธายดึมัน่ในหลกัปฏิบติัทางศาสนา 
สีเขียว หมายถึง ความมีชีวิต ความอุดมสมบูรณ์ และความเจริญกา้วหนา้ 

ดอกไม้ประจําโรงเรียน ดอกซ่อนกล่ิน 
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ระดับช้ันทีเ่ปิดสอน ระดบัชั้นอนุบาล ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
   รับสมคัรนกัเรียนชาย-หญิง ประเภทประจาํและไปกลบั 
สถานทีต่ั้ง  เลขท่ี 2 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

   รหสัไปรษณีย ์73110  
โทรศัพท์ แผนกชาย  : 0-2429-0112-5, 0-2429-7181-90, 0-3431-1781, 0-3432-2872 
 แผนกหญิง  : 0-2429-7171-7 
โทรสาร (FAX) แผนกชาย : 0-2429-0112-5, 0-3431-1781, 0-3432-2872 ต่อ 303, 0-2429-0109 
 แผนกหญิง : 0-2429-7180 
เวบ็ไซต์  http ://www.joseph.ac.th 
E-Mail address joseph@joseph.ac.th  
 

 สถานทีต่ั้ง และลกัษณะบริเวณโรงเรียน 
 โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ์ มีเน้ือท่ีทั้ งหมดประมาณ 400 ไร่ ตั้งอยู่เลขท่ี 2 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม
ระหวา่ง กม. ท่ี 29-30 ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รหสัไปรษณีย ์73110  
 ทิศเหนือ  ติดทอ้งนาและสวน 
 ทิศใต ้  ติดทอ้งนาและสวน 
 ทิศตะวนัออก ติดหมู่บา้นศรีเสถียร 
 ทิศตะวนัตก ติดถนนเพชรเกษม 
 

 ลกัษณะบริเวณประกอบดว้ยสนามฟุตบอลจาํนวน 5 สนาม สนามบาสเกตบอลจาํนวน 6 สนาม 
สนามหญา้ สวนหยอ่ม ไมด้อกไมป้ระดบัทั้งยนืตน้และลม้ลุกทัว่บริเวณ ทะเลสาบขนาดประมาณ 20 ไร่ 
สวนผกัและผลไมป้ระมาณ 50 ไร่ 

 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย คือ 
1) อาคารเรียน จาํนวน 5 หลงั ประกอบดว้ย (จาํนวนน้ีไม่รวมหอ้งประกอบการ) 

 อาคารฟรังซิสเซเวียร์ (เก่า) เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น มีหอ้งเรียน รวม 17 หอ้ง 
 อาคารฟรังซิสเซเวียร์ (ใหม่) เป็นอาคารคอนกรีต 5 ชั้นมีหอ้งเรียน รวม 27 หอ้ง 
 อาคารยอแซฟ เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้นมีหอ้งเรียน รวม 21 หอ้ง 
 อาคารไมเก้ิล เป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น มีหอ้งเรียน รวม 17 หอ้ง 
 ศูนยภ์าษาองักฤษนิตโย เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น มีหอ้งเรียน รวม 8 หอ้ง 
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2) อาคารประกอบ จาํนวน 1 อาคาร ประกอบดว้ย 
 อาคารสนัตะมารี เป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น  
 เรือนเกษตร เป็นอาคารไม ้1 ชั้น  

3) อาคารพลศึกษา โรงยมิ เป็นอาคารชั้นเดียว จาํนวน 1 หลงั 
4) โรงอาหาร เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น จาํนวน 1 หลงั มีหอ้งเรียน รวม 3 หอ้ง  
5) สนามบาสเกต็บอล 3 สนาม 
6) สนามวอลเลยบ์อล 1 สนาม 
7) สนามฟุตบอล 2 สนาม 
8) สนามฟุตซอล 1 สนาม 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกหญงิ คือ 
1) อาคารเรียน จาํนวน 3 หลงั ประกอบดว้ย (จาํนวนน้ีไม่รวมหอ้งประกอบการ) 

 อาคารคาเบรียล เป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น มีหอ้งเรียน รวม 9 หอ้ง 
 อาคารมีคาแอล เป็นอาคารคอนกรีต 6 ชั้น มีหอ้งเรียน รวม 47 หอ้ง 

2) อาคารโรงอาหาร อาคารราฟาแอล เป็นอาคารคอนกรีต 1 ชั้น 
3) สนามบาสเกต็บอล 2 สนาม 
4) สนามวอลเลยบ์อล 1 สนาม 
 
องค์ประกอบของสถาบนั 
1. สามเณราลยั หมายถึงส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอบรมเยาวชนเพื่อเป็นบาทหลวง มีหอพกัประจาํ มี

ระเบียบการอบรมเป็นของตนเอง และในเวลาเดียวกนักเ็รียนวิชาสามญัตามปกติดว้ย มีนกัเรียนประมาณ 
224 คน ตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

2. โรงเรียน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
    2.1 นกัเรียนประจาํ เป็นนกัเรียนท่ีพกัอยูป่ระจาํภายในโรงเรียนประมาณ 282 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 
ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แบ่งเป็นนักเรียนหอพกัเด็กเล็กชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีซิ
สเตอร์ และคณะครูหญิงเป็นผูดู้แล หอพกัโต (อาคารจอห์นปอลท่ี 2) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีคณะครูชายเป็นผูดู้แล     

2.2 นกัเรียนไปกลบั ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  
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 ประวตัิโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
 ในสมยัของพระสังฆราช หลุยส์ โชแรง ประมุขมิสซงักรุงเทพฯ ท่านไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของ
การศึกษา ท่ีเด็กและเยาวชนของชาติพึงสมควรท่ีจะได้รับอย่างพอเพียง เพื่อจะได้มีวิชาความรู้และ
ความสามารถท่ีจะนาํไปใช้ในการดาํเนินชีวิตและประกอบอาชีพต่าง ๆ ได ้ท่านเห็นเป็นส่ิงจาํเป็นท่ี
จะตอ้งรีบดาํเนินการอยา่งเร่งด่วน 
 ดงันั้น  ในวนัท่ี 10  มีนาคม 2507  ท่านจึงไดม้อบหมายให้พระสังฆราช  ยอแซฟ ยวง นิตโย  ซ่ึง
เป็นพระสังฆราชผูช่้วยในเวลานั้น ดาํเนินการก่อสร้างโรงเรียนของมิสซงักรุงเทพฯ ข้ึน  เพื่อท่ีจะรองรับ
เดก็และเยาวชนใหเ้ขา้มาศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนแห่งน้ี 
 พระสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย จึงเลือกเอาบริเวณหลกักิโลเมตรท่ี 30 ถนนเพชรเกษม อาํเภอสาม
พราน จงัหวดันครปฐม เป็นสถานท่ีก่อสร้างสามเณราลยัและโรงเรียน 
 วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2507 เร่ิมก่อสร้างอาคารเป็นอาคาร 4 ชั้น ดว้ยความเอาใจใส่และความรับผดิชอบ
ของพระสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภพ์ร้อมกบั “สามเณราลยันกับุญยอแซฟ” 
จึงไดก้าํเนิดข้ึนมาดว้ยรากฐานอนัแขง็แกร่งและมัน่คง 
 วนัท่ี 3 มกราคม 2508 พระสงัฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย ไดป้ระกอบพธีิวางศิลาฤกษ ์และมีพิธีเปิด
บา้นเณรอยา่งเป็นทางการในเดือนเมษายน 
 และไดย้า้ยสามเณรท่ีแต่เดิมศึกษาอยูท่ี่ศรีราชามาศึกษาต่อท่ีโรงเรียนแห่งน้ี แต่การก่อสร้างและอีก
หลาย ๆ อย่างไม่ทนัเรียบร้อยดี บาลหลวงฟรังซีส ทองดี กฤษเจริญ ไดรั้บการแต่งตั้งให้มาเป็นอธิการ
องคแ์รกของบา้นเณร 
 ในวนัท่ี 6 มีนาคม 2509 พระสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย ไดรั้บตาํแหน่งพระอคัรสังฆราชแห่งอคัร
สงัฆมณฑลกรุงเทพฯ และไดป้ระกอบพิธีเสกและเปิดโรงเรียนพร้อมกบับา้นเณรอยา่งเป็นทางการ 
 ในสมยัของบาทหลวงทองดี กฤษเจริญ เป็นอธิการ ไดมี้บาทหลวงจําเนียร กิจเจริญ เป็นอาจารย์
บ้านเณร และบาทหลวงเสวียง ศุระศรางค์ เป็นครูใหญ่ และผูจ้ ัดการคนแรกของโรงเรียน และมี
บาทหลวงดืออาร์ต เป็นอาจารยท่ี์บา้นเณรอีกท่านหน่ึงดว้ย 
 ในปีแรกท่ีทาํการเปิดสอนอบรมเณรนั้น มีเณรทั้งหมด 146 คน ซ่ึงอาคารเรียนเป็นเพียงคร่ึงหน่ึง
ของตวัอาคารยอแซฟ สภาพบริเวณยงัเป็นทุ่งนากวา้งใหญ่ แต่บรรดาสามเณรไดค่้อย ๆ ช่วยกนัปรับ
พื้นท่ี และปลูกตน้ไมเ้พื่อให้ความร่มร่ืน ทาํให้ยอแซฟเป็นรูปเป็นร่างข้ึนมาตามลาํดบัโดยบาทหลวง    
ทองดี กฤษเจริญ เป็นอธิการคนแรกของสามเณราลยันกับุญยอแซฟ 
 บุคคลท่ีรับตาํแหน่งอธิการบา้นเณรต่อจากบาทหลวงทองดี  คือ บาทหลวงฮ่ัวเซ้ียง กิจบุญชู ซ่ึง
ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็น พระคาร์ดินัล ไมเกิล้ มีชัย กิจบุญชู โดยท่ีบาทหลวงคมทวน มุ่งสมหมาย ได้
เขา้มารับหนา้ท่ีแทนบาทหลวงเสวยีง คือเป็นผูจ้ดัการและครูใหญ่ของโรงเรียน 
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 ตลอดเวลา 7 ปี ท่ีบาทหลวงฮ่ัวเซ้ียง   กิจบุญชู  เป็นอธิการ ท่านไดส้ร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ “ยอ
แซฟ” ไดรุ้ดหน้าในดา้นต่าง ๆ มากมาย เช่นขยายอาคารเรียน คือ อาคารยอแซฟ ให้สมบูรณ์  ต่อเติม
อาคารโรงครัวใหก้วา้งขวาง เพื่อเป็นหอพกันกัเรียนประจาํ หรือท่ีเรียกวา่ “หอเลก็” 
 ได้สร้างสนามบาสขา้งโรงยิมฯ และปรับปรุงโรงยิมฯ ให้กวา้งใหญ่ข้ึน แต่ส่ิงท่ีเด่นท่ีสุดของ
โรงเรียนก็คือ มีอาคารเรียนหลงัท่ีสองเพิ่มข้ึน ซ่ึงมีช่ือว่า  “อาคารฟรังซิสเซเวียร์” ทั้งน้ีเพื่อเป็นอนุสรณ์
แด่บาทหลวงฟรังซิส เซเวยีร์ ทองดี กฤษเจริญ ท่ีไดล่้วงลบัไป 
 ในปี 2513 ไดเ้ปิดทาํการสอนนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ม.ศ. 4 และ ม.ศ. 5 ข้ึน และเปิด
ทาํการสอนระดบัอนุบาล ทั้งชายและหญิงในปีต่อมา ซ่ึงในสมยันั้นเอง บาทหลวงชุมภา คูรัตน์ มาช่วย
ดูแล และปลูกฝังในเร่ืองระเบียบวินยั โดยเฉพาะในเร่ืองความสะอาด 
 ปี 2517 บาทหลวงสังวาลย์ ศุระศรางค์ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นอธิการบา้นเณรสืบต่อจากบาทหลวงฮ่ัว
เซ้ียง ซ่ึงไดรั้บหน้าท่ีเป็นพระอคัรสังฆราชแห่งอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และในปีต่อมา บาทหลวง    
วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เขา้มารับตาํแหน่งผูจ้ดัการและครูใหญ่ แทนบาทหลวงคมทวน ซ่ึงในสมยัน้ีไดมี้
การพฒันาปรับปรุงสนามบาสหนา้เสาธง ทาํสวนหยอ่ม เพื่อใหย้อแซฟดูมีสีสนัและสดช่ืนมากยิง่ข้ึน 
 ต่อมาปี 2523 บาทหลวงปิยะ โรจนมารีย์วงศ์ มารับตาํแหน่งผูจ้ดัการและครูใหญ่แทนบาทหลวง   
วีรศกัด์ิ อีก 2 ปีต่อมา บาทหลวงประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย ก็ได้รับแต่งตั้ งเป็นอธิการแทนบาทหลวง
สงัวาลยด์ว้ยเช่นกนั 
 ปี 2527 บาทหลวงพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ไดรั้บหน้าท่ีเป็นอธิการ แทนบาทหลวงประวิทย ์ไดอ้บรม
ปลูกฝังเร่ืองคุณธรรมจิตเมตตาเป็นพิเศษแก่คณะครูและนักเรียนในขณะเดียวกันบาทหลวงชวลิต        
กจิเจริญ ไดเ้ขา้มารับหนา้ท่ีผูจ้ดัการและครูใหญ่แทนบาทหลวงปิยะ 

ท่านไดน้าํและพฒันาโรงเรียนให้เจริญกา้วหนา้นาํช่ือเสียงมาสู่โรงเรียนอย่างมากมายในทุก ๆ 
ดา้น โดยเฉพาะดา้นอนุบาล ท่านไดเ้สนอสร้างอาคาร ไมเก้ิล  สาํหรับนักเรียนอนุบาลโดยเฉพาะ และ
เปิดใชอ้ยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2533 ในโอกาสฉลอง 25 ปี โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ใน
ปี 2527 มีการก่อสร้างหอพกัสาํหรับนกัเรียนชั้นโต หรือท่ีเรียกกนัว่า "หอโต" เพิ่มข้ึนอีก 1 หลงั พร้อม
กบัศาลากลางนํ้า และจดับริเวณใหส้วยงามยิง่ข้ึน 

ยงัมีบาทหลวงประเสริฐ ตรรกเวศม์ เป็นผูช่้วย  ท่านไดน้าํวิทยาการและเทคโนโลยใีหม่ ๆ  มา
ใชเ้พื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะไดป้รับปรุงรูปแบบของหอ้งสมุด และนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้นดา้น
วิชาการจึงทาํให"้ยอแซฟ" เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับกนัทัว่ไป จนไดรั้บรางวลัหอ้งสมุดดีเด่น และโรงเรียน
พระราชทานระดบัมธัยมในปีการศึกษา 2528  

จนถึงปี 2532 บาทหลวงวุฒิเลิศ  แห่ล้อม เขา้มารับตาํแหน่งผูจ้ดัการ และมีบาทหลวงวิวัฒน์ 
แพร่สิริ เป็นผูอ้าํนวยการ และในปีต่อมา บาทหลวงประทีป กีรติพงศ์ ก็เขา้มารับหนา้ท่ีแทนบาทหลวง
ววิฒัน์ 
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ในสมยัของบาทหลวงวุฒิเลศิ ท่านไดป้รับปรุงการบริหารงาน โดยเพิ่มฝ่ายจริยธรรม คุณธรรม 
ให้เห็นเด่นชดั เพื่อภาพลกัษณ์ของเด็กยอแซฟ จะได ้"เก่งและดี" บาทหลวงวุฒิเลิศ แห่ลอ้ม ไดรั้บการ
คดัเลือกจากสมาคมครูโรงเรียนราษฎร์ แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2535 ให้เป็นผู้บริหารดีเด่น และไดรั้บ
โล่ จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภยั เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2536 ณ ทาํเนียบรัฐบาล  ซ่ึง
นบัเป็นเกียรติอนัภาคภูมิใจมาสู่ชาวยอแซฟอยา่งมาก 

นอกจากนั้น ยงัมีการขยบัขยายชั้นเรียนใหเ้หมาะสมมากข้ึน ทั้งยงัไดก่้อสร้างอาคารสันตะมารี
เพิ่มข้ึน  เพื่อใชส้าํหรับในกิจกรรมต่าง ๆ ของนกัเรียน สมาคมผูป้กครองและครู สมาคมศิษยเ์ก่า 

ในสมยัของ บาทหลวงสุรสิทธ์ิ ชุ่มศรีพันธ์ เป็นอธิการบา้นเณรในสมยันั้น มีการปรับปรุง
สถานท่ีให้สวยงาม ทนัสมยัและเหมาะสมมากยิ่งข้ึน เพื่อท่ีจะรองรับนกัเรียนท่ีเขา้มาศึกษาเล่าเรียนใน
อนาคต  ในปี 2538 บาทหลวง  สุเทพ  พงษ์วิรัชไชย  มาเป็นอธิการบา้นเณรจนถึงปี 2542  ปัจจุบนั 
บาทหลวง  อดิศักดิ์  สมแสงสรวง ไดม้าดาํรงตาํแหน่งเป็นอธิการ 

ปี 2537 บาทหลวงศุภกิจ เลิศจิตรเลขา เป็นผูจ้ดัการและผูอ้าํนวยการจนถึงปี 2542 ปี 2543 
บาทหลวงศักดิ์ ชัย  ทรัพย์อัประไมย  รับตําแหน่งผู ้อ ํานวยการโรงเรียนแทน  บาทหลวงศุภกิจ              
เลศิจิตรเลขา ซ่ึงยา้ยไปดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการท่ีโรงเรียนกหุลาบวฒันา 

ในช่วงเวลาดงักล่าว ดว้ยการสนับสนุนจากอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และบา้นเณรนักบุญยอ
แซฟไดมี้การพฒันาข้ึนมาเป็นลาํดบั คือปลายปี 2543 โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภไ์ดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็น
โรงเรียนรับรางวลัพระราชทานดีเด่นระดบัประถมศึกษาขนาดใหญ่ ของเขตการศึกษา 1 ซ่ึงมี 5 จงัหวดั 

ปลายปี 2543 ไดส้ร้างโรงยิมฯ ข้ึนใหม่ ซ่ึงใหญ่และสวยงามกว่าเดิมพร้อมจดัผงัพื้นท่ีภายใน
ใหม่ อีกทั้งจดัตั้งศูนยค์อมพิวเตอร์เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนดา้น IT มากข้ึน และยงัเร่ิมจดัระบบ
สารสนเทศภายใน โดยพระคาร์ดินลัไมเก้ิล มีชยั กิจบุญชู ไดม้าเปิดศูนยค์อมพิวเตอร์เม่ือเดือนมกราคม 
2544 

ในปี 2544 โรงเรียนไดท้าํสัญญากบัศูนยภ์าษา “ฮอทอร์น” ของมหาวิทยาลยัเมลเบิร์น ประเทศ
ออสเตรเลีย เพื่อจดัครูมาสอนภาษาองักฤษในโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์

ปี 2545 โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ์ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น
ระดบัประถมศึกษา ของการศึกษาเขต 1 และไดรั้บรางวลันกัเรียนพระราชทาน ระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ในปีเดียวกนัน้ีก็ไดส้ร้างศูนยภ์าษาองักฤษนิตโยข้ึนเพื่อเป็นท่ีเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียน อีก
ทั้งให้บริการชุมชน และหน่วยงานใกลเ้คียงโดยมีบาทหลวงธีระ กิจบาํรุง เป็นผูอ้าํนวยการศูนยค์นแรก 
ในปีเดียวกนัโรงเรียนไดรั้บรางวลัโรงอาหารมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

ปี 2546 โรงเรียนได้เร่ิมเปิดแผนกท่ีจดัการเรียนการสอนด้วยหลกัสูตรสองภาษา (English 
Programme) โดยเร่ิมเปิดตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จนถึงระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  และ
โรงเรียนไดรั้บคาํชมเชยจากการตรวจประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ  
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ปี 2547 โรงเรียนไดส่้งช่ือเขา้แข่งขนัรับรางวลัโรงเรียนพระราชทานดีเด่น ระดบัประถมศึกษาขนาด
ใหญ่ ของเขตการศึกษา 6 ซ่ึงมี 8 จงัหวดั ในปีเดียวกนัน้ี บาทหลวงศกัด์ิชยั ทรัพยอ์ปัระไมยไดรั้บการ
คดัเลือกจากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ใหเ้ป็นศิษยเ์ก่าดีเด่นดา้น
การบริหาร 

ปลายปี 2547 นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 ได้รับการคัดเลือกจาก สอวน. (ส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้า
ฟ้ากัลยาณิวฒันากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) ให้ผ่านค่ายวิชาการโอลิมปิก 2 เพื่อเตรียมเขา้
คดัเลือกเขา้ค่าย 3 นับเป็นความสําเร็จระดบัหน่ึงท่ีอยู่ในระดบั 3 คน จาก 8 คน ทัว่ประเทศ และในปี
การศึกษาน้ี ได้เร่ิมสร้างอาคารเรียนสําหรับโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ์แผนกหญิง แต่ด้วยปัญหาบาง
ประการจึงทาํใหก้ารก่อสร้างล่าชา้ จึงเร่ิมใชอ้าคารเรียนในปีการศึกษา 2549 
 ปี 2548 โรงเรียนได้รับรางวลัโรงเรียนพระราชทานดีเด่นระดบัประถมศึกษาขนาดใหญ่ ซ่ึงมี
บาทหลวงศกัด์ิชยั ทรัพยอ์ปัระไมย เป็นผูอ้าํนวยการ 
 ปี 2549 โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์แบ่งเป็น 2 แผนก คือ แผนกหญิง และแผนกชาย เน่ืองดว้ยจาํนวน
นกัเรียนท่ีเพิ่มมากข้ึน และตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครอง ดงันั้น จึงสร้างอาคารเรียนรองรับ
แผนกหญิงข้ึนบริเวณวดัพระเยซูเจา้เสดจ็ข้ึนสวรรค ์ ซ่ึงอยูใ่นบริเวณร้ัวเดียวกนักบัโรงเรียนยอแซฟ
อุปถมัภ ์ แผนกชาย ในปีน้ีโรงเรียนไดส่้งนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัและไดรั้บรางวลัวิ่ง 31 ขา โดยมี
บาทหลวงเอกพร นิตตะโย เป็นผูอ้าํนวยการ 
 ปี 2550 โรงเรียนส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมตามหลกัสูตรมาตรฐานวิชาชีพครู เขตการศึกษา 5 
ของอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นท่ี 1 -  2 ณ มหาวิทยาลยัศิลปากรและรุ่นท่ี 3 ท่ีฝ่ายการศึกษาอคัรสงัฆ-
มณฑลกรุงเทพฯ 
 ปี   2551 โรงเรียนจดัอบรมบุคลากรครูโรงเรียนสงักดัฝ่ายการศึกษา อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ เร่ือง
การใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 และการขจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา 
 

 หลกัสูตรการเรียนการสอน 
หลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีเปิดสอน มีดงัน้ี 

1. หลกัสูตรสามญั 
2. หลกัสูตร English Programme 
3. หลกัสูตร Intensive English Course 
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 จํานวนบุคลากร 

 จาํนวนนกัเรียนแต่ละระดบัชั้น จาํแนกตามเพศ ปีการศึกษา 2552 จาํนวน 5,817 คน 
(เตรียมอนุบาล 55 คน, อนุบาล 681 คน, ประถมฯ 2,492 คน, มธัยมฯ 2,589 คน) 

ระดับช้ัน ชาย หญงิ รวม 

เตรียมอนุบาล 1  19 9    28 

เตรียมอนุบาล 2 20 7 27 

อนุบาล 1 123     99 222 
- อนุบาล 1/1 21 16 37 
- อนุบาล 1/2 21 16 37 
- อนุบาล 1/3 21 16 37 
- อนุบาล 1/4 21 16 37 
- อนุบาล 1/5 21 16 37 
- อนุบาล 1/6 18 19 37 

อนุบาล 2 133 102 235 
- อนุบาล 2/1 23 17 40 
- อนุบาล 2/2 23 16 39 
- อนุบาล 2/3 23 16 39 
- อนุบาล 2/4 22 17 39 
- อนุบาล 2/5 21 18 39 
- อนุบาล 2/6 21 18 39 

อนุบาล 3 112 112 224 
- อนุบาล 3/1 17 16 33 
- อนุบาล 3/2 18 15 33 
- อนุบาล 3/3 16 16 32 
- อนุบาล 3/4 15 17 32 
- อนุบาล 3/5 6 16 32 
- อนุบาล 3/6 16 16 32 
- อนุบาล 3/7 14 16 30 

รวมระดับอนุบาล 368 313 681 
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ระดับช้ัน ชาย หญงิ รวม 

ประถมศึกษาปีที ่1 169 173 342 
- ประถมศึกษาปีท่ี 1/1 (IN) 45 - 45 
- ประถมศึกษาปีท่ี 1/2 43 - 43 
- ประถมศึกษาปีท่ี 1/3 43 - 43 
- ประถมศึกษาปีท่ี 1/4 (EP) 13 8 21 
- ประถมศึกษาปีท่ี 1/5 (EP) 12 11 23 
- ประถมศึกษาปีท่ี 1/6 13 9 22 
- ประถมศึกษาปีท่ี 1/7 (IN) - 33 33 
- ประถมศึกษาปีท่ี 1/8 - 34 34 
- ประถมศึกษาปีท่ี 1/9 - 39 39 
- ประถมศึกษาปีท่ี 1/10 - 39 39 

ประถมศึกษาปีที ่2 197 186 383 
- ประถมศึกษาปีท่ี 2/1 (IN) 46 - 46 
- ประถมศึกษาปีท่ี 2/2 41 - 41 
- ประถมศึกษาปีท่ี 2/3 41 - 41 
- ประถมศึกษาปีท่ี 2/4 40 - 40 
- ประถมศึกษาปีท่ี 2/5 (EP) 15 13 28 
- ประถมศึกษาปีท่ี 2/6 (EP) 14 14 28 
- ประถมศึกษาปีท่ี 2/7 (IN) - 45 45 
- ประถมศึกษาปีท่ี 2/8 - 38 38 
- ประถมศึกษาปีท่ี 2/9 - 38 38 
- ประถมศึกษาปีท่ี 2/10 - 38 38 

ประถมศึกษาปีที ่3 198 165 363 
- ประถมศึกษาปีท่ี 3/1 43 - 43 
- ประถมศึกษาปีท่ี 3/2 42 - 42 
- ประถมศึกษาปีท่ี 3/3 42 - 42 
- ประถมศึกษาปีท่ี 3/4 42 - 42 
- ประถมศึกษาปีท่ี 3/5 (EP) 10 11 21 
- ประถมศึกษาปีท่ี 3/6 (EP) 9 11 20 
- ประถมศึกษาปีท่ี 3/7 (EP) 10 11 21 
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ระดับช้ัน ชาย หญงิ รวม 
- ประถมศึกษาปีท่ี 3/8 - 43 43 
- ประถมศึกษาปีท่ี 3/9 - 45 45 
- ประถมศึกษาปีท่ี 3/10 - 44 44 

ประถมศึกษาปีที ่4 211 158 369 
- ประถมศึกษาปีท่ี 4/1 (IN) 41 - 41 
- ประถมศึกษาปีท่ี 4/2 46 - 46 
- ประถมศึกษาปีท่ี 4/3 46 - 46 
- ประถมศึกษาปีท่ี 4/4 44 - 44 
- ประถมศึกษาปีท่ี 4/5 (EP) 11 12 23 
- ประถมศึกษาปีท่ี 4/6 (EP) 12 11 23 
- ประถมศึกษาปีท่ี 4/7 (EP) 11 12 23 
- ประถมศึกษาปีท่ี 4/8 (IN) - 42 42 
- ประถมศึกษาปีท่ี 4/9  - 41 41 
- ประถมศึกษาปีท่ี 4/10 - 40 40 

ประถมศึกษาปีที ่5 258 201 459 
- ประถมศึกษาปีท่ี 5/1 (IN) 37 - 37 
- ประถมศึกษาปีท่ี 5/2 46 - 46 
- ประถมศึกษาปีท่ี 5/3 46 - 46 
- ประถมศึกษาปีท่ี 5/4 46 - 46 
- ประถมศึกษาปีท่ี 5/5 45 - 45 
- ประถมศึกษาปีท่ี 5/6   (EP) 12 9 21 
- ประถมศึกษาปีท่ี 5/7   (EP) 14 9 23 
- ประถมศึกษาปีท่ี 5/8   (EP) 12 11 23 
- ประถมศึกษาปีท่ี 5/9   (IN) - 44 44 
- ประถมศึกษาปีท่ี 5/10 (IN) - 43 43 
- ประถมศึกษาปีท่ี 5/11 - 43 43 
- ประถมศึกษาปีท่ี 5/12 - 42 42 
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ระดับช้ัน ชาย หญงิ รวม 

ประถมศึกษาปีที ่6  333 243 576 
- ประถมศึกษาปีท่ี 6/1   (IN) 42 - 42 
- ประถมศึกษาปีท่ี 6/2 44 - 44 
- ประถมศึกษาปีท่ี 6/3 45 - 45 
- ประถมศึกษาปีท่ี 6/4 44 - 44 
- ประถมศึกษาปีท่ี 6/5 44 - 44 
- ประถมศึกษาปีท่ี 6/6 44 - 44 
- ประถมศึกษาปีท่ี 6/7 43 - 43 
- ประถมศึกษาปีท่ี 6/8   (EP) 9 13 22 
- ประถมศึกษาปีท่ี 6/9   (EP) 8 12 20 
- ประถมศึกษาปีท่ี 6/10 (EP) 10 12 22 
- ประถมศึกษาปีท่ี 6/11 (IN) - 44 44 
- ประถมศึกษาปีท่ี 6/12 - 41 41 
- ประถมศึกษาปีท่ี 6/13 - 40 40 
- ประถมศึกษาปีท่ี 6/14 - 41 41 
- ประถมศึกษาปีท่ี 6/15 - 40 40 

รวมระดับประถมศึกษา 1,366 1,126 2,492 

สรุปจํานวนนักเรียน          บริบาล     55 คน อนุบาล    681 คน  
  ประถม 2,492 คน 

ระดับช้ัน ชาย หญงิ รวม 

มัธยมศึกษาปีที ่1 341 170 511 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 46 - 46 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 1/2 41 - 41 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 46 - 46 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 1/4 41 - 41 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 1/5 41 - 41 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 1/6 40 - 40 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 1/7   41 - 41 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 1/8 (IN) 45 - 45 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 1/9 (IN) - 39 39 
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ระดับช้ัน ชาย หญงิ รวม 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 1/10 - 43 43 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 1/11 - 44 44 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 1/12 - 44 44 

มัธยมศึกษาปีที ่2 264 193 457 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 31 - 31 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 2/2 41 - 41 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 2/3 41 - 41 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 2/4 40 - 40 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 2/5 41 - 41 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 2/6     (IN) 35 - 35 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 2/7  (IN) 35 - 35 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 2/8  (IN) - 37 37 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 2/9   - 40 40 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 2/10   - 39 39 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 2/11 - 38 38 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 2/12 - 39 39 

มัธยมศึกษาปีที ่3 309 203 512 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 33 - 33 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 42 - 42 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 3/3 42 - 42 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 3/4 41 - 41 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 3/5 40 - 40 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 3/6 42 - 42 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 3/7     (IN) 36 - 36 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 3/8     (IN) 33 - 33 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 3/9     (IN) - 38 38 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 3/10   (IN) - 39 39 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 3/11 - 42 42 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 3/12 - 42 42 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 3/13 - 42 42 
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สรุปจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     1,480 คน 
  

ระดับช้ัน ชาย หญงิ รวม 

มัธยมศึกษาปีที ่4 236 111 347 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 (IN) แผนการเรียนภาษา-ภาษา 46 - 46 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 4/2  แผนการเรียนภาษา-ภาษา 36 - 36 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 4/3  แผนการเรียนภาษา-ภาษา 38 - 38 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 4/4 แผนการเรียนคณิตฯ-ภาษา 35 - 35 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 4/5 แผนการเรียนคณิตฯ-ภาษา 38 - 38 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 4/6 แผนการเรียนวิทยฯ์-คณิตฯ 43 - 43 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 4/7 แผนการเรียนภาษา-ภาษา - 38 38 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 4/8 แผนการเรียนคณิตฯ-ภาษา - 31 31 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 4/9 แผนการเรียนวิทยฯ์-คณิตฯ - 42 42 

มัธยมศึกษาปีที ่5 238 127 365 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 (IN) แผนการเรียนภาษา-ภาษา 38 - 38 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 5/2  แผนการเรียนภาษา-ภาษา 31 - 31 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 5/3  แผนการเรียนภาษา-ภาษา 38 - 38 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 5/4 แผนการเรียนคณิตฯ-ภาษา 47 - 47 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 5/5 แผนการเรียนคณิตฯ-ภาษา 41 - 41 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 5/6 แผนการเรียนวิทยฯ์-คณิตฯ 43 - 43 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 5/7 แผนการเรียนภาษา-ภาษา - 41 41 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 5/8 แผนการเรียนคณิตฯ-ภาษา - 43 43 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 5/9 แผนการเรียนวิทยฯ์-คณิตฯ - 43 43 

มัธยมศึกษาปีที ่6 232 165 397 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 (IN) แผนการเรียนภาษา-ภาษา 38 - 38 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 6/2  แผนการเรียนภาษา-ภาษา 41 - 41 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 6/3  แผนการเรียนคณิตฯ-ภาษา 27 - 27 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 6/4 แผนการเรียนคณิตฯ-ภาษา 41 - 41 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 6/5 แผนการเรียนคณิตฯ-ภาษา 45 - 45 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 6/6 แผนการเรียนวิทยฯ์-คณิตฯ 40 - 40 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 6/7  แผนการเรียนภาษา-ภาษา - 30 30 
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ระดับช้ัน ชาย หญงิ รวม 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 6/8  แผนการเรียนภาษา-ภาษา - 40 40 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 6/9 แผนการเรียนคณิตฯ-ภาษา - 47 47 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 6/10 แผนการเรียนวิทยฯ์-คณิตฯ - 48 48 

รวมระดับมัธยมศึกษา 706 403 1,109 

สรุปจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     1,109 คน 
รวมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา     2,589 คน 
 

 จาํนวนนกัเรียนแต่ละระดบัชั้น จาํแนกตามการนบัถือศาสนา ปีการศึกษา 2552 
 

ระดับช้ัน พุทธ คริสต์ อลิลาม รวม 
บริบาล 52 2 1       55 
อนุบาล 1 204 17 1 222 
อนุบาล 2 223 12 - 235 
อนุบาล 3 194 30 - 224 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 312 30 - 342 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 337 46 - 383 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 335 28 - 363 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 337 32 - 369 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 416 42 1 459 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 525 51 - 576 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 438 73 - 511 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 391 64 2 457 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 439 72 1 512 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 251 95 1 347 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 289 76 - 365 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 348 48 1 397 

รวม 5,091 718 8 5,817 
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สรุปจํานวนนักเรียน 
นกัเรียนหญิง แผนกชาย     189 คน แผนกหญิง 2,603 คน  รวม 2,792 คน 
นกัเรียนชาย   แผนกชาย 3,175 คน นกัเรียนบริบาล 39 คน รวม 3,025 คน 
รวมนักเรียนทั้งหมด 5,817 คน  (รวมนกัเรียนบริบาล)  

 
 

แผนภูมิแท่งแสดงจาํนวนนักเรียนแผนกชายและหญงิ จาํแนกตามเพศ 
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 จาํนวนครูจาํแนกตามวฒุิการศึกษา ปีการศึกษา 2552 

  แผนกชาย และแผนกหญงิ 
 

ระดับการศึกษา 
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ตํ่ากวา่อนุปริญญา - 17 17 4 7 11   - 2 2 1 - 1 1 - 1  - - - 6 26 32 

อนุปริญญา - - - 1 6 7  - - - - - - 1 - 1 - - - 2 6 8 

ปริญญาตรี - 2 2 5 25 30  - 30 30 29 100 129 22 48 70 10 31 41 66 236 302 

ป.บณัฑิต  - -  -  - -   -  -  - - - - - 2 2  4 1 1 2 3 3 6 

ปริญญาโท -  -  -  - -  -  - 1 1 1 7 8 3 - 3 5 10 15 9 18 27 

รวม  0 19 19 10 38 48   33 33 31 107 138 29 50 79 16 42 58 86 289 375 

 
   พี่เลีย้ง จํานวน 19 คน 

 เจ้าหน้าที่ จํานวน 48 คน 

 ครู จํานวน 308 คน 

 รวม จาํนวน 375 คน 

ณ วนัที่ 10 มิถนุายน 2552   
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แผนกชาย 
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ตํ่ากวา่อนุปริญญา  -  - -  3 4 7  - -  -   1 -   1 -   -  0  -  - 0  4 4 8 

อนุปริญญา -  -  - 1 3 4  -  - -  -  -   0  1  -  1 - -  0 2 3 5 

ปริญญาตรี  -  -  - 3 15 18  -  -  - 20 67 87 17 31 48 6 14 22 46 127 173 

ป.บณัฑิต  -  -  -  - -  -   -  -  -  -  -  0  2  2  4 1  1 2 3  3 6 

ปริญญาโท -  -  - -  - -   -  - -  1 6 7 1 -  1 5 6 11 7 12 19 

รวม  - -   - 7 21 29 -  -   - 22 73 95 21 33 54 12 21 33 62 149 211 

 
   พี่เลีย้ง จํานวน 0 คน 

 เจ้าหน้าที่ จํานวน 29 คน 

 ครู จํานวน 182 คน 

 รวม จาํนวน 211 คน 

ณ วนัที่ 10 มิถนุายน 2552   
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แผนกหญงิ 
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ตํ่ากวา่อนุปริญญา  - 17 17 1 3 4 -  2 2 -   - -  1   - 1 -  -  -  2 22 24 

อนุปริญญา  -  - -  - 3 3  -  - - -  - - -   - - - - - - 3 3 

ปริญญาตรี  - 2 2 2 10 12  - 30 30 9 33 42 5 17 22  4 17 21 20 109 129 

ป.บณัฑิต  -  -  -  - -   -  -  -  -  -  -  -  - -   - -  -  -  - - -  

ปริญญาโท  - -   - -   - -   - 1 1  - 1 1 2 1 2  - 4 4 2 6 8 

รวม  - 19 19 3 16 19  - 33 33 9 34 43 8 17 25 4 21 25 24 140 164 

 
  พี่เลีย้ง จํานวน 19 คน 

 เจ้าหน้าที่ จํานวน 19 คน 

 ครู จํานวน 126 คน 

 รวม จาํนวน 164 คน 

ณ วนัที่ 10 มิถนุายน 2552   

 



 

  

วสัิยทศัน์ และนโยบายของโรงเรียน 

 
วสัิยทศัน์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
 โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์เป็นผูน้าํดา้นคุณธรรม - จริยธรรมและวิชาการ  พฒันาคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล ธาํรงไวซ่ึ้งความเป็นไทย มีความทนัสมยั กา้วลํ้าเทคโนโลย ี
นโยบาย(2548 - 2552) 

1.  ปลูกฝังผูเ้รียนให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติัตามหลกัธรรมของศาสนา มีความสามคัคี รู้จกั
รักและรับใช ้ดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข รักและภาคภูมิใจในสถาบนั 

2.  ส่งเสริมบุคลากรและผูเ้รียนให้มีนิสัยรักการประหยดั รักษส่ิ์งแวดลอ้ม ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า
เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจ 

3.  สนบัสนุนการเรียนการสอนแบบบูรณาการจริยธรรม ให้ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์ไดด้ว้ย
ตนเอง  สามารถใชภ้าษาในการส่ือสาร และนาํเทคโนโลยไีปใชใ้นการแสวงหาความรู้   

4.  ส่งเสริมและสนบัสนุน ผูเ้รียนใหมี้สุขนิสยัในการดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 
5.  จดัการศึกษา เพื่อพฒันาผูเ้รียนเตม็ตามศกัยภาพ สามารถศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน มีผลงานเขา้สู่

การประกวดแข่งขนั ระดบัประเทศ และนานาชาติ 
6.  ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตร ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน และความตอ้งการของชุมชน มีการจดัการ

เรียนการสอน  เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยใชส่ื้อวสัดุอุปกรณ์ นวตักรรม และจดับรรยากาศให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

7.  มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีเป็นระบบชดัเจน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อให้การ
บริหารจดัการมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เอ้ือประโยชน์กบัสถานศึกษาและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

8.  ส่งเสริมบุคลากรให้มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลย ีประกอบการเรียนการสอนจดัสรรบุคลากรให้
เหมาะสมกบังานและผูเ้รียน มีระบบบาํรุงรักษาเสริมสร้างขวญักาํลงัใจ และจิตสํานึกในจรรยาบรรณเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

 9.  ส่งเสริมการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีหลากหลาย เพื่อพฒันาศกัยภาพใหผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์และกา้วลํ้าเทคโนโลย ีรวมทั้งการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

10. เสริมสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อชุมชนในการพฒันาการศึกษา และใชส้ถานศึกษาเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ของชุมชน 
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พนัธกจิ 
 
1.  ด้านคุณธรรม - จริยธรรม 
 1.  ส่งเสริมการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนมีความรู้ มีคุณธรรม - จริยธรรม 
โดยเน้นการสอนแบบบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อมุ่งให้ผูเ้รียน มีคุณธรรม - 
จริยธรรม นาํความรู้ไปใชใ้นการดาํรงชีวิต อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 2.  ส่งเสริมบุคลากรและผูเ้รียนมีความสามคัคี เป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนั รู้จกัรักและรับใชเ้พื่อให้เกิด
ความรักและภาคภูมิใจในสถาบนัของตนเอง 
 3.  ส่งเสริมให้บุคลากรและผูเ้รียนไดป้ฏิบติัศาสนกิจสัมพนัธ์ร่วมกนั และนาํแนวคิดตามหลกัธรรม
ไปใชใ้นการดาํรงชีวิต 
 4.  ส่งเสริมให้บุคลากรและผูเ้รียนรู้จกัใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่า มีนิสัยรักการประหยดัอดออมให้
สอดรับกบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
 
2.  สัมฤทธ์ิผลของผู้เรียน 
 1.  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งพฒันาใหผู้เ้รียน มีทกัษะในดา้นความรู้ ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
 2.  ส่งเสริมการใชภ้าษาในการส่ือสาร และนาํเทคโนโลยไีปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการจริยธรรม เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลกัสูตร และนโยบายสถานศึกษา สามารถอยูร่่วมในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 4.  ส่งเสริมผูเ้รียนให้พฒันาเต็มตามศกัยภาพ สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนและเขา้สู่การ
ประกวด  แข่งขนัระดบัประเทศและนานาชาติ 
 5.  ส่งเสริมการจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
 
3.  หลกัสูตรและการบริหารงานวชิาการ 
 1.  ให้ความรู้แก่บุคลากรครู ผูเ้รียนและผูป้กครอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตร 
สถานศึกษา การใชห้ลกัสูตร และการวดัประเมินผล 
 2.  มีการจดับริการ ส่ือ วสัดุอุปกรณ์สนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีไดม้าตรฐานอยา่งเพียงพอ 
 3.  มีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและความตอ้งการ
ของชุมชน  
 4.  นิเทศติดตาม ประเมินผล การใชห้ลกัสูตรและการวดัผลประเมินผล และงานบริหารงานวิชาการ
อยา่งต่อเน่ือง 



 

                                                                                                                                   
สารสนเทศโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ปีการศึกษา 2552 

3

 5.  จดัใหมี้โครงสร้างของกลุ่มสาระมอบหมายงานท่ีชดัเจน มีการติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน
และนาํผลไปพฒันา 
 
4.  บริหารจัดการ 
 1.  มีโครงสร้างการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบชดัเจน เพื่อให้บุคลากร สามารถปฏิบติังาน ไดอ้ยา่ง
คล่องตวัและมีระบบติดตามประเมินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
 2.  มีอาคารสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ นวตักรรมเทคโนโลยี แหล่งการเรียนรู้ และนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
 3.  มีระบบการประชาสมัพนัธ์ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 
 4.  ใหบ้ริการแก่ผูม้าติดต่อดว้ยความเตม็ใจ 
 5.  มีระบบประกนัคุณภาพภายในและประกนัคุณภาพภายนอก 
  
5.  บริหารงานบุคลากร 
 1.  พฒันาบุคลากรใหมี้โอกาสเพิ่มพนูความรู้ มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อพฒันาตนเองและนาํไป
จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งมืออาชีพ 
 2.  พฒันาบุคลากรให้มีความเป็นหน่ึงเดียวมีความรัก สามคัคี ตระหนักในจรรยาบรรณครู ในการ
ปฏิบติังานร่วมกนั 
 3.  มีการจดัสรรบุคลากรใหเ้หมาะสมกบังาน และผูเ้รียน 
 4.  มีระบบบาํรุงรักษาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างขวญั และกาํลงัใจอยา่งทัว่ถึง และต่อเน่ือง 
 
6.  กจิการนักเรียน 
 1.  โรงเรียนจดักิจกรรม เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องโรงเรียน 
 2.  โรงเรียนจดัโครงการ / กิจกรรม ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 3.  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนท่ีหลากหลายเพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้พัฒนาความสามารถเต็มตาม
ศกัยภาพ ตามความถนดัของตนเอง มีความทนัสมยั กา้วลํ้าเทคโนโลย ีนาํไปใชใ้นการดาํรงชีวิตอยา่งมีสุข 
 
7.  ความสัมพนัธ์ชุมชน 
 1.  สถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชน ในการพฒันาการศึกษา 
 2.  ส่งเสริมบุคลากร และผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชน 
 3.  ส่งเสริมสนบัสนุนใหชุ้มชนสามารถใชท้รัพยากรในสถานศึกษาในโอกาสต่าง ๆ    
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เป้าหมาย 
 
1.  ด้านคุณธรรม - จริยธรรม 
 1.  ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม นาํความรู้ไปใชใ้นการดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 2.  บุคลากรและผูเ้รียน มีความสามคัคี เป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนั รู้จกัรักและรับใชใ้หเ้กิดความรักและ
ภาคภูมิใจในสถาบนัของตนเอง 
 3.  บุคลากรและผูเ้รียนปฏิบติัศาสนกิจสมัพนัธ์ร่วมกนั และดาํเนินชีวิตตามหลกัธรรม 
 4.  บุคลากรและผูเ้รียนใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า มีนิสัยรักการประหยดัอดออม สอดรับกบัภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบนั 
 
2.  สัมฤทธ์ิผลของผู้เรียน 
 1.  ผูเ้รียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากาํหนด และมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
 2.  ผู ้เรียนทุกคนใช้ภาษาในการส่ือสารและนําเทคโนโลยีไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 3.  ผูเ้รียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม อยูร่่วมในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 4.  ผูเ้รียนสามารถศึกษาต่อระดบัสูงข้ึน  มีผลงานเขา้สู่การประกวด แข่งขนัทั้งในระดบัประเทศและ
นานาชาติ 
 5.  ผูเ้รียนทุกคนมีสุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี 
  
3.  หลกัสูตรและการบริหารงานวชิาการ 
 1.  สถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชน 
 2.  บุคลากรครู ผูเ้รียน และผูป้กครอง มีความรู้เก่ียวกับหลกัสูตรสถานศึกษา และระบบการวดั
ประเมินผลอยา่งชดัเจน 
 3.  บุคลากรใชห้ลกัสูตร และการวดัผลประเมินผลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4.  หลกัสูตรสถานศึกษา สามารถพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
 5.  สถานศึกษามีส่ือวสัดุอุปกรณ์ทนัสมยั ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนดีข้ึน 
 6.  มีระบบนิเทศติดตามงานวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 7.  การบริหารงานของกลุ่มสาระท่ีมีคุณภาพ 
 8.  8 กลุ่มสาระมีระบบการประเมินเพื่อพฒันา และนําผลมาพฒันางานกลุ่มสาระส่งผลให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



 

                                                                                                                                   
สารสนเทศโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ปีการศึกษา 2552 

5

4.  บริหารจัดการ 
 1.  มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม กาํหนดโครงสร้าง บริหารงานท่ีชดัเจนและพฒันาคุณภาพดา้น
บริหารจดัการ ไดต้ามมาตรฐานการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.  บุคลากรใชง้บประมาณเพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาไดอ้ย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
 3.  มีอาคารสถานท่ีแหล่งการเรียนรู้ สาธารณูปโภค และอุปกรณ์สนบัสนุนการเรียนการสอนอยา่ง
พอเพียง 
 4.  บุคลากร ผูเ้รียน และชุมชนไดรั้บรู้ข่าวสารอยา่งถูกตอ้งชดัเจน ทนัเหตุการณ์ 
 5.  ผูม้าติดต่อไดรั้บการบริการอยา่งประทบัใจสูงสุด 
 6.  สถานศึกษาไดรั้บการรับรองมาตรฐานประกนัคุณภาพภายนอกระดบัดี ทุกมาตรฐาน 
5.  บริหารงานบุคลากร 
 1.  บุคลากรจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
 2.  บุคลากรมีเอกภาพในการทาํงานร่วมกนั 
 3. บุคลากรปฏิบติัตามจรรยาบรรณครูไดอ้ยา่งครบถว้น 
 4.  มีสดัส่วนของบุคลากรเหมาะสมกบังาน และผูเ้รียน 
 5.  บุคลากรรักและภูมิใจในสถาบนั มีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน   
6.  กจิการนักเรียน 
 1.  ผูเ้รียนทุกคนมีวินยั  มีความรับผดิชอบต่อตนเอง และผูอ่ื้น 
 2.  ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
 3.  ผูเ้รียนมีศกัยภาพสูงสุด  ตามความถนดั  ความสนใจของตนเอง  
7.  ความสัมพนัธ์ชุมชน 
 1.  ชุมชนเกิดการยอมรับ  เช่ือมัน่ และสนบัสนุนร่วมมือกบัสถานศึกษา 
 2.  สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
 3.  ผูเ้รียนเกิดความรักษแ์ละสามารถพฒันาทอ้งถ่ินของต นเอง 



 

  

เป้าหมายโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ์ ( 2548 – 2552 ) 
 

เป้าหมายระดบัอนุบาล เป้าหมายระดบัประถมศึกษา เป้าหมายระดบัมธัยมศึกษา 
ด้านที ่ 1  คุณธรรม – จริยธรรม 

1. ปีการศึกษา  2548 บุคลากรและนกัเรียนทุกคนได้
ปฏิบตัิพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกนัและ 

        ดาํเนินชีวติตามหลกัธรรมร้อยละ  90 
2. ปีการศึกษา  2549 บุคลากรและผูเ้รียนมีความสามคัคี  

เสียสละ  รักและรับใช ้ รักและภูมิใจ 
        ในสถาบนัของตนเอง  ร้อยละ  85 
3. ปีการศึกษา  2550 บุคลากรและผูเ้รียนใชท้รัพยากร

อยา่งคุม้ค่ารู้จกัประหยดั  อดออม   
        ร้อยละ  80 
4. ปีการศึกษา  2552 ผูเ้รียนมีความซื่อสัตย ์ มีความ

รับผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ื่น  ดาํรงชีวิตในสังคมได้
อยา่งมีความสุข  ร้อยละ  85 

ด้านที ่ 2  สัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน 
5. ปีการศึกษา  2549 ผูเ้รียนทุกคนมีความพร้อมทาง

พฒันาการทั้ง  4  ดา้น  มีความสามารถในการคิด
วเิคราะห์  และแสวงหาความรู้ตามเกณฑท์ี่  ส.ช.  
กาํหนด 

6. ปีการศึกษา  2549 ร้อยละ  80  ของผูเ้รียนมีทกัษะใน
การฟัง  พดู  อ่าน  เขียน  และมีความสามารถในการ

ด้านที ่1  คุณธรรม – จริยธรรม 
 1. ปีการศึกษา 2548  บุคลากรและนกัเรียนทุก  
                 คนไดป้ฏิบตัิพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกนัและ 
  ดาํเนินชีวติตามหลกัธรรม ร้อยละ 90 
 2. ปีการศึกษา 2549 บุคลากรและผูเ้รียนมีความ           
                 สามคัคี เสียสละ รักและรับใช ้รักและภูมิใจ   
                 ในสถาบนัของตนเอง ร้อยละ 85 

3. ปีการศึกษา 2550 บุคลากรและผูเ้รียนใช ้ 
 ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่ารู้จกัประหยดั อดออม  

  ร้อยละ 80 
4. ปีการศึกษา 2552 ผูเ้รียนมีความซื่อสัตย ์มี 
 ความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ื่น  ดาํรงชีวิต    
         ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ร้อยละ  85 

ด้านที ่2  ด้านสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน 
5. ปีการศึกษา 2549  ผูเ้รียนไดร้ับการพฒันาศกัยภาพ 
6. ปีการศึกษา 2550  ผูเ้รียนไดร้างวลัจากการแข่งขนั

ระดบัประเทศ และนานาชาติ 
7. ปีการศึกษา 2548  สถานศึกษามีการ รายงานผล

การเรียนผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 
8. ปีการศึกษา 2550  ผูเ้รียนทุกคนผา่นเกณฑก์าร 

ด้านที ่1 คุณธรรม - จริยธรรม 
 1.  ปีการศึกษา 2548 บุคลากรและนกัเรียนทุกคน      
      ไดป้ฏิบตัิพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกนั    และ 
       ดาํเนินชีวติตามหลกัธรรม ร้อยละ 90 
 2.  ปีการศึกษา 2549 บุคลากรและผูเ้รียนมีความ   
      สามคัคี เสียสละ รักและรับใช ้รักและภูมิใจ        
      ในสถาบนัของตนเอง ร้อยละ 85 
 3.  ปีการศึกษา 2550 บุคลากรและผูเ้รียนใช ้  
      ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่ารู้จกัประหยดั อดออม                    
      ร้อยละ 80 
 4. ปีการศึกษา 2552 ผูเ้รียนมีความซื่อสัตยม์ีความ  
            รับผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ื่น ดาํรงชีวิต                    
         ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ร้อยละ 85 
ด้านที ่2  สัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน 
 5.  ปีการศึกษา 2550  นกัเรียนร้อยละ 80 มี  
      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ75 
 6.  ปีการศึกษา 2548 นกัเรียนที่จบ ม.6 ทุกคนศึกษา 
      ต่อในระดบัอุดมศึกษาได ้
 7.  ปีการศึกษา 2552 นกัเรียนไดร้ับรางวลัชนะเลิศ  
      จากการแข่งขนัความรู้ ความสามารถดา้น 
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ใชค้อมพิวเตอร์  CAI  อยูใ่นระดบัดี 
7. ปีการศึกษา  2549 ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและ

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามเกณฑท์ี่   โรงเรียน
กาํหนด 

8. ปีการศึกษา  2550  เรียนไดร้ับรางวลัชนะเลิศในการ
แข่งขนัความรู้  ความสามารถดา้น 

 ต่าง ๆ และมีผลงานเขา้ประกวดในระดบัเขต  และ
ประเทศ   

9. ปีการศึกษา  2550  ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย  และ
สุขภาพจิตที่ดี  ตามเกณฑม์าตรฐาน  สมศ. 

 
 
 
 
 
 
ด้านที ่ 3  ด้านหลกัสูตรและการบริหารงานวชิาการ 

10. ปีการศึกษา  2548 – 2550 บุคลากรครูทุกคนนาํ
หลกัสูตรสถานศึกษาไปใชใ้นการเรียนการสอนและ
มีการประเมินการใชห้ลกัสูตรอยูใ่นเกณฑด์ี 

11. ปีการศึกษา  2550 -  2552 ผูเ้รียนที่ร่วม กิจกรรมร้อย
ละ  80  มีความสามารถตาม ความถนดั  ความ

            ทดสอบสมรรถภาพของกรมพล ศึกษา 
9. ปีการศึกษา 2549  ผูเ้รียนทุกคนไดร้ับการ 
            ประเมินทางภาษาองักฤษจากศูนย ์ ภาษานิตโย 
10.       ปีการศึกษา 2549 ผูเ้รียนไดร้ับการประเมิน
 ภาษาองักฤษจากมหาวทิยาลยัเคมบริจส์ 
 ประเทศองักฤษอยูใ่นระดบัดี มากวา่ 80% 
11.       ปีการศึกษา 2550 ผูเ้รียนสามารถใช้
 ภาษาองักฤษ เพื่อการสื่อสารไดใ้นระดบัดี
 สูงกวา่ 80% ของนกัเรียนทั้งหมด 
12.       ปีการศึกษา 2548ผูเ้รียนไดร้ับรางวลัจากการ
 แข่งขนัเรียงความ พดูสุนทรพจน์ คดัไทย คาํ
 ประพนัธ์ ในระดบัประเทศ 
13.       ปีการศึกษา 2549 นกัเรียนในช่วงชั้นที่ 2 ทุก
 คนสามารถใชอ้ินเตอร์เน็ต ในการคน้ควา้
 และใช ้E – mail ในการสื่อสารไดร้้อย
 เปอร์เซ็นต ์

ด้านที ่3 ด้านหลกัสูตรและการบริหารงานวชิาการ 
14. ปีการศึกษา 2548 สถานศึกษามีหลกัสูตร
 สาระเพิ่มเติมที่มีคุณภาพและสอดคลอ้งกบัความ 

                    ตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชน 
15. ปีการศึกษา 2550 สถานศึกษามีรายงานการ
 วจิยัการใชห้ลกัสูตรของหลกัสูตร

          ต่าง ๆ และมีผลงานเขา้ประกวดในระดบัเขต  
          ระดบัประเทศและนานาชาติ 
 8.      ปีการศึกษา 2548 นกัเรียนไดร้ับการประเมินทาง 
          ภาษาองักฤษจากมหาวทิยาลยัเคมบริดจ์  ประเทศ  
          องักฤษ ไดร้ะดบั KET และปีการศึกษา 2550 ใน 
          ระดบั PET 
 9.      ปีการศึกษา 2549 นกัเรียนทุกคนใช ้Internet ใน 
          การสื่อสารคน้ควา้หาความรู้  ไดอ้ยา่ง  มี 
          ประสิทธิภาพ 
 10.    ปีการศึกษา 2550 นกัเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม  
          จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์     ตามมาตรฐาน 
            คุณภาพการศึกษา 
 11.    ปีการศึกษา 2549 นกัเรียนทุกคนผา่นเกณฑก์าร 
          ทดสอบสมรรถภาพของกรมพลศึกษา มีสุขนิสัย  
            สุขภาพ กาย สุขภาพจิตที่ดี ตามมาตรฐาน 
          คุณภาพการศึกษา 
ด้านที ่3  หลกัสูตรและการบริหารงานวชิาการ 

12. ปีการศึกษา 2549 สถานศึกษามีหลกัสูตร       
สถานศึกษาที่ตอบสนองกบัความตอ้งการ 

        ของผูเ้รียน  และชุมชน 
13.    ปีการศึกษา 2549 บุคลากรครูทุกคน มีความรู้         
         ความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัสูตร   ระเบียบ วธิีการ    
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สนใจตามเกณฑข์องสถานศึกษา 
12. ปีการศึกษา  2550 – 2552  สถานศึกษามีสื่อ  วสัดุ  

อุปกรณ์และเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั  ส่งผลใหผู้เ้รียนร้อย
ละ  80  มีพฒันาการที่ดี 

13. ปีการศึกษา  2548 – 2552 สถานศึกษามี ระบบการ
นิเทศการสอนของครูทุกคนอยา่งต่อเนื่อง  และนาํผลมา
ปรับปรุงพฒันาใหอ้ยู ่ ในเกณฑด์ี 

14. ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนไดร้ับรางวลั พระราชทาน 
15. ปีการศึกษา  2550  บุคลากรร้อยละ  80  มี ความรู้

ความสามารถในการทาํวจิยั  และเผยแพร่ ผลงานเป็นที่
ยอมรับทั้งภายในและ ภายนอกสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
ด้านที ่ 4  บริหารจัดการ 

16. ปีการศึกษา  2552  มีการจดัทาํแผนพฒันาโรงเรียน  
5  ปี 

17. ปีการศึกษา  2548 – 2552  มีการจดัทาํแผนปฏิบตัิ
งานประจาํปี 

18. ปีการศึกษา  2552 มีสื่อ  วสัดุอุปกรณ์การเรียนการ

 สถานศึกษา 
16. ปีการศึกษา 2550 บุคลากรมีผลงานดา้นสื่อ      
            นวตักรรม และมีการเผยแพร่ในระดบัประเทศ 
17. ปีการศึกษา 2550 สถานศึกษาจดัการศึกษา     

                    รูปแบบ Mini English Programme (M.E.P.) 
                    ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านที ่4   บริหารจัดการ 
 18. ปีการศึกษา 2552 มีการจดัทาํแผนพฒันา

 โรงเรียน 5 ปี 
 19. ปีการศึกษา 2548 – 2552 มีการจดัทาํ แผนปฏิบตัิ 
                 งานประจาํปี 
 20. ปีการศึกษา 2552 มีสื่อวสัดุอุปกรณ์การเรียน

         วดัผลประเมินผลของสถานศึกษาและนาํไปใชไ้ด ้
      อยา่งมีประสิทธิภาพ 
14. ปีการศึกษา 2549  ผูเ้รียน และผูป้กครอง 
    ร้อยละ 80  มีความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัสูตร       
      ระเบียบ วธิีการวดัผลประเมินผลของสถานศึกษา 
15. ปีการศึกษา 2549 บุคลากรครูร้อยละ 70 มี ผลงานเป็น 
      ที่ยอมรับในระดบัสถานศึกษา  ระดบัเขตและ   
      ระดบัประเทศ 
16. ปีการศึกษา 2550  มีรายงานการวจิยั การใช ้
    หลกัสูตรสถานศึกษา  
17. ปีการศึกษา 2549  ครูทุกคนผลิตสื่อวสัดุ อุปกรณ์และ 
      นาํไปใชไ้ดอ้ยา่งคุม้ค่า 
18. ปีการศึกษา 2550 สถานศึกษาไดร้ับรางวลั โรงเรียน 
      พระราชทานระดบัมธัยม 
19. ปีการศึกษา 2548 สถานศึกษาจดัการศึกษา 
    รูปแบบ Mini English Programme (M.E.P) 

ด้านที ่4 บริหารจัดการ 
20. ปีการศึกษา 2552  มีการจดัทาํแผนพฒันาโรงเรียน 5 ปี 
21. ปีการศึกษา 2548 - 2552 มีการจดัทาํ แผนปฏิบตัิ 
      งานประจาํปี 
22. ปีการศึกษา 2552 มีสื่อ วสัดุอุปกรณ์การเรียน 

   การสอนทนัสมยัเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 
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สอนทนัสมยัเพิ่มขึ้นร้อยละ  85  
19. ปีการศึกษา  2548  มีคู่มือปฏิบตัิงานสาํหรับบุคลากร 
20. ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนไดร้ับการประกนั

คุณภาพภายนอก 
21. ปีการศึกษา  2548  บุคลากรทุกคนสามารถยืน่แบบ  

ภงด.  91  ผา่นอินเตอร์เน็ตได ้
22. ปีการศึกษา  2550 ผูป้กครองสามารถชาํระเงินผา่น

ระบบธนาคารได ้
23. ปีการศึกษา  2552  ผูเ้รียนร้อยละ  90  มีนิสัยรักการ

อ่าน  ใฝ่รู้ใฝ่เรียนสามารถสืบคน้ความรู้จาก
อินเตอร์เน็ต 

24. ปีการศึกษา  2552  หอ้งเรียนทุกคนเป็นหอ้งเรียน
ไอซีที 

25. ปีการศึกษา  2549 โรงเรียนมีโปรแกรมจดัเกบ็วสัดุ  
ครุภณัฑ ์ และใชง้านไดเ้ตม็ 

 ประสิทธิภาพ 
26. ปีการศึกษา  2549 ไดร้ับการรับรองมาตรฐานระดบั

สากลดา้นโภชนาการจากกระทรวง 
 สาธารณสุข 
27. ปีการศึกษา  2549 มีผลการติดตามประเมินการใช้

ทรัพยากรไดอ้ยา่งคุม้ค่า 
28. ปีการศึกษา  2552  บุคลากรสามารถนาํเทคโนโลยมีา

 การสอนทนัสมยัเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 
 21. ปีการศึกษา 2548 มีคู่มือปฏิบตัิงานสาํหรับ

 บุคลากร 
 22. ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนไดร้ับการประกนั

 คุณภาพภายนอก 
 23. ปีการศึกษา 2548 บุคลากรทุกคนสามารถยืน่

 แบบ ภงด.91 ผา่นอินเตอร์เน็ตได ้
 24. ปีการศึกษา 2550 ผูป้กครองสามารถชาํระ

 เงินผา่นระบบธนาคารได ้
 25. ปีการศึกษา 2552 ผูเ้รียนร้อยละ 90 มีนิสัยรัก

 การอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถสืบคน้ความรู้
 จากอินเตอร์เน็ต 

 26. ปีการศึกษา 2552 หอ้งเรียนทุกคนเป็น หอ้งเรียน 
                 ไอซีที 
 27. ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนโปรแกรมจดัเกบ็

 วสัดุ ครุภณัฑแ์ละใชง้านไดเ้ตม็
 ประสิทธิภาพ 

 28. ปีการศึกษา 2549 ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน
 ระดบัสากลดา้นโภชนาการจากกระทรวง
 สาธารณสุข 

 29. ปีการศึกษา 2549 มีผลการติดตาม ประเมิน
 การใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งคุม้ค่า 

     23. ปีการศึกษา 2548 มีคู่มือปฏิบตัิงานสาํหรับบุคลากร 
     24. ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนไดร้ับการประกนั 

        คุณภาพภายนอก 
25.  ปีการศึกษา 2548 บุคลากรทุกคนสามารถยืน่
 แบบ ภงด.91 ผา่นอินเตอร์เน็ตได ้
26.  ปีการศึกษา 2550 ผูป้กครองสามารถชาํระ
 เงินผา่นทางระบบธนาคารได ้
27.  ปีการศึกษา 2552 ผูเ้รียนร้อยละ 90 มีนิสัยรัก
 การอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถสืบคน้ความรู้
 จากอินเตอร์เน็ต 
28.  ปีการศึกษา 2552 หอ้งเรียนทุกคนเป็น หอ้งเรียน 
       ไอซีที 
29. ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนมีโปรแกรมจดัเกบ็ 
      วสัดุ ครุภณัฑแ์ละใชง้านไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ 
30. ปีการศึกษา 2549 ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน 
      ระดบัสากลดา้นโภชนาการจากกระทรวง 
      สาธารณสุข 
31. ปีการศึกษา 2549 มีผลการติดตาม ประเมิน 
      การใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งคุม้ค่า 
32. ปีการศึกษา 2552 บุคลากรสามารถนาํ เทคโนโลย ี
      มาใชใ้นการดูแลรักษาวสัดุ ครุภณัฑ ์และระบบ 
      สาธารณูปโภค 
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ใชใ้นการดูแลรักษาวสัดุครุภณัฑ ์ และระบบ
สาธารณูปโภค 

29. ปีการศึกษา  2548  บุคลากรและผูป้กครองสามารถ
ติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต 

30. ปีการศึกษา  2548 บุคลากร  นกัเรียน  และชุมชน
ไดร้ับข่าวสารจากทางโรงเรียนอยา่งทนั  เหตุการณ์  
และมีความประทบัใจร้อยละ  80  

 
ด้านที ่ 5  บริหารงานบุคลากร 

31. ปีการศึกษา  2548 บุคลากรที่มีอายทุาํงาน  25  ปี  
ไดร้ับสวสัดิการพิเศษจากทางโรงเรียน 

32. ปีการศึกษา  2550 บุคลากรทุกคนมีสุขภาพแขง็แรง
โดยไดร้ับความรู้ดา้นสุขภาพอนามยัจากเวบ็
โรงเรียน 

33. ปีการศึกษา  2550 บุคลากรมีวฒุิการศึกษาสูงกวา่
ปริญญาตรีร้อยละ  20 

34. ปีการศึกษา  2548  บุคลากรทุกคนไดร้ับการอบรม
สัมมนาอยา่งนอ้ย  2  ครั้งต่อปีการศึกษา 

 
 
ด้านที่  6  ด้านกจิการนักเรียน 

35. ปีการศึกษา  2548 ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์

 30. ปีการศึกษา 2552 บุคลากรสามารถนาํ เทคโนโลย ี
                 มาใชใ้นการดูแลรักษา วสัดุ ครุภณัฑ ์และระบบ 
                สาธารณูปโภค 
 31. ปีการศึกษา 2552 บุคลากรและผูป้กครอง

 สามารถติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต 
 32. ปีการศึกษา 2548 บุคลากร นกัเรียนและ

 ชุมชนไดร้ับข่าวสารจากทางโรงเรียน   อยา่ง
 ทนัเหตุการณ์ และมีความประทบัใจร้อยละ 80 

ด้านที ่5  บริหารงานบุคลากร 
 33. ปีการศึกษา 2548 บุคลากรที่มีอายกุารทาํงาน 

 25 ปีไดร้ับสวสัดิ์การพิเศษจากทางโรงเรียน 
 34. ปีการศึกษา 2550 บุคลากรทุกคนมีสุขภาพ

 แขง็แรงไดร้ับความรู้ดา้นสุขภาพอนามยัจาก
 เวบ็โรงเรียน 

 35. ปีการศึกษา 2550 บุคลากรมีวฒุิการศึกษาสูง
 กวา่ปริญญาตรีร้อยละ 20 

 36. ปีการศึกษา 2548 บุคลากรทุกคนไดร้ับการ
 อบรมสัมมนาอยา่งนอ้ย 2 ครั้งต่อปี การศึกษา 

 37. ปีการศึกษา 2549 – 2552 บุคลากรไดร้ับ
 รางวลัเชิดชูเกียรติระดบัประเทศ 

ด้านที ่6  กจิการนักเรียน 
 38. ปีการศึกษา 2548 – 2552 

33. ปีการศึกษา 2548 บุคลากรและผูป้กครอง 
      สามารถติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต 
34. ปีการศึกษา 2548 บุคลการ นกัเรียนและ ชุมชนไดร้ับ 
      ข่าวสารจากทางโรงเรียนอยา่ง ทนัเหตุการณ์ และมี 
      ความประทบัใจร้อยละ 80 
 
 
 

ด้านที ่5 บริหารงานบุคลากร 
 35.       ปีการศึกษา 2548 บุคลากรที่มีอายกุาร 
  ทาํงาน 25 ปีไดร้ับสวสัดิการพิเศษจาก ทาง 
               โรงเรียน 
 36.   ปีการศึกษา 2550 บุคลากรทุกคนมีสุขภาพ

 แขง็แรงโดยไดร้ับความรู้ดา้นสุขภาพอนามยั               
 จากเวบ็โรงเรียน 

 37.   ปีการศึกษา 2550 บุคลากรมีวฒุิการศึกษาสูง
 กวา่ปริญญาตรีร้อยละ 20 

 38.   ปีการศึกษา 2548 บุคลากรทุกคนไดร้ับการ
 อบรมสัมมนาอยา่งนอ้ย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

 
ด้านที ่6 กจิการนักเรียน 
 39.  ปีการศึกษา 2548 - 2552  ผูเ้รียนทุกคนมี
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ตามเกณฑท์ี่กาํหนด  ผูเ้รียนทุกคนมีวนิยั  มีความ
รับผดิชอบต่อตนเองผูเ้รียนทุกคนสามารถเลือกทาํ
กิจกรรมตามความสนใจของตนเอง 

36. ปีการศึกษา  2549 ผูเ้รียนทุกคนมีลกัษณะที่พึง
ประสงคต์ามเกณฑท์ี่กาํหนดผูเ้รียนทุกคนรักษค์วาม
เป็นไทยผูเ้รียนทุกคนสามารถเลือกทาํกิจกรรมตาม
ความสนใจของตนเอง 

37. ปีการศึกษา  2550 ผูเ้รียนทุกคนมีลกัษณะที่พึง
ประสงคต์ามเกณฑท์ี่กาํหนดผูเ้รียนทุกคนมีความ
สุภาพอ่อนนอ้ม ผูเ้รียนทุกคนสามารถเลือกทาํ
กิจกรรมตามความสนใจของตนเอง 

38. ปีการศึกษา  2551 ผูเ้รียนทุกคนมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามเกณฑท์ี่กาํหนด ผูเ้รียนทุกคนใฝ่เรียน  
ใฝ่รู้ผูเ้รียนทุกคนสามารถเลือกทาํกิจกรรมตามความ
สนใจของตนเอง 

39. ปีการศึกษา  2552 ผูเ้รียนทุกคนมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามเกณฑท์ี่กาํหนด ผูเ้รียนทุกคนมีสุขภาพ
กาย  สุขภาพจิตดี ผูเ้รียนทุกคนสามารถเลือกทาํ
กิจกรรมตามความสนใจของตนเอง 

 
 
 

   -  ผูเ้รียนทุกคนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
 ตามเกณฑท์ี่กาํหนด 

  -  ผูเ้รียนทุกคนสามารถเลือกกิจกรรม /  ชมรมตาม 
              ความถนดัความสนใจ ของตนเองผา่นทาง 
              อินเตอร์เน็ต 
 39. ปีการศึกษา 2548   
  -  ผูเ้รียนทุกคนมีวนิยั มีความรับผิดชอบต่อ

 ตนเองและผูอ้ื่น 
 40. ปีการศึกษา 2549   
  -  ผูเ้รียนทุกคนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

 ตามเกณฑท์ี่กาํหนด 
  -  ผูเ้รียนทุกคนรักษค์วามเป็นไทย 
  -  ผูเ้รียนทุกคนเลือกกิจกรรม / ชมรมตาม

 ความถนดั ความสนใจของตนเองโดยผา่น
 ทางอินเตอร์เน็ต 

  -  บุคลากรและผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมชุมชน 
 (เช่น   งานองคพ์ระปฐม เจดีย,์ งานวนัพอ่,  

               วนัแม่ที่ทอ้งสนามหลวง ฯลฯ) 
 41. ปีการศึกษา 2550 
  -  ผูเ้รียนทุกคนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 ตามเกณฑท์ี่กาํหนด 
  -  ผูเ้รียนทุกคนมีความสุภาพอ่อนนอ้ม 

 คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามเกณฑท์ี่ กาํหนด 
 40.  ปีการศึกษา 2548 -2552  ผูเ้รียนทุกคน สามารถ 
               เลือกกิจกรรม / ชมรมตามความถนดั  ความ 
  สนใจของตนเองผา่นทางอินเตอร์เน็ต 
   41.  ปีการศึกษา 2548 ผูเ้รียนทุกคนมีวนิยั มีความ

 รับผดิชอบต่อต่อเองและผูอ้ื่น 
   42.  ปีการศึกษา 2549 ผูเ้รียนทุกคนมีคุณลกัษณะ

 อนัพึงประสงคต์ามเกณฑท์ี่กาํหนด 
 43.  ปีการศึกษา 2549 ผูเ้รียนทุกคนรักษค์วามเป็นไทย 
 44.  ปีการศึกษา 2549 ผูเ้รียนทุกคนเลือกกิจกรรม /   
               ชมรมตามความถนดั ความสนใจของตนเอง                

 โดยผา่นทางทางอินเตอร์เน็ต 
   45.  ปีการศึกษา 2549  บุคลากรและผูเ้รียนเขา้

 ร่วมกิจกรรมกบัชุมชน    (เช่น งานองคพ์ระ
 ปฐมเจดีย,์ งานวนัพอ่, วนัแม่ ที่ทอ้งสนามหลวง) 

   46.  ปีการศึกษา 2550 ผูเ้รียนทุกคนมีคุณลกัษณะ
 อนัพึงประสงค ์ตามเกณฑท์ี่กาํหนด 

 47.  ปีการศึกษา 2550 ผูเ้รียนทุกคนมีความสุภาพ
 อ่อนนอ้ม 

   48.  ปีการศึกษา 2550 ผูเ้รียนทุกคนสามารถเลือก
 กิจกรรม/ชมรมตามความถนดัหรือความสนใจ 

   ของตนเองโดยผา่นทางอินเตอร์เน็ต 
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  -  ผูเ้รียนทุกคนสามารถเลือกกิจกรรม/ชมรม
 ตามความถนดัหรือความสนใจของตนเอง
 โดยผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

  -  ผูเ้รียนทุกคนในระดบัชั้นสูงสุดของ
 สถานศึกษา มีเกียรติบตัร รับรองจาก
 สถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก (อยา่ง
 นอ้ย 1 ความสามารถ) 

 42. ปีการศึกษา 2551 
  -  ผูเ้รียนทุกคนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์าม

 เกณฑท์ี่กาํหนด 
  -  ผูเ้รียนทุกคนใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
  -  ผูเ้รียนทุกคนสามารถเลือกกิจกรรม/ชมรมตาม

 ความถนดัหรือความสนใจของตนเองโดยผา่น
 อินเตอร์เน็ต 

  -  ผูเ้รียนทุกคนในระดบัชั้นสูงสุดของ
 สถานศึกษา มีเกียรติบตัรรับรองจากสถานศึกษา
 ทั้งภายใน  และภายนอก (อยา่งนอ้ย 1 ความสามารถ) 

 43. ปีการศึกษา 2552   
  -  ผูเ้รียนทุกคนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์าม

 เกณฑท์ี่กาํหนด    
 -   ผูเ้รียนทุกคนมีสุขภาพและจิตดี 

  -  ผูเ้รียนทุกคนสามารถเลือกกิจกรรม/ชมรมตาม

   49.  ปีการศึกษา 2550  ผูเ้รียนทุกคนในระดบัชั้น
 สูงสุดของสถานศึกษา มีเกียรติบตัรรับรอง
 จากสถานศึกษา ทั้งภายในและภายนอก
 (อยา่งนอ้ย 1 ความสามารถ) 

   50.  ปีการศึกษา 2551 ผูเ้รียนทุกคนมีคุณลกัษณะ
 อนัพึงประสงคต์ามเกณฑท์ี่กาํหนด 

   51.  ปีการศึกษา 2551  ผูเ้รียนทุกคนใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
   52.  ปีการศึกษา 2551  ผูเ้รียนทุกคนสามารถเลือก

 กิจกรรม/ชมรมตามความถนดัหรือความ
 สนใจของตนเองโดยผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

   53.  ปีการศึกษา 2551 -  ผูเ้รียนทุกคนในระดบัชั้น
 สูงสุดของสถานศึกษา มีเกียรติบตัรรับรอง                 
 จากสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก(อยา่ง
 นอ้ย 1 ความสามารถ) 

 54.  ปีการศึกษา 2552  ผูเ้รียนทุกคนมีคุณลกัษณะ
 อนัพึงประสงคต์ามเกณฑท์ี่กาํหนด 

 55.  ปีการศึกษา 2552  ผูเ้รียนทุกคนมีสุขภาพกาย
 และจิตดี 

 56.  ปีการศึกษา 2552  ผูเ้รียนทุกคนสามารถเลือก
 กิจกรรม / ชมรมตามความถนดัหรือความ
 สนใจของตนเองโดยผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

   57.  ปีการศึกษา 2552  ผูเ้รียนทุกคนในระดบัชั้น
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ด้านที ่ 7  ด้านสัมพนัธ์ชุมชน 

40. ปีการศึกษา  2548 ชุมชนยอมรับและเชื่อมัน่ใน
สถานศึกษา  (กิจกรรมสานสัมพนัธ์ชุมชน)  บุคลากร
และผูเ้รียนเขา้กิจกรรมชุมชน  (งานองคพ์ระปฐม
เจดีย,์  งานวนัแม่,  งานวนัพอ่ ณ ทอ้งสนามหลวง,  
งานเทศกาลอาหารและผลไม,้  งานวนัปิยะมหาราช  
และอื่น ๆ)  ชุมชนใชท้รัพยากรในสถานศึกษาเป็น
แหล่งการเรียนรู้  (งานบวชพระสงฆใ์ชส้นามกีฬา,  
งานยอแซฟสัมพนัธ์,  งานวชิาการ,  งานศิษยเ์ก่า,  
แห่ศีล  และอื่น ๆ) 

41. ปีการศึกษา  2549 ชุมชนยอมรับและเชื่อมัน่ใน
สถานศึกษา บุคลากรและผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมกบั
ชุมชน ชุมชนใชท้รัพยากรของสถานศึกษาเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ 

42. ปีการศึกษา  2550 ชุมชนยอมรับและเชื่อมัน่ใน
สถานศึกษาบุคลากรและผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมกบั
ชุมชนชุมชนใชท้รัพยากรของสถานศึกษาเป็นแหล่ง

 ความถนดัหรือความสนใจของตนเองโดยผา่น
 อินเตอร์เน็ต 

  -  ผูเ้รียนทุกคนในระดบัชั้นสูงสุดของ
 สถานศึกษา มีเกียรติบตัรรับรองจากสถานศึกษา 
 ทั้งภายในและภายนอก (อยา่งนอ้ย 1
 ความสามารถ) 

ด้านที ่7  ความสัมพนัธ์ชุมชน 
 44. ปีการศึกษา 2548   
  -  ชุมชนยอมรับและเชื่อมัน่ในถานศึกษา 

 (กิจกรรมสานสัมพนัธ์ชุมชน) 
  -  บุคลากรและผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมกบั

 ชุมชน (งานองคพ์ระปฐมเจดีย,์ งานวนัพอ่, 
 วนัแม่ ที่ทอ้งสนามหลวง ฯลฯ) 

  -  ชุมชนใชท้รัพยากรในสถานศึกษาเป็น
 แหล่งการเรียนรู้ 

 45. ปีการศึกษา 2549   
  -  ชุมชนใชท้รัพยากรในสถานศึกษาเป็น

 แหล่งการเรียนรู้ 
  (เช่นงานบวชพระสงฆ ์ใชส้นามกีฬา, งาน

 ศิษยเ์ก่า, งานยอแซฟ งานแห่ศีล ฯลฯ) 
 46. ปีการศึกษา 2550   
  - ชุมชนยอมรับและเชื่อมัน่ในสถานศึกษา 

 สูงสุดของสถานศึกษา มีเกียรติบตัรรับรอง                  
 จากสถานศึกษา ทั้งภายในและภายนอก
 (อยา่งนอ้ย 1 ความสามารถ) 

 
 
 
ด้านที ่7 ความสัมพนัธ์ชุมชน 
 58  ปีการศึกษา 2548 ชุมชมยอมรับและเชื่อมัน่

 ในสถานศึกษา(กิจกรรมสานสัมพนัธ์ชุมชน) 
 59.  ปีการศึกษา 2548 บุคลากรและผูเ้รียนเขา้ร่วม

 กิจกรรมกบัชุมชน(งานองคพ์ระปฐมเจดีย,์ 
     งานวนัพอ่, วนัแม่ ที่ทอ้งสนามหลวง ฯลฯ) 
 60.  ปีการศึกษา 2548  ชุมชนใชท้รัพยากรใน

 สถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ 
 61.  ปีการศึกษา 2549  ชุมชนใชท้รัพยากรใน

 สถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้(เช่นงาน
 บวช พระสงฆ ์ ใชส้นามกีฬา, งานศิษยเ์ก่า, 
 งานยอแซฟสัมพนัธ์   งานแห่ศีล ฯลฯ) 

 62.  ปีการศึกษา 2550 ชุมชนยอมรับและเชื่อมัน่
 ในสถานศึกษา (กิจกรรมสานสัมพนัธ์ชุมชน) 

 63.  ปีการศึกษา 2550  บุคลากรและผูเ้รียนเขา้
 ร่วมกิจกรรมกบัชุมชน(งานองคพ์ระปฐม
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การเรียนรู้ 
43. ปีการศึกษา  2551 ชุมชนยอมรับและเชื่อมัน่ใน

สถานศึกษาบุคลากรและผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมกบั
ชุมชนชุมชนใชท้รัพยากรของสถานศึกษาเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ 

44.   ปีการศึกษา  2552 ชุมชนยอมรับและเชื่อมัน่ใน
สถานศึกษา  บุคลากรและผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมกบั
ชุมชนชุมชนใชท้รัพยากรของสถานศึกษาเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ 

 

 (กิจกรรมสานสัมพนัธ์ชุมชน) 
  - บุคลากรและผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมกบั

 ชุมชน (งานองคพ์ระปฐมเจดีย,์ งานวนัแม่, 
 วนัพอ่ ที่ทอ้งสนามหลวง และอื่น ๆ) 

  -  ชุมชนใชท้รัพยากรในสถานศึกษา เป็น
 แหล่งการเรียนรู้ (งานยอแซฟสัมพนัธ์, งาน
 ศิษยเ์ก่า, งานวนัพอ่ วนัแม่ และอื่นๆ) 

 47. ปีการศึกษา 2551   
  -  ชุมชนยอมรับและเชื่อมัน่ในสถานศึกษา  

 กิจกรรมประสานสัมพนัธ์ชุมชน 
  -  บุคลากรและผูเ้รียนร่วมกิจกรรมกบัชุมชน 

 (งานองคพ์ระปฐมเจดีย,์ งานวนัแม่ วนัพอ่ที่
 สนามหลวง และอื่น ๆ) 

  -  ชุมชนใชท้รัพยากรในสถานศึกษา เป็น
 แหล่งการเรียนรู้ (งานยอแซฟสัมพนัธ์, งาน
 ศิษยเ์ก่า, งานวนัพอ่, วนัแม่และอื่นๆ) 

 48. ปีการศึกษา 2552   
  - ชุมชนยอมรับและเชื่อมัน่ในสถานศึกษา

 กิจกรรมสัมพนัธ์ชุมชน 
  - บุคลากรและผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมกบั

 ชุมชน (งานองคพ์ระปฐม งานวนัพอ่, วนัแม่
 ที่ทอ้งสนามหลวง งานวนัปิยมหาราช ฯลฯ) 

 เจดีย,์ งานวนัแม่, วนัพอ่ ที่ทอ้งสนามหลวง 
 และอื่น ๆ) 

 64.  ปีการศึกษา 2550 ชุมชนใชท้รัพยากรใน
 สถานศึกษา เป็นแหล่งการเรียนรู้   (งานยอ
 แซฟสัมพนัธ์, งานศิษยเ์ก่า, งานวนัพอ่ วนัแม่ 
 และอื่น ๆ) 

   65.  ปีการศึกษา 2551 ชุมชนยอมรับและเชื่อมัน่
 ในสถานศึกษา กิจกรรมประสานสัมพนัชุมชน 

 66.  ปีการศึกษา 2551 บุคลากรและผูเ้รียนเขา้ร่วม
 กิจกรรมกบัชุมชน(งานองคพ์ระปฐมเจดีย ์               
  งานวนัแม่ วนัพอ่ที่สนามหลวง และอื่น ๆ) 

 67.  ปีการศึกษา 2551 ชุมชนใชท้รัพยากรใน
 สถานศึกษา เป็นแหล่งการเรียนรู้   (งานยอ
 แซฟสัมพนัธ์, งานศิษยเ์ก่า, งานวนัพอ่, วนั
 แม่ และอื่น ๆ) 

 68.  ปีการศึกษา 2552  ชุมชนยอมรับและเชื่อมัน่
 ในสถานศึกษากิจกรรมสานสัมพนัธ์ชุมชน 

 69.  ปีการศึกษา 2552 บุคลากรและผูเ้รียนเขา้ร่วม
 กิจกรรมกบัชุมชน(งานองคพ์ระปฐมเจดีย,์                  
 งานวนัพอ่, วนัแม่ ที่ทอ้งสนามหลวง งาน
 วนัปิยะมหาราช ฯลฯ) 

 70.  ปีการศึกษา 2552ชุมชนใชท้รัพยากรใน สถานศึกษา 
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  -  งานชุมชนใชท้รัพยากรในสถานศึกษาเป็น
 แหล่งการเรียนรู้(งานบวชพระสงฆง์านยอ
 แซฟสัมพนัธ์, งานศิษยเ์ก่า, งานวนัพอ่,วนั
 แม่ ฯลฯ) 

                เป็นแหล่งการเรียนรู้(งานบวชพระสงฆ,์ งานยอ 
                แซฟสัมพนัธ์, งานศิษยเ์ก่า,งานวนัพอ่,วนัแม่ ฯลฯ) 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงับริเวณโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ์ 
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อาคารฟรังซิสเซเวยีร์เก่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

              บนัได      บนัได                บนัได  

การงาน ม2./8 ม.1/8 ม.1/7 ม.1/6 ม.1/5 ม.1/4 ม.1/3 ม.1/2 ม.1/1 

 2310 2309      2308      2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301 

              บนัได      บนัได                บนัได  

เกบ็วสัดุ พฒันาผูเ้รียน ม.2/7 ม.2/6 ม.2/5 ม.2/4 ม.2/3 ม.2/2 ม.2/1 ม.3/2 

2210 2209 2208 2207 2206 2205 2204 2203 2202 2201 

              บนัได      บนัได     บนัได  

ขายของ โสตฯ ศิลปะ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีไทย แนะแนว พละ ม.3/1 

ช     2109     ญ 2108 2107 2106 2105 2104 2103 2102 2101 
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อาคารฟรังซิสเซเวยีร์ใหม่ 
 

 บนัได            บนัได  

สุขา ปฏิบตัิการวทิย ์1 ปฏิบตัิการวทิย ์2 ปฏิบตัิการคอมฯ 4 ปฏิบตัิการคอมฯ 3 บนัได Mini Theater พกัครู นาฎศิลป์ ศิลปะ กิจกรรม 4 ดนตรีสากล พกัครูจีน 

6510 6509 6508 6507 6506  6505 6504 6503 6502 6501 

 บนัได            บนัได  

สุชา กิจกรรม 1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 บนัได กิจกรรม 2 วา่ง ภาษาจีน ภาษาจีน กิจกรรม 3 สังคม คาํสอน 

6414 6413 6412 6411 6410 6409 6408  6407 6406 6405 6404 6403 6402 6401 

 บนัได            บนัได  

สุขา หอ้งคณิต ป.5/4 ป.5/3 ป.5/2 ป.5/1 ป.4/4 บนัได ป.4/3 ป.4/2 ป.4/1 ป.3/4 ป.3/3 องักฤษ แนะแนว 

6314 6313 6312 6311 6310 6309 6308  6307 6306 6305 6304 6303 6302 6301 

 บนัได            บนัได  

สุขา ภาษาไทย ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.2/1 วดัผล บนัได ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.3/1 ป.3/2 จิตตาฯ 

6214 6213 6212 6211 6210 6209 6208  6207 6206 6205 6204 6203 6202 6201 

 บนัได            บนัได  

สุขา พยาบาล ธ.ปัญญา หมวดพละ ดนตรีไทย ศูนยส์ื่อ ศาสนฯ บนัได ป.คอมฯ 6 อ่านไทย 
หอ้งโถง 

วชิาการ  

งาน
ทัว่

ไป
 

คพ
. 

ปก
คร
อง

 

6111-2 ช  6110  ญ 6109 6108 6107 6106 6105  6104 6103 ช  6102 6101  
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อาคารยอแซฟ 

 

 บนัได     บนัได    บนัได  
ม.5/5 ม.5/4 ม.5/3 ม.5/2 ม.5/1 ม.4/5         ม.4/4          ม.4/3 ม.4/2 ภาษาจีน 

1301 1302 1303 1304 1305 1306 ออออ1307 ออออ1308  1309 1310 

 บนัได     บนัได    บนัได  
ใหค้าํปรึกษา ม.6/1 ม.3/7 ม.3/6 ม.3/5 ม.3/4         ม.3/3 ม.4/1 ปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 2 

1201 1202 1203 1204 1205 1206 ออออ1207 ออออ1208  1209 

 บนัได     บนัได    บนัได  
กิจการนกัเรียน ธ.ร.ร. Staff วชิาการ จิตตาฯ ม.6/5 ม.6/4 ม.6/3   ม.6/2 ไอซีที 

1101 1102 1103 1104 1105 1106 
ช่อง

ทางเดิน 
ออออ1107 ออออ1108 - 1109 

 

โรงอาหาร ชั้น 2 
 

ชีววทิยา 
7207 

เคมี ฟิสิกส์ ม.6/6 ม.5/6 ม.4/6 ประชุมกลุ่มสาระฯ 
7206 7205 7204 7203 7202 7201 
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อาคารไมเกิ้ล (English Programme) 
ดา้นหลงั 

กิจกรรม ดนตรี คอมพิวเตอร์ นาฏศิลป์ 
4402 4405 4404 4403 4401 

ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.6/6 ป.6/7 ป.6/8 
4311 4310 4309 4308 4307 4306 
ป.2/5 ป.2/6 ป.2/7 ป.5/5 ป.5/6 ป.5 
4210 4209 4208 4207 4206 4205 

หอ้งพลศึกษา(PE) หอ้งศิลปะ (ART) พยาบาล หอ้งวดัผล วทิยาศาสตร์ ศาสนสัมพนัธ์ 
4112 4111 4110 4109 4108 4107 

 
ดา้นหนา้ 

ภาษาจีน (Chinese) พกัครู พกัครูต่างชาติ ป.2/6 ป.2/5 
4301 4302 4303 4304 4305 
ป.1/5 ป.1/6 มุมศาสนา ป.3/5 ป.3/6 
4201 4202  4203 4204 

ปกครอง วชิาการ ประชุม ผูช้่วยฯ หอ้งโถง หอ้งสมุด 
4101 4102 4103 4104  4105 - 4106 
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อาคารสนัตะมารี 
 

                       ชั้น 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ชั้น 2

 
สาํเนา 
เอกสาร 

5112 

              
ผูจ้ดัการ 

5109 
 ทะเบียนวดัผล ประชุม 2 สาํนกัอาํนวยการ  
 5111 5110 5108  

สุขา  รับรอง ผ.อ. รอง ผ.อ. ประชุม 1  สุขา 
บนัได  5104 5105 5106 5107  บนัได 

                  
       การเงิน        
       5103        
       ธุรการ        
       5102        
     

สุขา 
 ประชาสัมพนัธ์  

บนัได 
     

      5101       
                  

 
 

คณิตฯ 
5207 

              
รถร่วม 
5206 

 
สมุด 

5203 - 5205 

 
  

สุขา   
บนัได   บนัได 

                  
       พกัครู 2 

(วทิย,์ สังคม) 
5202 

       
              
              
       พกัครู1  

(ไทย, E, Com) 
5201 

       
     

สุขา 
  

บนัได 
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อาคารสนัตะมารี (ต่อ) 
 

                  ชั้น 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น 4  

 
วดัผล 
มธัยมฯ 
5311 

              Sticker 
5309  ปฏิบตัิการวทิยาศาสตร์ 2 

ปฏิบตัิการ
ภาษาต่างประเทศ 

5305 

Cross Word  
 5310 5307  สังคม 

สุขา  ปฏิบตัิการวทิยาศาตร์ 1 ภาษาองักฤษ  5308 
บนัได  5304 5306  บนัได 

                  
       ปฏิบตัิการคอมฯ 1        
       5303        
       ศูนยค์อมพิวเตอร์        
       5302        
     

สุขา 
 Service 2  

บนัได 
     

      5301       
                  

 
 
เกบ็คอมฯ 
ชาํรุด 
5405 

              
ประชุม 3 

5404 
     
  ประชุม 4   

สุขา   5403   สุขา 
บนัได       บนัได 

                  

               
       

ประชุม 
5401 - 5402 

       
              
              
     

สุขา 
  

บนัได 
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อาคารศูนยภ์าษาองักฤษนิตโย 
 
 

 CLASSROOM3 CLASSROOM4  CLASSROOM5 CLASSROOM6  
 A203 A204  A205 A206  

 INTENSIVE 1  INTENSIVE 2  MEETING 2 MEETING 2  
 A103 A104 บนัได A105 A106  
       

CLASSROOM2 MEETING 1      COMPUTER CLASSROOM7 
A202 A102   ลาน   A107 A207 

CLASSROOM1 LIBRARY   เอนกประสงค ์   TOILET CLASSROOM8 
A201 A101      A108 A208 

   OFFICE 
A110 

TEACHER ROOM 
A109 

   
      

 
 

ดา้นหนา้ 
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อาคารจอห์นปอล ที่ 7 (หอโต) 

 

หอ้งอาบนํ้า 
3107 

ประตูหลงั      

        

3106 หอ้งเกบ็อุปกรณ์     

3105 หอ้งดนตรี     

      โถงเอนกประสงค ์    3108 

          

          

    หอ้ง 
ประชาสัมพนัธ์ 

3101 

  
หอ้งเสื้อผา้ 

3104       

    

หอ้งปิงปอง 
3102 

  

      หอ้งเกบ็คอมฯ 
3103     ใตบ้นัได 

    3105   

  

ชั้น 1 

หอ้งตู ้2 
3210 

ประตูบนัได    
หอ้ง Study 3 

3207 
     

หอ้งตู ้1 
3209 

หอ้งนํ้า 
3208 

   

   
หอ้ง Study 2 

3206        

       หอ้งคอมพิวเตอร์ 3205 

       หอ้งทีวี 3204 

      หอ้ง Study 1 
3203 

      

        

หอ้งพกั
ผูอ้าํนวยการ 
3201 

    
หอ้งพยาบาล 
3202 

  

      

    บนัได 
 

ชั้น 2 
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อาคารจอห์นปอล ที่ 7 (หอโต) ต่อ

ระเบียง 
ตากผา้ 

ประตูหลงั     

        

หอ้งนํ้า 
3306 

     

หอ้งนอนรวม 

    3305 

        

         

    หอ้งเกบ็ที่นอน 
3303 

 หอ้งพกัรับแขก 
3304 

      

    

หอ้งพกั 
มาสเตอร์ 
3302 

  

หอ้งพกั 
บาทหลวง 
3301 

      

      

    บนัได 
 

ชั้น 3 

  ประตูหลงั    

 
หอ้งนํ้า 
3405 

     

      

 หอ้งนอน 
 
3403     

        

         

        

        
    

หอ้งพกั 
มาสเตอร์ 
3402 

  

หอ้งพกั 
มาสเตอร์ 
3401 

      

      

    บนัได 
 

ชั้น 4 
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อาคารสหการ

 
 
 
         B103 
                    สหการ 

 
B102 

โยธวาธิต (สหการเดิม) 

 
 
 

 
B101 

โยธวาธิต 
(ธนาคารเดิม) 

 
 
 

B104 
คลงัสหการ 

B105 
การงาน EP 
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อาคารคาเบรียล ชั้น 1-2 
 หอ้งอธิการ 

โถงดา้นหนา้ 
หอ้งธุรการ 

2101 2102 

หอ้งเรียน อ.1/1      หอ้งวชิาการ 2103 

2117      หอ้งพยาบาล 2104 

หอ้งเรียน อ.1/2      หอ้งเรียน อ.2/1 

2116      2105 

หอ้งเรียน อ.1/3      หอ้งเรียน อ.2/2 

2115      2106 

หอ้งเรียน อ.1/4      หอ้งเรียน อ.2/3 

2114      2107 

หอ้งเรียน อ.1/5      หอ้งเรียน อ.1/J 

2113      2108 

หอ้งเรียน อ.1/6      หอ้งเรียน อ.1/S 

2112      2109 

หอ้งเกบ็ของ 
โถงดา้นหลงั 

หอ้งโภชนา  1 

2111 2110 

ชั้น 1 

หอ้งนํ้ารวม 
หอ้งประชุม  1  2201 

หอ้งประชุม  2 

2218 2202 

หอ้งเรียน อ.3/1      หอ้งเรียน อ.2/4 
2217      2203 

หอ้งเรียน อ.3/2      หอ้งเรียน อ.2/5 

2216      2204 

หอ้งเรียน อ.3/3      หอ้งเรียน อ.2/6 
2215      2205 

หอ้งเรียน อ.3/4      หอ้งเรียน อ.2/7 
2214      2206 

หอ้งเรียน อ.3/5      หอ้งเรียน อ.3/7 

2213      2207 

หอ้งเรียน อ.3/6      หอ้งเรียน อ.3/8 
2212      2208 

หอ้งนํ้ารวม 
หอ้งศูนยก์ิจกรรม  2210 

หอ้งโภชนา  2 

2211 2209 
ชั้น 2 
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อาคารคาเบรียล ชั้น 3-4 
 หอ้งนํ้ารวม หอ้งดนตรี - นาฎศิลป์  

2301 
หอ้งเกบ็ของ 

2315 2302 

หอ้ง       หอ้งภาษา 
สมุด      2303 

2314      หอ้งจริยะ 

       2304 

หอ้งเรียน d      หอ้ง  
2313      Minitheater 

หอ้งเรียน c      2305 
2312        

หอ้งเรียน b      หอ้ง  

2311      Computer 

หอ้งเรียน a      2306 
2310        

หอ้งนํ้ารวม 
หอ้งกิจกรรมหอพกั 2308 

หอ้งเกบ็ของ 

2309 2307 
ชั้น 3 

2414 หอ้งทีวีนกัเรียนประจาํ  
2401 

หอ้งคอมฯ  2402 

    

หอ้งพกัครูหอ      หอ้งเรียน 
2413      2403 

หอ้งนอนอนุบาล        

ประถม        
2412        

หอ้งนอนป.6 - ม.2        

2411      หอ้งแต่งตวัมธัยม 
       2404 

หอ้งนอนม.3-4        

2410      หอ้งแต่งตวัอนุบาล 

หอ้งแปรงฟัน      ประถม 
2409      2405 

2408 
หอ้งอาบนํ้า  2407 

2406 

    
ชั้น 4 
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อาคารราฟาแอล 

 
 
   

หอ้งอาบนํ้า 

บนัได 

หอ้งนอน หอ้งนอน หอ้งนอน   
หอ้ง 
ดูทีว ี หอ้งวา่ง หอ้งวา่ง หอ้งตากผา้ 

3301 3302 3303 3304   3305 3306 3307 3308 

หอ้งนอน หอ้งนอน หอ้งสตอ๊กสหการ 1   หอ้งสตอ๊กสหการ 2 หอ้งวา่ง 

3201 3202 3203   3204 3205 

หอ้งเกบ็ของ โรงครัว หอ้งอธิการ 

3101 3102 3103 

                      

             
             

      3104      
                      

หอ้งสหการ หอ้งอาหารครู  1 ทาง หอ้งอาหารครู  2 
3107 3106 เดิน 3105 
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อาคารมีคาแอล 
 

        

Service 
 

1606 
ศลิปะ/นาฏศลิป์ 

1607 

สมดุมัธยม 
 

1608 

ประชมุ 3 
 

1609        

6 

หอ้
งนํ้
า 

16
01

 

ดนตรไีทย 
1602 Com 11603 

S
er

ve
r1

60
4 Com 2 

1605 
        

วทิย ์1 
1610 

วทิย ์2 
1611 

วทิย ์3 
1612 หอ้

งนํ้
า 

16
13

 

=                               

 

        กจิ
กร
รม

 1
 

15
07

 

1508 
ม.4/7  
ภาษา 
1509 

ม.4/8 
คํานวณ 
1511 

ม.4/9  
วทิย ์
1512 

ม.4/10 
วทิย ์
1513 

เก็บของ 

อา
จา
รย
์

พเิ
ศษ

 
15

14
 

       

5 

หอ้
งนํ้
า 

15
01

 

พักคร ู3 
1502 

ม.5/7 
ภาษา 
1504 

ม.5/8 
คํานวณ 
1505 

ม.5/9 วทิย ์
1506 ศนูยค์ณติ  

       

ม.6/9 
วทิย ์
1515 

ม.6/8 
คํานวณ 
1516 

ม.6/7 
ภาษา 
1517 

ศนูยส์ือ่ 
 

1518 

พักคร ู2 
 

1519 หอ้
งนํ้
า 

15
20

 

                                

 

 
        พทุธ 

1407 
ม.3/8  
(In) 

1408 

ม.3/9 
 

1409 

ม.3/10 
 

1410 

ม.3/11 
 

1411 

ม.3/12 
 

1412 

แนะแนว 
 

1413 แน
ะแ
นว

 
14

14
 

       
 

4 

หอ้
งนํ้
า 

14
01

 

Lab  
วทิย ์
1402 

ม.1/11  
(In) 

1403 

ม.1/12 
 

1404 

ม.1/13 
 

1405 

ม.1/14 
 

1406 
       

ม.2/9 (In) 
 

1415 

ม.2/10 
 

1416 

ม.2/11 
 

1417 

ม.2/12 
 

1418 

พักคร ู1 
 

1419 หอ้
งนํ้
า 

14
20

 

                               

 

         ครู
ต่า
งช
าติ

 
13
07

 Room 1 
 

1308 

Room 2 
 

1309 

Room 3 
 

1310 

Room 
4 
 

1311 

Room 5 
 

1312 

Room 6 
 

1313 ครู
ต่า
งช
าติ

 
13

14
 

       

3 

หอ้
งนํ้
า 

13
01

 

ป.6/9 (In) 
 

1302 

ป.6/10 
 

1303 

ป.6/11 
 

1304 

ป.6/12 
 

1305 

Com 3 
 

1306 
       

ICT 
1315 

Room 7 
 

1316 

Room 8 
 

1317 

Room 9 
 

1318 

Room 10 
 

1319 หอ้
งนํ้
า 

13
20

 

                                

 

         เน
ตร
นา
ร ี

12
07

 ป.4/9 
 

1208 

ป.4/8 (In) 
 

1209 

ป.3/10 
 

1210 

ป.3/9 
 

1211 

ป.3/8 
 

1212 

ป.3/7 
(In) 

1213 1214       

2 

หอ้
งนํ้
า 

12
01

 

ป.5/10 
 

1202 

ป.5/9 
 

1203 

ป.5/8 
(In) 

1204 

ป.4/10 
1205 

วัดผล 
 

1206 
      

ป.2/11 
 

1215 

ป.2/10 
 

1216 

ป.2/9 
 

1217 

ป.2/8(In) 
1218 

ป.1/9 
 

1219 หอ้
งนํ้
า 

12
20

 

                               

 

         ผูจ้ั
ดก
าร

 
11

04
 

คร
ใูห
ญ

 ่
11

05
 

ปร
ะช
มุ 

1 
11

06
 

การเงนิ-บญัช ี
1107 หอ้งโถง 

ปร
ะช
าส
มัพั
นธ

 ์

ธรุ
กา
ร 

1
1

08
 วชิาการ / 

ทะเบยีนวดัผล 
1109 ปริ้

นท
ง์า
น 

11
10

 

   

1 

หอ้
งนํ้
า 

11
01

 

พยาบาล
1102 

หอ้งสมดุ 
1103          

ปกครอง 
1111 พัฒ

นา
 

จร
ยิธ
รร
ม 

11
12

 

พัฒ
นา

 
จร
ยิธ
รร
ม 

11
13

 

คํา
สอ
น 

1
1

14
 ป.1/7 

(In) 
1115 

ป.1/8 
(In) 

1116 หอ้
งนํ้
า 

11
17
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อาคารสามเณราลยันกับุญยอแซฟ (สาํนกังาน 4 ชั้น) 
 

พกัพระสงฆ5์ 
09401 

(คพ.ยอดชาย) 

พกัพระสงฆ6์ 
09402 

(คพ.ยอดชาย) 

นอนสามเณร ม.ตน้ (ม.1-3) 
09403 

(คพ.ยอดชาย) 

นอนสามเณร ม.ปลาย (ม.4-6) 
09404 

 

สุขา 
09405

(คยอดชาย) 

พกัพระสงฆ3์ 
09305 

(คพ.ยอดชาย) 

พกัพระสงฆ4์ 
09306 

(คพ.อธิการ) 

ทาํงานอธิการ 
09307 

(คพ.ยอดชาย) 

เรียน ม.4 
09308 

(คพ.ยอดชาย) 

เรียน ม.6 
09309 
(คพ.ยอดช 

เรียน ม.5 
09310 
(คพ.ยอดช 

คอมพิวเตอร์ 
09301 
(คพ.ยอดช 

เรียน ม.2-3 
09302 
(คพ.ยอดช 

เรียน ม.1 
09303 
(คพ.ยอด 

สุขา 
09304 

(คยอดชาย) 

พกัพระสงฆ1์ 
09201 

 (คพ.ยอดชาย) 

พกัพระสงฆ2์ 
09202 

(คพ.ยอดชาย) 

ประชุม 
09203 

(คพ.ยอดชาย) 

เกบ็ของ 
09204 

(คพ.ยอดชาย) 

อบรม + 
มิสซากลุ่ม 

09205 
(คพ.ยอดชาย) 

ตู ้ม.1 
09206 

(คพ.ยอดชาย) 

ตู ้ม.2 
09207 

(คพ.ยอดชาย) 

ตู ้ม.3 
09208 

(คพ.ยอดชาย) 

สหการ 
09209 

(คพ.ยอดชาย) 

ตู ้ม.4 
09210 

(คพ.ยอดชาย) 

ตู ้ม.5 
09211 

(คพ.ยอดชาย) 

ตู ้ม.6 
09212 

(คพ.ยอดชาย) 

สุขา 
09213 

(คยอดชาย) 

อาหารพระสงฆ ์
09101 อาหารสามเณร อาบนํ้า ม.ตน้ 

09114 
อาบนํ้า ม.ปลาย 

09113 
สุขา 

09112 

รับแขก
09102 

สุขา 
09103 

สุขา 
09106 ประชาสมัพนัธ์ 

09105 09107 มุมหนงัสือ 
พิมพ ์

ทีว ี
09108 

กีฬา 
09109 

ตดัผม 
09110 

สุขา 
09111 ทาํงาน

อธิการ09104 
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อาคารมารีอา (อาคารใหม่) 
 

พกัพระสงฆ ์9 
0N401 

พกัพระสงฆ ์10 
0N402 

พกัพระสงฆ ์11 
0N403 

สุขา 
0N404 

นอนเณร ม.ปลาย 
0N405 

พกัพระสงฆ ์8 
0N301 

(คพ.อดิศกัดิ์) 

พยาบาล 
0N302 

สุขา 
0N303 

ตูม้าสเตอร์ 
0N304 

นอนมาสเตอร์ 
0N305 

พกัพระสงฆ ์7 
0N202 (คพ.สมหมาย) 

วดันอ้ย (มิสซากลุ่ม) 
0N203 

พิธีกรรม/ศาสนสมัพนัธ์ 

0N204 สุขา 
0N205 

เรียนมาสเตอร์ 
0N206 

ดนตรี 
0N207  

สมุด    0N201 

นนัทนาการ 
0N101 

สนุกเกอร์ 
0N102 

ระเบียง 
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อาคารวดันอ้ยนกับุญยอแซฟ (วดับา้นเณร) 

 

วดันอ้ยนกับุญยอแซฟ 
0Q201 

 

ประชุมรวม 
0Q101 

 

 

ควบคุม 
เครื่องเสียง 

0Q102 
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อาคารหอพกั (เลก็) 3 ชั้น 

หอ้งนอน 
D301 

หอ้งพกัครู 
D302 

หอ้งนํ้า 
D303 

หอ้งคอมพิวเตอร์ 
D201 

หอ้งพกัผอ่น ดูทีว ี
D202 

สุขา 
D203 

หอ้งพกัครู 1 
D204 

หอ้งพกัครู 2 
D205 

หอ้งพกัครู 3 
D206 

หอ้งนํ้า 
D207 

หอ้งอ่านหนงัสือ 
ซิสเตอร์ 

D101 

หอ้งซิสเตอร์ 
D102 

หอ้ง ป.1 
D103 

หอ้ง ป.2 
D104 

หอ้ง ป.3 
D105 

หอ้ง
ประชาสมัพนัธ์ 

D106 

หอ้ง ป.4 
D107 

หอ้ง ป.5 
D108 

หอ้ง ป.6 
D109 

หอ้งนํ้า 
D110 

 

อาคารบา้นพกัซิสเตอร์ 

หอ้งซิสเตอร์ 1 
U201 

หอ้งซิสเตอร์ 2 
U202 

บนัได 
หอ้งซิสเตอร์ 3 

U203 
หอ้งซิสเตอร์ 4 

U204 

หอ้งรับแขก 
U101 

หอ้งอธิการ 
U102 

บนัได 
วดันอ้ย 
U103 

หอ้งพกัผอ่น 
U104 

 
 
 

ศาลากลางนํ้า 
U105 

ที่จอดรถ 
U106 


