
 

 

ข้อมลูพืน้ฐานของสถานศึกษา 
ประวติัโรงเรียน 

     ชื่อโรงเรยีนยอแซฟพจิติร   ตัง้อยูเ่ลขที ่ 80  ต ำบลท่ำหลวง   อ ำเภอเมอืง  จงัหวดัพจิติร  

สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำเอกชน  โทรสำร 056650599 E- mail  ;  josephphichit@ 

hotmail.com  website  www.josephphichitschool.ac.th  

1.2  ไดร้บัอนุมตัจิดัตัง้เมือ่  วนัที ่16 พฤษภำคม  2540 

1.3  เปิดสอนระดบัชัน้ก่อนประถมศกึษำ ถงึระดบัชัน้มธัยมศกึษำตอนตน้ 

1.4  เนื้อที ่6ไร ่2 งำน  97 ตำรำงวำ 

1.5 เฃตพืน้ทีบ่รกิำร ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำพจิติร  เขต 1 

1.6  ประวตัโิรงเรยีน  

 โรงเรยีนยอแซฟพจิติร  เป็นโรงเรยีนในสงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศกึษำเอกชน  

ตัง้อยูเ่ลขที ่ 80  หมู ่ 8  ถนนพจิติร – ตะพำนหนิ  ต ำบลท่ำหลวง  อ ำเภอเมอืง  จงัหวดัพจิติร  

รหสัไปรษณีย ์ 66000  โทรศพัท ์ 056-650599  โทรสำร  056-650599      Website  

www.josephphichitschool.ac.th   เป็นโรงเรยีนคำทอลกิของสภำกำรศกึษำแห่งประเทศไทย ในควำม

รบัผดิชอบของฝ่ำยกำรศกึษำสงัฆมณฑลนครสวรรค ์ เปิดท ำกำรสอนตัง้แต่ระดบัก่อนประถมศกึษำ  ในปี

กำรศกึษำ  2540  ปัจจบุนับรหิำรงำนโดย  บำทหลวง ประเสรฐิ  สทิธ ิ เป็นผูร้บัใบอนุญำต  และ นำงสำว

บุญชอบ  หวัใจ  เป็นผูจ้ดักำรโรงเรยีน และ  ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน    มคีร ู  74 คน  มนีกัเรยีน  1,381  คน 

มอีำคำรเรยีน  3  หลงั  คอื  อำคำรเรยีนยอแซฟเป็นอำคำร  2  ชัน้ระดบัก่อนประถมศกึษำม ี 10  

หอ้งเรยีน  และอำคำรเรยีนเซนตเ์มรีเ่ป็นอำคำรเรยีนอเนกประสงค ์4 ชัน้  ระดบัประถมศกึษำม ี 22  

หอ้งเรยีน  และอำคำรซำงตำครุส้ เป็นอำคำรระดบัมธัยมศกึษำ ตอนตน้ ม ี 6  หอ้งเรยีน  ซึง่โรงเรยีนได้

พฒันำกำรศกึษำภำยใตป้รชัญำของโรงเรยีน “คุณธรรม  น ำควำมรู”้  คอื  กำรพฒันำคนใหเ้ป็นคนสมบรูณ์

ทัง้ดำ้นร่ำงกำย  จติใจ  สตปัิญญำ  อำรมณ์และสงัคม  โดยมุง่หวงัใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยำ่งมคีวำมสุข 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนท่ีโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงสร้างการบริหาร 

 

โรงเรยีนยอแซฟพจิติร แบ่งโครงสรำ้งกำรบรหิำรงำนเป็น 4 แผนงำน  ไดแ้ก่ แผนงำนบรหิำรวชิำกำร  แผนงำนบรหิำรงบประมำณ  แผนงำนบรหิำรบุคคล  

แผนงำนบรหิำรทัว่ไป  ซึง่ผูบ้รหิำรยดึหลกักำรบรหิำรแบบมสี่วนร่วม



 

 

พนัธกิจ  
1.พฒันำผูเ้รยีนใหม้คีุณธรรม จรยิธรรม และค่ำนิยมทีพ่งึประสงค์ 
2.พฒันำคุณภำพผูเ้รยีนตำมมำตรฐำนกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนสู่คุณภำพระดบัสำกลตำมศกัยภำพ 
3.พฒันำคุณภำพผูเ้รยีนเสรมิทกัษะพฒันำกำรดำ้นร่ำงกำย อำรมณ์ จติใจ สงัคม และ

สตปัิญญำ 
4.พฒันำคุณภำพบุคลำกรมคีวำมรูต้ำมมำตรฐำนวชิำชพีและสรำ้งขวญัก ำลงัใจในกำร

ปฏบิตังิำน 
5.พฒันำระบบประกนัคุณภำพภำยในสู่โรงเรยีนมำตรฐำนสำกล 
6.พฒันำระบบกำรบรหิำรจดักำรศกึษำแบบมสี่วนรว่มใหม้คีุณภำพตำมเกณฑม์ำตรฐำน

คุณภำพกำรศกึษำ 
            7.ส่งเสรมิกำรด ำเนินชวีติตำมหลกัปรชัญำศรษฐกจิพอเพยีง 

            8.พฒันำทรพัยำกรดำ้นกำรศกึษำ แหล่งกำรเรยีนรูใ้หเ้พยีงพอต่อกำรจดักำรเรยีนรู้  

   9.ส่งเสรมินกัเรยีนอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรม ประเพณไีทย รกัษำสิง่แวดลอ้มและพลงังำน 

            10.ส่งเสรมิและพฒันำหลกัสตูรและกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส ำคญั 

 

กลยทุธข์องสถานศึกษา 

1.  ปลกูฝังนกัเรยีนใหม้คีุณธรรม – จรยิธรรม มคีุณลกัษณะพงึประสงค ์8 ประกำร  น ำ

หลกัธรรมค ำสอนของศำสนำทีต่นนบัถอืเป็นแนวทำงปฏบิตัใินชวีติประจ ำวนั 

 2.  ส่งเสรมิควำมเป็นเลศิทำงวชิำกำร ดำ้นคณติศำสตร ์ ภำษำองักฤษ  วทิยำศำสตร ์มทีกัษะ

กำรคดิ  กำรใชเ้ทคโนโลยเีพื่อกำรสื่อสำร  มสีุนทรยีภำพ ดำ้นศลิปะ  ดนตรแีละกฬีำ  สู่มำตรฐำนสำกล 

3. เสรมิทกัษะพฒันำกำรดำ้นร่ำงกำย อำรมณ์ จติใจ สงัคม และสตปัิญญำ 
4.  พฒันำหลกัสตูรและกระบวนกำรเรยีนกำรสอนเน้นผูเ้รยีนเป็นส ำคญั   

 5.  ส่งเสรมินกัเรยีนใหม้สีุขลกัษณะนิสยัทีด่ ี  รำ่งกำยแขง็แรงและมสีุขภำพจติดี 

6.  สรำ้งจติส ำนึกรกัควำมเป็นไทยปฏบิตัตินตำมขนบธรรมเนียมประเพณ ี ตลอดจนอนุรกัษ์

ศลิปวฒันธรรม  ทรพัยำกรและรกัษำสิง่แวดลอ้ม 

7.  ปรบัปรงุอำคำรสถำนที ่และจดับรรยำกำศสภำพแวดลอ้ม แหล่งเรยีนรูใ้หเ้อือ้ต่อกำรจดั 

กจิกรรมกำรเรยีนรู ้ 

 8.  พฒันำบุคลำกรใหม้คีวำมรู ้ ควำมสำมำรถในกำรปฏบิตังิำนอยำ่ง มปีระสทิธภิำพ 

9.  พฒันำระบบกำรบรหิำรจดักำรใหม้ปีระสทิธภิำพ 

10.  ส่งเสรมิกำรน้อมน ำหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีงมำใชใ้นกำรด ำเนินชวีติ 



 

 

เป้าหมาย 

1.ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม และค่ำนิยมทีพ่งึประสงค์ 

2.นกัเรยีนมคีุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนสู่คุณภำพระดบัสำกลตำมศกัยภำพ 

3.บุคลำกรมคีุณภำพตำมมำตรฐำนวชิำชพีและมขีวญัก ำลงัใจในกำรปฏบิตังิำน 

4.พฒันำระบบประกนัคุณภำพภำยในสู่โรงเรยีนมำตรฐำนสำกล 

5.โรงเรยีนมกีำรบรหิำรจดักำรแบบมสี่วนรว่ม 

6.นกัเรยีนสำมำรถน ำหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงมำเป็นแนวทำงในกำรด ำรงชวีติ 
7.โรงเรยีนมอีำคำรสถำนที ่แหล่งเรยีนรูแ้ละทรพัยำกรทำงกำรศกึษำอยำ่งเพยีงพอและใชใ้หเ้กดิ

ประโยชน์สงูสุด 

8.ผูเ้รยีนเหน็คุณค่ำและรว่มอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรม ประเพณไีทยและรกัษำสิง่แวดลอ้มและพลงังำน 

9.สถำนศกึษำมหีลกัสตูรและกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส ำคญัและสอดคลอ้งกบั
กำรศกึษำของชำต ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คติพจน์   : สตัยซ่ื์อ  ถือคณุธรรม 

ค าขวญัโรงเรียน  : คณุธรรมน าการศึกษา  เพ่ือพฒันาตนเองและสงัคม 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน : ต้นชมพพูนัธุทิ์พย ์

  

 

 

อกัษรย่อโรงเรียน : ย.พ. 

 สีประจ าโรงเรียน : สีเขียว – สีขาว  

     สีเขียว  หมำยถงึ   ควำมเจรญิงอกงำม 

     สีขาว      หมำยถงึ   ควำมบรสิุทธิ ์

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

ตราประจ าโรงเรียน   มีความหมายดงัน้ี 

 

๑.   รปูนักบญุยอแซฟ   เป็นเครือ่งหมำยหรอืตรำประจ ำโรงเรยีนยอแซฟพจิติร  นกับุญยอแซฟ  ทรง

อุม้      พระเยซไูวใ้นออ้มแขนดว้ยควำมรกั ควำมเอำใจใส่เหมอืนดงัครทูีโ่อบกอดลกูศษิยด์ว้ยควำม

รกัและอบอุ่น 

๒.    ช่อมะกอก   หมำยถงึ   ชยัชนะ  กำรด ำรงชวีติในสนัตสิุข 

๓.   วงกลม   หมำยถงึ   โลก  ซึง่นกับุญยอแซฟยงัอยู่ท่ำมกลำงโลก  เพื่อคุม้ครอง  ช่วยเหลอืมนุษย์

ทุกคน 

 

วิสยัทศัน์ผูบ้ริหาร   พฒันำคุณภำพกำรศกึษำ สู่ควำมเป็นเลศิทำงวชิำกำร บนพืน้ฐำนควำมเป็นไทย 

วิสยัทศัน์ (VISION) 
 บรหิำรจดักำรด ี นักเรยีนมคีุณภำพ เก่ง ด ีมสีุข บนพืน้ฐำนควำมเป็นไทย น้อมน ำหลกั
ปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง  สะทอ้นจติตำรมณ์พระวรสำร  สู่มำตรฐำนสำกล   
พนัธกิจ (MISSION) 

 1. พฒันำผูเ้รยีนใหม้คีุณธรรม จรยิธรรม และค่ำนิยมทีพ่งึประสงค์ 
 2. พฒันำคุณภำพผูเ้รยีนตำมมำตรฐำนกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนสู่คุณภำพระดบัสำกลตำม

ศกัยภำพ 
 3. พฒันำคุณภำพบุคลำกรมคีวำมรูต้ำมมำตรฐำนวชิำชพีและสรำ้งขวญัก ำลงัใจในกำร

ปฏบิตังิำน 
   4.พฒันำระบบประกนัคุณภำพภำยในสู่โรงเรยีนมำตรฐำนสำกล 



 

 

      5.พฒันำระบบกำรบรหิำรจดักำรศกึษำแบบมสี่วนร่วมใหม้คีุณภำพตำมเกณฑม์ำตรฐำน

คุณภำพกำรศกึษำ 

      6.ส่งเสรมิกำรด ำเนินชวีติตำมหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง 

         7.พฒันำทรพัยำกรดำ้นกำรศกึษำ แหล่งกำรเรยีนรูใ้หเ้พยีงพอต่อกำรจดักำรเรยีนรู้  

         8.ส่งเสรมินกัเรยีนอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรม ประเพณไีทย รกัษำสิง่แวดลอ้มและพลงังำน 

         9.ส่งเสรมิและพฒันำหลกัสตูรและกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น

ส ำคญั 

 

เอกลกัษณ์ 

“ โรงเรียนวิถีคริสต์ ยึดหลกัค าสอนของพระเยซู   ด้านความรกั ความเมตตา การให้อภยั ความ

ยติุธรรมและสนัติ ” 

   ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 ผูเ้รียนมีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงคต์าม (จิตตารมณ์พระวรสาร)  

   ประเดน็การพิจารณา 

1. ผูเ้รยีนด ำเนินชวีติตำมควำมเชื่อและศลีธรรมทำงศำสนำ (ทีต่นนบัถอื) 
2. มวีจิำรณญำณทีด่ ี มจีติส ำนึกทีด่เีพื่อสรำ้งสงัคมทีด่ ี 
3. มจีติวญิญำณแห่งควำมรกั มคีวำมสมัพนัธท์ีด่แีละมติรภำพกบัทุกคน  
4. มคีวำมตระหนกัและรบัผดิชอบรว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคม  
5. มชีวีติรว่มกนักบัผูอ้ื่นอย่ำงสนัต ิ

 

 

 

 

 



 

 

อตัลกัษณ์ 

  ควำมมรีะเบยีบวนิัย 

ค าอธิบาย   

 หมำยถงึ นกัเรยีนมคีุณลกัษณะทีแ่สดงออกถงึกำรปฏบิตัตินมรีะเบยีบวนิยัในกำรเดนิแถว   กำร

เขำ้แถวและกำรแต่งกำย 

ปรชัญา   : คณุธรรม  น าความรู้ 

คติพจน์   : สตัยซ่ื์อ  ถือคณุธรรม 

ค าขวญัโรงเรียน  : คณุธรรมน าการศึกษา  เพ่ือพฒันาตนเองและสงัคม 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน : ต้นชมพพูนัธุทิ์พย ์

 

อกัษรย่อโรงเรียน : ย.พ. 

 สีประจ าโรงเรียน : สีเขียว – สีขาว  

     สีเขียว  หมำยถงึ   ควำมเจรญิงอกงำม 

     สีขาว      หมำยถงึ   ควำมบรสิุทธิ ์

 

 

 



 

 

 

 

 

ตราประจ าโรงเรียน   มีความหมายดงัน้ี 

 

๑.   รปูนักบญุยอแซฟ   เป็นเครือ่งหมำยหรอืตรำประจ ำโรงเรยีนยอแซฟพจิติร  นกับุญยอแซฟ  ทรง

อุม้      พระเยซไูวใ้นออ้มแขนดว้ยควำมรกั ควำมเอำใจใส่เหมอืนดงัครทูีโ่อบกอดลกูศษิยด์ว้ยควำม

รกัและอบอุ่น 

๒.    ช่อมะกอก   หมำยถงึ   ชยัชนะ  กำรด ำรงชวีติในสนัตสิุข 

๓.   วงกลม   หมำยถงึ   โลก  ซึง่นกับุญยอแซฟยงัอยู่ท่ำมกลำงโลก  เพื่อคุม้ครอง  ช่วยเหลอืมนุษย์

ทุกคน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วิสยัทศัน์ผูบ้ริหาร   พฒันำคุณภำพกำรศกึษำ สู่ควำมเป็นเลศิทำงวชิำกำร บนพืน้ฐำนควำมเป็นไทย 

วิสยัทศัน์ (VISION) 
 บรหิำรจดักำรด ี นกัเรยีนมคีุณภำพ เก่ง ด ีมสีุข บนพืน้ฐำนควำมเป็นไทย น้อมน ำหลกั
ปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง  สะทอ้นจติตำรมณ์พระวรสำร  สู่มำตรฐำนสำกล   
พนัธกิจ (MISSION) 

 1. พฒันำผูเ้รยีนใหม้คีุณธรรม จรยิธรรม และค่ำนิยมทีพ่งึประสงค์ 
 2. พฒันำคุณภำพผูเ้รยีนตำมมำตรฐำนกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนสู่คุณภำพระดบัสำกลตำม

ศกัยภำพ 
 3. พฒันำคุณภำพบุคลำกรมคีวำมรูต้ำมมำตรฐำนวชิำชพีและสรำ้งขวญัก ำลงัใจในกำร

ปฏบิตังิำน 
    4.พฒันำระบบประกนัคุณภำพภำยในสู่โรงเรยีนมำตรฐำนสำกล 

       5.พฒันำระบบกำรบรหิำรจดักำรศกึษำแบบมสี่วนร่วมใหม้คีุณภำพตำมเกณฑม์ำตรฐำน

คุณภำพกำรศกึษำ 

      6.ส่งเสรมิกำรด ำเนินชวีติตำมหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง 

     7.พฒันำทรพัยำกรดำ้นกำรศกึษำ แหล่งกำรเรยีนรูใ้หเ้พยีงพอต่อกำรจดักำรเรยีนรู ้ 

      8.ส่งเสรมินกัเรยีนอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรม ประเพณไีทย รกัษำสิง่แวดลอ้มและพลงังำน 

      9.ส่งเสรมิและพฒันำหลกัสตูรและกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส ำคญั 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกลกัษณ์ 

“ โรงเรียนวิถีคริสต์ ยึดหลกัค าสอนของพระเยซู   ด้านความรกั ความเมตตา การให้อภยั ความ

ยติุธรรมและสนัติ ” 

   ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 ผูเ้รียนมีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงคต์าม (จิตตารมณ์พระวรสาร)  

   ประเดน็การพิจารณา 

1. ผูเ้รยีนด ำเนินชวีติตำมควำมเชื่อและศลีธรรมทำงศำสนำ (ทีต่นนบัถอื) 
2. มวีจิำรณญำณทีด่ ี มจีติส ำนึกทีด่เีพื่อสรำ้งสงัคมทีด่ ี 
3. มจีติวญิญำณแห่งควำมรกั มคีวำมสมัพนัธท์ีด่แีละมติรภำพกบัทุกคน  
4. มคีวำมตระหนกัและรบัผดิชอบรว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคม  
5. มชีวีติรว่มกนักบัผูอ้ื่นอย่ำงสนัต ิ

 

อตัลกัษณ์ 

  ควำมมรีะเบยีบวนิัย 

ค าอธิบาย   

 หมำยถงึ นกัเรยีนมคีุณลกัษณะทีแ่สดงออกถงึกำรปฏบิตัตินมรีะเบยีบวนิยัในกำรเดนิแถว   กำร

เขำ้แถวและกำรแต่งกำย 


