ข้อมูลพืน้ ฐานของสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
ชื่อโรงเรียนยอแซฟพิจติ ร ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 80 ตำบลท่ำหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจติ ร
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน โทรสำร 056650599 E- mail ; josephphichit@
hotmail.com website www.josephphichitschool.ac.th
1.2 ได้รบั อนุ มตั จิ ดั ตัง้ เมือ่ วันที่ 16 พฤษภำคม 2540
1.3 เปิ ดสอนระดับชัน้ ก่อนประถมศึกษำ ถึงระดับชัน้ มัธยมศึกษำตอนต้น
1.4 เนื้อที่ 6ไร่ 2 งำน 97 ตำรำงวำ
1.5 เฃตพืน้ ทีบ่ ริกำร สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำพิจติ ร เขต 1
1.6 ประวัตโิ รงเรียน
โรงเรียนยอแซฟพิจติ ร เป็ นโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 80 หมู่ 8 ถนนพิจติ ร – ตะพำนหิน ตำบลท่ำหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจติ ร
รหัสไปรษณีย์ 66000 โทรศัพท์ 056-650599 โทรสำร 056-650599 Website
www.josephphichitschool.ac.th เป็ นโรงเรียนคำทอลิกของสภำกำรศึกษำแห่งประเทศไทย ในควำม
รับผิดชอบของฝ่ ำยกำรศึกษำสังฆมณฑลนครสวรรค์ เปิ ดทำกำรสอนตัง้ แต่ระดับก่อนประถมศึกษำ ในปี
กำรศึกษำ 2540 ปั จจุบนั บริหำรงำนโดย บำทหลวง ประเสริฐ สิทธิ เป็ นผูร้ บั ใบอนุญำต และ นำงสำว
บุญชอบ หัวใจ เป็ นผูจ้ ดั กำรโรงเรียน และ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียน มีครู 74 คน มีนกั เรียน 1,381 คน
มีอำคำรเรียน 3 หลัง คือ อำคำรเรียนยอแซฟเป็ นอำคำร 2 ชัน้ ระดับก่อนประถมศึกษำมี 10
ห้องเรียน และอำคำรเรียนเซนต์เมรีเ่ ป็ นอำคำรเรียนอเนกประสงค์ 4 ชัน้ ระดับประถมศึกษำมี 22
ห้องเรียน และอำคำรซำงตำครุส้ เป็ นอำคำรระดับมัธยมศึกษำ ตอนต้น มี 6 ห้องเรียน ซึง่ โรงเรียนได้
พัฒนำกำรศึกษำภำยใต้ปรัชญำของโรงเรียน “คุณธรรม นำควำมรู”้ คือ กำรพัฒนำคนให้เป็ นคนสมบูรณ์
ทัง้ ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์และสังคม โดยมุง่ หวังให้อยูใ่ นสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข

แผนที่โรงเรียน

โครงสร้างการบริ หาร

โรงเรียนยอแซฟพิจติ ร แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเป็ น 4 แผนงำน ได้แก่ แผนงำนบริหำรวิชำกำร แผนงำนบริหำรงบประมำณ แผนงำนบริหำรบุคคล
แผนงำนบริหำรทัวไป
่ ซึง่ ผูบ้ ริหำรยึดหลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม

พันธกิ จ
1.พัฒนำผูเ้ รียนให้มคี ุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมทีพ่ งึ ประสงค์
2.พัฒนำคุณภำพผูเ้ รียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนสู่คุณภำพระดับสำกลตำมศักยภำพ
3.พัฒนำคุณภำพผูเ้ รียนเสริมทักษะพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญำ
4.พัฒนำคุณภำพบุคลำกรมีควำมรูต้ ำมมำตรฐำนวิชำชีพและสร้ำงขวัญกำลังใจในกำร
ปฏิบตั งิ ำน
5.พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสู่โรงเรียนมำตรฐำนสำกล
6.พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมให้มคี ุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน
คุณภำพกำรศึกษำ
7.ส่งเสริมกำรดำเนินชีวติ ตำมหลักปรัชญำศรษฐกิจพอเพียง
8.พัฒนำทรัพยำกรด้ำนกำรศึกษำ แหล่งกำรเรียนรูใ้ ห้เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
9.ส่งเสริมนักเรียนอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม ประเพณีไทย รักษำสิง่ แวดล้อมและพลังงำน
10.ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสำคัญ
กลยุทธ์ของสถานศึกษา
1. ปลูกฝั งนักเรียนให้มคี ุณธรรม – จริยธรรม มีคุณลักษณะพึงประสงค์ 8 ประกำร นำ
หลักธรรมคำสอนของศำสนำทีต่ นนับถือเป็ นแนวทำงปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจำวัน
2. ส่งเสริมควำมเป็ นเลิศทำงวิชำกำร ด้ำนคณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์ มีทกั ษะ
กำรคิด กำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรสื่อสำร มีสุนทรียภำพ ด้ำนศิลปะ ดนตรีและกีฬำ สู่มำตรฐำนสำกล
3. เสริมทักษะพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ
4. พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอนเน้นผูเ้ รียนเป็ นสำคัญ
5. ส่งเสริมนักเรียนให้มสี ุขลักษณะนิสยั ทีด่ ี ร่ำงกำยแข็งแรงและมีสุขภำพจิตดี
6. สร้ำงจิตสำนึกรักควำมเป็ นไทยปฏิบตั ติ นตำมขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนอนุรกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยำกรและรักษำสิง่ แวดล้อม
7. ปรับปรุงอำคำรสถำนที่ และจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อม แหล่งเรียนรูใ้ ห้เอือ้ ต่อกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้
8. พัฒนำบุคลำกรให้มคี วำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำง มีประสิทธิภำพ
9. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มปี ระสิทธิภำพ
10. ส่งเสริมกำรน้อมนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรดำเนินชีวติ

เป้ าหมาย
1.ผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมทีพ่ งึ ประสงค์
2.นักเรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนสู่คุณภำพระดับสำกลตำมศักยภำพ
3.บุคลำกรมีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพและมีขวัญกำลังใจในกำรปฏิบตั งิ ำน
4.พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสู่โรงเรียนมำตรฐำนสำกล
5.โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม
6.นักเรียนสำมำรถนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็ นแนวทำงในกำรดำรงชีวติ
7.โรงเรียนมีอำคำรสถำนที่ แหล่งเรียนรูแ้ ละทรัพยำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงเพียงพอและใช้ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด
8.ผูเ้ รียนเห็นคุณค่ำและร่วมอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและรักษำสิง่ แวดล้อมและพลังงำน
9.สถำนศึกษำมีหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสำคัญและสอดคล้องกับ
กำรศึกษำของชำติ

คติ พจน์

:

สัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

คาขวัญโรงเรียน

:

คุณธรรมนาการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

ต้นไม้ประจาโรงเรียน :

ต้นชมพูพนั ธุท์ ิ พย์

อักษรย่อโรงเรียน

:

ย.พ.

สีประจาโรงเรียน

:

สีเขียว – สีขาว
สีเขียว หมำยถึง ควำมเจริญงอกงำม
สีขาว

หมำยถึง ควำมบริสุทธิ ์

ตราประจาโรงเรียน มีความหมายดังนี้

๑. รูปนักบุญยอแซฟ เป็ นเครือ่ งหมำยหรือตรำประจำโรงเรียนยอแซฟพิจติ ร นักบุญยอแซฟ ทรง
อุม้
พระเยซูไว้ในอ้อมแขนด้วยควำมรัก ควำมเอำใจใส่เหมือนดังครูทโ่ี อบกอดลูกศิษย์ดว้ ยควำม
รักและอบอุ่น
๒. ช่อมะกอก หมำยถึง ชัยชนะ กำรดำรงชีวติ ในสันติสุข
๓. วงกลม หมำยถึง โลก ซึง่ นักบุญยอแซฟยังอยู่ท่ำมกลำงโลก เพื่อคุม้ ครอง ช่วยเหลือมนุษย์
ทุกคน

วิ สยั ทัศน์ ผบ้ ู ริ หาร พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สู่ควำมเป็ นเลิศทำงวิชำกำร บนพืน้ ฐำนควำมเป็ นไทย
วิ สยั ทัศน์ (VISION)
บริหำรจัดกำรดี นักเรียนมีคุณภำพ เก่ง ดี มีสุข บนพืน้ ฐำนควำมเป็ นไทย น้อมนำหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สะท้อนจิตตำรมณ์พระวรสำร สู่มำตรฐำนสำกล
พันธกิ จ (MISSION)
1. พัฒนำผูเ้ รียนให้มคี ุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมทีพ่ งึ ประสงค์
2. พัฒนำคุณภำพผูเ้ รียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนสู่คุณภำพระดับสำกลตำม
ศักยภำพ
3. พัฒนำคุณภำพบุคลำกรมีควำมรูต้ ำมมำตรฐำนวิชำชีพและสร้ำงขวัญกำลังใจในกำร
ปฏิบตั งิ ำน
4.พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสู่โรงเรียนมำตรฐำนสำกล

5.พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมให้มคี ุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน
คุณภำพกำรศึกษำ
6.ส่งเสริมกำรดำเนินชีวติ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
7.พัฒนำทรัพยำกรด้ำนกำรศึกษำ แหล่งกำรเรียนรูใ้ ห้เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
8.ส่งเสริมนักเรียนอนุ รกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม ประเพณีไทย รักษำสิง่ แวดล้อมและพลังงำน
9.ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ น
สำคัญ

เอกลักษณ์
“ โรงเรียนวิ ถีคริ สต์ ยึดหลักคาสอนของพระเยซู ด้านความรัก ความเมตตา การให้อภัย ความ
ยุติธรรมและสันติ ”
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์ตาม (จิ ตตารมณ์ พระวรสาร)
ประเด็นการพิ จารณา
1.
2.
3.
4.
5.

ผูเ้ รียนดำเนินชีวติ ตำมควำมเชื่อและศีลธรรมทำงศำสนำ (ทีต่ นนับถือ)
มีวจิ ำรณญำณทีด่ ี มีจติ สำนึกทีด่ เี พื่อสร้ำงสังคมทีด่ ี
มีจติ วิญญำณแห่งควำมรัก มีควำมสัมพันธ์ทด่ี แี ละมิตรภำพกับทุกคน
มีควำมตระหนักและรับผิดชอบร่วมกับผูอ้ ่นื ในสังคม
มีชวี ติ ร่วมกันกับผูอ้ ่นื อย่ำงสันติ

อัตลักษณ์
ควำมมีระเบียบวินัย
คาอธิ บาย
หมำยถึง นักเรียนมีคุณลักษณะทีแ่ สดงออกถึงกำรปฏิบตั ติ นมีระเบียบวินยั ในกำรเดินแถว กำร
เข้ำแถวและกำรแต่งกำย
ปรัชญา

:

คุณธรรม นาความรู้

คติ พจน์

:

สัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

คาขวัญโรงเรียน

:

คุณธรรมนาการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

ต้นไม้ประจาโรงเรียน :

ต้นชมพูพนั ธุท์ ิ พย์

อักษรย่อโรงเรียน

:

ย.พ.

สีประจาโรงเรียน

:

สีเขียว – สีขาว
สีเขียว หมำยถึง ควำมเจริญงอกงำม
สีขาว

หมำยถึง ควำมบริสุทธิ ์

ตราประจาโรงเรียน มีความหมายดังนี้

๑. รูปนักบุญยอแซฟ เป็ นเครือ่ งหมำยหรือตรำประจำโรงเรียนยอแซฟพิจติ ร นักบุญยอแซฟ ทรง
อุม้
พระเยซูไว้ในอ้อมแขนด้วยควำมรัก ควำมเอำใจใส่เหมือนดังครูทโ่ี อบกอดลูกศิษย์ดว้ ยควำม
รักและอบอุ่น
๒. ช่อมะกอก หมำยถึง ชัยชนะ กำรดำรงชีวติ ในสันติสุข
๓. วงกลม หมำยถึง โลก ซึง่ นักบุญยอแซฟยังอยู่ท่ำมกลำงโลก เพื่อคุม้ ครอง ช่วยเหลือมนุษย์
ทุกคน

วิ สยั ทัศน์ ผบ้ ู ริ หาร พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สู่ควำมเป็ นเลิศทำงวิชำกำร บนพืน้ ฐำนควำมเป็ นไทย
วิ สยั ทัศน์ (VISION)
บริหำรจัดกำรดี นักเรียนมีคุณภำพ เก่ง ดี มีสุข บนพืน้ ฐำนควำมเป็ นไทย น้อมนำหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สะท้อนจิตตำรมณ์พระวรสำร สู่มำตรฐำนสำกล
พันธกิ จ (MISSION)
1. พัฒนำผูเ้ รียนให้มคี ุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมทีพ่ งึ ประสงค์
2. พัฒนำคุณภำพผูเ้ รียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนสู่คุณภำพระดับสำกลตำม
ศักยภำพ
3. พัฒนำคุณภำพบุคลำกรมีควำมรูต้ ำมมำตรฐำนวิชำชีพและสร้ำงขวัญกำลังใจในกำร
ปฏิบตั งิ ำน
4.พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสู่โรงเรียนมำตรฐำนสำกล
5.พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมให้มคี ุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน
คุณภำพกำรศึกษำ
6.ส่งเสริมกำรดำเนินชีวติ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
7.พัฒนำทรัพยำกรด้ำนกำรศึกษำ แหล่งกำรเรียนรูใ้ ห้เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
8.ส่งเสริมนักเรียนอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม ประเพณีไทย รักษำสิง่ แวดล้อมและพลังงำน
9.ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสำคัญ

เอกลักษณ์
“ โรงเรียนวิ ถีคริ สต์ ยึดหลักคาสอนของพระเยซู ด้านความรัก ความเมตตา การให้อภัย ความ
ยุติธรรมและสันติ ”
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์ตาม (จิ ตตารมณ์ พระวรสาร)
ประเด็นการพิ จารณา
1.
2.
3.
4.
5.

ผูเ้ รียนดำเนินชีวติ ตำมควำมเชื่อและศีลธรรมทำงศำสนำ (ทีต่ นนับถือ)
มีวจิ ำรณญำณทีด่ ี มีจติ สำนึกทีด่ เี พื่อสร้ำงสังคมทีด่ ี
มีจติ วิญญำณแห่งควำมรัก มีควำมสัมพันธ์ทด่ี แี ละมิตรภำพกับทุกคน
มีควำมตระหนักและรับผิดชอบร่วมกับผูอ้ ่นื ในสังคม
มีชวี ติ ร่วมกันกับผูอ้ ่นื อย่ำงสันติ

อัตลักษณ์
ควำมมีระเบียบวินัย
คาอธิ บาย
หมำยถึง นักเรียนมีคุณลักษณะทีแ่ สดงออกถึงกำรปฏิบตั ติ นมีระเบียบวินยั ในกำรเดินแถว กำร
เข้ำแถวและกำรแต่งกำย

