ข้อมูลด้านบริหาร
ผู้บริหาร นางสาวยุภี กิจเจริญ
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษาสถาบัน Centro Escolar University
ประเทศฟิลิปปินส์ ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จนถึงปัจจุบัน รวมเวลา 6 ปี
ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับตาแหน่ง) จานวน 8 ท่าน
1.นางปวีณา รอดรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ
2.นางสาวอัจฉรา อ๊อกกังวาล หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
3.นายกฤชธนา จินตนาพรศิริ หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยม
4.นางเกษร์อุบล ปักสมัย หัวหน้าวิชาการระดับประถม
5.นางสาวยุพร วนาดอนพิศาล หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
6.นางสาวพาณี กิจสมัคร หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
7.นางรัสรินทร์ เอนกกุลพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
8.นางสาวจิติมา มณฑาศวิน หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

ประวัติด้านการบริหาร
พ.ศ. 2524 :

แมร์หลุยส์ กิจเจริญ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/อาจารย์ใหญ่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
แมร์หลุยส์ กิจเจริญ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จากพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ โปรดเกล้ า ฯ
พระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
พ.ศ. 2524 :

เซอร์โปลา มีโอเซค อธิการิณีได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น “LE CHEVALIER” จาก
รัฐบาลฝรั่งเศส
เซอร์โปลา มีโอเซค อธิการิณีของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น
“LE CHEVALIER” จากรัฐบาลฝรั่งเศส ในโอกาสที่ทาคุณประโยชน์ การสอนภาษาฝรั่งเศสให้นักเรียนไทยรู้
ภาษาฝรั่งเศสอย่างแตกฉาน
พ.ศ. 2531 : แมร์หลุยส์ กิจเจริญ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เมื่อ พ.ศ. 2531 แมร์หลุยส์ กิจเจริญ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. 2532 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย เข้ารับพระราชทานบัตรเกียรติคุณและโล่รางวัล
ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2532 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2540 :

เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับเกียรติบัตร

ได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิ ทยาลัย Cambridge จากการสอบ Advanced English ได้รับ
ประกาศนียบัตรจาก University of Kent in Canterbury และ Teacher ,Training & English for
Adults
พ.ศ. 2541 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับประกาศนียบัตร
ได้รับประกาศนียบัตร จาก Franciscan Study Centre Canterbury
พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับเกียรติบัตร
ได้รับเกียรติบัตร จาก คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
พ.ศ. 2547 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับเกียรติบัตร
ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านการอบรมหลักสูตร “การบริหารและการวางแผนเชิงกลยุทธ์สาหรับ
องค์กรรุ่นที่ 12” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
ได้รับเกียรติบัตรจากมูลนิธิการศึกษา และวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย- นานาชาติ AFS Hungary
ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
“12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”
ได้รับเกียรติบัตรจากการร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
พ.ศ. 2548 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับประกาศนียบัตร
ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ “12 สิงหา
พระบรมราชินีนาถ”
ได้รับเกียรติบัตรจากการร่วมกิจกรรม First Thai –Chinese Youth Camp 2005
พ.ศ. 2549 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับเกียรติบัตร
ได้รับใบรับรองระบบการจัดการ โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
ได้รับวุฒิบัตรจากการร่วมสัมมนาวิชาการในหลักสูตรการบริหารด้านการศึกษาแบบมืออาชีพ
ได้รับเกียรติบัตร จากการเข้าร่วม “โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี 2549 จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
พ.ศ. 2549 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับประกาศนียบัตร
ได้รับเกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการจัดงานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมในประเทศไทย จากสภา
พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารโรงเรียน ผู้มีผลงานดีเด่น จากสานักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 1
ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้ารับการอบรมพระคัมภีร์ “เพลงสดุดี” จากชมรมอธิการิณีเจ้าคณะ
แห่งประเทศไทย และประเทศลาว
พ.ศ. 2550 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับเกียรติบัตร
ได้รับเกียรติบัตรจากรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

พ.ศ. 2551 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับการประดับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ได้รับใบประกาศนียบัตรและการประดับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติกิตติมศักดิ์ การต่อต้านการก่อ
การร้ายของสานักงานตารวจแห่งชาติ
พ.ศ. 2551 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย เข้าร่วมพิธีรับมอบใบรับรองระบบการจัดการ
เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย นางสาวนันทา หงวนตัด นางเกษร์อุบล ปักสมัย นางศิริพร ใจเพ็ชร์
นางรัสรินทร์ เอนกกุลพิพัฒน์ นางสาวอรทัย ธาดารัตนกุล นางสาวสมพร มาลัยศรี นางสาวชุลีพร
เพียรช่าง นางสาวจุฑารัตน์ โล่ตระกูลวัฒน์ เข้าร่วมพิธีรับมอบใบรับรองระบบการจัดการ จัดโดย
สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ณ ห้องเรดิสัน บอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมเรดิสัน (ถนนพระราม 9)
พ.ศ. 2553 :

เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย ได้มอบหมายให้ เซอร์ลิลี่ นิลเขต และ นางเกษร์อุบล ปักสมัย
เป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณผู้ทาคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาเอกชน
เซอร์ลิลี่ นิลเขต และ นางเกษร์ อุบล ปักสมัย เป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณผู้ทาคุณประโยชน์ต่อ
การจัดการศึกษาเอกชน ในงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน ณ อาคาร
ชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย ได้รับโล่รางวัล การบริหารจัดการดีเด่น สังกัดสานัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เซอร์ ว าเลนติน มุ่ งหมาย เข้ ารับโล่ รางวัล โรงเรียน ที่มีก ารบริ ห ารจั ดการดีเด่น สั งกั ดส านั ก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 19
มกราคม พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับโล่เชิดชูเกียรติ โรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา
เซอร์ ว าเลนติ น มุ่ ง หมาย ได้ ม อบหมายให้ นางรั ส ริ น ทร์ เอนกกุ ล พิ พั ฒ น์ นางศิ ริ พ ร
ใจเพ็ชร์ นางเกษร์อุบล ปักสมัย นางสาวสมพร มาลัยศรี และ นางสาวนันทา หงวนตัด เป็นตัวแทนรับโล่
เชิดชูเกียรติโรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา ณ เวทีกลางแจ้ง สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.
2555
พ.ศ. 2555 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย รับมอบโล่ขอบคุณจากกองทัพภาคที่ 1
เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย เข้ารับโล่ขอบคุณ ในการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกาลัง
พลที่ป ฏิบั ติห น้ าที่ช่ว ยเหลื อผู้ ป ระสบอุทกภัย จากพลโทอุดมเดช สี ต บุตร แม่ทัพภาคที่ 1 ณ ห้ อ ง
อเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลมาตรฐานโรงเรียนดีเด่น
ด้านพลังงานระดับ 5 ดาว
เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย ได้มอบหมายให้ เซอร์ลิลี่ จีรภา นิลเขต ครูธนภัทร ฟูมี ครูนลทพร
แสนชรา ครูจิรัชญา อาจวงศา และตัวแทนนักเรียนแกนนา จานวน 3 คน คือ เด็กหญิงญาณนภา

ขจิตวรพันธ์ เด็กหญิงวริศรา สุขศรี เด็กหญิงอนัญพร จุนเจือจาน เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลมาตรฐาน
โรงเรียนดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท โครงการ ENERGY MASTER
AWARD (บุคลากรดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน) จากการไฟฟ้านครหลวง ณ โรงละครอักษรา คิงพาว
เวอร์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556 : เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย เข้ารับโล่รางวัลมาตรฐานโรงเรียนดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ
5 ดาว
โครงการ ENERGY MASTER AWARD จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ ณ สานักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556
พ.ศ. 2558 : เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ รับเกียรติบัตรและโล่
เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ ได้มอบหมายให้ เซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คาแดง และผู้แทนครู เข้า รับ
เกียรติบัตรพร้อมโล่ จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นโรงเรี ยนเอกชนประเภท
สามัญศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.
2558
พ.ศ. 2558 : เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ รับเกียรติบัตร
เซอร์ เ ซเลสติ น า กิ จ เจริ ญ มอบหมายให้ นางสาวนั น ทา หงวนตั ด เข้ า รับ เกี ยรติ บัต ร As
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14-16 October 2015 จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 15
ตุลาคม พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559 : เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ รับเกียรติบัตรรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น
ด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว สมัยที่ 3
เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวพาณี กิจสมัคร นางสาวสมพร มาลัยศรี และ
ตัวแทนนักเรียนแกนนา เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว สมัย
ที่ 3 พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท โครงการ ENERGY MASTER AWARD จากการไฟฟ้านครหลวง ณ
โรงแอมบาสเดอร์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559 : เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ รับเกียรติบัตร
เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ มอบหมายให้ เซอร์มารี กันดิ๊ด ว่องไว เซอร์เทเรซา เกศแก้ว
พรรณเชษฐ์ และนางเกษร์ อุ บ ล ปั ก สมั ย เข้ า รั บ เกี ย รติ บั ต รผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กาหนด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเหรียญทอง
ชั้น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 3 ได้ รั บ เหรี ย ญเงิ น และชั้ น มั ธ ยมศึก ษาปีที่ 6 ได้ รับ เหรี ย ญทองแดง เมื่ อ วัน ที่ 1
ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560 : เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ รับโล่รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น
ด้านพลังงานระดับ 5 ดาว สมัยที่ 3
เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวพาณี กิจสมัคร นางสาวสมพร มาลัยศรี และ
ตัวแทนนักเรียนแกนนา โครงการ ENERGY MASTER AWARD เข้ารับโล่ประทานรางวัล จากพระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ โรงแรมคอนราด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

