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 ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียน ธีรศาสตร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗/๓ หมู่ ๑๖  ถนน แสงชูโต ตำบลท่าผา  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ ๐๓๒-๗๔๓-๑๙๒,  โทรสาร 0๓๒-๗๔๓-๑๙๒ ต่อ 116               
e-mail : theerasartt9@gmail.com  website : www.theerasart.ac.th 

โรงเรียนธีรศาสตร์ เป็นโรงเรียนในเครือคาทอลิกสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ เขตราชบุรี (โรงเรียนใน
เครือคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี) ภายใต้การกำกับดูแลของศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และสำนักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการสอนประเภทสามัญศึกษา ระดับชั้นก่อน
ประถมศึกษา ถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   

ในปี พ.ศ. 2507 พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต มีนโยบายย้าย “โรงเรียนไพบูลย์วิทยา” ซึ่งต้ังอยู่บริเวณวัด
คาทอลิกแม่พระเป็นท่ีพึ่ง ท่าหว้า ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มาอยู่ท่ีบริเวณวัดคาทอลิกแม่พระถวายองค์ในพระ
วิหาร ลูกแก ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนธีรศาสตร์”  และได้ดำเนินการก่อสร้าง
โรงเรียนโดย อักแนสประชุม วังตาล ได้ถวายที่ดิน และ เทเรซา ช้อย แสงเทียน ได้ถวายเงินให้กับสังฆมณฑลราชบุรี
เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก  

ในปี พ.ศ. 2512 พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต (แทนมิสซังคาทอลิกราชบุรี) ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าของ
จัดต้ังโรงเรียน ใบอนุญาตเลขท่ี 1/ 2512  ลงวันท่ี ๔  กรกฎาคม  ๒๕๑๒  แต่งต้ังบาทหลวงเซี่ยงเก่ง  มุ่ยเส็ง  เป็น
ผู้จัดการ ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2512  ตามใบอนุญาตเลขท่ี 3/2512  และแต่งต้ังนางสาวบุญยิ่ง  ล้ิมศฤงคาร เป็น
ครูใหญ่ ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2512  ใบอนุญาตเลขท่ี 3/2512 และได้รับอนุญาตเปิดทำการสอนในปีหนึ่งแบ่งเป็น 
3 ภาคเรียน ภาคเรียนต้น ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม ถึง 22 สิงหาคม ภาคกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 30 
พฤศจิกายน ภาคปลาย ต้ังแต่วันท่ี 11 ธันวาคม ถึง 15 มีนาคม ต้ังแต่วันท่ี ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๑๒ เปิดทำการสอน
ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนประเภทประถมศึกษา มี
จำนวนนักเรียน ๒๔๘ คน ครู ๙ คน และได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังท่ี ๑ (อาคารเทเรซา ช้อย แสงเทียน) 

ได้ถอนบาทหลวงเซี่ยงเก่ง  มุ่ยเส็ง พ้นจากหน้าที่ผู้จัดการ เนื่องจากไปศึกษาต่อต่างประเทศ ลงวันที่ 16 
กันยายน 2512 ตามใบอนุญาตเลขท่ี 74/2512 และแต่งต้ังนางสาวบุญยิ่ง  ล้ิมศฤงคาร เป็นผู้จัดการ ลงวันท่ี 16 
กันยายน 2512 ตามใบอนุญาตเลขท่ี 6/2512 

ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการของโรงเรียน ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2513 ใบอนุญาตเลขท่ี 
20/2513  และได้รับอนุญาตให้ขยายช้ันเรียนจนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๗  

ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับอนุญาตให้ขยายช้ันเรียนจนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ปี พ.ศ. 2516 แต่งต้ังบาทหลวงหลุยส์  ฟอเลียตี เป็นผู้ลงนามแทนเจ้าของโรงเรียน ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 

2516  ตามใบอนุญาตเลขท่ี 13/2516 และมีนางสาวยุพิน  จิตต์เจริญ เป็นผู้จัดการ ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2516 
ตามใบอนุญาตเลขที่ 3/2516  และแต่งตั้งนางสาวดรุณี  เจริญจิตต์ เป็นครูใหญ่ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2516 
ใบอนุญาตเลขท่ี 2/2516 และได้ถอนนางสาวบุญยิ่ง  ล้ิมศฤงคาร ออกจากหน้าท่ีผู้แทนเจ้าของโรงเรียนและครูใหญ่ 
ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2516 ตามใบอนุญาตเลขท่ี 11-12/2516   

ปี พ.ศ. ๒๕๑๗  แต่งต้ังซิสเตอร์ส้มล้ิม  เล้งพ่วง เป็นครูใหญ่ ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2517 ตามใบอนุญาต
เลขท่ี 1/2517  และได้ถอนนางสาวดรุณี  เจริญจิตต์ ออกจากตำแหน่งครูใหญ่ ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2517 ตาม
ใบอนุญาตเลขท่ี 22/2517 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับอนุบาล ๑-๒  

ปี พ.ศ. 2518  แต่งต้ังซิสเตอร์ส้มล้ิม  เล้งพ่วง มาดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ 
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ปี พ.ศ. ๒๕๑๙  แต่งตั้งซิสเตอร์นรา  นิยมไทย เป็นครูใหญ่ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2519  ตามใบอนุญาต
เลขท่ี 8/2519  และนางสาวยุพิน  จิตต์เจริญ ตำแหน่งผู้จัดการ ได้ขออนุญาตใช้อาคารเรียนตึก 2 ช้ัน 18 ห้องเรียน 
ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2519 ตามใบอนุญาตเลขท่ี 93/2519 (อาคารอักแนส)  

ปี พ.ศ. 2520  ซิสเตอร์บุญญา  อุ่นจัตตุรพร ตำแหน่งเป็นผู้จัดการ ลงวันที่ 22 กันยายน 2520 ตาม
ใบอนุญาตเลขที่ 5/2520  และนางซ่อนกลิ่น  มั ่นใจ ตำแหน่งเป็นครูใหญ่ ลงวันที่ 13 มกราคม 2520 ตาม
ใบอนุญาตเลขท่ี 5/2520 

ปี พ.ศ. 2521  บาทหลวงดำรัส  ลิมาลัย ตำแหน่งอธิการโบสถ์มาทำหน้าที่งานอภิบาลและแพร่ธรรมใน
โรงเรียน 

ปี พ.ศ. ๒๕๒2  พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต  ตำแหน่งเจ้าของจัดต้ังโรงเรียน ได้ขออนุญาตเปล่ียนแปลง
เจ้าของจัดต้ังโรงเรียนธรีศาสตร์ให้แก่  มสิซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ โดยบาทหลวงสมกิจ นันทวิสุทธิ์ เป็นผู้ลงนามแทน 
ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2523 ใบอนุญาตเลขท่ี 209/2523  มาดำรงตำแหน่งแทนผู้รับใบอนุญาต ให้ทำการสอน
ต้ังแต่ช้ัน อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น ในปีหนึ่งแบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนต้น ต้ังแต่วันท่ี 20 พฤษภาคม ถึง 
15 ตุลาคม ภาคปลายต้ังแต่ 1 พฤศจิกายน ถึง 25 มีนาคม ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2523 ใบอนุญาตเลขท่ี 
6/2523  และแต่งต้ังซิสเตอร์อารี  ม่วงโมรี เป็นผู้จัดการ ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2523 ตามใบอนุญาตเลขท่ี 
10/2523 ได้รับอนญุาตให้ใช้อาคารเรียน เป็นอาคารคอนกรีตช่ัวคราว ช้ันเดียว(อาคารยุพิน จิตต์เจริญ) 

ปี พ.ศ. ๒๕๒๖  บาทหลวงสุรพล  เนื้อจีน ตำแหน่งเป็นครูใหญ่ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2526 ตามใบอนุญาต
เลขท่ี 12/2526 และตำแหน่งแทนผู้รับใบอนุญาต ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2526 ตามใบอนุญาตเลขท่ี 107/2526 
และมี    ซิสเตอร์ส้มลิ้ม เล้งพ่วง เป็นผู้จัดการ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2526 ตามใบอนุญาตเลขที่ 8/2526 ได้ขอ
อนุญาตใช้อาคารเรียนตึกสองชั้นจำนวน 4 ห้องเรียน มีห้องสมุดและห้องประชุมจำนวน 2 ห้อง และได้รับนักเรียน
เพิ่มขึ้นอีก 180 คน   ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2526 ตามใบอนุญาตเลขที่ 60/2526  และได้ถอนนางซ่อนกล่ิน  
มั่นใจ ออกจากตำแหน่งครูใหญ่ ลงวันท่ี 16 กันยายน 2526 ใบอนุญาตเลขท่ี 155/2526 

ปี พ.ศ. 2527 บาทหลวงสุรพล  เนื้อจีน ตำแหน่งเป็นผู้จัดการ ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2527 ตามใบอนุญาต
เลขที่ 6/2527 และได้ถอน ซิสเตอร์ส้มลิ้ม  เล้งพ่วง ออกจากหน้าท่ีผู ้จัดการ  ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2527 
ใบอนุญาตเลขท่ี 91 / 2527 

ปี พ.ศ. ๒๕๒๘  โรงเรียนธีรศาสตร์ได้รับอนุญาตใช้อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น  (อาคารยวงบอสโก) 
จำนวนหนึ่งหลัง 8 ห้องเรียน และให้รับนักเรียนเพิ่มขึ้นได้อีก 360 คน จากเดิมท่ีได้รับอนุญาตไว้ จำนวน 1,670 คน  

ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้ทำการรื้อถอนอาคารเรียนหลังที่ 3 เป็นอาคารคอนกรีตชั่วคราว ชั้นเดียว (อาคารยุพิน      
จิตต์เจริญ) และได้รับอนุญาตให้ต่อเติมอาคารเรียนหลังท่ี ๑ (อาคารเทเรซา ช้อย แสงเทียน) และอาคารเรียนหลังท่ี ๕ 
(อาคารยวงบอสโก) จากอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ช้ันเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ช้ัน  

บาทหลวงสุรพล  เนื้อจีน ได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2532 ตามใบอนุญาตเลขท่ี รบ 100/2532 และขอขยายอาคารเรียน ต่อ
เติมอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ได้ห้องเรียน
เพิ่ม 9 ห้อง โรงเรียนจึงมีอาคารรวม 5 หลัง ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2532 ตามใบอนุญาตเลขท่ี รบ 103/2532 

ปี พ.ศ. ๒๕๓๒  บาทหลวงวีรพันธ์  แก้วมังกร ตำแหน่งแทนผู้รับใบอนุญาต  ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2532 
ตามใบอนุญาตเลขที่ รบ 118/2532 และตำแหน่งเป็นผู้จัดการและครูใหญ่ และได้ถอนบาทหลวงสุรพล  เนื้อจีน 
ออกจากหน้าท่ีผู้จัดการ / ครูใหญ่ วันท่ี 21 สิงหาคม 2532  ตามใบอนุญาตเลขท่ี    รบ 6/2532  
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ปี พ.ศ. 2533  บาทหลวงชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ ตำแหน่งเป็นครูใหญ่ ลงวันท่ี 21 กันยายน 2533 ตามใบอนุญาต
เลขที่ รบ 5/2533 ตำแหน่งผู้จัดการ ลงวันที่ 21 กันยายน 2533 ตามใบอนุญาตเลขที่ รบ 34/2533  และ
ตำแหน่งแทนผู้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2533 ตามใบอนุญาตเลขที่ รบ 126/2533 และได้ถอน 
บาทหลวงวีรพันธ์  แก้วมังกร ออกจากหน้าท่ีผู้จัดการ และครูใหญ่ ลงวันท่ี 21 กันยายน 2533 ตามใบอนุญาตเลขท่ี 
รบ 4/2533 

ปี พ.ศ. 2534  ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนทั้งภายนอกและภายในเพื่อเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้สำหรับ
นักเรียน  

ปี พ.ศ. ๒๕๓๕  มีการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงตราประจำโรงเรียน มีลักษณะภายในวงกลมเป็นรูปมือถือคบ
เพลิงมีเครื่องหมายกางเขนอยู่บนยอดและมีหนังสือเปิดกางออก มีคำว่าโรงเรียนธีรศาสตร์ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี ล้อมรอบ และรื้อโรงพลศึกษาหลังเล็กเพื่อก่อสร้างห้องสมุดมาตรฐาน เป็นอาคารถาวรชั้นเดียว เสร็จ
สมบูรณ์เมื่อวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๓๖  

ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ปรับพื ้นที ่ข ้างสนามฟุตบอลด้านหลังโรงเร ียนติดคลองชลประทาน และทำการ   
ก่อสร้าง โรงยิมเนเซี่ยมบริเวณด้านหลังระดับอนุบาล ซึ่งได้รับงบประมาณมาจากสังฆมณฑลราชบุรี  

ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ รื้อห้องน้ำด้านหลังอาคารอนุบาล  เพื่อสร้างสระว่ายน้ำ และอาคาร๘ เหลี่ยม เพื่อใช้เป็น
อาคารเอนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และ ห้องดนตรีสากล) 

ปี พ.ศ. ๒๕๓๘  บาทหลวงสกล  ปันฉาย ตำแหน่งเป็นครูใหญ่ ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2538 ตามใบอนุญาต
เลขท่ี รบ 3/2538  และตำแหน่งเป็นผู้จัดการ ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2538 ตามใบอนุญาตเลขท่ี รบ 1/2538 และ
ตำแหน่งแทนผู้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2538 ตามใบอนุญาตเลขที่ รบ 57/2538 และได้ทำการถอน 
บาทหลวงชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ ออกจากหน้าท่ีผู้จัดการและครูใหญ่ ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2538 ตามใบอนุญาตเลขท่ี รบ 
138/2538  มีการปรับห้องสมุดระดับประถมเป็นห้อง Computerระดับมัธยม ส่วนห้อง Computer เดิมใช้เป็น
ห้องเรียนระดับประถมศึกษา 

ปี พ.ศ. ๒๕๓๙  บาทหลวงสิทธิพล  พานิชอุดม ตำแหน่งแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ และครูใหญ่ ลงวันท่ี 
12 มิถุนายน 2539  ตามใบอนุญาตเลขท่ี รบ 0227/3026 และได้ถอนบาทหลวงสกล  ปันฉาย  ออกจากหน้าท่ีผู้
ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู ้จัดการ และครูใหญ่  ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2539  ตามใบอนุญาตเลขที่ รบ 
88/2539  มีการจัดทำป้ายโรงเรียนด้านหน้าถนนแสงชูโต โดยทำเป็นป้ายมีฐานเป็นเหล็กที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ถาวร และมีการสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน ระดับช้ันอนุบาล 1 ช่ืออาคารอันนา รวมท้ังปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และการจัดส่ิงอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่นักเรียนและผู้ปกครอง  

ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ทำหลังคากันแดด กันฝนบริเวณอาคารยวงบอสโก อาคาร ๘ เหล่ียม และสระว่ายน้ำ รวมท้ัง
การปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงอำนวยความสะดวกต่อการทำงานของครู  

ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียน โรงอาหาร รวมทั้งการสร้างสนาม
เด็กเล่นสำหรับนักเรียนและปรับปรุงอาคารสถานท่ีสำหรับนักเรียนอนุบาล  

ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรับปร ุงห้องสุขาห้องสมุด ห้องประชุม รวมทั ้งได้ร ับอนุญาตให้ใช้อาคารเร ียน  
(อาคารอันนา) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ช้ัน เป็นอาคารอนุบาล ๑ และห้องศูนย์การเรียนรู้อนุบาล และสร้าง
บ้านพักรับรอง ๒ ช้ัน สำหรับเป็นที่พักบุคลากรของโรงเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๔๒ มีการก่อต้ังชมรมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนธีรศาสตร์ด้วย 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ สร้างสนามเด็กเล่นเพิ่มเติม และดำเนินการเช่าที่ดินของการทางรถไฟเพื่อนำไปสร้างแปลง
เกษตรด้านหน้าโรงเรียนติดทางรถไฟเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง  
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ปี พ.ศ. ๒๕๔๔  บาทหลวงชูชาติ  ประสูตร์แสงจันทร์ ตำแหน่งเป็นครูใหญ่ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2544 
ตามใบอนุญาตเลขท่ี รบ 04/2544  และตำแหน่งผู้จัดการ ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2544 ตามใบอนุญาตเลขท่ี รบ 
07/2544 และตำแหน่งแทนผู้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2544 และได้ถอนบาทหลวงสิทธิพล  พานิช
อุดม ออกจากหน้าที่ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ และครูใหญ่ ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2544  ตาม
ใบอนุญาตเลขที่ รบ 04-06/2544  มีการส่งเสริมและพัฒนาวงโยธวาฑิตของโรงเรียน โดยการจัดซื้อเครื่องดนตรี
เพิ่มเติม  

ปี พ.ศ. ๒๕๔๕  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมสำหรับนักเรียน และครู  
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้เข้า

ตรวจเยี่ยม รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ทั้งด้านผู้เรียน ด้าน ครูผู้สอนและด้านผู้บริหาร ผล
การประเมินคือมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ทุกมาตรฐาน ท้ัง ระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) และการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ปี พ.ศ. 2548  บาทหลวงประสงค์ ยนปลัดยศ  ตำแหน่งเป็นครูใหญ่ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 ตาม
ใบอนุญาตเลขที่ รบ 5/2548  และตำแหน่งผู ้จัดการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 ตามใบอนุญาตเลขที่ รบ 
4/2548  และตำแหน่งแทนผู้รับใบอนุญาต ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2548 ตามใบอนุญาตเลขท่ี ศธ 01128/10800 
และได้ถอน บาทหลวงชูชาติ  ประสูตรแสงจันทร์ ออกจากผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู ้จัดการ และครูใหญ่ 
เนื่องจากถึงแก่กรรม ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2548 ตามใบอนุญาตเลขท่ี รบ 2-4/2548  

ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้เข้า
ตรวจเยี่ยมรอบท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๒๑ – ๒๒ และ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผลการตรวจเย่ียม คือ ผลการจัดการเรียนของ
โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ทุกมาตรฐาน ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) และการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งครูใหญ่ เป็น ตำแหน่งผู้อำนวยการ ตามพระราชบัญญัติโรงเรยีน
เอกชน พ.ศ. 2550 มีการสร้างหลังคาด้านหน้าสระว่ายน้ำ และสร้างหลังคาเช่ือมระหว่างห้องสมุดกับอาคารอักแนส  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ สร้างอาคารเรียน ๕ ช้ัน(อาคารเปาโล) เพื่อเป็นห้องประกอบการต่างๆและห้องประชุม สร้าง
ห้องน้ำหญิงสร้างห้องคอมพิวเตอร์ระดับประถม และห้องคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมใหม่ 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ บาทหลวงอภิสิทธิ ์  กฤษเจริญ ตำแหน่งผู ้อำนวยการ ลงวันที่ 27 เมษายน 2552 ตาม
หนังสือเลขท่ี ธศ. 05-2552 และตำแหน่งผู้จัดการ ลงวันท่ี 27 เมษายน 2552 ตามหนังสือเลขท่ี ธศ. 04-2552 
และตำแหน่งแทนผู้รับใบอนุญาต ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2552 ตามใบอนุญาตเลขท่ี 001/2552 มีการทำหลังคา
เช่ือมระหว่างอาคารยอแซฟกับอาคารอักแนส เพื่อรองรับสำหรับเป็นโรงอาหารและลานทำกิจกรรมสำหรับอนุบาล  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนได้จัดส่งตราสารจัดต้ังมาตรา 159 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
เพื่อตรวจสอบตามความในรายละเอียดของตราสารของโรงเรียนธีรศาสตร์  ให้กับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี 
เขต 2 และได้ดำเนินการตรวจสอบและประทับตราของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 2 เรียบร้อย และส่ง
ตราสารคืนให้กับโรงเรียน ลงวันท่ี 9  กรกฎาคม 2553 เลขท่ี ศธ 04128/3945      

โรงเรียนได้ทำการปรับปรุงและสร้างสุขาอนุบาล รวมทั ้งการปรับปรุงห้องสมุด การติดตั ้งโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการยืมคืนหนังสือในห้องสมุดของโรงเรียนและโปรแกรมบันทึกข้อมูลการเข้าออกของนักเรียน
อนุบาลด้วยระบบบาร์โค้ด  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  บาทหลวงวุฒิชัย  อ่องนาวา ตำแหน่งผู้อำนวยการ ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2554 ตามหนังสือ
เลขที ่ ธศ. 04-2554  และตำแหน่งแทนผู ้ร ับใบอนุญาต ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2554  ตามใบอนุญาตเลขท่ี 
02/2554 และมีบาทหลวงปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์ เป็นผู้จัดการ ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ตามหนังสือเลขที่ ธศ. 
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06-2554 มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนรวมท้ัง
การกำหนด ประกาศอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน และสร้างหลังคาโดมระหว่างอาคารเทเรซาและอาคาร
อักแนส ด้วยงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณทางเข้าประตู 1 

ตามพระราชกฤษฎีกาโรงเรียนเอกชนในระบบ เริ่มมีผลบังคับใช้ตราสารจัดตั้งของโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 10 
มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป   

 
ในปีเดียวกันนี้บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา ได้ย้ายออกจากตำแหน่ง ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้อำนวยการ และ

บาทหลวงปิติศักดิ์  พงศ์จิรพันธุ์ได้ย้ายออกจากตำแหน่งผู้จัดการ 
ปี พ.ศ. 2555 บาทหลวงธาดา พลอยจินดา ตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ ลงวันที่ 25 เมษายน 2555 ตาม

หนังสือเลขท่ี ธศ. 02-2555 และตำแหน่งผู้จัดการ ลงวันท่ี 25 เมษายน 2555 ตามหนังสือเลขท่ี ธศ. 03-2555  
และตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม ๒๕๕๕  ตามใบอนุญาตเลขท่ี 01/2555โรงเรียนได้มีการ
ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง และห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง ด้วยงบประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงบริเวณเวที
หอประชุมใหญ่ของโรงเรียน และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.) ได้
เข้าตรวจเยี่ยม รอบท่ี ๓ ระหว่างวันท่ี ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ผลการตรวจเย่ียม คือ ผลการจัดการเรียนของโรงเรียน
ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพอยู่ในระดับดีเย่ียมท้ังระดับก่อนประถมศึกษา(ปฐมวัย) และการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียนได้ดำเนินการติดต้ังกล้องวงจรปิด จำนวน ๓๖ ตัว ด้วยงบประมาณ 125,000 บาท 
ครอบคลุมภายในและภายนอกบริเวณหน้าโรงเรียน ในปีนี้มีจำนวนครู ๑๑๓ คน และนักเรียนจำนวน ๒,๓๐๕ คน โดย
มีบาทหลวงธาดา พลอยจินดา เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ในวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนได้ดำเนินการซื้อท่ีดินเพิ่มจำนวน 6 ไร่ 2 งาน 42 
ตารางวา ด้วยการสนับสนุนจากสังฆมณฑลราชบุรีเป็นจำนวนเงิน 6,000,000 บาท โดยใช้ชื่อมูลนิธิดรุณาราชบุรี 
ระบุในโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 17047  โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงสระว่ายน้ำ ติดต้ังสไลเดอร์สระอนุบาล และสระใหญ่
พร้อมหลังคา ด้วยงบประมาณ 2,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาล๒-๓ และอ่างล้างมือ ด้วยงบประมาณ 
๗๐๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อเครื ่องเล่นอนุบาลและปรับปรุงบริเวณสนามเล่น บริเวณด้านหลังอาคาร 8 เหลี่ยม ด้วย
งบประมาณ ๕๘๓,๓๐๐ บาท ในปีนี้มีจำนวนครู ๑๑๓ คน มีจำนวนนักเรียน ๒,๒๘๐ คน โดยมีบาทหลวงธาดา พลอย
จินดา เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ 

 ปี พ.ศ. 2558 ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย – หญิง ห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิงระดับประถม และระดับปฐมวัย 
ปรับปรุงท่ีล้างหน้า – แปรงฟันและล้างมือระดับปฐมวัย จัดซื้อโต๊ะเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย จำนวน 42 ชุด จัดทำห้องเรียนต้นแบบ Model Classroom สาระภาษาต่างประเทศ 1 ห้องเรียน จัดสร้าง
ห้องอาหารระดับอนุบาล เปิดการเรียนการสอน Intensive English Program ทุกระดับชั้น โดยมีบาทหลวงธาดา 
พลอยจินดา เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ 

ปี พ.ศ. 2559  โรงเรียนได้สร้างหลังคาเชื่อมต่อจากหลังคาโดมระหว่างอาคารยวงบอสโกกับอาคารอักแนส 
พร้อมสร้างเวที ด้วยงบประมาณ 4,000,000 บาท ทาสีอาคารเทเรซา อาคารยวงบอสโก และอาคารอักแนส ด้วย
งบประมาณ 300,000 บาท ปรับปรุงพื้นลานโดม ด้วยงบประมาณ 1,200,000บาท ปูพื้นกระเบ้ืองด้านหน้าอาคาร
อักแนส ด้วยงบประมาณ 350,000 บาท และได้ปรับปรุงห้องเรียนเตรียมอนุบาล และห้องสุขาอนุบาล 1 ด้วย
งบประมาณ 150,000 บาท โดยมีบาทหลวงธาดา พลอยจินดา เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ 

ปี พ.ศ. 2560  โรงเรียนธีรศาสตร์ขอเปล่ียนแปลงตราสารจัดต้ังของโรงเรียน ครั้งท่ี 1 ลงวันท่ี 30 มกราคม 
2560 ท่ี ธศ 26/2560 เรื่อง 1. หมวด 3 ทุนทรัพย์  ทรัพย์สินของโรงเรียน หน้า 4  2. หมวด 9 ระเบียบการของ
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โรงเรียน หน้า 11  3. ขอขยายช้ันเรียนระดับเตรียมอนุบาล และอนุญาตให้ใช้เครื่องแบบนักเรียน และได้รับอนุญาต 
วันท่ี 11 พฤษภาคม 2560 เลขท่ีหนังสือ ศธ 04128/1762 

โรงเรียนได้ดำเนินการทาสีอาคารยอแซฟ และอาคารอันนา ด้วยงบประมาณ 80 ,000 บาท  สร้างหลังคา
และทำกันสาดบังแดดหน้าอาคารอนุบาล 1 (อาคารอันนา)  ด้วยงบประมาณ 655,000 บาท  ปูกระเบื้องหน้า
ห้องน้ำหญิงบริเวณข้างห้องวิชาการมัธยม ด้วยงบประมาณ 120,000 บาท  สร้างหลังคาทางเดินประตูอนุบาล   ทำ
ป้ายช่ือโรงเรียนเหนือประตูอนุบาล และสร้างหลังคาข้างห้องสมุด ด้วยงบประมาณ 1,200,000 บาท ทำท่อระบาย
น้ำด้านหลังอาคารอักแนส ด้วยงบประมาณ 70,000 บาท  ปรับปรุงต่อเติมหลังคาหน้าห้องดนตรี ด้วยงบประมาณ 
150,000 บาท และจัดซื้อตู้เก็บของในห้องเรียนช้ันอนุบาลทุกห้องเรียน ด้วยงบประมาณ 575,000 บาท  โดยมี
บาทหลวงธาดา พลอยจินดา เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ 

ปี พ.ศ. 2561  โรงเรียนได้ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียน ครั้งที ่ 2 ลงวันที่ 13 
ธันวาคม 2561 เรื่องที่ขออนุญาต 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน และได้รับการอนุญาต วันที่ 21 
ธันวาคม 2561 เลขท่ีหนังสือ ศธ 02105/3299  

โรงเรียนได้ดำเนินการต่อเติมหลังคาสนามเด็กเล่นข้างสระว่ายน้ำ ด้วยงบประมาณ 1,334,000 บาท  ทำตู้
โชว์เก็บรางวัลของโรงเรียน ด้วยงบประมาณ ๓๙๘,๒๔๐ บาท  บูรณะและย้ายที่ประดิษฐาน  แม่พระจากด้านหน้า
ประตูโรงเรียนมาประดิษฐานท่ีซุ้มบริเวณหน้าลานโดมข้างเสาธงโรงเรียน โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างซุ้มแม่พระ 
จำนวน 420,000 บาท  ปรับปรุงระเบียงหน้ามุกชั้น 2 อาคารเปาโล ด้วยงบประมาณ 270,000 บาท เพื่อเป็นท่ี
ประดิษฐานครอบครัวศักดิ์สิทธิ ์ ที ่ย้ายมาจากสวนหย่อมด้านหลังของห้องสมุดเพื่อมาประดิษฐานท่ีหน้ามุขชั้น 2 
อาคารเปาโล สร้างผนังติดอักษรไฟช่ือโรงเรียนธีรศาสตร์ ด้วยงบประมาณ 180,000 บาท  จัดซื้อเครื่องเล่นอนุบาล
เพิ่มเติมบริเวณทางเข้า-ออกระดับอนุบาลด้วยงบประมาณ 130,000 บาท และปรับปรุงบริเวณสวนหย่อมข้างประตู
อนุบาลด้านหลังของห้องสมุด โดยการทำน้ำตกและปลูกต้นไม้ใหญ่ ชื่อ สวนสุขใจ ด้วยงบประมาณ 555,000 บาท 
จัดซื้อและติดต้ังพัดลมในบริเวณลานโดม จำนวน 20 ตัว  ด้วยงบประมาณ 360,000 บาท ติดต้ังจอทีวีบริเวณหน้า
ห้องวิชาการมัธยม ขนาด 70 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ด้วยงบประมาณ 29,000 บาท  

ปี พ.ศ. 2562 วันท่ี 19-20 สิงหาคม 2562 ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โดย สำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) และได้รับการประกาศผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ เมื่อวันท่ี  3 กันยายน 2562 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พ.ศ. 2559-
2563 การศึกษาระดับปฐมวัย 1.ด้านคุณภาพเด็ก ระดับคุณภาพดีมาก 2.ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพดีเย่ียม  3.ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  ระดับคุณภาพดีมาก  และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 1.ด้านคุณภาพผู้เรียน  ระดับคุณภาพดีมาก  2.ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  
3.ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ระดับคุณภาพดีมาก 

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องเล่นบริเวณหน้าห้องเตรียมอนุบาล ด้วยประมาณ 121,700 บาท ซ่อม
บำรุงและจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล(วงโยธวาทิต) ด้วยงบประมาณ 369,660 บาท ติดต้ังตาข่ายกันนกด้านหลังอาคาร
เปาโล  ด้วยงบประมาณ 270,875 บาท และในปีการศึกษา 2562 นี้ โรงเรียนธีรศาสตร์จัดงานฉลองครบรอบ 50 
ปีของโรงเรียน (พ.ศ.2512 – 2562) เริ่มต้ังแต่วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราช
ยอแซฟ  ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  อดีตผู้บริหารโรงเรียนธีรศาสตร์  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา มา
เป็นประธานพิธีทางศาสนา และเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอนนานต้ังแต่ 25 - 41 ปีของโรงเรียน และ
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 จัดงานคืนสู่เหย้า ขาว-น้ำเงิน โอกาสฉลองครบรอบ50ปีของโรงเรียน มีพิธีมุฑิตาจิต
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อดีตครูเกษียณ มีการจัดเล้ียงพบปะสังสรรค์ผู้ปกครอง ครู ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า จัดแสดงนิทรรศการประวัติการ
ก่อตั้งโรงเรียน ย้อนอดีตจากโรงเรียนไพบูลย์วิทยาสู่โรงเรียนธีรศาสตร์ปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. 2563  โรงเรียนได้ดำเนินการทำตาข่ายกันนกฝ่ังอาคารอนุบาล ด้วยงบประมาณ 90,000 บาท ทำ
ตาข่ายกันนกโดมใหญ่ และบริเวณโรงอาหาร ด้วยงบประมาณ 220,000 บาท ปรับปรุงสวนสุขใจ (ปูกระเบ้ืองส่วนท่ี
เหลือ) งบประมาณ 157,500 บาท   ปรับปรุงโต๊ะอาหารนักเรียนโดยการปูแผ่นสแตนเลส งบประมาณ 161,700 
บาท  ดำเนินการตามมาตรการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จัดทำจุดคัดกรอง  สถานที่ล้างมือพร้อมสบู่เหลว แอลกอฮอล์  เจล  จุดวัดอุณหภูมิ และ ป้าย
ประกาศมาตรการความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน  และปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีให้มีความพร้อมใช้
งานในสถานการณ์อย่างเหมาะสม 
 ปี พ.ศ. 2564  ปรับปรุงโรงอาหารโดยการปูพื้นกระเบื้องใหม่ ด้วยงบประมาณ 350,000 บาท สร้างแนว
กำแพงบริเวณท่ีดินท่ีซื้อใหม่(ดงมะม่วง) ด้วยงบประมาณ 330,000 บาท  เปล่ียนรางน้ำฝนอาคาร 1 และอาคาร 5 
จากสังกะสีเป็นสแตนเลส ด้วยงบประมาณ 393,250 บาท   ทำตาข่ายกันนก บร ิเวณลานโดมทั ้ งหมด 
ด ้วยงบประมาณ 618,880 บาท   พ ่นส ีหล ั งคาลานโดมท ั ้ งหมด ด ้วยงบประมาณ 380,000 บาท  
รื้อฟรอยหลังคาสระว่ายน้ำ ด้วยงบประมาณ 50,000 บาท สร้างที่จอดรถ ด้านหน้าประตูโรงเรียนฝั่งอนุบาล ด้วย
ประมาณ 60,000 บาท 

 
ปี พ.ศ. 2565 บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ ลงวันท่ี 25 เมษายน 2565 

ตามหนังสือเลขที่ ธศ. 0006-2565 และตำแหน่งผู ้จัดการ ลงวันที่ 25 เมษายน 2565 ตามหนังสือเลขที่ ธศ. 
0005-2565  และตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕6๕  ตามใบอนุญาตเลขที่ 27/2565 
และบาทหลวงธาดา พลอยจินดา ได้ย้ายออกจากตำแหน่ง ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ตาม
หนังสือเลขที่ 27/2565 ตำแหน่งผู้อำนวยการ ลงวันที่ 26 เมษายน 2565 เลขที่หนังสือ ธศ-00010-2565 
ตำแหน่งผู้จัดการ ลงวันท่ี 26 เมษายน 2565 ตามหนังสือเลขท่ี ธศ-009-2565   

โรงเรียนได้ทำการปรับปรุงระบบกระจายเสียงใหม่ ด้วยงบประมาณ 352,900 บาท ปรับปรุงห้องพยาบาล
ใหม่ ด้วยงบประมาณ 124,455 บาท จัดซื้อและติดตั้งสมาร์ททีวี จำนวน  21 เครื่อง ด้วยงบประมาณ 371,095 
บาท เปลี่ยนโปรเจคเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์ ด้วยงบประมาณ 27,500 บาท   ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ใหม่ ด้วย
งบประมาณ 319,995 บาท  จัดทำระแนงกันแดด อาคารเรียนประถม ช้ัน 3 ด้านหลังอาคารเรียนตลอดแนว ยาว 
52 เมตร  กว้าง 2.3 เมตร ด้วยงบประมาณ 124,950 บาท ติดตั้งโซล่าไลท์ 300 วัตถ์ จำนวน 8 ชุด ด้วย
งบประมาณ 21,960 บาท ปรับปรุงห้องดนตรีจัดซื้อตู้ไม้สักสำหรับเก็บเครื่องดนตรี ด้วยงบประมาณ 233,000 
บาท  ทำการซ่อมบำรุงและจัดซื้อเครื่องดนตรีวงเมโลเดียนอนุบาล เครื่องดนตรีวงโยธวาฑิต และวงสตริงคอมโบ ด้วย
งบประมาณ 565,540 บาท  ติดต้ังพัดลมยักษ์ภายในโรงอาหารนักเรียน จำนวน 2 ตัว ด้วยงบประมาณ 310,000 
บาท  ซ่อมแซมสระว่ายน้ำ  ด้วยงบประมาณ  320,000 บาท 

 
 

ปรับปรุงข้อมูล  ณ  วันท่ี  7 เมษายน  2566 
 
 

 


