1.ขอมูลทัว่ ไปของสถานศึกษา
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1.1. ตราสัญลักษณของโรงเรียนในเครือฯ
โรงเรียนนี้มีชื่อวา โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เปนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง
ประเทศไทย

ตรามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย
ความหมายของตราสัญลักษณ ประกอบดวย
โลหรือ Coat Of Arms ที่อยูใจกลางของตรานี้ เปนเครื่องหมายแสดงเกียรติประวัติอันยาวนาน และ
ยั่งยืนของสถาบันภราดาคณะเซนตคาเบรียล ภายในโลแบงเปน 4 สวนซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกันดังนี้
- สวนที่หนึ่ง คือคํา A.M. คือ Ave Maria (ภาษาละติน) Maria เปนชื่อของมารดาของพระเยซูคริสต
Ave Maria ตรงกับภาษาไทยวา วันทาแมมารี ชอดอกซอนกลิ่นสีขาว เปนเครื่องหมายแสดงถึงความ
บริสุทธิ์
- สวนที่สอง เปนรูปเรือใบก็เปรียบไดกับนาวาชีวิตที่จะตองตอสูคลื่นลมแสงแดดไปจนถึงฝง เปนคติให
ไดคิดเสมอวา “ชีวิตคือการตอสู”
- สวนที่สาม มีดวงดาวอยูในทองฟาเหนือเรือลําที่กําลังสูคลื่นลมหมายถึง แสงแหงความหวัง ไดแก
แสงธรรมแหงศาสนากับแสงแหงปญญา
- สวนที่สี่ เปนเครื่องหมาย D†S (ตัวยอมาจากภาษาฝรั่งเศส Dieu Seul) มีความหมายวา จะทําทุกสิ่ง
เพื่อเปนสิริมงคลแกพระเจาเปนคติพจนของนักบุญหลุยส มารี กรีญอง เดอ มงฟอรต ผูสถาปนาคณะ
เซนตคาเบรียล โดยอีกนัยหนึ่ง D หรือ Divinity คือ การแสวงหาพระเปนเจาหรือธรรมะ นั่นคือพระ
เปนเจาตองนําทางชีวิต S หรือ Science หมายถึง การแสวงหาความรูทางโลก หรือศาสตรตางๆ
พวงมาลัยดอกไม ที่ประดับรองโลนั้นเปนมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนใหกระทําความดีเพื่อเชิดชูและ
จรรโลงไวซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันมิใหเสื่อมสูญสลายไปคําวา Labor Omnia Vincit (Work
Conquers all Things) ที่อยูใตชื่อ Brothers of Saint Gabriel เปนคติพจน (Motto) ประจําใจของสมาชิก
ในครอบครัวที่จะตองมีความวิริยะอุตสาหะซึ่งจะนํามาแหงความสําเร็จ
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ตราประจําโรงเรียน

สีประจําโรงเรียน ขาว – แดง

ตราประจําโรงเรียน ประกอบดวยวงกลมซอนกันสองวง วงกลมวงในมีตราสัญลักษณของโรงเรียนในเครือฯ
และมีชื่อโรงเรียนเปนภาษาอังกฤษ “ASSUMPTION COMMERCIAL COLLEGE” อยูดานลาง สวนวงกลมวง
นอกมีชื่อโรงเรี ยนเปน ภาษาไทย “โรงเรียนอัส สัมชัญพาณิช ยการ”อยูดานบน และมีขอความ “เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร” อยูดานลาง ซึ่งตราประจําโรงเรียน แสดงถึง สถาบันการศึกษาที่มีความมั่นคง มีคุณภาพใน
การใหการศึกษา อบรม กลอมเกลาเยาวชนทุกคนที่เขามาเรียนยังสถาบันแหงนี้
1.2. ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเปนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ตั้งอยู
เลขที่ 101 ซอยสาทร 13 (เซนตหลุยส 2) ถนนสาทรใต แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โรงเรียนไดกอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2481 ผูกอตั้งคือ ภราดาโรเกชั่น (Bro. Rogation) เนื่องจากขณะนั้นทาน
สอนหนังสืออยูที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ทานมีความคิดที่จะฝกเด็กใหมีความรูทางดานวิชาชีพพิมพดีดและ
วิชาชวเลข เพื่อวาเมื่อจบการศึกษาแลวเด็กนักเรียนซึ่งไมประสงคจะศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยจะสามารถ
เขาทํางานในบริษัทของชาวยุโรปได ทานจึงจัดทําหลักสูตรสําหรับโรงเรียนพาณิชยขึ้นและขอเปดโรงเรียนตอ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งไดรับอนุญาตใหทําการสอนเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2481 ทําใหโรงเรียน
อัสสัมชัญพาณิชยการเปนโรงเรียนพาณิชยแหงแรกในประเทศไทยที่เปดทําการสอนโดยใชสื่อการเรียนการสอน
เปนภาษาอังกฤษ ภายใตชื่อ “อัสสัมชัญพาณิชย”
ในสมัยเริ่มแรกนั้น ทางโรงเรียนรับเฉพาะนักเรียนชาย และมีการวางแนวนโยบายไวอยางชัดเจนใน
การฝกฝนนักเรียนทางดานธุรกิจและภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับสถาบันธุรกิจตางชาติในประเทศไทย กลยุทธ
ทางด า นการวางแนวนโยบายเหล านี้ เ ป น ไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูที่จบการศึกษามีความรูความสามารถ
ทางดานภาษาและวิชาธุรกิจเปนอยางดีจนเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการธุรกิจตางชาติ ดังจะเห็นไดจาก
การที่นักเรียนชั้นป 3 ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาถูกจองตัวลวงหนาจากสถานประกอบการธุรกิจตางชาติและ
องคกรตางประเทศ เชน ยูเนสโก ESCAP และสถานทูตตางๆ ฯลฯ แตถึงอยางไรก็ตามนักเรียนเหลานั้นก็ยัง
ไมสามารถเรียนตอในระดับปริญญาตรีได
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 โรงเรียนไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปด
หลักสูตรบริหารธุรกิจ 4 ป ตอมาไดพัฒนาเปนวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ (ABAC) หรือมหาวิทยา
อัสสัมชัญ (AU) ในปจจุบัน ในป พ.ศ. 2516 โรงเรียนเริ่มเปดรับนักเรียนหญิงเปนปแรกและกลายเปน
โรงเรียนสหศึกษาตั้งแตนั้นมา หลักสูตรของโรงเรียนที่เปดสอนอยูถึงแมจะเปนที่ยอมรับในวงการธุรกิจทั้งใน
และนอกประเทศ แตมีขอจํากัดในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากไมไดการรับรองความรูเทียบเทา
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มัธยมศึกษาตอนปลาย กอรปกับถูกตัดสิทธิ์ในการเรียนวิชารักษาดินแดนโดยมีเหตุผลวาเปนโรงเรียนประเภท
15(2)
ปการศึกษา 2525
- ทางโรงเรียนไดขออนุญาตเปดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตร 3 ป โดยใชชื่อวา "โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ" ทําใหนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรไดรับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งเทียบเทามัธยมศึกษาตอนปลายและไดสิทธิ์เรียนวิชารักษาดินแดนดวย
ปการศึกษา 2530
- โรงเรี ย นได ขออนุ ญาตเป ดสอนหลั กสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของกรมอาชี ว ศึ กษา
กระทรวงศึกษาธิการ หลังจากโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการดําเนินการสอน โดยใชหลักสูตรของกรม
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาเปนเวลา 9 ป (2525–2533) นักเรียนที่สําเร็จการศึกษามี
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นและได รั บ การยอมรับ จากวงการธุ ร กิจ ศิ ษย เ ก า ผู ป กครองว ายั ง คงรั ก ษา
เอกลั กษณ และคุ ณภาพเดิ มไว ผู บ ริห ารจึงไดตัดสิน ใจขอปดโรงเรีย นอัส สัมชัญ พาณิช ย โรงเรีย น
ประเภท 15(2) ในป พ.ศ. 2533
ปการศึกษา 2536
- ขอเปลี่ยนแปลงการใชหลักสูตร ปวช. จากเดิมใชหลักสูตร ปวช. ของกรมอาชีวศึกษามาใชหลักสูตร
ปวช. ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปการศึกษา 2539
- โรงเรียนไดขอเปดแผนการเรียนการสอนที่ใชสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษ โดยเรียกวา แผนการเรียน A
และเรียกแผนการเรียนเดิมวาแผนการเรียน B โดยใหนักเรียนเลือกเรียนไดตามความประสงคของผูเรียน
- โรงเรียนสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปกกิ่ง จัดใหมีการสอนภาษาจีนกลางขึ้น
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่เปดสอนมาแตเดิม
- สรางความรวมมือทางดานวิชาการและบุคลากรในประเทศอังกฤษ Bromley College ในหลักสูตร
Cambridge Business Skills (CBS) ซึ่งควบคุมโดย มหาวิทยาลัย Cambridge
ปการศึกษา 2540
- สรางความรวมทางวิชาการกับสถาบันอินเตอรเทคโนโลยี
- สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาของรัฐ ประเทศออสเตรเลีย Chisholm Institute
- ไดรับเกียรติเขารวมโครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โดยสอนภาษาจีนออกอากาศทางไกลผาน
ดาวเทียม ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ ตั้งแตป พ.ศ. 2540 จนถึงปจจุบัน
ปการศึกษา 2542
- สรางความรวมมือทางดานวิชาการกับมหาวิทยาลัยอีสเทิรน (14 มีนาคม พ.ศ. 2542)
- สรางความรวมมือทางดานวิชาการกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (8 มีนาคม พ.ศ. 2542) โดยใหโรงเรียน
อัสสัมชัญพาณิชยการเปน PRE–ABAC
- โรงเรียนไดรับการประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน
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ปการศึกษา 2543
- ขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มาใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพของกรมอาชีวะ กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปดสอน 3 สาขาวิชา คือ สาขาการ
ขาย สาขาการบัญชี และสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ปการศึกษา 2544
- ไดลงนามทําสัญญาเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปกกิ่ง รวมมือกันในดานวิชาชีพ โดยจะ
เปดสอนภาษาจีนธุรกิจในระดับปริญญาตรี เปนเวลา 3 ป ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาบัตรจาก
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปกกิ่ง
ปการศึกษา 2545
- โรงเรียนรวมมือกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปกกิ่ง เรื่องการรวมมือจัดทําหลักสูตรภาษาจีนดาน
บริหารธุรกิจสําหรับบุคคลทั่วไปในระดับปริญญาตรี และเปดสํานักงานมหาวิทยาลัยและวัฒนธรรม
ปกกิ่ง สาขากรุงเทพฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2545
ปการศึกษา 2546
- ฯพณฯ เอี้ยน ถิงอาย เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําประเทศไทย นําคณะแตงตํารา
ภาษาจี น เพื่ อ การสอนภาษาจี น ออกทางไกลผ า นดาวเที ย ม เข า เฝ า สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า
สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายตําราภาษาจีน โดยมีโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและสมาคมหอการคา
ไทย-จีน ใหการสนับสนุน
ปการศึกษา 2548
- ศูนยภาษาและวัฒนธรรมจีน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ยายสํานักงาน
จากโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มาอยูที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดย ฯพณฯ เจิ้ง จิ้นกวอ
อุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําประเทศไทย ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดศูนยภาษาและ
วัฒนธรรมจีน เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2548
ปการศึกษา 2549
- โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ไดรับอนุมัติจากมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ใหยกระดับ
เปนวิทยาลัย โดยขยายหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ซึ่งทางโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากศิษยเกา
ปการศึกษา 2550
- ทางมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ไดมีคําสั่งที่ 4/2550 แตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดยมอบหมายใหภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย
ผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูรับผิดชอบโครงการ
ปการศึกษา 2551
- โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการไดรับเกียรติใหเปนศูนยการเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมจีน “หองเรียน
ขงจื่อ” โดยมีพิธีลงนาม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ที่กระทรวงศึกษาธิการ ระหวาง
ผูแทนสาธารณรัฐประชาชนจีนกับภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
- ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการรวมกับสมาคมผูปกครองและครู
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และสมาคมศิษยเกาอัสสัมชัญพาณิชย ไดจัดงานฉลองครบรอบ 70 ป
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โดยไดทูลเชิญ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปนองคประธาน
พิธีงานกาลาดินเนอร ณ รอยัลพารากอนฮอลล ชั้น 5 ศูนยการคาสยามพารากอน เปนการประกาศ
เจตนารมณในการยกระดับวิทยฐานะของโรงเรียนเปนวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาตรี BBA (Bachelor
of Business Administration) สาขาบริหารจัดการ
ปการศึกษา 2552
- เมื่ อวั น ที่ 29–31 มกราคม พ.ศ. 2552 โรงเรีย นอัส สัมชั ญ พาณิช ยการไดรับ การตรวจประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสอง จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค การมหาชน) ได รั บ การรั บ รองมาตฐานการศึก ษา ระดับ คุณภาพ “ดีม าก” และเมื่อ วัน ที่ 27
มกราคม พ.ศ. 2553 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการรวมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แถลงขาวการเปด
“ACC School of Commerce กาวสูพัฒนาการทางการศึกษาแนวใหม” โดยเปดหลักสูตรปริญญาตรี
บริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการกลุมวิชาพาณิชยศาสตร
ปการศึกษา 2553
- โรงเรี ย นอั ส สั มชั ญ พาณิ ช ยการได จั ดงานฉลองการสถาปนาโรงเรีย นครบรอบ 72 ป โดยมีการจั ด
กิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดปการศึกษา อาทิ มิสซาบูชาขอบพระคุณฉลองการสถาปนาครบรอบ 72 ป
โดย พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม เปนประธานในพิธี
“กิจกรรม 72 ป ACC FAIR” นอกจากนี้ ไดเปดหลักสูตรปริญาตรีบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการ
กลุมวิชาพาณิชยศาสตร (ACC School of Commerce) เต็มรูปแบบโดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปการศึกษา 2554
- โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ รวมกับสมาคมศิษยเกาอัสสัมชัญพาณิชย ไดจัดพิธีเสกและเปดอาคาร
สํานักงานสมาคมศิษยเกาอัสสัมชัญพาณิชย ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยพระสังฆราชฟรังซิส
เซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปนประธานในพิธี
- สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ที่ประกาศใชและมีผลบังคับใชตั้งแต วันที่
12 มกราคม พ.ศ. 2551 โรงเรียนเอกชนที่ใชพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 จําเปนตอง
เปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติใหม เพื่อใหการดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบสามารถดําเนินกิจการ
ตอไปได ทางโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จึงไดจัดทําตราสารจัดตั้งโรงเรียนนิติบุคคล เพื่อเปนหลักใน
การบริหารงานโดยใชชื่อตราสารนี้วา “ตราสารจัดตั้งนิติบุคคลโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ” ดังนั้น
สํานักบริหารงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชนไดพิจารณา และเห็นชอบการใชตราสาร
ดังกลาว ตามเอกสาร ที่ ศธ ๐๒๑๑.๗/๗๐๙๙ เรื่อง ตราสารจัดตั้ง ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ปการศึกษา 2555
- เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ได
ลาออกจากตํ า แหน งผู อํา นวยการ เพื่อไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนอัส สัมชัญ โดยแตงตั้ง
ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ รองผูอํานวยการขึ้นดํารงตําแหนงผูอํานวยการแทน
ปการศึกษา 2556
- เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ภราดามีศักดิ์ วองประชานุกูล ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญพาณิชยการ และภราดาวิจารณ แสงหาญ ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ/ผูจัดการ
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ปการศึกษา 2557
- โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริ มการศึ กษาเอกชน (สช.) หนว ยงานตน สังกัด และเมื่อวันที่ 20–22 มกราคม พ.ศ. 2557
โรงเรียนไดรั บการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) โดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) สมศ.
- โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ไดขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนฯ
ตามเอกสาร (อช.3) เลขที่ใบอนุญาต กอ. 250/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ออกโดย
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เรื่อง “ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับ
กิ จ การของสถานศึ ก ษา ส ว นที่ 2 หลั ก สู ต รวิ ธี ก ารเรี ย นการสอน และการวั ด ผลประเมิ น ผล
การศึ ก ษา” โดยให ส ถานศึ ก ษาใช ห ลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2556 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ไดตั้งแตปการศึกษา 2557
เปนตนไป
ปการศึกษา 2558
- โรงเรียนไดมีการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงาน โดยมีผูบริหารมืออาชีพ นายสุรชัย สิทธิชัยวิจิตร
เขามาบริหารงาน
- วันศุกรที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการไดมีพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความ
รว มมื อทางวิช าการทางดา นส งนั กเรีย นระดับ ปวช. ชั้น ปที่ 2 เขาฝกงาน โครงการหลักสูตร ACC
Business Prep School กับ 10 บริษัท ดังนี้
1. บริษัท ศรีไทย ซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท โมเดอรฟอรม กรป จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท ไนซ แอพพาเรล กรุป จํากัด
4. บริษัท ฟาติมา อาร บี ดี เอส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
5. บริษัท ธารธนา จํากัด
6. บริษัท ทอมโก ออโตเมติก แมชชินเนอรรี่ จํากัด
7. บริษัท เวเบอรมารคกิ้ง ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด
8. บริษัท ทีวีไดเร็ค จํากัด (มหาชน)
9. บริษัท นิปปอนเพนต เดคโคเรทีพโคทติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
10. บริษัท เอเชียโกลเดนไรซ จํากัด
จากอดีตถึงปจจุบันเปนเวลากวา 7 ทศวรรษ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการก็ยังคงเปนโรงเรียนที่
ประสบความสํ า เร็ จ ในการผลิ ต นั ก ธุ ร กิ จ ทั้ ง ชายและหญิ ง จนเป น ที่ ย อมรั บ ของวงการธุ ร กิ จ ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ แต ถึงกระนั้ นโรงเรี ยนก็ยั งมุงพัฒนา ปรับ ปรุงหลักสูตรอยูตลอดเวลาเพื่อใหทันกับยุคสมัย ที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และเพื่อความกาวหนาทางการศึกษาของเยาวชนไทยสืบไป

หมายเหตุ : แผนการเรียน A: ใชสื่อการเรียนเปนภาษาอังกฤษทุกรายวิชา
แผนการเรียน B: ใชส่อื การเรียนเปนภาษาอังกฤษบางรายวิชา
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1.3. ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
รหัสสถานศึกษา : 10100873
วันที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้ง : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2525
ที่ตั้ง: เลขที่ 101 ซอยสาทร 13
ถนนสาทรใต
แขวงยานนาวา
เขตสาทร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย 10120
โทรศัพท 02-675-5075-76, 02-675-5078-82
โทรสาร 02-675-5083
E-mail : info@acc.ac.th
Website : www.acc.ac.th
สังกัดเขต: พื้นที่การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตที่ 1
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน
ใกลยานธุรกิจการคา สถานประกอบการภาครัฐสถานประกอบการภาคเอกชน และใกล
สถานศึกษาระดับเดียวกัน
แผนที่ตั้งของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
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1.4. ปรัชญาของโรงเรียน
1. จุดหมายของชีวิต คือ การรูจักสัจธรรม ความจริง และเขาถึงธรรมอันสูงสงอันเปนบอเกิดของชีวิต
2. มนุษยทุกคนจะประสบความสําเร็จไดดวยการทํางานดวยความอุตสาหะ วิริยะ ดังปณิธานที่วา
“Labor Omnia Vincit”
1.5. นโยบายของโรงเรียน
1. พัฒ นานั กเรีย นให เ ป นบุ คคลทั้ งครบ คือ พัฒ นารางกาย สติปญญา อารมณ และจิตใจ ภายใน
บรรยากาศของเสรีภาพ และความรัก
2. ปลู ก ฝ ง ความรั ก ชาติ ศาสนาและพระมหากษั ต ริ ย อั น เป น วิ ถี ชี วิ ต ของคนไทย ในระบอบ
ประชาธิปไตยรูจักรักศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของชาติ
3. เนนความดีเลิศทางวิชาการ และการปฏิบัติ การเจนจัดทางภาษา คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
อันจะชวยใหนักเรียนเปนคนที่มีทักษะ มีเหตุผล มีความคิดเปนตรรกะ มีระเบียบวินัยตอตนเองเปน
คนมีทรรศนะกวาง รูจักใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อพัฒนาภาวะแวดลอมและคุณภาพ
ของชีวิตในสังคมมนุษย
4. เนนการปฏิบัติและการปลูกฝงคานิยมของการเคารพในสิทธิตอกันและกัน การผนึกกําลังทําความดี
รวมกันพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู โดยการศึกษาและเขาใจอารยธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมของ
ตนเอง ของชุมชนและชาติอื่น เพื่อเปนแนวทางสงเสริมสันติภาพและความเขาใจอันดีระหวางมวล
มนุษย
1.6. วิสัยทัศนของโรงเรียน
แผนพัฒนาโรงเรียนระยะสี่ 2555-2559 วิสัยทัศน
“คุณธรรมดี ภาษาเดน เนนธุรกิจสูสากล”
1.7. พันธกิจของโรงเรียน
1. สงเสริมใหบุคลากรมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และสถาบัน ภูมิใจในความเปนไทย มี
ความเปนประชาธิปไตย
2. สงเสริมใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตอสังคม ปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพเปนแบบอยางที่ดี
3. สนับสนุนใหบุคลากรใชภูมิปญญาไทย รักษสิ่งแวดลอม และปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
5. สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรมีภาวะผูนํา
6. สนับสนุนใหจัดบริการวิชาการ/วิชาชีพ รวมถึงการประกวด แขงขันเพื่อสงเสริมการพัฒนาทักษะ
ของบุคลากร
7. สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
8. สนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
9. สนับสนุนใหพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสูระดับสากล
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ขอมูลสารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ปการศึกษา 2558
1.8. เปาหมายของโรงเรียน
1. บุคลากรมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและสถาบัน ภูมิใจในความเปนไทย มีความเปน
ประชาธิปไตย
2. บุคลากรมี คุณธรรมจริ ย ธรรม ระเบีย บวินัย มีความรับ ผิดชอบตอสังคม ปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพเปนแบบอยางที่ดี
3. บุคลากร ใชภูมิปญญาไทย รักษสิ่งแวดลอม และปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
5. บุคลากรมีภาวะผูนํา
6. สนับสนุนใหจัดบริการวิชาการ/วิชาชีพ รวมถึงประกวด แขงขัน เพื่อสงเสริมการพัฒนาทักษะของ
บุคลากร
7. บุคลากรมีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
8. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
9. โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาระดับสากล
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