รายงานประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ของสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
ประจําปี การศึกษา 2559

โรงเรียนอัสสั มชัญพาณิชยการ
สั งกัดสํ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ 101 ซอยสาทร13 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-675-5075-76, 02-675-5078-82โทรสาร 02-675-5083
E-mail : info@acc.ac.th Website : www.acc.ac.th

คํานํา
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ เป็ นสถานศึกษาในเครื อมูลนิ ธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ งประเทศไทย ในปี
การศึกษา 2559 ได้ดาํ เนิ นการประกันคุ ณภาพภายในด้านการอาชี วศึกษา พ.ศ. 2559 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุ ณภาพภายใน และคณะกรรมการกํากับ ติ ดตาม ตรวจสอบคุ ณภาพภายใน มีการประชุ มวางแผน และ
ดําเนิ นการประกันคุ ณภาพภายในตามแผนพัฒนาสถานศึ กษาระยะที่ห้า พ.ศ. 2558-2562 มีการดําเนิ นงานตาม
มาตรฐานการอาชี วศึกษา พ.ศ. 2559 มีการกํากับ ติดตามการดําเนิ นงานโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
และคณะกรรมการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบคุ ณภาพภายใน มีการจัดเก็บรวบรวมเอกสาร วิเคราะห์ ประเมินผล
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และจัดทํา เป็ นรายงานการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ปี การศึ ก ษา 2559 นํา เสนอต่ อคณะ
กรรมการบริ หารสถานศึ ก ษาและรายงานผลต่อ สาธารณชน รวมถึ ง ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อง สะท้อนให้เ ห็ นผลการจัด
การศึ ก ษาและการพัฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นอย่า งต่อ เนื่ อง และเพื่ อรองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาจากต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินภายนอก การจัดทํารายงาน
ประเมินคุ ณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2559 นี้ เป็ นการสะท้อนให้เห็นคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อนําไปสู่ การ
พัฒนาคุณภาพของโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง

โรงเรี ยนอัสสั มชั ญพาณิชยการ
ปี การศึกษา 2559

สารบัญ
ตอนที่ 1 สภาพทัว่ ไปของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม บริ เวณโรงเรี ยน
1.3 ประวัติของโรงเรี ยน
1.4 โครงสร้างการบริ หาร
1.5 ข้อมูลด้านการบริ หาร
1.6 จํานวนครู /บุคลากรทางการศึกษา/จํานวนผูเ้ รี ยน
1.7 ข้อมูลด้านหลักสู ตรการเรี ยนการสอน
1.8 เกียรติประวัติของโรงเรี ยน
1.9 เป้ าหมายความสําเร็ จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 2 การดําเนินงานของสถานศึกษา
2.1 ทิศทางการดําเนิ นงานของสถานศึกษา
2.2 รายงานด้านงบประมาณ
2.3 ผลการดําเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิงานประจําปี การศึกษา 2559
2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 3 การดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชี วศึกษา/มาตรฐานสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริ หารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ตอนที่ 4 สรุ ปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
4.1 สรุ ปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
ภาคผนวก
1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและคณะกรรมการกํากับติดตาม
ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน ปี การศึกษา 2559
2. รายชื่อคณะผูจ้ ดั ทํา

หน้ า
1 - 28
1-4
5
6-9
10
11-12
13-16
17-21
22-24
25-28
29-52
29-30
31-32
33-46
47-52
53-83
53-56
57-71
72-80
81-83
84-86
84-85
86
87-90
88-89
90

ตอนที่ 1
สภาพทัว่ ไปของสถานศึกษา
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของสถานศึกษา
1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ รหัสสถานศึกษา 10100873
1.2 ได้รับอนุญาตให้จดั ตั้ง วันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2525
1.3 ที่อยู่ เลขที่ 101 ซอย สาทร13 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10120
โทรศัพท์ : 02-675-5075-76, 02-675-5078-82 โทรสาร : 02-675-5083
E-mail : info@acc.ac.th Website : www.acc.ac.th
1.4 ตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด กรุ งเทพมหานคร เขต (ที่) 1
1.5 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
1.6 สภาพชุมชนรอบบริ เวณโรงเรี ยน
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการตั้งอยูใ่ จกลางย่านธุ รกิจการค้า, ใกล้สถานที่ราชการ, ใกล้สถาน
ประกอบการภาคเอกชน ใกล้สถานศึกษาของเอกชนและรัฐบาล
1.7 ข้อมูลด้านทรัพยากรของโรงเรี ยน
1.7.1 เนื้อที่
โรงเรี ยนมีเนื้อที่จาํ นวน 12 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา
1.7.2 อาคารสถานที่ของโรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ
จํานวนอาคารเรี ยน
2 อาคาร
อาคารประกอบ
จํานวนห้องเรี ยน
23 ห้อง
ห้องประกอบ
ห้องปฎิบตั ิการ
12 ห้อง
ห้องสมุด/แหล่งเรี ยนรู ้
โรงพลศึกษา
1 โรง
โรงอาหาร
ห้องฉายภาพยนตร์ ขนาดเล็ก 1 โรง

3
5
9
1

อาคาร
ห้อง
แห่ง
โรง

1.7.3 ห้องปฏิบตั ิการ
ห้ องปฏิบัตกิ าร
1. ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
2. ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
3. ห้องปฏิบตั ิการบัญชี
4. ห้องปฏิบตั ิการขาย
5. ห้องปฏิบตั ิการพุทธศาสนา
6. ห้องปฏิบตั ิการพิมพ์ดีดไทย
7. ห้องปฏิบตั ิการพิมพ์ดีดอังกฤษ
8. ห้อง Sound room
9. ห้องปฏิบตั ิทางศาสนาอิสลาม
10. ห้องปฏิบตั ิการห้องเรี ยนขงจื่อ
รวม

จํานวน (ห้ อง)
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
12

ตราสั ญลักษณ์ ของโรงเรียน
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ เป็ นโรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย
สี ประจําโรงเรี ยน ขาว - แดง

ตรามูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่ งประเทศไทย

ตราประจําโรงเรียน

ความหมายของตราสั ญลักษณ์ ของโรงเรียน ประกอบไปด้ วย
โล่ หรื อ Coat Of Arms ที่อยูใ่ จกลางของตรานี้ เป็ นเครื่ องหมายแสดงเกียรติประวัติอนั ยาวนานและ
ยัง่ ยืน ของสถาบันภราดาคณะเซนต์คาเบรี ยล ภายในโล่แบ่งเป็ น 4 ส่ วน ซึ่ งมีความหมายเชื่อมโยงกันดังนี้
ส่ วนที่หนึ่ง คือคํา A.M. คือ Ave Maria (ภาษาละติน) Maria เป็ นชื่ อของมารดาของพระเยซู คริ สต์
Ave Maria ตรงกับภาษาไทยว่า วันทาแม่มารี ช่อดอกซ่อนกลิ่นสี ขาว เป็ นเครื่ องหมายแสดงถึงความบริ สุทธิ์
ส่ วนที่สอง เป็ นรู ปเรื อใบก็เปรี ยบได้กบั นาวาชี วิต ที่จะต้องต่อสู ้คลื่นลมแสงแดดไปจนถึงฝั่ง เป็ นคติให้
ได้คิดเสมอว่า “ชีวติ คือการต่อสู ้”
ส่ วนที่สาม มีดวงดาวอยูใ่ นท้องฟ้ าเหนื อเรื อลําที่กาํ ลังสู ้คลื่นลม หมายถึง แสงแห่งความหวัง ได้แก่
แสงธรรมแห่งศาสนากับแสงแห่งปั ญญา
ส่ วนที่สี่ เป็ นเครื่ องหมาย D†S (ตัวย่อมาจากภาษาฝรั่งเศส Dieu Seul) มีความหมายว่า จะทําทุกสิ่ ง
เพื่อเป็ นสิ ริมงคลแก่พระเจ้า เป็ นคติพจน์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรี ญอง เดอ มงฟอร์ ต ผูส้ ถาปนาคณะเซนต์คาเบ
รี ยล โดยอีกนัยหนึ่ ง D หรื อ Divinity คือ การแสวงหาพระเป็ นเจ้าหรื อธรรมะ นัน่ คือพระเป็ นเจ้าต้องนําทาง
ชี วิต S หรื อ Science หมายถึง การแสวงหาความรู ้ทางโลก หรื อศาสตร์ ต่าง ๆ พวงมาลัยดอกไม้ ที่ประดับรองโล่
นั้น เป็ นมาลัยเกี ยรติ ยศที่จะเตือนใจทุ กคนให้กระทํา ความดี เพื่อเชิ ดชู และจรรโลงไว้ซ่ ึ งเกียรติยศชื่ อเสี ยงของ
สถาบันมิให้เสื่ อมสู ญสลายไป คําว่า Labor Omnia Vincit (Work Conquers all Things) ที่อยูใ่ ต้ชื่อ Brothers of
Saint Gabriel เป็ นคติพจน์ (Motto) ประจําใจของสมาชิ กในครอบครัวที่จะต้องมีความวิริยะอุตสาหะซึ่ งจะนํามา
แห่งความสําเร็ จ

รอบตรามีวงกลมซ้อนกันสองวงด้านบนเป็ นชื่อ “โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ” เป็ นภาษาไทย ด้านล่าง
เป็ นชื่ อ “ ASSUMPTION COMMERCIAL SCHOOL ” เป็ นภาษาอังกฤษ หมายถึง สถาบันที่ให้การศึกษา
อบรมอย่างหลากหลายและมัน่ คงแก่ทุกคนที่เข้ามายังสถาบันแห่งนี้
ตรานี้จะอยูใ่ นความรําลึกของทุกคน และจะช่วยเตือนใจให้รําลึกถึงชีวิตในครอบครัวใหญ่แห่งภราดาคณะ
เซนต์คาเบรี ยล หรื อภายในอ้อมอกของแม่ คือศาสนา เป็ นชี วิตที่มีความบริ สุทธิ์ และจริ งใจต่อกัน เป็ นชี วิตที่สอน
ให้เริ่ มต่อสู ้โดยมีความหวัง คือคุ ณธรรมและปั ญญาเป็ นเครื่ องนําทาง เป็ นชี วิตที่มีท้ งั ความรักและความเสี ยสละ
และเป็ นชีวติ ที่สมบูรณ์สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลด้วยความอุตสาหะ

2. ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจ สั งคม ชุ มชนบริเวณโรงเรียน
สภาพพืน้ ทีแ่ ละประชากรเขตสาทร
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ ตั้งอยู่ในเขตสาทร กรุ งเทพมหานคร มีประชากรจํานวน 82,388 คน มี
พื้นที่ 9.326 ตารางกิ โลเมตร ประกอบด้วย 3 แขวง คือ 1.แขวงทุ่งวัดอน 2. แขวงยานนาวา 3. แขวงทุ่งมหาเมฆ
พื้นที่เดิมเป็ นที่ราบลุ่มเหมาะสําหรับทําการเกษตร มีการทําสวนพืชผักผลไม้ แต่สภาพปั จจุบนั ได้กลายเป็ น ชุ มชน
หนาแน่น เป็ นศูนย์กลางย่านธุ รกิ จ ประชาชนส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พธุ รกิจ ค้าขายและรับจ้างทัว่ ไป พื้นที่เขต
สาทรติดต่อกับหลายเขตและติดกับแม่น้ าํ เจ้าพระยาบางส่ วน โดยเริ่ มจากทิศเหนื อ จรดเขตบางรัก โดยมีแนวคลอง
สาทรเป็ นแนวแบ่งเขตทิศใต้ จรดเขตยานนาวา และเขตบางคอแหลม ส่ วนใหญ่จะใช้แนวถนนจันทน์เป็ นแนวแบ่ง
เขตทิศตะวันออก จรดเขตปทุมวัน และเขตคลองเตยโดยมีแนวถนนพระราม 4 และถนนเชื้ อเพลิง เป็ นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันตกจรดแม่น้ าํ เจ้าพระยาการแบ่งพื้นที่ เขตรายละเอี ยดปรากฏตามแผนที่ แต่เดิ มใช้แนวคลองลํารางสาร
ธารณะ ลําปะโดงเป็ นแนวแบ่งเขต ทําให้สภาพพื้นที่ไม่สามารถแยกแยะพื้นที่ได้ชดั เจน และไม่เหมาะสมกับการ
บริ หารงาน การให้บริ การประชาชน
เขตสาทรมีการคมนาคม ติดต่อกับพื้นที่เขตอื่นได้สะดวก เพราะมีถนนสายหลัก สายรอง และระบบทาง
ด่วนพาดผ่าน ทําให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ถนนสายหลัก และสายรองประกอบด้วย ถนนสาทร ถนน
พระราม 4 ถนนเจริ ญกรุ ง ถนนจันทน์ ถนนเซนต์หลุยส์ 3 (สาทร 11) ถนนนางลิ้นจี่ ถนนสาธุ ประดิษฐ์ ถนนเย็น
อากาศ ถนนสวนพลู และซอยงามดูพลี เป็ นต้น __ต่อมาได้มีการตัดถนน ผ่านอีกหลายสาย ได้แก่ ถนนนราธิ วาส
ราชนคริ นทร์ (ถนนเลียบคลองช่องนนทรี ) ตัดจากถนนสุ ริวงศ์ ผ่านถนนสี ลม ถนนสาทร ถนนจันทน์ ไปออกถนน
พระราม 3 อีกสาย คือ ถนนเจริ ญราษฎร์ (ถนนสายเหนื อ-ใต้) จากถนนสาทรใต้ผา่ นใต้ทางด่วนขั้นที่ 2 ส่ วนบี ผ่าน
ถนนจันทน์ ไปออกถนนพระราม 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่เขตสาทรยังมีระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ส่ วนบี พาดผ่านมี
ทางขึ้ นทางลงที่ด่านถนนจันทน์ ด่านถนนสาทร และนอกจากนี้ มี เส้ นทางของรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
(BTS) จากสถานี สะพานตากสิ น(สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิ น) วิ่งขนานไปกับถนนสาทร เลี้ ยวซ้ายตามถนน
นราธิ วาสราชนคริ นทร์ ไปยังสถานี ช่องนนทรี และเลี้ยวขวาเข้าถนนสี ลม ไปยังสถานี สีลม ฉะนั้น จากเดิมที่เขต
สาทร ได้มีปัญหาการจราจรติ ดขัด จึ งมีความสะดวก และคล่ องตัวในการเดิ นทางสัญจรมากขึ้น นอกจากนี้ ยงั มี
ท่าเรื อสาทร (อยูใ่ ต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิ น) ซึ่งเป็ นศูนย์การคมนาคมทางเรื อที่สาํ คัญของกรุ งเทพมหานคร

3. ประวัติของสถานศึกษา
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการเป็ นโรงเรี ยนในเครื อมูลนิ ธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ งประเทศไทย ตั้งอยู่
เลขที่ 101 ซอยสาทร 13 (เซนต์หลุยส์ 2) ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120 โรงเรี ยนได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.
2481 ผูก้ ่อตั้ง คือ ภราดาโรเกชัน่ (Bro. Rogation) เนื่องจากขณะนั้นท่านสอนหนังสื ออยูท่ ี่โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ท่าน
มีความคิดที่จะฝึ กเด็กให้มีความรู ้ทางด้านวิชาชี พพิมพ์ดีดและวิชาชวเลข เพื่อว่าเมื่อจบการศึกษาแล้ว เด็กนักเรี ยน
ซึ่ งไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยจะสามารถเข้าทํางานในบริ ษทั ของชาวยุโรปได้ ดังนั้น ท่านจึง
จัดทําหลักสู ตรสําหรับโรงเรี ยนพาณิ ชย์ข้ ึนและขอเปิ ดโรงเรี ยนต่อกระทรวงศึกษาธิ การ ซึ่ งได้รับอนุ ญาตให้ทาํ
การสอนเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 ทําให้โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ เป็ นโรงเรี ยนพาณิ ชย์แห่ งแรกใน
ประเทศไทยที่เปิ ดทําการสอนโดยใช้สื่อการเรี ยนการสอนเป็ น ภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อ “อัสสัมชัญพาณิ ชย์”
ในสมัยเริ่ มแรกนั้นทางโรงเรี ยนรับเฉพาะนักเรี ยนชาย มีการวางแนวนโยบายไว้อย่างชัดเจนในการฝึ กฝน
นักเรี ยนทางด้านธุ รกิจและภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับสถาบันธุ รกิจต่างชาติในประเทศไทย กลยุทธ์ทางด้านการวาง
แนวนโยบายเหล่ านี้ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูท้ ี่จบการศึกษามีความรู้ ความสามารถทาง ด้านภาษาและวิชา
ธุ รกิจเป็ นอย่างดี จนเป็ นที่ยอมรับของสถานประกอบการธุ รกิ จต่างชาติ ดังจะเห็ นได้จากการที่นกั เรี ยนชั้นปี 3 ที่
กําลังจะสําเร็ จการศึกษาถูกจองตัวล่วงหน้าจากสถานประกอบการธุ รกิต่างชาติและองค์กรต่างประเทศ เช่น ยูเนสโก
ESCAP และสถานทูตต่างๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตามนักเรี ยนเหล่านั้นก็ยงั ไม่สามารถเรี ยนต่อในระดับปริ ญญาตรี ได้
เมื่ อวันที่ 24 พฤศจิ ก ายน 2511 โรงเรี ย นได้รับ อนุ ญาตจากกระทรวงศึ กษาธิ การให้เปิ ดหลักสู ตร
บริ หารธุ รกิจ 4 ปี ต่อมาได้พฒั นาเป็ นวิทยาลัยอัสสัมชัญบริ หารธุ รกิจ (ABAC) หรื อมหาวิทยาอัสสัมชัญ (AU) ใน
ปั จจุบนั ในปี พ.ศ. 2516 โรงเรี ยนเริ่ มเปิ ดรับนักเรี ยนหญิงเป็ นปี แรกและกลายเป็ นโรงเรี ยน สหศึกษาตั้งแต่น้ นั มา
เนื่องจากหลักสู ตรของโรงเรี ยนที่เปิ ดสอนอยูถ่ ึงแม้จะเป็ นที่ยอมรับ ในวงการธุ รกิจทั้งในและนอกประเทศ แต่ยงั มี
ข้อจํากัดในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เนื่ องจากไม่ได้การรับรองความรู ้เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย กอรป
กับถูกตัดสิ ทธิ์ ในการเรี ยนวิชา รักษาดิ นแดนโดยมีเหตุผลว่าเป็ นโรงเรี ยนประเภท 15(2) ปี การศึกษา 2525 ทาง
โรงเรี ยนได้ขออนุ ญาตเปิ ดหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พของกรมอาชี วศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ หลักสู ตร 3 ปี
โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ" ทําให้นกั เรี ยนที่เรี ยนจบหลักสู ตรได้รับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พซึ่ ง
เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายและได้สิทธิ์เรี ยนวิชารักษาดินแดนด้วย
ปี การศึกษา 2530 โรงเรี ยนได้ขออนุ ญาตเปิ ดสอนหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ของกรม
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ หลังจากโรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการดําเนิ นการสอนโดยใช้หลักสู ตรของกรม
อาชี วศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ มาเป็ นเวลา 9 ปี (2525 – 2533) นักเรี ยนที่สําเร็ จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนและได้รับการยอมรับจากวงการธุ รกิจ ศิษย์เก่า ผูป้ กครองว่ายังคงรักษาเอกลักษณ์และคุณภาพเดิมไว้ ผูบ้ ริ หาร
จึงได้ตดั สิ นใจขอปิ ดโรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชย์ โรงเรี ยนประเภท 15(2)
ปี การศึกษา 2536 ขอเปลี่ยนแปลงการใช้หลักสู ตร ปวช. จากเดิมใช้หลักสู ตร ปวช. ของกรมอาชี วศึกษา
มาใช้ หลักสู ตร ปวช. ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี การศึกษา 2539 โรงเรี ยนได้ขอเปิ ดแผนการเรี ยนการ

สอนที่ใช้สื่อการสอนเป็ นภาษาอังกฤษโดยเรี ยกว่า แผนการเรี ยน A (Program A) และเรี ยกแผนการเรี ยนเดิมว่า
แผนการเรี ยน B (Program B) โดยให้นกั เรี ยนเลือกเรี ยนได้ตามความประสงค์ของผูเ้ รี ยน โรงเรี ยนสร้างความ
ร่ วมมือกับ Beijing Language Culture University (BLCU ) จัดให้มีการสอนภาษาจีนกลางขึ้นนอกเหนื อจาก
ภาษาอัง กฤษที่ เปิ ดสอนมาแต่เดิ ม สร้ า งความร่ วมมื อทางด้า นวิชาการและบุ คลากรในประเทศอัง กฤษBromley
College ในหลักสู ตร Cambridge Business Skills (CBS) ซึ่ งควบคุมโดย มหาวิทยาลัย Cambridge
ปี การศึ กษา 2540 สร้ างความร่ วมทางวิชาการกับสถาบันอินเตอร์ เทคโนโลยีสร้ างความร่ วมมื อกับ
สถาบันการศึกษาของรัฐ ประเทศออสเตรเลี ย Chisholm Institute ได้รับเกี ยรติ เข้าร่ วมโครงการพระราชทาน
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยสอนภาษาจีนทางไกลผ่านดาวเทียม ณ โรงเรี ยนวังไกลกังวล หัวหิ น ตั้งแต่ปี
2540 จนถึงปั จจุบนั
ปี การศึกษา 2542 สร้างความร่ วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น (14 มีนาคม 2542) สร้าง
ความร่ วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (8 มีนาคม 2542) โดยให้โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ
เป็ น PRE – ABAC โรงเรี ยนได้รับการประกันคุ ณภาพและรับรองมาตรฐานคุ ณภาพการศึ กษา จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาเอกชน ปี การศึ กษา 2543 ขอเปลี่ ยนแปลงหลักสู ตรจากประกาศนี ยบัตรวิชาชี พของ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมาใช้หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพของกรมอาชี วศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ โดย
เปิ ดสอน 3 สาขาวิชา คือ สาขาการขาย สาขาการบัญชี และสาขาคอมพิวเตอร์
ปี การศึกษา 2544 ได้ลงนามทําสัญญาเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมแห่ งกรุ งปั กกิ่ง ร่ วม มือ
กันในด้านวิชาชี พ โดยจะเปิ ดสอนภาษาจีนธุ รกิจในระดับปริ ญญาตรี ที่ ACC เป็ นเวลา 3 ปี ผูส้ ําเร็ จการศึกษาจะ
ได้รับปริ ญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมกรุ งปั กกิ่ ง ปี การศึ กษา 2545 โรงเรี ยนได้ร่วมมื อกับ
มหาวิทยาลัยภาษา และวัฒนธรรมแห่งกรุ งปั กกิ่ง BLCU เรื่ องการร่ วมมือจัดทําหลักสู ตรภาษาจีน ด้านบริ หารธุ รกิจ
สําหรั บบุ คคลทัว่ ไปในระดับปริ ญญาตรี และเปิ ดสํานักงานมหาวิทยาลัย และวัฒนธรรมแห่ งกรุ งปั กกิ่ ง BLCU
สาขากรุ งเทพฯ ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2545
ปี การศึกษา 2546 ฯพณฯ เอี้ยน ถิงอ้าย เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนแห่ งประเทศไทย นําคณะ
แต่งตําราภาษาจีน เพื่อการสอนออกทางไกลผ่านดาวเทียม เข้าเฝ้ าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี
เพือ่ ถวายตําราภาษาจีน โดยมี ACC และสมาคมหอการค้าไทยให้การสนับสนุน
ปี การศึกษา 2548 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน โรงเรี ยนในเครื อมูลนิ ธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ งประเทศ
ไทยย้ายสํานักงานจากโรงเรี ยนอัสสัมชัญ มาอยู่ที่โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ โดย ฯพณฯ เจิ้ง
จิ้นกว๋ อ
อุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เกียรติมาเป็ นประธานในพิธีเปิ ดศูนย์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2548
ปี การศึกษา 2549 โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการได้รับอนุ มตั ิจากมูลนิ ธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ งประเทศ
ไทยให้ยกระดับเป็ นวิทยาลัยโดยขยายหลักสู ตรในระดับปริ ญญาตรี โดยทางโรงเรี ยนได้รับการสนับสนุ นจากศิษย์
เก่า ปี การศึกษา 2550 ทางมูลนิ ธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ งประเทศไทย ได้มีคาํ สั่งที่ 4/2550 แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบ
โครงการจัดการศึกษระดับปริ ญญาตรี ของโรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ มอบหมายให้ภราดา สุ รสิ ทธิ์ สุ ขชัย
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนเป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงการ

ปี การศึกษา 2551 โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการได้รับเกียรติให้เป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ ภาษาและวัฒนธรรม
จีน “ห้องเรี ยนขงจื่อ” โดยมีพิธีลงนามเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ที่กระทรวงศึกษาธิ การ ระหว่างผูแ้ ทน
สาธารณรัฐประชาชนจีนกับ ภราดาสุ รสิ ทธิ์ สุ ขชัย ผูร้ ับใบอนุญาตโรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ และในวันที่ 25
พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2551 โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ พาณิ ช ยการร่ ว มกับ สมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ
พาณิ ชยการและสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิ ชย์ ได้จดั งานฉลองครบรอบ 70 ปี โดยได้ทูลเชิ ญพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธิ นดั ดามาตุ เสด็จเป็ นองค์ประธานพิธีงานกาล่าดินเนอร์ ณ รอยัลพารากอนฮอลล์
ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เป็ นการประกาศเจตนารมณ์ในการยกระดับวิทยฐานะของโรงเรี ยนเป็ นวิทยาลัย
หลักสู ตรปริ ญญาตรี BBA (Bachelor of Business Administration) สาขาบริ หารจัดการ
ปี การศึกษา 2552 วันที่ 29 – 31 มกราคม 2552 โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการได้การตรวจประเมิ น
คุ ณภาพการศึกษาภายนอกรอบสอง จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ได้รับการรั บ รองมาตฐานการศึ ก ษา ระดับคุ ณภาพดี ม าก และเมื่ อวันที่ 27 มกราคม 2553 โรงเรี ย น
อัสสัมชัญพาณิ ชยการ ร่ วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แถลงข่าวการเปิ ด “ACC School of Commerce ก้าวสู่
พัฒ นาการทางการศึ ก ษาแนวใหม่ ” โดยเปิ ดหลัก สู ต รปริ ญ าตรี บ ริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการจัด การ กลุ่ ม วิ ช า
พาณิ ชยศาสตร์
ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการได้จดั งานฉลองการสถาปนาโรงเรี ยนครบรอบ 72 ปี โดย
มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดปี การศึกษา อาทิ มิสซาบูชาขอบพระคุณฉลองการสถาปนาครบรอบ 72 ปี โดย
พระสังฆราช ฟรังซิ สเซเวียร์ วีระ อาภรณ์ รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชี ยงใหม่ เป็ นประธานในพิธี กิ จกรรม 72 ปี
ACC FAIR นอกจากนี้ ได้เปิ ดหลักสู ตรปริ ญาตรี บริ หารธุ รกิจสาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาพาณิ ชยศาสตร์ (ACC
School of Commerce) เต็มรู ปแบบ โดยร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปี การศึ กษา 2554 โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญพาณิ ช ยการ ร่ วมกับ สมาคมศิ ษย์เก่ า อัส สัม ชัญพาณิ ช ย์ ได้จดั จน
พิธีกรรมเสกและเปิ ดอาคารสํานักงานสมาคมศิ ษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิ ชย์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2555 โดยพระอัคร
สังฆราช ฟรังซิ สเซเวียร์ เกรี ยงศักดิ์ โกวิทวานิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ เป็ นประธานในพิธีสืบเนื่ องจาก
พระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.2550 ที่ประกาศใช้ และมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ วันที่ 12 มกราคม 2551 โรงเรี ยน
เอกชนที่ใช้พระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.2525 จําเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติใหม่ เพื่อให้การ
ดําเนินกิจการโรงเรี ยนในระบบสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ ทางโรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ จึงได้จดั ทําตรา
สารจัดตั้ง โรงเรี ย นนิ ติบุ คคล เพื่ อเป็ นหลักในการบริ หารงานโดยใช้ชื่ อตราสารนี้ ว่า “ตราสารจัดตั้งนิ ติบุ ค คล
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ” ดังนั้น สํานักบริ หารงานคณะกรรมการการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนได้พิจารณา
และเห็นชอบการใช้ตราสารดังกล่าว ตามเอกสาร ที่ศธ 0211.7/ 7099 เรื่ อง ตราสารจัดตั้ง ลงวันที่ 29 มิถุนายน
พ.ศ. 2554

ปี การศึ กษา 2555 เดื อนกุมภาพันธ์ 2556 ภราดาสุ รสิ ทธิ์ สุ ขชัย ผูอ้ าํ นวยการลาออกเพื่อดํารงตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ โดยแต่งตั้ง ภราดาอรุ ณ เมธเศรษฐ รองผูอ้ าํ นวยการขึ้นดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ
แทน ปี การศึกษา 2556 เดือนพฤษภาคม 2556 ภราดามีศกั ดิ์ ว่องประชานุกลู ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
อัสสัมชัญพณิ ชยการ และภราดาวิจารณ์ แสงหาญ ดํารงตําแหน่งรองผูอ้ าํ นวยการ/ผูจ้ ดั การ
ปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยนได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดย สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การศึกษาเอกชน (สช.) หน่วยงานต้นสังกัด และเมื่อวันที่ 20 – 22 มกราคม พ.ศ. 2557 โรงเรี ยนได้รับการรับรอง
เป็ นสถานศึกษาดีเด่นในระดับอาชีวศึกษา (Outstanding Vocational Education Institution) จากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) โดยสํานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา(องค์การ
มหาชน) สมศ. โรงเรี ยนได้ขออนุ ญาต เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรี ยนฯ ตามเอกสาร(อช.3)
เลขที่ใบอนุ ญาต กอ. 250/2557 ลงวันที่ 18 เดื อน มิถุนายน พ.ศ. 2557 ออกโดย สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การศึกษาเอกชน (สช.) เรื่ อง “ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา ส่ วนที่ 2 หลักสู ตรวิธีการ
เรี ย นการสอน และการวัดผลประเมิ นผลการศึ กษา” โดยให้ส ถานศึ ก ษาใช้หลัก สู ตรประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ของกระทรวงศึกษาธิ การ(พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา) ปี การศึกษา 2558
โรงเรี ยนได้รับความร่ วมมือจากสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิ ชย์ ในการจัดทําโครงการโอเมก้าโปรเจค และมอบ
ทุนการศึ กษาให้กบั นักเรี ยน จํานวน 20 ทุ น ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 โรงเรี ยนได้จดั ให้มีการลงนามบันทึ ก
ข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการเพื่อการฝึ กงาน จํานวน 10 บริ ษทั
ปี การศึกษา 2559 มีการแต่งตั้งภราดาวิหาร ศรี หาพล ดํารงตําแหน่งเป็ นผูอ้ าํ นวยการ และภราดาวิจารณ์
แสงหาญ ดํารงตําแหน่งผูจ้ ดั การ โรงเรี ยนได้จดั ให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการเพื่อการ
ฝึ กงานให้กบั นักเรี ยนเพิ่มจํานวน 12 บริ ษทั ในปี การศึกษา 2559 มีจาํ นวนสถานประกอบการที่ร่วมมือทางวิชาการ
เพื่อการฝึ กงานของนักเรี ยน รวมจํานวน 22 แห่ง

แผนภูมิโครงสร้ างการบริ หารโรงเรียนอัสสั มชั ญพาณิชยการ
ปี การศึกษา 2559

กรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่ งประเทศไทย
Provincial Council

คณะกรรมการการศึกษามูลนิธิฯ
Commission on Education

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
Board of Administrators

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

คณะกรรมการทีป่ รึกษาโรงเรียน

Saint Gabriel’s Foundation Thailand

School’s Advisory Board

สมาคมศิษย์ เก่ าฯ ACC
(ACCA)

คณะกรรมการทีป่ รึกษาผู้อาํ นวยการ

ผู้อาํ นวยการ

Director’s Advisory Board

Director

สมาคมผู้ปกครองและครู ฯ ACC
(PTA)

ผู้อาํ นวยการ(ปฏิบัตกิ าร)

ผู้จดั การ

Director of Operations

Manager

ฝ่ ายการเงินและบัญชี
Finance Dept.

ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป

General Adm. Dept.

สํานักผู้อาํ นวยการ

Office of the Director

ฝ่ ายวิชาการ

Academic Affairs Dept.

5. ข้ อมูลด้ านการบริ หาร
ผู้บริหารสถานศึกษา ปี การศึกษา 2559
ที่

ชื่ อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

1
2
3
4

ภราดาวิหาร ศรี หาพล
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ
ภราดาพีระนันท์ นัมคณิ สรณ์
นายสุ รชัย สิ ทธิ ชยั วิจิตร

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการ
ผูจ้ ดั การ
ที่ปรึ กษาฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
ผูอ้ าํ นวยการปฏิบตั ิการ

ประวัติการศึกษาของผู้บริ หาร
ที่

ชื่ อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

1
2
3
4

ภราดาวิหาร ศรี หาพล
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ
ภราดาพีระนันท์ นัมคณิ สรณ์
นายสุ รชัย สิ ทธิ ชยั วิจิตร

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท

บริ หารการศึกษา
บริ หารการศึกษา
ปรัชญา (การศึกษา)
Business Information Systems

คณะกรรมการทีป่ รึกษาผู้อาํ นวยการ ปี การศึกษา 2559
ที่

ชื่ อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

1
2
3
4
5
6
7
8

ภราดาวิหาร ศรี หาพล
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ
ภราดาพีระนันท์ นัมคณิ สรณ์
นายสุ รชัย สิ ทธิ ชยั วิจิตร
นางสาวนิสา แก้วมงคล
นางสาวสุ วมิ ล อิ่มถวิล
นางสุ จารี สวัสดิ์กิจไพโรจน์
นางสาวสมนึก หรั่งทรัพย์

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการ
ผูจ้ ดั การ
ที่ปรึ กษาฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
ผูอ้ าํ นวยการปฏิบตั ิการ
หัวหน้าสํานักผูอ้ าํ นวยการ
หัวหน้าฝ่ ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

ประวัติการศึกษาของคณะกรรมการทีป่ รึ กษาผู้อาํ นวยการ
ที่

ชื่ อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

จากสถาบัน

1
2
3
4
5

ภราดาวิหาร ศรี หาพล
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ
ภราดาพีระนันท์ นัมคณิ สรณ์
นายสุ รชัย สิ ทธิ ชยั วิจิตร
นางสาวนิสา แก้วมงคล

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท

6
7
8

นางสาวสุ วมิ ล อิ่มถวิล
นางสุ จารี สวัสดิ์กิจไพโรจน์
นางสาวสมนึก หรั่งทรัพย์

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี

George Washington University
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
Australian Catholic University
Georgia State University
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันราชภัฏธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต

6. จํานวนครู /บุคลากรทางการศึกษา และนักเรี ยน
จํานวน
(คน)
ผู้บริหาร
ผูล้ งนามแทนผูร้ ับใบอนุ ญาต/ผูอ้ าํ นวยการ
1
ผูจ้ ดั การ
1
ผูอ้ าํ นวยการปฏิบตั ิการ
1
ผูบ้ ริ หารที่ปรึ กษางานอภิบาลและงานกิจารนักเรี ยน
1
รวมผู้บริ หาร
4
ครู
ครูผ้ ูสอน
ครู ผสู ้ อนไทย
14
ครู ผสู ้ อนต่างชาติ
6
รวม
20
ครูสนับสนุน
ครู สนับสนุนไทย
25
ครู สนับสนุนต่างชาติ
1
บุคลาการทางการศึกษา
1
รวมครู สนับสนุน
27
รวมครู ท้งั หมด
47
รวมผู้บริ หารและครู ท้งั หมด
51
ประเภทบุคลากร

ชาย

เพศ

หญิง

1
1
1
1
4

-

3
2
5

11
4
15

5
5
10
14

20
1
1
22
37
37
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ครู ผสู ้ อน หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับการบรรจุให้เป็ นครู และปฏิบตั ิหน้าที่ครู ผสู ้ อนในสถานศึกษา
ครู สนับสนุน หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับการบรรจุให้เป็ นครู และปฏิบตั ิหน้าที่ครู สนับสนุ นในสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา คือ ผูท้ ี่ได้รับการบรรจุให้เป็ นบุคลากรทางการศึกษาและปฏิบตั ิหน้าที่ในสถานศึกษา
บุคลากรอัตราจ้าง คือ ผูท้ ี่สถานศึกษาทําสัญญาจ้างให้ปฏิบตั ิหน้าที่ในสถานศึกษารายปี
ครู ผสู ้ อนต่างชาติที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ได้ดาํ เนินการทําเรื่ องผ่อนผันตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ
ครู สนับสนุนต่างชาติ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ จาก HANBAN ที่มาช่วยงานสนับสนุนกิจกรรมของห้องเรี ยนขงจื่อ

ตารางจํานวนครู ผ้ ูสอน จําแนกตามภาระหน้ าที่ / หมวดวิชา ปี การศึกษา 2559
รายชื่ อหมวดวิชา

ชาย
2
2
1
5

หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
2. หมวดวิชาพื้นฐานทัว่ ไป
3. หมวดวิชาธุ รกิจ
รวม
1.

เพศ

หญิง
4
3
8
15

รวม
(คน)
6
5
9
20

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ตารางจํานวนครูผ้ ูสอน ครู ไทยและครู ต่างประเทศ จําแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา ปี การศึกษา 2559
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
รวม

ชาย
2
1
3

ครูผู้สอนไทย
หญิง
รวม
5
7
6
7
11
14

จํานวน
ครูผู้สอนต่ างชาติ
ชาย
หญิง รวม
1
1
1
4
5
2
4
6

รวม
ทั้งหมด
8
12
20

จํานวนผู้เรี ยนจําแนกตามหลักสู ตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และชั้ นปี
จํานวนนักเรี ยน ปี การศึกษา 2559
สาขาวิชา/สาขางาน
สาขาวิชาการตลาด (โปรแกรม A)
สาขาวิชาการตลาด (โปรแกรม B)
รวม

ปวช. 1
45
33
78

ปวช. 2
17
22
39

ปวช. 3
25
22
47

รวม
44
50
164

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

จํานวนนักเรี ยนแต่ ละระดับชั้ น
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา
สาขางาน
จํานวน
การตลาด (แผนการเรี ยน A)
45
การตลาด (แผนการเรี ยน B)
33
รวม
78 คน
สาขาวิชา
สาขางาน
จํานวน
การตลาด (แผนการเรี ยน A)
17
การตลาด (แผนการเรี ยน B)
22
รวม
39 คน
สาขาวิชา
สาขางาน
จํานวน
การตลาด (แผนการเรี ยน A)
25
การตลาด (แผนการเรี ยน B)
22
รวม
47 คน
รวมทั้งหมดทุกชั้ นปี
164 คน

จํานวนห้ อง
2
1
3 ห้อง
จํานวนห้ อง
1
1
2 ห้อง
จํานวนห้ อง
1
1
2 ห้อง
7 ห้ อง

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559

คณะกรรมการสภานักเรี ยนชั้ นปี ที่ 1 - 3
ประจําปี การศึกษา 2559
ประธานนักเรียน
1. นายธนากฤต

กาญจนประสาทพร

เลขประจําตัว 14079

เลขที่ 5

รองประธานนักเรียน
1. นายอธิ บดี
2. นายมาวิน

เสมอภพ
ปิ ติมานะอารี

เลขประจําตัว 14138
เลขประจําตัว 14130

เลขที่ 22 ห้อง 3/1
เลขที่ 22 ห้อง 3/2

สภานักเรียน ชั้ นปี ที่ 3
1. นายนรชัย
2. นางสาวรัตตวัลย์
3. นายจิรพัฒน์
4. นางสาวจินต์จุฑา
5. นางสาวปานฤทัย
6. นางสาวณัฐชารี ย ์
7. นางสาวมีม่ี

เครื อหลี
คอสุ วรรณ
สัจจโสภณ
ชาตะมีนา
พุทธมิลินประทีป
ด่านสิ ริสันติ
เถียน

เลขประจําตัว 14139
เลขประจําตัว 14100
เลขประจําตัว 14109
เลขประจําตัว 14092
เลขประจําตัว 14084
เลขประจําตัว 14088
เลขประจําตัว 14126

เลขที่ 23
เลขที่ 10
เลขที่ 16
เลขที่ 7
เลขที่ 6
เลขที่ 9
เลขที่ 17

ห้อง 3/1
ห้อง 3/1
ห้อง 3/2
ห้อง 3/2
ห้อง 3/1
ห้อง 3/1
ห้อง 3/1

สภานักเรียน ชั้ นปี ที่ 2
1. นายศิลปากร
2. นางสาววัลวี
3. นายวิโรจน์
4. นางสาวภัค

ดอกไม้ขาว
เตวิทย์
กิจบํารุ ง
ภัทรการุ ณย์

เลขประจําตัว 14155
เลขประจําตัว 14148
เลขประจําตัว 14159
เลขประจําตัว 14147

เลขที่ 7
เลขที่ 3
เลขที่ 7
เลขที่ 2

ห้อง 2/1
ห้อง 2/1
ห้อง 2/2
ห้อง 2/2

สภานักเรียน ชั้ นปี ที่ 1
1. นายเทียนศิริ
2. นางสาวนริ ศรา
3. นายเกื้อหนุ น
4. นางสาวธนนันท์
5. นายวรชิต
6. นางสาวสุ นิตา

เหรี ยญรุ่ งโรจน์
จักษุนิล
จิตต์จรัส
อํานาจเจริ ญศักดิ์
ชวนนิยมตระกูล
คุม้ มณี

เลขประจําตัว 14210
เลขประจําตัว 14201
เลขประจําตัว 14216
เลขประจําตัว 14219
เลขประจําตัว 14240
เลขประจําตัว 14245

เลขที่ 15
เลขที่ 10
เลขที่ 3
เลขที่ 6
เลขที่ 19
เลขที่ 21

ห้อง 1/1
ห้อง 1/1
ห้อง 1/2
ห้อง 1/2
ห้อง 1/3
ห้อง 1/3

ห้อง 3/1

7. ข้ อมูลหลักสู ตรการเรียนการสอน
ในปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้หลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชาการตลาด

จุดประสงค์ สาขาวิชา

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สังคมศึกษา
สุ ขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2 เพื่อให้มีความรู ้ และทักษะในหลักการบริ หารและจัดการวิชาชี พ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลักการงานอาชี พที่ สัมพันธ์เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชี พการขายให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวของกับอาชีพการขาย
4. เพื่อให้มีความรู ้ และทักษะในงานบริ การทางการขายตามหลักการและกระบวนการในลักษณะครบ
วงจรเชิงธุ รกิจโดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าการอนุ รักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
5. เพื่อให้สามารถปฏิ บตั ิงานด้านการขายในสถานประกอบการและประกอบอาชี พอิสระใช้ความรู้ และ
ทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสู งขึ้น
6. เพื่อให้สามารถเลือก /ใช้/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพการขาย
7. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ซื่อสัตย์ประหยัด อดทน มี
วินยั มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด สามารถพัฒนา
ตนเองและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
8. หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาการตลาด ประเภทวิชา
พาณิ ชยกรรม
9. มาตรฐานการศึกษาวิชาในด้านคุณภาพของผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับคุ ณวุฒิการศึกษาประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชาการตลาด ประกอบด้วย
9.1 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
9.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป
9.2 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ

คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชี พ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด ประกอบด้ วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพความเสี ยสละความซื่ อสัตยสุ จริ ตความกตัญ�ูกตเวที
ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติ ที่ดีตต่อวิชาชีพและ
สังคม
1.2 พฤติกรรมลักษณะนิสัย ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบความมีมนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อมัน่ ใน
ตนเองความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัดอดทน การพึ่งตนเอง
1.3 ทักษะทางปัญญา ความรู ้ในหลักทฤษฎีความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติ ประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนาวัฒนธรรมค่านิยมคุณธรรมจริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิ หน้าที่พลเมือง
พัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชี พ
3.1 วางแผน ดําเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการบริ หารงาน
คุณภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.2 ใช้คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 วางแผนปฏิบตั ิงานขายสิ นค้าหรื อบริ การ ประเมินผลและรายงานการขาย
3.5 หาข้อมูล ประเมินผลรายงานผลข้อมูลการตลาดและนําไปใช้ในการตัดสิ นใจทางการตลาด
3.6 เขียนแผนธุ รกิจตามลักษณะการดําเนินธุ รกิจ
3.7 เลือกตลาดเป้ าหมายและช่องทางการจัดจําหน่าย
3.8 สร้างสรรค์งานโฆษณา
3.9 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายและจัดแสดงสิ นค้า
3.10 พัฒนาบุคลิกภาพเหมาะสมกับอาชีพขาย

โครงสร้ างหลักสู ตรโรงเรียนอัสสั มชั ญพาณิชยการ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชาการตลาด
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ ไม่นอ้ ยกว่า 105 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวติ (22 หน่วยกิต)
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (3 หน่วยกิต)
2000 1101 ภาษาไทยพื้นฐาน

2 หน่วยกิต

2000 1102 ภาษาไทยเพื่ออาชี พ

1 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (6 หน่วยกิต)
2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง 1

2 หน่วยกิต

2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง 2

2 หน่วยกิต

2000-1203 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 1

1 หน่วยกิต

2000-1204 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 2

1 หน่วยกิต

1.3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (4 หน่วยกิต)
2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ

2 หน่วยกิต

2000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุ รกิจและบริ การ 2 หน่วยกิต
1.4. กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ (4 หน่วยกิต)
2000-1401 คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน

2 หน่วยกิต

2000-1406 คณิ ตศาสตร์พาณิ ชยกรรม

2 หน่วยกิต

1.5. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (3 หน่วยกิต)
2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

2 หน่วยกิต

2000-1504 อาเซี ยนศึกษา

1 หน่วยกิต

1.6. กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (2 หน่วยกิต)
2000-1601 พลศึกษาเพือ่ พัฒนาสุ ขภาพ

1 หน่วยกิต

2000-1606 การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุ ข

1 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ (71 หน่วยกิต)
2.1. กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (18 หน่วยกิต)
2001-1001 ความรู เกี่ยวกับงานอาชีพ

2 หน่วยกิต

2001-2001 คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

2 หน่วยกิต

2200-1001 เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น

2 หน่วยกิต

2200-1002 การบัญชี เบื้องต้น 1

2 หน่วยกิตต

2200-1003 การบัญชี เบื้องต้น 2

2 หน่วยกิต

2200-1004 การขายเบื้องต้น 1

2 หน่วยกิต

2200-1005 การขายเบื้องต้น 2

2 หน่วยกิต

2200-1006 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น

2 หน่วยกิต

2200-1007 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น

2 หน่วยกิต

2.2. กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต)
2202-2001 ศิลปะการขาย

3 หน่วยกิต

2202-2002 การหาข้อมูลการตลาด

3 หน่วยกิต

2202-2003 การดําเนินธุรกิจขนาดย้อม

3 หน่วยกิต

2202-2004 การจัดจําหน่ายสิ นค้าและบริ การ

3 หน่วยกิต

2202-2005 การโฆษณา

3 หน่วยกิต

2202-2006 การส่ งเสริ มการขาย

3 หน่วยกิต

2202-2007 การจัดแสดงสิ นค้า

3 หน่วยกิต

2202-2008 การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย

3 หน่วยกิต

2.3. กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (21 หน่วยกิต)
2001-1002 การเป็ นผูป้ ระกอบการ

2 หน่วยกิต

2001-1003 พลังงานและสิ่ งแวดล้อม

2 หน่วยกิต

2202-2103 การค้าปลีกและการค้าส่ ง

3 หน่วยกิต

2202-2104 การบรรจุภณั ฑ์

2 หน่วยกิต

2202-2105 ลูกค้าสัมพันธ์

2 หน่วยกิต

2202-2111 การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน

3 หน่วยกิต

2202-2113 การขายออนไลน์

3 หน่วยกิต

2202-2114 กฏหมายธุ รกิจค้าปลีกและขายตรง

2 หน่วยกิต

2212-2108 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย

2 หน่วยกิต

2.4. ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
2202-8001 ฝึ กงาน

4 หน่วยกิต

2.5. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
2202-8501 โครงการ

4 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี (12 หน่วยกิต)
2000-1205 การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ในชีวติ ประจําวัน

1 หน่วยกิต

2000-1209 การโต้ตอบจดหมายธุ รกิจ

1 หน่วยกิต

2000-1208 ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิ ชย์

1 หน่วยกิต

2000-1402 คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐานอาชีพ

2 หน่วยกิต

2000-9206 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร 1

1 หน่วยกิต

2000-9207 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร 2

1 หน่วยกิต

2200-1008 กฏหมายพาณิ ชย์

2 หน่วยกิต

2204-2002 ระบบปฏิบตั ิการเบื้องต้น

3 หน่วยกิต

4. กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร (2 ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์)
2000-2001 กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1

0 หน่วยกิต

2000-2002 กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2

0 หน่วยกิต

2000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

0 หน่วยกิต

2000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

0 หน่วยกิต

2000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

0 หน่วยกิต

2000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

0 หน่วยกิต

8. เกียรติประวัติของโรงเรียน (รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผู้บริ หาร ครู บุคลากร และผู้เรียน
ซึ่งเป็ นที่ยอมรับของสั งคมในรอบปี การศึกษา)
8.1 ด้ านบุคลากร (ผู้บริ หาร ครู และบุคลากรได้ รับการประกาศเกียรติคุณยกย่ อง)
ลําดับ

ชื่ อ-สกุล

รายละเอียด

ระดับ

1

ภราดา ดร.พีระนันท์ นัมคณิ สรณ์

เขต

2

มิสณัฎสุ ดา เจริ ญเกียรติบวร

3

มาสเตอร์ ธีระ เหลืองนทีเทพ

ผูบ้ ริ หารระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
ผูส้ ้รางคุณธรรม จริ ยธรรมดีเด่น
ครู ระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
ผูส้ ้รางคุณธรรม จริ ยธรรมดีเด่น
ได้รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5

เขต
-

8.2 ด้ านผู้เรียน (รางวัลและผลงานของนักเรี ยน)
หมวดวิชาธุรกิจ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 31 ประจําปี การศึกษา 2559 ประเภทวิชาบริ หารธุ รกิจ สาขาการบัญชี
วันที่ 25 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุ งเทพฯ
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ชั้น

1
2
3
4
5

นางสาว เพชรรัตน์ ชัชวาลธนสาร
นางสาว จินต์จุฑา ชาตะมีนา
นาย ธํารงชัย แสงจันท์ปิยะวงศ์
นางสาว ภัค ภัทรการุ ณย์
นางสาว ธัญสุ ดา เชาวนะ

3/1
3/2
3/2
2/2
1/3

รางวัล
รางวัลเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน
รางวัลเกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง
รางวัลเกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง
รางวัลเกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง
รางวัลเกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง

หมวดวิชาภาษาต่ างประเทศ
การประกวดสุ นทรพจน์ภาษาอังกฤษ
“วิชาการเซนต์หลุยส์นอ้ มใจ เทิมไท้ 70 ปี ธ ครองธรรม” กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 6 กันยายน 2559 ณ โรงเรี ยนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
ลําดับที่
1

ชื่อ-สกุล
นางสาว ธัญรัตน์ รัตตะมณี

ชั้น

รางวัล

2/1

รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันหมากล้อม
ประเภท Friendship Game Group งานวันวิชาการ WACT EXTREME EDUCATION 2016
ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
ลําดับที่
1
2
3

ชื่อ-สกุล
นาย เทียนศิริ เหรี ยญรุ่ งโรจน์
นาย ชัชพิมุข วิถีพานิชย์
นาย ศุภวิชย์ ตรี สุริยาแสงโชติ

ชั้น

รางวัล

1/1
1/1
1/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันหมากล้อม
Standard Rating & Friendship Game ครั้งที่ 2 ประจําปี การศึกษา 2559
ประเภททีม รุ่ น Friendship Game ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรี ยนไทยนิยมสงเคราะห์
ลําดับที่
1
2
3

ชื่อ-สกุล
นาย เทียนศิริ เหรี ยญรุ่ งโรจน์
นาย ชัชพิมุข วิถีพานิชย์
นาย ศุภวิชย์ ตรี สุริยาแสงโชติ

ชั้น

รางวัล

1/1
1/1
1/1

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ

หมวดวิชาพืน้ ฐานทัว่ ไป
การจัดการประกวดสุ นทรพจน์ งานครบรอบ 84 ปี
“มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยรายภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ลําดับที่
1

ชื่อ-สกุล
นางสาว ภัค ภัทรการุ ณย์

ชั้น

รางวัล

2/2

รางวัลชมเชย

การแข่งขันกรี ฑา
การแข่งขันกีฬานักเรี ยนโรงเรี ยนในเครื อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยล แขวงประเทศไทย ครั้งที่ 15
ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ศรี ราชา
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

ชั้น

รางวัล
รางวัลเหรี ยญเงิน วิง่ กระโดดไกล
(รุ่ นหญิงทัว่ ไป)
รางวัลเหรี ยญทองแดง วิง่ 80 ม.
(รุ่ นหญิงทัว่ ไป)

1

นส. มีมี่ เถียน

3/1

2

นส. ภัฐฐ์มนต์ ชาครวงไพสิ ษ

3/2

การแข่งขันว่ายนํ้า
การแข่งขันกีฬานักเรี ยนโรงเรี ยนในเครื อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยล แขวงประเทศไทย ครั้งที่ 15
ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ศรี ราชา
ลําดับที่
1

ชื่อ-สกุล
นายปุณณานนท์ เชาว์สงวน

ชั้น

รางวัล

2/2

รางวัลเหรี ยญทองแดง
ฟรี สไตล์ 200 ม.
(รุ่ นชาย อายุ 16 ปี )

9. เป้าหมายความสํ าเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เป้ าหมายความสําเร็ จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ ประจําปี
การศึกษา 2559 มีดงั นี้
มาตรฐานที่ 1 ด้ านผลการจัดการศึกษา
มาตรฐาน
1

ตัวบ่ งชี้

ค่ าเป้าหมาย

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของ
ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ตั้งแต่ ระดับ ดี ขึ้น
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ไป
ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาเทียบกับ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาเทียบกับ
จํานวนผูเ้ ข้าเรี ยน มีคุณภาพตั้งแต่ ระดับ
จํานวนผูเ้ ข้าเรี ยน
ดี ขึ้นไป

มาตรฐานที่ 2 ด้ านการบริ หารจัดการศึกษา
มาตรฐาน
2

ตัวบ่ งชี้

ค่ าเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริ หาร คุณภาพในการดําเนินการบริ หารจัด
จัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
การศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม ตั้งแต่ ระดับ ดี ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตาม
คุณภาพในการดําเนินการตามนโยบาย
นโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
สําคัญของหน่วยงานต้นสังกัด ตั้งแต่
ระดับ ดี ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการ
คุณภาพในการบริ หารจัดการด้านบุคลากร
ด้านบุคลากร
ตั้งแต่ ระดับ ดี ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการ
คุณภาพในการบริ หารจัดการด้านการเงิน
ด้านการเงิน
ตั้งแต่ ระดับ ดี ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการ
คุณภาพในการบริ หารจัดการด้านอาคาร
ด้านอาคารสถานที่ ด้านครุ ภณ
ั ฑ์และด้าฐานข้อมูล
สถานที่ ด้านครุ ภณ
ั ฑ์และด้านญฐานข้อมูล
สารสนเทศ
สารสนเทศ ตั้งแต่ ระดับ ดี ขึ้นไป
คุณภาพในการประสานความร่ วมมือเพื่อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความ
การบริ หารจัดการศึกษา ตั้งแต่ ระดับ ดี
ร่ วมมือเพื่อการบริ หารจัดการศึกษา
ขึ้นไป

มาตรฐานที่ 3 ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสํ าคัญ
มาตรฐาน

ตัวบ่ งชี้

ค่ าเป้าหมาย

3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรี ยนการ
สอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรื อ
กลุ่มวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา

คุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอน
รายวิชา ตั้งแต่ ระดับ ดี ขึ้นไป
คุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่ม
วิชา ตั้งแต่ ระดับ ดี ขึ้นไป
คุณภาพในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ ระดับ
ดี ขึ้นไป
คุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
ตั้งแต่ ระดับ ดี ขึ้นไป

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตร

มาตรฐานที่ 4 ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐาน
4

ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา

ค่ าเป้าหมาย
ระบบการประกันคุณภาพภายใน ที่มี
คุณภาพใน ตั้งแต่ ระดับ ดี ขึ้นไป
การดําเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2559 มีคุณภาพตั้งแต่
ระดับ ดี ขึ้นไป

ค่ าความสํ าเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอัสสั มชั ญพาณิชยการ
ประจําปี การศึกษา 2559
มาตรฐานที่ 1 ด้ านผลการจัดการศึกษา
มาตรฐาน

ตัวบ่ งชี้

1

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเ้ ข้า
เรี ยน

ค่ าความสํ าเร็จรายปี
ปี การศึกษา 2559
5
4

มาตรฐานที่ 2 ด้ านการบริ หารจัดการศึกษา
มาตรฐาน

ตัวบ่ งชี้

2

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริ หารจัด
การศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญ
ของหน่วยงานต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านการเงิน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้านอาคาร
สถานที่ ด้านครุ ภณ
ั ฑ์และด้าฐานข้อมูลสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่ วมมือเพื่อการ
บริ หารจัดการศึกษา

ค่ าความสํ าเร็จรายปี
ปี การศึกษา 2559
5
5
5
3
5
5

มาตรฐานที่ 3 ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสํ าคัญ
มาตรฐาน

ตัวบ่ งชี้

3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอน
รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร

ค่ าความสํ าเร็จรายปี
ปี การศึกษา 2559
5
5
4
5

มาตรฐานที่ 4 ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐาน
4

ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา

ค่ าความสํ าเร็จรายปี
ปี การศึกษา 2559
5
5

