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ตราสัญลักษณของโรงเรียนในเครือฯ
โรงเรียนนี้มีชื่อวา โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เปนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง
ประเทศไทย

ตรามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย
ความหมายของตราสัญลักษณประกอบดวย
โลหรือCoat Of Arms ที่อยูใจกลางของตรานี้ เปนเครื่องหมายแสดงเกียรติประวัติอันยาวนาน และยั่งยืน
ของสถาบันภราดาคณะเซนตคาเบรียล 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) มีความหมายวาจะทําทุกสิ่ง
เพื่อเปนสิริมงคลแกพระเจาเปนคติพจนของนักบุญหลุยส มารี กรีญอง เดอ มงฟอรต ผูสถาปนาคณะ
เซนตคาเบรียล โดยอีกนัยหนึ่ง D หรือ Divinity คือ การแสวงหาพระเปนเจาหรือธรรมะ นั่นคือพระ
เปนเจาตองนําทางชีวิต S หรือ Science หมายถึง การแสวงหาความรูทางโลก หรือศาสตรตางๆ
พวงมาลัยดอกไม ที่ประดับรอบโลนั้นเปนมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนใหกระทําความดีเพื่อเชิดชูและ
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 SCHOOL” อยูดานลาง สวนวงกลมวง
นอกมีชื่อโรงเรี ยนเปน ภาษาไทย “โรงเรียนอัส สัมชัญพาณิช ยการ”อยูดานบน และมีขอความ “เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร” อยูดานลาง ซึ่งตราประจําโรงเรียน แสดงถึง สถาบันการศึกษาที่มีความมั่นคง มีคุณภาพใน
การใหการศึกษา อบรม กลอมเกลาเยาวชนทุกคนที่เขามาเรียนยังสถาบันแหงนี้
ประวัติของสถานศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเปนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ตั้งอยู
เลขที่ 101 ซอยสาทร 13 (เซนตหลุยส 2) ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โรงเรียนไดกอตั้งขึ้นใน
ป พ.ศ. 2481 ผูกอตั้ง คือ ภราดาโรเกชั่น (Bro. Rogation) เนื่องจากขณะนั้นทานสอนหนังสืออยูที่โรงเรียน
อัสสัมชัญ ทานมีความคิดที่ จะฝ กเด็ กใหมีความรู ทางดานวิชาชีพพิ มพดี ด และวิ ชาชวเลข เพื่อวาเมื่อจบ
การศึกษาแลว เด็กนักเรียนซึ่งไมประสงคจะศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย จะสามารถเขาทํางานในบริษัทของ
ชาวยุ โ รปได ดั ง นั้ น ท า นจึ ง จั ด ทํ า หลั ก สู ต รสํ า หรั บ โรงเรี ย นพาณิ ช ย ขึ้ น และขอเป ด โรงเรี ย นต อ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งไดรับอนุญาตใหทําการสอนเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 ทําใหโรงเรียน
อัสสัมชัญพาณิชยการ เปนโรงเรียนพาณิชยแหงแรกในประเทศไทยที่เปดทําการสอนโดยใชสื่อการเรียนการ
สอนเปน ภาษาอังกฤษ ภายใตชื่อ “อัสสัมชัญพาณิชย”
ในสมัยเริ่มแรกนั้นทางโรงเรียนรับเฉพาะนักเรียนชาย มีการวางแนวนโยบายไวอยางชัดเจนในการ
ฝกฝนนั กเรี ย นทางด า นธุ ร กิจ และภาษาอั งกฤษ เพื่อรองรับ สถาบัน ธุร กิจ ตางชาติในประเทศไทย กลยุทธ
ทางดานการวางแนวนโยบายเหลานี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูที่จบการศึกษามีความรูความสามารถทาง
ดานภาษาและวิชาธุรกิจเปนอยางดีจนเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการธุรกิจตางชาติ ดังจะเห็นไดจากการ
ที่นักเรียนชั้นป 3 ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาถูกจองตัวลวงหนาจากสถานประกอบการธุรกิตางชาติและองคกร
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ตางประเทศ เชน ยูเนสโก ESCAP และสถานทูตตางๆ แตถึงอยางไรก็ตามนักเรียนเหลานั้นก็ยังไมสามารถ
เรียนตอในระดับปริญญาตรีได
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 โรงเรียนไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปดหลักสูตร
บริหารธุรกิจ 4 ป ตอมาไดพัฒนาเปนวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ (ABAC) หรือมหาวิทยาอัสสัมชัญ (AU)
ในปจจุบัน ในป พ.ศ. 2516 โรงเรียนเริ่มเปดรับนักเรียนหญิงเปนปแรกและกลายเปนโรงเรียน สหศึกษาตั้งแต
นั้นมา เนื่ องจากหลักสูตรของโรงเรีย นที่เปดสอนอยูถึงแมจ ะเปน ที่ยอมรับ ในวงการธุร กิจทั้งในและนอก
ประเทศ แต ยั งมี ขอจํ า กั ด ในการศึ กษาต อในระดับ ที่ สูงขึ้น เนื่อ งจากไม ไดก ารรั บ รองความรู เทีย บเท า
มัธยมศึกษาตอนปลาย กอรปกับถูกตัดสิทธิ์ในการเรียนวิชา รักษาดินแดนโดยมีเหตุผลวาเปนโรงเรียนประเภท
15(2)
ปการศึกษา 2525 ทางโรงเรียนไดขออนุญาตเปดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของกรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร 3 ป โดยใชชื่อวา "โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ" ทําใหนักเรียนที่เรียนจบ
หลักสูตรไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งเทียบเทามัธยมศึกษาตอนปลายและไดสิทธิ์เรียนวิชารักษาดินแดน
ดวย
ปการศึกษา 2530 โรงเรียนไดขออนุญาตเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หลังจากโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการดําเนินการสอนโดยใชหลักสูตร
ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาเปนเวลา 9 ป (พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2533) นักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและไดรับการยอมรับจากวงการธุรกิจ ศิษยเกา ผูปกครองวายังคงรักษา
เอกลักษณและคุณภาพเดิมไว ผูบริหารจึงไดตัดสินใจขอปดโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย โรงเรียนประเภท 15(2)
ปการศึกษา 2536 ขอเปลี่ยนแปลงการใชหลักสูตร ปวช. จากเดิมใชหลักสูตร ปวช. ของกรม
อาชีวศึกษา มาใช หลักสูตร ปวช. ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปการศึกษา 2539 โรงเรียนไดขอเปดแผนการเรียนการสอนที่ใชสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษโดย
เรียกวา แผนการเรียน A (Program A) และเรียกแผนการเรียนเดิมวาแผนการเรียน B (Program B) โดยให
นักเรี ยนเลื อกเรีย นไดตามความประสงค ของผูเรีย น โรงเรีย นสรางความรวมมือกับ Beijing Language
Culture University (BLCU) จัดใหมีการสอนภาษาจีนกลางขึ้นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่เปดสอนมาแต
เดิมสรางความรวมมือทางดานวิชาการและบุคลากรในประเทศอังกฤษBromley College ในหลักสูตร
Cambridge Business Skills (CBS) ซึ่งควบคุมโดย มหาวิทยาลัย Cambridge
ปการศึกษา 2540 สรางความรวมทางวิชาการกับสถาบันอินเตอรเทคโนโลยีสรางความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาของรัฐ ประเทศออสเตรเลีย Chisholm Institute ไดรับเกียรติเขารวมโครงการพระราชทาน
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โดยสอนภาษาจีนทางไกลผานดาวเทียม ณ โรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน
ตั้งแตป พ.ศ. 2540 จนถึงปจจุบัน
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ปการศึกษา 2542 สรางความรวมมือทางดานวิชาการกับมหาวิทยาลัยอีสเทิรน (14 มีนาคม พ.ศ.
2542) สรางความรวมมือทางดานวิชาการกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (8 มีนาคม พ.ศ. 2542) โดยใหโรงเรียน
อัสสั มชั ญพาณิ ชยการเปน PRE – ABAC โรงเรี ยนได รับ การประกั นคุ ณภาพและรับ รองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ปการศึกษา 2543 ขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคลมาใช ห ลั กสู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ของกรมอาชี ว ศึ ก ษา กระทรวงศึ กษาธิก าร โดยเป ด สอน 3
สาขาวิชา คือ สาขางานการขาย สาขางานการบัญชี และสาขางานคอมพิวเตอร
ปการศึกษา 2544 ไดลงนามทําสัญญาเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมแหงกรุงปกกิ่ง
รวม มือกันในดานวิชาชีพ โดยจะเปดสอนภาษาจีนธุรกิจในระดับปริญญาตรีที่ ACC เปนเวลา 3 ป ผูสําเร็จ
การศึกษาจะไดรับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมกรุงปกกิ่งปการศึกษา 2545 โรงเรียนได
รวมมือกับมหาวิทยาลัยภาษา และวัฒนธรรมแหงกรุงปกกิ่ง BLCU เรื่องการรวมมือจัดทําหลักสูตรภาษาจีน
ดานบริหารธุรกิจสําหรับบุคคลทั่วไปในระดับปริญญาตรี และเปดสํานักงานมหาวิทยาลัย และวัฒนธรรมแหง
กรุงปกกิ่ง BLCU สาขากรุงเทพฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2545
ปการศึกษา 2546 ฯพณฯ เอี้ยน ถิงอาย เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนแหงประเทศไทยนํา
คณะแตงตําราภาษาจีน เพื่อการสอนออกทางไกลผานดาวเทียม เขาเฝาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี เพื่อถวายตําราภาษาจีน โดยมี ACC และสมาคมหอการคาไทยใหการสนับสนุน
ปการศึกษา 2548 ศูนยภาษาและวัฒนธรรมจีน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง
ประเทศไทยยายสํานักงานจากโรงเรียนอัสสัมชัญมาอยูที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ฯพณฯ เจิ้ง จิ้นกวอ
อุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดศูนย เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2548
ปการศึกษา 2549 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการไดรับอนุมัติจากมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง
ประเทศไทยให ย กระดั บ เป น วิ ทยาลั ย โดยขยายหลัก สูตรในระดับ ปริญ ญาตรี โดยทางโรงเรีย นไดรั บ การ
สนับสนุนจากศิษยเกา
ปการศึกษา 2550 ทางมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ไดมีคําสั่งที่ 4/2550 แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบโครงการจัดการศึกษระดับปริญญาตรีของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ มอบหมายใหภราดา
สุรสิทธิ์ สุขชัย ผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูรบั ผิดชอบโครงการ
ปการศึกษา 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการไดรับเกียรติใหเปนศูนยการเรียนรูภาษาและ
วัฒนธรรมจีน “หองเรียนขงจื่อ” โดยมีพิธีลงนามเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ที่กระทรวงศึกษาธิการ
ระหว า งผู แ ทนสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น กั บ ภราดาสุ ร สิ ท ธิ์ สุ ข ชั ย ผู รั บ ใบอนุ ญ าตโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
พาณิชยการ และในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการรวมกับสมาคมผูปกครอง
และครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและสมาคมศิษยเกาอัสสัมชัญพาณิชย ไดจัดงานฉลองครบรอบ 71 ป
5

สารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ปการศึกษา 2562
ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา
โดยไดทูลเชิญพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จเปนองคประธานพิธีงานกา
ลาดินเนอร ณ รอยัลพารากอนฮอลลชั้น 5 ศูนยการคาสยามพารากอน เปนการประกาศเจตนารมณในการ
ยกระดับวิทยฐานะของโรงเรียนเปนวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาตรี BBA (Bachelor of Business
Administration) สาขาบริหารจัดการ
ปการศึกษา 2552 วันที่ 27-31 มกราคม พ.ศ. 2552 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการไดการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสอง จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) ไดรับการรับรองมาตฐานการศึกษา ระดับคุณภาพดีมาก เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ รวมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แถลงขาวการเปด “ACC School of
Commerce กาวสูพัฒนาการทางการศึกษาแนวใหม” โดยเปดหลักสูตรปริญาตรีบริหารธุรกิจสาขาวิชาการ
จัดการ กลุมวิชาพาณิชยศาสตร
ปการศึกษา 2553 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการไดจดงานฉลองการสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 72
ป มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง อาทิ มิสซาบูชาขอบพระคุณฉลองการสถาปนาครบรอบ 72 ป และกิจกรรม
72 ป ACC FAIR นอกจากนี้ ได เ ป ด หลั ก สู ต รปริ ญ าตรี บ ริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการจั ด การ กลุ ม วิ ช า
พาณิชยศาสตร (ACC School of Commerce) เต็มรูปแบบ โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปการศึกษา 2554
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ รวมกับสมาคมศิษยเกาอัสสัมชัญพาณิชย
เป ด อาคารสํ า นั ก งานสมาคมศิ ษ ย เ ก า อั ส สั ม ชั ญ พาณิ ช ย ในวั น ที่ 2 มี น าคม พ.ศ. 2555 สื บ เนื่ อ งจาก
พระราชบัญญัติโ รงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ที่ประกาศใชและมีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.
2551 โรงเรี ย นเอกชนที่ ใ ช พ ระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นเอกชน พ.ศ. 2525 จํ า เป น ต อ งเปลี่ ย นแปลงตาม
พระราชบัญญัติใหม เพื่อใหการดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบสามารถดําเนินกิจการตอไปได ทางโรงเรียน
อัสสัมชัญพาณิชยการ จึงไดจัดทําตราสารจัดตั้งโรงเรียนนิติบุคคล เพื่อเปนหลักในการบริหารงานโดยใชชื่อตรา
สารนี้วา “ตราสารจัดตั้งนิติบุคคลโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ” ดังนั้น สํานักบริหารงานคณะกรรมการการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนไดพิจารณา และเห็นชอบการใชตราสารดังกลาว ตามเอกสาร ที่ศธ 0277.7/7099
เรื่อง ตราสารจัดตั้ง ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ปการศึกษา 2555 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผูอํานวยการลาออกเพื่อดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยแตงตั้ง ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ รองผูอํานวยการขึ้นดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการแทน
ปการศึ กษา 2556 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ภราดามีศักดิ์ วองประชานุกูล ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพณิชยการ และภราดาวิจารณ แสงหาญ ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการและ
ผูจัดการ
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ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ปการศึกษา 2557 โรงเรียนไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดย สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) หนวยงานตนสังกัด และเมื่อวันที่ 20 – 22 มกราคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนไดขอ
อนุ ญ าต เปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กิ จ การของโรงเรี ย นฯ ตามเอกสาร (อช.3) เลขที่ ใ บอนุ ญ าต
กอ. 250/2557 ลงวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 ออกโดย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) เรื่อง “ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา สวนที่ 2 หลักสูตรวิธีการ
เรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลการศึกษา” โดยใหสถานศึกษา ใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 ของกระทรวงศึกษาธิการ(พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
ปการศึกษา 2558 โรงเรียนไดรับความรวมมือจากสมาคมศิษยเกาอัสสัมชัญพาณิชย ในการจัดทํา
โครงการโอเมกาโปรเจคและมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรีย น จํ านวน 20 ทุ น ในวัน ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.
2558 โรงเรียนได จัดใหมีการลงนามบัน ทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการเพื่อการฝกงาน จํานวน 10
บริษัท ไดแก 1. บริษัทศรีไทย ซุปเปอรแวร จํากัด(มหาชน) 2. บริษัทโมเดิรนฟอรม กรุป จํากัด(มหาชน) 3.
บริษัทไนซ แอพพาเรล กรุป จํากัด 4. บริษัท ฟาติมา อารบี ดีเอส อินเตอรเนชั้นแนล จํากัด 5. บริษัท ธารธนา
จํากัด 6. บริษัททอมโก ออโตเมติก จํากัด 7. บริษัท เวเบอรมารคกิ้ง ซิสเต็ม(ประเทศไทย) จํากัด 8. บริษัท
ทีวีไดเร็ค จํากัด(มหาชน) 9. บริษัท นิปปอนเพนด เดดโคเรทีพโคทติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด 10. บริษัท เอเซีย
โกลเดนไรซ จํากัด นอกจากนี้ยังมีสถานประกอบการอีก จํานวน 24 แหง วิทยาลัยอาชีวศึกษา 1 แหง และ
สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง 1 แหง เขารวมในการฝกงานของนักเรียน
วัน ที่ 15 ตุ ลาคม พ.ศ. 2558 โรงเรีย นไดรั บการรั บรองเปนสถานศึ กษาดีเ ดน ในระดับ อาชีว ศึกษา
(Outstanding Vocational Education Institution) จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(พ.ศ. 2554–2558) โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) สมศ.
ปการศึกษา 2559 มีการแตงตั้งภราดาวิหาร ศรีหาพล ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ และภราดา
วิจ ารณ แสงหาญ ดํ ารงตํ าแหนงผู จั ดการ โรงเรีย นไดจัดใหมีการลงนามบัน ทึกขอตกลงความรว มมือทาง
วิชาการรวมกับสถานประกอบการเพื่อการฝกงานใหกับนักเรียน เปนรวมเปน จํานวน 22 แหง
ปการศึกษา 2560
ภราดาวิหาร ศรีหาพล ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ และผูจัดการภราดา
ดร.พีรนันท นัมคณิสรณ ดํารงตําแหนงเปนรองผูอํานวยการและที่ปรึกษาดานกิจการนักเรียน ในปนี้โรงเรียน
เปดแผนการเรียน C ภาษาจีนธุรกิจ (Business Chinese) มีการจัดตั้งศูนยใหคําปรีกษาดานจิตวิทยา
(Counseling Center) ฝายวิชาการมีการ บูรณาการในรายวิชาการขาย เรียกวา Business World ลดความ
ซ้ํา ซ อนและให มีความสอดคล องในเนื้ อหาวิช าเพื่อใหผูเรีย นเขาใจภาพรวมของการประกอบธุ รกิ จ และมี
กิจกรรม Wrap Up เสริมความรูความเขาใจในการเรียนภาคทฤษฎีกับการนําไปปฏิบัติจริงเพื่อประกอบธุรกิจ
ปการศึกษา 2561
ภราดาวิหาร ศรีหาพล ดํารงตําแหนงผูอํานวยการและผูจัดการภราดา
ดร.พีร นันท นัมคณิ สรณ ดํารงตําแหน งเปน รองผูอํานวยการ และที่ ปรึกษาดานกิจการนักเรีย น โรงเรีย น
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ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา
อัสสัมชัญพาณิชยการปนี้เปนปที่ครอบรอบ 80 ป มีกิจกรรมตางๆที่พิเศษเกิดขึ้นมากมาย อาทิเชน งานแถลง
ขาวฉลองครบรอบ 80 ป โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล ACC WALK & RUN 2018
ชิงถวยพระราชทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ การจัดสราง ACC
Hall of Fame พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการ "เรียนโกะ เกงงาน รูจัดการชีวิต" รุน 2 และลง
นามบั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ ระหว า งโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ พาณิ ช ยการกั บ มหาวิ ท ยาลั ย Southwest
University of Political Science and Law จากฉงชิ่ง ประเทศจีน
ปการศึกษา 2562 ภราดาวิหาร ศรีหาพล ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ผูจัดการ และผูลงนามแทน
ผูรับใบอนุญาต ภราดาประจักษ นันศรีทอง ดํารงตําแหนงเปนรองผูอํานวยการ และที่ปรึกษาดานกิจการ
นักเรียน ภราดากรกวี ยินดีเวท ดํารงตําแหนงเปนผูชวยผูอํานวยการ และที่ปรึกษาดานงานอภิบาล ในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญ-พาณิชยการ ไดใหการอนุเคราะหโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต มาใช
สถานที่ของโรงเรียนเปนเวลา 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 การเสด็จเยือนประเทศไทยของพระ
สันตะปาปา และไดเสด็จเยืยนที่โรงพยาบาลเซนตหลุยส โรงเรียนไดอนุญาต ใหประชาชนที่มาเฝารับเสด็จ
พระสันตะปาปา เขามาใชบริการสถานที่ในโรงเรียน ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจประเมิน
จากมูลนิธิคณะเซนตคาเบรีบลแหงประเทศไทย เขามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อสรางความเขาใจและเตรียม
ความพรอมรับการตรวจจาก สมศ. ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 การประชุมระหวางโรงเรียนอัสสัมชัญ
พาณิชยการกับตัวแทนบริษัท กลุมเซ็นทรัล จํากัด เพื่อเปดทวิภาคี ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการ
จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สอช.) และศึกษานิเทศกเขาตรวจความพรอมของ
โรงเรียนในการเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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
ตา งประเทศ แต ถึงกระนั้ นโรงเรี ยนก็ยั งมุงพัฒนา ปรับ ปรุงหลักสูตรอยูตลอดเวลาเพื่อใหทันกับยุคสมัย ที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และเพื่อความกาวหนาทางการศึกษาของเยาวชนไทยสืบไป

หมายเหตุ : แผนการเรียน A: ใชสื่อการเรียนเปนภาษาอังกฤษทุกรายวิชา
แผนการเรียน B: ใชส่อื การเรียนเปนภาษาอังกฤษบางรายวิชา
แผนการเรียน C: ใชส่อื การเรียนเปนภาษาอังกฤษทุกรายวิชา (หมวดเลือกเสรีจีน)
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สารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ปการศึกษา 2562
ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
รหัสสถานศึกษา : 1310100873
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
ใกล ยานธุ รกิ จการคา สถานประกอบการภาครัฐ สถานประกอบการภาคเอกชนและใกล
สถานศึกษาระดับเดียวกัน

แผนที่ตั้งของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
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สารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ปการศึกษา 2562
ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณของสถานศึกษา
1. ปรัชญา (Philosophy)
(1) จุดหมายของชีวิต คือ การรูจักสัจธรรม ความจริง และเขาถึงธรรมอันสูงสง อันเปนบอ
เกิดของชีวิต
(2) มนุษยทุกคนจะประสบความสําเร็จไดดวยการทํางานดวยความอุตสาหะ วิริยะ
ดังปณิธานที่วา “Labor Omnia Vincit”
2. เอกลักษณสถานศึกษา (Educational Institution Uniqueness) :
เดนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
“Proficient in English and Chinese Languages”
3. อัตลักษณผูเรียน (Student Identity):
ผูเรียนมีคุณธรรม นําดานภาษา มุงหนาสูโลกธุรกิจ
วิสัยทัศนพันธกิจเปาประสงคยุทธศาสตรกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1. คุณคาหลัก
(1) ยึดมั่นในสัจธรรม (ตามคุณคาพระวรสาร)
(2) มีวิริยะ อุตสาหะ
(3) รับผิดชอบตอสังคม
2. วิสัยทัศน(Vision)
โรงเรี ย นอั ส สั มชั ญ พาณิ ช ยการมีมาตรฐานสากล จัดการศึกษาในแนวมงฟอร ต เปน ผูนํา
หลั กสูตรดา นธุร กิ จมี เ ครื อขา ยความรว มมือในการพัฒ นาการศึกษา ผูเรียนมีคุณธรรม ภาษาเดน
ทักษะธุรกิจสากล
3. พันธกิจ (Mission)
(1) ฟนฟูการจัดการศึกษาตามแนวมงฟอรต
(2) ยกระดับการศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล
(3) เสริมสรางระบบการบริหารจัดการโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล
(4) เรงรัดการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
(5) สรางความรวมมือและขยายเครือขายรวมกับทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(6) พัฒนาหลักสูตร ACC ที่มีคุณภาพตามลักษณะอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑
(7) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัยและไดมาตรฐานสากล
(8) พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม นําภาษา กาวหนาสูโลกธุรกิจ
10

สารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ปการศึกษา 2562
ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา
4. เปาหมาย (Goal)
(1) โรงเรียนมีการจัดการศึกษาใหบรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต
(2) ผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
(3) ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนมีความเปนเลิศอยางยั่งยืน
(4) การบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
(5) สรางความรวมมือและขยายเครือขายรวมกับทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(6) พัฒนาหลักสูตร ACC ที่มีคุณภาพตามลักษณะอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑
(7) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัยและไดมาตรฐานสากล
(8) พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม นําภาษา กาวหนาสูโลกธุรกิจ
5. ยุทธศาสตร (Strategic Plan)
ยุทธศาสตรที่ 1 ฟนฟูการจัดการศึกษาใหบรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางระบบการบริหารจัดการโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัดการบริหารทรัพยากรมนุษยโรงเรียนใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางและขยายเครือขายความรวมมือตางๆกับทุกภาคสวนทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาหลักสูตร ACC Business Preparatory School
ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและสารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และธุรกิจ
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