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ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนในเครือฯ
โรงเรียนนี้มีชื่อว่า โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เป็นโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย

ตรามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ความหมายของตราสัญลักษณ์ประกอบด้วย
โล่หรือCoat Of Arms ที่อยู่ใจกลางของตรานี้ เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติประวัติอันยาวนาน และยั่งยืน
ของสถาบันภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ภายในโล่แบ่งเป็น 4 ส่วนซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกันดังนี้
- ส่วนที่หนึ่ง คือคํา A.M. คือ Ave Maria (ภาษาละติน) Maria เป็นชื่อของมารดาของพระเยซูคริสต์
Ave Maria ตรงกับภาษาไทยว่า วันทาแม่มารี ช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความ
บริสุทธิ์
- ส่วนที่สอง เป็นรูปเรือใบก็เปรียบได้กับนาวาชีวิตที่จะต้องต่อ สู้คลื่นลมแสงแดดไปจนถึงฝั่ง เป็นคติให้
ได้คิดเสมอว่า “ชีวิตคือการต่อสู้”
- ส่วนที่สาม มีดวงดาวอยู่ในท้องฟูาเหนือเรือลําที่กําลังสู้คลื่นลมหมายถึง แสงแห่งความหวัง ได้แก่
แสงธรรมแห่งศาสนากับแสงแห่งปัญญา
- ส่วนที่สี่ เป็นเครื่องหมาย D†S (ตัวย่อมาจากภาษาฝรั่งเศส Dieu Seul) มีความหมายว่าจะทําทุกสิ่ง
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พระเจ้าเป็นคติพจน์ของนักบุ ญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะ
เซนต์คาเบรียล โดยอีกนัยหนึ่ง D หรือ Divinity คือ การแสวงหาพระเป็นเจ้าหรือธรรมะ นั่นคือพระ
เป็นเจ้าต้องนําทางชีวิต S หรือ Science หมายถึง การแสวงหาความรู้ทางโลก หรือศาสตร์ต่างๆ
พวงมาลัยดอกไม้ ที่ประดับรอบโล่นั้นเป็นมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนให้กระทําความดีเพื่อเชิดชูและ
จรรโลงไว้ซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันมิให้เสื่อมสูญสลายไปคําว่า Labor Omnia Vincit (Work
Conquers all Things) ที่อยู่ใต้ชื่อ Brothers of Saint Gabriel เป็นคติพจน์ (Motto) ประจําใจของสมาชิก
ในครอบครัวที่จะต้องมีความวิริยะอุตสาหะซึ่งจะนํามาแห่งความสําเร็จ
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ตราประจําโรงเรียน

สีประจําโรงเรียน ขาว – แดง

ตราประจาโรงเรียน ประกอบด้วยวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมวงในมี ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนในเครือฯ
และมีชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ “ASSUMPTION COMMERCIAL SCHOOL” อยู่ด้านล่าง ส่วนวงกลมวง
นอกมีชื่อโรงเรียนเป็นภาษาไทย “โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ”อยู่ด้านบน และมีข้อความ “เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร” อยู่ด้านล่าง ซึ่งตราประจําโรงเรียน แสดงถึง สถาบันการศึกษาที่มีความมั่นคง มีคุณภาพใน
การให้การศึกษา อบรม กล่อมเกลาเยาวชนทุกคนที่เข้ามาเรียนยังสถาบันแห่งนี้
ประวัติของสถานศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเป็นโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่
เลขที่ 101 ซอยสาทร 13 (เซนต์หลุยส์ 2) ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โรงเรียนได้ก่อตั้งขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2481 ผู้ก่อตั้ง คือ ภราดาโรเกชั่น (Bro. Rogation) เนื่องจากขณะนั้นท่านสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียน
อัสสัมชัญ ท่านมีความคิดที่จะฝึกเด็กให้มีความรู้ทางด้านวิชาชีพพิมพ์ดีด และวิชาชวเลข เพื่อว่าเมื่อจบ
การศึกษาแล้ว เด็กนักเรียนซึ่งไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย จะสามารถเข้าทํางานในบริษัทของ
ชาวยุ โ รปได้ ดั ง นั ้ น ท่ า นจึ ง จั ด ทํ า หลั ก สู ต รสํ า หรั บ โรงเรี ย นพาณิ ช ย์ ข ึ ้ น และขอเปิ ด โรงเรี ย นต่ อ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทําการสอนเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 ทําให้โรงเรียน
อัสสัมชัญพาณิชยการ เป็นโรงเรียนพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดทําการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการ
สอนเป็น ภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อ “อัสสัมชัญพาณิชย์”
ในสมัยเริ่มแรกนั้นทางโรงเรียนรับเฉพาะนักเรียนชาย มีการวางแนวนโยบายไว้อย่างชัดเจนในการ
ฝึกฝนนักเรียนทางด้านธุรกิจและภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับสถาบันธุรกิจต่างชาติในประเทศไทย กลยุทธ์
ทางด้านการวางแนวนโยบายเหล่านี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่จบการศึกษามีความรู้ความสามารถทาง
ด้านภาษาและวิชาธุรกิจเป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการธุรกิจต่างชาติ ดังจะเห็นได้จากการ
ที่นักเรียนชั้นปี 3 ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาถูกจองตัวล่วงหน้าจากสถานประกอบการธุรกิต่างชาติและองค์กร
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ต่างประเทศ เช่น ยูเนสโก ESCAP และสถานทูตต่างๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตามนักเรียนเหล่านั้นก็ยังไม่สามารถ
เรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2511 โรงเรียนได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดหลักสูตร
บริหารธุรกิจ 4 ปี ต่อมาได้พัฒนาเป็นวิทยาลั ยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ (ABAC) หรือมหาวิทยาอัสสัมชัญ (AU)
ในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2516 โรงเรียนเริ่มเปิดรับนักเรียนหญิงเป็นปีแรกและกลายเป็นโรงเรียน สหศึกษาตั้งแต่
นั้นมา เนื่องจากหลักสูตรของโรงเรียนที่เปิดสอนอยู่ถึงแม้จะเป็นที่ยอมรับ ในวงการธุรกิจทั้งในและนอก
ประเทศ แต่ยังมีข้อจํากัดในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากไม่ได้การรับรองความรู้เทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย กอรปกับถูกตัดสิทธิ์ในการเรียนวิชา รักษาดินแดนโดยมีเหตุผลว่าเป็นโรงเรียนประเภท
15(2) ปีการศึกษา 2525 ทางโรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของกรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร 3 ปี โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ" ทําให้นักเรียนที่เรียนจบ
หลักสูตรได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายและได้สิทธิ์เรียนวิชารักษาดินแดน
ด้วย
ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หลังจากโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการดําเนินการสอนโดยใช้หลักสูตร
ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นเวลา 9 ปี (2525 – 2533) นักเรียนที่สําเร็จการศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้รับการยอมรับจากวงการธุรกิจ ศิษย์เก่า ผู้ปกครองว่ายังคงรักษาเอกลักษณ์และ
คุณภาพเดิมไว้ ผู้บริหารจึงได้ตัดสินใจขอปิดโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ โรงเรียนประเภท 15(2)
ในปี พ.ศ. 2533 ปีการศึกษา 2536 ขอเปลี่ยนแปลงการใช้หลักสูตร ปวช. จากเดิมใช้หลักสูตร
ปวช. ของกรมอาชีวศึกษา มาใช้ หลักสูตร ปวช. ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนได้ขอเปิดแผนการเรียนการสอนที่ใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดย
เรียกว่า แผนการเรียน A (Program A) และเรียกแผนการเรียนเดิมว่าแผนการเรียน B (Program B) โดยให้
นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนสร้างความร่วมมือกับ Beijing Language
Culture University (BLCU ) จัดให้มีการสอนภาษาจีนกลางขึ้นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่เปิดสอนมาแต่
เดิมสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการและบุคลากรในประเทศอังกฤษBromley College ในหลักสูตร
Cambridge Business Skills (CBS) ซึ่งควบคุมโดย มหาวิทยาลัย Cambridge
ปีการศึกษา 2540 สร้างความร่วมทางวิชาการกับสถาบันอินเตอร์เทคโนโลยีสร้างความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาของรัฐ ประเทศออสเตรเลีย Chisholm Institute ได้รับเกียรติเข้าร่วมโครงการพระราชทาน
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยสอนภาษาจีนทางไกลผ่านดาวเทียม ณ โรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน
ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน
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ปีการศึกษา 2542 สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น (14 มีนาคม 2542)
สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (8 มีนาคม 2542) โดยให้โรงเรียนอัสสัมชัญ
พาณิชยการเป็น PRE – ABAC โรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ปีการศึกษา 2543 ขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคลมาใช้ห ลักสูตรประกาศนีย บั ตรวิช าชีพของกรมอาชีว ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดสอน 3
สาขาวิชา คือ สาขางานการขาย สาขางานการบัญชี และสาขางานคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2544 ได้ลงนามทําสัญญาเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมแห่งกรุงปักกิ่ง
ร่วม มือกันในด้านวิชาชีพ โดยจะเปิดสอนภาษาจีนธุรกิจในระดับปริญญาตรีที่ ACC เป็นเวลา 3 ปี ผู้สําเร็จ
การศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมกรุงปักกิ่งปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภาษา และวัฒนธรรมแห่งกรุงปักกิ่ง BLCU เรื่องการร่วมมือจัดทําหลักสูตรภาษาจีน
ด้านบริหารธุรกิจสําหรับบุคคลทั่วไปในระดับปริญญาตรี และเปิดสํานักงานมหาวิทยาลัย และวัฒนธรรมแห่ง
กรุงปักกิ่ง BLCU สาขากรุงเทพฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เมื่อวันที่ 10เมษายน 2545
ปีการศึกษา 2546 ฯพณฯ เอี้ยน ถิงอ้าย เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนแห่งประเทศไทยนํา
คณะแต่งตําราภาษาจีน เพื่อการสอนออกทางไกลผ่านดาวเทียม เข้าเฝูาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี เพื่อถวายตําราภาษาจีน โดยมี ACC และสมาคมหอการค้าไทยให้การสนับสนุน
ปีการศึกษา 2548 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทยย้ายสํานักงานจากโรงเรียนอัสสัมชัญ มาอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดย ฯพณฯ เจิ้ง จิ้
นกว๋อ อุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2548
ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการได้รับอนุมัติจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทยให้ยกระดับเป็น วิทยาลัยโดยขยายหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยทางโรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนจากศิษย์เก่า
ปีการศึกษา 2550 ทางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้มีคําสั่งที่ 4/2550 แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการศึกษระดับปริญญาตรีของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ มอบหมายให้ภราดา
สุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการได้รับเกียรติให้เป็นศูนย์การเรี ยนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมจีน “ห้องเรียนขงจื่อ” โดยมีพิธีลงนามเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ที่กระทรวงศึกษาธิการ
ระหว่า งผู้แทนสาธารณรัฐ ประชาชนจีน กับ ภราดาสุรสิทธิ์ สุ ขชัย ผู้รับ ใบอนุญ าตโรงเรียนอั ส สัมชั ญ
พาณิชยการ และในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ได้จัดงานฉลองครบรอบ 71 ปี
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โดยได้ทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีงานกา
ล่าดินเนอร์ ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการ
ยกระดับวิทยฐานะของโรงเรียนเป็นวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาตรี BBA (Bachelor of Business
Administration) สาขาบริหารจัดการ
ปีการศึกษา 2552 วันที่ 27-31 มกราคม 2552 โรงเรียนอัส สัมชัญพาณิช ยการได้การตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสอง จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ได้รับการรับรองมาตฐานการศึกษา ระดับคุณภาพดีมาก และเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แถลงข่าวการเปิด “ACC School of
Commerce ก้าวสู่พัฒนาการทางการศึกษาแนวใหม่ ” โดยเปิดหลักสูตรปริญาตรีบริหารธุรกิจสาขาวิชาการ
จัดการ กลุ่มวิชาพาณิชยศาสตร์
ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการได้จ ดงานฉลองการสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 72
ปี มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง อาทิ มิสซาบูชาขอบพระคุณฉลองการสถาปนาครบรอบ 72 ปี และกิจกรรม
72 ปี ACC FAIR นอกจากนี้ ได้ เปิ ดหลั ก สู ต รปริญ าตรี บริ ห ารธุ ร กิ จสาขาวิช าการจั ด การ กลุ่ ม วิ ช า
พาณิชยศาสตร์ (ACC School of Commerce) เต็มรูปแบบ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์
เปิดอาคารสํานักงานสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2555 สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ที่ประกาศใช้ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 12 มกราคม 2551 โรงเรียนเอกชนที่
ใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติใหม่ เพื่อให้การ
ดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ ทางโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จึงได้จัดทํา
ตราสารจัดตั้งโรงเรียนนิติบุคคล เพื่อเป็นหลักในการบริหารงานโดยใช้ชื่อตราสารนี้ว่า “ตราสารจัดตั้งนิติบุคคล
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ” ดังนั้น สํานักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้
พิจารณา และเห็นชอบการใช้ตราสารดังกล่าว ตามเอกสาร ที่ศธ 0277.7/7099 เรื่อง ตราสารจัดตั้ง ลงวันที่
29 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ปีการศึกษา 2555 เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อํานวยการลาออกเพื่อดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยแต่งตั้ง ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ รองผู้อํานวยการขึ้นดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการแทน
ปี ก ารศึ ก ษา 2556 เดื อ นพฤษภาคม 2556 ภราดามี ศ ั ก ดิ ์ ว่ อ งประชานุ ก ู ล ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพณิชยการ และภราดาวิจารณ์ แสงหาญ ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการและ
ผู้จัดการ
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ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดย สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) หน่วยงานต้นสังกัด และเมื่อวันที่ 20 – 22 มกราคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนได้ขอ
อนุญาต เปลี่ย นแปลงรายละเอีย ดเกี่ย วกับกิจการของโรงเรียนฯ ตามเอกสาร (อช.3) เลขที่ใบอนุญาต
กอ. 250/2557 ลงวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 ออกโดย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) เรื่อง “ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา ส่วนที่ 2 หลักสูตรวิธีการ
เรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลการศึกษา” โดยให้สถานศึกษา ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 ของกระทรวงศึกษาธิการ(พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ในการจัดทํา
โครงการโอเมก้าโปรเจค และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จํานวน 20 ทุน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558
โรงเรียนได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการฝึกงาน จํานวน 10 บริษัท ได้แก่
1. บริษัทศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จํากัด(มหาชน) 2. บริษัทโมเดิร์นฟอร์ม กรุ๊ป จํากัด(มหาชน) 3. บริษัทไนซ์
แอพพาเรล กรุ๊ป จํากัด 4. บริษัท ฟาติมา อาร์บี ดีเอส อินเตอร์เนชั้นแนล จํากัด 5. บริษัท ธารธนา จํากัด
6. บริษัททอมโก้ ออโตเมติก จํากัด 7. บริษัท เวเบอร์มาร์คกิ้ง ซิสเต็ม(ประเทศไทย) จํากัด 8. บริษัท ทีวีไดเร็ค
จํากัด(มหาชน) 9. บริษัท นิปปอนเพนด์ เดดโคเรทีพโคทติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด 10. บริษัท เอเซียโกลเด้น
ไรซ์ จํากัด นอกจากนี้ยังมีสถานประกอบการอีก จํานวน 24 แห่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษา 1 แห่ง และสํานัก
งบประมาณ กระทรวงการคลัง 1 แห่ง เข้าร่วมในการฝึกงานของนักเรียน
วั น ที ่ 15 ตุ ล าคม 2558 โรงเรี ย นได้ ร ั บ การรั บ รองเป็ น สถานศึ ก ษาดี เ ด่ น ในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
(Outstanding Vocational Education Institution) จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(พ.ศ. 2554–2558) โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
ปีการศึกษา 2559 มีการแต่งตั้งภราดาวิหาร ศรีหาพล ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ และภราดา
วิจารณ์ แสงหาญ ดํารงตํา แหน่งผู้จัดการ โรงเรียนได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อการฝึกงานให้กับนักเรียน เป็นรวมเป็น จํานวน 22 แห่ง
ปีการศึกษา 2560
ภราดาวิหาร ศรีหาพล ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ และผู้จัดการภราดา
ดร.พีรนันท์ นัมคณิสรณ์ ดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้อํานวยการและที่ปรึกษาด้านกิจการนักเรียน ในปีนี้โรงเรียน
เปิดแผนการเรียน C ภาษาจีนธุรกิจ (Business Chinese) มีการจัดตั้งศูนย์ให้คําปรีกษาด้านจิตวิทยา
(Counseling Center) ฝุายวิชาการมีการ บูรณาการในรายวิชาการขาย เรียกว่า Business World ลดความ
ซํ้าซ้อนและให้มีความสอดคล้องในเนื้อหาวิชาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจภาพรวมของการประกอบธุรกิจ และมี
กิจกรรม Wrap Up เสริมความรู้ความเข้าใจในการเรียนภาคทฤษฎีกับการนําไปปฏิบัติจริงเพื่อประกอบธุรกิจ
ปีการศึกษา 2561
ภราดาวิหาร ศรีหาพล ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการและผู้จัดการภราดา
ดร.พีรนันท์ นัมคณิสรณ์ ดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้อํานวยการ และที่ปรึกษาด้านกิจการนักเรียน โรงเรียน
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อัสสัมชัญพาณิชยการปีนี้เป็นปีที่ครอบรอบ 80 ปี มีกิจกรรมต่างๆที่พิเศษเกิดขึ้นมากมาย อาทิเช่น งานแถลง
ข่าวฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล ACC WALK & RUN 2018
ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ การจัดสร้าง ACC
Hall of Fame พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "เรียนโกะ เก่งงาน รู้จัดการชีวิต" รุ่น 2 และลง
นามบั น ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า งโรงเรี ยนอั ส สั มชั ญ พาณิช ยการกับ มหาวิ ทยาลั ย Southwest
University of Political Science and Law จากฉงชิ่ง ประเทศจีน
ปีการศึกษา 2562 ภราดาวิหาร ศรีหาพล ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ ผู้จัดการ และผู้ลงนามแทน
ผู้รับใบอนุญาต ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง ดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้อํานวยการ และที่ปรึกษาด้านกิจการ
นักเรียน ภราดากรกวี ยินดีเวท ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการ และที่ปรึกษาด้านงานอภิบาล ในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญ-พาณิชยการ ได้ให้การอนุเคราะห์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ มาใช้
สถานที่ของโรงเรียนเป็นเวลา 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 การเสด็จเยือนประเทศไทยของพระ
สันตะปาปา และได้เสด็จเยืยนที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงเรียนได้อนุญาต ให้ประชาชนที่มาเฝูารับเสด็จ
พระสันตะปาปา เข้ามาใช้บริการสถานที่ในโรงเรียน ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจประเมิน
จากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรีบลแห่งประเทศไทย เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียม
ความพร้อมรับการตรวจจาก สมศ. ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 การประชุมระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ
พาณิชยการกับตัวแทนบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด เพื่อเปิดทวิภาคี ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการ
จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สอช.) และศึกษานิเทศก์เข้าตรวจความพร้อมของ
โรงเรียนในการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปีการศึกษา 2563 ภราดาวิหาร ศรีหาพล ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ ผู้จัดการและผู้ลงนามแทนผู้รับ
ใบอนุญาต ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง ดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้อํานวยการ และที่ปรึกษาฝุายวิชาการ
ภราดาณัฐธร สุพล ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการและที่ปรึกษาด้านงานอภิบาล เนื่องจากมีสถานการณ์
เชื้อโคโรน่าไวรัสระบาดโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศ ได้ทําการเปิดเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการใน
เดือนกรกฏาคม ในเดือนกันยายนมีการประชุมสัญจรของคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือจัดโครงการ “เรียนโกะ เก่ง
งาน รู้จัดการชีวิต 4” ระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ กับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
กิจกรรม ACC คืนถิ่น ครั้งที่ 1 เป็นกิจกรรมกีฬาที่สานสัมพันธ์ไมตรีระหว่างศิษย์เก่า กับ คณะภราดา คณะครู
และโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ระลึกนึกถึงโรงเรียนอยู่เสมอ เดือนตุลาคมได้มีการตั้งชื่อ
ลานกิจกรรมที่หน้าเธง มีชื่อว่า ลานกิจกรรม St. Joseph’s Square และลานกิจกรรมอีกฝั่งจะเรียกชื่อเป็น
ลานกิจกรรม St. Mary's Square ในเดือนพฤศจิกายนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี ระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ กับบริษัทซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน) ในเดือนมีนาคม
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พ.ศ.2564 สํานักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ทําการเข้าตรวจ
ความพร้อมของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ การขอเพิ่ม ขยาย หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจค้าปลีก สาขางานการ
จัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องเรียนปฏิบ ัติการ เครื่องมืออุป กรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ความพร้อมของครูผ ู้ส อน ตรวจ
แผนการเรียนสาขาวิชา/สาขางานที่ขออนุญาต
ปีการศึกษา 2564 ภราดาวิหาร ศรีหาพล ดํารงตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการ ผู้จัดการ และผู้ลงนามผู้รับ
ใบอนุญาต ภราดาครรชิต สีสาวรรณ ดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้อํานวยการและที่ปรึกษาฝุายวิชาการและฝุาย
บัญชีการเงิน ภราดาคมสันต์ หมูนคํา ดํารงตําแหน่งเป็น ผู้ช่วยผู้อํานวยการและที่ปรึกษาฝุายบริหารทั่วไป
เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ครูผู้สอน นักเรียน ได้ทําการสอนและเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ในเดือนกันยายน
โรงเรียนร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิยช์ ได้จัดโครงการปันนํ้าใจให้ชุมชนอิ่มท้องทุกวันพุธ ระยะเวลา
จัดกิจ กรรมตั้ งแต่เดือนกัน ยายนจน 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 โดย ผู ้อํานวยการ ครู สมาคมศิษย์
เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ นําอาหารกล่องไปมอบให้โรงพยาบาลเลิดสิน สาธารณสุข14 (แก้ วศรีบุญเอง) ชุมชน
เป็น จํานวน 19 ครั้ง ภราดา ดร. เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้
เข้าร่วมประชุมกับคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการในเรื่องคณะมิสซังแห่งประเทศไทยได้ขอคืนพื้นที่
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ในเดือนตุลาคม มิสอวี๋ ส่วง ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อ (ฝุายจีน) ได้หมดวาระ
และเดิ น ทางกลั บ สาธารณรั ฐ ประชาชนจีน ในเดือ นพฤศจิก ายน โรงเรีย นได้ผ ่า นการรับ รองเป็น สถาน
ประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ปูองกันโรค COVID-19 จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ได้จัดกิ จกรรม J2M Journey to the Moon เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ศิษย์
เก่าและครู กิจกรรมได้มีการเดิน - วิ่ง รวมระยะทางได้ 236.2 กิโลเมตร ในเดือนธันวาคม 2565 ประกาศจาก
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย งดรับนักเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2565 เนื่องจากต้องส่งคืนพื้นที่
ให้กับคณะมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ จะมีการบริหารจัดการโดยใช้อาคารมงฟอร์ต เพียงอาคารเดียว ใน
เดือนกุมภาพันธ์คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ เพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินสถานการณ์การเงิน
และทรัพย์สินของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
จากอดีตถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 8 ทศวรรษ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการยังคงเป็นโรงเรียนที่
ประสบความสําเร็จในการผลิตนักธุรกิจทั้งชายและหญิงจนเป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
แต่ถึงกระนั้นโรงเรียนก็ยังมุ่งพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วและเพื่อความก้าวหน้าทางการศึกษาของเยาวชนไทยสืบไป
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หมายเหตุ : แผนการเรียน A: ใช้สื่อการเรียนเป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชา
แผนการเรียน B: ใช้ส่อื การเรียนเป็นภาษาอังกฤษบางรายวิชา
แผนการเรียน C: ใช้ส่อื การเรียนเป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชา (หมวดเลือกเสรีจีน)

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
รหัสสถานศึกษา : 1310100873
วันที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2525
ที่ตั้ง: เลขที่ 101 ซอยสาทร 13
ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา
เขตสาทร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 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
สังกัดเขต: พื้นที่การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตที่ 1
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน
ใกล้ย่านธุรกิจการค้า สถานประกอบการภาครัฐสถานประกอบการภาคเอกชนและใกล้
สถานศึกษาระดับเดียวกัน
แผนที่ตั้งของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
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ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
1. ปรัชญา (Philosophy)
(1) จุดหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรม ความจริง และเข้าถึงธรรมอันสูงส่ง อันเป็นบ่อ
เกิดของชีวิต
(2) มนุษย์ทุกคนจะประสบความสําเร็จได้ด้วยการทํางานด้วยความอุตสาหะ วิริยะ
ดังปณิธานที่ว่า “Labor Omnia Vincit”
2. เอกลักษณ์สถานศึกษา (Educational Institution Uniqueness):
เด่นภาษาอังกฤษและภาษาจีน
“Proficient in English and Chinese Languages”
3. อัตลักษณ์ผู้เรียน (Student Identity):
ผู้เรียนมีคุณธรรม นําด้านภาษา มุ่งหน้าสู่โลกธุรกิจ
วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1. คุณค่าหลัก
(1) ยึดมั่นในสัจธรรม (ตามคุณค่าพระวรสาร)
(2) มีวิริยะ อุตสาหะ
(3) รับผิดชอบต่อสังคม
2. วิสัยทัศน์(Vision)
โรงเรีย นอัสสัมชัญพาณิชยการมีมาตรฐานสากล จัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต เป็นผู้นํา
หลักสูตรด้านธุรกิจมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา ผู้เรียนมีคุณธรรม ภาษาเด่น
ทักษะธุรกิจสากล
3. พันธกิจ (Mission)
(1) ฟื้นฟูการจัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ต
(2) ยกระดับการศึกษาโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล
(3) เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล
(4) เร่งรัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
(5) สร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(6) พัฒนาหลักสูตร ACC ที่มีคุณภาพตามลักษณะอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑
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(7) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานสากล
(8) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นําภาษา ก้าวหน้าสู่โลกธุรกิจ
4. เป้าหมาย (Goal)
(1) โรงเรียนมีการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
(2) ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
(3) ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนมีความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
(4) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
(5) สร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(6) พัฒนาหลักสูตร ACC ที่มีคุณภาพตามลักษณะอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑
(7) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานสากล
(8) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นําภาษา ก้าวหน้าสู่โลกธุรกิจ
5. ยุทธศาสตร์ (Strategic Plan)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ฟื้นฟูการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือต่างๆกับทุกภาคส่วนทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาหลักสูตร ACC Business Preparatory School
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และธุรกิจ
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