รายงานประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ของสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
ประจําปี การศึกษา 2560

โรงเรียนอัสสั มชัญพาณิชยการ
สั งกัดสํ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-675-5075-76, 02-675-5078-82 โทรสาร 02-675-5083
E-mail : info@acc.ac.th Website : www.acc.ac.th

คํานํา
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ เป็ นสถานศึ กษาในเครื อมูลนิ ธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ งประเทศไทย ปี
การศึ ก ษา 2560 ได้ดาํ เนิ นการประกันคุ ณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชี วศึ กษา พ.ศ. 2559 มี ก ารแต่ง ตั้ง
คณะกรรมการประกันคุ ณภาพภายใน และคณะกรรมการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบคุ ณภาพภายใน มีการประชุ ม
วางแผน และดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี การศึกษา 2560 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
พาณิ ชยการ ปี การศึกษา 2559-2564 การดําเนิ นงานตามมาตรฐานการอาชี วศึกษา พ.ศ. 2559 มีการกํากับ ติดตาม
การดําเนิ นงานโดยคณะกรรมการประกันคุ ณภาพภายใน และคณะกรรมการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบคุ ณภาพ
ภายใน มีการจัดเก็บรวบรวมเอกสาร วิเคราะห์ ประเมินผลคุ ณภาพการศึกษา และจัดทําเป็ นรายงานการประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจําปี การศึ กษา 2560 นํา เสนอต่ อคณะกรรมการบริ หารสถานศึ ก ษาและรายงานผลต่อ
สาธารณชน รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้อง สะท้อนให้เห็นผลการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
และเพื่อรองรับการประเมินคุ ณภาพการศึกษาจากต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการ
ประเมินภายนอก การจัดทํารายงานประเมินคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2560 นี้ สะท้อนให้เห็นการดําเนิ นงาน
และคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพของโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง

โรงเรี ยนอัสสั มชั ญพาณิชยการ
ปี การศึกษา 2560

สารบัญ
ตอนที่ 1 สภาพทัว่ ไปของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม บริ เวณโรงเรี ยน
1.3 ประวัติของโรงเรี ยน
1.4 โครงสร้างการบริ หาร
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1.7 ข้อมูลด้านหลักสู ตรการเรี ยนการสอน
1.8 เกียรติประวัติของโรงเรี ยน
1.9 เป้ าหมายความสําเร็ จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 2 การดําเนินงานของสถานศึกษา
2.1 ทิศทางการดําเนิ นงานของสถานศึกษา
2.2 รายงานด้านงบประมาณ
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2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 3 การดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชี วศึกษา/มาตรฐานสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริ หารจัดการศึกษา
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ตอนที่ 4 สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
4.1 สรุ ปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
ภาคผนวก
1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและคณะกรรมการกํากับติดตาม
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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, ใกล้
สถานประกอบการภาคเอกชน 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
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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
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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 ยาวนาน
และยัง่ 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 องหมายแสดงถึง
ความบริ สุทธิ์
ส่ วนที่สอง เป็ นรู ปเรื อใบก็เปรี ยบได้กบั นาวาชีวติ ที่จะต้องต่อสู ้คลื่นลมแสงแดดไปจนถึงฝั่ง เป็ นคติ
ให้ได้คิดเสมอว่า “ชีวติ คือการต่อสู ้”
ส่ วนที่สาม มีดวงดาวอยูใ่ นท้องฟ้ าเหนือเรื อลําที่กาํ ลังสู ้คลื่นลม หมายถึง แสงแห่งความหวัง ได้แก่
แสงธรรมแห่งศาสนากับแสงแห่งปั ญญา
ส่ วนที่สี่ เป็ นเครื่ องหมาย D†S (ตัวย่อมาจากภาษาฝรั่งเศส Dieu Seul) มีความหมายว่า จะทําทุก
สิ่ งเพื่อเป็ นสิ ริมงคลแก่พระเจ้า เป็ นคติพจน์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรี ญอง เดอ มงฟอร์ ต ผูส้ ถาปนาคณะ
เซนต์คาเบรี ยล โดยอีกนัยหนึ่ ง D หรื อ Divinity คือ การแสวงหาพระเป็ นเจ้าหรื อธรรมะ นัน่ คือพระเป็ น
เจ้าต้องนําทางชีวติ S หรื อ Science หมายถึง การแสวงหาความรู ้ทางโลก หรื อศาสตร์ ต่าง ๆ พวงมาลัยดอกไม้
ที่ประดับรองโล่ น้ นั เป็ นมาลัยเกี ยรติยศที่จะเตือนใจทุกคนให้กระทํา ความดี เพื่อเชิ ดชู และจรรโลงไว้ซ่ ึ ง
เกียรติยศชื่อเสี ยงของสถาบันมิให้เสื่ อมสู ญสลายไป คําว่า Labor Omnia Vincit (Work Conquers all Things) ที่
อยูใ่ ต้ชื่อ Brothers of Saint Gabriel เป็ นคติพจน์ (Motto) ประจําใจของสมาชิ กในครอบครัวที่จะต้องมีความ
วิริยะอุตสาหะซึ่ งจะนํามาแห่งความสําเร็ จ
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รอบตรามี วงกลมซ้อนกันสองวงด้า นบนเป็ นชื่ อ “โรงเรี ยนอัสสัม ชัญพาณิ ชยการ” เป็ นภาษาไทย
ด้านล่างเป็ นชื่ อ “ ASSUMPTION COMMERCIAL SCHOOL ” เป็ นภาษาอังกฤษ หมายถึง สถาบันที่ให้
การศึกษาอบรมอย่างหลากหลายและมัน่ คงแก่ทุกคนที่เข้ามายังสถาบันแห่งนี้
ตรานี้จะอยูใ่ นความรําลึกของทุกคน และจะช่วยเตือนใจให้รําลึกถึงชี วิตในครอบครัวใหญ่แห่งภราดา
คณะเซนต์คาเบรี ยล หรื อภายในอ้อมอกของแม่ คือศาสนา เป็ นชี วิตที่มีความบริ สุทธิ์ และจริ งใจต่อกัน เป็ น
ชีวติ ที่สอนให้เริ่ มต่อสู ้โดยมีความหวัง คือคุณธรรมและปั ญญาเป็ นเครื่ องนําทาง เป็ นชี วิตที่มีท้ งั ความรักและ
ความเสี ยสละและเป็ นชีวติ ที่สมบูรณ์สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลด้วยความอุตสาหะ
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2. ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจ สั งคม ชุ มชนบริเวณโรงเรียน
สภาพพืน้ ทีแ่ ละประชากรเขตสาทร
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ ตั้งอยูใ่ นเขตสาทร กรุ งเทพมหานคร มีประชากรจํานวน 82,388 คน
มีพ้ืนที่ 9.326 ตารางกิ โลเมตร ประกอบด้วย 3 แขวง คื อ 1.แขวงทุ่งวัดอน 2. แขวงยานนาวา 3. แขวงทุ่ง
มหาเมฆ พื้นที่เดิมเป็ นที่ราบลุ่มเหมาะสําหรับทําการเกษตร มีการทําสวนพืชผักผลไม้ แต่สภาพปั จจุบนั ได้
กลายเป็ น ชุ มชนหนาแน่น เป็ นศูนย์กลางย่านธุ รกิ จ ประชาชนส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พธุ รกิจ ค้าขายและ
รับจ้างทัว่ ไป พื้นที่เขตสาทรติดต่อกับหลายเขตและติดกับแม่น้ าํ เจ้าพระยาบางส่ วน โดยเริ่ มจากทิศเหนื อ จรด
เขตบางรัก โดยมีแนวคลองสาทรเป็ นแนวแบ่งเขตทิศใต้ จรดเขตยานนาวา และเขตบางคอแหลม ส่ วนใหญ่จะ
ใช้แนวถนนจันทน์เป็ นแนวแบ่งเขตทิศตะวันออก จรดเขตปทุมวัน และเขตคลองเตยโดยมีแนวถนนพระราม 4
และถนนเชื้อเพลิง เป็ นแนวแบ่งเขตทิศตะวันตกจรดแม่น้ าํ เจ้าพระยาการแบ่งพื้นที่เขตรายละเอียดปรากฏตาม
แผนที่ แต่เดิมใช้แนวคลองลํารางสารธารณะ ลําปะโดงเป็ นแนวแบ่งเขต ทําให้สภาพพื้นที่ไม่สามารถแยกแยะ
พื้นที่ได้ชดั เจน และไม่เหมาะสมกับการบริ หารงาน การให้บริ การประชาชน
เขตสาทรมีการคมนาคม ติดต่อกับพื้นที่เขตอื่นได้สะดวก เพราะมีถนนสายหลัก สายรอง และระบบ
ทางด่วนพาดผ่าน ทําให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ถนนสายหลัก และสายรองประกอบด้วย ถนนสาทร
ถนนพระราม 4 ถนนเจริ ญกรุ ง ถนนจันทน์ ถนนเซนต์หลุยส์ 3 (สาทร 11) ถนนนางลิ้นจี่ ถนนสาธุ ประดิษฐ์
ถนนเย็นอากาศ ถนนสวนพลู และซอยงามดูพลี เป็ นต้น __ต่อมาได้มีการตัดถนน ผ่านอีกหลายสาย ได้แก่
ถนนนราธิ วาสราชนคริ นทร์ (ถนนเลียบคลองช่องนนทรี ) ตัดจากถนนสุ ริวงศ์ ผ่านถนนสี ลม ถนนสาทร ถนน
จันทน์ ไปออกถนนพระราม 3 อีกสาย คือ ถนนเจริ ญราษฎร์ (ถนนสายเหนือ-ใต้) จากถนนสาทรใต้ผา่ นใต้ทาง
ด่วนขั้นที่ 2 ส่ วนบี ผ่านถนนจันทน์ ไปออกถนนพระราม 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่เขตสาทรยังมีระบบทาง
ด่วนขั้นที่ 2 ส่ วนบี พาดผ่านมีทางขึ้นทางลงที่ด่านถนนจันทน์ ด่านถนนสาทร และนอกจากนี้ มีเส้นทางของ
รถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ(BTS) จากสถานีสะพานตากสิ น(สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิ น) วิ่งขนานไป
กับถนนสาทร เลี้ยวซ้ายตามถนนนราธิ วาสราชนคริ นทร์ ไปยังสถานีช่องนนทรี และเลี้ยวขวาเข้าถนนสี ลม ไป
ยังสถานีสีลม ฉะนั้น จากเดิ มที่เขตสาทร ได้มีปัญหาการจราจรติดขัด จึงมีความสะดวก และคล่องตัวในการ
เดิ นทางสั ญจรมากขึ้ น นอกจากนี้ ย งั มี ท่าเรื อสาทร (อยู่ใ ต้ส ะพานสมเด็จพระเจ้า ตากสิ น) ซึ่ ง เป็ นศู นย์การ
คมนาคมทางเรื อที่สาํ คัญของกรุ งเทพมหานคร
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3. ประวัติของสถานศึกษา
โรงเรี ย นอัส สัม ชัญพาณิ ชยการเป็ นโรงเรี ยนในเครื อมูล นิ ธิ ค ณะเซนต์ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 101 ซอยสาทร 13 (เซนต์หลุยส์ 2) ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120 โรงเรี ยนได้ก่อตั้งขึ้น
ในปี พ.ศ. 2481 ผูก้ ่อตั้ง คือ ภราดาโรเกชัน่ (Bro. Rogation) เนื่องจากขณะนั้นท่านสอนหนังสื ออยูท่ ี่โรงเรี ยน
อัส สั ม ชัญ ท่า นมี ค วามคิ ดที่ จะฝึ กเด็ก ให้มี ค วามรู้ ท างด้า นวิช าชี พ พิ ม พ์ดีดและวิช าชวเลข เพื่อว่า เมื่ อจบ
การศึกษาแล้ว เด็กนักเรี ยนซึ่งไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยจะสามารถเข้าทํางานในบริ ษทั ของ
ชาวยุ โ รปได้ ดัง นั้ น ท่ า นจึ ง จัด ทํา หลัก สู ต รสํ า หรั บ โรงเรี ยนพาณิ ช ย์ข้ ึ นและขอเปิ ดโรงเรี ยนต่ อ
กระทรวงศึกษาธิ การ ซึ่ งได้รับอนุ ญาตให้ทาํ การสอนเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 ทําให้โรงเรี ยน
อัสสัมชัญพาณิ ชยการ เป็ นโรงเรี ยนพาณิ ชย์แห่งแรกในประเทศไทยที่เปิ ดทําการสอนโดยใช้สื่อการเรี ยนการ
สอนเป็ น ภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อ “อัสสัมชัญพาณิ ชย์”
ในสมัยเริ่ มแรกนั้นทางโรงเรี ยนรับเฉพาะนักเรี ยนชาย มีการวางแนวนโยบายไว้อย่างชัดเจนในการ
ฝึ กฝนนักเรี ย นทางด้า นธุ รกิ จและภาษาอังกฤษ เพื่ อรองรั บ สถาบันธุ รกิ จต่างชาติ ในประเทศไทย กลยุท ธ์
ทางด้านการวางแนวนโยบายเหล่านี้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูท้ ี่จบการศึกษามีความรู ้ความสามารถทาง
ด้านภาษาและวิชาธุ รกิจเป็ นอย่างดีจนเป็ นที่ยอมรับของสถานประกอบการธุ รกิจต่างชาติ ดังจะเห็นได้จากการ
ที่นกั เรี ยนชั้นปี 3 ที่กาํ ลังจะสําเร็ จการศึกษาถูกจองตัวล่วงหน้าจากสถานประกอบการธุ รกิต่างชาติและองค์กร
ต่างประเทศ เช่น ยูเนสโก ESCAP และสถานทูตต่างๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตามนักเรี ยนเหล่านั้นก็ยงั ไม่สามารถ
เรี ยนต่อในระดับปริ ญญาตรี ได้
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2511 โรงเรี ยนได้รับอนุ ญาตจากกระทรวงศึกษาธิ การให้เปิ ดหลักสู ตร
บริ หารธุ รกิจ 4 ปี ต่อมาได้พฒั นาเป็ นวิทยาลัยอัสสัมชัญบริ หารธุ รกิจ (ABAC) หรื อมหาวิทยาอัสสัมชัญ (AU)
ในปั จจุบนั ในปี พ.ศ. 2516 โรงเรี ยนเริ่ มเปิ ดรับนักเรี ยนหญิงเป็ นปี แรกและกลายเป็ นโรงเรี ยน สหศึกษา
ตั้งแต่น้ นั มา เนื่ องจากหลักสู ตรของโรงเรี ยนที่เปิ ดสอนอยู่ถึงแม้จะเป็ นที่ยอมรับ ในวงการธุ รกิจทั้งในและ
นอกประเทศ แต่ยงั มีขอ้ จํากัดในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เนื่ องจากไม่ได้การรับรองความรู ้เทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย กอรปกับถูกตัดสิ ทธิ์ ในการเรี ยนวิชา รักษาดินแดนโดยมีเหตุผลว่าเป็ นโรงเรี ยนประเภท
15(2) ปี การศึ กษา 2525 ทางโรงเรี ยนได้ขออนุ ญาตเปิ ดหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พของกรมอาชี วศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การ หลักสู ตร 3 ปี โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ" ทําให้นกั เรี ยนที่เรี ยนจบ
หลักสู ตรได้รับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พซึ่ งเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายและได้สิทธิ์ เรี ยนวิชารักษาดิ นแดน
ด้วย
ปี การศึกษา 2530 โรงเรี ยนได้ขออนุ ญาตเปิ ดสอนหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ของ
กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ หลังจากโรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการดําเนิ นการสอนโดยใช้หลักสู ตร
ของกรมอาชี วศึ กษา กระทรวงศึกษาธิ การ มาเป็ นเวลา 9 ปี (2525 – 2533) นักเรี ยนที่สําเร็ จการศึ กษามี
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ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและได้รับการยอมรับจากวงการธุ รกิจ ศิษย์เก่า ผูป้ กครองว่ายังคงรักษาเอกลักษณ์และ
คุณภาพเดิมไว้ ผูบ้ ริ หารจึงได้ตดั สิ นใจขอปิ ดโรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชย์ โรงเรี ยนประเภท 15(2)
ปี การศึกษา 2536 ขอเปลี่ ยนแปลงการใช้หลักสู ตร ปวช. จากเดิ มใช้หลักสู ตร ปวช. ของกรม
อาชี วศึกษา มาใช้ หลักสู ตร ปวช. ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี การศึกษา 2539 โรงเรี ยนได้ขอเปิ ด
แผนการเรี ยนการสอนที่ใช้สื่อการสอนเป็ นภาษาอังกฤษโดยเรี ยกว่า แผนการเรี ยน A (Program A) และเรี ยก
แผนการเรี ยนเดิมว่าแผนการเรี ยน B (Program B) โดยให้นกั เรี ยนเลือกเรี ยนได้ตามความประสงค์ของผูเ้ รี ยน
โรงเรี ยนสร้างความร่ วมมือกับ Beijing Language Culture University (BLCU ) จัดให้มีการสอนภาษาจีนกลาง
ขึ้นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่เปิ ดสอนมาแต่เดิมสร้างความร่ วมมือทางด้านวิชาการและบุคลากรในประเทศ
อังกฤษBromley College ในหลักสู ตร Cambridge Business Skills (CBS) ซึ่ งควบคุมโดย มหาวิทยาลัย
Cambridge
ปี การศึกษา 2540 สร้างความร่ วมทางวิชาการกับสถาบันอินเตอร์ เทคโนโลยีสร้างความร่ วมมือกับ
สถาบันการศึกษาของรัฐ ประเทศออสเตรเลีย Chisholm Institute ได้รับเกียรติเข้าร่ วมโครงการพระราชทาน
การศึ กษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยสอนภาษาจี นทางไกลผ่านดาวเทียม ณ โรงเรี ยนวังไกลกังวล หัวหิ น
ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบนั
ปี การศึกษา 2542 สร้างความร่ วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น (14 มีนาคม 2542)
สร้างความร่ วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (8 มีนาคม 2542) โดยให้โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
พาณิ ชยการเป็ น PRE – ABAC โรงเรี ยนได้รับการประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปี การศึกษา 2543 ขอเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรจากประกาศนี ยบัตร
วิ ช าชี พ ของสถาบัน เทคโนโลยี ร าชมงคลมาใช้ห ลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ของกรมอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิ การ โดยเปิ ดสอน 3 สาขาวิชา คือ สาขางานการขาย สาขางานการบัญชี และสาขางาน
คอมพิวเตอร์
ปี การศึกษา 2544 ได้ลงนามทําสัญญาเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมแห่ งกรุ งปั กกิ่ง ร่ วม
มือกันในด้านวิชาชี พ โดยจะเปิ ดสอนภาษาจีนธุ รกิ จในระดับปริ ญญาตรี ที่ ACC เป็ นเวลา 3 ปี ผูส้ ําเร็ จ
การศึกษาจะได้รับปริ ญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมกรุ งปั กกิ่ง ปี การศึกษา 2545 โรงเรี ยนได้
ร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยภาษา และวัฒนธรรมแห่งกรุ งปั กกิ่ง BLCU เรื่ องการร่ วมมือจัดทําหลักสู ตรภาษาจีน
ด้านบริ หารธุ รกิจสําหรับบุคคลทัว่ ไปในระดับปริ ญญาตรี และเปิ ดสํานักงานมหาวิทยาลัย และวัฒนธรรมแห่ง
กรุ งปั กกิ่ง BLCU สาขากรุ งเทพฯ ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2545
ปี การศึกษา 2546 ฯพณฯ เอี้ยน ถิงอ้าย เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนแห่ งประเทศไทย นํา
คณะแต่งตําราภาษาจีน เพื่อการสอนออกทางไกลผ่านดาวเทียม เข้าเฝ้ าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา สยาม
บรมราชกุมารี เพื่อถวายตําราภาษาจีน โดยมี ACC และสมาคมหอการค้าไทยให้การสนับสนุน
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ปี การศึกษา 2548 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน โรงเรี ยนในเครื อมูลนิ ธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ ง
ประเทศไทยย้ายสํานักงานจากโรงเรี 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 ง
ประเทศไทยให้ยกระดับ เป็ นวิท ยาลัย โดยขยายหลัก สู ตรในระดับ ปริ ญญาตรี โดยทางโรงเรี ย นได้รับการ
สนับสนุนจากศิษย์เก่า ปี การศึกษา 2550 ทางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย ได้มีคาํ สั่งที่ 4/2550
แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดการศึกษระดับปริ ญญาตรี ของโรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ มอบหมายให้
ภราดา สุ รสิ ทธิ์ สุ ขชัย ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนเป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ปี การศึ ก ษา 2551 โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญพาณิ ช ยการได้รั บ เกี ย รติ ใ ห้เป็ นศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ ภาษาและ
วัฒนธรรมจีน “ห้องเรี ยนขงจื่อ” โดยมีพิธีลงนามเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ที่กระทรวงศึกษาธิ การ
ระหว่า งผูแ้ ทนสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น กับ ภราดาสุ ร สิ ท ธิ์ สุ ข ชัย ผูร้ ั บ ใบอนุ ญ าตโรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ
พาณิ ชยการ และในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการร่ วมกับสมาคมผูป้ กครอง
และครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการและสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิ ชย์ ได้จดั งานฉลองครบรอบ 70 ปี
โดยได้ทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธิ นดั ดามาตุ เสด็จเป็ นองค์ประธานพิธีงาน
กาล่าดินเนอร์ ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ช้ นั 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เป็ นการประกาศเจตนารมณ์ในการ
ยกระดับ วิท ยฐานะของโรงเรี ย นเป็ นวิ ท ยาลัย หลัก สู ตรปริ ญ ญาตรี BBA (Bachelor of Business
Administration) สาขาบริ หารจัดการ
ปี การศึกษา 2552 วันที่ 29 – 31 มกราคม 2552 โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการได้การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสอง จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ได้รับการรับรองมาตฐานการศึกษา ระดับคุณภาพดีมาก และเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 โรงเรี ยน
อัสสัมชัญพาณิ ชยการ ร่ วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แถลงข่าวการเปิ ด “ACC School of Commerce ก้าวสู่
พัฒนาการทางการศึ กษาแนวใหม่” โดยเปิ ดหลักสู ตรปริ ญาตรี บริ หารธุ รกิ จสาขาวิชาการจัดการ กลุ่ มวิช า
พาณิ ชยศาสตร์
ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการได้จดั งานฉลองการสถาปนาโรงเรี ยนครบรอบ 72 ปี
มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง อาทิ มิสซาบูชาขอบพระคุณฉลองการสถาปนาครบรอบ 72 ปี และกิจกรรม 72 ปี
ACC FAIR นอกจากนี้ ได้เปิ ดหลักสู ตรปริ ญาตรี บริ หารธุ รกิจสาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาพาณิ ชยศาสตร์
(ACC School of Commerce) เต็มรู ปแบบ โดยร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ ร่ วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิ ชย์ เปิ ดอาคาร
สํานักงานสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิ ชย์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2555 สื บเนื่ องจาก พระราชบัญญัติโรงเรี ยน
เอกชน พ.ศ.2550 ที่ประกาศใช้ และมีผลบังคับใช้ต้งั แต่ วันที่ 12 มกราคม 2551 โรงเรี ยนเอกชนที่ใช้
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พระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.2525 จําเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติใหม่ เพื่อให้การดําเนิ น
กิจการโรงเรี ยนในระบบสามารถดําเนิ นกิจการต่อไปได้ ทางโรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ จึงได้จดั ทําตรา
สารจัดตั้งโรงเรี ยนนิ ติบุคคล เพื่อเป็ นหลักในการบริ หารงานโดยใช้ชื่อตราสารนี้ว่า “ตราสารจัดตั้งนิ ติบุคคล
โรงเรี ยนอัส สัมชัญพาณิ ชยการ” ดัง นั้น สํา นักบริ หารงานคณะกรรมการการส่ ง เสริ มการศึ ก ษาเอกชนได้
พิจารณา และเห็ นชอบการใช้ตราสารดังกล่าว ตามเอกสาร ที่ศธ 0211.7/ 7099 เรื่ อง ตราสารจัดตั้ง ลงวันที่
29 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ปี การศึกษา 2555 เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ภราดาสุ รสิ ทธิ์ สุ ขชัย ผูอ้ าํ นวยการลาออก
เพื่อดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ โดยแต่งตั้ง ภราดาอรุ ณ เมธเศรษฐ รองผูอ้ าํ นวยการขึ้นดํารง
ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการแทน
ปี การศึกษา 2556 เดือนพฤษภาคม 2556 ภราดามีศกั ดิ์ ว่องประชานุ กูล ดํารงตําแหน่ งผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพณิ ชยการ และภราดาวิจารณ์ แสงหาญ ดํารงตําแหน่ งรองผูอ้ าํ นวยการและผูจ้ ดั การ ในปี
การศึ ก ษา 2557 โรงเรี ยนได้รับการตรวจประเมิ นคุ ณภาพภายใน โดย สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การศึ กษาเอกชน (สช.) หน่ วยงานต้นสังกัด และเมื่อวันที่ 20 – 22 มกราคม พ.ศ. 2557 โรงเรี ยนได้รับการ
รับรองเป็ นสถานศึกษาดี เด่นในระดับอาชี วศึกษา (Outstanding Vocational Education Institution) จากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษา(องค์ก ารมหาชน) สมศ. โรงเรี ยนได้ข ออนุ ญาต เปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ กิ จการของ
โรงเรี ยนฯ ตามเอกสาร(อช.3) เลขที่ใบอนุญาต กอ. 250/2557 ลงวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 ออกโดย
สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน (สช.) เรื่ อง “ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของ
สถานศึกษา ส่ วนที่ 2 หลักสู ตรวิธีการเรี ยนการสอน และการวัดผลประเมินผลการศึกษา” โดยให้สถานศึกษา
ใช้หลัก สู ตรประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ พุ ท ธศัก ราช 2556 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร(พัฒ นาโดยสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา) ในปี การศึ ก ษา 2558 โรงเรี ยนได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากสมาคมศิ ษ ย์
เก่าอัสสัมชัญพาณิ ชย์ ในการจัดทําโครงการโอเมก้าโปรเจค และมอบทุนการศึกษาให้กบั นักเรี ยน จํานวน 20
ทุน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 โรงเรี ยนได้จดั ให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการเพื่อ
การฝึ กงาน จํานวน 10 บริ ษทั
ปี การศึ กษา 2559 มีการแต่งตั้งภราดาวิหาร ศรี หาพล ดํารงตําแหน่ งเป็ นผูอ้ าํ นวยการ และภราดา
วิจารณ์ แสงหาญ ดํารงตําแหน่ งผูจ้ ดั การ โรงเรี ยนได้จดั ให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมื อทาง
วิชาการร่ วมกับสถานประกอบการเพื่อการฝึ กงานให้กบั นักเรี ยน เป็ นรวมเป็ น จํานวน 22 แห่ง
ปี การศึ กษา 2560 ภราดาวิหาร ศรี หาพล ดํารงตําแหน่ งเป็ นผูอ้ าํ นวยการและผูจ้ ดั การ ภราดา ดร.
พีรนันท์ นัมคณิ สรณ์ ดํารงตําแหน่งเป็ นรองผูอ้ าํ นวยการและที่ ปรึ กษาด้านกิ จการนักเรี ยน ในปี นี้ โรงเรี ยน
เปิ ดแผนการเรี ย น C ภาษาจี นธุ รกิ จ (Business Chinese) มีการจัดตั้งศูนย์ให้ค าํ ปรี กษาด้านจิ ตวิทยา
(Counseling Center) ฝ่ ายวิชาการมีการบูรณาการในรายวิชาการขาย เรี ยกว่า Business World ลดความ
ซํ้าซ้อนและให้มีความสอดคล้องในเนื้ อหาวิชาเพื่อให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจภาพรวมของการประกอบธุ รกิ จ และมี
กิจกรรม Wrap Up เสริ มความรู ้ความเข้าใจในการเรี ยนภาคทฤษฎีกบั การนําไปปฏิบตั ิจริ งเพื่อประกอบธุ รกิจ
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4. โครงสร้ างการบริหารโรงเรียน
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5. ข้ อมูลด้ านการบริ หาร ปี การศึกษา 2560
ผู้บริหารโรงเรียน
ที่

ชื่ อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

ตําแหน่ ง

1

ภราดาวิหาร ศรี หาพล

ปริ ญญาโท

2

ภราดา ดร.พีระนันท์ นัมคณิ สรณ์

ปริ ญญาเอก

3

นายสุ รชัย สิ ทธิ ชยั วิจิตร

ปริ ญญาโท

ผูอ้ าํ นวยการ และผูจ้ ดั การ
รองผูอ้ าํ นวยการ และที่ปรึ กษา
งานกิจการนักเรี ยน
ผูอ้ าํ นวยการปฏิบตั ิการ

ประวัติการศึกษาของผู้บริ หาร
ที่

ชื่ อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

1
2
3

ภราดาวิหาร ศรี หาพล
ภราดา ดร.พีระนันท์ นัมคณิ สรณ์
นายสุ รชัย สิ ทธิ ชยั วิจิตร

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท

บริ หารการศึกษา
ปรัชญา (การศึกษา)
Business Information Systems

คณะกรรมการทีป่ รึกษาผู้อาํ นวยการ
ที่

ชื่ อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

ตําแหน่ ง

1

ภราดาวิหาร ศรี หาพล

ปริ ญญาโท

2

ภราดา ดร.พีระนันท์ นัมคณิ สรณ์

ปริ ญญาเอก

3
4
5
6
7

นายสุ รชัย สิ ทธิ ชยั วิจิตร
นางสาวนิสา แก้วมงคล
นางสาวสุ วมิ ล อิ่มถวิล
นางสุ จารี สวัสดิ์กิจไพโรจน์
นางสาวสมนึก หรั่งทรัพย์

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี

ผูอ้ าํ นวยการ และผูจ้ ดั การ
รองผูอ้ าํ นวยการ และที่ปรึ กษา
งานกิจการนักเรี ยน
ผูอ้ าํ นวยการปฏิบตั ิการ
หัวหน้าสํานักผูอ้ าํ นวยการ
หัวหน้าฝ่ ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
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ประวัติการศึกษาของคณะกรรมการทีป่ รึ กษาผู้อาํ นวยการ
ที่

ชื่ อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

จากสถาบัน

1
2
3

ภราดาวิหาร ศรี หาพล
ภราดา ดร.พีระนันท์ นัมคณิ สรณ์
นายสุ รชัย สิ ทธิ ชยั วิจิตร

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท

4

นางสาวนิสา แก้วมงคล

ปริ ญญาโท

5
6
7

นางสาวสุ วมิ ล อิ่มถวิล
นางสุ จารี สวัสดิ์กิจไพโรจน์
นางสาวสมนึก หรั่งทรัพย์

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี

George Washington University
Australian Catholic University
Georgia State University
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันราชภัฏธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
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6. จํานวนครู ครู สนับสนุน บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ปี การศึกษา 2560
จํานวน
(คน)
ผู้บริหาร
ผูล้ งนามแทนผูร้ ับใบอนุ ญาต/ผูอ้ าํ นวยการ/ ผูจ้ ดั การ
1
ผูอ้ าํ นวยการปฏิบตั ิการ
1
ผูบ้ ริ หารที่ปรึ กษางานอภิบาลและงานกิจการนักเรี ยน
1
รวมผู้บริ หาร
3
ครู
ครูผู้สอน
ครู ผสู ้ อนไทย
10
ครู ผสู ้ อนต่างชาติ
7
รวม
17
ครูสนับสนุน
ครู สนับสนุนไทย
18
ครู สนับสนุนต่างชาติ
1
บุคลาการทางการศึกษา
รวมครู สนับสนุน
19
รวมครู ท้งั หมด
36
รวมผู้บริ หาร ครู ผ้ ูสอนและครู สนับสนุนทั้งหมด
39
ประเภทบุคลากร

ชาย

เพศ

หญิง

1
1
1
3

-

4
4
8

6
3
9

1
1
8
12

17
1
18
9
27

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

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
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ตารางจํานวนครู ผู้สอนไทยและครูผู้สอนต่ างชาติ
จําแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา ปี การศึกษา 2560
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
รวม

ชาย
1
3
4

ครูผู้สอนไทย
หญิง
รวม
5
6
1
4
6
10

จํานวน
ครูผู้สอนต่ างชาติ
ชาย
หญิง รวม
1
1
3
3
6
4
3
7

รวม
ทั้งหมด
7
10
17

ตารางจํานวนครูสนับสนุนไทยและครูสนับสนุนต่ างชาติ
จําแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา ปี การศึกษา 2560
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
รวม

ครูสนับสนุนไทย
ชาย หญิง
รวม
1
6
7
11
11
1
17
18

จํานวน
ครูสนับสนุนต่ างชาติ
ชาย
หญิง รวม
1
1
1
1

รวม
ทั้งหมด
7
12
19
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จํานวนผู้เรี ยนหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด
จําแนกตามแผนการเรี ยนและระดับชั้ น ปี การศึกษา 2560
สาขาวิชา / แผนการเรี ยน
สาขาวิชาการตลาด (แผนการเรี ยน A)
สาขาวิชาการตลาด (แผนการเรี ยน B)
สาขาวิชาการตลาด (แผนการเรี ยน C)
รวม

ปวช. 1
19
32
11
62

ปวช. 2
42
30
72

ปวช. 3
17
20
37

รวม
78
82
11
171

จํานวนนักเรี ยนแต่ ละระดับชั้ น หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ปวช.1
สาขาวิชา
สาขางาน
จํานวน
จํานวนห้ อง
การตลาด (แผนการเรี ยน A)
19
1
การตลาด (แผนการเรี ยน B)
32
1
การตลาด (แผนการเรี ยน C)
11
1
รวม
62 คน
3 ห้อง
ปวช.2
สาขาวิชา
สาขางาน
จํานวน
จํานวนห้ อง
การตลาด (แผนการเรี ยน A)
42
2
การตลาด (แผนการเรี ยน B)
30
1
รวม
72 คน
3 ห้อง
ปวช.3
สาขาวิชา
สาขางาน
จํานวน
จํานวนห้ อง
การตลาด (แผนการเรี ยน A)
17
1
การตลาด (แผนการเรี ยน B)
20
1
รวม
37 คน
2 ห้อง
รวมทั้งหมดทุกชั้ นปี
171 คน
8 ห้ อง
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560
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คณะกรรมการสภานักเรี ยนชั้ นปี ที่ 1 - 3
ประจําปี การศึกษา 2560
ประธานนักเรียน
1. นายปุณณานนท์ เชาว์สงวน

เลขประจําตัว 141

เลขที่ 10 ห้อง 3/2

รองประธานนักเรียน
1. นางสาวธัญรัตน์ รัตตะมณี
2. นางสาวพิมพ์ลภัส ปรัชญาวานิชกุล

เลขประจําตัว 14153
เลขประจําตัว 14157

เลขที่ 5
เลขที่ 5

ห้อง 3/1
ห้อง 3/2

สภานักเรียน ชั้ นปี ที่ 3
1. นางสาววัลวี เตวิทย์
2. นายศิลปากร ดอกไม้ขาว
3. นางสาวภัค ภัทรการุ ณย์
4. นางสาวธนภร สังข์สุวรรณ
5. นายธรรมชนม์ โพธิ์ เที้ยม
6. นางสาวฐสิ ตา ขุนเงิน

เลขประจําตัว 14148
เลขประจําตัว 14155
เลขประจําตัว 14147
เลขประจําตัว 14169
เลขประจําตัว 14172
เลขประจําตัว 14176

เลขที่ 3
เลขที่ 7
เลขที่ 2
เลขที่ 12
เลขที่ 14
เลขที่ 16

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

สภานักเรียน ชั้ นปี ที่ 2
1. นายเทียนศิริ เหรี ยญรุ่ งโรจน์
2. นางสาวศลิษา หัตถกิจจําเริ ญ
3. นางสาวธัญรดี เอื้อชลิตนุ กลู
4. นายนรุ ตม์ หนูเขียว
5. นางสาวญาธิ ดา อิ่มเต็ม
6. นายธรรมศักดิ์ ชูชื่น

เลขประจําตัว 14210
เลขประจําตัว 14229
เลขประจําตัว 14203
เลขประจําตัว 14238
เลขประจําตัว 14248
เลขประจําตัว 14260

เลขที่ 10
เลขที่ 15
เลขที่ 4
เลขที่ 17
เลขที่ 22
เลขที่ 29

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

สภานักเรียน ชั้ นปี ที่ 1
1. นายณัฐภัทร ตรี สุริยาแสงโชติ
2. นางสาวธันยพร ตั้งจิตอธิ ษฐาน
3. นายเอกริ นทร์ เวโรจน์เสรี วงศ์
4. นางสาวอริ สรา แซ้ลิ้ม

เลขประจําตัว 14298
เลขประจําตัว 14284
เลขประจําตัว 14304
เลขประจําตัว 14277

เลขที่ 13
เลขที่ 7
เลขที่ 19
เลขที่ 4

ห้อง 1/1
ห้อง 1/2
ห้อง 1/2
ห้อง 1/3
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7. ข้ อมูลหลักสู ตรการเรียนการสอน
ในปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้หลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชาการตลาด
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด
จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สังคมศึกษา
สุ ขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2 เพื่อให้มีความรู ้ และทักษะในหลักการบริ หารและจัดการวิชาชี พ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลั ก การงานอาชี พ ที่ สั ม พัน ธ์ เ กี่ ย วของกับ การพัฒ นาวิ ช าชี พ การขายให้ ท ัน ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวของกับอาชีพการขาย
4. เพื่อให้มีความรู ้ และทักษะในงานบริ การทางการขายตามหลักการและกระบวนการในลักษณะ
ครบวงจรเชิงธุ รกิจโดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานด้านการขายในสถานประกอบการและประกอบอาชี พอิสระใช้ความรู ้
และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสู งขึ้น
6. เพื่อให้สามารถเลือก /ใช้/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพการขาย
7. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ซื่อสัตย์ประหยัด อดทน มี
วินยั มีความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด สามารถ
พัฒนาตนเองและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
8. หลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศัก ราช 2556 ประเภทวิ ช า พาณิ ช ยกรรม สาขาวิช า
การตลาด
9. มาตรฐานการศึ ก ษาวิ ช าในด้ า นคุ ณ ภาพของผู ้สํ า เร็ จการศึ ก ษาระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชาการตลาด ประกอบด้วย
9.1 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
9.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป
9.2 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
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คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชี พ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด ประกอบด้ วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพความเสี ยสละความซื่อสัตยสุ 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
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โครงสร้ างหลักสู ตรโรงเรียนอัสสั มชั ญพาณิชยการ
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พพุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชา
การตลาด ผูส้ ํา เร็ จการศึ ก ษาต้องศึ กษารายวิชาจากหมวดวิชาต่า ง ๆ ไม่ น้อยกว่า 105 หน่ วยกิ ต
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
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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 การดําเนินธุ รกิจขนาดย่อม

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
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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
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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

1

มิสนิสา แก้วมงคล

2

มิสกันติชา เอกภักดีโพธา

3

มาสเตอร์ อภินพ การุ ณยเลิศ

รายละเอียด

ระดับ

ผูบ้ ริ หารระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
ผูส้ ้รางคุณธรรม จริ ยธรรมดีเด่น
ครู ระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
ผูส้ ้รางคุณธรรม จริ ยธรรมดีเด่น
ครู ระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
ผูส้ ้รางคุณธรรม จริ ยธรรมดีเด่น

เขต
เขต
เขต

8.2 ด้ านผู้เรียน (รางวัลและผลงานของนักเรี ยน)
การแข่งขันหมากล้อม The 1st Standard Rating & Friendship Game 1/2560
(ประเภททีม Friendship) วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 จัดการแข่งขันโดยโรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ
ร่ วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
ลําดับ
1
2
3

ชื่อ-สกุล
นาย ณัฐพงษ์ ขาวสะอาด
นาย ณัฐภัทร ตรี สุริยาแสงโชติ
นาย ณัฐภูมิ แซ่ล่ิม

ชั้น

รางวัล

1/1
1/1
1/3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
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การแข่งขันหมากล้อม Mama cup GO International Tournament 2017 (ประเภท Friendship)
วันที่ 13 - 14 สิ งหาคม 2560 จัดโดย สถาบันสอนหมากล้อม Happy Genius
ร่ วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จํากัด
ลําดับ
1
2
3

ชื่อ-สกุล
นาย ศุภวิชญ์ ตรี สุริยาแสงโชติ
นาย เทียนศิริ เหรี ยญรุ่ งโรจน์
นาย ฉัตรภิมุข วิถีพานิช

ชั้น

รางวัล

2/1
2/1
2/1

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันหมากล้อม วันวิชาการ SLC 4.0 (ประเภท Friendship)
วันที่ 6 กันยายน 2560 ระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรี ยนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
ลําดับ
1
2
3

ชื่อ-สกุล
นาย ณัฐพงษ์ ขาวสะอาด
นาย ณัฐภัทร ตรี สุริยาแสงโชติ
นาย เทียนศิริ เหรี ยญรุ่ งโรจน์

ชั้น

รางวัล

1/1
1/1
2/1

รางวัลชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2017 (ประเภท Pre Low-Kyu)
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 จัดโดย สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
ร่ วมกับชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรีและศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา
ลําดับ
1
2
3

ชื่อ-สกุล
นาย ณัฐพงษ์ ขาวสะอาด
นาย เทียนศิริ เหรี ยญรุ่ งโรจน์
นาย ศุภวิชญ์ ตรี สุริยาแสงโชติ

ชั้น

รางวัล

1/1
2/1
2/1

รางวัลชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
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การแข่งขันสุ นทรพจน์ภาษาจีน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 จัดโดย สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ลําดับ
1

ชื่อ-สกุล
นางสาว ภัทรวรรณ หลี่

ชั้น

รางวัล

1/1

รองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันหมากล้อมนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3 (ประเภท Low-Kyu)
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 จัดโดย สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดเชียงรายและสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
ลําดับ
1

ชื่อ-สกุล
นายเทียนศิริ เหรี ยญรุ่ งโรจน์

ชั้น

รางวัล

2/1

รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันหมากล้อมวันวิชาการ ACEP
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญหลักสู ตรภาษาอังกฤษ
ลําดับ
1

ชื่อ-สกุล
นาย ศุภวิชญ์ ตรี สุริยาแสงโชติ

ชั้น

รางวัล

2/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันสุ นทรพจน์ภาษาจีน วันวิชาการ ACEP
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญหลักสู ตรภาษาอังกฤษ
ลําดับ
1

ชื่อ-สกุล
นางสาว ภัทรวรรณ หลี่

ชั้น

รางวัล

1/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
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การแข่งขันทักษะวิชาชีพ นักเรี ยน นักศึกษา เอกชนในระบบ ประเภทอาชี วศึกษา ครั้งที่ 32
ประจําปี การศึกษา 2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการบัญชี
วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ชั้น

รางวัล

1

นางสาว ธันยาพร ตั้งจิตอธิ ษฐาน

1/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันหมากล้อม BPK GO Championship 2018
วันที่ 27 มกราคม 2561 ณ โรงเรี ยนบางปะกอกวิทยาคม
ลําดับ
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล
นาย ณัฐภัทร ตรี สุริยาแสงโชติ
นาย อัครพล โอฬารศิริศกั ดิ์
นาย ภาวัต โสภณอภิกุล
นาย เทียนศิริ เหรี ยญรุ่ งโรจน์

ชั้น

รางวัล

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

รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย
รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย
รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4
รุ่ นบุคคลชาย

การแข่งขันรายการ RSU Chinese New Year Fair 2018
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ลําดับ
1

ชื่อ-สกุล
นางสาว ธัญสุ ดา เชาวนะ

ชั้น

รางวัล

2/3

รองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันพูก่ นั จีน
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9. เป้าหมายความสํ าเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
เป้ าหมายความสําเร็ จการดําเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ
ประจําปี การศึกษา 2560 มีดงั นี้
มาตรฐานที่ 1 ด้ านผลการจัดการศึกษา
มาตรฐาน
1

ตัวบ่ งชี้

ค่ าเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อ
คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
เทียบกับจํานวนผูเ้ ข้าเรี ยน

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ตั้งแต่ ระดับ ดี ขึ้น
ไป
ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาเทียบกับ
จํานวนผูเ้ ข้าเรี ยน มีคุณภาพตั้งแต่ ระดับ ดี
ขึ้นไป

มาตรฐานที่ 2 ด้ านการบริ หารจัดการศึกษา
มาตรฐาน

ตัวบ่ งชี้

ค่ าเป้าหมาย

2

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการ
ดําเนินการบริ หารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการ
ดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงาน
ต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริ หาร
จัดการด้านบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริ หาร
จัดการด้านการเงิน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริ หาร
จัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุ ภณ
ั ฑ์
และด้าฐานข้อมูลสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสาน
ความร่ วมมือเพื่อการบริ หารจัดการศึกษา

คุณภาพในการดําเนินการบริ หารจัด
การศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม ตั้งแต่ ระดับ ดี ขึ้นไป
คุณภาพในการดําเนินการตามนโยบาย
สําคัญของหน่วยงานต้นสังกัด ตั้งแต่
ระดับ ดี ขึ้นไป
คุณภาพในการบริ หารจัดการด้านบุคลากร
ตั้งแต่ ระดับ ดี ขึ้นไป
คุณภาพในการบริ หารจัดการด้านการเงิน
ตั้งแต่ ระดับ ดี ขึ้นไป
คุณภาพในการบริ หารจัดการด้านอาคาร
สถานที่ ด้านครุ ภณ
ั ฑ์และด้าฐานข้อมูล
สารสนเทศ ตั้งแต่ ระดับ ดี ขึ้นไป
คุณภาพในการประสานความร่ วมมือเพื่อ
การบริ หารจัดการศึกษา ตั้งแต่ ระดับ ดี
ขึ้นไป
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสํ าคัญ
มาตรฐาน
3

ตัวบ่ งชี้

ค่ าเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการ
เรี ยนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนา
รายวิชาหรื อกลุ่มวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัด
การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัด
กิจกรรมเสริ มหลักสูตร

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

มาตรฐานที่ 4 ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐาน
4

ตัวบ่ งชี้

ค่ าเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระดับคุณภาพในระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการ
พัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายใน ที่มี
คุณภาพใน ตั้งแต่ ระดับ ดี ขึ้นไป
การดําเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2559 มีคุณภาพตั้งแต่
ระดับ ดี ขึ้นไป
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ค่ าความสํ าเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอัสสั มชั ญพาณิชยการ
ประจําปี การศึกษา 2560
มาตรฐานที่ 1 ด้ านผลการจัดการศึกษา
มาตรฐาน

ตัวบ่ งชี้

1

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ
ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาเทียบกับ
จํานวนผูเ้ ข้าเรี ยน

ค่ าความสํ าเร็จรายปี
ปี การศึกษา
2559

ปี การศึกษา
2560

5

5

4

5

มาตรฐานที่ 2 ด้ านการบริ หารจัดการศึกษา
ค่ าความสํ าเร็จรายปี
ปี การศึกษา
ปี การศึกษา
2559
2560

มาตรฐาน

ตัวบ่ งชี้

2

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริ หาร
จัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตาม
นโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้าน
บุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้าน
การเงิน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้าน
อาคารสถานที่ ด้านครุ ภณ
ั ฑ์และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความ
ร่ วมมือเพื่อการบริ หารจัดการศึกษา

5

5

5

5

5

5

3

4

5

5

5

5
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสํ าคัญ
มาตรฐาน

ตัวบ่ งชี้

3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรี ยนการ
สอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา
หรื อกลุ่มวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตร

ค่ าความสํ าเร็จรายปี
ปี การศึกษา
ปี การศึกษา
2559
2560
5

5

5

5

4

4

5

5

มาตรฐานที่ 4 ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐาน
4

ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา

ค่ าความสํ าเร็จรายปี
ปี การศึกษา
ปี การศึกษา
2559
2560
5

5

5

5
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9. เป้าหมายความสํ าเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เป้ าหมายความสํ า เร็ จการดํา เนิ น งานตามมาตรฐานการศึ ก ษาของโรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ พาณิ ช ยการ
ประจําปี การศึกษา 2560 มีดงั นี้
มาตรฐานที1่ ด้ านผลการจัดการศึกษา
มาตรฐาน
1

ตัวบ่ งชี้

ค่ าเป้าหมาย

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของ
ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ตั้งแต่ ระดับ ดีข้ ึน
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
จัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม

คุณภาพในการดําเนินการบริ หารจัด
การศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรมตั้งแต่ ระดับ ดีข้ ึนไป
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตาม
คุณภาพในการดําเนินการตามนโยบาย
นโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
สําคัญของหน่วยงานต้นสังกัดตั้งแต่
ระดับ ดี ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้าน คุณภาพในการบริ หารจัดการด้าน
บุคลากร
บุคลากรตั้งแต่ ระดับ ดีข้ ึนไป
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้าน คุณภาพในการบริ หารจัดการด้านการเงิน
การเงิน
ตั้งแต่ ระดับ ดี ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้าน คุณภาพในการบริ หารจัดการด้านอาคาร
อาคารสถานที่ดา้ นครุ ภณ
ั ฑ์และด้าฐานข้อมูล
สถานที่ดา้ นครุ ภณ
ั ฑ์และด้านญ
สารสนเทศ
ฐานข้อมูลสารสนเทศตั้งแต่ ระดับ ดี ขึ้น
ไป
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความ
คุณภาพในการประสานความร่ วมมือเพื่อ
ร่ วมมือเพื่อการบริ หารจัดการศึกษา
การบริ หารจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับ ดี
ขึ้นไป
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสํ าคัญ
มาตรฐาน
3

ตัวบ่ งชี้

ค่ าเป้าหมาย

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
คุณภาพในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับ
ดี ขึ้นไป
คุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
ตั้งแต่ ระดับ ดี ขึ้นไป

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตร

มาตรฐานที่ 4ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐาน
4

ตัวบ่ งชี้

ค่ าเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ 4.1ระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
คุณภาพใน ตั้งแต่ ระดับ ดี ขึ้นไป
การดําเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2559 มีคุณภาพตั้งแต่
ระดับ ดี ขึ้นไป
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ค่ าความสํ าเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอัสสั มชั ญพาณิชยการ
ประจําปี การศึกษา 2560
มาตรฐานที่ 1 ด้ านผลการจัดการศึกษา
มาตรฐาน
1

ค่ าความสํ าเร็จรายปี
ปี การศึกษา ปี การศึกษา
2559
2560

ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาเทียบกับ
จํานวนผูเ้ ข้าเรี ยน

5

5

4

5

มาตรฐานที่ 2 ด้ านการบริ หารจัดการศึกษา
มาตรฐาน
2

ค่ าความสํ าเร็จรายปี
ปี การศึกษา ปี การศึกษา
2559
2560

ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริ หาร
จัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตาม
นโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้าน
บุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้าน
การเงิน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้าน
อาคารสถานที่ ด้านครุ ภณ
ั ฑ์และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความ
ร่ วมมือเพื่อการบริ หารจัดการศึกษา

5

5

5

5

5

5

3

4

5

5

5

5
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสํ าคัญ
ค่ าความสํ าเร็จรายปี
ปี การศึกษา ปี การศึกษา
2559
2560

มาตรฐาน

ตัวบ่ งชี้

3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอน
รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรื อ
กลุ่มวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตร

5

5

5

5

4

4

5

5

มาตรฐานที่ 4 ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
ค่ าความสํ าเร็จรายปี
ปี การศึกษา ปี การศึกษา
2559
2560

มาตรฐาน

ตัวบ่ งชี้

4

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา

5

5

5

5
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