
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 

เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เพ่ือประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน  

            
 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและประกำศค่ำเป้ำหมำย เพ่ือเป็น
กลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย โดยเฉพำะผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หรือกระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศ นโยบำยและจุด เน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
 หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของโรงเรียน พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนและกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตำมหลักสูตรที่ก ำหนด และเป็นไป
ตำมเจตนำรมณ์วัตถุประสงค์กำรจัดกำรศึกษำของชำติ พร้อมตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ปกครองและ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
เพ่ือพัฒนำสู่คุณภำพทั้งระบบอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จึงก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขึ้นพ้ืนฐำนตำม 
กฎกระทรวง พ.ศ.2561 “ข้อ 3 ให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ โดยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับ..” 
ดังนั้นโรงเรียน จึงได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ตำมนโยบำยปฏิ รูป
ระบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สอดคล้องมำตรฐำนกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำร
ประกำศ ณ วันที่ 6 สิงหำคม พ.ศ.2561  จ ำนวน 3 มำตรฐำนและโรงเรียนจัดเตรียมมำตรกำรส่งเสริมให้
สอดคล้องแผนกำรศึกษำชำติ โดยมีมำตรฐำนดังต่อไปนี้  
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
แต่ละมำตรฐำนมีรำยละเอียดดังนี้ 
 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
  1) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ 
  2) ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและ 
          แก้ปัญหำ 
  3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
  4) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  5) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
  6) มีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
  2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
  3) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
  4) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
  2.1 กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
  2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่ เน้นคุณภำพของผู้ เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ  
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

  2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชื่ยวชำญทำงวิชำชีพ  
  2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
  3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
  3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 



   กำรใช้ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้ใด้
ด ำเนินกำรตั้งแต่เริ่มปีกำรศึกษำ 2564 

 
   ประกำศ ณ วันที่ 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 

 
 

           (นำงสำวประนอมไพร  พิเศษศักดิ)์ 
   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การก าหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2564 
ประกาศใช้ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 

1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ  ร้อยละ 93 

2) 
มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 
ร้อยละ 94 

3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ร้อยละ 83 

4) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ร้อยละ 95 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ร้อยละ 82 

6) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ ร้อยละ 95 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 

1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ร้อยละ 96 

2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ร้อยละ 95 

3) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย ร้อยละ 94 

4) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม ร้อยละ 93 

มาตรฐานที่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 

2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน ร้อยละ 93 

2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ  ร้อยละ 96 

2.3  
ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร

สถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
ร้อยละ 95 

2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ร้อยละ 92 

2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ ร้อยละ 94 

2.6 
จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ 

ร้อยละ 93 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 

3.1 
จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไป

ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
ร้อยละ 94 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ร้อยละ 95 

3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 96 

3.4 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำ
ผู้เรียน 

ร้อยละ 94 

3.5 
มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ร้อยละ 95 

 

 


