
 
 

 
ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชด าริ) 

เรื่อง ก าหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 2557-2559 

 
  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 บังคับใช้เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553 ข้อ 14 (1) ก าหนดให้โรงเรียน
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขึ้น และข้อ 15 ได้ก าหนดว่ามาตรฐานการศึกษาต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี จึงก าหนดอัตลักษณ์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายซึ่งเป็นจุดเน้นตาม 
(นโยบาย/ยุทธศาสตร์) จากส านักคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 คือ มีคุณภาพชีวิตในพื้นที่ห่างไกลหรือเสี่ยงภัย และเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ วิถีชีวิต
พอเพียง 
  เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพตามภารกิจดังกล่าว โรงเรียนจึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
และตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานดังนี้ 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายในปีการศึกษา 

2557 2558 2559 
14.1 

 
 

14.2 

จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ห่างไกลหรือเสี่ยงภัย 
 
ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน คุณภาพชีวิต
ในพ้ืนที่ห่างไกลหรือเสี่ยงภัย 
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  ทั้งนีใ้ห้มีผลการด าเนินงาน ตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา 2557 
 
    ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2556 
 
 
      (นายศักดา ภุมรินทร์) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี  

(ในโครงการพระราชด าริ) 
 



 
 

 
ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชด าริ) 

เรื่อง ก าหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 2557-2559 

 
  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 บังคับใช้เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553 ข้อ 14 (1) ก าหนดให้โรงเรียน
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขึ้น และข้อ 15 ได้ก าหนดว่ามาตรฐานการศึกษาต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี จึงก าหนดอัตลักษณ์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายซึ่งเป็นจุดเน้นตาม 
(นโยบาย/ยุทธศาสตร์) จากส านักคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 คือ มีคุณภาพชีวิตในพื้นที่ห่างไกลหรือเสี่ยงภัย และเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ วิถีชีวิต
พอเพียง 
  เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพตามภารกิจดังกล่าว โรงเรียนจึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
และตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานดังนี้ 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมายในปีการศึกษา 

2557 2558 2559 
1 
 

2 
 

3 
 

4 

โครงการวิถีธรรม วิถีไทย รวมใจภักดิ์น้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 
โครงการนักเรียนหอพักด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการส่งเสริมการมีทักษะอาชีพเพ่ือการพ่ึงพา
ตนเอง 
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80 
 

80 
 

80 
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90 
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  ทั้งนี้ให้มีผลการด าเนินงาน ตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา 2557 
 

    ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2556 
 
 

      (นายศักดา ภุมรินทร์) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี  

(ในโครงการพระราชด าริ) 



 
 

 
ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชด าริ) 

เรื่อง ก าหนดภารกิจส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 บังคับใช้เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553 ข้อ 14 (1) ก าหนดให้โรงเรียน
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขึ้น และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ได้ก าหนดใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สาม โรงเรียนร่ม
เกล้า กาญจนบุรี จึงก าหนดมาตรการส่งเสริมที่สอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 8 และมติคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2557 
15.1 

 
15.2 

 

จัดโครงการ กิจกรรมพ่ึงพาตนเองบนพ้ืนฐานการมีทักษะงาน 
ทักษะชีวิต 
ผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมพ่ึงพาตนเองบนพ้ืนฐานการ
มีทักษะงาน ทักษะชีวิต 
 

80 
 

80 

 
  ทั้งนี้ให้มีผลการด าเนินงาน ตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา 2557 
 
    ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2556 
 
 
      (นายศักดา ภุมรินทร์) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี  

(ในโครงการพระราชด าริ) 
 
 



 
 

 
ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชด าริ) 

เรื่อง ก าหนดภารกิจส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 บังคับใช้เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553 ข้อ 14 (1) ก าหนดให้โรงเรียน
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขึ้น และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ได้ก าหนดใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สาม โรงเรียนร่ม
เกล้า กาญจนบุรี จึงก าหนดมาตรการส่งเสริมที่สอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 8 และมติคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2557 
1. 
2. 
3. 
 

โครงการส่งเสริมการมีทักษะอาชีพเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

80 
80 
80 

 
  ทั้งนี้ให้มีผลการด าเนินงาน ตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา 2557 
 
    ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2556 
 
 
      (นายศักดา ภุมรินทร์) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี  

(ในโครงการพระราชด าริ) 
 
 
 



- 
 

 
ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชด าริ) 

เรื่อง ก าหนดภารกิจส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 บังคับใช้เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553 ข้อ 14 (1) ก าหนดให้โรงเรียน
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขึ้น และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ได้ก าหนดใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สาม โรงเรียน 
ร่มเกล้า กาญจนบุรี จึงก าหนดมาตรการส่งเสริมที่สอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 8 และมติคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2558 
15.1 

 
15.2 

 

จัดโครงการ กิจกรรมพ่ึงพาตนเองบนพ้ืนฐานการมีทักษะงาน 
ทักษะชีวิต 
ผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมพ่ึงพาตนเองบนพ้ืนฐานการ
มีทักษะงาน ทักษะชีวิต 
 

90 
 

90 

 
  ทั้งนี้ให้มีผลการด าเนินงาน ตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา 2558 
 
    ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2557 
 
 
      (นายศักดา ภุมรินทร์) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี  

(ในโครงการพระราชด าริ) 
 
 



 
 

 
ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชด าริ) 

เรื่อง ก าหนดภารกิจส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 บังคับใช้เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553 ข้อ 14 (1) ก าหนดให้โรงเรียน
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขึ้น และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ได้ก าหนดใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สาม โรงเรียนร่ม
เกล้า กาญจนบุรี จึงก าหนดมาตรการส่งเสริมที่สอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 8 และมติคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2558 
1. 
2. 
3. 
 

โครงการส่งเสริมการมีทักษะอาชีพเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

90 
90 
90 

 
  ทั้งนี้ให้มีผลการด าเนินงาน ตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา 2558 
 
    ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2557 
 
 
      (นายศักดา ภุมรินทร์) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี  

(ในโครงการพระราชด าริ) 
 
 
 



 
 

 
ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชด าริ) 

เรื่อง ก าหนดภารกิจส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 บังคับใช้เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553 ข้อ 14 (1) ก าหนดให้โรงเรียน
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขึ้น และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ได้ก าหนดใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สาม โรงเรียน 
ร่มเกล้า กาญจนบุรี จึงก าหนดมาตรการส่งเสริมที่สอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 8 และมติคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2559 
15.1 

 
15.2 

 

จัดโครงการ กิจกรรมพ่ึงพาตนเองบนพ้ืนฐานการมีทักษะงาน 
ทักษะชีวิต 
ผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมพ่ึงพาตนเองบนพ้ืนฐานการ
มีทักษะงาน ทักษะชีวิต 
 

100 
 

100 

 
  ทั้งนี้ให้มีผลการด าเนินงาน ตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา 2559 
 
    ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2557 
 
 
      (นายศักดา ภุมรินทร์) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี  

(ในโครงการพระราชด าริ) 
 
 



 
 

 
ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชด าริ) 

เรื่อง ก าหนดภารกิจส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 บังคับใช้เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553 ข้อ 14 (1) ก าหนดให้โรงเรียน
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขึ้น และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ได้ก าหนดใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สาม โรงเรียนร่ม
เกล้า กาญจนบุรี จึงก าหนดมาตรการส่งเสริมที่สอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 8 และมติคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ที ่ โครงการ 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2559 
1. 
2. 
3. 
 

โครงการส่งเสริมการมีทักษะอาชีพเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

100 
100 
100 

 
  ทั้งนี้ให้มีผลการด าเนินงาน ตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา 2559 
 
    ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2557 
 
 
      (นายศักดา ภุมรินทร์) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี  

(ในโครงการพระราชด าริ) 
 


