เกณฑ์รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ด้านที่ 1 คุณภาพนักเรียน
1.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละ
2. นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ดี และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3. นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในความเป็นไทย
4. นักเรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.2 นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ
1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถรอบด้าน หรือมีความสามารถพิเศษผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวม
ของสถานศึกษาสูงกว่าเกณฑ์
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และสื่อความได้อย่างมีเหตุผล
3. นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. นักเรียนสามารถนาความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
1.3 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส และมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
1. นักเรียนมีน้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ ตามวัย แต่งกายสะอาดออกกาลังกายสม่าเสมอ
2. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวได้ และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
3. นักเรียนเป็นผู้ห่างไกลจากสารเสพติด ปัญหาทางเพศ และอบายมุขทั้งปวง
4. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และกีฬา
ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1. การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาและชุมชนและการนาผลมาวางแผนพัฒนาหลักสูตร
2. หลักสูตรมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกาหนดเป้าหมาย
3. การกากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตร
4. การนาผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
2.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
1. การศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลและนาผลมาพัฒนานักเรียน
2. การจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
3. การบูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มวิชาอื่น ๆ และหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. การจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน
2.3 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน
1. การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพและหลากหลาย
2. การกาหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนที่ช่วยยกระดับคุณภาพนักเรียน
3. ระบบการรายงานผลการเรียนต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
4. การนาผลการเรียนไปพัฒนานักเรียน พัฒนาการสอน และพัฒนาหลักสูตร

2.4 การผลิต การใช้ การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดหาและผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ระหว่าง
สถานศึกษากับครูผู้สอนและผู้ปกครองหรือชุมชน
2. การใช้ และพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอน
3. ระบบการให้บริการ การใช้ และการบารุงรักษาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
4. การขยายผลการใช้สื่อที่มีคุณภาพและเผยแพร่แก่ผู้สนใจ
2.5 การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระฯ
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
3. การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียน
4. การจัดบริการและสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาของนักเรียน
2.6 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุดมีปริมาณหนังสือเพียงพอ และมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน
2. ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ครบถ้วน เพียงพอ และใช้ประโยชน์คุ้มค่า
3. การจัดมุม/แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
4. การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีภายในบริเวณสถานศึกษา
ด้านที่ 3 การบริหารการจัดการ
3.1 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
1. การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน
2. การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัยและพัฒนาต่อเนื่อง
3. การนาข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน
4. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมในสถานศึกษาและผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
3.2 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจาปีสอดคล้องกับเป้าหมาย และนโยบายใน
การจัดการศึกษาตลอดจนสภาพของท้องถิ่นและสถานศึกษา
2. การดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ
3. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาง่ายอย่างต่อเนื่อง
4. การรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3.3 การบริหารงบประมาณและการบริการ
1. การบริหารงบประมาณเหมาะสมและเพียงพอ
2. แผนการติดตาม ควบคุมการใช้งบประมาณชัดเจน
3. การรายงานผลการใช้งบประมารเป็นระบบ โปร่งใสและตรวจสอบได้
4. การจัดบริการต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรตามความเหมาะสมและทั่วถึง

3.4 การบริหารงานอาคารสถานที่
1. อาคารสถานที่ทุกแห่ง มีความสะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะมั่นคงแข็งแรง เหมาะสมแก่การทา
กิจกรรม
2. อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกประจาอาคารมีปริมาณเพียงพอรอบบริเวณอยู่ในสภาพดี
สะอาด และปลอดภัย
3. การจัดระบบซ่อมบารุงเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์
4. ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ปลอดภัยและมีระบบป้องกันอันตราย
ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน
4.1 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนต่อการจัดการศึกษา
1. การสารวจความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2. การกาหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายการจัดการศึกษาร่วมกัน
3. สมาคม ชมรม หรือองค์กรที่ให้การสนับสนุนสถานศึกษา
4. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
4.2 การมีส่วนร่วมของสถานศึกษาต่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
1. สถานศึกษาและชุมชนมีโครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน
2. ผลการพัฒนาเกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมและสังคม
3. สถานศึกษาให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
4. สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการให้ความรู้และบริการชุมชน
ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร
5.1 คุณลักษณะของผู้บริหาร
1. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในงานวิชาการและการบริหารสถานศึกษา
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นา
3. ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตยและยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
4. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
สถานศึกษา
5.2 คุณลักษณะของครูผู้สอน
1. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร จิตวิทยาและพัฒนาการของนักเรียน สามารถนามาใช้ในการ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล
2. ครูผู้สอนมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจของนักเรียน มีความสามารถในการจัด
ชั้นเรียน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ครูผู้สอนมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบในหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็น
แบบอย่างดี
4. ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองสม่าเสมอ และใช้กระบวนการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน
5.3 คุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุน
1. บุคลากรสนับสนุนเข้าใจบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ

2. บุคลากรสนับสนุนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา
3. บุคลากรสนับสนุนตระหนักในการเป็นแบบอย่างที่ดี
4. บุคลากรสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษา
5.4 การบริหารงานบุคลากร
1. โครงสร้างการบริหารงานและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรกาหนดไว้ชัดเจน
2. การจัดระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมิน และพัฒนางานดาเนินไปอย่างสม่าเสมอ
3. การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ จัดให้แก่บุคลากรทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม
4. การพัฒนาบุคลากรดาเนินอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง

ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา
6.1 โครงการ/กิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา
1. โครงการ/กิจกรรมดีเด่นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. การดาเนินโครงการ/กิจกรรมใช้หลักการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม
3. การดาเนินโครงการเน้นการทางานเป็นระบบและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง
4. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและยึดเป้าหมายความสาเร็จของงานร่วมกัน
6.2 ผลงานจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรมดีเด่น
1. ผลงานเกิดประโยชน์ต่อพัฒนาการของนักเรียนรอบด้าน
2. ผลงานเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนครอบคลุมทั้งสถานศึกษา
3. ผลงานได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องและชุมชน
4. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานอย่างแพร่หลาย

