ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เรื่อง การคัดเลือกเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา
-----------------------------------------ตามปรั ช ญาของโรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษาพั ฒ นาการ รั ช ดา คื อ “ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ และ
คุณธรรม” โรงเรียนจึงได้กาหนดโครงการ “เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา” เพื่อมอบโล่เชิดชูเกียรติ เข็มเชิดชูเกียรติ
และเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา ด้านกีฬา ศิลปะ
ดนตรีและนาฏศิลป์ และด้านความเป็นผู้นา ในวันเด็กแห่งชาติ ของทุกปี จึงประกาศการคัดเลือกเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา เพื่อรับรางวัล ดังไปนี้
๑. รางวัลเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา
๑. โล่เชิดชูเกียรติสาหรับเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา ซึ่งเป็นผู้มีความเป็นเลิศครบทั้ง ๔ ด้าน
๒. เข็มเชิดชูเกียรติของโครงการเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา
๓. เกียรติบัตรของโครงการเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา
๔. เผยแพร่ชื่อเสียงในเว็บโรงเรียน วารสารของเรียน เช่น คู่มือนักเรียน เป็นต้น
๒. คุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนผู้เข้ารับการพิจารณา
๑. มีความประพฤติเรียบร้อยตั้งใจเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดี
๒. ยึดมั่น เลื่อมใส และศรัทธาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๓. ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนเป็นอย่างดี เป็นผู้ไม่มีประวัติการถูกตัดคะแนน
ความประพฤติ
๔. เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดามารดา ผู้ปกครองและครู
๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็น ๔ ด้าน ดังนี้
ด้านที่ ๑ ด้านวิชาการ ดังนี้
๑.๑ ผลการเรียน
ระดับ ม. ต้น เป็นผู้มีผลคะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละระดับชั้น และผลการ
เรียนเฉลี่ยต้องไม่ต่ากว่า ๓.๕
ระดับ ม.ปลาย เป็นผู้มีผลคะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละระดับชั้น จาแนกตาม
โครงสร้างรายวิชาที่เรียน และผลการเรียนเฉลี่ยต้องไม่ต่ากว่า ๓.๕
๑.๒ ความเป็นเลิศด้านวิชาการ เป็นผู้มีความสามารถ ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา

-๒ด้านที่ ๒ ด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีคุณสมบัติดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจาตัว
๒.๒ เป็นผู้ชื่นชอบในการกีฬา และมีน้าใจเป็นนักกีฬา
๒.๓ เป็นผู้ช่วยเหลือกิจการของโรงเรียนในด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ อย่าง
สม่าเสมอ
๒.๔ เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรในการฝึกฝนตนในด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
อย่างต่อเนื่อง
ด้านที่ ๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา มีคุณสมบัติดังนี้
๓.๑ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนเองนับถือ
๓.๒ มีความประพฤติเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดี
๓.๓ เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสาภายในและ
ภายนอกโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
๓.๔ ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากระดับชั้นและคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
อย่างเป็นเอกฉันท์
๓.๕ เป็นที่ยอมรับของนักเรียนและครูในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ด้านที่ ๔ ด้านผู้นา มีคุณสมบัติดังนี้
๔.๑ เป็นผู้มีบุคลิกภาพของความเป็นผู้นา
๔.๒ มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับการเป็นแบบอย่างที่ดี
๔.๓ ช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
๔.๔ เป็นผู้นาประเภทสร้างสรรค์และทาคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน
๔.๕ มีความเป็นเป็นเลิศเฉพาะทางที่ชัดเจนในด้านอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
๔.๖ ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากระดับชั้นและคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
อย่างเป็นเอกฉันท์
๔. วิธีดาเนินการพิจารณาคัดเลือก
ด้านที่ ๑ ด้านวิชาการ
๑) ผลการเรียน กลุ่มบริหารวิชาการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนแต่ละระดับชั้นที่มี ผล
คะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุดและผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๕ ให้ได้รับเข็มเกียรติยศพร้อมเกียรติ
บัตร และนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๕ ขึ้นไป ให้ได้รับเกียรติบัตรด้วยทุกคน
๒) ความเป็นเลิศด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระฯ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถผ่านการประกวดแข่งขันด้าน
วิชาการ ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ให้
ได้รับเข็มเกียรติยศพร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้ นักเรียนที่ผ่านการประกวดแข่งขันด้านวิชาการที่ได้รับ
รางวัลอื่นๆ ให้ได้รับเกียรติบัตรด้วยทุกคน

-๓ด้านที่ ๒ ด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดาเนินการ
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นผู้ช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๒ ปีการศึกษา และเป็นผู้ขยันหมั่นเพียร
ในการฝึกฝนตนในด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ให้ได้รับเข็มเกียรติยศพร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้ นักเรียนที่มี
ผลงานด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นผู้ช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒ นาการ รั ช ดา และเป็ น ผู้ ขยั น หมั่น เพีย รในการฝึกฝนตนในด้านกี ฬา ศิล ปะ ดนตรีและนาฏศิล ป์ ให้ ได้รับ
เกียรติบัตรด้วยทุกคน
ด้านที่ ๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา
งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโดยมอบครู
ที่ปรึกษาเป็นผู้เสนอรายชื่อนักเรียนที่เห็นสมควรได้รับคัดเลือกห้องเรียนละ ๑ คน เสนอรายชื่อ ไปยังระดับชั้น
ร่วมกับงานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม พิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นละ ๑ คน ให้ได้รับเข็มเกียรติยศ
พร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้ได้รับเกียรติบัตรด้วยทุกคน
ด้านที่ ๔ ด้านผู้นา
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโดยมอบครูที่ปรึกษา
เป็นผู้เสนอรายชื่อนักเรียนที่เห็นสมควรได้รับคัดเลือกห้องเรียนละ ๑ คน เสนอรายชื่อไปยังระดับชั้น ร่วมกับงาน
ส่งเสริมกิจการนักเรียน พิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นละ ๑ คน ให้ได้รับเข็มเกียรติยศพร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้
นักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้ได้รับเกียรติบัตรด้วยทุกคน
ส่วนคณะกรรมการนักเรียนต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล อย่างเป็นเอกฉันท์ ให้ได้รับเข็มเกียรติยศพร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้ คณะกรรมการนักเรียนที่มี
รายชื่อ ให้ได้รับเกียรติบัตรด้วยทุกคน
อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่มี คุณสมบัติพื้นฐานของ
นักเรียนผู้เข้ารับการพิจารณา จะยกเลิกการได้รับ รางวัลเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเลิศศิลป์ รัตนมุสกิ )
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

