ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เรื่อง โครงการ “เด็กดีศรีเตรียมพัฒน รัชดา”
-----------------------------------------ดวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา มีปรัชญาของโรงเรียน คือ “ความเปนเลิศทาง
วิชาการและคุณธรรม” ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดทําโครงการ “เด็กดีศรีเตรียมพัฒน รัชดา” เพื่อเปนหลักเกณฑ
สําหรับมอบโลเชิดชูเกียรติ เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรใหกับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดน และความ
ประพฤติดี สําหรับประกาศเกียรติคุณใหกับนักเรียน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน ของนักเรียนผูเขารับการพิจารณา
1. มีความประพฤติเรียบรอยตั้งใจเรียนและเปนแบบอยางที่ดี
2. ยึดมั่น เลื่อมใส และศรัทธาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3. ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนเปนอยางดี และเปนผูไมมีประวัติการถูกตัด
คะแนนความประพฤติ
4. เชื่อฟงคําสั่งสอนของบิดามารดาและครู
รางวัลสําหรับโครงการ “เด็กดีศรีเตรียมพัฒน รัชดา”
1. โลเชิดชูเกียรติ สําหรับเด็กดี ผูมีความเปนเลิศครบทั้ง 4 ดาน
2. เข็มเชิดชูเกียรติของโครงการ
3. เกียรติบัตร
4. เผยแพรชื่อเสียงในเว็บโรงเรียน วารสารของโรงเรียน คูมือนักเรียนและผูปกครอง เปนตน
หลักเกณฑการพิจารณากําหนดไว 4 ดาน ดังนี้
1. ดานวิชาการ
2. ดานคุณธรรม จริยธรรม
3. ดานกีฬา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป
4. ดานผูนํา
ดานที่ 1 ดานวิชาการ มีหลักเกณฑ ดังนี้
1.1 ผลการเรียน
1.) ระดับ ม. ตน เปนผูมีผลคะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุดของแตละระดับชั้น ทั้งนี้ตองไม
ต่ํากวา 3.5 ใหไดรับเข็มเชิดชูเกียรติ สําหรับผูมีผลคะแนนรวมเฉลี่ยไมต่ํากวา
3.5 ใหไดรับเกียรติบัตรทุกคน
2.) ระดับ ม.ปลาย เปนผูมีผลคะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุดของแตละระดับชั้น จําแนก
ตามโครงสรางรายวิชาที่เรียน ทั้งนี้ตองไมต่ํากวา 3.5 ใหไดรับเข็มเชิดชูเกียรติ
สําหรับผูมีผลคะแนนรวมเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.5 ใหไดรับเกียรติบัตรทุกคน
1.2 เปนผูมีความเปนเลิศดานวิชาการ โดยผานการประกวด/แขงขัน ไดรับรางวัลชนะเลิศดาน
วิชาการของทุกกลุมสาระฯ ตั้งแตระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป รวมทั้งองคกรภายนอก ให
ไดรับเข็มเชิดชูเกียรติ สําหรับผูไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 ใหไดรับเกียรติบัตร
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ดานที่ 2 ดานคุณธรรม จริยธรรม มีหลักเกณฑ ดังนี้
2.1 เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริม คุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
อยางสม่ําเสมอ และ/หรือ
2.2 เปนที่ยอมรับของนักเรียน และครูในโรงเรียน และ/หรือ
2.3 เปนผูมีจิตอาสาชวยงานอยางสม่ําเสมอ และ/หรือ
2.4 เปนผูมีสมุดบันทึกความดีและสมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน โดย
บันทึกไดครบถวนเปนปจจุบันและมีผูรับรองถูกตอง
ผูผานการคัดเลือกระดับชั้นๆละ 3 คน ใหไดรับเข็มเชิดชูเกียรติ สวนที่ไดรับคัดเลือกที่ เหลือให
มอบเกียรติบัตร
ดานที่ 3 ดานกีฬา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป มีหลักเกณฑ ดังนี้
3.1 เปนผูมีผลงานชนะเลิศและสรางชื่อเสียงดานกีฬา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป ตั้งแตระดับ
เขตพื้นที่ขึ้นไป รวมทั้งองคกรภายนอก ใหไดรับเข็มเชิดชูเกียรติ สําหรับผูรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 ใหไดรับเกียรติบัตร
3.2 เปนผูชวยเหลือกิจการของโรงเรียนในดานกีฬา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป อยางสม่ําเสมอ
และ
3.3 เปนผูมีความขยันหมั่นเพียรในการฝกฝนตนในดานกีฬา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป อยาง
ตอเนื่อง
สําหรับขอ 3.2 และ 3.3 หากไดรับคัดเลือกวามีผลงานดีเดนใหไดรับเข็มเชิดชูเกียรติ สวนที่เหลือ
ใหไดรับเกียรติบัตร
ดานที่ 4 ดานผูนํา มีหลักเกณฑ ดังนี้
4.1 เปนคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการคณะสี ในปการศึกษาปจจุบัน และ/หรือ เคยเปน
คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการคณะสีในปการศึกษาที่แลว
4.2 เปนหัวหนาหองของปการศึกษาปจจุบัน
4.3 เปนผูนําประเภทสรางสรรคและทําคุณประโยชนใหแกโรงเรียนอยางตอเนื่อง
4.4 มีความเปนเปนเลิศเฉพาะทางที่ชัดเจนในดานอื่นๆที่มิไดระบุไวขางตน
สําหรับ ขอ 4.1 ใหไดรับเข็มเชิดชูเกียรติ สวนขอ 4.2 - 4.4 หากมีผลงานดีเดน ใหไดรับเข็มเชิดชู
เกียรติ สวนที่เหลือที่ไดรับการเสนอชื่อใหมอบเกียรติบัตร
วิธีดําเนินการ
1. ดานวิชาการ
1.1 กลุมบริหารวิชาการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนแตละระดับชั้นที่มีคะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุดสง
รายชื่อใหกลุมบริหารงานบุคคลภายในเดือน พฤศจิกายน ของทุกปการศึกษา รวมทั้งนักเรียนที่เรียนดีมีผล
คะแนนรวมเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป ใหไดรับเกียรติบัตรเรียนดีดวยทุกคน
1.2 กลุมบริหารวิชาการรวมกับกลุมสาระฯ 6 กลุมที่เหลือ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีความ
เปนเลิศดานวิชาการของแตละกลุมสาระ ฯ พิจารณาคัดเลือกสงรายชื่อกับกลุมบริหารงานบุคคลภายในเดือน
ธันวาคม ของทุกปการศึกษารวมทั้งนักเรียนที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันอับที่ 1 และ 2 จากผลการแขงขัน
ขางตนใหไดรับเกียรติบัตรทุกคน เชนเดียวกัน
2. ดานกีฬา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป กลุมบริหารวิชาการรวมกับกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานดานกีฬา ศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป รวมทั้งองคกรภายนอก สําหรับ
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หลักเกณฑขอ 3.1 โดยสงรายชื่อพรอมหลักฐานกับกลุมบริหารงานบุคคล ภายในเดือน พฤศจิกายน ของทุกป
การศึกษา รวมทั้งนักเรียนที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 จากผลการแขงขันขางตนใหไดรับ
เกียรติบัตรทุกคน
กรณี การคัดเลือกตามหลักเกณฑขอ 3.2 และ 3.3 ใหรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ
รวมกับหัวหนากลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา หัวหนากลุมสาระศิลปะและครูผูรับผิดชอบ นั้นๆ คัดเลือก
นักเรียนตามขอ 3.2 และ 3.3 หากมีคุณสมบัติดีเดน ใหไดรับเข็มเชิดชูเกียรติ หากไดรับการคัดเลือกแตไมได
ระดับดีเดน ใหมอบเกียรติบัตรใหนักเรียน
3. ดานคุณธรรม จริยธรรม ใหครูที่ปรึกษาเปนผูเสนอนักเรียนที่สมควรไดรับคัดเลือกหองเรียนละ 1
คนไปยังหั ว หนา ระดั บ และให หั ว หน า ระดับ รองหัว หนาระดับพิจ ารณารว มกับ ผูรับผิดชอบงานคุณธรรม
จริยธรรมของโรงเรียนคัดเลือกเด็กดีศรีเตรียมพัฒน รัชดา ใหไดระดับชั้นละ 3 คน เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติ
สวนผูที่ไดรับคัดเลือกที่เหลือใหไดรับเกียรติบัตรทุกคน
4. ดานผูนํา ใหกลุมบริหารงานบุคคลรว มกับ หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนรวมกันพิจ ารณาตาม
หลักเกณฑขางตนโดยใหรับฟงขอมูลจากฝายบริหารและหัวหนาระดับ หัวหนาคณะ และครูที่เกี่ยวของ เพื่อให
ไดรับเข็มเชิดชูเกียรติภายในเดือนธันวาคม ของทุกป โดยพิจารณารวมกันอยางรอบคอบเหมาะสม สวนที่
เหลือใหไดรับเกียรติบัตรทุกคนที่ไดรับการเสนอชื่อ ใหแจงรายชื่อภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557

(นายเลิศศิลป รัตนมุสิก)
ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

