
  
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
เรื่อง  โครงการ “เด็กดีศรีเตรียมพัฒน รัชดา” 

 

------------------------------------------ 
 ดวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา มีปรัชญาของโรงเรียน คือ “ความเปนเลิศทาง
วิชาการและคุณธรรม” ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดทําโครงการ “เด็กดีศรีเตรียมพัฒน รัชดา” เพ่ือเปนหลักเกณฑ 
สําหรับมอบโลเชิดชูเกียรติ เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรใหกับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีเดน และความ
ประพฤติดี สําหรับประกาศเกียรติคุณใหกับนักเรียน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 

คุณสมบัติพ้ืนฐาน ของนักเรียนผูเขารับการพิจารณา 
1. มีความประพฤติเรียบรอยตั้งใจเรียนและเปนแบบอยางท่ีดี 
2. ยึดม่ัน  เลื่อมใส  และศรัทธาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
3. ยึดม่ันและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนเปนอยางดี และเปนผูไมมีประวัติการถูกตัด

คะแนนความประพฤติ 
4. เชื่อฟงคําสั่งสอนของบิดามารดาและครู  

 

รางวัลสําหรับโครงการ “เด็กดีศรีเตรียมพัฒน รัชดา” 
1. โลเชิดชูเกียรติ สําหรับเด็กดี ผูมีความเปนเลิศครบท้ัง 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 

 

ดานท่ี   1   ดานวิชาการ มีหลักเกณฑ ดังนี้ 
1.1 ผลการเรียน 

1.)  ระดับ ม. ตน   เปนผูมีผลคะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุดของแตละระดับชั้น ท้ังนี้ตองไม
ต่ํากวา 3.5  ใหไดรับเข็มเชิดชูเกียรติ สําหรับผูมีผลคะแนนรวมเฉลี่ยไมต่ํากวา 
3.5 ใหไดรับเกียรติบัตรทุกคน 

2.)  ระดับ ม.ปลาย เปนผูมีผลคะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุดของแตละระดับชั้น จําแนก
ตามโครงสรางรายวิชาท่ีเรียน ท้ังนี้ตองไมต่ํากวา 3.5 ใหไดรับเข็มเชิดชูเกียรติ
สําหรับผูมีผลคะแนนรวมเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.5 ใหไดรับเกียรติบัตรทุกคน 

1.2 เปนผูมีความเปนเลิศดานวิชาการ โดยผานการประกวด/แขงขัน ไดรับรางวัลชนะเลิศดาน
วิชาการของทุกกลุมสาระฯ ตั้งแตระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาข้ึนไป รวมท้ังองคกรภายนอก ให
ไดรับเข็มเชิดชูเกียรติ สําหรับผูไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 และ 2 ใหไดรับเกียรติบัตร 
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ดานท่ี   2   ดานคุณธรรม จริยธรรม มีหลักเกณฑ ดังนี้ 
2.1 เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับการสงเสริม คุณธรรม จริยธรรม  ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน

อยางสมํ่าเสมอ และ/หรือ 
2.2 เปนท่ียอมรับของนักเรียน   และครูในโรงเรียน และ/หรือ 
2.3 เปนผูมีจิตอาสาชวยงานอยางสมํ่าเสมอ และ/หรือ 
2.4 เปนผูมีสมุดบันทึกความดีและสมุดบันทึกกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน โดย

บันทึกไดครบถวนเปนปจจุบันและมีผูรับรองถูกตอง 
ผูผานการคัดเลือกระดับชั้นๆละ 3 คน ใหไดรับเข็มเชิดชูเกียรติ สวนท่ีไดรับคัดเลือกท่ีเหลือให
มอบเกียรติบัตร 
 

ดานท่ี   3   ดานกีฬา  ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป มีหลักเกณฑ ดังนี้ 
3.1 เปนผูมีผลงานชนะเลิศและสรางชื่อเสียงดานกีฬา  ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป  ตั้งแตระดับ

เขตพ้ืนท่ีข้ึนไป รวมท้ังองคกรภายนอก ใหไดรับเข็มเชิดชูเกียรติ สําหรับผูรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 1 และ 2 ใหไดรับเกียรติบัตร  

3.2 เปนผูชวยเหลือกิจการของโรงเรียนในดานกีฬา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป อยางสมํ่าเสมอ 
และ 

3.3 เปนผูมีความขยันหม่ันเพียรในการฝกฝนตนในดานกีฬา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป อยาง
ตอเนื่อง 

สําหรับขอ 3.2 และ 3.3 หากไดรับคัดเลือกวามีผลงานดีเดนใหไดรับเข็มเชิดชูเกียรติ สวนท่ีเหลือ
ใหไดรับเกียรติบัตร 

 

ดานท่ี   4   ดานผูนํา  มีหลักเกณฑ     ดังนี้ 
4.1 เปนคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการคณะสี ในปการศึกษาปจจุบัน และ/หรือ เคยเปน

คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการคณะสีในปการศึกษาท่ีแลว 
4.2 เปนหัวหนาหองของปการศึกษาปจจุบัน 
4.3 เปนผูนําประเภทสรางสรรคและทําคุณประโยชนใหแกโรงเรียนอยางตอเนื่อง 
4.4 มีความเปนเปนเลิศเฉพาะทางท่ีชัดเจนในดานอ่ืนๆท่ีมิไดระบุไวขางตน 
สําหรับ ขอ 4.1 ใหไดรับเข็มเชิดชูเกียรติ สวนขอ 4.2 - 4.4 หากมีผลงานดีเดน ใหไดรับเข็มเชิดชู
เกียรติ สวนท่ีเหลือท่ีไดรับการเสนอชื่อใหมอบเกียรติบัตร 

 
 
 

วิธีดําเนินการ 
1.  ดานวิชาการ    

1.1 กลุมบริหารวิชาการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนแตละระดับชั้นท่ีมีคะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุดสง
รายชื่อใหกลุมบริหารงานบุคคลภายในเดือน พฤศจิกายน ของทุกปการศึกษา   รวมท้ังนักเรียนท่ีเรียนดีมีผล
คะแนนรวมเฉลี่ย  3.5   ข้ึนไป   ใหไดรับเกียรติบัตรเรียนดีดวยทุกคน 

1.2 กลุมบริหารวิชาการรวมกับกลุมสาระฯ 6 กลุมท่ีเหลือ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความ
เปนเลิศดานวิชาการของแตละกลุมสาระ ฯ พิจารณาคัดเลือกสงรายชื่อกับกลุมบริหารงานบุคคลภายในเดือน 
ธันวาคม ของทุกปการศึกษารวมท้ังนักเรียนท่ีไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันอับท่ี 1 และ 2 จากผลการแขงขัน
ขางตนใหไดรับเกียรติบัตรทุกคน เชนเดียวกัน 

2.  ดานกีฬา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป กลุมบริหารวิชาการรวมกับกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ีมีผลงานดานกีฬา ศิลปะ  ดนตรี  และ
นาฏศิลป ท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาข้ึนไป รวมท้ังองคกรภายนอก  สําหรับ
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หลักเกณฑขอ 3.1  โดยสงรายชื่อพรอมหลักฐานกับกลุมบริหารงานบุคคล ภายในเดือน พฤศจิกายน ของทุกป
การศึกษา รวมท้ังนักเรียนท่ีไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 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 ใหครูท่ีปรึกษาเปนผูเสนอนักเรียนท่ีสมควรไดรับคัดเลือกหองเรียนละ 1 
คนไปยังหัวหนาระดับ และใหหัวหนาระดับ รองหัวหนาระดับพิจารณารวมกับผูรับผิดชอบงานคุณธรรม 
จริยธรรมของโรงเรียนคัดเลือกเด็กดีศรีเตรียมพัฒน รัชดา ใหไดระดับชั้นละ 3 คน เพ่ือรับเข็มเชิดชูเกียรติ  
สวนผูท่ีไดรับคัดเลือกท่ีเหลือใหไดรับเกียรติบัตรทุกคน 

4.  ดานผูนํา  ใหกลุมบริหารงานบุคคลรวมกับหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนรวมกันพิจารณาตาม
หลักเกณฑขางตนโดยใหรับฟงขอมูลจากฝายบริหารและหัวหนาระดับ หัวหนาคณะ และครูท่ีเก่ียวของ เพ่ือให
ไดรับเข็มเชิดชูเกียรติภายในเดือนธันวาคม ของทุกป  โดยพิจารณารวมกันอยางรอบคอบเหมาะสม สวนท่ี
เหลือใหไดรับเกียรติบัตรทุกคนท่ีไดรับการเสนอชื่อ ใหแจงรายชื่อภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 
ประกาศ  ณ   วันท่ี  2  มกราคม   พ.ศ. 2557 

 
 

(นายเลิศศิลป  รัตนมุสิก) 
        ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 


