
 
 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
เรื่อง  การคัดเลือกเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา 2564 

 

------------------------------------------ 
ตามปรัชญาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา คือ “ความเป็นเลิศทางวิชาการ และ

คุณธรรม” โรงเรียนจึงได้กำหนดโครงการ “เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา” เพื่อมอบโล่เชิดชูเกียรติ เข็มเชิดชูเกยีรติ
และเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา ด้านกีฬา ศิลปะ 
ดนตรีและนาฏศิลป์ และด้านความเป็นผู้นำ ในวันเด็กแห่งชาติของทุกปี จึงประกาศการคัดเลือกเด็กดีศรีเตรียม-
พัฒน์ รัชดา เพ่ือรับรางวัลดังต่อไปนี้ 

 

๑. รางวัลเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา 
๑. โล่เชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา ซึ่งเป็นผู้มีความเป็นเลิศครบทั้ง ๔ ด้าน 
๒. เข็มเชิดชูเกียรติของโครงการเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา 
๓. เกียรติบัตรของโครงการเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา 
๔. เผยแพร่ชื่อเสียงในเว็บโรงเรียน วารสารของโรงเรียน เช่น คู่มือนักเรียน  เป็นต้น 

 
 

๒. คุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนผู้เข้ารับการพิจารณา 
๑. มีความประพฤติเรียบร้อยตั้งใจเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดี 
๒. ยึดมั่น เลื่อมใส และศรัทธาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
๓. ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนเป็นอย่างดี เป็นผู้ไม่ติดคะแนนความประพฤติ  
๔. เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดา ผู้ปกครองและครู   

 

๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
  ด้านที่ ๑ ด้านวิชาการ ดังนี้ 

๑.๑ ผลการเรียน 
 ระดับ  ม.ต้น เป็นผู้ที ่มีผลการเรียนเฉลี ่ย 4.0๐ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564  
 ระดับ ม.ปลาย เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ย 4.0๐ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 จำแนกตามโครงสร้างรายวิชาที่เรียน  
๑.๒ ความเป็นเลิศด้านวิชาการ  

                                      เป็นผู้มีความสามารถ ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา             
หรือหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
 

  ด้านที่ ๒ ด้านกีฬา  ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีคุณสมบัติดังนี้ 
๒.๑ เป็นผู้ชื่นชอบในการกีฬา และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
๒.๒ เป็นผู้ช่วยเหลือกิจการของโรงเรียนในด้านกีฬา  ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ อย่าง
สม่ำเสมอ 

2.3 เป็นผู้มี... 



-๒- 
 

ด้านที่ 3 ด้านคุณธรรม... 

๒.๓ เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรในการฝึกฝนตนในด้านกีฬา  ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
อย่างต่อเนื่อง 

 

  ด้านที่ ๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา มีคุณสมบัติดังนี้ 
๓.๑ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนเองนับถือ 
๓.๒ มีความประพฤติเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓.๓ เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสาภายในและ
ภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
๓.๔ ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากระดับชั้นและคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล    
อย่างเป็นเอกฉันท์ 
๓.๕ ทำกิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับของนักเรียนและครูใน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

 

  ด้านที่ ๔ ด้านผู้นำนักเรียน มีคุณสมบัติดังนี้ 
๔.๑ เป็นผู้มีบุคลิกภาพของความเป็นผู้นำ 
๔.๒ มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับการเป็นแบบอย่างที่ดี 
๔.๓ ช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
๔.๔ เป็นผู้นำประเภทสร้างสรรค์และทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน 
๔.๕ มีความเป็นเลิศเฉพาะทางที่ชัดเจนในด้านอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น 
๔.๖ ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากระดับชั้นและคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล    
อย่างเป็นเอกฉันท์ 
 

๔. วิธีดำเนินการพิจารณาคัดเลือก 
ด้านที่ ๑ ด้านวิชาการ 

๑) ผลการเรียน กลุ่มบริหารวิชาการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนแต่ละระดับชั้นที่มีผลการ
เรียนเฉลี่ย 4.0๐ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้ได้รับเข็มเกียรติยศพร้อมเกียรติบัตร  

๒) ความเป็นเลิศด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระฯ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถผ่านการประกวดแข่งขันด้าน
วิชาการ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันภายนอกในระดับประเทศหรือระดับภูมิภาค ให้ได้รับ
เข็มเกียรติยศพร้อมเกียรติบัตร ทั้งนีน้ักเรียนที่ผ่านการประกวดแข่งขันด้านวิชาการที่ได้รับรางวัล
อ่ืน ๆ ให้ได้รับเกียรติบัตรด้วยทุกคน   

 
  ด้านที่ ๒ ด้านกีฬา  ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดำเนินการ
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นผู้ช่วยเหลือกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี
การศึกษา และเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรในการฝึกฝนตนในด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ให้
ได้รับเข็มเกียรติยศพร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้นักเรียนที่มีผลงานด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
เป็นผู้ช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และเป็นผู้
ขยันหมั่นเพียรในการฝึกฝนตนในด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์  ไม่ถึง 2 ปีการศึกษา ให้
ได้รับเกียรติบัตรด้วยทุกคน      



-๓- 
 

ด้านที่ ๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา   
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินการพิจารณา

คัดเลือกนักเรียนโดยมอบครูที่ปรึกษาเป็นผู้เสนอรายชื่อนักเรียนที่เห็นสมควรได้รับคัดเลือก
ห้องเรียนละ ๑ คน เสนอรายชื่อไปยังระดับชั้น ร่วมกับงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พิจารณา
คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นละ ๑ คน ให้ได้รับเข็มเกียรติยศพร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับ
การเสนอชื่อให้ได้รับเกียรติบัตรด้วยทุกคน 

2) ด้านจิตอาสา พิจารณานักเรียนที่มีจิตอาสา ช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา ให้ได้รับเข็ม
เกียรติยศพร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้หากนักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาไม่ถึง 2 ปีการศึกษา ให้ได้รับเกียรติบัตรด้วยทุกคน 

 

  ด้านที่ ๔ ด้านผู้นำนักเรียน   
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโดยมอบครูที่ปรึกษา

เป็นผู้เสนอรายชื่อนักเรียนที่เห็นสมควรได้รับคัดเลือกห้องเรียนละ ๑ คน เสนอรายชื่อไปยัง
ระดับชั้น ร่วมกับงานส่งเสริมกิจการนักเรียน พิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นละ ๑ คน ให้
ได้รับเขม็เกียรติยศพร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเกียรติบัตรด้วยทุก
คน  

และคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคลพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการนักเรียน
ให้ได้รับเข็มเกียรติยศพร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้คณะกรรมการนักเรียนที่มีรายชื่อให้ได้รับเกียรติบัตร
ด้วยทุกคน  

 
  

 ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการของโรงเรียนถือเป็นสิ้นสุด หากตรวจสอบภายหลัง
ปรากฏว่าผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่มีคุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนผู้เข้ารับการพิจารณา ให้ยกเลิกการได้รับ
รางวัลเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและไม่สามารถเรียกร้องหรือคัดค้านอื่นใดได้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 6 มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 

  (นายสันต์ธวัช ศรีคำแท้) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 


