
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชน “เด็กดีศรีสระแก้ว”  
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2565 

*********************** 
1.  คุณสมบัติทั่วไป 

1.1 เป็นเด็กนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
1.2 เป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือตัวเอง  ครอบครัว หรืออุทิศตนเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและส่วนรวม 
1.3 เป็นผู้ที่มีความมานะอดทน หาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง หรือหาเลี้ยงบุพการี ประกอบอาชีพเองไม่ได้โดยสุจริต 
1.4 เป็นผู้ที่ช่วยเหลือบิดา มารดา หรือผู้ปกครองประกอบอาชีพสุจริต 
1.5 เป็นผู้ทีมี่จิตอาสาช่วยเหลือผู้อ่ืน ให้รอดพ้นอันตรายที่อาจจะท าให้เสียชีวิตและทรัพย์สินได้ 
1.6 เป็นผู้ที่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2.   เกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย  
2.1 เป็นผู้ที่มีความขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจท าอย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควรเป็นคนสู้งาน มีความพยายาม  

ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ท า ตั้งใจท าหน้าที่อย่างจริงจัง     
2.2 เป็นผู้ที่มีความประหยัด คือ ผู้ที่ด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้  

คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ  
            2.3 เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าที่  ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล  คดโกง          
ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง  
          2.4 เป็นผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/สังคมและ
ประเทศ   โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ 
           2.5 เป็นผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง 
วางอ านาจข่มผู้อื่นทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตนเหมาะสม   
ตามวัฒนธรรมไทย 
           2.6 เป็นผู้ที่มีความสะอาด คือ ผู้รักษาร่างกายแข็งแรง ที่อยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมถูกต้องตามสุขลักษณะ ฝึกฝน
จิตใจมิให้ขุ่นมัว จึงมีความแจ่มใสอยู่เสมอ  
           2.7 เป็นผู้ที่มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้น า
และผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพ่ือให้การงานส าเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความ
ขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพ่ืออยู่
ร่วมกันอย่างสันติ  

2.8 เป็นผู้ที่มจีิตรอาสา คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือเพ่ือน โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 
ชุมชน สังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสา
ช่วยเหลือเพ่ือน โรงเรียน สังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี
งามให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ชุมชน  

2.9 เป็นผู้ที่มีความกตัญญู คือ เป็นผู้มีใจกระจ่าง มีสติ มีปัญญาบริบูรณ์ รู้อุปการคุณท่ีผู้อื่นกระท าแล้วแก่ตน 
ผู้ใดก็ตามที่ท าคุณแก่ตนแล้ว ไม่ว่าจะมากก็ตาม น้อยก็ตาม เช่น เลี้ยงดูสั่งสอน ให้ที่พัก ให้งานท า  

2.10 เป็นผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คือ เป็นผู้ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักภาษาไทย 
สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน 
 
 
           2.11 เป็นผู้ที่มี..... 
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2.11 เป็นผู้ที่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือ เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองดีของชาติ  
มีความสามัคคี ปรองดอง หวงแหน ปกป้องความเป็นชาติไทย เข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตนตามศาสนาที่ตนนับถือ 
เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจรรมแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

3.  ข้ันตอนการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ของนักเรียนที่สมควรได้รับรางวัล “เด็กดีศรีสระแก้ว ดังนี้ 
 3.1 แบบประเมินคุณลักษณะ “เด็กดีศรีสระแก้ว” ใช้ส าหรับประเมินนักเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ทุกระดับ 
 3.2 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการระดับโรงเรียนพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมตามแบบประเมินและ
ใช้วิธีการพิจารณาที่หลากหลายตามสภาพจริง (คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ประกอบด้วย  ผู้บริหารโรงเรียน/ 
ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง คณะกรรมการนักเรียน) 

3.3 โรงเรียนและคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ก าหนดในแบบประเมินคุณลักษณะ 
“เด็กดีศรีสระแก้ว” ให้เข้าใจ และใช้วิธีการพิจารณาคัดสรรที่หลากหลายตามสภาพจริง 
 3.4 นักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น “เด็กดีศรีสระแก้ว” ต้องเป็นนักเรียนในเขตพ้ืนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และเป็นที่ยอมรับของโรงเรียนและบุคคลทั่วไป 
 3.5 นักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น “เด็กดีศรีสระแก้ว” ให้ส่งแบบเสนอข้อมูลและผลงานที่เป็นรูปธรรม 
ที่ชัดเจนส่งผลต่อโรงเรียน/ชุมชน  พร้อมแบบประเมินคุณลักษณะ “เด็กดีศรีสระแก้ว” เพ่ือให้คณะกรรมการ 
ระดับโรงเรียน  พิจารณาคัดเลือก 
 3.6 แบบเสนอประวัติทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอและผู้รับรอง  มีค ารับรองของคณะกรรมการคัดเลือก  
(ผู้บริหารโรงเรียน  ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา/ผู้ปกครองนักเรียน   และคณะกรรมการนักเรียน) 
 3.7 การพิจารณาตัดสินผลการประเมิน  ให้ถือมติของคณะกรรมการเป็นที่สุด 
 3.8 ให้โรงเรียน จัดส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อ “เด็กดีศรีสระแก้ว”  พร้อมแบบประเมิน
คุณลักษณะ “เด็กดีศรีสระแก้ว” ของนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อ  ส่งมายังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ภายในวันที่ 4 มกราคม 2565  (ส าหรับบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อ 
“เด็กดีศรีสระแก้ว”  ใหส้่งเป็นไฟล์ Excel มาทาง E-mail : atitaya.c@sk1edu.go.th)  ส่วนเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 
ให้โรงเรียนเก็บไว้ (แบบเสนอข้อมูล ผลงานนักเรียน ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและบันทึกการประชุมฯลฯ)  

3.9 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  จะประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ “เด็กดีศรีสระแก้ว” 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2565  เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป  โดยจะจัดส่งเกียรติบัตรทางระบบออนไลน์ 
ให้โรงเรียน ภายในวันที่ 6 มกราคม 2565 

3.10 ให้โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรของนักเรียนที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ “เด็กดีศรีสระแก้ว” 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2565 เพ่ือมอบให้กับนักเรียนในงานวันเด็กแห่งชาติ ต่อไป 
 

****************************************************** 
 
  

 
 
 
 
 



ที่ ช่ือ - สกุล ช้ัน หมายเหตุ

        ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียน ..................................

บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อ  “เด็กดีศรีสระแก้ว”  
เพื่อรับเกียรติบัตร เด็กดีศรีสระแก้ว ประจําปี 2565

โรงเรียน .....................................................

ลงช่ือ ......................................................... ผู้รายงานข้อมูล
                (........................................................)


