
 
 
  ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ (แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๖๖) 

………………………………………………………… 
ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ ด ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำ

นักเรียนใหม้ีควำมประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม สร้ำงช่ือเสียงและบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียนและสำธำรณะ 
ในกำรนี้จึงจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่นักเรียนปัจจุบันในกำร
ประพฤติดี มีวินัยและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม อีกท้ังเป็นกำรเผยแพร่ช่ือเสียงเกียรติคุณของโรงเรียนหนองไผ่ด้วย  
 

 เพื่อให้กำรคัดเลือกนักเรียนเข้ำรับรำงวัลเชิดชูเกียรติด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจ        
ตำมควำมในมำตรำ 39 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ให้ไว้ 
ณ วันท่ี 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2546 จึงวำงหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกนักเรียน ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน             
เข้ารับรางวัลเชดิชูเกียรติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ (แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๖๕) ”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1๓ เดือน มกรำคม พุทธศักรำช 256๖ เป็นต้นไป  
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกนักเรียนเข้ำรับ รำงวัล        

เชิดชูเกียรต ิพุทธศักรำช  ๒๕๖๔  
บรรดำ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์อื่นในส่วนท่ีมีบัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง 

กับบทบัญญัติแห่งระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ระเบียบนี้  
 “คณะกรรมการ” หมำยถึง ครูโรงเรียนหนองไผ่ท่ีมีค ำส่ังแต่งต้ังเป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำ

คัดเลือกนักเรียนรับรำงวัลเชิดชูเกียรติประจ ำปีกำรศึกษำนั้น ๆ 
 “โรงเรียน” หมำยถึง โรงเรียนหนองไผ่ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ 
 “นักเรียน” หมำยถึง นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ 
 “ผู้อ านวยการ” หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 
 “รองผู้อ านวยการ” หมำยถึง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ท่ีได้รับมอบหมำยจำก

ผู้อ ำนวยกำรให้ก ำกับดูแลกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนกัเรียน 
 “ผู้รับการคัดเลือก” หมำยถึง นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ท่ีมีควำมประสงค์สมัครคัดเลือก                   

เพื่อเข้ำรับรำงวัลเชิดชูเกียรตใินปีกำรศึกษำนั้น ๆ 
ข้อ ๕ ให้ผู้อ ำนวยกำรหรือรองผู้อ ำนวยกำรเป็นผู้รักษำกำรให้เป็นไปตำมระเบียบนี้ทุกประกำร 
ข้อ 6 ระดับกำรเชิดชูเกียรต ิควำมดี ควำมรู้และควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ ของผู้รับกำรคัดเลือก มีดังนี ้

            ๖.๑ โล่รำงวัลและเกียรติบัตร 
๖.๑.๑ ระดับ “เพชรชมพูฟ้า” 

  ๖.๒ ระดับเกียรติบัตรมี ๓ ระดับ คือ 
๖.๒.๑ ระดับ “ยอดเยี่ยม” 

/๖.๒.๒ ระดับ “ดีเด่น”… 
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๖.๒.๒ ระดับ “ดีเด่น” 
๖.๒.๓ ระดับ “ดี”  

      ๖.๓ ประเภทรำงวัลเชิดชูเกียรติด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
๖.๓.๑ ด้ำนวิชำกำร 

๖.๓.๑.๑ ประเภทผลกำรเรียน 
๖.๓.๑.๒ ประเภททักษะกำรแข่งขัน 

๖.๓.๒ ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
๖.๓.๓ ด้ำนกิจกรรมกำรบ ำเพ็ญประโยชน ์

ข้อ ๗ นักเรียนท่ีได้รับกำรคัดเลือกเข้ำรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติต้องมีคุณสมบัติพื้นฐำน ดังนี้    
๗.๑ เป็นผู้มีควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และมีควำมกตัญญูกตเวทีต่อบิดำ

มำรดำและผู้มีพระคุณ 
๗.๒ เป็นผู้มีสัมมำคำรวะ มีกิริยำ วำจำสุภำพเรียบร้อย 
๗.๓ เป็นผู้แต่งกำยสะอำด เรียบร้อย ถูกต้องตำมระเบียบของโรงเรียน 
๗.๔ เป็นผู้มีควำมวิริยะอุตสำหะในกำรศึกษำเล่ำเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
๗.๕ เป็นผู้มีควำมซื่อสัตย์ ควำมมัธยัสถ ์สุจริต ตรงต่อเวลำ มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ี 
๗.๖ เป็นผู้มีควำมเสียสละ ให้ควำมร่วมมือกับโรงเรียนและชุมชนเป็นอย่ำงดี 
๗.๗ เป็นผู้มีจิตอำสำ ดูแลรักษำสมบัติของส่วนรวม 
๗.๘ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และเป็นท่ียอมรับของสังคม 
๗.๙ เป็นผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดี และไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบำยมุขทุกชนิด 
๗.๑๐ เป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนอย่ำงเคร่งครัด      

 ข้อ ๘ คุณสมบัติเฉพำะของนักเรียนแต่ละระดับท่ีจะได้รับกำรคัดเลือกเข้ำรับรำงวัลเชิดชูเกียรต ิมีดังนี ้
๘.๑ ด้านวิชาการ 

๘.๑.๑ ประเภทผลการเรียน 
    ระดับยอดเยี่ยม เป็นผู้มีคุณสมบัติพื้นฐำนตำมข้อ ๗ ครบทุกข้อ และมีผล 
กำรเรียนเฉล่ียของภำคเรียนท่ี ๑ ในปีกำรศึกษำนั้น ๆ ต้ังแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไป     

   ระดับดีเด่น เป็น ผู้มี คุณสมบัติพื้นฐำนตำมข้อ ๗ ครบทุกข้อ และมีผล      
กำรเรียนเฉล่ียของภำคเรียนท่ี ๑ ในปีกำรศึกษำนั้น ๆ ต้ังแต่ ๓.๕๐-๓.๗๔     
    ระดับดี เป็นผู้มีคุณสมบัติพื้นฐำนตำมข้อ ๗ ครบทุกข้อ และมีผลกำรเรียน
เฉล่ียของภำคเรียนท่ี ๑ ในปีกำรศึกษำนั้น ๆ ๓.๐๐-๓.๔๙     

๘.๑.๒ ประเภททักษะการแข่งขัน 
         ระดับยอดเยี่ยม เป็น ผู้มี คุณสมบัติพื้นฐำนตำมข้อ 7 อย่ำงน้อย ๘ ข้อ        

โดยต้องมีข้อ ๗.๙, ๗.๑๐ และเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้ำแข่งขันใน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หรือกิจกรรม                  
พัฒนำผู้เรียนจนได้รับรำงวัลชนะเลิศจำกกำรแข่งขันตั้งแต่ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำขึ้นไป 

อนึ่ง  หำกเป็นกำรแข่งขันโดยองค์กรหรือสถำบันอื่นนอกเหนือจำกนี้ให้พิจำรณำเป็นรำย ๆ ไป 
    ระดับดีเด่น เป็นผู้มีคุณสมบัติพื้นฐำนตำมข้อ ๗  อย่ำงน้อย ๗ ข้อ โดยต้องมี
ข้อ ๗.๙, ๗.๑๐  และเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้ำแข่งขันใน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หรือกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน       
จนได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองหรือรำงวัลระดับเหรียญเงินจำกกำรแข่งขันต้ังแต่ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำขึ้นไป
 อนึ่ง  หำกเป็นกำรแข่งขันโดยองค์กรหรือสถำบันอื่นนอกเหนือจำกนี้ให้พิจำรณำเป็นรำย ๆ ไป 

/ระดับดี เป็นผู้มีคุณสมบัติ… 
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ระดับดี เป็นผู้มีคุณสมบัติพื้นฐำนตำมข้อ 7  อย่ำงน้อย ๖ ข้อ โดยต้องมีข้อ 
๗.๙, ๗.๑๐  และเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้ำแข่งขันใน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หรือกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนจน
ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดงจำกกำรแข่งขันตั้งแต่ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำข้ึนไป  

อนึ่ง  หำกเป็นกำรแข่งขันโดยองค์กรหรือสถำบันอื่นนอกเหนือจำกนี้ให้พิจำรณำเป็นรำย ๆ ไป 
๘.๒ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ระดับยอดเยี่ยม เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นท่ีปรำกฏตำมคุณสมบัติพื้นฐำน             
ข้อ ๗ ครบทุกข้อ พร้อมท้ังมีหลักฐำนประกอบ เช่น ค ำนิยม ภำพถ่ำย เกียรติบัตร ฯ 

ระดับดีเด่น เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นท่ีปรำกฏตำมคุณสมบัติพื้นฐำนข้อ ๗ 
อย่ำงน้อย ๘ ข้อ โดยต้องมีข้อ ๗.๙, ๗.๑๐ พร้อมท้ังมีหลักฐำนประกอบ เช่น ค ำนิยม ภำพถ่ำย เกียรติบัตร ฯ  

ระดับดี เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นท่ีปรำกฏตำมคุณสมบัติพื้นฐำนข้อ ๗ 
อย่ำงน้อย ๗ ข้อ โดยต้องมีข้อ ๗.๙, ๗.๑๐ พร้อมท้ังมีหลักฐำนประกอบ เช่น ค ำนิยม ภำพถ่ำย เกียรติบัตร ฯ 

๘.๓ ด้านกิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ 
ระดับยอดเยี่ยม  เป็นผู้มีคุณสมบัติพื้นฐำนตำมข้อ ๗ อย่ำงน้อย ๘ ข้อ โดยต้องมี       

ข้อ ๗.๙, ๗.๑๐ และเข้ำร่วมกิจกรรมกำรบ ำเพ็ญประโยชน์อื่นๆ ไม่ต่ ำกว่ำ ๒๐ ครั้ง มีผลงำนปรำกฏเด่นชัด
เป็นท่ียอมรับท้ังในระดับโรงเรียน ชุมชน  

ระดับดีเด่น  เป็นผู้มีคุณสมบัติพื้นฐำนตำมข้อ ๗ อย่ำงน้อย ๗ ข้อ โดยต้องมีข้อ ๗.๙, 
๗.๑๐ และเข้ำร่วมกิจกรรมกำรบ ำเพ็ญประโยชน์อื่นๆ ไม่ต่ ำกว่ำ ๑๕ ครั้ง มีผลงำนปรำกฏเด่นชัดเป็นท่ียอมรับ   
ท้ังในระดับโรงเรียนและชุมชน  

ระดับดี เป็นผู้มีคุณสมบัติพื้นฐำนตำมข้อ ๗ อย่ำงน้อย ๗ ข้อ โดยต้องมีข้อ ๗.๙, ๗.๑๐ 
และเข้ำร่วมกิจกรรมกำรบ ำเพ็ญประโยชน์อื่นๆ ไม่ต่ ำกว่ำ ๑๐ ครั้ง มีผลงำนปรำกฏเด่นชัดเป็นท่ียอมรับท้ังใน
ระดับโรงเรียนและชุมชน  
            ข้อ ๙ นักเรียนท่ีจะได้รับโล่รำงวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “เพชรชมพูฟ้ำ” ต้องเป็นนักเรียนท่ีเป็น
คนดี มีวิชำ เคร่งวินัยและควำมสำมำรถด้ำนต่ำงๆ พร้อมท้ังสร้ำงช่ือเสียงให้แก่โรงเรียนปรำกฏเด่นชัดเป็นท่ี
ยอมรับ และได้รับรำงวัลเชิดชูเกียรติระดับ “ยอดเยี่ยม” ในด้ำนใดด้ำนหนึ่ง และต้องมีคุณสมบัติในด้ำนอื่นๆ 
ระดับดีเด่น ขึ้นไป  

ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกให้ได้รับโล่รำงวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
“เพชรชมพูฟ้ำ” เป็นกรณีพิเศษเป็นรำย ๆ ไป กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรถือเป็นที่ส้ินสุด 

ข้อ ๑๐ นักเรียนทุกคนสำมำรถเสนอช่ือเข้ำรับรำงวัลเชิดชูเกียรติได้เพียง ๑ ด้ำนเท่ำนั้น โดยมี              
ครูท่ีปรึกษำเป็นผู้ประเมินคุณสมบัติพื้นฐำน และครูผู้ควบคุม หรือครูผู้ฝึกสอนเป็นผู้รับรอง 

ข้อ ๑๑ ผู้ท่ีได้รับเสนอช่ือเข้ำรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติทุกระดับในแต่ละด้ำนต้องผ่ำนกำรพิจำรณำ
จำกคณะกรรมกำรโดยควำมเห็นชอบของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมำย เป็นผู้วินิจฉัย
ช้ีขำดถือเป็นอันส้ินสุด 

ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 1๓ เดือน มกรำคม พ.ศ. 256๖ 

ประกำศ   ณ   วันท่ี  ๑๓  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖

ลงช่ือ

    (นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้ระเบียบฉบับนี้เนื่องจำกโรงเรียนหนองไผ่ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ มีควำมประสงค์ให้กำรด ำเนินกำรคัดเลือกนักเรียนเข้ำรับรำงวัลเชิดชูเกียรติเป็นไป          
ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนและโรงเรียน ตลอดจนให้หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำคัดเลือก มีควำมเหมำะสมกับสภำวกำรณ์ปัจจุบัน เกิดควำมยุติธรรมกับทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง 


