
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเดก็ดีเด่น  
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เนื่องในโอกาสวันเดก็แห่งชาต  ิ  
 

 
 คณะรัฐมนตรีได้กําหนดให้มีวนัเด็กแห่งชาติเป็นประจําทกุปี  โดยถือวนัเสาร์

สปัดาห์ท่ีสองของเดือนมกราคมเป็นวนัเดก็แหง่ชาติ  

  คณะกรรมการพฒันาเด็กและเยาวชน  สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชปูถมัภ์ ได้กําหนดแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ไว้ประการหนึง่ คือ 

 “ส่งเสริมและสนับสนุนรวมทัง้ยกย่องและเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนท่ีมี          

ความประพฤติดี ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา  มีความรู้  ความสามารถ  มีความ

จงรักภกัดีตอ่สถาบนัชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  บําเพ็ญตนเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืน สงัคม               

และประเทศชาติ” 

 เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของแผนการดําเนินงานดงักลา่ว  สภาสงัคมสงเคราะห์

ฯ จึงได้ดําเนินการคดัเลือกเด็กดีเดน่ตัง้แตปี่ พ.ศ.2533 ตามหลกัเกณฑ์ท่ีดีและเหมาะสม อนั

เป็น ท่ียอมรับของสาธารณชนทั่วไป และสมควรจารึกเกียรติประวัติของเด็กท่ีได้รับการ

คดัเลือก โดยจดัพิมพ์หนงัสือเกียรติประวติัไว้เพ่ือเป็นตวัอยา่งแก่อนชุนรุ่นตอ่ไป 

 วตัถปุระสงค์ท่ีสําคญัของการคดัเลือกเด็กดีเด่น เพ่ือร่วมมือกบัรัฐบาลในการ        

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือคัดเลือกเด็กดีเด่น ซึ่งเป็นผู้ พร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม                    

มีความรู้ ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์                   

บําเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน  สงัคม  และประเทศชาติ  และยึดมัน่ในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก                    

ได้กระทําความดี และบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มากย่ิงขึน้ เพ่ือยกย่อง                    

เชิดชเูกียรติเดก็ ให้เป็นท่ียอมรับแก่สาธารณชนทัว่ไป  

วธิ ีการดาํเนินงาน 
 1. ทําหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานท่ีมีสิทธ์ิเสนอประวติัของเด็กดีเด่น 

ดงันี.้- 

         1.1  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในสว่นกลาง ท่ีดําเนินงานพฒันาเดก็

และเยาวชน จํานวน 14 แหง่ ดงันี.้- 
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  1.1.1.  สํานกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร 

  1.1.2. สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

  1.1.3. สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

  1.1.4. กรมพลศกึษา 

  1.1.5. สภาองค์การพฒันาเดก็และเยาวชน 

  1.1.6. กรมสง่เสริมการเกษตร 

  1.1.7. สมาคมศิลปวฒันธรรม 

  1.1.8.  สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

  1.1.9.  สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

  1.1.10. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 

  1.1.11. สํานกับริหารงานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน 

  1.1.12. สํานกังานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อธัยาศยั 

  1.1.13. สํานกังานตํารวจแหง่ชาติ 

   1.1.14. ชมรมเดก็และเยาวชนดีเดน่ สภาสงัคมสงเคราะห์แหง่ประเทศไทย 

ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

         1.2 ผู้วา่ราชการจงัหวดั 76 จงัหวดั 

         1.3 ประธานคณะกรรมการประสานงานสว่นภมิูภาค สภาสงัคม

สงเคราะห์แหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์  (ภาค 1 – 12)  12 องค์กร 

  1.4 คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน  สภาสังคมสงเคราะห์                 

แหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

  1.5 ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย     

ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 2. คณะอนุกรรมการโครงการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น จะพิจารณา

คดัเลือกเด็กท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือคดัเลือกเป็นเด็กดีเด่น สภาสงัคมสงเคราะห์ฯ  จํานวนไม่เกิน           

24  คน  หรือตามแต่คณะอนุกรรมการฯ จะเห็นสมควร เพ่ือรับโล่เกียรติคุณ เข็มเกียรติคุณ 

เกียรติบตัร และทนุการศกึษา (ทนุละ  5,000.-บาท) 

  สําหรับเด็กท่ีได้รับการเสนอช่ือ  แต่ไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น            

เดก็ดีเดน่ สภาสงัคมสงเคราะห์ ฯ จะได้รับเกียรติบตัรทกุคน (ยกเว้นผู้ ท่ีผิดหลกัเกณฑ์) 
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 ผลการตดัสินของคณะกรรมการ  ฯ  ถือเป็นเดด็ขาด 
 3.  จดัพิมพ์เกียรติประวติัของเด็กดีเด่น สภาสงัคมสงเคราะห์ฯ ลงในหนงัสือ    

งานฉลองวนัเดก็แหง่ชาติ 

 4.   จัดพิธีมอบรางวัลแก่เด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เน่ืองในโอกาส         

วนัเดก็แหง่ชาติ  และวนัเยาวชนแหง่ชาติ 

การเสนอชื่อเดก็ 
 การเสนอช่ือเด็ก ต้องมีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด เพ่ือรับการพิจารณา

คดัเลือกเป็นเด็กดีเด่น สภาสงัคมสงเคราะห์ ฯ โดยส่งประวติัและผลงานของเด็ก ตามแบบ              

ท่ีกําหนด  จาํนวน 6 ชุด  โดยมีเง่ือนไข  ดงันี.้- 

  (1)   ผู้ มีสิทธ์ิเสนอช่ือเด็กเข้ารับการคัดเลือก ได้แก่ หน่วยงานท่ี สภา

สังคมสงเคราะห์ ฯ มีหนังสือขอความร่วมมือโดยตรงตามรายช่ือ ในข้อ 1.1 – 1.5 เป็นผู้

คัดเลือกส่งให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เท่านัน้ และให้แนบหลักฐานการคัดเลือกเด็กของ

หน่วยงานผู้ มีสิทธ์ิ     เสนอ (ถ้ามี)    

  (2)   ผู้ มีสิทธ์ิกรอกข้อมลู  ในแบบเสนอประวติัและผลงานของเด็ก เพ่ือ

รับการพิจารณาคดัเลือก  ได้แก่ 

        -   เดก็ท่ีสง่ผลงาน 

  -   บิดา/มารดา/ญาติ/ผู้ปกครอง 

             -   ผู้ อํานวยการ/อาจารย์ใหญ่/อาจารย์ประจําชัน้/อาจารย์ท่ีปรึกษา 

            -   คณะกรรมการพฒันาเด็กและเยาวชน และชมรมเด็กและเยาวชน

ดีเดน่ สภาสงัคมสงเคราะห์แหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

  (3)   สามารถเขียนข้อความเพ่ิมเติมในกระดาษอ่ืน  นอกเหนือจาก           

แบบเสนอประวติัและผลงานเดก็ 

  (4)   การเสนอช่ือต้องมีผู้ รับรอง  ในระดับหัวหน้าหน่วยงาน  หรือ

หวัหน้าสถานศกึษา 

  (5)   สําหรับองค์การและหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ขอให้เสนอช่ือ

เด็ก ซึ่งกําลงัศึกษาอยู่ในสถานศึกษา หรืออยู่นอกระบบการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

เทา่นัน้ 
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  (6)   สําหรับองค์การและหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ขอให้เสนอช่ือเด็ก           

ท่ีมีสถานศึกษา ท่ีตัง้อยู่ในจังหวัด ซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาหรืออยู่นอกระบบ

การศกึษาในจงัหวดันัน้ ๆ 

คุณสมบตัขิองเดก็และเยาวชนดเีด่น 
 (1) เด็ก  คือ  ผู้ ท่ีมีอายตุัง้แต่  6 – 15 ปีบริบูรณ์  นบัถึงวนัเสาร์ สปัดาห์ท่ี 2            

ของเดือนมกราคม  2560  

 (2)   เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถเหมาะสมแก่อตัภาพ 

 (3) เป็นผู้ ท่ีมีกิริยามารยาทเรียบร้อย  มีความประพฤติดี  อยู่ในโอวาทของ

ผู้ปกครอง  และครู  อาจารย์ 

 (4) มีความขยันหมั่นเพียร  เอาใจใส่ต่อการเรียน  และมีความรับผิดชอบ            

ในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

 (5) ผลงานของเดก็ท่ีจะสง่มาคดัเลือก ให้สง่ผลงานย้อนหลงัไมเ่กิน 3 ปี  

หลักเกณฑ์การพจิารณาคัดเลือกเดก็ดีเด่น  สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ  

 (1) การบําเพ ็ญประโยช น์  (25 คะแนน ) เช่น การบําเพ็ญประโยชน์              

ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การบําเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน              

เพ่ือนและผู้ ใหญ่ สงัคม และ การบําเพ็ญประโยชน์อ่ืน ๆ  

 (2) คุณธรรมและจริยธรรม  (25 คะแนน) เช่น 

  -   ความกตญัญกูตเวที                      -   ความซื่อสตัย์สจุริต 

  -   ความเมตตากรุณา และเอือ้อาทร    -   ความขยนัหมัน่เพียร      

                          -   ความเสียสละ                          -   คณุธรรมและจริยธรรมอ่ืน ๆ   

 (3) ความรู้ ความสามารถ (30 คะแนน) เช่น ความสามารถด้านการศกึษา  

การกีฬา  การพดู  ดนตรี  ศิลปวฒันธรรม  การเป็นผู้ นํา  ความรู้ความสามารถด้านอ่ืน ๆ 

 (4) เ ป็ น ตัวอ ย่ างท ี่ ด ี   แ ละเ ป็ น ท ี่ ย อ ม รับ ข อ งส าธ ารณชน ทั่ ว ไป                
(20 คะแนน) 

 (หลัก เกณฑ์การพ ิจารณาคัด เลือ ก เด็กดีเ ด่น  ทัง้  4 ข้ อ  ให้ ยึดหลัก
ผลงานที่เป็นรูปธรรม เป็นท ี่ประจักษ์ต่อสังคม มีการสร้างเครือข่ายและขยายผล) 
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หมายเหตุ   1. ให้ทําเป็นรูปเลม่ จดัเอกสารหมายเลข 1 - 4 เรียงตามลําดบั จํานวน 6 เลม่ 

 2. สง่สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมรับรองสําเนา จํานวน 6 ชดุ 

 3. ให้สง่หลกัฐานสําเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองสําเนา จํานวน 1 ชดุ 

 4. สง่ภาพถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิว้ จํานวน 2 รูป 

 5. บนัทกึเอกสารหมายเลข 3 สรุปข้อมลูประวติัเด็ก และเอกสารหมายเลข 4 

สรุปความดีเด่นของเด็กหรือเยาวชน ภาพกิจกรรมดีเด่น จํานวน 3 รูป พร้อมภาพถ่ายหน้า

ตรง จํานวน 1 รูป ลงในแผ่นซีดี จํานวน 1 ชดุ เพ่ือจดัพิมพ์หนงัสือ 

 6. สําหรับผู้ ท่ีต้องการเอกสารคืน   ขอให้มารับเอกสารคืน   จํานวน  1 ชุด          
หลังงานวัน เด็กแห่ งชาติ 1 เดือน  ของปีท ี่ ส่ งผลงาน  หากพ้นกําหนด  สภาสังคม
สงเคราะห์ ฯ  จะไม่รับผิดชอบเอกสารใด ๆ  ทัง้สิน้ 
 7. กรณีท่ีมีข้อร้องเรียนท่ีปรากฏหลกัฐานชดัเจนวา่ผู้ ได้รับรางวลัมีพฤติกรรม       

ท่ีไม่เหมาะสม หรือปลอมแปลงเอกสารใช้ในการเสนอเข้ารับการพิจารณา คณะกรรมการมี

สิทธ์ิในการคัดช่ือผู้ ท่ีผ่านการคัดเลือกเด็กดีเด่น ออกจากการรับรางวัล หรือกรณี ท่ีได้รับ

รางวลัไปแล้ว สภาสงัคมสงเคราะห์ฯ ก็สามารถเพิกถอนรางวลัได้ในภายหลงั 
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