
ระเบียบโรงเรียนเพชรพิทยาคม
วาดวย  การเชิดชูเกียรติบุคลากรโรงเรียนเพชรพิทยาคม

พ.ศ. 2559
---------------------------------

โดยท่ีเห็นสมควรใหมีระเบียบโรงเรียนเพชรพิทยาคม  วาดวยการเชิดชูเกียรติบุคลากรโรงเรียน
เพชรพิทยาคม  เพ่ือเปนการสงเสริม  สรางกําลังใจ และประกาศเกียรติคุณบุคลากรท่ีมีผลงานทุกคน

อาศัยอํานาจตามความในหมวด 5 การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มาตรา 72
ของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา  พ.ศ.2547 ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมิน
ผลการปฎิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยยึดหลักการปฎิบัติตนท่ีเหมาะสมกับการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   และปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ   และเกิดประสิทธิผล
มีผลงานเปนท่ีประจักษ  ถือวาผูนั้นมีความชอบ  สมควรไดรับบําเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเปนบันทึกคําชมเชย  รางวัล
เครื่องเชิดชูเกียรติ  หรือการเลื่อนข้ันเงินเดือน  หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืน จึงออกระเบียบวาดวยการเชิดชูเกียรติ
บุคลากรโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ดังนี้

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนเพชรพิทยาคม วาดวยการเชิดชูเกียรติบุคลากรโรงเรียน
เพชรพิทยาคม พ.ศ. 2558”

ขอ 2 ใหยกเลิกระเบียบโรงเรียนเพชรพิทยาคม  วาดวยการเชิดชูเกียรติบุคลากรโรงเรียนเพชรพิทยาคม
พ.ศ.2557 และใหใชระเบียบนี้แทน

ขอ 3 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 4 ในระเบียบนี้

“บุคลากร” หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียน  รองผูอํานวยการโรงเรียน  ครู  ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว และนักเรียน ของโรงเรียนเพชรพิทยาคม

“คายโอลิมปก” หมายถึง คายวิชาการทางดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และคอมพิวเตอร
ท่ีจัดโดยความรวมมือของมหาวิทยาลัยตางๆ  รวมกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตั้งแต
คายท่ี 1 ถึงคายท่ี 3

“สภานักเรียน” หมายถึง คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม
“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนเพชรพิทยาคม
“ระดับช้ัน” หมายถึง นักเรียนท่ีเรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3

ปท่ี 4 ปท่ี 5 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6
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“ภาค” หมายถึง เขตการปกครองของจังหวัด  ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ
“เขตตรวจราชการ” หมายถึง จังหวัดท่ีตั้งอยูในเขตตรวจราชการท่ี 2 ประกอบดวย

เพชรบูรณ  สุโขทัย  อุตรดิตถ  ตาก  พิษณุโลก
“จังหวัด” หมายถึง จังหวัดเพชรบูรณ
“เขตพื้นท่ี” หมายถึง เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการของ

กระทรวงศึกษาธิการ
“ปพิจารณา” หมายถึง  ปการศึกษาท่ีพิจารณา

ขอ 5 กําหนดใหมีรางวัลสําหรับบุคลากรเปนสามระดับ  คือ
5.1 รางวัลประกายเพชร เปนรางวัลสําหรับผูมีผลงานดานตางๆ ในระดับสูงสุด  ซึ่งไดแก ผูมี

คุณสมบัติในขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 4.00
2) เปนนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด ตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปน  ศูนย
3) เปนผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขาคายโอลิมปกระดับประเทศ (คายท่ี 3)
4) เปนผูท่ีไดรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน
5) เปนผูท่ีไดรับการคัดเลือกในระดับประเทศใหไดรับรางวัลสูงสุด หรือรับรางวัลชนะเลิศจากการ

เขารวมคัดเลือก หรือประกวดแขงขันในดานตางๆ  ระดับประเทศ  ซึ่งทําการจัดรวมท้ังประเทศ โดยไมแบงเปน
เขตหรือภาค หรือเปนตัวแทนระดับประเทศ เขารวมแขงขันระดับนานาชาติ

6) เปนผูท่ีไดรับการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะในระดับเชี่ยวชาญข้ึนไป
7) เปนผูท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับรางวัลประกายทอง  ตั้งแต 3 ขอข้ึนไป

5.2 รางวัลประกายทอง เปนรางวัลสําหรับผูมีผลงานหรือมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
1) เปนผูท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ  ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ไมนอยกวา 3.90 และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปน  ศูนย
2) เปนผูท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด 5 ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปน  ศูนย
3) เปนผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขาคายโอลิมปกระดับภาค (คายท่ี 2)
4) เปนผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนนายกสมาคมทางวิชาชีพครู หรือประธานสภานักเรียน
5) เปนผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัลชนะเลิศ จากหนวยงานภาครัฐ ในระดับเขตพ้ืนท่ี

จังหวัด ภาค หรือเขตตรวจราชการ และเขารวมแขงขันในระดับประเทศ
6) เปนผูท่ีไดรับการคัดเลือกจากการสอบไปศึกษาดูงานในตางประเทศจากหนวยงานภาครัฐ/

เอกชนท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา
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7) เปนผูท่ีไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนนักเรียนในระดับภาค  เพ่ือเขารับการคัดเลือกรางวัล
นักเรียนพระราชทาน

8) เปนผูท่ีไดรับคําสั่งมอบหมาย ใหเปนผูฝกซอมจนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
9) เปนผูท่ีไดรับการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
10) เปนผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีจนเกษียณอายุราชการ และไมเคยถูกลงโทษทางวินัย
11) เปนผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนบุคคลท่ีมีผลงานดีเดนในตานตางๆ ของคุรุสภา
12) เปนผูท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับรางวัลประกายเงิน  ตั้งแต 5 ขอข้ึนไป

5.3 รางวัลประกายเงิน เปนรางวัลสําหรับผูมีผลงานหรือมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง  ดังตอไปนี้
1) เปนผูท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรอื  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ไมนอยกวา 3.80 และไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียนเปน  ศูนย
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนท่ี 1 สูงสุดของแตละระดับชั้นและไมมีรายวิชาใดมีผลการเรียน

เปนศูนย
3) เปนผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัลจากหนวยงานภาครัฐ ใหไดรับรางวัลท่ี 2 หรือ 3

ในระดับภาคหรือเขตตรวจราชการ
4) เปนผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหไปศึกษาดูงานในตางประเทศ หรือ  เปนวิทยากรจากหนวยงานภาครัฐ/

เอกชนท่ีเก่ียวของ กับการจัดการศึกษา ระดับจังหวัด/ภาค/เขตตรวจราชการ
5) เปนผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขาคายโอลิมปกระดับภาค (คายท่ี 1)
6) เปนผูท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศจากการคัดเลือก  หรือการประกวดหรือเขารวมแขงขันจาก

หนวยงานภาครัฐหรือองคกรตางๆ ในระดับจังหวัด หรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
7) เปนผูท่ีไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนนักเรียนในระดับจังหวัด เพ่ือเขารับการคัดเลือกนักเรียน

รางวัลพระราชทาน
8) เปนคณะกรรมการสภานักเรียน หรือนักดุริยางคของโรงเรียน
9) เปนผูไดรับคําสั่ง มอบหมายใหเปนผูฝกซอมจนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด/ภาค/

เขตตรวจราชการ
10) เปนผูไดรับการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะชํานาญการ
11) เปนผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝาย  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูหรือหัวหนาระดับ ครบ

จํานวน 2 ป
12) เปนผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนบุคคลท่ีมีผลงานดีเดนในดานตางๆ  ในระดับโรงเรียน/เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา
ขอ 6 หากบุคลากรคนใดไดรับรางวัลในระดับตางๆ  หลายระดับ  ใหไดรับรางวัลในระดับสูงสุดข้ึนไป

ของรางวัลท่ีไดรับเพียงระดับเดียว
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ขอ 7 รางวัล
7.1 ผูไดรับรางวัลประกายเพชร  ใหไดรับเกียรติบัตร ระดับเพชร
7.2 ผูไดรับรางวัลประกายทอง ใหไดรับเกียรติบัตร ระดับทอง
7.3 ผูไดรับรางวัลประกายเงิน ใหไดรับเกียรติบัตร ระดับเงิน
ขอ 8 ใหมีการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ  ปละ 1 ครั้ง ในวันเชิดชูเกียรติของโรงเรียน

เพชรพิทยาคม
ขอ 9 ใหผูมีคุณสมบัติและประสงคจะรับรางวัล  ยื่นแบบแสดงความประสงคพรอมแนบหลักฐานตอ

คณะกรรมการพิจารณาตามท่ีโรงเรียนกําหนด
ขอ 10 ใหโรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผูขอรับรางวัลข้ึน 1 คณะ ประกอบดวย

10.1 รองผูอํานวยการ 4 กลุม
10.2 หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป  หัวหนากลุมบริหารวิชาการ  หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ

หัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน กลุมละ 1 คน จํานวน 4 คน
10.3 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู จํานวน 4 คน
10.4 ประธานสภานักเรียน
10.5 ตัวแทนลูกจางประจํา  จํานวน 1 คน

โดยใหรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานท่ัวไป เปนประธาน จํานวนท่ีเหลือเปนรองประธาน
และใหหัวหนาฝาย หัวหนากลุมสาระวิชา และลูกจางประจํา โดยใหเลือกกันเองเปนคณะกรรมการ  ตามสัดสวน
ท่ีกําหนด  และใหประธานเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ

ขอ 11 ใหคณะกรรมการกําหนดเวลาในการยื่นคําขอรับรางวัล  กอนการพิจารณาไมนอยกวา
10 วันทําการ

ขอ 12 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูไดรับรางวัลแตละประเภท  แลวใหประกาศใหทราบโดย
ท่ัวกัน กอนวันเชิดชูเกียรติโรงเรียน  ไมนอยกวา 15 วันทําการ

ขอ 13 ใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตามเกณฑท่ีกําหนดโดยเครงครัด  และการตัดสินผล
การพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด

ขอ 14 ใหรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานท่ัวไป รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันท่ี 17 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560

(นายชัยชาญ  ปญญาพวก)
ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม


