
 

 
 
 
 

ระเบียบโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
ว่าด้วย  การเชิดชูเกียรติบุคลากรโรงเรียนเพชรพิทยาคม 

พ.ศ. 2561 
--------------------------------- 

 

        โดยท่ีเห็นสมควรให้มีระเบียบโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ว่าด้วยการเชิดชูเกียรติบุคลากรโรงเรียน
เพชรพิทยาคม  เพ่ือเป็นการส่งเสริม  สร้างก าลังใจ  และประกาศเกียรติคุณบุคลากรท่ีมีผลงานทุกคน 
 

  อาศัยอ านาจตามความในหมวด  5  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ     
มาตรา  72  ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  ให้ผู้บังคับบัญชา 
มีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยยึดหลักการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม
กับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล  
มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์  ถือว่าผู้นั้นมีความชอบ  สมควรได้รับบ าเหน็จความชอบ  ซ่ึงอาจเป็นบันทึกค าชมเชย  รางวัล  
เคร่ืองเชิดชูเกียรติ  หรือการเล่ือนข้ันเงินเดือน  หรือการบริหารงานบุคคลในเร่ืองอ่ืน  จึงออกระเบียบว่าด้วยการเชิดชู
เกียรติบุคลากรโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ดังนี้ 
 

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ว่าด้วยการเชิดชูเกียรติบุคลากรโรงเรียน 
เพชรพิทยาคม พ.ศ. 2561” 

ข้อ  2  ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ว่าด้วยการเชิดชูเกียรติบุคลากรโรงเรียนเพชรพิทยาคม   
พ.ศ. 2560  และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ  3  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ  4  ในระเบียบนี้ 

“บุคลากร” หมายถึง  ผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ครู  ลูกจ้างประจ า   
ลูกจ้างช่ัวคราว  และนักเรียน  ของโรงเรียนเพชรพิทยาคม 

“ครู”  หมายถึง  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีทางการสอนของโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 “ค่ายโอลิมปิก” หมายถึง  ค่ายวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และคอมพิวเตอร์  

ท่ีจัดโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยต่างๆ  ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ต้ังแต่
ค่ายท่ี  1  ถึงค่ายท่ี  3 

 “สภานักเรียน” หมายถึง  คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 “นักเรียน”   หมายถึง  นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 “ระดับชั้น”   หมายถึง  นักเรียนท่ีเรียนอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ปีท่ี  2  ปีท่ี  3   

ปีท่ี  4  ปีท่ี  5  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 
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 “ภาค”   หมายถึง  เขตการปกครองของจังหวัด  ใน  17  จังหวัดภาคเหนือ 
 “เขตตรวจราชการ”  หมายถึง  จังหวัดท่ีต้ังอยู่ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค  17  

ประกอบด้วย  เพชรบูรณ์  สุโขทัย  อุตรดิตถ์  ตาก  พิษณุโลก 
 “จังหวัด”   หมายถึง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 “เขตพ้ืนท่ี”  หมายถึง เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
 “ปีพิจารณา”  หมายถึง  ปีการศึกษาท่ีพิจารณา   

ข้อ  5   ก าหนดให้มีรางวัลส าหรับบุคลากรเป็นสามระดับ  คือ   
            5.1  รางวัลประกายเพชร  เป็นรางวัลส าหรับผู้มีผลงานด้านต่างๆ ในระดับสูงสุด  ซ่ึงได้แก่  ผู้มี
คุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้   

     1)  เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม  5  ภาคเรียน  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น  หรือระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  4.00 

     2)  เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสูงสุด  ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  และไม่มีรายวิชาใดมีผลการเรียนเป็น  “0”  หรือ  “ร” 

     3)  เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้าค่ายโอลิมปิกระดับประเทศ  (ค่ายท่ี 3) 
     4)  เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมท่ีได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 
     5)  เป็นบุคลากรท่ีได้รับการคัดเลือก  หรือเข้าร่วมแข่งขัน  หรือได้รับการยกย่อง  หรือได้รับค าส่ัง

มอบหมายให้ฝึกซ้อมนักเรียนให้ได้รับรางวัลสูงสุดในระดับประเทศ  หรือได้รับรางวัลท่ี  1  ถึงรางวัลท่ี  3  จาก
การประกวดแข่งขันในด้านต่าง ๆ  ระดับประเทศ  ซ่ึงท าการจัดรวมท้ังประเทศ  โดยไม่แบ่งเป็นเขตหรือภาค  หรือ
เป็นตัวแทนระดับประเทศ  เข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ   

     6)  เป็นบุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะในระดับเช่ียวชาญข้ึนไป 
     7)  เป็นบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะได้รับรางวัลประกายทอง  ต้ังแต่  3  ข้อข้ึนไป 
5.2  รางวัลประกายทอง  เป็นรางวัลส าหรับผู้มีผลงานหรือมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
     1)   เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม  5  ภาคเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ตอนต้น  หรือระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไม่น้อยกว่า  3.90  และไม่มีรายวิชาใดมีผลการเรียนเป็น  “0”  
หรือ  “ร” 

     2)   เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสูงสุด  5  ภาคเรียน  ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น  หรือระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  และไม่มีรายวิชาใดมีผลการเรียนเป็น  “0” 

    3)  เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้าค่ายโอลิมปิกระดับภาค  (ค่ายท่ี  2) 
    4)  เป็นบุคลากรท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายกสมาคมทางวิชาชีพครู  หรือประธานสภานักเรียน  
    5)  เป็นบุคลากรท่ีได้รับการคัดเลือก  หรือเข้าร่วมแข่งขัน  หรือได้รับการยกย่อง  หรือได้รับค าส่ัง

มอบหมายให้ฝึกซ้อมนักเรียนให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนเป็นท่ียอมรับ  ระดับภาค  
หรือเขตตรวจราชการ  และเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ 
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6)  เป็นบุคลากรท่ีได้รับการคัดเลือกหรือจากการสอบไปศึกษาดูงานในต่างประเทศจากหน่วยงาน 
ภาครัฐ/เอกชนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 

7)  เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนในระดับภาค  เพ่ือเข้า 
รับการคัดเลือกรางวัลนักเรียนพระราชทาน   

8)  เป็นบุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
9)  เป็นบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีจนเกษียณอายุราชการ  และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
10)  เป็นบุคลากรท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ  ของคุรุสภา       

(ระดับจังหวัด) 
11)  เป็นบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หรือหัวหน้า

ระดับ  ครบจ านวน  2  ปี 
12)  เป็นบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะได้รับรางวัลประกายเงิน  ต้ังแต่  3  ข้อข้ึนไป 

5.3  รางวัลประกายเงิน  เป็นรางวัลส าหรับผู้มีผลงานหรือมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
1)  เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม  5  ภาคเรียน  ระดับช้ัน 

มัธยมศึกษาตอนต้น  หรือระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไม่น้อยกว่า  3.80  และไม่มีรายวิชาใดมีผลการเรียน
เป็น  “0”  หรือ  “ร” 

2)  เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมท่ีมผีลการเรียนเฉล่ียภาคเรียนท่ี  1  สูงสุดของแต่ละระดับช้ัน 
และไม่มีรายวิชาใดมีผลการเรียนเป็น  “0” 

3)  เป็นบุคลากรท่ีได้รับการคัดเลือก  หรือเข้าร่วมแข่งขัน  หรือได้รับการยกย่อง  หรือได้รับค าส่ัง
มอบหมายให้ฝึกซ้อมนักเรียนให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนเป็นท่ียอมรับ  ให้ได้รับรางวัลท่ี  2  หรือ 
ท่ี  3  ในระดับภาคหรือเขตตรวจราชการ 

4)  เป็นบุคลากรท่ีได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนท่ีเก่ียวข้อง กับการจัดการศึกษา  
ระดับจังหวัด/ภาค/เขตตรวจราชการ 

5)  เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้าค่ายโอลิมปิกระดับภาค  (ค่ายท่ี  1) 
6)  เป็นบุคลากรท่ีได้รับการคัดเลือก  หรือเข้าร่วมแข่งขัน  หรือได้รับการยกย่อง  หรือได้รับค าส่ัง

มอบหมายให้ฝึกซ้อมนักเรียนให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จากหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรต่างๆ  ในระดับจังหวัด  
หรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

7)  เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนในระดับจังหวัด   
เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน   

8)  เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมท่ีเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน  หรือนักดุริยางค์ของ
โรงเรียน 

9)  เป็นบุคลากรได้รับการแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะช านาญการ 
10)  เป็นบุคลากรท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ  ในระดับโรงเรียน/

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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ข้อ  6   หากบุคลากรคนใดได้รับรางวัลในระดับต่างๆ  หลายระดับ  ให้ได้รับรางวัลในระดับสูงสุดข้ึนไป
ของรางวัลท่ีได้รับเพียงระดับเดียว 

ข้อ  7   รางวัล 
7.1  ผู้ได้รับรางวัลประกายเพชร  ให้ได้รับโล่รางวัล  ระดับเพชร    
7.2  ผู้ได้รับรางวัลประกายทอง   ให้ได้รับเกียรติบัตร  ระดับทอง 
7.3  ผู้ได้รับรางวัลประกายเงิน   ให้ได้รับเกียรติบัตร   ระดับเงิน 

ข้อ  8   ให้มีการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ  ปีละ  1  คร้ัง  ในวันเชิดชูเกียรติของโรงเรียน 
เพชรพิทยาคม 

ข้อ  9   ให้ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะรับรางวัล  ย่ืนแบบแสดงความประสงค์พร้อมแนบหลักฐานต่อ 
คณะกรรมการพิจารณาตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

ข้อ  10  ให้โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับรางวัลข้ึน  1  คณะ  
ประกอบด้วย 

          10.1  รองผู้อ านวยการ  4  กลุ่ม       
 10.2  หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ   
         หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  กลุ่มละ  1  คน  จ านวน  4  คน 
 10.3  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกกลุ่มสาระฯ 
 10.4  ประธานสภานักเรียน 
 10.5  ตัวแทนลูกจ้างประจ า  จ านวน  1  คน 
โดยให้รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป  เป็นประธาน  จ านวนท่ีเหลือเป็นรองประธาน   

และให้หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน  หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา  และลูกจ้างประจ า โดยให้เลือกกันเองเป็นคณะกรรมการ  
ตามสัดส่วนท่ีก าหนด  และให้ประธานเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 

ข้อ  11  ให้คณะกรรมการก าหนดเวลาในการย่ืนค าขอรับรางวัล  ก่อนการพิจารณาไม่น้อยกว่า   
10  วันท าการ 

ข้อ  12  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ไ ด้รับรางวัลแต่ละประเภท  แล้วให้ประกาศให้ทราบโดย
ท่ัวกัน  ก่อนวันเชิดชูเกียรติโรงเรียน  ไม่น้อยกว่า  15  วันท าการ 

ข้อ  13  ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยเคร่งครัด  และการตัดสินผล 
การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 

ข้อ  14  ให้รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป  รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เดือน มนีาคม  พ.ศ. 2562 
 

      
                                 (นายชัยชาญ  ปัญญาพวก) 

                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม 


