ระเบียบโรงเรียนเพชรพิ ทยาคม
ว่าด้วย การเชิดชูเกียรติบุคลากรโรงเรี ยนเพชรพิท ยาคม
พ.ศ. 2561
--------------------------------โดยที่เห็นสมควรให้มีระเบียบโรงเรียนเพชรพิทยาคม ว่าด้วยการเชิดชูเกียรติบุคลากรโรงเรียน
เพชรพิทยาคม เพื่อเป็นการส่งเสริม สร้างกาลังใจ และประกาศเกียรติคุณบุ คลากรที่มีผ ลงานทุก คน
อาศัยอานาจตามความในหมวด 5 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิ บัติราชการ
มาตรา 72 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้ผู้บังคับบัญชา
มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
กับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบ สมควรได้รับบาเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นบันทึกคาชมเชย รางวัล
เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่น จึงออกระเบียบว่าด้วยการเชิดชู
เกียรติบุคลากรโรงเรียนเพชรพิทยาคม ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเพชรพิทยาคม ว่าด้วยการเชิดชูเกียรติบุ คลากรโรงเรียน
เพชรพิทยาคม พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนเพชรพิทยาคม ว่าด้วยการเชิดชูเกียรติบุ คลากรโรงเรียนเพชรพิทยาคม
พ.ศ. 2560 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“บุคลากร”
หมายถึง ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน ครู ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว และนักเรียน ของโรงเรียนเพชรพิทยาคม
“ครู”
หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการสอนของโรงเรียนเพชรพิ ทยาคม
“ค่ายโอลิมปิก” หมายถึง ค่ายวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
ที่จัดโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย ต่างๆ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตั้งแต่
ค่ายที่ 1 ถึงค่ายที่ 3
“สภานักเรียน” หมายถึง คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม
“นักเรียน”
หมายถึง นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเพชรพิทยาคม
“ระดับชั้น”
หมายถึง นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
ปีที่ 4 ปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

-2“ภาค”
หมายถึง เขตการปกครองของจังหวัด ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ
“เขตตรวจราชการ” หมายถึง จังหวัดที่ตั้งอยู่ในสังกัดสานักงานศึ กษาธิการภาค 17
ประกอบด้วย เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก
“จังหวัด”
หมายถึง จังหวัดเพชรบูรณ์
“เขตพื้นที่” หมายถึง เขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญั ติการบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ
“ปีพิจารณา” หมายถึง ปีการศึกษาที่พิจารณา
ข้อ 5 กาหนดให้มีรางวัลสาหรับบุคลากรเป็นสามระดับ คือ
5.1 รางวัลประกายเพชร เป็นรางวัลสาหรับผู้มีผลงานด้านต่างๆ ในระดับสูงสุด ซึ่งได้แก่ ผู้มี
คุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมที่มีผลการเรียนเฉลี่ย สะสม 5 ภาคเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4.00
2) เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมที่มีผลการเรียนเฉลี่ย สูงสุด ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และไม่มีรายวิชาใดมีผลการเรียนเป็น “0” หรือ “ร”
3) เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมที่ได้รับ การคัดเลือ กให้เข้าค่ ายโอลิมปิ กระดั บประเทศ (ค่ายที่ 3)
4) เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมที่ได้รับ รางวัลนั กเรียนพระราชทาน
5) เป็นบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือ ก หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือได้รับการยกย่อง หรือได้รับคาสั่ง
มอบหมายให้ฝึกซ้อมนักเรียนให้ได้รับรางวัลสูงสุ ดในระดับประเทศ หรือได้รับรางวัลที่ 1 ถึงรางวัลที่ 3 จาก
การประกวดแข่งขันในด้านต่าง ๆ ระดับประเทศ ซึ่งทาการจัดรวมทั้งประเทศ โดยไม่แบ่งเป็นเขตหรือภาค หรือ
เป็นตัวแทนระดับประเทศ เข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ
6) เป็นบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิท ยฐานะในระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
7) เป็นบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่จะได้รั บรางวัล ประกายทอง ตั้งแต่ 3 ข้อขึ้น ไป
5.2 รางวัลประกายทอง เป็นรางวัลสาหรับผู้มีผลงานหรือมีคุณ สมบัติข้อใดข้อ หนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมที่มีผลการเรียนเฉลี่ย สะสม 5 ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 3.90 และไม่มีรายวิชาใดมีผลการเรียนเป็น “0”
หรือ “ร”
2) เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมที่มีผลการเรียนเฉลี่ย สูงสุด 5 ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึ กษา
ตอนต้น หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และไม่มีรายวิชาใดมีผลการเรียนเป็น “0”
3) เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมที่ได้รับ การคัดเลื อกให้เ ข้าค่า ยโอลิมปิ กระดั บภาค (ค่ายที่ 2)
4) เป็นบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้เ ป็นนายกสมาคมทางวิชาชีพครู หรือประธานสภานักเรียน
5) เป็นบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือได้รับการยกย่อง หรือได้รับคาสั่ง
มอบหมายให้ฝึกซ้อมนักเรียนให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากหน่วยงานภาครัฐ /เอกชนเป็นที่ยอมรับ ระดับภาค
หรือเขตตรวจราชการ และเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ

-36) เป็นบุคลากรที่ได้รับการคั ดเลือ กหรื อจากการสอบไปศึก ษาดูงานในต่างประเทศจากหน่ว ยงาน
ภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวข้องกับ การจั ดการศึก ษา
7) เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมที่ได้รับ การคัดเลือ กเป็น ตัวแทนนักเรียนในระดั บภาค เพื่อเข้า
รับการคัดเลือกรางวัลนักเรี ยนพระราชทาน
8) เป็นบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิ ทยฐานะชานาญการพิเศษ
9) เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่จนเกษีย ณอายุราชการ และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
10) เป็นบุคลากรที่ได้รับการคั ดเลือ กให้เป็นบุ คคลที่มีผ ลงานดีเ ด่นในด้านต่าง ๆ ของคุรุสภา
(ระดับจังหวัด)
11) เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่หั วหน้า กลุ่มบริห ารงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือหัวหน้า
ระดับ ครบจานวน 2 ปี
12) เป็นบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่จะได้รั บรางวั ลประกายเงิน ตั้งแต่ 3 ข้อขึ้นไป
5.3 รางวัลประกายเงิน เป็นรางวัลสาหรับผู้มีผลงานหรือมีคุณสมบั ติข้ อใดข้ อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมที่มีผลการเรียนเฉลี่ย สะสม 5 ภาคเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 3.80 และไม่มีรายวิชาใดมีผลการเรียน
เป็น “0” หรือ “ร”
2) เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมที่มผี ลการเรียนเฉลี่ย ภาคเรี ยนที่ 1 สูงสุดของแต่ละระดับชั้น
และไม่มีรายวิชาใดมีผลการเรียนเป็น “0”
3) เป็นบุคลากรที่ได้รับการคั ดเลือ ก หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือได้รับการยกย่อง หรือได้รับคาสั่ง
มอบหมายให้ฝึกซ้อมนักเรียนให้ได้รับรางวัลจากหน่ วยงานภาครัฐ /เอกชนเป็น ที่ย อมรับ ให้ได้รับรางวัลที่ 2 หรือ
ที่ 3 ในระดับภาคหรือเขตตรวจราชการ
4) เป็นบุคลากรที่ได้รั บเชิ ญเป็ นวิ ทยากรจากหน่ วยงานภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ ยวข้ อง กับการจัดการศึกษา
ระดับจังหวัด/ภาค/เขตตรวจราชการ
5) เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมที่ได้รับ การคัดเลือ กให้เข้า ค่ายโอลิมปิ กระดับภาค (ค่ายที่ 1)
6) เป็นบุคลากรที่ได้รับการคั ดเลือ ก หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือได้รับการยกย่อง หรือได้รับคาสั่ง
มอบหมายให้ฝึกซ้อมนักเรียนให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรต่างๆ ในระดับจังหวัด
หรือเขตพื้นที่การศึกษา
7) เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมที่ได้รับ การคัดเลือ กเป็น ตัวแทนนักเรียนในระดั บจังหวั ด
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกนั กเรียนรางวัล พระราชทาน
8) เป็นนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมที่เป็น คณะกรรมการสภานั กเรียน หรือนักดุริยางค์ของ
โรงเรียน
9) เป็นบุคลากรได้รับการแต่งตั้งให้มีวิท ยฐานะชานาญการ
10) เป็นบุคลากรที่ได้รับการคั ดเลือ กให้เป็นบุ คคลที่มีผ ลงานดีเ ด่นในด้านต่างๆ ในระดับโรงเรียน/
เขตพื้นที่การศึกษา

-4ข้อ 6 หากบุคลากรคนใดได้รับรางวั ลในระดั บต่างๆ หลายระดับ ให้ได้รับรางวัลในระดับสูงสุดขึ้นไป
ของรางวัลที่ได้รับเพียงระดับเดียว
ข้อ 7 รางวัล
7.1 ผู้ได้รับรางวัลประกายเพชร ให้ได้รับโล่รางวัล ระดับเพชร
7.2 ผู้ได้รับรางวัลประกายทอง ให้ได้รับเกียรติบัตร ระดับทอง
7.3 ผู้ได้รับรางวัลประกายเงิน ให้ได้รับเกียรติบัตร ระดับเงิน
ข้อ 8 ให้มีการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ ปีละ 1 ครั้ง ในวันเชิดชูเกียรติของโรงเรียน
เพชรพิทยาคม
ข้อ 9 ให้ผมู้ ีคุณสมบัติและประสงค์จะรับรางวัล ยื่นแบบแสดงความประสงค์พร้อมแนบหลั กฐานต่ อ
คณะกรรมการพิจารณาตามที่โรงเรียนก าหนด
ข้อ 10 ให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณ สมบัติของผู้ ขอรั บรางวัล ขึ้น 1 คณะ
ประกอบด้วย
10.1 รองผู้อานวยการ 4 กลุ่ม
10.2 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มละ 1 คน จานวน 4 คน
10.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระฯ
10.4 ประธานสภานักเรียน
10.5 ตัวแทนลูกจ้างประจา จานวน 1 คน
โดยให้รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานทั่ วไป เป็นประธาน จานวนที่เหลือเป็นรองประธาน
และให้หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา และลูกจ้างประจา โดยให้เลือกกันเองเป็นคณะกรรมการ
ตามสัดส่วนที่กาหนด และให้ประธานเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
ข้อ 11 ให้คณะกรรมการกาหนดเวลาในการยื่น คาขอรับรางวัล ก่อนการพิจารณาไม่น้อยกว่า
10 วันทาการ
ข้อ 12 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคั ดเลื อกผู้ไ ด้รับ รางวัลแต่ละประเภท แล้วให้ประกาศให้ทราบโดย
ทั่วกัน ก่อนวันเชิดชูเกียรติโรงเรียน ไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ
ข้อ 13 ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยเคร่งครั ด และการตัดสินผล
การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้น สุด
ข้อ 14 ให้รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานทั่ วไป รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

(นายชัยชาญ ปัญญาพวก)
ผู้อานวยการโรงเรียนเพชรพิท ยาคม

