
 
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบรุ ี
เรื่อง  การคัดเลอืกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรบัรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจ าปี พ.ศ.2565 

------------------ 
 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ขอประกาศการคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงานการศึกษา 
ให้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจ าปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ และสร้างแรงจูงใจแก่ 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานการศึกษา ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบ
วิชาชีพหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยการครองตน ครองคน และครองงาน จนเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ อันเป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและคุณภาพการศึกษาของประเทศชาติสืบต่อไป 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน

การศึกษาที่มีมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดี 
1.2 เพื่อยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา 

ที่สร้างคุณประโยชน์ด้านการศึกษา 
1.3 เพื่อเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 

ในหน่วยงานการศึกษา 
 

2. รางวัลท่ีได้รับ 
2.1 รางวัลนี้ช่ือว่ารางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” 
2.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี จะได้รับเกียรติบัตรรางวัล         

“ครูดีศรีเมืองเพชร” ลงนามโดยศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

3. จ านวนรางวัล 
หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 

ในหน่วยงานการศึกษาของตน ประเภทละไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพประเภทนั้นๆ  

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล 
 4.1 เป็นบุคลากรในหน่วยงานการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา 
หรือผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ  
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 38 ค. (1) , (2) พนักงานราชการและลูกจ้าง หรือบุคลากรที่
ปฏิบัติงานและสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา 
 4.2 ไม่เคยได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” 
 4.3 ไม่เคยกระท าความเสื่อมเสียใดๆ อันเป็นการบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 4.4 ไม่อยู่ในระหว่างการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ถูกด าเนินการทางวินัย หรือ 
เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย แม้จะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินแล้วก็ตาม 
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 4.5 ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ หรือต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 4.6 ไม่เป็นผู้ประพฤติตนเกี่ยวข้องกับอบายมุข หรือสิ่งเสพติดจนขาดสติ หรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ  
จนเป็นที่รังเกียจของเพื่อนร่วมวิชาชีพ ชุมชน หรือสังคม ทั้งด้านส่วนตัวและครอบครัว 
 

5. หลักเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย 
 5.1 หลักเกณฑ์ทั่วไป 
       5.1.1 เป็นบุคลากรในหน่วยงานการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา หรือผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 38 ค. (1) , (2) พนักงานราชการและลูกจ้าง หรือบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานและสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐหรือเอกชน 
      1) ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ต้องเป็นผู้มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพยังไม่หมดอายุ จนถึงวันที่ประกาศรับสมัคร 
      2) เป็นผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา 
      3) พนักงานราชการหรือลูกจ้าง หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานและสนับสนุนด้านการ 
จัดการศึกษา 
      5.1.2 เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 
           5.1.3 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก  3 ปีต่อเนื่อง  
โดยไม่จ ากัดว่าเป็นหน่วยงานเดียวกันหรือไม่  แต่ทั้งนี้  ต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานปัจจุบันไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
นับถึงวันประกาศ  
 5.2 หลักเกณฑ์เฉพาะ 
       5.2.1 ด้านการครองตน (คุณธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณ) 
             1) มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา ใจ 
          2) มีวินัยในตนเอง ส ารวม ระวังความประพฤติ ละเว้นจากอบายมุข 
       3) มีความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะและมีวิถีชีวิตพอเพียง 
       4) มีความซื่อสัตย์ สุจริตและจริงใจในการปฏิบัติงาน 
       5) เป็นผู้พัฒนาตนเอง ทันต่อเหตุการณ์ วิทยาการ ตามสภาพเศรษฐกิจ และสังคม 
อยู่เสมอ 
       5.2.2 ด้านการครองคน (คุณลักษณะที่ดีต่อผู้อื่นและสังคม) 
       1) รัก เมตตาและเอาใจใส่ต่อศิษย์ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 
       2) วางตนเป็นกลาง ใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน โดยเห็นประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
       3) รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพ 
       4) มีลักษณะความเป็นผู้น าในการอนุรักษ์ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม 
       5) มีความเป็นผู้น าด้านจิตอาสา การมีส่วนร่วมหรือเครือข่ายกับชุมชนจนเป็นที่ยอมรับ 
              5.2.3 ด้านการครองงาน (การปฏิบัติงาน) 
       1) มีความตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าและติดตามข้อมูลข่าวสารและข้อมูลวิชาการมา
พัฒนาสู่ความก้าวหน้าจนเป็นที่ยอมรับ 
       2) มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถทางวิชาการในสิ่งที่ปฏิบัติอย่างแท้จริง 
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       3) มีกระบวนการด าเนินงานทางวิชาการจนเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน 
       4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านสื่อ นวัตกรรมหรือกระบวนการในการเสริมสร้าง  
ของการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       5) มีผลงานหรือผลสัมฤทธ์ิที่มีกระบวนการการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับ 

หมายเหตุ : ให้สังกัด/หน่วยงานการศึกษาก าหนดตัวช้ีวัด ก าหนดเกณฑ์การประเมินเพื่อให้สอดคล้อง
กับบริบทตามความเหมาะสมในการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การพิจารณา 
 

6. วิธีด าเนินการคัดเลือก 
 หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชา ชีพและบุคลากรในหน่วยงานการศึกษา 
ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาหรือผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
อื่นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 38 ค.(1) , (2) 
พนักงานราชการและลูกจ้างหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานและสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐหรือเอกชน
ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน เทศบาลเมืองเพชรบรุี 
เทศบาลเมืองชะอ า ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” โดยจัดส่งผลการพิจารณาให้งาน
คุรุสภาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 
 

7. การประกาศผล 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกทั้ งหมดจาก
หน่วยงานการศึกษาต่างๆ ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565  

8. การมอบรางวัล 
 ผู้มีรายช่ือตามประกาศผลการคัดเลือกรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจ าปีพุทธศักราช 2565
สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้จากเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยจะแจ้งรายละเอียด  
ให้ทราบต่อไปในประกาศผลการคัดเลือก 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
        
 

  
       (นายสมสันต์  ลือก าลัง) 
               ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรุ ี


