
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลเชิดขูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ 

นักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕:๖๖

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราฃบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕:๔๖ หมวด ๗ การส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ 
ในการดำเน ินการตามภารกิจดังกล่าวต้องอาศัยพนักงานเจ้าหน้าที่ส ่งเสริมความประพฤติน ักเรียนและ 
น ักศ ึกษา ซ ึ่งเป ็นบ ุคคลท ี่ได ้ร ับการแต ่งต ั้งจากร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงศ ึกษาธ ิการ ตามที่กำหนด 
ไว่ในระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๘ ได้กำหนดให้รัฐมนตรี มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
จากบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคลทั่วไปและให้มีอำนาจดำเนินการเพื่อส่งเสริมความประพฤติ 
นักเรียนและนักศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ส ่ง เส ร ิม ความ ป ระพ ฤต ิน ัก เร ียน และน ักศ ึกษ า พ.ศ. ๒๔๔๘ ซ ึ่งการดำเน ิน งาน ด ังกล ่าวร ัฐมน ตร ี 
ว ่าการกระทรวงศึกษาธ ิการได ้แต ่งต ั้งบ ุคคลท ั้งภาครัฐและเอกขน ให้เป ็นพนักงานเจ้าหน้าท ี่ส ่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามหมวด ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๔๔๖

เพ ื่อ เป ็น ก ารยก ย ่อ ง เช ิด ช ูเก ียรต ิผ ู้บ ร ิห ารแ ล ะบ ุค ล าก รท ี่ป ฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่เก ี่ยวข ้อ ง 
กับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงเป็นการพัฒนาตนเอง 
พัฒนางานให้มีมาตรฐาน และสร้างขวัญกำลังใจ รวมถึงเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จึงประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๖ 
ดังต่อไปน้ี
๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพ ื่อยกย ่อ งเช ิด ช ูเก ียรต ิผ ู้บ ร ิห าร และบ ุคลากรท ี่ปฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่ท ี่เก ี่ยวข ้องก ับ  
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น

๑.๒ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
และนักศึกษาได้พัฒนาตนเอง พัฒนางานให้มีมาตรฐาน

๑.๓ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ 
นักเรียนและนักศึกษา

๒. รางวัลเสมาพิทักษ์...
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๒. รางวัลเสมาพิทักษ์
รางวัลทีมอบให้ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น ๔๐๙ รางวัล ตามสัดส่วนที่จังหวัดได้รับ 

การจัดสรร ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ประกอบด้วย 
๒.๑ เข็มเสมาพิทักษ์ 
๒.๒ เกียรติบัตร

๓. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก
๓.๑ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้ 

ในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และมีบัตรประจำตัว พสน. เลข ๑ 0  หลัก (โดยได้ข้ึน 
ทะเบียนไวไม่น้อยกว่า ๖ เดือน จนถึงวันบิ!ดรับสมัคร)

๓.๒ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
๓.๓ ไม่เคยได้รับรางวัลเสมาพิทักษ์
๓.๔ เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาในรอบปีที่ผ่านมา 

ยกเว้น เหตุกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๓.๔ เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น 

เป็นที่ประจักษ์ ย้อนหลัง ไม่เกิน ๓ ปี
๔. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้ได้รับรางวัล

ผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่ผ่านมา ย้อนหลัง 
ไม่เกิน ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๔๖๒ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ (๑๐๐ คะแนน) โดยพิจารณา 
จากองค์ประกอบดังนี้

๔.๑ มีผลการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (๓๐ คะแนน)
๑) ผลการปฏิบ ัต ิงานตามบทบาทอำนาจหน้าท ี่ของพนักงานเจ้าหน้าท ี่ส ่งเสริม 

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (๑๖ คะแนน)
๒) ประโยขน์ที่เกิดจากผลการปฏิบัติงาน นักเรียนและนักศึกษาได้รับการคุ้มครอง 

บีองกันและแก้ไขให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม (๑๔ คะแนน)
๔.๒ การปฏิบัติงานที่สามารถใช้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคล (๑๐ คะแนน) -

เป ็นผู้แสดงออกอย่างเด่นซัดในเรื่องภาวะผู้นำด้านต่าง  ๆ ที่ทำให้การปฏิบัติงาน 
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษามีประสิทธิภาพ

๑) เอกสารหรือศู่ม ือท ี่แสดงถึงการปฏิบ ัต ิงานที่เป ็นแบบอย่างท ี่ด ี การทำงาน
เป็นทีมและเครือข่าย

๒) ม ีร ูปแบบการจัดต ั้งเครือข ่ายการปฏิบ ัต ิงานในการส ่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา

๓)
๔)

และข้อมูลหน่วยงาน/บุคคล 
๔) 
๖)

การเผยแพร่และประซาสัมพันธ์
ข ้อ ม ูลน ัก เร ียน และน ักศ ึกษ าท ี่ป ระพ ฤต ิตน ไม ่เห ม าะส ม เป ็น รายบ ุคคล
ที่เป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงาน
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ พสน. ที่กำหนด
ผลงานอื่น  ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าใช้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นได้

๔.๓ ความคิดริเริม...



๓

๔.๓ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ 
นักศึกษา เป็นผู้ที่แสดงออกอย่างเด่นซัดในเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านต่าง  ๆ ที่ทำให้การปฏิบัติงาน 
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ๆ มีประสิทธิภาพ (๑๐ คะแนน)

๑) มีแผนงาน/โครงการ/การจัดการฯ 
๒) มีเทคนิควิธีการในการปฏิบัติงาน 
๓) มีเครื่องมือ/องค์ความรู้/นวัตกรรม 
๔) มีการนำไปใฃได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๔) มีผลการปฏิบัติงานเซิงประจักษ์
๖ ) ม ีผลงาน อ ื่น   ๆ ท ี่แ ส ด งถ ึงค ว าม ค ิด ร ิเร ิ่ม ส ร ้างส ร รค ์ต ่อ ก าร ป ฏ ิบ ัต ิงาน  

ต้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
๔.๔ การรายงานผลการปฏิบ ัต ิงานการส่งเสริมความประพฤติน ักเรียนและนักศึกษา

(๓๐ คะแนน)
๑) การรายงานผลการปฏิบ ัต ิงานส่งเสริมความประพฤติน ักเรียนและนักศึกษา

(๒๔ คะแนน)
(๑) มีผลงานเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/เป็นคณะกรรมการโครงการ 
(๒) ผลงานการออกตรวจจุดเส ี่ยง/สถานประกอบการ/รับแจ้งจากศูนย์ว ิทยุ/ 

สายด่วนและรายงานผลตามที่ได้รับแจ้ง/การเยี่ยมบ้านนักเรียน
(๓) มีผลงานการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก'นักเรียนและผู้ปกครอง 
(๔) เข ้าร ่วมประชุมคณะกรรมการซับเคลื่อนงานการส่งเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา
(๔) กงานอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

๒) การรายงานผลการปฏิบ ัต ิงานเซ ิงบ ูรณาการร่วมกับเครือข ่ายในการส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของศูนย์เสมารักษ์ระดับอำเภอ/เขตพื้นที่/จังหวัด ((ะ คะแนน)

๔.๔ แนวคิดในการพัฒนางานด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
(๔ คะแนน)

๑) หลักการและเหตุผล 
๒) แนวคิดในการพัฒนา 
๓) กระบวนการพัฒนา 
๔) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๔) ตัวขี้วัดความสำเร็จ

๔.๖ ผลการปฏิบัติ...
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๔.๖ ผลการปฏิบัติงานที่ภาคภูมิใจด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
(๑๔ คะแนน)

๑) ม ีผลงานด้านการส่งเสริมความประพฤติน ักเรียนและนักศึกษา ตาม พ.ร.บ. 
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๔๔๖ หมวด ๗ การรายงานผลการปฏิบัติงาน/สรุปผลการดำเนินงาน/การข่วยเหลือ 
การแก้ปิญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จำนวน ๑ เร่ือง (๑๐ คะแนน)

๒) มีผลงานเซิงประจักษ์ที่ได้รับการยอมริบ/ได้รับรางวัล (๔ คะแนน)
(๑) ระดับประเทศ ๔ คะแนน
(๒) ระดับภาค ๔ คะแนน
(๓) ระดับจังหวัด/เขต ๓ คะแนน
(๔) ระดับอำเภอ ๒ คะแนน
(๔) ระดับสถานศึกษา ๑ คะแนน

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๔. วิธีการสมัครและระยะเวลารับสมัคร

๔.๑ รายละเอียดในการสมัครคัดเลือกขอรับรางวัลเซิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๖ 
สามารถดูหลักเกณฑ์และดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาขาดและกิจการ 
นักเรียน vwwv.srs2.moe.§o.th และเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

๔.๒ ผู้ท ี่ม ีความประสงค์สมัครเข ้ารับการคัดเลือกฯ จะต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร 
หลักฐานที่จัดทำเป็นรูปเล่ม ด้วยหน้ากระดาษ A๔ โดยพิมพ์ด้วยอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 
16 pt จำนวน ๑ เล่ม พร้อมสำเนาจำนวน ๒ เล่ม (ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)

๔.๓ ให ้ผ ู้สม ัครค ัดเส ือกขอรับรางวัลๆ ส ่งใบสมัครต ่อสำน ักงานศึกษาธ ิการจ ังหวัด 
จนถึงวันท่ี ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๖ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
๖. ขั้นตอนการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการ ด้งนี้
๑. ประซาสัมพ ันธ์หลักเกณฑ ์การค ัดเล ือกพนักงานเจ ้าหน้าท ี่ส ่งเสริมความประพฤติ 

นักเรียนและนักศึกษา ไปยังพน ักงานเจ ้าหน ้าท ี่ส ่งเสริมความประพฤติน ักเร ียนและน ักศ ึกษา ที่ได้รับ 
การแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

๒. ร ับสม ัครโดยให ้ผ ู้สม ัครส ่งใบสมัครต ่อสำน ักงานศึกษาธ ิการจ ังหวัด ว ันส ุดท ้าย 
ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๖๖ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเน ินการคัดเลือกฯ โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการด้งนี้ 
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือผู้แทน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และมีผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาขาดและกิจการนักเรียน/เจ้าหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ จำนวนคณะกรรมการฯ ต้องไม,น้อยกว่า ๔ คน

๔. ประขุมคณะ



- ๔ -

๔. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับรางวัลๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ต้องได้คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๘๐ คะแนน

๔. จัดส่งผลการคัดเลือกและผลคะแนน พร้อมเอกสารรูปเล่มผลงานพร้อมเอกสารของ 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกๆ (เอกสารฉบับจริง คนละ ๑ เล่ม พร้อมสำเนา ๑ เล่ม) ให้กับสำนักการลูกเสือ ยุวกาซาด 
และกิจการน ักเร ียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ 
โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

สำนักการลูกเสือ ยุวกาขาดและกิจการนักเรียน ดำเนินการดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการคัดเลือกฯ รางวัลเชิดซูเกียรติพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ล่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี 
พ.ศ. ๒๔๖๖

๒. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อตัดสินผลการคัดเลือกๆ ผู้ที่ได้รับรางวัล 
เช ิดช ูเก ียรต ิพ น ักงานเจ ้าห น ้าท ี่ล ่งเสร ิมความประพ ฤต ิน ัก เร ียนและน ักศ ึกษากระทรวงศ ึกษาธ ิการ 
(รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๖

๓. จัดทำประกาศรายขื่อผู้ใด้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ล่งเสริมความประพฤติ 
นักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๖ เสนอรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศ

๔. แจ้งประกาศรายขื่อผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ล่งเสริมความประพฤติ 
นักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ให้กับสำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด ทางเว็ปไซด์ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาขาดและกิจการนักเรียน www.srs2.กาoe.go.th

๔. จัดพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ล่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
และนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ทั้งนี้ วัน เวลาและสถานที่ 
ท ี่ร ับ รางว ัลจะประกาศให ้ทราบทางเว ็บไซด ์ของสำน ักการล ูก เส ือ  ย ุวก าข าด แล ะก ิจก ารน ัก เร ียน  
vvww.srs2.moe.go.th และเว็บไซด์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประกาศ ณ วันท่ี พ ฯ  ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายอรรถพล ลังขวาสี) 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


