และ

ที่ ส.บ.ป.ท. 005/2565
26 พฤษภาคม 2565
เรื่อง การสรรหาผูบริหารสถานศึกษาดีเดน ประจำป 2565
เรียน ผูอ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...............................................................................
สิ่งที่สงมาดวย 1. โครงการประกาศเกียรติคุณผูบริหารสถานศึกษาดีเดน
2. ประกาศสมาคม ฯ
3. แบบเสนอผลงาน ฯ

จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 1 ชุด

ดวยสมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศไทย ไดมีโครงการคัดเลือกผูบริหารและ
รองผูบริหารสถานศึกษาดีเดน ประจำป 2565 เพื่ อเขารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณอักษรพระนามาภิไธย
“สธ” โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่ อเผยแพรเกี ยรติ คุณ อัน สมควรไดรับ การยกยองของบุ คลากรสายบริห ารสถานศึ กษา
โรงเรียนประถมศึกษาใหประจักษแกสาธารณชน
2. เพื่อเปนเกียรติและศักดิ์ศรีแกผูบริหารและวงศตระกูล
3. เพื่อเปนขวัญและกำลังใจใหแกสมาชิกของสมาคม ฯ
4. เพื่อเปนแบบอยางอันดีงามแกผูบริหารรุนหลัง ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานดวยจิตสำนึก
ในหนาที่ความรับผิดชอบของตน
จึงเรียนมาเพื่อขอความรวมมือจากทานไดโปรดอนุเคราะหประชาสัมพันธแจงผูบริหารและรอง
ผูบ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน โดยสงแบบเสนอผลงาน
พร อ มทั้ ง ผลงานและหลั ก ฐานการปฏิ บั ติ ง านไปที่ ดร.บั ณ ฑิ ต พั ด เย็ น นายกสมาคมผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น
ประถมศึ ก ษาแห งประเทศไทย เลขที่ 291/1 โรงเรี ย นราชวิ นิ ต ถนนนครราชสี ม า แขวงดุ สิ ต เขตดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
สมาคม ฯ หวังเปนอยางยิ่งวา คงไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดีเชนเคย จึงขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ดร.บัณฑิต พัดเย็น)
นายกสมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศไทย

ชื่อโครงการ

โครงการประกาศเกียรติคุณผูบริหารดีเดน ประจำป 2565

แผนงาน

สมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศไทย

หัวหนาโครงการ

นายกสมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศไทย

ผูรับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

ลักษณะโครงการ

โครงการตอเนื่อง

การเริ่มตนและสิ้นสุดโครงการ

มกราคม 2565 – มีนาคม 2566

1. หลักการและเหตุผล
การดำเนินกิจการของสมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศไทย ประกอบดวย
ภารกิจที่สำคัญในการสงเสริมพัฒนาการบริหารโรงเรียนหลายดาน ประการหนึ่งคือการเผยแพรความรูเทคนิควิธี
ใหม ๆ ในการบริ ห ารเสนอข าวความเคลื่ อ นไหว ตลอดจนแนวนโยบายที่ มี ป ระโยชน ในการนำไปใช ในการ
ปฏิ บั ติ ง าน ส ว นสำคั ญ อี กประการหนึ่ ง คื อกิ จ กรรมที่ เกี่ ยวเนื่ องกั บ สมาชิ กของสมาคมฯ ได แก การส งเสริ ม
ความสัมพั นธระหวางสมาชิก การแลกเปลี่ยนความรูความคิด เห็น และประสบการณ ซึ่งกัน และกัน ตลอดจน
การยกยองเชิดชูผูบริหารที่มีคุณลักษณะและผลงานดีเดน จัดเปนหนาที่สำคัญของสมาคมฯ อยางหนึ่งในการ
ที่จะบำรุงขวัญและกำลังใจใหแกสมาชิก เปนการเผยแพรเกียรติคุณใหเปนที่ประจักษตอสาธารณชนตลอดจน
เปนตัวอยางที่ดีงามแกสมาชิกผูบริหารไดเปนแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตอไป
สมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศไทย ไดกำหนดการคัดสรรผูบริหารดีเดน
และรองผู บ ริ ห ารดี เ ด น เป น ประจำทุ ก ป โดยได รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จากสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ า
กรมสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็ มเกี ยรติ คุณพระนามาภิ ไธยย อ “ สธ ”
เพื่อเปนสิริมงคลแกสมาชิกผูไดรับการคัดเลือก
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรเกียรติคุณอันสมควรไดรับการยกยองของบุคลากรสายบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาใหประจักษแกสาธารณชน
2. เพื่อเปนเกียรติและศักดิ์ศรีแกผูบริหารและวงศตระกูล
3. เพื่อเปนขวัญและกำลังใจใหแกสมาชิกของสมาคมฯ
4. เพื่อเปนแบบอยางอันดีงามแกผูบริหารรุนหลัง ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานดวย
จิตสำนึก ในหนาที่และความรับผิดชอบของตน

-23. เปาหมาย
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากสมาคมฯ เปนผูดำเนินการพิจารณาคัดสรรผูบริหารโรงเรียน
จำนวน 4 คน และรองผูบริหารโรงเรียน จำนวน 3 คน ที่เปนสมาชิกของสมาคมฯ และมีผลงานการบริหาร
ดีเดน พรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม ทำประโยชนแกสาธารณชนและเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป
นอกจากนี้ยังจะไดพิจารณาผูบริหารโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ไมใชสมาชิกของสมาคมฯ แตทำคุณประโยชน ตอ
วงการศึกษาและชุมชน เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑของ
สมาคมตอไป
4. ทรัพยากร
1. คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก
2. คณะกรรมการดำเนินการขอพระราชทานและพระราชวโรกาสในการเขาเฝาฯ พระราชทาน
เข็มพระนามาภิไธยยอ “ สธ “
3. สมาชิกสมาคมฯ
5. งบประมาณ
ใชงบประมาณในการจัดทำของที่ระลึกและดำเนินการเปนเงินประมาณ 30,000 บาท
(สามหมื่นบาทถวน )
6. ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.
2.
3.
4.

ประชาสัมพันธใหสมาชิกสมาคมฯ และบุคคลทั่วไปรับทราบ
ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
พิจารณาคัดเลือกตัวบุคคล
ดำเนินการขอพระราชทานพระราชวโรกาสเขาเฝาฯ รับพระราชทานเข็มพระนามาภิไธยยอ
“ สธ ”

7. ระยะเวลาดำเนินการ
ขอ

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

1

●

●

●

2
3
4

เม.ย. พ.ค.
●

●

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

●

●

ก.ย.

ต.ค.

●

●

พ.ย.

●

●

ธ.ค.

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สมาชิกสมาคมฯ ไดรับขวัญและกำลังใจ เปนเกียรติและศักดิ์ศรีตอตนเองและวงศตระกูล สำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณและตั้งใจทำงานเพื่อพัฒนาสังคม และประเทศชาติสืบไป
********************************

ประกาศสมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศไทย
เรื่อง การสรรหาผูบริหารดีเดนเพื่อรับพระราชทานเข็มพระนามาภิไธยยอ “ สธ ”
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำป 2565
……………………………..
ดวย คณะกรรมการบริหารสมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศไทย ไดมีมติให
สรรหาผูบริหารดีเดนที่ไดสรางคุณประโยชนในดานการศึกษาใหแกประเทศชาติ เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ
ประจำป 2564 ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อเผยแพรเกียรติคุณ และบทบาทหนาที่อันดีงามของบุคลากรสายการบริหารการประถมศึกษา
ใหประจักษแกบุคคลทั่วไป
1.2 เพื่อเปนเกียรติคุณและศักดิ์ศรีแกผูบริหารที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะอุตสาหะ มีผลงานควรแก
การยกยอง และเปนแบบอยางที่ดี
1.3 เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจใหผูบริหารไดสำนึกในหนาที่ ความรับผิดชอบของตนในฐานะเปน
ผูปฏิบัติงานสายบริหาร
2. รางวัลมี 7 รางวัล
2.1 ผูที่ไดรับการคัดเลือกจะไดรับพระราชทานเข็มพระนามาภิไธยยอ “สธ” จากสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งไดทรงพระกรุณาพระราชทานใหใชเปนตรา
สมาคมฯ
2.2 เกียรติบัตรของสมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศไทย
3. ประเภทรางวัล
3.1 ประเภทผูบริหารโรงเรียน จำนวน 4 รางวัล ไดแก
- ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

1

รางวัล

- ผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง

1

รางวัล

- ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ

1

รางวัล

- ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ

1

รางวัล

-23.2 ประเภทรองผูบริหารโรงเรียน จำนวน 3 รางวัล
- รองผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง

1

รางวัล

- รองผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ

1

รางวัล

- รองผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ

1

รางวัล

4. ผูมีสิทธิ์ไดรับรางวัล
4.1 เปนสมาชิกของสมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศไทยไมนอยกวา 1 ป
4.2 เปนผูปฏิบัติงานในหนาที่ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. หลักเกณฑทั่วไป
5.1 คุณสมบัติเฉพาะตัว การเปนผูมีจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารตามที่คุรุสภากำหนด (อธิบายแยก
รายขอ)
5.2 ผลงาน (ยอนหลัง 3 ป)
5.2.1 ผลงานดีเดนที่สะทอนใหเห็นความสามารถและความคิดสรางสรรคในการบริหารโรงเรียน
5.2.2 ผลงานที่สะทอนให เห็นถึงความรวมมื อระหวางโรงเรียนกับ ชุมชน/เอกชน/องคกรอื่น
ในชุมชน
5.2.3 ผลงานที่สนองตอบพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (อธิบาย
พรอมยกตัวอยางผลงานที่ประสบความสำเร็จเปนรายมาตราอยางนอย 5 มาตรา)
5.2.4 ความสำเร็จในการบริหารและการจัดการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.2.5 ผลงานความสำเร็จของการเรียนภาษาไทยและการสงเสริมการอานตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5.2.6 ผลงานการพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับทักษะแหงศตวรรษที่ 21
5.2.7 ผลงานดีเดนที่ประสบความสำเร็จและไดรับรางวัลอันเปนผลมาจากหนาที่ รับผิดชอบ
บริหารโรงเรียน
5.2.7.1 ผลงานของโรงเรียน
5.2.7.2 ผลงานของผูบริหาร
5.2.7.3 ผลงานครู
5.2.7.4 ผลงานของนักเรียน
5.3 ความสัมพันธกับสมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศไทย
5.3.1 การเปนสมาชิก (เลขที่ และวันที่สมัครสมาชิก)
5.3.2 การให ความรวมมือกับสมาคม ฯ ในการจัดกิ จกรรม หรือรวมกิจกรรมที่เป น
ประโยชนตอสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ
5.4 การรวมกิจกรรมกับโครงการครูดีของแผนดิน (มูลนิธิครูดีของแผนดิน)

6. วิธีการดำเนินการคัดเลือก
6.1 ใหสมาชิกสมาคมฯ เสนอชื่อตนเองพรอมผลงาน และหลักฐานการปฏิบัติงานไปยัง
ดร.บัณฑิต พัดเย็น นายกสมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศไทย
291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ รหัสไปรษณีย 10300
6.2 สมาคม ฯ แตงตั้งคณะกรรมการเปนผูพิจารณาคัดเลือกจากผลงาน และการออกประเมินโดยความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ และ ชุมชน
-37. การรับพระราชทานรางวัล
กำหนดการรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ พรอมเกียรติบัตร สมาคมฯ จะแจงใหทราบภายหลัง

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(ดร.บัณฑิต พัดเย็น)
นายกสมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศไทย

แบบเสนอผลงานเข้ารับการสรรหาผู้บริหารและรองผู้บริหารถานศึกษาดีเด่น
ของ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย
ประจําปี 2565
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ประวัติสวนตัว
1.1 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................
1.2 ขอมูลสวนตัว
1.2.1 เกิดวันที่....เดือน.................พ.ศ.............
1.2.2 อายุ..................ป
1.2.3 ตำแหนงปจจุบนั ..................................................................................
โรงเรียน..............................................................................................
สังกัด......................................................................เขต......................
จำนวนนักเรียน......................คน
1.2.4 เปนสมาชิกสมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศไทย
ตั้งแตวันที่......เดือน..............พ.ศ..............
รวมเวลาเปนสมาชิกสมาคม ฯ.............ป (นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566)
หมายเลขสมาชิก...........
1.2.5 ภูมิลำเนาตั้งอยูบานเลขที่........หมูที่.......ถนน.............ตำบล/แขวง...................
อำเภอ/เขต.................จังหวัด..................รหัสไปรษณีย..................................
โทรศัพท.................................อีเมล.................................................................
1.2.6 เริ่มรับราชการเมื่อวันที่.......เดิอน..................พ.ศ........รวมอายุราชการ.......ป
1.2.7 เปนผูบริหารโรงเรียน
ครั้งที่ 1 วันที่.........เดิอน.......................พ.ศ..............
ชื่อ ที่อยูโรงเรียน...........................................................................................
ครั้งที่ 2 วันที่.........เดิอน.......................พ.ศ..............
ชือ่ ที่อยูโรงเรียน...........................................................................................

-2ครั้งที่ 3 วันที่.........เดิอน.......................พ.ศ..............
ชือ่ ที่อยูโรงเรียน...........................................................................................
ครั้งที่ 4 วันที่.........เดิอน.......................พ.ศ..............
ชื่อ ที่อยูโรงเรียน...........................................................................................
ครั้งที่ 5 วันที่.........เดิอน.......................พ.ศ..............
ชือ่ ที่อยูโรงเรียน...........................................................................................
2. ประวัติการศึกษาตั้งแตเริ่มศึกษา (ใหระบุระดับการศึกษา วิชาเอก /สาขา/ สถานศึกษา/และปที่
สำเร็จการศึกษา)
2.1.........................................................................................................................................................
2.2.........................................................................................................................................................
2.3.........................................................................................................................................................
3. คุณสมบัติเฉพาะตัว (ใหชี้แจงคุณสมบัติเฉพาะตัวตามจรรยาบรรณของครูตามที่คุรุสภากำหนด)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ประวัติการทำงาน (ใหชี้แจงประวัติการทำงานโดยละเอียด)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรม
5.1 ผลงานดีเดนที่สะทอนใหเห็นความสามารถและความคิดสรางสรรคในการบริหารโรงเรียน
5.2 ผลงานที่ สะทอนให เห็น ถึงความรวมมื อระหวางโรงเรีย นกั บชุ มชน /เอกชน/องคกรอื่ น
ในชุมชน
5.3 ผลงานที่ ส นองตอบพระราชบั ญ ญั ติการศึกษา พ.ศ.2542 และที่ แก ไขเพิ่ มเติม (อธิบ าย
พรอมยกตัวอยางผลงานที่ประสบความสำเร็จ เปนรายมาตราอยางนอย 5 มาตรา)
5.4 ความสำเร็จในการบริหารและจัดการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษญกิจพอเพียง

-35.5 ผลงานความสำเร็จ ของการเรีย นภาษาไทยและการส งเสริมการอ านตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5.6 ผลงานการพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับทักษะแหงศตวรรษที่ 21
5.7 ผลงานดีเดนที่ประสบความสำเร็จและไดรับรางวัลอันเปนผลจากหนาที่รับผิดชอบในการ
บริหารโรงเรียน
- ผลงานของโรงเรียน
- ผลงานของผูบริหาร
- ผลงานของครู
- ผลงานของนักเรียน
5.8 ผลงานการรวมกิจกรรมกับโครงการครูดีของแผนดิน มูลนิธิครูดีของแผนดิน
5.9 คำรับรองของผูบังคับบัญชาชั้นตน
ตอนที่ 2 ภาคผนวก

