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ท่ี ส.บ.ป.ท. 005/2565 

       26  พฤษภาคม  2565 

เรื่อง   การสรรหาผูบริหารสถานศึกษาดีเดน ประจำป 2565 
 

เรียน   ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา............................................................................... 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1.  โครงการประกาศเกียรติคุณผูบริหารสถานศึกษาดีเดน  จำนวน 1  ฉบับ 

  2.  ประกาศสมาคม ฯ      จำนวน 1  ฉบับ 

  3.  แบบเสนอผลงาน ฯ      จำนวน 1  ชุด 
 

  ดวยสมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศไทย ไดมีโครงการคัดเลือกผูบริหารและ

รองผูบริหารสถานศึกษาดีเดน ประจำป  2565  เพ่ือเขารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณอักษรพระนามาภิไธย

“สธ” โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
 

  1.  เพ่ือเผยแพรเกียรติคุณอันสมควรไดรับการยกยองของบุคลากรสายบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษาใหประจักษแกสาธารณชน 

  2.  เพ่ือเปนเกียรติและศักดิ์ศรีแกผูบริหารและวงศตระกูล 

  3.  เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจใหแกสมาชิกของสมาคม ฯ 

  4.  เพ่ือเปนแบบอยางอันดีงามแกผูบริหารรุนหลัง ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานดวยจิตสำนึก

ในหนาท่ีความรับผิดชอบของตน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือขอความรวมมือจากทานไดโปรดอนุเคราะหประชาสัมพันธแจงผูบริหารและรอง

ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสงแบบเสนอผลงาน 

พรอมท้ังผลงานและหลักฐานการปฏิบัติงานไปท่ี ดร.บัณฑิต  พัดเย็น นายกสมาคมผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาแหงประเทศไทย เลขท่ี  291/1  โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต  เขตดุสิต  

กรุงเทพมหานคร  10300  ภายในวันท่ี 30 กันยายน  2565 
 

  สมาคม ฯ หวังเปนอยางยิ่งวา คงไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดีเชนเคย  จึงขอขอบคุณ

มา ณ โอกาสนี้ 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

      (ดร.บัณฑิต  พัดเย็น) 

    นายกสมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศไทย 

 



 

 

ช่ือโครงการ  โครงการประกาศเกียรติคุณผูบริหารดีเดน ประจำป 2565 

แผนงาน  สมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศไทย 

หัวหนาโครงการ  นายกสมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศไทย 

ผูรับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 

การเริ่มตนและส้ินสุดโครงการ มกราคม  2565 –  มีนาคม  2566 

1.  หลักการและเหตุผล 

  การดำเนินกิจการของสมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศไทย ประกอบดวย

ภารกิจท่ีสำคัญในการสงเสริมพัฒนาการบริหารโรงเรียนหลายดาน  ประการหนึ่งคือการเผยแพรความรูเทคนิควิธี

ใหมๆ ในการบริหารเสนอขาวความเคลื่อนไหว ตลอดจนแนวนโยบายท่ีมีประโยชนในการนำไปใชในการ

ปฏิบัติงาน สวนสำคัญอีกประการหนึ่ง คือกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับสมาชิกของสมาคมฯ ไดแกการสงเสริม

ความสัมพันธระหวางสมาชิก การแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นและประสบการณซ่ึงกันและกัน ตลอดจน    

การยกยองเชิดชูผูบริหารท่ีมีคุณลักษณะและผลงานดีเดน   จัดเปนหนาท่ีสำคัญของสมาคมฯ อยางหนึ่งในการ  

ท่ีจะบำรุงขวัญและกำลังใจใหแกสมาชิก  เปนการเผยแพรเกียรติคุณใหเปนท่ีประจักษตอสาธารณชนตลอดจน

เปนตัวอยางท่ีดีงามแกสมาชิกผูบริหารไดเปนแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตอไป 

  สมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศไทย   ไดกำหนดการคัดสรรผูบริหารดีเดน  

และรองผูบริหารดี เดนเปนประจำทุกป   โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา               

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานเข็มเกียรติคุณพระนามาภิไธยยอ  “ สธ ”     

เพ่ือเปนสิริมงคลแกสมาชิกผูไดรับการคัดเลือก 

2.  วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือเผยแพรเกียรติคุณอันสมควรไดรับการยกยองของบุคลากรสายบริหารโรงเรียน   

    ประถมศึกษาใหประจักษแกสาธารณชน 

2. เพ่ือเปนเกียรติและศักดิ์ศรีแกผูบริหารและวงศตระกูล 

3. เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจใหแกสมาชิกของสมาคมฯ 

4. เพ่ือเปนแบบอยางอันดีงามแกผูบริหารรุนหลัง  ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานดวย

จิตสำนึก ในหนาท่ีและความรับผิดชอบของตน 
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3.  เปาหมาย 

  คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจากสมาคมฯ  เปนผูดำเนินการพิจารณาคัดสรรผูบริหารโรงเรียน 

จำนวน  4  คน  และรองผูบริหารโรงเรียน จำนวน  3  คน  ท่ีเปนสมาชิกของสมาคมฯ   และมีผลงานการบริหาร

ดีเดน  พรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม   ทำประโยชนแกสาธารณชนและเปนท่ียอมรับของคนท่ัวไป   

นอกจากนี้ยังจะไดพิจารณาผูบริหารโรงเรียนในถ่ินทุรกันดารท่ีไมใชสมาชิกของสมาคมฯ  แตทำคุณประโยชน ตอ

วงการศึกษาและชุมชน   เพ่ือนำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ  พิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑของ

สมาคมตอไป 

4.  ทรัพยากร 

  1.   คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก 

2. คณะกรรมการดำเนินการขอพระราชทานและพระราชวโรกาสในการเขาเฝาฯ พระราชทาน

เข็มพระนามาภิไธยยอ   “ สธ “ 

3. สมาชิกสมาคมฯ 

5.  งบประมาณ 

  ใชงบประมาณในการจัดทำของท่ีระลึกและดำเนินการเปนเงินประมาณ  30,000  บาท                   

(สามหม่ืนบาทถวน ) 

6.  ข้ันตอนการดำเนินงาน 

  1.   ประชาสัมพันธใหสมาชิกสมาคมฯ  และบุคคลท่ัวไปรับทราบ 

2. ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 

3. พิจารณาคัดเลือกตัวบุคคล 

4. ดำเนินการขอพระราชทานพระราชวโรกาสเขาเฝาฯ  รับพระราชทานเข็มพระนามาภไิธยยอ     

“ สธ ” 
 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ 

ขอ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 ● ● ● ● ● ●       

2       ● ●     

3         ● ●   

4           ●  

 

 



 

 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  สมาชิกสมาคมฯ  ไดรับขวัญและกำลังใจ เปนเกียรติและศักดิ์ศรีตอตนเองและวงศตระกูล   สำนึก

ในพระมหากรุณาธิคุณและตั้งใจทำงานเพ่ือพัฒนาสังคม และประเทศชาติสืบไป 

******************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ประกาศสมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศไทย 

เรื่อง  การสรรหาผูบริหารดีเดนเพ่ือรับพระราชทานเข็มพระนามาภิไธยยอ “ สธ ” 

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประจำป  2565 

…………………………….. 
 

  ดวย คณะกรรมการบริหารสมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศไทย  ไดมีมติให

สรรหาผูบริหารดีเดนท่ีไดสรางคุณประโยชนในดานการศึกษาใหแกประเทศชาติ  เพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ 

ประจำป 2564  ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1. วัตถุประสงค 

 1.1  เพ่ือเผยแพรเกียรติคุณ และบทบาทหนาท่ีอันดีงามของบุคลากรสายการบริหารการประถมศึกษา

ใหประจักษแกบุคคลท่ัวไป 

 1.2  เพ่ือเปนเกียรติคุณและศักดิ์ศรีแกผูบริหารท่ีปฏิบัติหนาท่ีดวยความวิริยะอุตสาหะ มีผลงานควรแก

การยกยอง และเปนแบบอยางท่ีดี 

 1.3  เพ่ือบำรุงขวัญและกำลังใจใหผูบริหารไดสำนึกในหนาท่ี ความรับผิดชอบของตนในฐานะเปน

ผูปฏิบัติงานสายบริหาร 
 

2.  รางวัลมี  7  รางวัล 

 2.1  ผูท่ีไดรับการคัดเลือกจะไดรับพระราชทานเข็มพระนามาภิไธยยอ “สธ” จากสมเด็จพระกนิษฐา      

ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงไดทรงพระกรุณาพระราชทานใหใชเปนตรา

สมาคมฯ 

 2.2  เกียรตบิัตรของสมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศไทย 

3.  ประเภทรางวัล 

 3.1  ประเภทผูบรหิารโรงเรียน  จำนวน  4  รางวัล  ไดแก 

  - ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  1 รางวัล 

  - ผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง  1 รางวัล 

  - ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ  1 รางวัล 

  - ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  1 รางวัล 
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 3.2  ประเภทรองผูบริหารโรงเรียน  จำนวน  3  รางวัล 

  - รองผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง   1 รางวัล 

  - รองผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ  1 รางวัล 

  - รองผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 1 รางวัล 
 

4.  ผูมีสิทธิ์ไดรับรางวัล 

 4.1  เปนสมาชิกของสมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศไทยไมนอยกวา  1  ป 

 4.2  เปนผูปฏิบัติงานในหนาท่ีผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

5.  หลักเกณฑท่ัวไป 

 5.1  คุณสมบัติเฉพาะตัว  การเปนผูมีจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารตามท่ีคุรุสภากำหนด (อธิบายแยก

รายขอ) 

 5.2  ผลงาน (ยอนหลัง  3  ป) 

  5.2.1 ผลงานดีเดนท่ีสะทอนใหเห็นความสามารถและความคิดสรางสรรคในการบริหารโรงเรียน 

  5.2.2 ผลงานท่ีสะทอนใหเห็นถึงความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน/เอกชน/องคกรอ่ืน   

ในชุมชน 

  5.2.3 ผลงานท่ีสนองตอบพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.  2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (อธิบาย

พรอมยกตัวอยางผลงานท่ีประสบความสำเร็จเปนรายมาตราอยางนอย  5 มาตรา) 

  5.2.4  ความสำเร็จในการบริหารและการจัดการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  5.2.5  ผลงานความสำเร็จของการเรียนภาษาไทยและการสงเสริมการอานตามพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  5.2.6 ผลงานการพัฒนานักเรียนเก่ียวกับทักษะแหงศตวรรษท่ี  21 

  5.2.7 ผลงานดีเดนท่ีประสบความสำเร็จและไดรับรางวัลอันเปนผลมาจากหนาท่ีรับผิดชอบ

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 (เลขท่ี  และวันท่ีสมัครสมาชิก) 

   5.3.2 การใหความรวมมือกับสมาคม ฯ ในการจัดกิจกรรม หรือรวมกิจกรรมท่ีเปน

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 
 

 

 

-3- 

7.  การรับพระราชทานรางวัล 

 กำหนดการรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ พรอมเกียรติบัตร  สมาคมฯ จะแจงใหทราบภายหลัง 

 
   

 

   ประกาศ ณ วันท่ี  26  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 

 

 

 

           (ดร.บัณฑิต  พัดเย็น) 

        นายกสมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบเสนอผลงานเข้ารับการสรรหาผู้บริหารและรองผู้บริหารถานศึกษาดีเด่น 

ของ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย 

ประจาํปี  2565 

 

ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

 1. ประวัติสวนตัว 

  1.1  ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................ 

  1.2  ขอมูลสวนตัว 

   1.2.1  เกิดวันท่ี....เดือน.................พ.ศ............. 

   1.2.2  อายุ..................ป 

   1.2.3  ตำแหนงปจจุบนั.................................................................................. 

            โรงเรียน.............................................................................................. 

            สังกัด......................................................................เขต...................... 

                     จำนวนนักเรียน......................คน 

   1.2.4  เปนสมาชิกสมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศไทย 

           ตั้งแตวันท่ี......เดือน..............พ.ศ.............. 

           รวมเวลาเปนสมาชิกสมาคม ฯ.............ป (นับถึงวันท่ี  31  มีนาคม  2566) 

           หมายเลขสมาชิก........... 

   1.2.5  ภูมิลำเนาตั้งอยูบานเลขท่ี........หมูท่ี.......ถนน.............ตำบล/แขวง................... 

            อำเภอ/เขต.................จังหวัด..................รหสัไปรษณีย.................................. 

            โทรศัพท.................................อีเมล................................................................. 

   1.2.6  เริ่มรับราชการเม่ือวันท่ี.......เดิอน..................พ.ศ........รวมอายุราชการ.......ป 

   1.2.7  เปนผูบริหารโรงเรียน 

    ครั้งท่ี 1 วันท่ี.........เดิอน.......................พ.ศ.............. 

    ชื่อ ท่ีอยูโรงเรียน........................................................................................... 

    ครั้งท่ี 2   วันท่ี.........เดิอน.......................พ.ศ.............. 

    ชือ่ ท่ีอยูโรงเรียน........................................................................................... 
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    ครั้งท่ี 3 วนัท่ี.........เดิอน.......................พ.ศ.............. 

    ชือ่ ท่ีอยูโรงเรียน........................................................................................... 

    ครั้งท่ี 4 วันท่ี.........เดิอน.......................พ.ศ.............. 

    ชื่อ ท่ีอยูโรงเรียน........................................................................................... 

    ครั้งท่ี 5  วันท่ี.........เดิอน.......................พ.ศ.............. 

    ชือ่ ท่ีอยูโรงเรียน........................................................................................... 

 2.  ประวัติการศึกษาตั้งแตเริ่มศึกษา  (ใหระบุระดับการศึกษา วิชาเอก /สาขา/ สถานศึกษา/และปท่ี

สำเร็จการศึกษา) 

     2.1......................................................................................................................................................... 

     2.2......................................................................................................................................................... 

     2.3......................................................................................................................................................... 

 3.  คุณสมบัติเฉพาะตัว (ใหชี้แจงคุณสมบัติเฉพาะตัวตามจรรยาบรรณของครูตามท่ีคุรุสภากำหนด) 

      …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 4.  ประวัติการทำงาน (ใหชี้แจงประวัติการทำงานโดยละเอียด) 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 5.  ผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 

  5.1  ผลงานดีเดนท่ีสะทอนใหเห็นความสามารถและความคิดสรางสรรคในการบริหารโรงเรียน 

  5.2  ผลงานท่ีสะทอนใหเห็นถึงความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน /เอกชน/องคกรอ่ืน    

ในชุมชน 

  5.3 ผลงานท่ีสนองตอบพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (อธิบาย

พรอมยกตัวอยางผลงานท่ีประสบความสำเร็จ เปนรายมาตราอยางนอย 5 มาตรา) 

  5.4 ความสำเร็จในการบริหารและจัดการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษญกิจพอเพียง 
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  5.5 ผลงานความสำเร็จของการเรียนภาษาไทยและการสงเสริมการอานตามพระราชดำริ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  5.6 ผลงานการพัฒนานักเรียนเก่ียวกับทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

  5.7 ผลงานดีเดนท่ีประสบความสำเร็จและไดรับรางวัลอันเปนผลจากหนาท่ีรับผิดชอบในการ

บริหารโรงเรียน 

   - ผลงานของโรงเรียน 

   - ผลงานของผูบริหาร 

   - ผลงานของครู 

   - ผลงานของนักเรียน 

  5.8 ผลงานการรวมกิจกรรมกับโครงการครูดีของแผนดิน มูลนิธิครูดีของแผนดิน 

  5.9 คำรับรองของผูบังคับบัญชาชั้นตน 

     

ตอนท่ี 2  ภาคผนวก 
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