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ประกาศ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศกึษาเอกชน 
เรื่อง การคัดเลือกผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนเพ่ือรับรางวัล 

“สดุดีครูเอกชน” ประจำปี พ.ศ. 2564 
***************************** 

  ด้วยสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทยได้มีมติให้ทำการ
คัดเลือกผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
เพื่อรับรางวัล”สดุดีครูเอกชน” ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา  ยกย่อง เชิดชูเกียรติให้
บุคลากรที่มีความมุ่งมั่นในการให้การศึกษากับเยาวชนด้วยความตั้งใจมาโดยตลอด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.  วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กบัสมาชิกของสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ระดับประเทศ 
 1.2  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสมาชิกของสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ระดับประเทศ 
 1.3  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
2.  รางวัลที่ได้รับ 
 2.1  รางวัลนี้มีช่ือว่า “สดุดีครูเอกชน” ประจำปี พ.ศ. 2564 
 2.2  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับ โล่เกียรติยศ และ เข็มเชิดชูเกียรติ  และเกียรติบัตร 
 2.3 ผู้ที่ได้รางวัลระดับดี จะได้รับ  เกียรติบัตร 
2.3  รางวัลมี 2 ประเภท 
  2.3.1  รางวัลผู้บรหิารมี 36 รางวัล แบง่ตามศึกษาธิการภาคๆละ 2 รางวัล 
  2.3.2  รางวัลครูและบุคลากรมี  54  รางวัล แบ่งตามศึกษาธิการภาคๆละ 3 รางวัล
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3.  คุณสมบัติของผู้ท่ีมสีิทธิได้รับรางวัล 
 3.1  ปัจจุบันดำรงตำแหนง่ ผู้รบัใบอนญุาต ผู้จัดการ ผูอ้ำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ในโรงเรียนเอกชน ในระบบ นอกระบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน และปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชน ในระบบ นอก
ระบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ที่เป็นสมาชิกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 3.2  ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 3.1  ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 30 ปี  และดำรง
ตำแหน่งผู้บริหารไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยการนับเวลาการทำงานสามารถนับต่อเนื่องกันได้โดยไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งใด ไม่
ว่าจะเป็นโรงเรียนเดียวกันหรือต่างโรงเรียนแต่ต้องเป็นโรงเรียนเอกชนหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเท่านั้น 
 3.3  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยเป็นผู้ประพฤติบกพร่องในศีลธรรมอันดี และเป็นผู้ที่            ไม่
เคยต้องโทษจำคุก 
 3.4  เป็นผู้มีความสามารถเป็นที่ยอมรบัในสงัคม โดยมีผูบ้ังคับบัญชารบัรอง 
 
4.  เกณฑ์การคัดเลือก 
 4.1  ผู้บริหารแต่ละโรงเรียนจะคัดเลือกผูม้ีคุณสมบัติตามข้อ 3 เสนอสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และแนบเอกสารหลักฐานตามแบบที่สมาคมคณะกรรมการประสานและสง่เสรมิการศึกษาเอกชน
กำหนด ประกอบด้วย เกณฑ์ 3 ด้าน ดังนี้ 
  4.1.1  ด้านการครองตน (คุณธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ) 
   -  มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา ใจ 

-  มีวินัยในตนเอง สำรวม ระวังความประพฤติ ละเว้นจากอบายมุข 
   -  มีความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ 
   -  มีความซื่อสัตย์สุจริต และจริงใจในการปฏิบัติงาน 
  4.1.2  ด้านการครองคน(คุณลักษณะที่ดีต่อผู้อื่นและสังคม) 
   -  รักเมตตา และเอาใจใส่ต่อศิษย์ ผู้ใต้บงัคับบญัชา เพื่อร่วมงาน และผูบ้ังคับบัญชา 
   -  วางตนเป็นกลาง ใจกว้างยอมรบัฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน โดยเห็นประโยชน์ของ 

    ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
   -  รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพ 
   -  มีลักษณะความเป็นผู้นำในการอนุรกัษ์ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม  

   ภูมิปัญญา สิง่แวดล้อม 
4.1.3  ด้านการครองงาน(การปฏิบัติงาน) 

   -  มีความสามารถทางวิชาการ มีความรู้ ความเข้าใจในสิง่ทีป่ฏิบัติอย่างแทจ้รงิ 
   -  ใฝ่เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าและติดตามความก้าวหน้าของข้อมูลข่าวสาร และข้อมลูทางวิชาการ  

   นำมาพัฒนางานและพัฒนาตนอย่างสม่ำเสมอ 
   -  กระตือรือร้นหาสาเหตุของปญัหาในงาน และหาแนวทางแก้ไขได้ดีอยู่เสมอ 
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   -  วิเคราะห์ พัฒนาและปรับปรงุงานให้มีประสิทธิภาพให้เปน็ที่ยอมรบั 
   -  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม สื่อ เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.2  สมาคมคณะกรรมการประสานและสง่เสรมิการศึกษาเอกชน แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
 
5.  วิธีดำเนินการคัดเลือก 
 1.  ให้โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนที่เป็นสมาชิกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์ข้อ 3 และจัดส่งมาที่ประธานคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือนายกสมาคมการศึกษาเอกชนในจังหวัด ภายในวันที่  10  ธันวาคม 
2563 โดยให้คณะกรรมการระดับจังหวัดที่มีประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเป็น
ประธานตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นก่อน 

2.  ให้ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือนายกสมาคมการศึกษาเอกชน
ในจังหวัด รวบรวมผู้มีคุณสมบัติครบ ส่งนายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายในวันที่  
20  ธันวาคม  2563 (ถ้าเลยกำหนดถือว่าสละสิทธ์ิ)  

3. ให้นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยมีอปุนายก
สมาคมภาคของสมาคมคณะกรรมการประสานและสง่เสรมิการศึกษาเอกชน เป็นประธาน และผู้แทนอื่นๆตามความ
เหมาะสม ในการคัดเลอืก สง่นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายในวันที่  15  
มกราคม  2564 
 4.  หลักเกณฑ์สำหรบัผูบ้รหิาร จะต้องมรีะยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปี และดำรง
ตำแหน่งผูบ้รหิารไม่นอ้ยกว่า 10 ปี (ตามหลักฐานเอกสารแนบ) 
 5.  หลักเกณฑ์สำหรบัครู และบุคลากรทางการศึกษา  จะตอ้งมีระยะเวลาปฏิบัตหิน้าที่เป็นระยะเวลา ไม่น้อย
กว่า 30 ปี (ตามหลักฐานเอกสารแนบ) 
 
 
ที่อยู่สำหรบัสง่เอกสารที่มีคุณสมบัติครบ 
 ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์  คณากูล 
 นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา เลขที่ 46 ถนนเทศบาล 15 
 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จงัหวัดนครราชสีมา 30130 
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6.  การมอบรางวัล “สดุดีครูเอกชน” ประจำปี พ.ศ. 2564 
 6.1  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จะประกาศรายข่ือผู้ที่ได้รับการ คัดเลือกให้
ได้รับรางวัล “สดุดีครูเอกชน” ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยจำแนกตามสำนักงานศึกษาธิการภาค โดยการพิจารณาของ
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ถือเป็นที่สุด  

6.2  การมอบรางวัล “สดุดีครูเอกชน” ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้มอบในจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน   วัน
การศึกษาเอกชน ประจำปี 2564 ส่วนภูมิภาค ตามกำหนดการดังนี้ 

 ภาคใต ้   จังหวัดภูเก็ต  วันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2564 

 ภาคเหนือ  จังหวัดอุตรดิตถ์  วันที่  5-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 ภาคตะวันออก  จังหวัดชลบุรี  วันที่12-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 ภาคกลางและกทม. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร  วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

7.  การตัดสินรางวัล “สดุดีครูเอกชน” ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้ถือคำตัดสินที่คณะกรรมการจากสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน แต่งตั้งเป็นทีสุ่ด หากมีข้อติดขัดประการใดให้อำนาจนายกสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นผู้วินิจฉัยและถือว่าสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่  5  ตุลาคม  2563 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเสฏฐ์  คณากูล) 
นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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บัญชีรายชื่อผู้ท่ีไดร้ับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล  
 “สดดุีครูเอกชน”   ประจำปี พ.ศ. 2564 

สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

โรงเรียน...................................................................................สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัด......... ........................ 

ท่ี ชื่อ-นามสกลุ ประเภท หมายเหต ุ

    

    

 

      ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าถูกต้อง 

 

              ลงช่ือ.................................................. 

           (………………………………………….) 

                    ผูร้ับใบอนุญาต / ผู้อำนวยการโรงเรียน....................................................... 

 

  

สำหรับสถานศึกษา 

ส่งประธานปส.กช./นายกสมาคมฯจังหวัดจังหวัด 
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แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัล “สดุดีครูเอกชน”  
ประจำปี  พ.ศ.  2564 

สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 *********************************** 

ตอนท่ี  1 
1.  ข้อมูลส่วนบุคคล 
ประเภทผูป้ระกอบวิชาชีพ   ครู    ผู้บรหิารสถานศึกษา   บคุลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน 

เลขทีบ่ัตรประชาชน  ---- 
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   

ช่ือ   นาย  นาง  นางสาว..................................................นามสกุล............................................  
NAME……………………………………………………………….SURNAME………………………………………………………… 
เพศ    หญงิ   ชาย  อายุ.................ปี  สถานภาพ   โสด   สมรส    อื่นๆ..................... 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
         ผู้รบัใบอนญุาต     ผู้จัดการ 
         ผู้อำนวยการโรงเรียน   รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
        คร ู    บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน 
ระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพ...................ปี    ระยะเวลาที่ปฎิบัติหน้าที่เป็นผูบ้รหิาร...................ปี 
เฉพาะผูป้ระกอบวิชาชีพครูโปรดระบกุลุม่สาระทีส่อน...............................................ระดบัช้ัน....................... 
วุฒิการศึกษา   
ต่ำกว่าปริญญาตรี.........................สถาบัน.....................................ปีทีจ่บการศึกษา................. 
ปริญญาตรี.........................................สถาบัน........................................................ปีทีจ่บการศึกษา................. 
ป.บัณฑิต...........................................สถาบัน...................................................... ...ปีทีจ่บการศึกษา................. 
ปริญญาโท.........................................สถาบัน........................................................ปีทีจ่บการศึกษา................. 
ปริญญาเอก.......................................สถาบัน...................... ..................................ปีทีจ่บการศึกษา................. 
สถานที่ปฏิบัตงิาน....................................................................................สงักัด................................................ 
เลขที่..........................หมู.่...............แขวง/ตำบล.............................................ถนน.......................................... 
เขต/อำเภอ.............................................จงัหวัด..............................................รหสัไปรษณีย์...... ..................... 
โทรศัพท.์........................................................................โทรสาร...................................................................... 
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
โทรศัพทเ์คลือ่นที่ส่วนตัว............................................................................................. ..................................... 

                                                                                                   /41..................... 
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2.  ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
2.1  ผลงานของผู้ขอรับรางวัล “สดุดีครูเอกชน”  ประจำปี  พ.ศ. 2564 

เขียนสรปุโดยย่อ 
............................................................................................................................. ............................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2  คุณสมบัติและเหตุผลท่ีสมควรไดร้ับรางวัล  “สดุดีครูเอกชน”  ประจำปี  พ.ศ. 2564 
(แต่ละหัวข้อเขียนสรุปโดยย่อไมเ่กิน  3  บรรทัด) 
  2.2.1.  การครองตน (คุณธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ) (พร้อมเอกสารประกอบอ้างองิ) 
เหตผุล 
............................................................................................................................. ............................................ 
......................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.2.2.  การครองคน (คุณลักษณะที่ดีต่อผู้อื่น  และสังคม) (พร้อมเอกสารประกอบอ้างองิ) 
เหตผุล 
................................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................ ............................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.2.3.  การครองงาน (การปฏิบัติงาน) (พร้อมเอกสารประกอบอ้างองิ) 
เหตผุล 
............................................................................................................................. ............................................ 
.................................................................................................................................................. ....................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าเป็นผูม้ีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศ ฯ ทุกประการ 
 
 
     (ลงช่ือ)................................................ผู้ขอรบัรางวัล 
            (................................................) 
            วันที่.........../.............../.............. 
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ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นของผู้บังคับบญัชาขั้นต้นเกีย่วกับคุณลักษณะ คณุสมบัติและผลงานท่ีโดดเด่นของผูข้อรับ
รางวัล “สดุดีครูเอกชน”  ประจำปี  พ.ศ. 2564 
............................................................................................................................. ............................................ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ ................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
     
 
     (ลงช่ือ)................................................ผู้บงัคับบัญชา 
            (................................................) 
         ตำแหนง่.......................................................... 
 

 

 

 

หมายเหตุ : เอกสารที่จะต้องนำสง่ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 

(1)  แบบรายงานประวัติและผลงาน (ตามแบบที่กำหนด) 

(2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา 

(3)  สำเนาใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา 

(4)  สำเนาสมุดประจำตัวผูอ้ำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/คร ูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน  

      หนา้ 1 , 2 , 4 และ 6 พร้อมรบัรองสำเนา 

(5)  สำเนาเกียรติบัตรการอบรมพฒันา 3 ปีย้อนหลัง พร้อมรับรองสำเนา 

(6) สำเนาประกาศเกียรติคุณ หรือภาพถ่ายรางวัลที่ได้รบั 3 ปีย้อนหลัง พร้อมรับรองสำเนา 

 



19 

 

 

 

 

ประกาศ  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
เรื่อง  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัล “ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” 

(Private School Administrators and Teachers of the Year 2020)  ประจำปี  พ.ศ.  2564 
***************************** 

  การดำเนินงานโครงการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่ อรับรางวัล  “ผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชนดีเด่น” (Private School Administrators and Teachers of the Year 2020)   ประจำปี พ.ศ. 2564  
เปิดโอกาสให้สถานศึกษาเอกชนที่เป็นสมาชิกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ได้คัดเลือก
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ด้วยกันเองตามเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล  
“ผู ้บร ิหารและครูโรงเร ียนเอกชนดีเด่น” (Private School Administrators and Teachers of the Year 2020)  
ประจำปี  พ.ศ.  2564  ที่สมาคมฯ กำหนด  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มี
ความมุ่งมั่น  ตั้งใจในการประกอบวิชาชีพด้วยการครองตน  ครองคน  ครองงาน  จนเป็นแบบอย่างของผู้มีจติวิญญาณครู  
รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู ้ประกอบวิชาชีพที่ยังไม่ได้รับการยกย่อง  ได้เร่งพัฒนางานและพัฒนาตนให้
เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหารและครูดี  ทั้งนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและการศึกษาของชาติต่อไป 
1.  วัตถุประสงค์ 
  1.1  เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติ  ผู้บริหารสถานศึกษา / ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาสถานศึกษาเอกชน  ที่มีความประพฤติปฏิบัติตน  เป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน  ครองคนและครองงาน 
  1.2  เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสถานศึกษาเอกชนอื่นๆ 
ได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม 
2.  คุณสมบัติ     คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก  มีดังนี้ 
  2.1  ปัจจุบัน  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2546  หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา 

2.2  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา / ครู และบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษา 
เอกชน  ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่นั้น ๆ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า  3  ปี  นับถึงวันออกประกาศ 
(ตอ้งปฏิบัติหน้าที่ก่อน  วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2560)  
  2.3  ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลครูดีเด่น ของสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริม 
การศึกษาเอกชน  มาก่อน  หรือ  หากเคยได้รับรางวัลมาแล้ว  ต้องมีระยะเวลา  1  ปีข้ึนไป  นับถึงวันออก 
ประกาศ 
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2.4  ไม่เป็นผู้เคยประพฤติเสื่อมเสียศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 
  2.5  ไม่เป็นผู้ประพฤติตนเกี่ยวข้องกับอบายมุข  หรือสิ่งเสพติดจนขาดสติ  หรือแสดงกิริยา 
ไม่สุภาพ  จนเป็นที่รังเกียจของเพื่อนร่วมวิชาชีพ  ชุมชน  หรือสังคมทั้งด้านส่วนตัวและครอบครัว 
  2.6 สถานศึกษาเอกชนต้องเป็นสมาชิกของสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริม 
การศึกษาเอกชน และส่งค่าสมาชิกรายปี เป็นปัจจุบัน 
3.  เกณฑ์การคัดเลือก 
  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบด้วยเกณฑ์ 3 ด้าน ดังนี้ 
  3.1  ด้านการครองตน (คุณธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ) 
        -  มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา ใจ 
        -  มีวินัยในตนเอง สำรวม ระวังความประพฤติ ละเว้นจากอบายมุข 
        -  มีความขยันหมั่นเพียร  อุตสาหะ 
        -  มีความซื่อสัตย์สุจริต  และจริงใจในการปฏิบัติงาน 
        -  เป็นผู้พัฒนาตนเอง  ทันต่อเหตุการณ์  วิทยาการ  ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
           3.2  ด้านการครองคน (คุณลักษณะที่ดีต่อผู้อื่นและสังคม) 
        -  รักเมตตา และเอาใจใส่ต่อศิษย์  ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา 
        -  วางตนเป็นกลาง  ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน  โดยเห็นประโยชน์ 
                              ของส่วนรวมเป็นสำคัญ 
        -  รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพ 
        -  มีลักษณะความเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
                              ภูมิปัญญา  สิ่งแวดล้อม 
  3.3  ด้านการครองงาน (การปฏิบัติงาน) 
        -  มีความสามารถทางวิชาการ มีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่ปฏิบัติอย่างแท้จริง 
        -  ใฝ่เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าและติดตามความก้าวหน้าของข้อมูลข่าวสาร และข้อมูล 
                              ทางวิชาการ นำมาพัฒนางานและพัฒนาตนอย่างสม่ำเสมอ 
        -  กระตือรือร้นหาสาเหตุของปัญหาในงาน และหาแนวทางแก้ไขได้ดีอยู่เสมอ 
        -  วิเคราะห์ พัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพให้เป็นที่ยอมรับ 
        -  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม สื่อ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานได้อย่าง 
                              มีประสิทธิภาพ 
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4.  หลักเกณฑ์และวิธีดำเนนิการคัดเลือก 
ให้โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนทีเ่ป็นสมาชิกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสรมิการศึกษาเอกชน  

ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/
ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ)   จำนวนสถานศึกษาละไม่เกิน  2  คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาเอกชน 
ในสังกัดไม่เกินร้อยละ 15 ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประเภทนั้น ๆ โดย สถานศึกษาดำเนินการคัดเลือก เสนอ
รายช่ือผู้ประกอบวิชาชีพ  ผู้บริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะตามข้อ 2 และ 3  ต่อ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ประกอบวิชาชีพที่สมควรได้รับรางวัล  “ผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชนดีเด่น”(Private School Administrators and Teachers of the Year 2020)   ประจำปี  พ.ศ.  2564  
แล้วจัดเรียงลำดับผู้ได้รับการคัดเลือก  นำเสนอไปยังประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
หรือนายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด ภายในวันที่ 15  ธันวาคม  2563 และประธานคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดหรือนายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด นำเสนอเลขานุการสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายในวันที่  25  ธันวาคม  2563 
 
5.  รางวัล  “ผู้บริหารและครูโรงเรยีนเอกชนดีเด่น” 
(Private School Administrators and Teachers of the Year 2020)   
  ประกอบด้วย  เกียรติบัตร“ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น”  (Private School Administrators 
and Teachers of the Year 2020)  ของสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
 
6.  การประกาศผลผูไ้ด้รับการคัดเลือก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จะประกาศรายข่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ให้ได้รับรางวัล  “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” (Private School Administrators and Teachers of the 
Year 2020)  โดยจำแนกเป็นจังหวัด  ภายในวันที ่  20  มกราคม  2564  การพิจารณาของสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ถือเป็นที่สุด 
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7.  การมอบรางวัล 
  มอบรางวัล  สำหรับผูบ้รหิารในวันการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง คือ 

 ภาคใต ้   จังหวัดภูเก็ต  วันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2564 

 ภาคเหนือ  จังหวัดอุตรดิตถ์  วันที่  5-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 ภาคตะวันออก  จังหวัดชลบุรี  วันที่12-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 ภาคกลางและกทม. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร  วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

  ส่วนครูมอบผ่านผู้บริหารโรงเรียน ณ จุดจัดงานภาคต่าง ๆ 

 

            ประกาศ  ณ  วันที่  5  ตุลาคม  2563 

 

 

              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภเสฏฐ์ คณากูล) 

               นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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บัญชีรายชื่อผู้ท่ีไดร้ับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล “ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” 

(Private School Administrators and Teachers of the Year 2020)  ประจำปี  พ.ศ.  2564 

สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

โรงเรียน....................................................................สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด.......................................................... 

ท่ี ชื่อ-นามสกลุ ประเภท หมายเหต ุ
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

      ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าถูกต้อง 
 
              ลงช่ือ.................................................. 
           (………………………………………….) 
                    ผูร้ับใบอนุญาต / ผู้อำนวยการโรงเรียน....................................................... 
 

สำหรับสถานศึกษา 

ส่งประธานปส.กช./นายกสมาคมฯจังหวัดจังหวัด 
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แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” 

       (Private School Administrators and Teachers of the Year 2020) 

ประจำปี พ.ศ. 2564 

สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
*********************************** 

ตอนท่ี  1 
1.  ข้อมูลส่วนบุคคล 
ประเภทผูป้ระกอบวิชาชีพ   ครู    ผู้บรหิารสถานศึกษา   บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน 
เลขทีบ่ัตรประชาชน  ---- 
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
ช่ือ   นาย  นาง  นางสาว..................................................นามสกุล..................................... ....... 
NAME……………………………………………………………….SURNAME………………………………………………………… 
เพศ    หญงิ   ชาย  อายุ.................ปี  สถานภาพ   โสด   สมรส    อื่นๆ...................... 
ตำแหน่งปจัจบุัน 
         ผู้รบัใบอนญุาต    ผูจ้ัดการ 
         ผู้อำนวยการโรงเรียน    รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
        คร ู     บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน 
ระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพ...................ปี    (ระยะเวลาในตำแหน่งที่ขอรับรางวัล) 
เฉพาะผูป้ระกอบวิชาชีพครูโปรดระบกุลุม่สาระทีส่อน...............................................ระดบัช้ัน....................... 
วุฒิการศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตรี.........................สถาบัน.....................................ปีทีจ่บการศึกษา................. 
ปริญญาตรี.........................................สถาบัน...................................... ..................ปีทีจ่บการศึกษา................. 
ป.บัณฑิต...........................................สถาบัน.........................................................ปีทีจ่บการศึกษา................. 
ปริญญาโท.........................................สถาบัน........................................................ปีทีจ่บการศึกษา................. 
ปริญญาเอก.......................................สถาบัน........................................................ปีทีจ่บการศึกษา................. 
สถานที่ปฏิบัตงิาน....................................................................................สงักัด............................................. ... 
เลขที่..........................หมู.่...............แขวง/ตำบล.............................................ถนน.......................................... 
เขต/อำเภอ.............................................จงัหวัด.............................................รหสัไปรษณีย์....... .....................  
โทรศัพท.์........................................................................โทรสาร.................................................................... 
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
โทรศัพทเ์คลือ่นที่ส่วนตัว.................................................................................................................................. 
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2.  ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
2.1  ผลงานของผู้ขอรับรางวัล  “ผูบ้ริหารและครูโรงเรยีนเอกชนดีเด่น”  (Private School Administrators and 
Teachers of the Year 2020) เขียนสรุปโดยย่อ 
............................................................................................................................................................. ............. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2  คุณสมบัติและเหตุผลท่ีสมควรไดร้ับรางวัล  “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น”  (Private School 
Administrators and Teachers of the Year 2020)  (แต่ละหัวข้อเขียนสรุปโดยย่อไมเ่กิน  3  บรรทัด) 
 2.2.1.  การครองตน (คุณธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ) 
เหตผุล 
......................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................. ........................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.2.2.  การครองคน (คุณลักษณะที่ดีต่อผู้อื่น  และสังคม) 
เหตผุล 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.2.3.  การครองงาน (การปฏิบัติงาน) 
เหตผุล 
............................................................................................................................. ............................................ 
......................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าเป็นผูม้ีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศ ฯ ทุกประการ 
 
 
     (ลงช่ือ)................................................ผู้ขอรบัรางวัล 
            (................................................) 
            วันที่.........../.............../.............. 



26 

 

ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นของผูบ้ังคับบัญชาข้ันต้นเกี่ยวกบัคุณลักษณะ คุณสมบัติและผลงานที่โดดเด่นของผู ้

     ขอรับรางวัล “ผู้บริหารและโรงเรียนเอกชนดีเด่น”  (Private School Administrators  

             and Teachers of the Year 2020) 

............................................................................. ............................................................................................ 

................................................................................................................................................................... ...... 

............................................................................................................................. ............................................ 

............................................................................... .......................................................................................... 

........................................................................................ ................................................................................. 

............................................................................................................................. ............................................. 

      

(ลงช่ือ)................................................ผู้บงัคับบัญชา 

            (................................................) 

         ตำแหนง่.......................................................... 
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ประกาศ  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

เรื่อง การคัดเลือกผู้รับรางวัลเข็มสดุดีทองคำ ผู้ทำคณุประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน 
ประจำปี  พ.ศ. 2564 

*************************** 
 ด้วยสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการการคัดเลือกผู ้ร ับรางวัล             
เข็มสดุดีทองคำ ผู ้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อเสริ มสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมของบุคลากรภายในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดต่างๆ โดยแบ่งออกเป็นตามภูมิภาค ที่ทำคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาเอกชน มี
ผลงานยอดเยี่ยมเป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับจากบุคคลในวิชาชีพและสังคม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และเปน็การยกย่องเชิดชูเกียรติผูท้ำคุณประโยชน์ต่อ
การศึกษาเอกชน มีผลงานยอดเยี่ยมเป็นแบบอย่างที่ดี และยอมรบัจากบุคคลในวิชาชีพและสงัคม 
 1.2 เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผูป้ระกอบวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 
2. รางวัลท่ีได้รับ 
 ผู้ได้รับรางวัลเข็มสดุดีทองคำ ผูท้ำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน จะได้รบั 

1) เข็มทองคำ 
2) เกียรตบิัตรประกาศเกียรติคุณ 

3. คุณสมบัติของผู้มสีิทธิ์ได้รับรางวัล 
 ผู้เสนอขอรบัรางวัล มีคุณสมบัติดังนี ้

1) เป็นข้าราชการสงักัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัตหิน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
1.1) ภาคกลาง   17  จังหวัด 
1.2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 
1.3) ภาคใต้   14 จังหวัด 
1.4) ภาคตะวันออก   8 จังหวัด 
1.5) ภาคเหนือ   17  จังหวัด 

2) ปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
3) ไม่เคยได้รับรางวัลเข็มสดุดีทองคำ ผูท้ำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน มาก่อน 
4) สร้างคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาเอกชน และดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีเป็นแบบอย่างได้ เป็นที่

ยอมรบัจากบุคคลในวิชาชีพและสงัคม 
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5) ไม่เคยกระทำความเสือ่มเสียใด ๆ อันเป็นการบกพร่องในศีลธรรมอันดี และศักดิ์ศรีแหง่วิชาชีพ 
4.หลักเกณฑ์การพิจารณา 
 4.1 ด้านการปฏิบัติตน 
 - เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 - เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพ 
 4.2 ด้านการปฏิบัติงาน 
 - เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน เป็นที่ยอมรบัจากบุคคลในวิชาชีพและสงัคม 
 - เป็นผู้มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ ทำงานเพือ่สงัคมและส่วนรวม เสียสละ ขยันอดทน 
 4.3 ผลงาน 
 - เป็นผู้มผีลดเีด่นเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป 
5. การสมคัร 
  ผู้มีความประสงค์ส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเข็มสดุดีทองคำ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ
การศึกษาเอกชน ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  ส่งรายงานประวัติและผลงาน ตามแบบที่กำหนดแนบท้าย
ประกาศ ไปยังประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัด ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 
6. วิธีดำเนินการคัดเลือก 
 1. คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด พิจารณาคัดเลือกจากผลงานตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาทีก่ำหนด ให้เหลือ 1 คน และส่งรายงานประวัติและผลงานของผู้ทีร่ับคัดเลือกให้นายกสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม  2563 
 2. สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพจิารณาคัดเลือกจาก
ผลงานที่สมาคมคณะกรรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนำส่ง ตามหลกัเกณฑท์ี่กำหนดให้เหลอืผู้ได้รบั
รางวัลเข็มสดุดีทองคำ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามสัดส่วนดังนี ้  
 2.1 ภาคกลาง    จำนวน  3  คน      

2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จำนวน 3 คน 
 2.3 ภาคใต้    จำนวน 2 คน 
 2.4 ภาคตะวันออก   จำนวน 2 คน 
 2.5 ภาคเหนือ    จำนวน  3 คน   
7. การประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 
 สมาคมคณะกรรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะประกาศรายช่ือที่ได้รบัรางวัลเข็มสดุดีทองคำ 
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายในวันที่ 30 มกราคม 2564 
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8. การมอบรางวัล 

 สมาคมคณะกรรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลเข็มสดุดีทองคำ 
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันการศึกษาเอกชนที่จัดข้ึนในแต่ละภาค ประจำปี พ.ศ. 
2564    
     

ประกาศ ณ วันที่  5 ตุลาคม 2563 

 

    

 

                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล) 

      นายกสมาคมคณะกรรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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 รูปภาพ 

หน้าตรง 

ขนาด 1 น้ิว 

จ านวน 1 รูป 

แบบรายงานประวัติและผลงาน 

 เสนอพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลเขม็สดุดีทองคำ ผู้ทำคณุประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน  

ประจำปี พ.ศ.2564 

________________________________________________________________________________ 

ประวัติส่วนตัว  

1.ช่ือ (นาย , นาง , นางสาว).............................................   นามสกลุ.......................................................    

เลขทีป่ระจำตัวประชาชน - - - -   

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ                  

ออก ณ วันที่.............................................   หมดอายุ ณ วันที่......................................................................    

2.เกิดวันที่...................เดือน..................................  พ.ศ..........................................   ปัจจบุันอายุ..............ปี  

ที่อยู่ปจัจบุันเลขที่.................ถนน....................................   ตำบล/แขวง.................................... .....................     อำเภอ / 

เขต..................................   จังหวัด............................................    รหัสไปรษณีย์.............................    

โทรศัพท.์...............................โทรศัพทเ์คลื่อนที่.....................................โทรสาร......... ......................................    

E-Mail Adress :…………………………………………………………………………………. 

3. วันที่เริ่มปฏิบัติงานวันที่................................   เดือน.........................................พ.ศ.................... ............   

ประสบการณ์ในวิชาชีพ รวมเป็นเวลา..........................   ปี  ตำแหน่งปจัจบุัน..................................... ..........    

4. หน่วยงานปัจจุบัน.......................................................................................................... ............................     

ตั้งอยู่เลขที่.....................   ถนน...........................................   ตำบล/แขวง...................................................     

อำเภอ / เขต.......................................   จังหวัด ............................ ......................   รหสัไปรษณีย์.................    

โทรศัพท.์...................................   โทรสาร......................................   E-Mail ………………………………………….   
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5. ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา ปีที่สำเรจ็การศึกษา สถาบัน 

   

   

   

   

6. ประวัติการทำงาน (ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงปจัจบุัน)  

วัน-เดือน-ป ี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน 

   

   

   

   

7. ประวัติการพฒันาวิชาชีพ ( 3 ปี ย้อนหลัง )  

วัน-เดือน-ป ี หลักสูตร หน่วยงานที่จัด 
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8. ประวัติผลงานและรางวัล ( 3 ปี ย้อนหลงั )  

วัน-เดือน-ป ี รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 
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ผลการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน 

 1.  ด้านการปฏิบัติตน 

  1.1) เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ีตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

....................................................................................................................................................................... .......................

........................................................................................................................ ......................................................................

........................................................................................................................................................................ ......................

............................................................................................................. .................................................................................

.............................................................................................................. 

 1.2) เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม และซื่อสัตย์สจุริตต่อวิชาชีพ                

............................................................................................................................. .................................................................

.................................................................................................................................................................................. ............

....................................................................................................................... .......................................................................

........................................................................ ................................................................................................................. .....

.............................................................................................................. 

2.  ด้านการปฏิบัติงาน    

2.1) เป็นผูท้ำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน เป็นที่ยอมรบัจากบุคคลในวิชาชีพและสงัคม  

.............................................................................................................................................................. ................................

................................................................................................... ...........................................................................................

..................................................................................................................................................................... .........................

...................................................................................................................... ........................................................................

..............................................................................................................             

2.2) เป็นผูม้ีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ท างานเพื่อสังคมและส่วนรวม เสียสละ ขยันอดทน  

......................................................................................... .....................................................................................................

........................................................................................................................................................... ...................................

............................................................................................................ ..................................................................................

............................................................................................................................................................ ..................................

................................................................................................. ............     
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3.  ผลงาน 

เป็นผู้มีผลงานดเีด่น เป็นที่ประจกัษ์แก่บุคคลทั่วไป 

................................................................................................................................................................................ ..............

............................................................................................................................. .................................................................

................................................................................................................................................................................. .............

...................................................................................................................... ........................................................................

.............................................................................................................. 

           

ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า  มีคุณสมบัตเิหมาะสมตามประกาศการคัดเลอืกคัดเลือกผู้รบัรางวัลเข็มสดุดีทองคำ ผู้ทำ

คุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ.2563 และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจรงิทุก 

ประการ  

ลงช่ือ…………………………………………………ผู้เสนอ   

                                                                      (..................................................)                                      

                                                                ตำแหน่ง...........................................       

                                                              วันที่................  /.................. /................     
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คำรับรองและผลการพิจารณาของประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................... ..............      

ประธานคณะกรรมการประสานและสง่เสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด...........................พรอ้มด้วยคณะกรรมการ คัดเลือก
ผลงานได้พิจารณาผลงานของ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................                        
ขอรับรองว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมตามประกาศฯ  สมควรได้รับรางวัลเข็มสดุดีทองคำ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ การศึกษา
เอกชน ประจำปี พ.ศ.2563  และมีคุณสมบัติโดดเด่นสมควรได้รับรางวัลคือ  
............................................................................................................................. .................................................................
.......................................................................................................................................... ....................................................
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. .................................................................
.................................................................................................................................................. ............................................
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................
........................................................................................ ...................................................................................................... 
 
 
               ลงช่ือ....................................................     

(...............................................................)  
ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด............................ 

                                                                            วันที่.........  /........... / .......... 

 

หมายเหตุ :  เอกสารทีจ่ะต้องนำส่งจำนวน 1 ชุด ประกอบดว้ย   

(1)  แบบรายงานประวัติและผลงาน (ตามแบบที่กำหนด)   

(2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา   

(3)  สำเนาใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา  

(4)  สำเนาเกียรติบัตรการอบรมพฒันา 3 ปีย้อนหลัง พร้อมรับรองสำเนา   

(5)  สำเนาประกาศเกียรติคุณ หรอืภาพถ่ายรางวัลที่ได้รับ  3 ปีย้อนหลงั พร้อมรบัรองสำเนา  
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ประกาศ  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนเอกชนรบัรางวัลนักเรียนผู้สรา้งชื่อเสียงระดับประเทศ 

ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

  ด้วยสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียน

เอกชน เป็นผู้รบัรางวัลนักเรียนผู้สร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียนเอกชน ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔โดยมี 

วัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง ช่ืนชมนักเรียนผูม้ีความรู้ความสามารถมีผลงานยอดเยี่ยมในระดับประเทศด้านต่าง ๆ ดังนี้  ๑) 

ด้านวิชาการ (ภาษา,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์)  ๒) ด้านความคิดสร้างสรรค์  ๓) ด้านผู้นำ   ๔) ด้านศิลปะ ๕) ด้านดนตรี  

๖) ด้านกีฬา และ ๗) ด้านอื่น ๆ   ทั้งนี้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านใดด้านหนึ่ง ดังที่กล่าวมา ทัง้ประเภทบุคคล

หรือประเภททมี ซึ่งเป็นผู้มผีลงานยอดเยี่ยมได้รับรางวัลจากการคัดเลือก การแข่งขันหรอืประกาศยกย่องเป็นที่ยอมรบัใน 

ระดับประเทศ  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑. วัตถุประสงค์  

๑.๑ เพื่อประกาศยกยอ่งเชิดชูเกียรตินักเรียนผู้สร้างช่ือเสียงระดับประเทศ ที่มผีลงานยอดเยี่ยมเป็นแบบอย่างที่

ดีและยอมรับจากบุคคลและสังคม  

๑.๒ เพื่อสร้างความมั่นใจ เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ความภาคภูมิใจแก่ นักเรียน ครอบครัว รวมถึงผู้มสี่วน

เกี่ยวข้อง 

  ๑.๓ เพื่อเป็นรปูแบบในการพฒันาเดก็ เยาวชนที่มีคุณภาพต่อไป  

๒. รางวัลท่ีได้รับ  

  ผู้ได้รับรางวัล จะได้รับ  

๑) โล่รางวัล  

๒) เกียรตบิัตรประกาศเกียรติคุณ    
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๓. คณุสมบัติของผู้มสีิทธิ์ได้รับรางวัล  

ผู้เสนอช่ือและนกัเรียนขอรบัรางวัล มีคุณสมบัติดังนี้  

๑) ผู้เสนอช่ือมสีถานภาพเป็นสมาชิกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน   

๒) นักเรียนผู้ถูกเสนอช่ือต้องมีคุณสมบัติ   

-  เป็นนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓        

-  เป็นผู้มีความสามารถพิเศษในด้านดังกล่าว มีผลงานระดับยอดเยี่ยม เป็นผู้ได้รบัรางวัลจากการ

คัดเลือก การแข่งขันหรือประกาศยกยอ่ง เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ    

๔. หลักเกณฑ์การพิจารณา ผู้รับรางวัล  

๑) ด้านการปฏิบัติตน  นักเรียนเป็นผูม้ีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรม และซื่อสัตย์สจุริต มจีิตสาธารณะ เพื่อสงัคมและสว่นรวม เสียสละ และเป็นผู้มีความขยันอดทน มีความ 

รับผิดชอบ  

  ๒)  ด้านความรู้  มีผลการเรียนในระดับการศึกษาช่วงช้ันปัจจุบัน อยู่ในเกณฑ์ดี  

  ๓)  ผลงานความสามารถพเิศษเฉพาะด้าน  เป็นผู้มผีลงานยอดเยี่ยม ได้รับรางวัลหรอืเป็นตัวแทน ระดับประเทศ 

มีผลงานเป็นทีป่ระจักษ์แกบุ่คคลทั่วไป  

๕. การสมัครเขา้รับรางวัล  

  โรงเรียนหรือผู้มีความประสงค์เสนอช่ือ ใหส้่งแบบเสนอช่ือพร้อมผลงาน เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล

นักเรียนผู้สร้างช่ือเสียงระดบัประเทศ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลกัเกณฑ์ที่กำหนด  ดำเนินการสง่

รายงานประวัติและผลงานตามแบบทีก่ำหนดแนบท้ายประกาศไปยังประธานคณะกรรมการประสานและสง่เสรมิ

การศึกษาเอกชนจังหวัด โรงเรียนละ ๑ คน หรือ ๑ ทีม ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม 2563  

๖. วิธีดำเนินการคัดเลือก  

  ๑.) คณะกรรมการประสานและสง่เสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงานตาม 

หลักเกณฑก์ารพจิารณาทีก่ำหนด ให้เหลือ ๑ คน หรือ ๑ ทีม และสง่เอกสารรายงานประวัติและผลงานของผู้ที่รบั

คัดเลือก สง่ไปยงั สมาคมคณะกรรมการประสานและสง่เสรมิการศึกษาเอกชน เพื่อรับรางวัลระดับจังหวัด รวม ๗๗ 

จังหวัด ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๖๓   
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  ๒.) สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพจิารณา ตรวจสอบ

ทบทวนผลงานที่คณะกรรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวัดนำสง่ ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด พจิารณา

ให้ได้ผู้ได้รับรางวัลนักเรียนผูส้ร้างช่ือเสียงระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ ของทกุจงัหวัด จำนวน ๗๗ รางวัล และ

พิจารณาผลงานในระดบัตรวจราชการสว่นกลางและสว่นภูมภิาค เขตตรวจราชการละ ๑ คน เพื่อเชิดชูเกียรติของ

นักเรียนผู้รบัรางวัลระดับจังหวัดต่อไป 

๗. การประกาศผลผูไ้ด้รับการคัดเลือก  

  สมาคมคณะกรรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะประกาศรายช่ือที่ได้รบัรางวัลนักเรียน ผู้สร้าง

ช่ือเสียงระดบัประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดบัจงัหวัดและระดบัเขตตรวจราชการ ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔  

๘. การมอบรางวัล  

  สมาคมคณะกรรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบประกาศเกียรติคุณและโลร่างวัลนกัเรียน 

ผู้สร้างช่ือเสียงระดบัประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของผู้ได้รับคัดเลือกระดับจังหวัดและระดับเขตครวจราชการ ในวัน

การศึกษาเอกชนที่จัดข้ึนในแต่ละภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔    

         

       ประกาศ ณ วันที่  ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  

     

  

                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล)  

                 นายกสมาคมคณะกรรรมการประสานและสง่เสรมิการศึกษาเอกชน  
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   แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลนักเรียนโรงเรยีนเอกชน 

   รางวัลนักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

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

ตอนท่ี  ๑   ข้อมูลส่วนบุคคล 

๑.๑ ช่ือ ................................................................นามสกุล.........................................................................     

      NAME……………………………………………………SURNAME……....……………….……………………………........ 

๑.๒  เลขที่บตรัประชาชน  - - - -   

๑.๓  เพศ    หญิง   ชาย  อายุ....................ปี  นักเรียนระดับช้ัน........................................................ 

   โรงเรียน/สถาบัน................................................................อำเภอ.......... ............................................ 
   จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท.์......................... 

๑.๔  เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ          

  ด้านวิชาการ (ภาษา,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์)    
  ด้านผู้นำ             
  ด้านความคิดสร้างสรรค์                               
  ด้านศิลปะ          
  ด้านดนตรี       
  ด้านกีฬา          
  ด้านอื่น ๆ ..............................................................................................................................    

(ประเภททมี จัดทำข้อมลูทกุคน) 
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ตอนท่ี ๒.  ผลการเรยีน ผลงานท่ีเกิดจากการความสามารถพเิศษ   

๒.๑ ด้านการปฏิบัติตน 

............................................................................................................................. ...................................................... 

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

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

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

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

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

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

 ๒.๒  ดา้นความรู้    

................................................................................... ................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

๒.๓  ผลงานความสามารถพเิศษเฉพาะด้าน    

.................................................................................................................................. ................................................. 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………….........……………………………………  
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ตอนที่  ๓   ความคิดเห็นของผูบ้รหิารโรงเรียน / สถาบันเกีย่วกับคุณลักษณะ คุณสมบัติและผลงานที่โดดเด่นของ 

     ผู้ขอรับรางวัล  

.................................................................................................................................................................................... ..........

..............................................................................................................................................................................................

. ........................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................... ..........

.................................................................................................... ..........................................................................................

........ ............................................................................................................................................................. ....................... 

....................................................................................................................................................................... ....................... 

................................................................................................................................................................. ............................. 

..............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... ........................................ 

................................................................................................................................................................ .............................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... .......................................

...................................................................................................................................................... ........................................ 

......................................................................................................................................................... ..................................... 

..............................................................................................................................................................................................  

 

(ลงช่ือ)................................................ผู้บริหารโรงเรียน                

     (......................................................)           

      ตำแหน่ง................................................................. 

 

 




