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โครงการ “ครูดีไมม่ีอบายมุข” ปีการศึกษา 2560 (ปีที่ 7) 

ค าช้ีแจง การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพือ่รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 

“ครูดีไม่มอีบายมุข” เนื่องในวันครูปพีุทธศักราช ๒๕๖๑ 
1. จุดมุ่งหมาย 
 ครูดีไม่มีอบายมุข  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น ๑ - 6 เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติ  บุคลากร
ทางการศึกษา  ที่ไม่มีอบายมุขหรือสามารถลดละเลิกอบายมุข  รวมทั้งสามารถสร้างผลงานที่เป็นการช่วยเหลือให้บุคคล
อ่ืนๆ ลด ละ เลิกอบายมุขได้ 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดเพ่ือรับรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 

3. ประเภทรางวัลเชิดชูเกียรติ 
 3.1 โล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข 
 3.2 เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข 

4. จ านวนรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
รวมทั้งสิ้น ๓๐๐ คน จ าแนกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี ๑ ครูผู้สอน จ านวน ๑๕๐ คน 
 กลุ่มท่ี ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา   จ านวน ๑๐๐ คน 
 กลุ่มท่ี ๓ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน   ๕๐ คน 

 ทั้งนี้ จ านวนผู้ได้รับรางวัลในแต่ละกลุ่มอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

5. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 5.1 เป็นบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนทุกสังกัด 
 5.2 เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติศีล ๕ เป็นปกติในชีวิตประจ าวัน 
 5.3 ไม่เคยยุ่งเก่ียวกับอบายมุข ๖ ตามหลักพุทธธรรมหรือ เคยยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ๖ แต่สามารถเลิกได้
แล้วอย่างเด็ดขาด (ไม่น้อยกว่า ๓ ปี) และ/หรือ เป็นผู้ที่มีผลงานทั้งในและนอกโรงเรียนที่แสดงถึงความต่อเนื่อง 
ในการช่วยเหลือเยาวชน ครอบครัว และชุมชน ให้สามารถ ลด ละ เลิก อบายมุขต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะ เหล้า เบียร์ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และการพนัน (เป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี) 
 5.4 เป็นผู้ที่ไม่เคยรับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุขมาก่อน 
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 การรับรองให้ระบุต าแหน่งของผู้รับรองให้ชัดเจนตรงตามที่ก าหนด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับ 
การพิจารณา 

 ข้อคิดเห็นของผู้ รับรองให้ เขียนด้วยลายมือของผู้ รับรองเอง จะเป็นข้ อมูลส่วนหนึ่ ง 
ในการพิจารณา 

 

6. ขั้นตอนการสมัคร 

 
 6.1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์  www.vitheebuddha.com, www.stopdrink.com และ
www.alcoholsmokefreeschool.com 

 6.2 กรอกใบสมัครให้ครบทุกหัวข้อและไม่ต้องมีภาคผนวกเขียนด้วยลายมือตนเอง (ตัวบรรจง 
อ่านง่าย) พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง 

 6.3 มีบุคคลรับรองในใบสมัคร จ านวน 3 คน ดังนี้ 

 

  

 

 

  6.๓.๑ ประเภทครูผู้สอน ผู้รับรอง ๓ คน ได้แก ่
    คนที่ 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ตนเองท างานอยู่  (ในกรณีที่ต าแหน่งผู้อ านวยการ
หน่วยงานของท่านว่าง ให้ผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้รับรอง)  
    คนที่ 2 เจ้าอาวาส/รองเจ้าอาวาส/ผู้น าทางศาสนาอ่ืนที่โรงเรียนของท่านร่วมท ากิจกรรม 
หรือผู้รับผิดชอบงานคุณธรรมในเขตพ้ืนที่ที่ตนเองท างานอยู่ 
    คนที่ 3 คณะกรรมการสถานศึกษา/องค์กรในท้องถิ่นที่ร่วมกันท ากิจกรรมแก้ปัญหาเหล้า 
บุหรี่อบายมุขอ่ืน ๆ กับโรงเรียน 

  6.3.2 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ. / รอง ผอ.) ผู้รับรอง ๓ คน ได้แก ่
   คนที่ 1 ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีโรงเรียนสังกัด/ผู้มีต าแหน่งเทียบเท่า 
   คนที่ 2 เจ้าอาวาส/รองเจ้าอาวาส/ผู้น าทางศาสนาอ่ืนที่โรงเรียนของท่านร่วมท ากิจกรรม 
หรือผู้รับผิดชอบงานคุณธรรมในเขตพ้ืนที่ที่ตนเองท างานอยู่ 
   คนที่ 3 คณะกรรมการสถานศึกษา/องค์กรในท้องถิ่นที่ร่วมกันท ากิจกรรมแก้ปัญหาเหล้า 
บุหรี่อบายมุขอ่ืน ๆ กับโรงเรียน 

  6.3.3 ประเภทผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับรอง ๓ คน ไดแ้ก่ 

   กรณีเป็นผู้อ านวยการ / รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   คนที่ 1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่เขตพ้ืนที่การศึกษาสังกัด 
   คนที่ 2 ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน 
   คนที่ 3 เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าอาวาส/รองเจ้าอาวาส หรือผู้น าศาสนาอ่ืน ที่หน่วยงานของท่าน
ได้ร่วมท ากิจกรรมแก้ปัญหาเหล้า บุหรี่ การพนัน อบายมุขอ่ืน ๆ หรือคุณธรรม 
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   กรณีเป็นศึกษานิเทศก์/ นักวิชาการ /บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ ผู้รับรอง 3 คน ได้แก่ 
   คนที่ 1 ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สังกัด 
   คนที่ 2 ผู้อ านวยการกลุ่มงานที่สังกัด ในกรณีที่เป็นผู้อ านวยการกลุ่มงานเอง ให้ผู้อ านวยการ
กลุ่มงานอ่ืนในเขตพ้ืนที่เดียวกันรับรอง 
   คนที่ 3 เจ้าอาวาส/รองเจ้าอาวาส หรือผู้น าศาสนาอ่ืน ที่หน่วยงานของท่านได้ร่วมท ากิจกรรม
แก้ปัญหาเหล้า บุหรี่ การพนัน อบายมุขอ่ืน ๆ หรือคุณธรรม 

7. การส่งใบสมัคร 
 7.1 ให้เย็บมุมเอกสารใบสมัครให้แน่นหนา ไม่ต้องจัดท ารูปเล่ม 
 7.2 ไม่ต้องแนบหนังสือน าส่งมาด้วย 
 7.3 ไม่ต้องมีเอกสารประกอบหรือภาคผนวกใด ๆ ทั้งสิ้น 
 7.4 ไม่รับเอกสารที่ส่งตามมาเพ่ิมเติมภายหลัง 
 7.5 ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น  
   จ่าหน้าซอง    ถึง บริษัทวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮาส์ จ ากัด 
     เลขที ่ ๕๐๑/๑  ซอยเดชะตุงคะ  แขวงสีกัน 
     เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๑๐ 

   * ใหว้งเล็บมุมซองว่า ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖0 (ปทีี ่7)  
 7.6 ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕60 หมดเขตรับสมัครวันที่ ๑1 สิงหาคม ๒๕60 (ดูตรา
ประทับไปรษณีย์) 
 7.7 ขอให้ผู้สมัครปฏิบัติตามกติกาข้อก าหนดอย่างเคร่งครัด และโปรดตรวจทานความครบถ้วน 
ของข้อมูลและการเรียงหน้าให้ถูกต้องก่อนจัดส่ง 
 * หลังการพิจารณาแล้วขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
8.  การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโล่/เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข 
 

 8.1 เกณฑ์การคัดกรองขั้นต้นได้แก่ 
  8.1.1 ส่งทันตามก าหนดเวลา (พิจารณาจากวันประทับตราไปรษณีย์) 
  8.1.2 เขียนด้วยลายมือตนเอง 
  8.1.3 ตอบข้อมูลครบถ้วนทุกข้อหรือตามที่ระบุในใบสมัคร 
  8.1.4 มีผู้รับรองตามท่ีก าหนดและครบถ้วน 
  หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะไม่รับพิจารณา 

 8.2 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข/ เกียรติบัตรครูดี  
ไม่มีอบายมุข 
  8.2.1 ผ่านเกณฑ์การคัดกรองขั้นต้น 
  8.2.2 เป็นผู้ประพฤติตนเป็นคนดีไม่มีอบายมุข ๖ หรือเคยดื่มเหล้า เบียร์ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ 
การพนันและอบายมุขข้ออ่ืน แต่ปัจจุบันเลิกแล้วอย่างเด็ดขาดไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
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 8.3 มีผลงานที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน (นักเรียน ครอบครัว ชุมชน และสังคม) ในการลด ละ เลิก 
อบายมุข โดยเน้นเรื่องเหล้า เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด บุหรี่ การพนัน มีผลปรากฏความส าเร็จในการลด ละ 
เลิก อบายมุขอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องในการท าไม่น้อยกว่า ๒ ปี  (หากเป็นผลงานต่อเนื่อง 
ไม่ควรย้อนหลังเกิน ๕ ปี) 

 8.4 ข้อมูลสนับสนุนการพิจารณา 
  8.4.1 แรงบันดาลใจในการด าเนินชีวิตปลอดอบายมุข ทั้งคนที่ไม่เคยยุ่งเกี่ยว และเคยยุ่งเกี่ยวแต่เลิกได้แล้ว 
(ในใบสมัครข้อ 8) 
  8.4.2 การด าเนินชีวิตเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน ชุมชน และสังคมด้านการลด ละ เลิกอบายมุข (ในใบสมัคร
ข้อ 9) 
  8.4.3 ข้อคิดเห็นของผู้รับรองท่ีผู้รับรองเขียนด้วยลายมือตนเอง (ในใบสมัครข้อ 13) 

  ทั้งนี้การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
9.  การประกาศผล 

  ประกาศผลการคัดเลือกทุกประเภทในเดือนพฤศจิกายน ๒๕60 ที่เว็บไซต์  www.vitheebuddha.com 
www.stopdrink.com และ  www.alcoholsmokefreeschool.com 

  ส าหรับผู้ที่ ได้รับ การคัดเลือกรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดี ไม่มีอบายมุข จะมีจดหมายเชิญ 
เพื่อเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการและรับมอบโล่ฯ ที่หอประชุมคุรุสภาในสัปดาห์วันครู และโครงการจะขอความร่วมมือ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดพิธีอีกครั้งในการจัดงานวันครูที่เขตพื้นที่การศึกษาจัดอยู่แล้ว (๑๖ มกราคม ๒๕๖1) 
พร้อมกับผู้ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข 

  *** โดยผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข โครงการจะจัดส่งเกียรติบัตรไปยังส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในส่วนของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
10. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   
ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๗๙ , ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๘๙-๙๐ หรือ   
ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข  รองผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โทร. ๐๘๙ ๖๗๘ ๑๔๙๙ 
น.ส.อภิศา  มะหะมาน  (ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า)  โทร.  ๐๘๙ ๒๗๔ ๘๘๒๔ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ขอขอบคุณที่ท่านได้เป็นส่วนหนึ่ง 

ในการลด ละ เลิก อบายมุข 


