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โครงการ “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2560 (ปีที่ 2) 

ค าช้ีแจง การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพือ่รบัโล่ประกาศเกียรติคุณ 

“โรงเรียนดีไมม่ีอบายมขุ” เนื่องในวันครูปีพุทธศักราช ๒๕๖1 
 จุดมุ่งหมาย 

 โรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข  เป็นโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ (สคล.) ร่วมกับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย (มจร.) ส ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  (สสส.) และเครือข่ำยครูดี ไม่มีอบำยมุข รุ่น  ๑  - 6 เป็นกำรต่อยอดพัฒนำ 
จำก “ครูดีไม่มีอบำยมุข”เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนในกำรกำรช่วยเหลือให้บุคคล  
ที่ เกี่ยวข้องกับกับโรงเรียนได้  ลด ละ เลิกอบำยมุขได้  และยกย่องโรงเรียนให้ เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อโรงเรียนอ่ืน 
ซึ่งยังเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำชำติหรือปฏิรูปกำรศึกษำในปัจจุบัน 

 กลุ่มเป้าหมาย 

 โรงเรียนทั่วประเทศในสังกัดต่างๆ 

 ประเภทรางวัลเชิดชูเกียรติ 

 โล่ประกำศเกียรติคุณโรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข พร้อมป้ำยโรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข 

 คุณสมบัติโรงเรียนที่สมัคร 

 1. เป็นโรงเรียนทั่วไปในทุกระดับกำรศึกษำ ทุกสังกัด 
 2. มีนโยบำย จุดเน้นกำรด ำเนินงำนเป็นโรงเรียนปลอดอบำยมุข 
 3. มีผลงำนที่สร้ำงสรรค์ เพ่ือกำรป้องกันและลดปัญหำอบำยมุข โดยเน้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด                        
บุหรี่ กำรพนัน และหวยใต้ดิน (สำมำรถท ำครอบคลุมถึงอบำยมุข ๖ ได้) และมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องและ 
ประสบควำมส ำเร็จส่งผลให้บุคลำกรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีข้ึนอย่ำงชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
 4. ไม่เคยรับโล่ประกำศเกียรติคุณ “โรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข” มำก่อน 

 การรับสมัคร 
 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.vitheebuddha.com 
  www.stopdrink.com 
  www.alcoholsmokefreeschool.com 
 2. กรอกใบสมัครให้ครบทุกหัวข้อ ไม่ต้องมีภาคผนวก โดยเขียนด้วยลายมือตนเอง (ตัวบรรจงอ่านง่าย/ 
  มีผลต่อการพิจารณา) 
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 ๓. มีบุคคลรับรองใบสมัคร จ านวน ๕ คน  ดังนี้ 
 คนที่ 1 ผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีโรงเรียนสังกัด 
 คนที ่2 ผู้น ำศำสนำต่ำง ๆ ที่โรงเรียนร่วมกิจกรรม / ผู้น ำในท้องถิ่นที่ร่วมกับโรงเรียนขับเคลื่อนงำน/ 
  กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำอบำยมุขต่ำง ๆ 
 คนที่ ๓ กรรมกำรสถำนศึกษำ  
           คนที่ ๔ ผู้ปกครองนักเรียนที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจำกปัญหำอบำยมุขโดยเน้นเรื่องเครื่องดื่ม 
  แอลกอฮอล์ บุหรี่ กำรพนันจำกกิจกรรมของโรงเรียน 
 คนที่ ๕ ประธำน/กรรมกำรนักเรียนในโรงเรียน หรือนักเรียนที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทำงท่ีดี 
  จำกปัญหำอบำยมุขท่ีโรงเรียนได้ด ำเนินกำร 
 4. การส่งใบสมัคร 

  4.1 ส่งทำงไปรษณีย์เท่านั้น 
  4.2 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสารในกรณีการส่ง ดังนี้ 
   - ส่งด้วยตนเอง หรือฝำกผู้ใดมำส่ง 
   - ไม่รับเอกสำรที่ส่งทำงโทรสำร 
   - ไม่รับเอกสำรที่ส่งทำงอีเมล์ 

  จ่ำหน้ำซองถึง   
 บริษัทวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮาส์ จ ากัด 

ที่อยู่  ๕๐๑/๑  ซอยเดชะตุงคะ  แขวงสีกัน 
เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๑๐ 

วงเล็บมุมซองว่ำ โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ 2) ปกีารศึกษา ๒๕๖๐ 

 4.3 ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕60 หมดเขตรับสมัครวันที่ ๑1 สิงหาคม ๒๕60 
  (ดูตราประทับไปรษณีย์) 

หลังการพิจารณาแล้วขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” 

 ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตำม เกณฑ์ที่ก ำหนด 
และมีคุณภำพกำรด ำเนินงำนป้องกันแก้ไขปัญหำอบำยมุขในโรงเรียน ที่เน้นประโยชน์ต่อบุคลำกรในโรงเรียน นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน จำกกำรที่ปัญหำด้ำนอบำยมุขลดลง โดยเน้นเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ กำรพนัน หวยใต้ดิน 
โดยมีเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้ 
 1. เกณฑ์กำรคัดกรองขั้นต้นได้แก ่
  1.1 ส่งทันตำมก ำหนดเวลำ (พิจำรณำจำกวันประทับตรำไปรษณีย์) 
  1.2 เขียนด้วยลำยมือตนเอง และลงลำยมือชื่อชัดเจน 
  1.3 ตอบข้อมูลครบถ้วนทุกข้อหรือตำมที่ระบุในใบสมัคร 
  1.4 มีบุคคลรับรองตำมท่ีก ำหนดและครบถ้วน 
  1.5 ไม่เคยรับรำงวัลโล่ประกำศเกียรติคุณ “โรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข” มำก่อน 
 2. ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดกรองขั้นต้น 
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 3. มีคุณสมบัตติำมที่ก ำหนด 
 4. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรในโรงเรียนทุกคนไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับอบำยมุขโดยเน้นกำรดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทุกชนิด สูบบุหรี่ เล่นกำรพนัน และหวยใต้ดินในโรงเรียนหรือท ำได้ครอบคลุมอบำยมุข ๖ อย่ำงน้อยร้อยละ 80 
 5. กำรจัดงำนหรือกิจกรรมต่ำงๆ ทุกประเภทภำยในโรงเรียน ทั้งที่โรงเรียนจัดเอง หรือร่วมกับองค์กรอ่ืน หรือ
บุคคลภำยนอกขอใช้สถำนที่ของโรงเรียน ต้องปลอดอบำยมุขโดยเน้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด บุหรี่และกำรพนัน 
 6. มีผลงำนที่สร้ำงสรรค์เป็นประโยชน์ต่อกำรลด  ละ เลิกอบำยมุขโดยเน้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด บุหรี่  
กำรพนัน และหวยใต้ดินหรือครอบคลุมอบำยมุข ๖ ผลงำนมีคุณลักษณะดังนี้ 
   6.๑ เป็นผลงำนย้อนหลัง ไม่เกิน ๕ ปี 
 6.2 ครอบคลุมทั้งด้ำนป้องกัน และลด ละ เลิกอบำยมุข โดยเน้นเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ทุกชนิด บุหรี่  
  กำรพนัน และหวยใต้ดิน (สำมำรถท ำครอบคลุมอบำยมุข ๖) 
 6.3 มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบทั้งโรงเรียน 
 6.4 มีกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องอย่ำงน้อย ๒ ปี ถึงปัจจุบัน 
 6.5 มีผลส ำเร็จปรำกฏตรงตำมกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งบุคลำกรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง 
  และชุมชน อย่ำงชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 7. ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
 7.1 แรงบันดำลใจ (ในใบสมัครข้อ 4) 
 7.2 แนวทำงกำรส่งเสริม พัฒนำ หรือคงควำมเป็น “โรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข” (ในใบสมัครข้อ 8) 

  ทั้งนี้การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 การประกาศผล 
 ประกำศผลกำรคัดเลือกทุกประเภทในเดือนพฤศจิกายน ๒๕60 ที่เว็บไซต์  www.vitheebuddha.com 
www.stopdrink.com และ www.alcoholsmokefreeschool.com 

 ส าหรับโรงเรียนที่ได้รับ การคัดเลือกรับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” จะมีจดหมายเชิญ 
เพื่อมาประชุมปฏิบัติการและรับมอบโล่ฯ ที่หอประชุมคุรุสภาในสัปดาห์วันครู และโครงการจะขอความ ร่วมมือ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดพิธีอีกครั้งในการจัดงานวันครูที่เขตพื้นที่การศึกษาจัดอยู่แล้ว (๑๖ มกราคม ๒๕๖1) 
พร้อมกับผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข และเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข 
 

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

 ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๗๙ , ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๘๙ - ๙๐ และ   
 ดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ  โทร. ๐๘๙ ๖๗๘ ๑๔๙๙ 
 น.ส.อภิศำ  มะหะมำน  (ส ำนักงำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ)  โทร.  ๐๘๙ ๒๗๔ ๘๘๒๔ 
 

 

 


