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โครงการ “ครดูีไมม่ีอบายมุข” ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 10) 

ค าช้ีแจง การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพือ่รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
“ครูดีไม่มอีบายมุข” เนื่องในวันครูปพีุทธศักราช 2564 

1. จุดมุ่งหมาย 
 ครูดีไม่มีอบายมุข  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)  ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายโรงเรียนค าพ่อสอน และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 1 - 9 เพ่ือยกย่อง 
เชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษา ที่ ไม่มีอบายมุขหรือสามารถลดละเลิกอบายมุข รวมทั้งสามารถสร้างผลงาน 
ที่เป็นการช่วยเหลือให้บุคคลอื่น ๆ ลด ละ เลิกอบายมุขได้ 

2. กลุ่มเป้าหมาย 

  บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครผูู้สอน 

3. ประเภทผู้สมัคร 
  “บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษา 
ซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหาร
การศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ 
  “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง                     
ทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน 
  “ครูผู้สอน” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม         
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
  “อ่ืน ๆ” หมายความว่า บุคลากรที่ท าหน้าที่สอน ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ เป็นเวลาติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

4. ประเภทรางวัลเชิดชูเกียรติ 
 4.1 โล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข (ตนเองปลอดอบายมุขแล้วยังท าประโยชน์ช่วยให้ผู้ อ่ืน 
ปลอดจากอบายมุข) 
 4.2 เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข (ตนเองปลอดอบายมุขเป็นตัวอย่างที่ดี แต่การท าประโยชน์ช่วยผู้อ่ืน 
ให้ปลอดอบายมุขยังไม่ถึงเกณฑ์) 

5. จ านวนรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด
รวมประมาณ 350 คน จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี 1 ครูผู้สอน/อื่น ๆ ประมาณ  200  คน 
 กลุ่มท่ี 2 ผู้บริหารสถานศึกษา   ประมาณ  100  คน 
 กลุ่มท่ี 3 บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประมาณ   50   คน 
 
ทั้งนี้ จ านวนผู้ได้รับรางวัลในแต่ละกลุ่มอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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6. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 6.1 เป็นบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
 6.2 เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ในชีวิตประจ าวัน 
 6.3 ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข 6 หรือ เคยยุ่งเก่ียวกับอบายมุข 6 แต่สามารถเลิกได้แล้วอย่างเด็ดขาด  
 6.4 เป็นผู้ที่มีผลงานทั้งใน และ/หรือ นอกโรงเรียนที่แสดงถึงความต่อเนื่อง ในการช่วยเหลือเยาวชน 
ครอบครัว และชุมชน ให้สามารถ ลด ละ เลิก อบายมุขต่าง ๆ ได้ โดยเน้นที่  เหล้า เบียร์ บุหรี่ และการพนันทุกรูปแบบ  
(เป็นผลงาน-ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 
 6.5 ไม่เคยรับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุขมาก่อน (หากตรวจสอบพบว่าเคยได้รับจะถูกตัดสิทธิ์) 

7. ขั้นตอนการสมัคร 
 7.1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  www.vitheebuddha.com , เพจครูดีไม่มีอบายมุข , 
เพจโรงเรียนค าพ่อสอน  

 7.2 กรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองตัวบรรจงที่อ่านง่ายให้ครบทุกหัวข้อ ไม่ต้องมีภาคผนวกพร้อมติดรูป
ถ่าย (หน้าตรง) 
 7.3 มีบุคคลรับรองในใบสมัคร จ านวน 3 คน ดังนี้ 
     7.3.1 ประเภทครูผู้สอน ผู้รับรอง 3 คน ได้แก ่
    ผู้รับรองคนที่ 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ตนเองท างานอยู่ (ในกรณีไม่มีผู้อ านวยการ 
ให้ผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้รับรอง)  
    ผู้รับรองคนที่ 2 เจ้าอาวาส/ผู้น าทางศาสนาอ่ืน ๆ (ระบุต าแหน่ง เช่น โต๊ะอิหม่าม บาทหลวง 
ฯลฯ) และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ที่หน่วยงานของท่านได้ร่วมท ากิจกรรมแก้ปัญหาอบายมุข ได้แก่ เหล้า เบียร์ บุหรี่ 
การพนันทุกรูปแบบ (ในกรณีไม่มีเจ้าอาวาส หรือผู้น าศาสนา ให้ผู้รักษาการแทนเป็นผู้รับรอง) 
    ผู้รับรองคนที่ 3 กรรมการสถานศึกษา ที่รับรู้การท างานของท่าน ในการป้องกันแก้ไขปัญหา
อบายมุข ได้แก่ เหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนันทุกรูปแบบ 
     7.3.2 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อ านวยการ/ รองผู้อ านวยการ) ผู้รับรอง 3 คน ได้แก ่
           ผู้รับรองคนที่ 1   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัด/ ศึกษาธิการ
จังหวัด (ในกรณีไม่มีผู้อ านวยการฯ หรือ ศึกษาธิการจังหวัด ให้ผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้รับรอง)  
    ผู้รับรองคนที่ 2 เจ้าอาวาส/ผู้น าทางศาสนาอ่ืน ๆ (ระบุต าแหน่ง เช่น โต๊ะอิหม่าม บาทหลวง 
ฯลฯ) และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ที่หน่วยงานของท่านได้ร่วมท ากิจกรรมแก้ปัญหาอบายมุข ได้แก่ เหล้า เบียร์ บุหรี่ 
การพนันทุกรูปแบบ (ในกรณีไม่มีเจ้าอาวาส หรือผู้น าศาสนา ให้ผู้รักษาการแทนเป็นผู้รับรอง) 
      ผู้รับรองคนที่ 3  กรรมการสถานศึกษา ที่รับรู้การท างานของท่าน ในการป้องกันแก้ไขปัญหา
อบายมุข ได้แก่ เหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนันทุกรูปแบบ 
   7.3.3 ประเภทผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 
    * กรณี เป็นศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อ านวยการ หรือ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับรอง ๓ คน ได้แก ่  
          ผู้รับรองคนที่ 1  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน/ศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน ที่รับรู้
การท างานของท่าน (ในกรณีไม่มีผู้อ านวยการฯ หรือ ศึกษาธิการจังหวัด ให้ผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้รับรอง)  
    ผู้รับรองคนที่ 2 เจ้าอาวาส/ผู้น าทางศาสนาอ่ืน ๆ (ระบุต าแหน่ง เช่น โต๊ะอิหม่าม บาทหลวง 
ฯลฯ) และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ที่หน่วยงานของท่านได้ร่วมท ากิจกรรมแก้ปัญหาอบายมุข ได้แก่ เหล้า เบียร์ บุหรี่ 
การพนันทุกรูปแบบ (ในกรณีไม่มีเจ้าอาวาส หรือผู้น าศาสนา ให้ผู้รักษาการแทนเป็นผู้รับรอง) 
    ผู้รับรองคนที่ 3  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมปฏิบัติงานรการรณรงค์ ลด ละ เลิก อบายมุข 
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 การรับรองให้ระบุต าแหน่งของผู้รับรองให้ชัดเจนตรงตามที่ก าหนด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา 
 ข้อคิดเห็นของผู้รับรองให้เขียนด้วยลายมือของผู้รับรองเอง จะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการพิจารณา 

    ** กรณีที่ผู้สมัครมีต าแหน่งเป็นศึกษานิเทศก์/ นักวิชาการ /บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอ่ืน ๆ  
    ผู้รับรองคนที่ 1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา /ศึกษาธิการจังหวัดที่สังกัด  
(ในกรณีไม่มีผู้อ านวยการฯ  หรือ ศึกษาธิการจังหวัด ให้ผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้รับรอง)  
   ผู้รับรองคนที่ 2 ผู้อ านวยการกลุ่มฯ ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้อ านวยการกลุ่มฯ ให้ผู้อ านวยการ 
กลุ่มฯอ่ืนที่รับรู้การท างานของท่าน ในส านักงานเขตพ้ืนที่เดียวกันรับรอง 
    ผู้รับรองคนที่ 3 เจ้าอาวาส/ผู้น าทางศาสนาอ่ืน ๆ (ระบุต าแหน่ง เช่น โต๊ะอิหม่าม บาทหลวง 
ฯลฯ) และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ที่หน่วยงานของท่านได้ร่วมท ากิจกรรมแก้ปัญหาอบายมุข ได้แก่ เหล้า เบียร์ บุหรี่ 
การพนันทุกรูปแบบ (ในกรณีไม่มีเจ้าอาวาส หรือผู้น าศาสนา ให้ผู้รักษาการแทนเป็นผู้รับรอง) 
 
 
 

8. การส่งใบสมัคร 
 8.1 ให้เย็บมุมเอกสารใบสมัครให้แน่นหนา ไม่ต้องจัดท ารูปเล่ม 
 8.2 ไม่ต้องแนบหนังสือน าส่งมาด้วย 
 8.3 ไม่ต้องมีเอกสารประกอบหรือภาคผนวกใด ๆ ทั้งสิ้น 
 8.4 ไม่รับเอกสารที่ส่งตามมาเพ่ิมเติมภายหลัง 
 8.5 หากโรงเรียนเดียวกันมีครูหลายคนให้รวมกลุ่มจัดส่งในซองเดียวกันจะดีมาก 
 8.6   จ่าหน้าซอง    ถึง บริษัทวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮาส์ จ ากัด 
     เลขที ่ 501/1  ซอยเดชะตุงคะ  แขวงสีกัน 
     เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210 

   * ให้วงเล็บมุมซองว่า ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 (ปทีี ่10)  

 8.7 ให้ผู้สมัครท าการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ 
   www.โรงเรียนค าพ่อสอน.com/forms/good_teacher 

 

 

 

 

 
 8.8  ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563  (ดูตราประทับไปรษณีย์) 
 8.9 ขอให้ผู้สมัครปฏิบัติตามกติกาข้อก าหนดอย่างเคร่งครัด  และโปรดตรวจทานความครบถ้วน 
ของข้อมูลและการเรียงหน้าให้ถูกต้องก่อนจัดส่ง 
 * หลังการพิจารณาแล้วขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น 
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9.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโล่/เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข 

 9.1 เกณฑ์การคัดกรองขั้นต้นได้แก ่
  9.1.1 ส่งทันตามก าหนดเวลา (พิจารณาจากวันประทับตราไปรษณีย์) 
  9.1.2 เขียนด้วยลายมือตนเองด้วยตัวบรรจง 
  9.1.3 ตอบข้อมูลครบถ้วนทุกข้อหรือตามที่ระบุในใบสมัคร 
  9.1.4 มีผู้รับรองตามท่ีก าหนดและครบถ้วน 
  9.1.5 กรอกข้อมูลพื้นฐานผ่านระบบเว็บไซต์ 
  หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะไม่รับพิจารณา 

 9.2 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดี ไม่มีอบายมุข/ เกียรติบัตรครูดี 
ไม่มีอบายมุข 
  9.2.1 ผ่านเกณฑ์การคัดกรองขั้นต้น 
  9.2.2 เป็นผู้ประพฤติตนเป็นคนดีไม่มีอบายมุข 6 หรือเคยดื่มเหล้า เบียร์ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่                 
การพนันทุกรูปแบบและอบายมุขข้ออ่ืน แต่ปัจจุบันเลิกแล้วเด็ดขาด 

 9.3 ผลงานที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน (นักเรียน ครอบครัว ชุมชน และสังคม) ในการลด ละ เลิก อบายมุข         
โดยเน้นเรื่องเหล้า เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด บุหรี่ การพนันทุกรูปแบบ มีผลปรากฏความส าเร็จในการลด ละ เลิก 
อบายมุขอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องในการท าไม่น้อยกว่า 2 ปี (ในใบสมัครข้อ 9)  (หากเป็นผลงานต่อเนื่อง  
ไม่ควรย้อนหลังเกิน 3 ปี) 

 9.4 ข้อมูลสนับสนุนการพิจารณา 
  9.4.1 แรงบันดาลใจในการด าเนินชีวิตปลอดอบายมุข ทั้งคนที่ไม่เคยยุ่งเกี่ยว และเคยยุ่งเกี่ยวแต่เลิกได้แล้ว                 
(ในใบสมัครข้อ 7) 
  9.4.2 การด าเนินชีวิตเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน ชุมชน และสังคมด้านการลด ละ เลิกอบายมุข (ในใบสมัครข้อ 8) 
  9.4.3 ข้อคิดเห็นของผู้รับรองท่ีผู้รับรองเขียนด้วยลายมือตนเอง (ในใบสมัครข้อ 10) 

 9.5   ห้ามคัดลอกข้อมูลของผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะไม่พิจารณา 

ทั้งนี้การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
10.  การประกาศผล 

  ประกาศผลการคัดเลือกทุกประเภทในเดือนธันวาคม 2563 ที่เว็บไซต์  www.vitheebuddha.com ,         
เพจครูดีไม่มีอบายมุข เพจโรงเรียนค าพ่อสอน 

            ส าหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข จะได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการและ
รับมอบโล่ฯ จากผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร และโครงการจะขอความร่วมมือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดพิธีมอบอีกครั้งในการจัดงานวันครูที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดอยู่แล้ว (16 มกราคม 
2564) 

              ส าหรับผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข โครงการจะจัดส่งเกียรติบัตรไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ในส่วนของกลุ่มบริหารงานบุคคล ก่อน 16 มกราคม 2564 และโครงการจะขอความร่วมมือส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจัดพิธีมอบอีกครั้งในการจัดงานวันครูที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดอยู่แล้ว (16 มกราคม 2564) 

 

 



โปรดอ่านค าชี้แจงให้ละเอียดก่อนกรอกใบสมคัร 
 

                ค าชี้แจง “ครดีูไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 10)  ~ 5/5 ~ 

11. ปฏิทินการด าเนินงาน “ครูดีไม่มีอบายมุข  และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

วัน/เดือน รายละเอียดงาน  
ภายในเดือน มิถุนายน เอกสารการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร “ครูดีไม่มีอบายมุข  และโรงเรียนดี ไม่มีอบายมุข” 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่งจาก สคล. สสส. ถึง สพฐ. 
๑๗ กรกฎาคม - ๒๑ 

สิงหาคม 
เปิดรับสมัคร “ครูดีไม่มีอบายมุข  และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๒๗ พฤศจิกายน - ๔ 
ธันวาคม   

กลุ่ม วคส. ประกาศรายชื่อ “ครูดีไม่มีอบายมุข  และโรงเรียนดี ไม่มีอบายมุข” 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือให้มีการตรวจสอบตัวสะกด 
โดยประกาศที่  www.vitheebuddha.com  หากพ้นก าหนดวันที่ ๔ ธันวาคม  ให้ถือว่า
รายชื่อดังกล่าวถูกต้องแล้ว 

๑๑  ธันวาคม   สพฐ. ประกาศผล “ครูดีไม่มีอบายมุข  และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข”ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
อย่างเป็นทางการ  

ภายในเดือนธันวาคม สคล. สสส.  จัดส่งส่งเกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข  และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มกราคม ๒๕๖๔  สคล. สสส. จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดี 
ไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มกราคม ๒๕๖๔  หน่วยงานต้นสังกัดในระดับภูมิภาค  จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร 
“ครูดีไม่มีอบายมุข  และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ในงานวันครู ๒๕๖๔ 

 
12. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
  ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.  โทร. 0 2288 5880 
  นางบรรเจอดพร สู่แสนสุข     โทร. 089 678 1499 
 นางสาวอภิศา  มะหะมาน     โทร. 089 274 8824 
 นางสาวชวิกานต์ แจ่มจันทร์   โทร. 083 652 3088 
 นางสาวเสาวนีย์ ทิพย์ฤกษ์      โทร. 082 556 2451 
 นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน   โทร. 064 591 1222 
 นางสาวทิฆัมพร  มาลาล้ า    โทร. 086 879 6857 
 นางสาววาสนา กรเกตุ    โทร. 099 359 3529 
 

ครูดไีม่มีอบายมุข 

“ชนะกิเลสตน  เพื่อช่วยคนต่อเนื่อง” 

http://www.vitheebuddha.com/

