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โครงการ “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 5) 
ค าช้ีแจง การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพือ่รบัโล่ประกาศเกียรติคุณ 

 

“โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” เนื่องในวันครู ประจ าปีพุทธศักราช 2564 

1. จุดมุ่งหมาย 

 โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่าย
โรงเรียนค าพ่อสอน และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 1 - 9 เป็นการต่อยอดพัฒนาจากโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนในการการช่วยเหลือให้บุคคลที่เก่ียวข้องกับกับโรงเรียนได้ ลด ละ 
เลิกอบายมุข และยกย่องโรงเรียน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อโรงเรียนอ่ืน น าไปสู่ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาชาติ  
โดยเริ่มต้นที่โรงเรียนให้โรงเรียนเป็นพ้ืนทีเ่รียนรู้พิษภัยจากอบายมุข และให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย ปราศจากอบายมุข 

2. กลุ่มเป้าหมาย 

 โรงเรียนทั่วประเทศ 

3. ประเภทรางวัลเชิดชูเกียรติ 

 โล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข และป้ายโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข จ านวน  20 โรงเรียน 
  (อาจเพิ่ม ลดตามความเหมาะสม) 

4. คุณสมบัติโรงเรียนที่สมัคร 

 4.1 เป็นโรงเรียนทั่วไปในทุกระดับการศึกษาทุกสังกัด 
 4.2 มีนโยบาย จุดเน้นการด าเนินงานเป็นโรงเรียนปลอดอบายมุข 
 4.3 มีผลงานที่สร้างสรรค์ เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุข โดยเน้นปัญหาเหล้า เบียร์ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทุกชนิด บุหรี่ การพนันทุกรูปแบบ และสลากกินแบ่งรัฐบาล (สามารถท าครอบคลุมถึงอบายมุข 6 ได้)  
            4.4 มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีพัฒนาการในการป้องกันแก้ไขปัญหาอบายมุขในโรงเรียน หรือประสบความส าเร็จ 
ส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 4.5 ไม่เคยไดร้ับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” มาก่อน 

5. การรับสมัคร 
 5.1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.vitheebuddha.com  เฟซบุ๊กโรงเรียนค าพ่อสอน   
เฟซบุ๊กครูดีไม่มีอบายมุข  
 5.2 กรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองตัวบรรจงที่อ่านง่ายให้ครบทุกหัวข้อ ไม่ต้องมีภาคผนวก 
 5.3 มีบุคคลรับรองใบสมัคร จ านวน 5 คน ดังนี้ 
 คนที่ 1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีโรงเรียนสังกัด/ ศึกษาธิการจังหวัด 
 คนที่ 2 ผู้น าศาสนาต่าง ๆ ที่โรงเรียนร่วมกิจกรรม /ผู้น าในท้องถิ่นที่ร่วมกับโรงเรียนขับเคลื่อนงาน/ 
  กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขต่าง ๆ 
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 คนที่ 3 กรรมการสถานศึกษา  
           คนที่ 4 ผู้ปกครองนักเรียนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการติดอบายมุข โดยเน้นเรื่องเครื่องดื่ม 
  แอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนันทุกรูปแบบ จากกิจกรรมที่โรงเรียนขับเคลื่อน 
 คนที่ 5 ประธานนักเรียน/ กรรมการนักเรียน/ หรือนักเรียนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดี 
  จากปัญหาอบายมุขท่ีโรงเรียนได้ด าเนินการ (คนใดคนหนึ่ง) 
 5.4 การส่งใบสมัคร 

  5.4.1 ให้เย็บมุมเอกสารใบสมัครให้แน่นหนา ไม่ต้องจัดท ารูปเล่ม 
  5.4.2 ไม่ต้องมีเอกสารประกอบหรือภาคผนวกใด ๆ ทั้งสิ้น 
  5.4.3 ไม่รับเอกสารที่ส่งตามมาเพ่ิมเติมภายหลัง 
  5.4.4 จ่าหน้าซอง    ถึง บริษัทวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮาส์ จ ากัด 
     เลขที่  501/1  ซอยเดชะตุงคะ  แขวงสีกัน 
     เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210 

   * ให้วงเล็บมุมซองว่า โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 (ปีท่ี 5)  
 
  5.4.5 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสารในกรณีการส่ง ดังนี้ 
   - ส่งด้วยตนเอง หรือฝากผู้ใดมาส่ง 
   - ไม่รับเอกสารที่ส่งทางโทรสาร 
   - ไม่รับเอกสารที่ส่งทางอีเมล์ 

 5.4.6 ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563  (ดูตราประทับไปรษณีย์) 

 5.4.7 กรอกข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ http://www.โรงเรียนค าพ่อสอน.com/forms/good_school 
 
 
 
 
 
 
                                  หลังการพิจารณาแล้วขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
6. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” 

 ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดและมีคุณภาพ 
การด าเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาอบายมุขในโรงเรียน ที่เน้นประโยชน์ต่อบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน จากการที่ปัญหาด้านอบายมุขลดลง โดยเน้นเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด บุหรี่ การพนันทุกรูปแบบ และสลาก
กินแบ่งรัฐบาล  
มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
 6.1. เกณฑ์การคัดกรองขั้นต้นได้แก ่
  6.1.1 ส่งทันตามก าหนดเวลา (พิจารณาจากวันประทับตราไปรษณีย์) 
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  6.1.2 เขียนด้วยลายมือตนเอง และลงลายมือชื่อชัดเจน 
  6.1.3 ตอบข้อมูลครบถ้วนทุกข้อ ที่ระบุในใบสมัคร (ถ้าไม่ได้ด าเนินการให้ระบุว่ายังไม่ได้ด าเนินการ 
อย่าปล่อยว่าง) 
  6.1.4 มีบุคคลรับรองตามที่ก าหนดและครบถ้วนและมีเหตุผลของผู้รับรอง (เหตุผลของผู้รับรอง มีผลต่อการ
พิจารณา) 
  6.1.5 ไม่เคยรับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” มาก่อน 
 6.2. ผ่านเกณฑ์การคัดกรองขั้นต้น (ข้อ 6.1.1 - 6.1.5) 
 6.3. มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด (ตามข้อ 4 คุณสมบัติโรงเรียนที่สมัคร) 
 6.4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนทุกคนไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับอบายมุขโดยเน้นการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทุกชนิด สูบบุหรี่ การพนันทุกรูปแบบ และสลากกินแบ่งรัฐบาล ในโรงเรียนหรือท าได้ครอบคลุมอบายมุข 6 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
 6.5. การจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทุกประเภทภายในโรงเรียน ทั้งท่ีโรงเรียนจัดเอง หรือร่วมกับองค์กรอ่ืน หรือ
บุคคลภายนอกขอใช้สถานที่ของโรงเรียน ต้องปลอดอบายมุขโดยเน้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด บุหรี่ และการพนัน 
ทุกรูปแบบ และสลากกินแบ่งรัฐบาล 
 6.6. มีผลงานที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อการลด ละ เลิกอบายมุขโดยเน้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด บุหรี่  
การพนันทุกรูปแบบ และสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือครอบคลุมอบายมุข 6 ผลงานมีคุณลักษณะดังนี้ 
  6.6.1 เป็นผลงานย้อนหลัง ไม่เกิน 3 ปี 
 6.6.2 ครอบคลุมทั้งด้านป้องกัน และแก้ไขน าไปสู่การ ลด ละ เลิกอบายมุข โดยเน้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ทุกชนิด บุหรี่ การพนันทุกรูปแบบ และสลากกินแบ่งรัฐบาล (สามารถท าครอบคลุมอบายมุข 6) 
 6.6.3 มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบทั้งโรงเรียน 
 6.6.4 มีการด าเนินงานต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี ถึงปัจจุบัน 
 6.6.5 มีการติดตามผล และมีผลส าเร็จปรากฏตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ทั้งบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 6.6.6 ถ้ามีกิจกรรมที่โรงเรียนออกแบบขึ้นเองและท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทุกชนิด บุหรี่ การพนันทุกรูปแบบ และสลากกินแบ่งรัฐบาล จะมีผลต่อการพิจารณา  

                               ทั้งนี้การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

7. การประกาศผล 
 ประกาศผลการคัดเลือกทุกประเภทในเดือนธันวาคม 2563 ที่เว็บไซต ์ www.vitheebuddha.com  
เฟซบุ๊กโรงเรียนค าพ่อสอน  เฟซบุก๊ครูดีไม่มีอบายมุข 

 ส าหรับโรงเรียนที่ได้รับ การคัดเลือกรับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” จะมีจดหมายเชิญ 
เพื่อมาประชุมปฏิบัติการและรับมอบโล่ฯ ที่หอประชุมคุรุสภาในสัปดาห์วันครู และโครงการจะขอความร่วมมือส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา มอบอีกครั้งในการจัดงานวันครูที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดอยู่แล้ว (16 มกราคม 2564) 
พร้อมกับผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข และเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข 

 
 

 

http://www.vitheebuddha.com/
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8. 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 

 
9. 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 
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