
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ครูจะต้องตั้งใจในความดีอยู่ตลอดเวลา แม้จะเหน็ด

เหนื่อย เท่าไรก็จะต้องอดทน เพื่อพิสูจน์ ว่าครูนี้เป็นท่ี

เคารพสักการะได้  แต่ถ้าครูไม่ตั้งตัวในศีลธรรม ถ้าครูไม่

ท าตัวเป็นผู้ใหญ่ เด็กจะเคารพได้ อย่างไร……”  

         พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะครู โรงเรียนราษฎร์ 

                                ทั่วราชอาณาจักร 

                  ณ ศาลาผกาภิรมย์ ๘ พฤษภาคม ๒๕๑๓ 

                       ขอน้อมน าสู่ภาคปฏบิัต ิ

             ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 

                      โครงการครูดีไม่มอีบายมุข  

                                  ๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                        ๒ 



 
 
 

ค ำชีแ้จงกำรสมัครครูดไีม่มอีบำยมุข (รุ่น๑๑) 
ปีที๑่๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
โครงการครูดีไม่มีอบายมขุ ปีท่ี๑๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๔   ไดน้อ้มน าพระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร (ดงัท่ีอญัเชิญ
มาเบือ้งตน้ ท่ีพระองคท์รงชีใ้หเ้ห็นถึงคุณค่ำและหน้ำทีข่องครู และจากส.ค.ส.พระรำชทำน 
พ.ศ.๒๕๔๗) ท่ีพระองคท์รงสอนไวว้่า สำมัคคีเป็นพลังค ำ้จุนแผ่นดนิ  

 เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสงัคม ประเทศชาติในสถานการณว์ิกฤตจากการแพร ่
ระบาดของไวรสัโควิด-๑๙ ใหผ้่านพน้ไปไดด้ว้ยศกัยภาพของครู      พลงัความสามคัคีระหว่างครู  
นกัเรยีน และชมุชน  จงึมีแนวทางการคดัเลือกครูดีไม่มีอบายมขุ รุน่๑๑ (ปีท่ี๑๑)      ปีการศกึษา 
๒๕๖๔ ดงันี ้

๑.คุณสมบตัผู้ิส่งผลงำนเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นครูดไีม่มอีบำยมุข  
    ๑.๑ มีความซื่อสตัย ์

    ๑.๒ ไม่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลท์กุชนิด 

    ๑.๓ ไม่สบูบหุรี่ทกุชนิด 

    ๑.๔ ไม่เล่นการพนนัทกุรูปแบบ  
    ๑.๕ เป็นครูผูส้อน  ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารเขตพืน้ท่ีการศกึษา ศกึษานิเทศก ์นกัวิชาการ 
หรอือ่ืนๆท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศกึษา 
 โดยใหส้  ารวจคณุสมบตัิตวัเองดว้ยความซ่ือสตัย ์ (หากครูไมซ่ื่อสตัยแ์ลว้จะสอนนกัเรียนใหซ่ื้อสตัยไ์ดอ้ย่างไร) 

๒.กำรใหค้ะแนนกำรเพือ่กำรคัดเลือกมำจำก๓ สิ่ง ต่อไปนี ้
   ๒.๑ จำกกำรท ำโครงกำร (project) ในภำคเรียนที๒่ ปีกำรศึกษำ๒๕๖๔  
    มีรำยละเอียดดังนี ้

 ใหผู้ส้มคัรรบัการคดัเลือกครูดีไม่มีอบายมขุทกุท่านท าโครงการ (project)  
ภายใตแ้นวคิด “ครูเพือ่ศิษยป์ลอดอบำยมุข รับมือโควดิ-๑๙ “ 

 วตัถปุระสงคข์องโครงการ(project) “ครูเพ่ือศิษยป์ลอดอบายมขุ รบัมือโค
วิด-๑๙ “ มุ่งใหเ้กิดพฤติกรรม หรอืมีพฒันาการ ๓ ดา้นในนกัเรยีน หรอืผูป้กครอง 
ชมุชน ดงันี ้

                                                                    ๓ 

 



 
o พฤติกรรมลด เลิก อบายมุข (เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ การพนันทุก

รูปแบบ) พฤติกรรมเหล่านี้เป็นปัจจัยของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ 
o พฤติกรรมพึ่งตนเองในการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากโควิด-๑๙   สร้างอาหาร 

(การเกษตร)  สร้างยา(สมุนไพร) ส าหรับครอบครัว  
o พฤติกรรมความมีน้ าใจ แบ่งปันต่อผู้อื่น 

 

    ๒.๒ จำกผลงำนยอ้นหลัง๓ ปี ท่ีตนเองไดท้  าจรงิ ลงสู่นกัเรยีน หรอืผูป้กครอง ชมุชน ท่ีมีผล 

    ใหเ้กิดการลด เลิกด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลท์กุชนิด บหุรี่ การพนนัทกุรูปแบบ 
    ๒.๓  จำกคุณสมบัต ิ๔ ข้อของตนเอง  
            ๒.๓.๑ ความซื่อสตัย ์

            ๒.๓.๒ ไม่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลท์กุชนิด 

            ๒.๓.๓ ไม่สบูบหุรี่ทกุชนิด 

            ๒.๓.๔ ไม่เล่นการพนนัทกุรูปแบบ 

            

๓.ระยะเวลาในการท าโครงการ (project)  
    ๓.๑ ใช้ระยะเวลา ๑ ภาคเรียน ในภาคเรียนท่ี๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยแยกเป็น ๓ ช่วง ดังนี้ 
           ช่วงท่ี ๑  

 ลงทะเบียนสมัคร  

 ส่งโครงการ (Project) ครูเพ่ือศิษยป์ลอดอบายมขุ รบัมือโควิด-๑๙  

 ส่งผลงานย้อนหลัง ๓ปี ที่ตนเองไดท้  าจรงิ ลงสู่นกัเรยีน หรอืผูป้กครอง 
ชมุชน ท่ีมีผล ใหเ้กิดการลด เลิกดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลท์กุชนิด บหุรี่  
การพนนัทกุรูปแบบ  

   โดยลงทะเบียนสมัคร/ ส่งโครงการ /ส่งผลงานย้อนหลัง ๓ปี  
   ในเวปไซต์ที่โรงเรียนค าพ่อสอน.com  ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน - ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

         ช่วงท่ี๒ 

 ส่งผลการด าเนินงานจากโครงการ (project) “ครูเพ่ือศิษยป์ลอด

อบายมขุ รบัมือโควิด-๑๙” ในเวปไซต ์ท่ีโรงเรยีนค าพอ่สอน.com 

ได้ตัง้แต่ ๑-๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ 

 
                                     ๔ 

 
 
 



 
         ช่วงท่ี๓ 

 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ พิจารณาคดัเลือกโครงการ (project) ครูเพ่ือศิษย์
ปลอดอบายมขุ รบัมือโควิด-๑๙ (รอบท่ี๑) ตัง้แต่วนัท่ี ๑-๓๑ พฤษภาคม  
๒๕๖๕ 

 ผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกจากกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ (รอบท่ี๑)แลว้ ใหน้  าเสนอ

ผลงาน (ตามสภาพจรงิ) ผ่านระบบzoom ทำ่นละ๒๐ นำท ี 

โดยจะแจ้งล่วงหน้ำและจัดแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 

ตัง้แต่ ๑-๓๐ มิถนุายน  ๒๕๖๕ 

      ช่วงท่ี๔ 

 ประกาศผลการคดัเลือกครูดีไม่มีอบายมขุ (ปีท่ี๑๑) รุน่๑๑ ปีการศกึษา
๒๕๖๔ วันที๑่๕ กรกฎำคม  ๒๕๖๕ และจดัพธีิมอบโล่ประกาศเกียรติคณุ 

ครูดีไม่มีอบายมขุ ในเดือนตุลำคม  ๒๕๖๕ ในหว้งก่อนวนัครูโลก ๑ สปัดาห ์

ณ หอประชมุครุุสภา โดยรบัมอบโล่ฯ จากผูบ้รหิารในกระทรวงศกึษาธิการ 
 

หมำยเหตุ ๑.ผูท่ี้สมคัรและส่งผลงานตรงตามเง่ือนไข ก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อผูอ่ื้น จะไดร้บั 

- เกียรติบตัรครูดีไม่มีอบายมขุ ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

- เมล็ดฟา้ทะลายโจร -ยาฟ้าทะลายโจร 
- เมล็ดพนัธุผ์กัสวนครวั  

                      ๒. ผูท่ี้ไดร้บัการคดัเลือกใหร้บัโล่ประกาศเกียรติคณุครูดีไม่มีอบายมขุ จะไดร้บั 

                           -    โล่ประกาศเกียรติคณุครูดีไม่มีอบายมขุ 

                           -    เสือ้ครูดีไม่มีอบายมขุ  
                           -    เมล็ดฟา้ทะลายโจร /ยาฟา้ทะลายโจร 
                           -    เมล็ดพนัธุผ์กัสวนครวั  

 
 
  
 
   
 
 ตดิต่อสอบถำมเพิม่เตมิได้ที ่ดร.บรรเจอดพร  สูแ่สนสขุ ๐๘๙-๖๗๘ ๑๔๙๙ 
 นางสรุภีย ์ ค  าหน่อแกว้  ๐๘๘-๒๖๗ ๒๖๑๙      น.ส.รจนา  กลิ่นหอม  ๐๘๗-๓๘๔  ๓๙๕๓   
                                 น.ส.อภิศา  มะหะมาน  ๐๘๙-๒๗๔ ๘๘๒๔  

                                                                  ๕ 

  ศึกษำข้อมูลและ ส่งโครงกำร (project) ครูเพือ่ศิษยป์ลอดอบำยมุข รับมือโควิด-๑๙  

     ไดใ้นเวปไซต ์ทีโ่รงเรียนค ำพ่อสอน.com  หรือสแกน        
   สมัครและส่งโครงกำรฯ  ๑๕ กันยำยน-๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

   ส่งผลกำรท ำโครงกำร ฯ  ๑-๓๐ เมษายน  ๒๕๖๕ 


