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เอกสาร ๑ค าชีแ้จง 
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๑.ความเป็นมา และความสำคัญของโครงการครูดีไม่มีอบายมุข         
โครงการครูดีไม่มีอบายมุขเริ่มต้นใน พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อยกย่องส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมปลอด

อบายมุขแก่นักเรียนและสังคม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในพุทธชยันตี ๒๖๐๐ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และ
ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ   มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ในห้วงที่ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต ดำรงตำแหน่งอธิการบดี)  
          ปัจจุบันปัญหาอบายมุขมีมากขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้น   มีทั้งอบายมุขถูกกฎหมายและผิดกฎหมายดังนั้นครูจึงมี
บทบาทสำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อหล่อหลอมสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียน รวมทั้งคนรอบข้าง ให้มีภูมิคุ้มกันจาก
อบายมุขเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดขีองพลเมืองไทย  
๒.จุดมุ่งหมาย 

๒.๑ เพ่ือยกระดับ เผยแพร่ความดีผู้ที่เคยได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ให้เป็นแบบอย่างแก่สังคมต่อเนื่อง และยัง 
      มีการขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้อื่นให้ ลด เลิก อบายมุข  (เน้นเหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนัน)  
๒.๒ เพ่ือพัฒนาเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุขให้เข้มแข็ง มีการขับเคลื่อน ขยายผลช่วยเหลือผู้อื่นให้ลด เลิก อบายมุข 
      (เน้นเหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนัน)  

 ๓. คุณสมบัติผู้สมัคร 
         ๓.๑ เป็นผู้ทีเ่คยได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข / เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ในทุกสังกัด 
               การศึกษา ตั้งแต่รุ่นที่ ๑ ถึง รุ่นที่ ๙ ในประเภท  

• คร ู
• ผู้บริหารสถานศึกษา  
• บุคลากรทางการศึกษา 

         ๓.๒ ดำรงตนปลอดอบายมุข ตามข้อปฏิบัติของอบายมุข ๖ (ดูในเอกสาร ๓ ที่แนบมา)  
         ๓.๓ มีการขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้อื่นให้ ลด เลิก อบายมุข (เน้นเหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนัน)  
               อย่างต่อเนื่อง หลังจากท่ีได้รับรางวัลแล้ว  อย่างน้อย ๒ ปี  
         ๓.๔ มีความซื่อสัตย์สุจริต                  
         ๓.๕ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เช่นชาวพุทธคือศีล๕ หากได้รับเกียรติบัตร 
    ๔.ประเภทรางวัล   

4.1  รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข พ.ศ.๒๕๖๕ ปีที ่๑๒ (รุ่นติดตามความเพียร) 
4.2  รางวัลเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข             พ.ศ.๒๕๖๕ ปีที ่๑๒ (รุ่นติดตามความเพียร) 
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เอกสาร ๑ค าชีแ้จง 
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  ๕.จำนวนรางวัล  
โล่ประกาศเกียรติคุณ 

• ประเภทคร ู                        ๒๐0  รางวัล  
• ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา                                ๗๐ รางวัล  
• ประเภทบุคลากรทางการศึกษา                             ๓๐  รางวัล  

เกียรติบัตร  
• จำนวนผู้ได้รับเกียรติบัตร ใน๓ประเภท จะพิจารณาจากคุณสมบัติและคุณภาพที่เหมาะสม  

  หมายเหตุ   ๑.จำนวนรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ อาจมีการปรับยืดหยุ่นโดยยึดคุณประโยชน์ของกิจกรรมที่ผู้สมัคร 
                    ได้ทำลงถึงกลุ่มเป้าหมายให้ลด เลิกเหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนัน             
                  ๒.รางวัลเกียรติบัตรมิได้มอบให้ทุกคนทีส่่งผลงาน 

๖.ขั้นตอนการสมัคร และการส่งใบสมัคร 
๖.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ในเว็บไซต์ www.ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.com เพจครูดีไม่มีอบายมุข /เพจ 
     โรงเรียนคำพ่อสอน 
๖.2 กรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองทุกขั้นตอน ตัวบรรจง อ่านง่าย ให้ครบถ้วนทุกข้อในใบสมัคร เขียนสื่อสาร 
      ให้เข้าใจชัดเจนในสิ่งที่ท่านทำ (หากใช้การพิมพ์ส่งมาถือว่าผิดเงื่อนไขการส่งในสมัครจะกรองออกจากการ 
      พิจารณา)  
๖.๓ ติดรูปถ่าย (หน้าตรง) ขนาด ๑ นิ้ว ในใบสมัคร (ติดให้แน่นหนากันหลุดหาย) 
๖.๔ มีบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามท่ีระบุในคำชี้แจงรับรองในใบสมัครครบ ๓ คน   พร้อมทั้งเขียนแสดงความ 
      คิดเห็นที่มีต่อผู้สมัคร  
๖.๕ แนบภาพถ่ายโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข (สำหรับผู้ได้รับโล่ฯ / เกียรติบัตรครูดีไม่ 
      มีอบายมุข (สำหรับผู้ได้รับเกียรตบิัตรให้แนบมาทั้งหมดที่เคยได้รับ) ส่งมาพร้อมกับใบสมัคร 
๖.๖ เย็บมุมเอกสารใบสมัครให้แน่น ไม่ต้องจัดทำรูปเล่ม  
๖.๗ ไม่ต้องแนบหนังสือนำส่ง  
๖.๘ หากโรงเรียนเดียวกันมีผู้ส่งหลายคน สามารถจัดส่งในซองเดียวกันได ้

๖.๙ ส่งเป็นเอกสาร จ่าหน้าซอง 🖃 ถึง บริษัทวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮาส์ จำกัด  
        เลขที่ 501/1 ซอยเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  
       * วงเล็บมุมซองว่า โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2565 (ปีท่ี 12)   
๖.๑๐ เมื่อผู้สมัครจัดส่งเอกสารใบสมัครแล้ว  ขอให้ผู้สมัครทำการกรอกข้อมูลของท่าน ในเว็บไซต์ 

www.ทีโ่รงเรียนคำพ่อสอน.com     หัวข้อลงทะเบียนส่งผลงานครูดีไม่มีอบายมุข พ.ศ.๒๕๖๕ ปีที่๑๒ 
พร้อมแนบไฟล์ภาพใบเสร็จรับเงิน จากหน่วยงานขนส่งที่ท่านจัดส่งใบสมัครเพ่ือยืนยันกรณีเอกสารไม่ถึงคณะกรรมการ 
           หมายเหตุ  ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งตามมาเพ่ิมภายหลัง 
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  ๗. ข้อช้ีแจงกรณผีู้ลงนามรับรองผู้สมัคร  ในการสมัครของทุกท่าน ต้องมีผู้รับรอง ๓ ท่านตามเงื่อนไข      
       โดยคุณสมบัติของผู้รับรองนั้น ต้องเป็นผู้รู้จัก รับรู้การดำเนินชีวิตพ้ืนฐาน การทำงานของผู้สมัคร     พร้อมทั้งเขียน 
       แสดงความคิดเห็นต่อผู้สมัคร (ตามสภาพจริง) และผู้รับรองให้ระบุสถานที่ทำงาน ตำแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท ์
       เพ่ือการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยมีเงื่อนไข และรายละเอียดดังนี้ 
       ๗.๑ ผู้สมัครประเภทครู มีผู้รับรอง ได้แก่  
              ๗.๑.๑ ผู้รับรองคนที่ 1 ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ตนเองทำงานอยู่ (ในกรณีไม่มีผู้อำนวยการให้ผู้รักษาราชการ 
                       แทนเป็นผู้รับรอง) 
              ๗.๑.๒ ผู้รับรองคนที่ 2 ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานคุณธรรม /หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตาม และ 
                       ประเมินผลการจัดการศึกษา 
             ๗.๑.๓  ผู้รับรองคนที่ 3 กรรมการสถานศึกษา ที่รับรู้การทำงานของท่าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
                       อบายมุข ได้แก่ เหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนันทุกรูปแบบ   
๗.๒ ผู้สมัครประเภทผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการ /รองผู้อำนวยการ) มีผู้รับรอง ได้แก่ 
           ๗.๒.๑ ผู้รับรองคนที่ 1 ผู้อำนวยการ หรือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัด 
           ๗.๒.๒ ผู้รับรองคนที่ 2 ศึกษานิเทศก์   ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานคุณธรรม  / หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตาม  และ 
                     ประเมินผลการจัดการศึกษา 
           ๗.๒.๓  ผู้รับรองคนที่ 3 กรรมการสถานศึกษา  ที่รับรู้การทำงานของท่าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
                     อบายมุข ได้แก่ เหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนันทุกรูปแบบ 
   หมายเหต ุ กรณีที่เป็นครูรักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทีร่ักษาการตั้งแต่ ๒ปีขึ้นไป สามารถสมัคร 
                 ในประเภทผู้บรหิารสถานศึกษาได้ โดยแนบคำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาพร้อม 
                 ใบสมัคร  แต่หากรักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาไม่ถึง๒ ปี    สามารถสมัครในประเภทครู 
    ๗.๓ ผู้สมัครประเภทผู้บริหารทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 

๗.๓.๑ ผู้อำนวยการ /รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา /ศึกษาธิการจังหวัด มีผู้รับรองได้แก่ 
• ผู้รับรองคนที่ 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน /ศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน ที่รับรู้การ

ทำงานของท่าน (ในกรณีไม่มีผู้อำนวยการเขตฯหรือศึกษาธิการจังหวัดอ่ืนนั้น ให้ผู้รักษาราชการ
แทนในเขตและจังหวัดดังกล่าวเป็นผู้รับรอง) 

• ผู้รับรองคนที่ 2 ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานคุณธรรม/หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ร่วมปฏิบัติงานรณรงค์ ลด เลิก อบายมุขได้แก่ เหล้า เบียร์ บุหรี่ การ
พนันทุกรูปแบบในสังกัด 

• ผู้รับรองคนที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาที่ร่วมปฏิบัติงานรณรงค์ ลด  เลิก อบายมุขได้แก่ เหล้า เบียร์ 
บุหรี่ การพนันทุกรูปแบบในสังกัด 
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เอกสาร ๑ค าชีแ้จง 

เอกสารในการสมคัรมี๓ชดุ โปรดศกึษาใหค้รบทัง้๓ชดุ/ เอกสาร๑ค าชีแ้จง    /  เอกสาร๒ ใบสมคัร  /  เอกสาร๓ อบายมุข๖ 

๗.๓.๒ ศึกษานิเทศก์ / นักวิชาการ / บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
• ผู้รับรองคนที่ 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือรองผู้อำนวยการฯ หรือศึกษาธิการ

จังหวัดที่ผู้สมัครสังกัดอยู่ และรับรู้การปฏิบัติงานของท่าน (ในกรณีท่ีไม่มีผู้อำนวยการฯ /รอง
ผู้อำนวยการฯ หรือศึกษาธิการจังหวัด ให้ผู้รักษาราชการแทนรับรอง) 

• ผู้รับรองคนที่ 2 ผู้อำนวยการกลุ่มงานที่สังกัด  ในกรณีท่ีเป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานเอง ให้
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอ่ืนที่รับรู้การทำงานของท่าน ในเขตพ้ืนที่เดียวกันรับรอง 

• ผู้รับรองคนที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ที่ร่วมปฏิบัติงานรณรงค์ลด เลิก อบายมุขได้แก่ 
เหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนันทุกรูปแบบ  

หมายเหตุ   หากเป็นสถานศึกษาในสังกัดอ่ืนๆ ในกรณีผู้รับรองให้ใช้แนวทางตามข้อ ๗  
๘.การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข /เกียรติบัตรครูดีไม่มี
อบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ปีที่๑๒ (รุ่นติดตามความเพียร) 

๘.1 เกณฑ์การพิจารณาคัดกรองข้ันที่๑ได้แก่  
           ๘.1.1 ส่งทันตามวันที่กำหนด (พิจารณาจากวันประทับตราจากหน่วยงานขนส่งที่ท่านจัดส่งใบสมัคร)  

๘.1.2 เขียนด้วยลายมือตนเองด้วยตัวบรรจง  
๘.1.3 ตอบข้อมูลครบถ้วนทุกข้อครบถ้วนตามคำชี้แจงและตามที่ระบุในใบสมัคร  
๘.1.4 มีผู้รับรองครบถ้วนตามท่ีกำหนด 
๘.1.5 กรอกข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ www.ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.com หลังจากส่งใบสมัคร พร้อม

แนบไฟล์ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินที่ส่งใบสมัครมาในเว็บไซต์ด้วย  
           หมายเหตุ ๑.หากผู้สมัครขาดข้อใดข้อหนึ่ง  ตามกระบวนการจะกรองออกจากการพิจารณา 

๘.2 เกณฑ์การพิจารณาคัดกรอง ขั้นที่๒ ได้แก่ 
๘.๒.๑ ผ่านเกณฑ์การคัดกรองขั้นที่๑  
๘.๒.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต  

                     ๘.๒.๓ ดำรงตนปลอดอบายมุข ๖  
                     ๘.๒.๔ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เช่นหากเป็นชาวพุทธคือศีล๕ 
                     ๘.๒.๕ มีการขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้อื่นให้ ลด เลิก อบายมุข (เน้นเหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนัน)  
                              หลังจากท่ีได้รับรางวัลแล้ว อย่างน้อย๒ปี  
                     ๘.๒.๖ มีผลที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนเพ่ือช่วยเหลือผู้อื่นให้ ลด เลิก อบายมุข (เน้นเหล้า เบียร์ บุหรี่)  
                             เชิงคุณภาพเป็นรูปธรรมชัดว่าเกิดประโยชน์ต่อสังคม (ไม่เน้นการได้รับรางวัลใดๆ) อาทิ 

• มีตัวบุคคล ชุมชน หรืออื่นๆตามบริบท ได้รับการช่วยเหลือจนเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต 
คุณภาพชุมชน หรืออ่ืนๆในการลด เลิก อบายมุข (เน้นเหล้า เบียร์ บุหรี่การพนัน) 

• มีกระบวนการเรียนรู้ วิธีการ หรือกิจกรรมที่ลงถึงตัวกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องและ
ผู้อื่นสามารถนำไปปฏิบัติได ้ที่ส่งผลต่อการ ลด เลิก อบายมุข (เน้นเหล้า เบียร์ บุหรี่การพนัน) 

• มีการขยายผล เชิงคุณภาพ และหรือเชิงปริมาณ ให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้น 
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เอกสาร ๑ค าชีแ้จง 

เอกสารในการสมคัรมี๓ชดุ โปรดศกึษาใหค้รบทัง้๓ชดุ/ เอกสาร๑ค าชีแ้จง    /  เอกสาร๒ ใบสมคัร  /  เอกสาร๓ อบายมุข๖ 

• ข้อคิดเห็น(ตามจริง)ของผู้รับรองที่มตี่อผู้สมัคร และผู้รับรองเขียนด้วยลายมือตนเอง      
     ๘.๓ การพิจารณาคัดกรอง ขั้นที่๓ (สัมภาษณ์ผ่านZOOM) 

       ๘.๓.๑ เมื่อผู้สมัครผ่านการคัดกรอง ขั้นที่๑ และข้ันที่๒ แล้ว คณะกรรมการจะสัมภาษณ์โดยใช้ระบบZoom 
                เป็นขั้นสุดท้ายของการพิจารณาคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ปีที่ ๑๒  
                 (รุ่นติดตามความเพียร) 
       ๘.๓.๒ ทั้งนี้การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๙.ระยะเวลาการพิจารณา และประกาศผล 
    ๙.๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่การคัดกรองข้ันที ่๓ (สัมภาษณผ์่านZOOM)     วันที ่๑๐ เมษายน ๒๕๖๖    
          ในเว็บไซต์ ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.com    
    ๙.๒ สัมภาษณ์ผ่านระบบZOOM วันที่๑๖-๒๕ เมษายน  ๒๕๖๖ (คณะทำงานจะประสานนัดหมายวัน เวลาสัมภาษณ์) 
    ๙.๓ ประกาศผลการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ปีที่๑๒ (รุ่นติดตามความเพียร) ในวันที่ ๑
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ทั้งประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณ   และประเภทเกียรติบัตร   ในเว็บไซต์  www.ที่โรงเรียนคำ
พ่อสอน.com  และจะส่งประกาศผลการคัดเลือกไปยัง ๒๔๕ เขตพ้ืนที่การศึกษา /กรมส่งเสริมการ 
          ปกครองท้องถิ่น และทุกสังกัดของผู้สมัคร  
๑๐.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ปีที่๑๒ (รุ่นติดตามความเพียร) 
      ๑๐.๑ รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข ผู้ได้รับรางวัลจะเข้าร่วมทำกิจกรรม ประชุมปฏิบัติการเพ่ือสร้าง 
               เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุขเข้มแข็ง   และเข้าพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ปีที่๑๒ (รุ่นติดตามความเพียร) ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร (ห้วงเวลาจะแจ้งในลำดับต่อไป)   
      ๑๐.๒ รางวัลเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ในเว็บไซต์ www.ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.
com โดยเข้าไปที่หัวข้อครูดีไม่มีอบายมุข /ดาวน์โหลดเกียรติบัตร 
๑๑.ระยะเวลาการส่งใบสมัคร  
       ๑๑.๑ ส่งใบสมัครไดต้ั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม 256๖ (ดูประทับตราจากหน่วยงานขนส่งที่ท่านจัดส่งใบสมัคร) 
       ๑๑.๒ หลังการพิจารณาแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเอกสารใด ๆ  
๑๒.ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
      สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และอาสาสมัคร โทร ๐๘๗- ๓๘๔ ๓๙๕๓ / ๐๙๒-๔๒๖ ๔๑๙๗  
      ๐๘๓-๒๕๔ ๙๙๓๑  / ๐๙๓-๒๕๓ ๙๕๙๕   /๐๘๙-๒๗๔ ๘๘๒๔  
หมายเหตุ  ๑.ไม่รับการติดต่อสอบถามข้อมูลทางเพจครูดีไม่มีอบายมุข และ เพจโรงเรียนคำพ่อสอน 
             ๒.การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ที่ผ่านมาทำให้ต้องปรับการรับสมัครจากพ.ศ.๒๕๖๕ มาเป็น พ.ศ.๒๕๖๖ 


