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ค ำช้ีแจง กำรพิจำรณำคัดเลือกโรงเรียนเพือ่รบัโล่ประกำศเกียรติคุณ 
“โรงเรียนดีไมม่ีอบำยมขุ” เนื่องในวันครูปี ๒๕๖๐ (ปทีี่ ๑) 

 

จุดมุ่งหมำย 
 โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)  
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส) และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น ๑ - ๕  
เป็นการต่อยอดพัฒนาจาก “ครูดีไม่มีอบายมุข”เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
ในการการช่วยเหลือให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกับโรงเรียนได้ ลด ละ เลิกอบายมุขได้ และยกย่องโรงเรียน 
ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อโรงเรียนอื่น  ซึ่งยังประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาชาติหรือปฏิรูปการศึกษา 
ในปัจจุบัน 
 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 โรงเรียนทั่วประเทศในสังกัดต่ำงๆ 
 

ประเภทรำงวัลเชิดชูเกียรติ 
 1. โล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข พร้อมป้ายโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 
  จ านวน ๓๐ โรงเรียน 
 

  ในปี ๒๕๖๐ คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
และมีคุณภาพการด าเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาอบายมุขในโรงเรียน ท่ีเน้นประโยชน์ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน จากการท่ีปัญหาอบายมุขลดลง โดยเน้นเรื่องเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ บุหร่ี การพนัน หวยใต้ดิน 
 

คุณสมบัติโรงเรียนที่สมัคร 
 1. เป็นโรงเรียนท่ัวไปในทุกระดับการศึกษา ทุกสังกัด 
 2. มีนโยบาย จุดเน้นการด าเนินงานเป็นโรงเรียนปลอดอบายมุข 
 3. มีผลงานท่ีสร้างสรรค์ เพื่อการป้องกันและลดปัญหาอบายมุข โดยเน้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
   ทุกชนิด บุหร่ี การพนัน และหวยใต้ดิน (แต่สามารถท าครอบคลุมถึงอบายมุข ๖ได้) 
 4. มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและประสบผลส าเร็จเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อบุคลากรในโรงเรียน  
  นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 

ขั้นตอนกำรสมัคร 
 1. ดำวน์โหลดใบสมคัรได้ที่  www.vitheebuddha.com   www.stopdrink.com  
  www.Alcoholsmokefree school.com 

http://www.vitheebuddha.com/
http://www.stopdrink.com/
www.Alcoholsmokefree%20school.com
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 ๒. กรอกใบสมัครให้ครบทุกหัวข้อโดยเขียนด้วยลำยมอื (ตัวบรรจงอ่ำนง่ำย/มีผลต่อกำรพิจำรณำ) 
   พรอ้มติดรูปถ่ายหน้าตรงของผู้บริหารโรงเรียน และไม่ต้องมีภาคผนวก 
 ๓. มีบุคคลรับรองใบสมัคร ๕ คน  ดังนี้ 
  ๓.๑ ผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาท่ีโรงเรียนสังกัด และ/หรือ ศึกษานิเทศก์ 
  ๓.๒ ผู้น าศาสนาต่างๆตามท่ีโรงเรียนร่วมกิจกรรม / ผู้น าในท้องถิ่นท่ีร่วมกันขับเคลื่อนงาน 
  ๓.๓ กรรมการสถานศึกษา  
  ๓.๔ ผู้ปกครองนักเรียนท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากปัญหาอบายมุขโดยเน้น 
   เร่ืองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เหล้า เบียร์ บุหร่ี การพนัน หวยใต้ดิน 
   จากกิจกรรมของโรงเรียน 
  ๓.๕ ประธานนักเรียนในโรงเรียน หรือนักเรียนท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดี 
   จากปัญหาอบายมุข ท่ีโรงเรียนได้ด าเนินการ  
 

 เกณฑ์กำรคัดกรองขั้นต้นได้แก่ 
1. ตอบข้อมูลครบถ้วนทุกข้อหรือตามท่ีระบุในใบสมัคร 

 2. ส่งทันตามก าหนดเวลา (พิจารณาจากวันประทับตราไปรษณีย์) 
 3. เขียนด้วยลายมือ และลงลายมือชื่อชัดเจน 
 4. มีผู้รับรองตามท่ีก าหนดครบ 

หำกขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะไม่รับพิจำรณำ 
 

 เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกโรงเรียนเพ่ือรับโล่ประกำศเกียรติคุณโรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข 
1. ผ่านเกณฑ์การคัดกรองขั้นต้น 

 2. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
 3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนทุกคนไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับอบายมุขโดยเน้นการดื่ม 
  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด สูบบุหรี่ เล่นการพนัน  และหวยใต้ดินในโรงเรียนหรือท าได้ 
  ครอบคลุมอบายมุข ๖ 
 4. การจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ทุกประเภทภายในโรงเรียน ท้ังท่ีโรงเรียนจัดเอง หรือร่วมกับ  
  องค์กรอื่น หรือบุคคลภายนอกขอใช้สถานท่ีของโรงเรียน ต้องปลอดอบายมุขโดยเน้นเครื่องดื่ม 
   ท่ีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด บุหร่ีและการพนัน  
 5. มีผลงานท่ีสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อการลด  ละ เลิกอบายมุขโดยเน้นเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 
  ทุกชนิด บุหร่ี การพนัน และหวยใต้ดินหรือครอบคลุมอบายมุข ๖ ผลงานมีคุณลักษณะดังนี้ 
  5.1 เป็นผลงานย้อนหลัง ไม่เกิน ๕ ปี 
  ๕.๒ ครอบคลุมท้ังด้านป้องกัน และลด ละ เลิกอบายมุข โดยเน้นเครื่องดื่มท่ีเคร่ืองดื่ม 
   แอลกอฮอล์ บุหร่ี การพนัน (แต่สามารถท าครอบคลุมอบายมุข๖) 
  ๕.๓ มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบท้ังโรงเรียน 
  ๕.๔ มีการด าเนินงานต่อเนื่องอย่างน้อย ๒ปีถึงปัจจบุัน 
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  ๕.๕ มีผลส าเร็จปรากฏตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ท้ังบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง  
   และชุมชน อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 

 ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
 ๑. แรงบันดาลใจ 
 ๒. แนวคิดและการขยายผลการด าเนินงานเพ่ือลด ละ เลิกอบายมุข 

ทั้งนี้กำรพิจำรณำตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

กำรส่งใบสมัคร 
 1. ส่งทำงไปรษณีย์เท่ำนั้นและขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสำรในกรณีกำรส่งดังนี้ 
  - ส่งด้วยตนเอง หรือฝากผู้ใดมาส่ง 
  - ไม่รับเอกสารท่ีส่งทางโทรสาร 
  - ไม่รับเอกสารท่ีส่งทางอีเมล ์ 
 2. จ่ำหน้ำซองถึง บริษัทวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮำส์ จ ำกัด  
  ที่อยู่  ๕๐๑/๑  ซอยเดชะตุงคะ  แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๑๐  

วงเล็บมุมซองว่า ครูดีไม่มีอบำยมุข (รุ่นที่ ๖) ป ี๒๕๖๐ 
 3. ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๙ หมดเขตรับสมัครวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
  (ดูตราประทับไปรษณีย์)  และหลังกำรพิจำรณำแล้วขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเอกสำรใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

ประกำศผล การคัดเลือกทุกประเภท  ในเดือนธันวาคม  ๒๕๕๙ 
ที ่www.vitheebuddha.com   www.stopdrink.com 
และ http://www.alcoholsmokefreeschool.com 
 

 ส ำหรับโรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกรับโล่ประกำศเกียรติคุณโรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข จะมีจดหมำย
เชิญเพื่อมำประชุมปฏิบัติกำรและรับมอบโล่ฯ ที่หอประชุมคุรุสภำในสัปดำห์วันครู และโครงกำร 
จะขอควำมร่วมมือส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จัดมอบมอบอีกครั้งในกำรจัดงำนวันครูที่ส ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำจัดอยู่แล้ว (๑๖ มกรำคม ๒๕๖๐) พร้อมกับผู้ ได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณครูดี 
ไม่มีอบำยมุข และเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบำยมุข 
 
ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

 ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โทร. ๐๒ ๒๘๘ ๕๘๗๙ ,  ๐๒ ๒๘๘ ๕๘๘๙-๙๐ 
 และ ดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข โทร. ๐๘๙ ๖๗๘ ๑๔๙๙ 
  น.ส.อภิศา  มะหะมาน (ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า)  โทร. ๐๘๙ ๒๗๔ ๘๘๒๔ 

http://www.vitheebuddha.com/
http://www.stopdrink.com/
http://www.alcoholsmokefreeschool.com/
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ค าช้ีแจง/ใบสมัคร โรงเรียนดไีม่มอีบายมุข ณ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 
ใบสมัคร “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปี ๒๕๖๐ (ปีที่ ๑) 

               
๑. ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน 
ชื่อโรงเรียน............................................................................................สังกัด.......................................................................... 
ที่อยู่...................................................................................................................... ....................................................... ............. 
......................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์..................................... . 
เบอร์โทร................................................แฟกซ์.......................................อีเมล์................... ...................................................... 
ชื่อ-สกุลผู้บริหาร............................................................................................อายุ................ .อยู่โรงเรียนนี้เป็นเวลา..............ป ี
เปิดสอนระดับชั้น......................................................ถึง.................................................มี  จ านวนนักเรียน........................คน 
ระดับอนุบาล...........................คน   ระดับประถมศกึษา................................ คน  ระดับมัธยมศึกษา............................... คน 
จ านวนครูทั้งหมด.............................คน   ชาย..................คน    หญิง..........................คน  

 โรงเรียนมีกฎระเบียบ/ข้อบังคับ/ค าสั่ง/ข้อปฏิบัติ/ข้อก าหนด /ข้อห้าม หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลด ละ 
เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ การพนัน หวยใต้ดิน หรืออบายมุขอ่ืน หรือไม่ โปรดระบุ โดยเฉพำะกำรจัด
งำนหรือกิจกรรมต่ำงๆทุกประเภทภำยในโรงเรียนทั้งที่โรงเรียนจัดเอง หรือร่วมกับองค์กรอ่ืน หรือ
บุคคลภำยนอกขอใช้สถำนที่ 

 ........................................................................................................................ .................................................... 
........................................................................................................................................................................................ .......... 
....................................................................................................................... ........................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ............... 
................................................................................................................................................................................................ .. 
................................................................................................................................................................................................ .. 
๒. ข้อมูลบุคลำกรในโรงเรียน         

 ระบุชื่อบุคลำกรในโรงเรียนที่ได้รำงวัลประกำศเกียรติคุณในโครงกำรครูดีไม่มีอบำยมุข  (ถ้ามีผู้ได้รับ 
หลายคนสามารถแทรกกระดาษได้)  

  (    ) ไม่มี (    ) มี จ ำนวน.............คน (โปรดระบ)ุ 
ชื่อ – สกุล................................................................................. อายุ...................... ต าแหน่ง................................................... 
วิชาที่สอน.......................................................................................................ระดับชั้น............................................................ 
 รำงวัลที่ได้รับ 
  โล่ประกาศเกียรติคุณ  ปีที่ได้รับ.......................................................................................... ................................. 
  เกียรติบัตร  ปีที่ได้รับ.................................................................... ....................................................................... 
ชื่อ – สกุล................................................................................. อายุ...................... ต าแหน่ง................................................... 
วิชาที่สอน.......................................................................................................ระดับชั้น............................................................ 
 รำงวัลที่ได้รับ 
  โล่ประกาศเกียรติคุณ  ปีที่ได้รับ.......................................................................................... ................................. 
  เกียรติบัตร  ปีที่ได้รับ.................................................................... ....................................................................... 

  เขียนด้วยลำยมือตัวบรรจงทุกหัวข้อ/มีผลต่อกำรพิจำรณำ/ขยายพ้ืนที่เขียนได้ 
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ค าช้ีแจง/ใบสมัคร โรงเรียนดไีม่มอีบายมุข ณ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

ชื่อ – สกุล................................................................................. อายุ...................... ต าแหน่ง................................................... 
วิชาที่สอน.......................................................................................................ระดับชั้น............................................................ 
 รำงวัลที่ได้รับ 
  โล่ประกาศเกียรติคุณ  ปีที่ได้รับ.......................................................................................... ................................. 
  เกียรติบัตร  ปีที่ได้รับ.................................................................... ....................................................................... 
ชื่อ – สกุล................................................................................. อายุ...................... ต าแหน่ง................................................... 
วิชาที่สอน.......................................................................................................ระดับชั้น............................................................ 
 รำงวัลที่ได้รับ 
  โล่ประกาศเกียรติคุณ  ปีที่ได้รับ.......................................................................................... ................................. 
  เกียรติบัตร  ปีที่ได้รับ.................................................................... ....................................................................... 

 ผู้บริหำร ครู บุคลำกรในโรงเรียนที่ปลอดจำกอบำยมุขได้แล้ว (ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี) 
o ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด  จ านวน..............................................คน  คิดเป็นร้อยละ............... 
o ปลอดบุหรี่ จ านวน.....................................................................................คน   คิดเป็นร้อยละ..............  
o ปลอดการพนัน  จ านวน............................................. ................................คน  คิดเป็นร้อยละ....... ........ 
o ปลอดหวยใต้ดิน  จ านวน............................................................................คน  คิดเป็นร้อยละ............... 
o ปลอดอบายมุขอ่ืนๆ ระบุ............................................................................................... .......................... 
          จ านวน...........................................................................คน  คิดเป็นร้อยละ...............  

๓. แรงบันดำลใจหรือเหตุผลที่น ำมำสู่กำรพัฒนำวิถีโรงเรียนให้ปลอดจำกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ กำรพนัน หวยใต้ดิน 
และอบำยมุขอ่ืน 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๔. ข้อมูลสภำพปัญหำอบำยมุขท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียน 
    ๔.๑ ระบุสภาพปัญหาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เหล้า บุหรี่ การพนัน หวยใต้ดิน อบายมุขอ่ืนๆ ที่พบในโรงเรียน  
 ครอบครัวนักเรียนและชุมชน 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



3 
 

ค าช้ีแจง/ใบสมัคร โรงเรียนดไีม่มอีบายมุข ณ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 ๔.๒ ปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดผลอย่างไรบ้าง ทั้งต่อนักเรียน  /โรงเรียน /ครอบครัว/ ชุมชน และการจัดการศึกษา 
      (การปฏิรูปการศึกษาชาติ) ให้บรรยายตามสภาพจริงที่พบเห็น พร้อมยกตัวอย่างและหลักฐานประกอบ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๔.๓ ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุจากอะไรบ้าง โดยให้ระบุแยกปัจจัยดังนี้ 
 - ปัจจัยภายนอก (สิ่งแวดล้อม  สังคมฯลฯ)    
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 - ปัจจัยภายใน (ของตัวบุคคลนั้นเองที่น าไปสู่ปัญหา)  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๕. โรงเรียนมีนโยบำย /ทิศทำง /เป้ำหมำยในกำรขับเคลื่อนให้เป็น “โรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข” ได้อย่ำงไรใน ๓ ระยะ 
    (ที่ด ำเนินกำรอยูแ่ล้ว) 
 ๕.๑ ระยะเร่งด่วน  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 ๕.๒  ระยะสั้น 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๕.๓ ระยะยาว 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๖. ระบแุนวคิดหลัก/หลักกำร /วิธีกำรที่น ำมำใช้ในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยในข้อ ๕ ทั้งระยะเร่งด่วน  
 ระยะสั้น ระยะยำว 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๗. ผลงำนกำรป้องกันแก้ไขปัญหำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ กำรพนัน หวยใต้ดินและอบำยมุขอ่ืนๆในโรงเรียน 
 ให้ระบุโครงกำร/กิจกรรม และอ่ืนๆที่โรงเรียนได้ด ำเนินกำรจนประสบผลส ำเร็จต่อกลุ่มเป้ำหมำยต่อไปนี้ 
 - ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 - นักเรียน 
 - ผู้ปกครอง 
 - ชุมชน 
 โดยให้เขียนรายละเอียด ชื่อโครงการ /กิจกรรม ปีที่ด าเนินการ และรายละเอียดระยะเวลาที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
(หัวหน้าโครงการ/กิจกรรมและคณะท างาน) วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย การด าเนินการ และผลที่ปรากฏต่อกลุ่มเป้าหมาย
อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม พร้อมภาพประกอบ ๔ - ๕ ภาพ 
หมำยเหตุ ๑. ไม่เกิน ๓ โครงการ /กิจกรรม (จัดล าดับความส าคัญ) 
 ๒. เป็นโครงการย้อนหลังไม่เกิน ๕ปี และด าเนินการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี จนถึงปัจจุบัน 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๘. โรงเรียนมีแนวทำงในกำรส่งเสริม พัฒนำ หรือคงควำมเป็น “ โรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข” ให้มีควำมยั่งยืนต่อไปได้ 
  อย่ำงไร แม้จะต้องมีกำรปรับเปลี่ยนผู้บริหำรโรงเรียน  (โปรดระบุวิธีกำรเป็นรูปธรรม และมีควำมเป็นไปได้  
  ในกำรปฏิบัติจริง)  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
๙. ท่ำนมีแนวทำงอย่ำงไรที่จะขยำยผล “โรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข” ให้เป็นเครือข่ำยเพื่อประโยชน์ต่อนักเรียน ชุมชน  
  กำรปฏิรูปกำรศึกษำชำติ (โปรดระบุเป็นรูปธรรม)  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
       ข้าพเจ้าตั้งสัจอธิษฐานรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริงที่โรงเรียนปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดผล  
มิได้คัดลอกจากผู้ใด หากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วพบว่า มีการคัดลอก หรือมีข้อมูลอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์  
ในการรับโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข พร้อมป้ำย  
 และถึงแม้ได้รับหรือไม่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข ก็ขอตั้งสัจอธิษฐานประพฤติปฏิบัติเป็นโรงเรียน 
ทีน่ าพานักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนให้ปราศจากอบายมุข ๖ มี  ศีล ๕ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นตัวอย่างที่ดีโรงเรียนอ่ืน และจะช่วยเหลือชุมชนให้ลด ละ เลิกอบายมุข อาทิ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด บุหรี่  
การพนัน และอบายมุขอ่ืน 
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๑๐. สัจอธิษฐำนเพิ่มเติม 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ลงชื่อผู้สมัคร................................................................................ 
              (...............................................................................) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน................................................................. 
            เบอร์โทร..................................................................... 

      ว/ด/ป.................................................. 
 

๑๑. ผู้รับรอง (เพ่ิมบรรทัดได ้๑ - ๑๐บรรทัด)  
 ๑๑.๑ ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนใบสมัคร โรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข แล้วมีข้อคิดเห็นว่ำ (บุคคลรับรองตำมค ำชี้แจง คนที่ ๑)  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ลงชื่อ..................................................................... 
     (....................................................................) 
ต าแหน่ง  ............................................................. 

หน่วยงาน/สถานทีต่ิดต่อผู้รับรอง.......................................................................................เบอร์โทร........................................ 
 
๑๑.๒ ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนใบสมัคร โรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข แล้วมีข้อคิดเห็นว่ำ (บุคคลรับรองตำมค ำชี้แจง คนที ่๒)  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ลงชื่อ..................................................................... 
     (....................................................................) 
ต าแหน่ง  ............................................................. 

หน่วยงาน/สถานทีต่ิดต่อผู้รับรอง.......................................................................................เบอร์โทร........................................ 
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๑๑.๓ ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนใบสมัคร โรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข แล้วมีข้อคิดเห็นว่ำ (บุคคลรับรองตำมค ำชี้แจง คนที่ ๓)  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ลงชื่อ..................................................................... 
     (....................................................................) 
ต าแหน่ง  ............................................................. 

หน่วยงาน/สถานทีต่ิดต่อผู้รับรอง.......................................................................................เบอร์โทร........................................ 
 
๑๑.๔ ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนใบสมัคร โรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข แล้วมีข้อคิดเห็นว่ำ (บุคคลรับรองตำมค ำชี้แจง คนที่ ๔)  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ลงชื่อ..................................................................... 
     (....................................................................) 
ต าแหน่ง  ............................................................. 

หน่วยงาน/สถานทีต่ิดต่อผู้รับรอง.......................................................................................เบอร์โทร........................................ 
 
๑๑.๕ ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนใบสมัคร โรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข แล้วมีข้อคิดเห็นว่ำ (บุคคลรับรองตำมค ำชี้แจง คนที่ ๕) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ลงชื่อ..................................................................... 
     (....................................................................) 
ต าแหน่ง  ............................................................. 

หน่วยงาน/สถานทีต่ิดต่อผู้รับรอง.......................................................................................เบอร์โทร........................................ 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

ค าช้ีแจง/ใบสมัคร โรงเรียนดไีม่มอีบายมุข ณ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

(ผู้ปกครอง) 
ข้อมูลประกอบของผู้รับรอง (บุคคลรับรองตำมค ำช้ีแจง คนท่ี ๔) 

ผู้ปกครองนักเรียนที่เกดิกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจำกปัญหำอบำยมุข 
โดยเน้นเร่ืองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ กำรพนัน หวยใต้ดิน และอบำยมุขอื่น จำกกิจกรรมของ 

โรงเรียนโรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข 
 
ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล....................................................................................อายุ..........ปี   นับถือศาสนา..................................... 
เบอร์โทรศัพท์...........................................................ที่อยู่.............................................. ........................................................... 
................................................................................................................................................ .................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
อาชีพ............................................เป็นผู้ปกครองนักเรียน (ชื่อ-สกุล).............................................................ชื่อเล่น................ 
ชั้น.......................โรงเรียน................................................................................จังหวัด........................................ ..................... 
ข้าพเจ้าเป็นผู้ปกครองที่เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลด ละ เลิก อบายมุขจากกิจกรรมของโรงเรียน 

ประวัติพฤติกรรมทีเ่คยเกี่ยวข้องกับอบำยมุข  กรุณำระบุ (ขีดเครื่องหมำย    ในวงเล็บ) 
(      ) เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์                    
         ปัจจุบัน   (     )    ลดแล้วเป็นเวลา...................ปี                        (     ) เลิกแล้วเป็นเวลา ...................ปี 
 

(      ) เคยสูบบุหรี่       
         ปัจจุบัน   (    )    ลดแล้วเป็นเวลา.....................ปี              (     ) เลิกแล้วเป็นเวลา....................ปี 
 

(      ) เคยซื้อหวยใต้ดิน      
 ลดแล้วเป็นเวลา...................ปี                                 (     ) เลิกแล้วเป็นเวลา ...................ปี 

    

(      ) เคยติดการพนัน................................ 
  ลดแล้วเป็นเวลา...................ปี                                               (     ) เลิกแล้วเป็นเวลา ...................ปี 
อ่ืน ๆ ระบุ......................................................................................................................... ...........................................
กิจกรรม หรือวิธีการของโรงเรียนที่ท าให้ข้าพเจ้าเกิดการเปลี่ยนแปลง คือ …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ลงชื่อ..................................................................... 
     (....................................................................) 
ต าแหน่ง  ............................................................. 

หมำยเหตุ   
๑.ข้อมูลนี้จะน าไปประกอบการคัดเลือก โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ว่าโรงเรียนได้ท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการ 
   แก้ไขปัญหาอบายมุขลงถึงครอบครัวนักเรียน 
๒.ข้อมูลนี้จะใช้ประกอบการพิจารณาโรงเรียนดีไม่มีอบายมุขเท่านั้น ไม่น าไปเผยแพร่ หรือถ้าจะเผยแพร่จะขอ 
   อนุญาตเจ้าของข้อมูลเป็นกรณีไป 
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ค าช้ีแจง/ใบสมัคร โรงเรียนดไีม่มอีบายมุข ณ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 (บุคคลรับรองตำมค ำช้ีแจง คนท่ี ๕) 
ข้อมูลประกอบของผู้รับรอง 

นักเรียนที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจำกปัญหำอบำยมุข 
โดยเน้นเร่ืองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ กำรพนัน หวยใต้ดิน และอบำยมุขอื่น 

จำกกิจกรรมของโรงเรียน 
 
ข้าพเจ้า (ชื่อ - สกุล............................................................ ....................อายุ...........ปี   นับถือศาสนา..................................... 
ชั้น.......................โรงเรียน................................................................................จังหวัด... .......................................................... 
เบอร์โทรศัพท์...........................................................ที่อยู่.............................................................................................. ........... 
.................................................................................................................................................................................................. 
ข้าพเจ้าเป็นนักเรียนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลด ละ เลิก อบายมุขจากกิจกรรมของโรงเรียน  

 ประวัติพฤติกรรมท่ีเคยเกี่ยวข้องกับอบำยมุข  กรุณำระบุ (ขีดเครื่องหมำย    ในวงเล็บ) 
 (      ) เคยดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์                    
  ปัจจุบัน   (     ) ลดแล้วเป็นเวลา...................ปี (     ) เลิกแล้วเป็นเวลา ...................ปี 
 
 (      ) เคยสูบบุหรี่      
                   ปัจจุบัน   (    )    ลดแล้วเป็นเวลา.....................ปี     (     ) เลิกแล้วเป็นเวลา ....................ป ี
 
 (      ) เคยซื้อหวยใต้ดิน      
            ลดแล้วเป็นเวลา...................ปี       (     ) เลิกแล้วเป็นเวลา ...................ปี 
    
 (      ) เคยติดการพนัน................................ 
  ปัจจุบัน  (    ) ลดแล้วเป็นเวลา...................ปี           (     ) เลิกแล้วเป็นเวลา ...................ปี 
อ่ืน ๆ ระบ ุ...............................................................................................................................................................................  
 
กิจกรรม หรือวิธีการของโรงเรียนที่ท าให้ข้าพเจ้าเกิดการเปลี่ยนแปลง คือ…………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ลงชื่อ..................................................................... 
     (....................................................................) 
ต าแหน่ง  ............................................................. 

หมำยเหตุ   
๑. ข้อมูลนี้จะน าไปประกอบการคัดเลือก โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ว่าโรงเรียนได้ท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
 ในการแก้ไขปัญหาอบายมุขลงถึงครอบครัวนักเรียน 
๒. ข้อมูลนี้จะใช้ประกอบการพิจารณาโรงเรียนดีไม่มีอบายมุขเท่านั้น ไม่น าไปเผยแพร่ หรือถ้าจะเผยแพร่ 
 จะขออนุญาตเจ้าของข้อมูลเป็นกรณีไป 
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ค าช้ีแจง/ใบสมัคร โรงเรียนดไีม่มอีบายมุข ณ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 (กรรมกำรนักเรียน) 
 (บุคคลรับรองตำมค ำช้ีแจง คนท่ี ๕) 

ข้อมูลประกอบของผู้รับรอง 
นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการนักเรียนท่ีร่วมขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหาอบายมุขกับโรงเรียน โดยเน้น

เร่ืองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ กำรพนัน หวยใต้ดิน และอบำยมุขอื่น 
 
ข้าพเจ้า (ชื่อ - สกุล................................................................................  อายุ...........ปี   นับถือศาสนา.................................... 
ชั้น....................... โรงเรียน................................................ ......................................... จังหวัด................................................. 
เบอร์โทรศัพท์........................................................... ที่อยู่...................................................................... .................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... ....................... 
 
ข้าพเจ้าเป็นนักเรียนที ่ร่วมขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหาอบายมุขกับโรงเรียน โดยเน้นเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ 
กำรพนัน หวยใต้ดิน และอบำยมุขอ่ืน 
 

 ประวัติกิจกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันแก้ไขปัญหำเหล้ำ เบียร์ บุหรี่ กำรพนัน หวยใต้ดิน อบำยมุขอ่ืนที่ท ำ
ร่วมกับโรงเรียน กรุณำระบุ (ขีดเครื่องหมำย    ในวงเล็บ) 

 (      ) กิจกรรมป้องกัน แก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์                    
 (      ) กิจกรรมป้องกัน แก้ไขปัญหาสูบบุหรี่        
 (      ) กิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหาหวยใต้ดิน      
 (      ) กิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหาการพนัน........................................................... 
 อ่ืนๆระบุ.................................................................................................................... ......................................... 
 
ระบุวิธีการของโรงเรียนที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักเรียน คือ……………………………………………..……………….………..……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ลงชื่อ..................................................................... 
     (....................................................................) 
ต าแหน่ง  ............................................................. 

 
หมำยเหตุ   
๑. ข้อมูลนี้จะน าไปประกอบการคัดเลือก โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ว่าโรงเรียนได้ท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
 ในการแก้ไขปัญหาอบายมุขลงถึงครอบครัวนักเรียน 
๒. ข้อมูลนี้จะใช้ประกอบการพิจารณาโรงเรียนดีไม่มีอบายมุขเท่านั้น ไม่น าไปเผยแพร่ หรือถ้าจะเผยแพร่ 
 จะขออนุญาตเจ้าของข้อมูลเป็นกรณีไป 


