
 
หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่น 

รางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ 
............................................. 

 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเ พ่ิมเติม ได้ก าหนดให้

กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการจัดกระบวรการเรียนรู้ เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดย
ถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรม การสืบสานวัฒนธรรม กาสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การ
สร้างองค์ความรู้อันเกิดจา   กสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดความตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีประพฤติปฏิบัติตนตาม
รอยพระยุคลบาลมีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเอง ต่อชุมชนและต่อสังคม จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์
และแนวทางการให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา และโครงการดีเด่นในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนท าให้เกิดผลดีแก่ทาง
ราชการ และมีผลงานที่ประจักษ์เข้ารับรางวัล MOE AWARDS ซึ่งเป็นรางวัลประจ าปีที่ทรงคุณค่าของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
 
๑. วัตถุประสงค ์

 ๑.๑เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรภายในกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
อุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนท าให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ  

 ๑.๒เพ่ือยกย่องหน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่น ที่มีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดีของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
๒. เป้าหมาย 
 ๒.๑ .คัดเลือกบุคลากร ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  
 ๒.๒ คัดเลือกหน่วยงาน สถานศึกษา โครงการดีเด่นในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประกอบด้วยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  
 

 
 



๒ 
 

๓. ประเภทรางวัล 
 ๓.๑ รางวัลผลงานดีเด่น มี ๔ ประเภท 

๑)  ประเภทบุคคล 
๒) ประเภทหน่วยงาน 
๓) ประเภทสถานศึกษา 
๔) ประเภทโครงการ 

 

๓. ๒. รางวัลส าหรับบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการที่มีผลงานดีเด่น มี ๕ สาขา 
๑) สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
๒) สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓) สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
๔) สาขาอนุรักษ์มรดกไทย 
๕) สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

๔. รายละเอียดประเภทรางวัล 
  ๔.๑ รางวัลผลงานดีเด่นสาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาหมายถึง 

ผลงานที่บุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาหรือโครงการ ได้สร้างสรรค์ขึ้นเป็นที่ประจักษ์และด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประชาชนยอมรับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ที่ส่งผล
ให้นักเรียน นักศึกษาห่างไกลและไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

  ๔.๒ รางวัลผลงานดีเด่นสาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง ผลงานที่บุคคล 
หน่วยงานสถานศึกษาหรือโครงการ ด าเนินการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการด ารงชีวิตและ
การด าเนินงาน ก่อเกิดให้ความสงบสุขในครอบครัว ชุมชน และสังคม 

  ๔.๓ รางวัลผลงานดีเด่นสาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผลงานสาขาส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม หมายถึง ผลงานที่บุคคล หน่วยงานสถานศึกษาหรือโครงการ ด าเนินการตามแนวทางของศาสนา 
โดยใช้หลักธรรมค าสอนมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนย่างต่อเนื่อง ยึดมั่นในหลักธรรม
ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ผู้น าท้องถิ่นและผู้น าศาสนา 

  ๔.๔ รางวัลผลงานดีเด่นสาขาอนุรักษ์มรดกไทยหมายถึง ผลงานที่บุคคล หน่วยงาน 
สถานศึกษาหรือโครงการ ที่ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นดนตรีไทย การเล่นโขน อันเป็น
ศิลปะการแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 

  ๔.๕ รางวัลผลงานดีเด่นสาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์หมายถึง 
ผลงานที่บุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาหรือโครงการ ที่ด าเนินการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การท านุบ ารุง
ด้าน ศาสนกิจ และการร่วมมือร่วมใจ เสียสละเพ่ือความมั่นคงของชาติ 

 

๕. รางวัล 

 บุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา และโครงการที่ ได้รับการคัดเลือกให้มีผลงานดี เด่นของ
กระทรวงศึกษาธิการ แต่ละสาขาจะได้รับรางวัล  ดังนี้ 

  ๕.๑ รับเกียรติบัตรและเชิดชูเกียรติ 
  ๕.๒ รับโล่เกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี  
 

 



๓ 
 

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณา  
 ผลงานที่จะได้รับรางวัลจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
   ๖.๑ เป็นผลงานที่บุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา หรือโครงการ ได้ด าเนินการจนเห็นเป็นที่

ประจักษ์  เกิดประโยชน์ต่อประชากรในวัยศึกษา  และต่อชุมชน สังคม และประเทศ สามารถยึดถือเป็น
แบบอย่างได ้

   ๖.๒ ผลงานที่กระท าต่อเนื่องติดต่อกันถึงปัจจุบันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี  และเป็น
ผลงานที่สามารถด าเนินการต่อไปได้ในอนาคตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

   ๖.๓ ประเภทของผลงานแต่ละประเภทที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกประเภทบุคคล  ต้องเป็นผู้มี
ความรู้ มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม  ในการครองตนอย่างเหมาะสม  เป็นปูชนียบุคคลที่
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่บุคคลทั่วไป 

   ๖.๔  ประเภทของหน่วยงาน สถานศึกษา  ต้องเป็นหน่วยงาน สถานศึกษาที่ชุมชนหรือ
ประชาชนยอมรับ  มีความมั่นคง  โดยมีการร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในองค์กร  เครือข่ายทุกเครือข่าย  ผู้น า
ทุกระดับ  มีการประสานและบูรณาการท างานร่วมกันตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน 

   ๖.๕  ส่งแบบเสนอผลงานพร้อมกรอกข้อมูลโดยมีรายละเอียดตามแบบที่คณะอนุกรรมการ
ก าหนดมาท่ีส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชด าเนินนอก  
 เขตดสุิต  กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐   

   ๖.๖  การเสนอแบบเสนอผลงาน  ต้องส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือให้พิจารณาคัดเลือก 
และคัดกรองข้อมูลเบื้องต้น  พร้อมทั้งรับรองผลงานก่อนส่งมายังส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๗.แนวทางการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่นรางวัล MOE AWARDS ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

  ๗.๑ สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 
ประเภทบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑. ด าเนินโครงการ/กิจกรรรม 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษาท่ี
สร้างสรรค์ข้ึนและด าเนินการ
จนประสบผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์ 

๑. มีโครงการ/กิจกรรม การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาและด าเนินการจน
ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
๒. มีการประเมินโครงการฯ 
๓. ปรับปรุง และพัฒนา
โครงการฯทุกปี 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๒. ประโยชน์และการเป็น
แบบอย่างของโครงการ/กิจ
กรรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 

๑. เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
เป็นแบบอย่างได้ 
๒. เป็นประโยชน์ต่อชุมนและเป็น
แบบอย่างได้ 
๓. เป็นประโยชน์ต่อสังคม/
ประเทศชาติและเป็นแบบอย่าง
ได้ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๓. ผลงานโครงการ/กิจกรรรม 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษาได้รับ
เผยแพร่เป็นที่ยอมรับ 

๑. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับหน่วยงานชุมชน 
๒. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับชุมชนและสังคม 
๓. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๔. ระยะเวลาในการ
ด าเนินการตามโครงการ/กิจ
กรรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

๑. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓ ปี 
๒. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๔ ปี 
๓. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๕ ปี 
(เศษของเดือนเกิน ๖ เดือนขึ้นไป
ปัดเป็น ๑ ปี) 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๕ 
 

 

 
 
ประเภทหน่วยงาน 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๕. การประพฤติตนเป็น
แบบอย่างและสร้างเครือข่าย
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

๑. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุก
ประเภท 
๒. แนะน าผู้อ่ืนหรือสร้าง
เครือข่ายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
๓. เป็นแบบอย่าง/ต้นแบบและ
สร้างเครือข่ายในการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๑. ด าเนินโครงการ/กิจกรรรม 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษาท่ี
สร้างสรรค์ข้ึนและด าเนินการ
จนประสบผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์ 

๑. มีโครงการ/กิจกรรม การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาและด าเนินการจน
ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
๒. มีการประเมินโครงการฯ 
๓. ปรับปรุง และพัฒนา
โครงการฯทุกปี 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๒. ประโยชน์และการเป็น
แบบอย่างของโครงการ/กิจ
กรรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 

๑. เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
เป็นแบบอย่างได้ 
๒. เป็นประโยชน์ต่อชุมนและเป็น
แบบอย่างได้ 
๓. เป็นประโยชน์ต่อสังคม/
ประเทศชาติและเป็นแบบอย่าง
ได้ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๖ 
 

  
 
 
 
 
 
     

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๓. ผลงานโครงการ/กิจกรรรม 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษาได้รับ
เผยแพร่เป็นที่ยอมรับ 

๑. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับหน่วยงานชุมชน 
๒. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับชุมชนและสังคม 
๓. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๔. ระยะเวลาในการ
ด าเนินการตามโครงการ/กิจ
กรรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

๑. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓ ปี 
๒. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๔ ปี 
๓. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๕ ปี
(เศษของเดือนเกิน ๖ เดือนขึ้นไป
ปัดเป็น ๑ ปี) 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๕. การประพฤติตนเป็น
แบบอย่างและสร้างเครือข่าย
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

๑. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุก
ประเภท 
๒. แนะน าผู้อ่ืนหรือสร้าง
เครือข่ายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
๓. เป็นแบบอย่าง/ต้นแบบและ
สร้างเครือข่ายในการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๖. การบูรณาการ การ
ประสานงานและการท างาน
ร่วมกันเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

๑.บูรณาการเข้ากับงานทุกงานใน
หน้าที่ 
๒. บูรณาการเข้ากับงานทุกงาน
ในหน้าที่และมีการประสานงาน 
และท างานร่วมกันในหน่วยงาน
ของตนเอง 
๓. บูรณาการเข้ากับงานทุกงาน
ในหน้าที่มีการประสานงานและ
ท างานร่วมกันทั้งหน่วยงานของ
ตนเองและนอกหน่วยงาน 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๗ 
 

ประเภทสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๑. ด าเนินโครงการ/กิจกรรรม 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษาท่ี
สร้างสรรค์ข้ึนและด าเนินการ
จนประสบผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์ 

๑. มีโครงการ/กิจกรรม การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาและด าเนินการจน
ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
๒. มีการประเมินโครงการฯ 
๓. ปรับปรุง และพัฒนา
โครงการฯทุกปี 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๒. ประโยชน์และการเป็น
แบบอย่างของโครงการ/กิจ
กรรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 

๑. เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
เป็นแบบอย่างได้ 
๒. เป็นประโยชน์ต่อชุมนและเป็น
แบบอย่างได้ 
๓. เป็นประโยชน์ต่อสังคม/
ประเทศชาติและเป็นแบบอย่าง
ได้ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๓. ผลงานโครงการ/กิจกรรรม 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษาได้รับ
เผยแพร่เป็นที่ยอมรับ 

๑. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับหน่วยงานชุมชน 
๒. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับชุมชนและสังคม 
๓. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๔. ระยะเวลาในการ
ด าเนินการตามโครงการ/    
กิจกรรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

๑. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓ ปี 
๒. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๔ ปี 
๓. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๕ ปี 
(เศษของเดือนเกิน ๖เดือนขึ้นไป
ปัดเป็น ๑ ปี) 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๘ 
 

 

 
ประเภทโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๖. การบูรณาการ การ
ประสานงานและการท างาน
ร่วมกันเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

๑.บูรณาการเข้ากับงานทุกงานใน
หน้าที่ 
๒.บูรณาการเข้ากับงานทุกงานใน
หน้าที่และมีการประสานงาน 
และท างานร่วมกันในหน่วยงาน
ของตนเอง 
๓. บูรณาการเข้ากับงานทุกงาน
ในหน้าที่มีการประสานงานและ
ท างานร่วมกันทั้งหน่วยงานของ
ตนเองและนอกหน่วยงาน 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๑. ด าเนินโครงการ/กิจกรรรม 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษาท่ี
สร้างสรรค์ข้ึนและด าเนินการ
จนประสบผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์ 

๑. มีโครงการ/กิจกรรม การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาและด าเนินการจน
ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
๒. มีการประเมินโครงการฯ 
๓. ปรับปรุง และพัฒนา
โครงการฯทุกปี 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๒. ประโยชน์และการเป็น
แบบอย่างของโครงการ/กิจ
กรรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 

๑. เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
เป็นแบบอย่างได้ 
๒. เป็นประโยชน์ต่อชุมนและเป็น
แบบอย่างได้ 
๓. เป็นประโยชน์ต่อสังคม/
ประเทศชาติและเป็นแบบอย่าง
ได้ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๙ 
 

 
   
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๓. ผลงานโครงการ/กิจกรรรม 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษาได้รับ
เผยแพร่เป็นที่ยอมรับ 

๑. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับหน่วยงานชุมชน 
๒. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับชุมชนและสังคม 
๓. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๔. ระยะเวลาในการ
ด าเนินการตามโครงการ/กิจ
กรรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

๑. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓ ปี 
๒. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๔ ปี 
๓. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๕ ปี 
(เศษของเดือนเกิน ๖เดือนขึ้นไป
ปัดเป็น ๑ ปี) 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๕. การประพฤติตนเป็น
แบบอย่างและสร้างเครือข่าย
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

๑. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุก
ประเภท 
๒. แนะน าผู้อ่ืนหรือสร้าง
เครือข่ายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
๓. เป็นแบบอย่าง/ต้นแบบและ
สร้างเครือข่ายในการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๖. การบูรณาการ การ
ประสานงานและการท างาน
ร่วมกันเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา 

๑.บูรณาการเข้ากับงานทุกงานใน
หน้าที่ 
๒.บูรณาการเข้ากับงานทุกงาน 
ในหน้าที่และมีการประสานงาน 
และท างานร่วมกันในหน่วยงาน
ของตนเอง 
๓. บูรณาการเข้ากับงานทุกงาน 
ในหน้าที่มีการประสานงานและ
ท างานร่วมกันทั้งหน่วยงานของ
ตนเองและนอกหน่วยงาน 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๑๐ 
 

  ๗.๒ สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ประเภทบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๑. ด าเนินโครงการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. มีโครงการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ด าเนินงานตามโครงการฯ 
๒. มีการประเมินโครงการฯ 
๓. ปรับปรุง และพัฒนา
โครงการฯทุกปี 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๒. ประโยชน์และการเป็น
แบบอย่างของโครงการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
เป็นแบบอย่างได้ 
๒. เป็นประโยชน์ต่อชุมนและเป็น
แบบอย่างได้ 
๓. เป็นประโยชน์ต่อสังคม/
ประเทศชาติและเป็นแบบอย่าง
ได้ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๓. ผลงานโครงการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้รับเผยแพร่เป็นที่ยอมรับ 

๑. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับหน่วยงานย่อย 
๒. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับจังหวัด 
๓. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๔. ระยะเวลาในการ
ด าเนินการตามโครงการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓ ปี 
๒. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๔ ปี 
๓. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๕ ปี 
(เศษของเดือนเกิน ๖ เดือนขึ้นไป
ปัดเป็น ๑ ปี) 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๑๑ 
 

 

 
ประเภทหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๕. ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 

๑. ครองตนโดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. แนะน าผู้อ่ืนให้ด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. เป็นแบบอย่าง/ต้นแบบในการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๖.การบูรณาการ การ
ประสานงานและการท างาน
ร่วมกัน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.บูรณาการเข้ากับงานทุกงานใน
หน้าที่ 
๒. บูรณาการเข้ากับงานทุกงาน
ในหน้าที่และมีการประสานงาน 
และท างานร่วมกันในหน่วยงาน
ของตนเอง 
๓. บูรณาการเข้ากับงานทุกงาน
ในหน้าที่มีการประสานงานและ
ท างานร่วมกันทั้งหน่วยงานของ
ตนเองและนอกหน่วยงาน 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๑.ด าเนินโครงการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. มีโครงการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ด าเนินงานตามโครงการฯ 
๒. มีการประเมินโครงการฯ 
๓. ปรับปรุง และพัฒนา
โครงการฯ ทุกปี 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๑๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๒. ประโยชน์และการเป็น
แบบอย่างของโครงการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
และเป็นแบบอย่างได้ 
๒. เป็นประโยชน์ต่อชุมนและเป็น
แบบอย่างได้ 
๓. เป็นประโยชน์ต่อสังคม/
ประเทศชาติและเป็นแบบอย่าง
ได้ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๓. ผลงานโครงการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้รับเผยแพร่เป็นที่ยอมรับ 

๑. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับจังหวัด 
๒. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศ 
๓. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับนานาชาติ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๔. ระยะเวลาในการ
ด าเนินการตามโครงการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓ ปี 
๒. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๔ ปี 
๓. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๕ ปี 
(เศษของเดือนเกิน ๖ เดือนขึ้นไป
ปัดเป็น ๑ ปี) 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๕. ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินงาน 

๑. ทุกคนในหน่วยงานครองตน
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. หน่วยงานแนะน าหน่วยงาน
อ่ืน/หรือสร้างเครือข่ายตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. หน่วยงานเป็นแบบอย่าง/
ต้นแบบในการด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๑๓ 
 

 

 
ประเภทสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๖.การบูรณาการ การ
ประสานงานและการท างาน
ร่วมกัน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. บูรณาการเข้ากับงานทุกงาน
ในหน่วยงาน 
๒. บูรณาการเข้ากับงานทุกงาน
ในหน่วยงานและมีการ
ประสานงาน และท างานร่วมกัน
ในหน่วยงานของตนเอง 
๓. บูรณาการเข้ากับงานทุกงาน
ในหน่วยงานมีการประสานงาน
และท างานร่วมกันทั้งในและนอก
หน่วยงาน 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๑. ด าเนินโครงการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. มีโครงการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ด าเนินงานตามโครงการฯ 
๒. มีการประเมินโครงการฯ 
๓. ปรับปรุง และพัฒนา
โครงการฯทุกปี 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๒. ประโยชน์และการเป็น
แบบอย่างของโครงการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและ
เป็นแบบอย่างได้ 
๒. เป็นประโยชน์ต่อชุมนและเป็น
แบบอย่างได้ 
๓. เป็นประโยชน์ต่อสังคม/
ประเทศชาติและเป็นแบบอย่าง
ได้ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๑๔ 
 

 

 
ประเภทโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๓. ผลงานโครงการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้รับเผยแพร่เป็นที่ยอมรับ 

๑. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับสถานศึกษา 
๒. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับเขตพ้ืนที่ 
๓. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๔. ระยะเวลาในการ
ด าเนินการตามโครงการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓ ปี 
๒. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๔ ปี 
๓. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๕ ปี 
(เศษของเดือนเกิน ๖ เดือนขึ้นไป
ปัดเป็น ๑ ปี) 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๖. การบูรณาการ การ
ประสานงานและการท างาน
ร่วมกัน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.บูรณาการเข้ากับงานทุกงานใน
สถานศึกษา 
๒.บูรณาการเข้ากับงานทุกงานใน
สถานศึกษามีการประสานงาน 
และท างานร่วมกันในสถานศึกษา
ของตนเอง 
๓. บูรณาการเข้ากับงานทุกงาน
ในหน่วยงานมีการประสานงาน
และท างานร่วมกันทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๑. ด าเนินโครงการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.มีโครงการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและด าเนินงาน
ตามโครงการฯ 
๒.มีการประเมินโครงการฯ 
๓.ปรับปรุง และพัฒนาโครงการฯ
ทุกปี 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๑๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๒. ประโยชน์และการเป็น
แบบอย่างของโครงการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. เป็นประโยชน์ต่อประชากรวัย
เรียนและเป็นแบบอย่างได้ 
๒. เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
เป็นแบบอย่างได้ 
๓. เป็นประโยชน์ต่อสังคม/
ประเทศชาติและเป็นแบบอย่าง
ได้ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๓. ผลงานโครงการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้รับเผยแพร่เป็นที่ยอมรับ 

๑. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับหน่วยงาน 
๒. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับจังหวัด 
๓. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๔. ระยะเวลาในการ
ด าเนินการตามโครงการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓ ปี 
๒. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๔ ปี 
๓. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๕ ปี 
(เศษของเดือนเกิน ๖ เดือนขึ้นไป
ปัดเป็น ๑ ปี) 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๕. ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินงาน 

๑. ในองค์กรโดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินงาน 
๒. แนะน าองค์กรอ่ืน/หรือสร้าง
เครือข่ายตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. เป็นองค์กรต้นแบบและสร้าง
เครือข่ายด าเนินตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๑๖ 
 

 

   
  ๗.๓ สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 
ประเภทบุคคล 
 

 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๖. การบูรณาการ การ
ประสานงานและการท างาน
ร่วมกัน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.บูรณาการเข้ากับงานทุกงานใน
องค์กร 
๒.บูรณาการเข้ากับงานทุกงานใน
องค์กร  มีการประสานงาน และ
ท างานร่วมกันในองค์กรของ
ตนเอง 
๓.บูรณาการเข้ากับงานทุกงานใน
องค์กรมีการประสานงานและ
ท างานร่วมกันทั้งในและนอก
องค์กร 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๑. ด าเนินโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

๑. มีโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและด าเนินงานตาม
โครงการฯ 
๒. มีการประเมินโครงการฯ 
๓. ปรับปรุง และพัฒนา
โครงการฯทุกปี 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๒. ประโยชน์และการเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

๑. เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
เป็นแบบอย่างได้ 
๒. เป็นประโยชน์ต่อชุมนและเป็น
แบบอย่างได้ 
๓. เป็นประโยชน์ต่อสังคม/
ประเทศชาติและเป็นแบบอย่าง
ได้ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๑๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๓. ผลการด าเนินงานการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ได้รับเผยแพร่เป็นที่ยอมรับ 

๑. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับหน่วยงานย่อย 
๒. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับจังหวัด 
๓. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๔. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

๑. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓ ปี 
๒. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๔ ปี 
๓. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๕ ปี 
(เศษของเดือนเกิน ๖ เดือนขึ้นไป
ปัดเป็น ๑ ปี) 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๕. ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม
ในการด าเนินชีวิต 

๑. ครองตนโดยใช้หลักคุณธรรม 
จริยธรรม 
๒. แนะน าผู้อ่ืนให้ด าเนินชีวิตตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม 
๓. เป็นแบบอย่าง/ต้นแบบในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๖. การบูรณาการ การ
ประสานงานและการท างาน
ร่วมกัน ตามหลักหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

๑. บูรณาการเข้ากับงานทุกงาน
ในหน้าที่ 
๒. บูรณาการเข้ากับงานทุกงาน
ในหน้าที่และมีการประสานงาน 
และท างานร่วมกันในหน่วยงาน
ของตนเอง 
๓. บูรณาการเข้ากับงานทุกงาน
ในหน้าที่มีการประสานงานและ
ท างานร่วมกันทั้งในและนอก
หน่วยงาน 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๑๘ 
 

ประเภทหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๑. ด าเนินโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

๑. มีโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและด าเนินงานตาม
โครงการฯ 
๒. มีการประเมินโครงการฯ 
๓. ปรับปรุง และพัฒนา
โครงการฯทุกปี 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๒. ประโยชน์และการเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

๑. เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
และเป็นแบบอย่างได้ 
๒. เป็นประโยชน์ต่อชุมนและเป็น
แบบอย่างได้ 
๓. เป็นประโยชน์ต่อสังคม/
ประเทศชาติและเป็นแบบอย่าง
ได้ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๓. ผลการด าเนินงานการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ได้รับเผยแพร่เป็นที่ยอมรับ 

๑. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับหน่วยงานย่อย 
๒. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับจังหวัด 
๓. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๔. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

๑. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓ ปี 
๒. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๔ ปี 
๓. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๕ ปี 
(เศษของเดือนเกิน ๖ เดือนขึ้นไป
ปัดเป็น ๑ ปี) 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๑๙ 
 

 
 
ประเภทสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๕. ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม
ในการด าเนินชีวิต 

๑. หน่วยงานใช้หลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการบริหารงาน 
๒. แนะน าหน่วยงานอ่ืน/หรือ
สร้างเครือข่ายให้ด าเนินตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 
๓. เป็นแบบอย่าง/ต้นแบบในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๖. การบูรณาการ การ
ประสานงานและการท างาน
ร่วมกัน ตามหลักหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

๑.บูรณาการเข้ากับงานทุกงานใน
หน่วยงาน 
๒.บูรณาการเข้ากับงานทุกงานใน
หน่วยงานและมีการประสานงาน 
และท างานร่วมกันในหน่วยงาน
ของตนเอง 
๓.บูรณาการเข้ากับงานทุกงานใน
หน่วยงานมีการประสานงานและ
ท างานร่วมกันทั้งในและนอก
หน่วยงาน 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๑. ด าเนินโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

๑. มีโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและด าเนินงานตาม
โครงการฯ 
๒. มีการประเมินโครงการฯ 
๓. ปรับปรุง และพัฒนา
โครงการฯทุกปี 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๒. ประโยชน์และการเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

๑. เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและ
เป็นแบบอย่างได้ 
๒. เป็นประโยชน์ต่อชุมนและเป็น
แบบอย่างได้ 
๓. เป็นประโยชน์ต่อสังคม/
ประเทศชาติและเป็นแบบอย่าง
ได้ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๓. ผลการด าเนินงานการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ได้รับเผยแพร่เป็นที่ยอมรับ 

๑. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับสถานศึกษา 
๒. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับเขตพ้ืนที่ 
๓. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๔. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

๑. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓ ปี 
๒. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๔ ปี 
๓. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๕ ปี 
(เศษของเดือนเกิน ๖ เดือนขึ้นไป
ปัดเป็น ๑ ปี) 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๕. ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม
ในการด าเนินชีวิต 

๑. สถานศึกษาใช้หลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการบริหารงาน 
๒. แนะน าสถานศึกษาอ่ืน/หรือ
สร้างเครือข่ายให้ด าเนินตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 
๓. เป็นสถานศึกษาต้นแบบและ
สร้างเครือข่ายในการด าเนินตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๒๑ 
 

 

 
ประเภทโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๖.การบูรณาการ การ
ประสานงานและการท างาน
ร่วมกัน ตามหลักหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

๑.บูรณาการเข้ากับงานทุกงานใน
สถานศึกษา 
๒.บูรณาการเข้ากับงานทุกงานใน
สถานศึกษาและมีการ
ประสานงาน และท างานร่วมกัน
ในสถานศึกษาของตนเอง 
๓.บูรณาการเข้ากับงานทุกงานใน
สถานศึกษามีการประสานงาน
และท างานร่วมกันทั้งในและ
สถานศึกษาของตนเอง 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๑. ด าเนินโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

๑. มีโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและด าเนินงานตาม
โครงการฯ 
๒. มีการประเมินโครงการฯ 
๓. ปรับปรุง และพัฒนา
โครงการฯทุกปี 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๒. ประโยชน์และการเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

๑. เป็นประโยชน์ต่อประชากรวัย
เรียนและเป็นแบบอย่างได้ 
๒. เป็นประโยชน์ต่อชุมนและเป็น
แบบอย่างได้ 
๓. เป็นประโยชน์ต่อสังคม/
ประเทศชาติและเป็นแบบอย่าง
ได้ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๒๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๓. ผลการด าเนินงานการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ได้รับเผยแพร่เป็นที่ยอมรับ 

๑. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับหน่วยงาน 
๒. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับจังหวัด 
๓. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๔. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

๑. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓ ปี 
๒. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๔ ปี 
๓. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๕ ปี 
(เศษของเดือนเกิน ๖ เดือนขึ้นไป
ปัดเป็น ๑ ปี) 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๕. ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม
ในการด าเนินชีวิต 

๑. ในองค์กรใช้หลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการบริหารงาน 
๒. แนะน าองค์กรอ่ืน/หรือสร้าง
เครือข่ายให้ด าเนินตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 
๓. เป็นองค์กรต้นแบบและสร้าง
เครือข่ายในการด าเนินตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๖. การบูรณาการ การ
ประสานงานและการท างาน
ร่วมกัน ตามหลักหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

๑.บูรณาการเข้ากับงานทุกงานใน
องค์กร 
๒. บูรณาการเข้ากับงานทุกงาน
ในองค์กรและมีการประสานงาน 
และท างานร่วมกันในองค์กรของ
ตนเอง 
๓. บูรณาการเข้ากับงานทุกงาน
ในองค์กรมีการประสานงานและ
ท างานร่วมกันทั้งในและองค์กร
ของตนเอง 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๒๓ 
 

  ๗.๔ รางวัลผลงานดีเด่นสาขาอนุรักษ์มรดกไทย (ดนตรีไทย/โขน) 
 
ประเภทบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๑. ด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมการอนุรักษ์มรดกไทย 
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
 

๑. มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ
ดนตรีไทย/โขน  ที่แสดงถึงการ
อนุรักษ์มรดกไทย 
๒. โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
ดนตรีไทย/โขน  เป็นที่ยอมรับ
จากชุมชน และหน่วยงานทั่วไป 
๓. โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
ดนตรีไทย/โขน ๆได้รับการ
เผยแพร่เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป 

ปฏิบัติได้ 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติได้ 
๑ 

รายการ 

๒. ด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมการอนุรักษ์มรดกไทย 
มีผลงานเกิดประโยชน์ต่อ
ประชากรในวัยศึกษา ชุมชน 
สังคมและประเทศ สามารถ
ยึดถือเป็นแบบอย่างได้ 
 

๑. ผลการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมการอนุรักษ์มรดกไทย 
เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน บุคคล
ทั่วไป สังคม และประเทศ 
๒. ผลการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมการอนุรักษ์มรดกไทย
ประสบความส าเร็จจนสามารถ
เป็นแบบอย่างได้ 
๓. ผลการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมการอนุรักษ์มรดกไทย
แสดงถึงการธ ารงไว้ซึ่งการ
อนุรักษ์มรดกไทย 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๓. ด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

การด าเนินโครงการหรือกิจกรรม
การอนุรักษ์มรดกไทย มีการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่แสดงถึง
การมีพัฒนาการท่ีเด่นชัดตาม
เวลาก าหนด 

ปฏิบัติ 
และมี

พัฒนาการ
ต่อเนื่อง 

๗ ปีขึ้นไป 

ปฏิบัติ 
และมี

พัฒนาการ
ต่อเนื่อง 

๖ ปี 

ปฏิบัติ 
และมี

พัฒนาการ
ต่อเนื่อง 

๕ ปี 



๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๔. เป็นผู้มีความรู้ประพฤติดี 
มีคุณธรรม ครองตนอย่าง
เหมาะสมเป็นปูชนียบุคคล 
สามารถเป็นแบบอย่างการ
อนุรักษ์มรดกไทย ให้แก่
บุคคลทั่วไป 
 

๑. เป็นผู้มีความรู้ที่แสดงถึงการ
เป็นผู้อนุรักษ์มรดกไทยด้านดนตรี
ไทย โขน ที่คงไว้ซึ่งมรดกไทย
ดั้งเดิม 
๒. เป็นผู้มีคุณธรรมและครองตน
อย่างเหมาะสมสามารถเป็น
แบบอย่างในด้านการอนุรักษ์
มรดกไทย 
๓. เป็นผู้น าความรู้ด้านการ
อนุรักษ์มรดกไทยเพ่ือประโยชน์
ต่อชุมชน สังคมและประเทศ โดย
ไม่แสวงหาประโยชน์ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๕. มีการประสานงานและ
บูรณาการ การท างานการ
อนุรักษ์มรดกไทยร่วมกัน 

๑. มีการบูรณาการในการอนุรักษ์
มรดกไทยโดยแสดงถึงการ
ประสานงานร่วมกับจากบุคคล
หรือหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
๒. มีการด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรมที่ได้รับการร่วมมือ
สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นใน
การด าเนินการอนุรักษ์มรดกไทย
จากบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
๓. มีการบูรณาการที่เกิดจากการ
วางแผนร่วมกันจากบุคคลหรือ
หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการขับเคลื่อนโครงการ
หรือกิจกรรมการอนุรักษ์มรดก
ไทย 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๒๕ 
 

ประเภทหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๑. ด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมการอนุรักษ์มรดกไทย 
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
 

๑. มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ
ดนตรีไทย/โขน  ที่แสดงถึงการ
อนุรักษ์มรดกไทย  
๒. โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
ดนตรีไทย/โขน  เป็นที่ยอมรับ
จากบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
๓. โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
ดนตรีไทย/โขน ๆได้รับการ
เผยแพร่เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป  

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๒. ด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมการอนุรักษ์มรดกไทย 
มีผลงานเกิดประโยชน์ต่อ
ประชากรในวัยศึกษา ชุมชน 
สังคมและประเทศ สามารถ
ยึดถือเป็นแบบอย่างได้ 

๑. ผลการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมการอนุรักษ์มรดกไทย 
เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน บุคคล
ทั่วไป สังคม และประเทศ 
๒. ผลการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมการอนุรักษ์มรดกไทย 
ประสบความส าเร็จจนสามารถ
เป็นแบบอย่างได้ 
๓. ผลการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมการอนุรักษ์มรดกไทย
แสดงถึงการธ ารงไว้ซึ่งการ
อนุรักษ์มรดกไทย 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๓. ด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

การด าเนินโครงการหรือกิจกรรม
การอนุรักษ์มรดกไทย มีการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่แสดงถึง
การมีพัฒนาการท่ีเด่นชัดตาม
เวลาก าหนด 

ปฏิบัติ 
และมี

พัฒนาการ
ต่อเนื่อง 

๙ ปีขึ้นไป 

ปฏิบัติ 
และมี

พัฒนาการ
ต่อเนื่อง 
๗-๘ ป ี

ปฏิบัติ 
และมี

พัฒนาการ
ต่อเนื่อง 
๕-๖ ป ี



๒๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๔. ด าเนินงานการอนุรักษ์
มรดกไทย เป็นที่ยอมรับของ
ประชาชน ชุมชน ผู้น าชุมชน 
เครือข่ายและบุคคลทั่วไป 

๑. เป็นผู้มีความรู้ที่แสดงถึงการ
เป็นผู้อนุรักษ์มรดกไทยด้านดนตรี
ไทย โขน ที่คงไว้ซึ่งมรดกไทย
ดั้งเดิม 
๒. เป็นผู้มีคุณธรรมและครองตน
อย่างเหมาะสมสามารถเป็น
แบบอย่างในด้านการอนุรักษ์
มรดกไทย 
๓. เป็นผู้น าความรู้ด้านการ
อนุรักษ์มรดกไทยเพ่ือประโยชน์
ต่อชุมชน สังคมและประเทศ  
โดยไม่แสวงหาประโยชน์ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๕. มีการประสานงานและ
บูรณาการ การท างานการ
อนุรักษ์มรดกไทยร่วมกัน 

๑. มีการบูรณาการในการอนุรักษ์
มรดกไทยโดยแสดงถึงการ
ประสานงานร่วมกับจากบุคคล
หรือหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
๒. มีการด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรมที่ได้รับการร่วมมือ
สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นใน
การด าเนินการอนุรักษ์มรดกไทย
จากบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
๓. มีการบูรณาการที่เกิดจากการ
วางแผนร่วมกันจากบุคคลหรือ
หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการขับเคลื่อนโครงการ
หรือกิจกรรมการอนุรักษ์มรดก
ไทย 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๒๗ 
 

ประเภทสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๑. ด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมการอนุรักษ์มรดกไทย 
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
สามารถยึดถือเป็นแบบอย่าง
ได้ 

๑. มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ
ดนตรีไทย/โขน  ที่แสดงถึงการ
อนุรักษ์มรดกไทย  
๒. โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
ดนตรีไทย/โขน  เป็นที่ยอมรับ
จากชุมชน และหน่วยงานทั่วไป 
๓. โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
ดนตรีไทย/โขน ๆได้รับการ
เผยแพร่เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๒. ด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมการอนุรักษ์มรดกไทย 
มีผลงานเกิดประโยชน์ต่อ
ประชากรในวัยศึกษา ชุมชน 
สังคมและประเทศ 

การด าเนินโครงการหรือกิจกรรม
การอนุรักษ์มรดกไทย มีการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่แสดงถึง
การมีพัฒนาการท่ีเด่นชัดตาม
เวลาก าหนด 

ปฏิบัติ 
และมี

พัฒนาการ
ต่อเนื่อง 
๙ปีขึ้นไป 

ปฏิบัติ 
และมี

พัฒนาการ
ต่อเนื่อง 
๗-๘ปี 

ปฏิบัติ 
และมี

พัฒนาการ
ต่อเนื่อง 
๕-๖ปี 

๓.. ด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

การด าเนินโครงการหรือกิจกรรม
การอนุรักษ์มรดกไทย มีการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่แสดงถึง
การมีพัฒนาการท่ีเด่นชัดตาม
เวลาก าหนด 

ปฏิบัติ 
และมี

พัฒนาการ
ต่อเนื่อง 
๙ปีขึ้นไป 

ปฏิบัติ 
และมี

พัฒนาการ
ต่อเนื่อง 
๗-๘ปี 

ปฏิบัติ 
และมี

พัฒนาการ
ต่อเนื่อง 
๕-๖ปี 



๒๘ 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๔. ด าเนินงานการอนุรักษ์
มรดกไทย เป็นที่ยอมรับของ
ประชาชน ชุมชน ผู้น าชุมชน 
เครือข่ายและบุคคลทั่วไป 

๑. เป็นหน่วยงานที่เป็นผู้น าด้าน
ความรู้ที่แสดงถึงการเป็นผู้
อนุรักษ์มรดกไทยด้านดนตรีไทย 
โขน ที่คงไว้ซึ่งมรดกไทยดั้งเดิม 
๒. เป็นหน่วยงานที่แสดงบทบาท
ตามกรอบภารกิจงานที่สามารถ
เป็นแบบอย่างในด้านการอนุรักษ์
มรดกไทย 
๓. เป็นหน่วยงานที่น าความรู้ด้าน
การอนุรักษ์มรดกไทยเพื่อ
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและ
ประเทศ  โดยไม่แสวงหา
ประโยชน์ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๕. มีการประสานงานและ
บูรณาการ การท างานการ
อนุรักษ์มรดกไทยร่วมกัน 

๑. มีการบูรณาการในการอนุรักษ์
มรดกไทยโดยแสดงถึงการ
ประสานงานร่วมกับจากบุคคล
หรือหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
๒. การด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรมที่ได้รับการร่วมมือ
สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นใน
การด าเนินการอนุรักษ์มรดกไทย
จากบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
๓. มีการบูรณาการที่เกิดจากการ
วางแผนร่วมกันจากบุคคลหรือ
หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการขับเคลื่อนโครงการ
หรือกิจกรรมการอนุรักษ์มรดก
ไทย 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๒๙ 
 

ประเภทโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๑. ด าเนินโครงการการ
อนุรักษ์มรดกไทย มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ 
 

๑. เป็นโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับดนตรีไทย/โขน  ที่แสดง
ถึงการอนุรักษ์มรดกไทย 
๒. เป็นโครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับดนตรีไทย/โขน  เป็นที่
ยอมรับจากชุมชน และหน่วยงาน
ทั่วไป 
๓. โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
ดนตรีไทย/โขน ๆ ได้รับการ
เผยแพร่เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๒. ด าเนินโครงการการ
อนุรักษ์มรดกไทย มีผลงาน
เกิดประโยชน์ต่อประชากรใน
วัยศึกษา ชุมชน สังคมและ
ประเทศ สามารถยึดถือเป็น
แบบอย่างได้ 
 

๑. ผลการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมการอนุรักษ์มรดกไทย
เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน บุคคล
ทั่วไป สังคม และประเทศ 
๒. ผลการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมการอนุรักษ์มรดกไทย 
ประสบความส าเร็จจนสามารถ
เป็นแบบอย่างได้ 
๓. ผลการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมการอนุรักษ์มรดกไทย
แสดงถึงการธ ารงไว้ซึ่งการ
อนุรักษ์มรดกไทย 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๓. ด าเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
๕ ป ี

๑. การด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมการอนุรักษ์มรดกไทย มี
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่แสดง
ถึงการมีพัฒนาการที่เด่นชัดตาม
เวลาก าหนด 

ปฏิบัติ 
และมี

พัฒนาการ
ต่อเนื่อง 

๙ ปีขึ้นไป 

ปฏิบัติ 
และมี

พัฒนาการ
ต่อเนื่อง 
๗-๘ ป ี

ปฏิบัติ 
และมี

พัฒนาการ
ต่อเนื่อง 
๕-๖ ป ี



๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๔. ด าเนินโครงการอนุรักษ์
มรดกไทย เป็นที่ยอมรับของ
ประชาชน ชุมชน ผู้น าชุมชน 
เครือข่ายและบุคคลทั่วไป 
 

๑. เป็นผู้มีความรู้ที่แสดงถึงการ
เป็นผู้อนุรักษ์มรดกไทยด้านดนตรี
ไทย โขน ที่คงไว้ซึ่งมรดกไทย
ดั้งเดิม 
๒. เป็นผู้มีคุณธรรมและครองตน
อย่างเหมาะสมสามารถเป็น
แบบอย่างในด้านการอนุรักษ์
มรดกไทย 
๓. เป็นผู้น าความรู้ด้านการ
อนุรักษ์มรดกไทยเพ่ือประโยชน์
ต่อชุมชน สังคมและประเทศ  
โดยไม่แสวงหาประโยชน์ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๕. มีการประสานงานและ
บูรณาการ การท างานการ
อนุรักษ์มรดกไทยร่วมกัน 

๑. มีการบูรณาการในการอนุรักษ์
มรดกไทยโดยแสดงถึงการ
ประสานงานร่วมกับจากบุคคล
หรือหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
๒. มีการด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรมที่ได้รับการร่วมมือ
สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นใน
การด าเนินการอนุรักษ์มรดกไทย
จากบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
๓. มีการบูรณาการที่เกิดจากการ
วางแผนร่วมกันจากบุคคลหรือ
หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการขับเคลื่อนโครงการ
หรือกิจกรรมการอนุรักษ์มรดก
ไทย 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๓๑ 
 

 ๗.๕ สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 
ประเภทบุคคล 
 

 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
1. ด าเนินโครงการ/กิจกรรรม 
ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี  
การท านุบ ารุงด้านศาสนกิจ 
และการร่วมมือร่วมใจ 
เสียสละเพ่ือความมั่นคงของ
ชาติ 

๑. มีโครงการ/กิจกรรม ที่
แสดงออกถึงความจงรักภักดี การ
ท านุบ ารุงด้านศาสนกิจ และการ
ร่วมมือร่วมใจ เสียสละเพ่ือความ
มั่นคงของชาติด าเนินการจน
ประสบผลส าเร็จ 
เป็นที่ประจักษ์ 
๒. มีการประเมินโครงการฯ 
๓. ปรับปรุง และพัฒนา
โครงการฯทุกปี 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๒. ประโยชน์และการเป็น
แบบอย่างของโครงการ/          
กิจกรรรมที่เกี่ยวกับการ
เทิดทูนชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

๑. เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
เป็นแบบอย่างได้ 
๒. เป็นประโยชน์ต่อชุมนและเป็น
แบบอย่างได้ 
๓. เป็นประโยชน์ต่อสังคม/
ประเทศชาติและเป็นแบบอย่าง
ได้ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๓. ผลงานโครงการ/กิจกรรรม 
ที่เก่ียวกับการเทิดทูนชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ได้รับเผยแพร่เป็นที่ยอมรับ 

๑. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับหน่วยงานชุมชน 
๒. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับชุมชนและสังคม 
๓. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๔. ระยะเวลาในการ
ด าเนินการตามโครงการ/    
กิจกรรรมที่เกี่ยวกับการ
เทิดทูนชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

๑. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓ ปี 
๒. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง๔ ปี 
๓. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง๕ ปี 
 (เศษของเดือนเกิน ๖เดือนขึ้นไป
ปัดเป็น ๑ ปี) 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๓๒ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๕. มีความจงรักภักดี ท านุ
บ ารุงศาสนา และเสียสละเพ่ือ
ความมั่นคงของชาติ 

๑. แสดงออกถึงความจงรักภักดี  
การท านุบ ารุงด้านศาสนกิจ และ
การร่วมมือร่วมใจ เสียสละเพ่ือ
ความมั่นคงของชาติ 
๒. แนะน าผู้อ่ืนหรือสร้าง
เครือข่ายแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี การท านุบ ารุงด้าน
ศาสนกิจ และการร่วมมือร่วมใจ 
เสียสละเพ่ือความมั่นคงของชาติ
๓. เป็นแบบอย่าง/ต้นแบบและ
สร้างเครือข่ายการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี การท านุบ ารุง
ด้านศาสนกิจ และการร่วมมือ
ร่วมใจ เสียสละเพ่ือความมั่นคง
ของชาติ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๖. การบูรณาการ การ
ประสานงานและการท างาน
ร่วมกันเพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี การท านุบ ารุงด้าน
ศาสนกิจ และการร่วมมือร่วม
ใจ เสียสละเพ่ือความมั่นคง
ของชาติ 

๑.บูรณาการเข้ากับงานทุกงานใน
หน้าที่ 
๒.บูรณาการเข้ากับงานทุกงานใน
หน้าที่และมีการประสานงาน 
และท างานร่วมกันในหน่วยงาน
ของตนเอง 
๓. บูรณาการเข้ากับงานทุกงาน
ในหน้าที่มีการประสานงานและ
ท างานร่วมกันทั้งหน่วยงานของ
ตนเองและนอกหน่วยงาน 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๓๓ 
 

ประเภทหน่วยงาน 

 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๑. ด าเนินโครงการ/กิจกรรรม 
ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี  
การท านุบ ารุงด้านศาสนกิจ 
และการร่วมมือร่วมใจ 
เสียสละเพ่ือ 
ความมั่นคงของชาติ 

๑. มีโครงการ/กิจกรรม ที่
แสดงออกถึงความจงรักภักดี การ
ท านุบ ารุงด้านศาสนกิจ และการ
ร่วมมือร่วมใจ เสียสละเพ่ือความ
มั่นคงของชาติด าเนินการจน
ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
๒. มีการประเมินโครงการฯ 
๓. ปรับปรุง และพัฒนา
โครงการฯทุกปี 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๒. ประโยชน์และการเป็น
แบบอย่างของโครงการ/         
กิจกรรรมที่เกี่ยวกับการ
เทิดทูนชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

๑. เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
เป็นแบบอย่างได้ 
๒. เป็นประโยชน์ต่อชุมนและเป็น
แบบอย่างได้ 
๓. เป็นประโยชน์ต่อสังคม/
ประเทศชาติและเป็นแบบอย่างได้ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๓. ผลงานโครงการ/กิจกรรรม 
ที่เก่ียวกับการเทิดทูนชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ได้รับเผยแพร่เป็นที่ยอมรับ 

๑. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับหน่วยงานชุมชน 
๒. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับชุมชนและสังคม 
๓. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

4. มีความจงรักภักดี ท านุ
บ ารุงศาสนา และเสียสละเพ่ือ
ความมั่นคงของชาติ 

๑. แสดงออกถึงความจงรักภักดี  
การท านุบ ารุงด้านศาสนกิจ และ 
การร่วมมือร่วมใจ เสียสละเพ่ือ
ความมั่นคงของชาติ 
๒. แนะน าผู้อ่ืนหรือสร้างเครือข่าย
แสดงออกถึงความจงรักภักดี การ
ท านุบ ารุงด้านศาสนกิจ และการ
ร่วมมือร่วมใจ เสียสละเพ่ือความ
มั่นคงของชาติ๓. เป็นแบบอย่าง/
ต้นแบบและสร้างเครือข่ายการ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี การ
ท านุบ ารุงด้านศาสนกิจ และการ
ร่วมมือร่วมใจ เสียสละเพ่ือความ
มั่นคงของชาติ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๓๔ 
 

 

ประเภทสถานศึกษา 

 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
5. การบูรณาการ การ
ประสานงานและการท างาน
ร่วมกันเพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี การท านุบ ารุงด้าน
ศาสนกิจ และการร่วมมือร่วม
ใจ เสียสละเพ่ือความมั่นคง
ของชาติ 

๑.บูรณาการเข้ากับงานทุกงานใน
หน้าที่ 
๒.บูรณาการเข้ากับงานทุกงานใน
หน้าที่และมีการประสานงาน 
และท างานร่วมกันในหน่วยงาน
ของตนเอง 
๓. บูรณาการเข้ากับงานทุกงาน
ในหน้าที่มีการประสานงานและ
ท างานร่วมกันทั้งหน่วยงานของ
ตนเองและนอกหน่วยงาน 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๑. ด าเนินโครงการ/กิจกรรรม 
ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี  
การท านุบ ารุงด้านศาสนกิจ 
และการร่วมมือร่วมใจ 
เสียสละเพ่ือความมั่นคงของ
ชาติ 

๑. มีโครงการ/กิจกรรม ที่
แสดงออกถึงความจงรักภักดี การ
ท านุบ ารุงด้านศาสนกิจ และการ
ร่วมมือร่วมใจ เสียสละเพ่ือความ
มั่นคงของชาติด าเนินการจน
ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
๒. มีการประเมินโครงการฯ 
๓.ปรับปรุง และพัฒนาโครงการฯ
ทุกปี 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ท าได๒้ 
รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๒. ประโยชน์และการเป็น
แบบอย่างของโครงการ/ 
กิจกรรรมที่เกี่ยวกับการ
เทิดทูนชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

๑. เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
เป็นแบบอย่างได้ 
๒. เป็นประโยชน์ต่อชุมนและเป็น
แบบอย่างได้ 
๓. เป็นประโยชน์ต่อสังคม/
ประเทศชาติและเป็นแบบอย่าง
ได้ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ท าได๒้ 
รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๓. ผลงานโครงการ/กิจกรรรม 
ที่เก่ียวกับการเทิดทูนชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ได้รับเผยแพร่เป็นที่ยอมรับ 

๑.เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับหน่วยงานชุมชน 
๒. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับชุมชนและสังคม 
๓.เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๓๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๔. ระยะเวลาในการ
ด าเนินการตามโครงการ/ 
กิจกรรรมที่เกี่ยวกับการ
เทิดทูนชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

๑. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ๓ ปี 
๒. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง๔ ปี 
๓. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง๕ ปี 
(เศษของเดือนเกิน ๖เดือนขึ้นไป
ปัดเป็น ๑ ปี) 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๕. มีความจงรักภักดี ท านุ
บ ารุงศาสนา และเสียสละเพ่ือ
ความมั่นคงของชาติ 

๑. แสดงออกถึงความจงรักภักดี  
การท านุบ ารุงด้านศาสนกิจ และ 
การร่วมมือร่วมใจ เสียสละเพ่ือ 
ความมั่นคงของชาติ 
๒. แนะน าผู้อ่ืนหรือสร้าง
เครือข่ายแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี การท านุบ ารุงด้าน
ศาสนกิจ และการร่วมมือร่วมใจ 
เสียสละเพ่ือความมั่นคงของชาติ
๓. เป็นแบบอย่าง/ต้นแบบและ
สร้างเครือข่ายการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี การท านุบ ารุง
ด้านศาสนกิจ และการร่วมมือ
ร่วมใจ เสียสละเพ่ือความมั่นคง
ของชาติ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๖. การบูรณาการ การ
ประสานงานและการท างาน
ร่วมกันเพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี การท านุบ ารุงด้าน
ศาสนกิจ และการร่วมมือร่วม
ใจ เสียสละเพ่ือความมั่นคง
ของชาติ 

๑.บูรณาการเข้ากับงานทุกงานใน
หน้าที่ 
๒. บูรณาการเข้ากับงานทุกงาน
ในหน้าที่และมีการประสานงาน 
และท างานร่วมกันในหน่วยงาน
ของตนเอง 
๓. บูรณาการเข้ากับงานทุกงาน
ในหน้าที่มีการประสานงานและ
ท างานร่วมกันทั้งหน่วยงานของ
ตนเองและนอกหน่วยงาน 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๓๖ 
 

ประเภทโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
๑. ด าเนินโครงการ/กิจกรรรม 
ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี  
การท านุบ ารุงด้านศาสนกิจ 
และการร่วมมือร่วมใจ 
เสียสละเพ่ือ 
ความมั่นคงของชาติ 

๑. มีโครงการ/กิจกรรม ที่
แสดงออกถึงความจงรักภักดี การ
ท านุบ ารุงด้านศาสนกิจ และการ
ร่วมมือร่วมใจ เสียสละเพ่ือความ
มั่นคงของชาติด าเนินการจน
ประสบผลส าเร็จ 
เป็นที่ประจักษ์ 
๒. มีการประเมินโครงการฯ 
๓.ปรับปรุง และพัฒนาโครงการฯ
ทุกปี 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๒. ประโยชน์และการเป็น
แบบอย่างของโครงการ/ 
กิจกรรรมที่เกี่ยวกับการ
เทิดทูนชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

๑. เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
เป็นแบบอย่างได้ 
๒. เป็นประโยชน์ต่อชุมนและเป็น
แบบอย่างได้ 
๓. เป็นประโยชน์ต่อสังคม/
ประเทศชาติและเป็นแบบอย่างได้ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

๓. ผลงานโครงการ/กิจกรรรม 
ที่เก่ียวกับการเทิดทูนชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ได้รับเผยแพร่เป็นที่ยอมรับ 

๑. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับหน่วยงานชุมชน 
๒. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับชุมชนและสังคม 
๓. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๓๗ 
 

 
 
๘. การด าเนินการคัดเลือก 
 การด าเนินการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่นรางวัล MOE AWARDS 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  มีรายละเอียดการด าเนินงานตามล าดับ ดังนี้ 
 ๘.๑คณะกรรมการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการด าเนินงาน แบ่งระดับของคณะกรรมการและหน้าที่ ดังนี้ 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

 ๓ ๒ ๑ 
4. มีความจงรักภักดี ท านุ
บ ารุงศาสนา และเสียสละเพ่ือ
ความมั่นคงของชาติ 

๑. แสดงออกถึงความจงรักภักดี  
การท านุบ ารุงด้านศาสนกิจ และ 
การร่วมมือร่วมใจ เสียสละเพ่ือ 
ความมั่นคงของชาติ 
๒. แนะน าผู้อ่ืนหรือสร้างเครือข่าย
แสดงออกถึงความจงรักภักดี การ
ท านุบ ารุงด้านศาสนกิจ และการ
ร่วมมือร่วมใจ เสียสละเพ่ือความ
มั่นคงของชาติ 
๓. เป็นแบบอย่าง/ต้นแบบและ
สร้างเครือข่ายการแสดงออกถึง 
ความจงรักภักดี การท านุบ ารุง 
ด้านศาสนกิจ และการร่วมมือร่วม
ใจ เสียสละเพ่ือความมั่นคงของ
ชาติ 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 

5. การบูรณาการ การ
ประสานงานและการท างาน
ร่วมกันเพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี การท านุบ ารุงด้าน
ศาสนกิจ และการร่วมมือร่วม
ใจ เสียสละเพ่ือความมั่นคง
ของชาติ 

๑.บูรณาการเข้ากับงานทุกงานใน
หน้าที่ 
๒. บูรณาการเข้ากับงานทุกงาน
ในหน้าที่และมีการประสานงาน 
และท างานร่วมกันในหน่วยงาน
ของตนเอง 
๓. บูรณาการเข้ากับงานทุกงาน
ในหน้าที่มีการประสานงานและ
ท างานร่วมกันทั้งหน่วยงานของ
ตนเองและนอกหน่วยงาน 

ปฏิบัติ ทั้ง 
๓ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๒ 

รายการ 

ปฏิบัติ ได้ 
๑ 

รายการ 



๓๘ 
 

   ๘.๑.๑ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ประธานกรรมการ 
๒) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมาย                รองประธานกรรมการ 
๓) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการ 
๔) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรรมการ 
๕) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ 
๖) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบ 
 และการศึกษาตามอัธยาศัย กรรมการ 
๗) ผู้แทนผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการ 
๘) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวข้อง สาขาละ ๑ คน กรรมการ 
๙) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา  
 ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๐) เจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา  
   ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับมอบหมาย      ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่
 ตัดสินผลการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่น ตามที่คณะกรรมการระดับ
จังหวัดเสนอผลการตัดสินของคณะกรรมการระดับกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นที่สุด 
 
๘.๑.๒ ระดับจังหวัด 

๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานกรรมการ 
๒) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ รองประธานกรรมการ 
๓) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุก 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัด กรรมการ 
๔) อธิการบดีมหาวิทยาลัยในจังหวัด (ถ้ามี) กรรมการ 
๕) ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษานอกระบบและ 
 การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กรรมการ  
๖) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด กรรมการ 
๗) ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ กรรมการ  
๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาที่เก่ียวข้องสาขาละ ๑ คน กรรมการ 
๙) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 เขต 1 ที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษา เขต ๑มอบหมาย กรรมการและเลขานุการ 

๑๐) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงาน 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่
 ให้ความเห็นชอบ รับรองผลการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่น ตามท่ี
คณะกรรมการของแต่ละหน่วยงานเสนอ เพ่ือเสนอคณะกรรมการระดับชาติ 



๓๙ 
 

  ๘.๑.๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประธานกรรมการ 
๒) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย  รองประธานกรรมการ 
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ (สาขาที่เก่ียวข้องสาขาละ ๑ คน) กรรมการ  
๔) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ๑ คน กรรมการ 
๕) ผู้แทนครู ๑ คน กรรมการ 
๖) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เลขานุการ 

หน้าที ่
 พิจารณาคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด 
๘.๑.๔ ระดับอุดมศึกษา (ถ้ามี) 

๑) อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา ประธานกรรมการ 
๒) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ประธานกรรมการแต่งตั้ง รองประธานกรรมการ 
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ (สาขาที่เก่ียวข้องสาขาละ ๑ คน) กรรมการ  
๔) ผู้แทนคณบดี ๑ คน กรรมการ 
๕) ผู้แทนอาจารย์ ๑ คน กรรมการ 
๖) ผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่
 พิจารณาคัดเลือกบุคคล และโครงการดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเสนอคณะกรรมการระดับ
จังหวัด 
หมายเหตุกรณีจังหวัดนั้นมีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง ให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาคัดเลือก
กันเองเป็นประธานกรรมการ  และให้ประธานกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่เหลือ ตามความ
เหมาะสม 
๘.๑.๕ ระดับอาชีวศึกษา 

๑) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ประธานกรรมการ 
๒) ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคประจ าจังหวัด รองประธานกรรมการ 
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ (สาขาที่เก่ียวข้องสาขาละ ๑ คน) กรรมการ  
๔) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ๑ คน กรรมการ 
๕) ผู้แทนครู  ๑ คน กรรมการ 
๖) ผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที ่
 พิจารณาคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่น ในสถาบันอาชีวศึกษา 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด 
 
 

 



๔๐ 
 

๘.๑.๖ ระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
๑) ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
   ประธานกรรมการ 
๒) รองผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  รองประธานกรรมการ 
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ (สาขาที่เก่ียวข้องสาขาละ ๑ คน) กรรมการ  
๔) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ๑ คน กรรมการ 
๕) ผู้แทนครู ๑ คน กรรมการ 
๖) ผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่
 พิจารณาคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่น ในสังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพ่ือเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด 
 

๘.๑.๗ ระดับการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์จังหวัด 
๑) ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา/ประจ าจังหวัด  ประธานกรรมการ 
๒) รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา/ประจ าจังหวัด รองประธานกรรมการ 
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ (สาขาที่เก่ียวข้องสาขาละ ๑ คน)  กรรมการ  
๔) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ๑ คน  กรรมการ 
๕) ผู้แทนครู  ๑ คน  กรรมการ 
๖) ผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่
 พิจารณาคัดเลือก หน่วยงาน ในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา/ประจ าจังหวัดเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการระดับจังหวัด 
 

๙. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ประกาศหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือก           ภายใน ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ 
ส่งประกาศหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกให้ส่วนราชการต้นสังกัด  
  ภายใน ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
คณะกรรมการระดับหน่วยงานพิจารณาคัดเลือก ภายใน ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรองผลการคัดเลือก 
  ภายใน ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
คณะกรรมการระดับกระทรวงศึกษาธิการตัดสินผลการคัดเลือก ภายใน ๑๐พฤศจิกายน๒๕๕๘ 
ประกาศผล ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
มอบรางวัล ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 
 
 



๔๑ 
 

๑๐.แผนภูมิแสดงข้ันตอนการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา และโครงการดีเด่นรางวัล MOE 
AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือก           
ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ 

ส่งประกาศหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกให้ส่วนราชการต้นสังกัด 
ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 

คณะกรรมการระดับหน่วยงานพิจารณาคัดเลือก  
ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 

คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรองผลการคัดเลือก 
ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 

คณะกรรมการระดับกระทรวงศึกษาธิการตัดสินผลการคัดเลือก  
ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 

ประกาศผล 
ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

การตัดสินของคณะกรรมการระดับกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นที่สุด 
 
 

 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการระดับกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นที่สุด 
 

มอบรางวัลโดยนายกรัฐมนตรี 
ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 
 

 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการระดับกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นที่สุด 
 



๔๒ 
 

 
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่น 

รางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ 
.......................................................... 

ค าชี้แจง ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกทุกประเภทกรอกข้อมูล ดังนี้ 

๑.ประเภทท่ีสมัคร         

                  ประเภทบุคคล 
      ประเภทหน่วยงาน 
      ประเภทสถานศึกษา      ประเภทโครงการ 
๒. ผลงานดีเด่นสาขา 
       สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
         สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                  สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
                   สาขาอนุรักษ์มรดกไทย 
                  สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๓.ชื่อบุคคล /หน่วยงาน /สถานศึกษา/ โครงการดีเด่น
............................................................................................................... ........................................................ 
๔. ที่ตั้งเลขที่................ถนน.................ต าบล..............................อ าเภอ.....................จังหวัด.......................... 

โทรศัพท์......................โทรสาร....................โทรศัพท์เคลื่อนที่...........................E – mall.......................... 

สังกัดหน่วยงาน............................................................................................................................. ...... 

จังหวัด......................................... 

๕. ผลการด าเนินงาน โดยสรปุ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................... ............................................
....................................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................ ...................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................... ................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 



๔๓ 
 

 
ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริง 
 
                                        ลงชื่อ.......................................................ผู้สมัคร                                                                            

                                                                  (........................................................) 
ต าแหน่ง.......................................................... 
                                         วันที่............/........................../...................... 
 
                                        ลงชื่อ.......................................................ผู้บังคับบัญชา                                                                        

                                                                  (........................................................) 
ต าแหน่ง.......................................................... 
                                         วันที่............/........................../...................... 

 
 
หมายเหตุ  เอกสารที่จะต้องน าส่ง ต้องจัดท าเป็นรูปเล่มในเล่มเดียวกันความหนาไม่เกิน ๕๐ หน้ากระดาษ                  
              A ๔  จ านวน ๗ เล่ม ภายในเล่มมีข้อมูล 

๑. ใบสมัคร 
๒. ส าเนา กพ. ๗หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือเอกสารอ้างอิง 
๓. สรุปผลการด าเนินงาน  
   ๔. ส าเนาประกาศเกียรติคุณหรือค าสั่ง ที่ได้รับรางวัล 

๕. เอกสาร/ภาพประกอบที่แสดงถึงรายละเอียดของผลงานในสาขาท่ีสมัคร 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



๔๔ 
 

คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
๑. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ก าจร  ตติยกวี  
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
๒. นางผานิตย์  มีสุนทร  
 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๓ .นายกมล  ศิริบรรณ  
 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๔. นายอนันต์  ระงับทุกข์  
 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๕. นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง  
 ผู้อ านวยการส านักกิจการส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. 
6. นายอ านาจ วิชยานุวัติ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารการศึกษาพิเศษ สพฐ. 

 

คณะท างาน 
๑. นายณรงค์  แผ้วพลสง      
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ 
๒. นายเชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย      
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ 
๓. นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ      
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 
๔. นายกิตติพศพลพิลา      
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
๕. นายวีระพงศ์  เดชบุญ      
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
๖. นายปริญญา  ธรเสนา      
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ 
๗. นายจุฬา  ชิณวงศ์      
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ 
๘. นางสุดา  สุขอ่ า      
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ 
๙. นางกัลยา  มาลัย      
    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

๑๐. นายสุทธิชัย  เดชสุวรรณนิธิ    
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 



๔๕ 
 

๑๑. นางลมัยพร  แหล่งหล้า      
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
๑๒. นางสุรดา ไชยสงคราม      
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดช่างเหล็ก 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
๑๓. นางทรงพร  พนมวัน ณ อยุธยา     
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
๑๔. นายสนธยา  หลักทอง      
      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 
๑๕. นางพรทิพา  ค าแหง      
      ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
๑๖. นางอนงค์  ผดุงชีวิต      
      ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและเรียนร่วม 
      ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๑๗. นางญาณกร  จันทหาร      
      ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
๑๘. นางจิรัฐยา  ไชยสาร     
      นักวิชาการช านาญการพิเศษ ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ สพฐ. 
๑๙. นายธีรนัย  รักษาวงศ์     
      ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ 
๒๐. นางสุมาลี  ศิริวงศ์     
      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
๒๑. น.ส.ภัทร์นรินทร์  อ านวยศรี 
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ สพฐ. 

 
 


