หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาผลงานระดับดีเด่น
รางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9
.............................................
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ได้ ก าหนดให้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารด าเนิ น การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ เพื่ อ ความเจริ ญ งอกงามของบุ ค คลและสั ง คม
โดยถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ
การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้ อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้ อย่า ง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นความสาคัญของการส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดได้มีความตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีประพฤติปฏิ บัติ
ตนตามรอยพระยุคลบาทมีจรรยาบรรณวิชาชี พต่อผู้ เรียน ต่อตนเอง ต่อชุมชนและต่อสั งคม จึงได้กาหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางการให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา ผลงานระดับดีเด่นใน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนทาให้เกิดผลดี
แก่ทางราชการ และมีผ ลงานที่ป ระจั กษ์เข้ารับรางวัล MOE AWARDS ซึ่งเป็นรางวัลประจาปีที่ทรงคุณค่า
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผลงานที่นาเสนอเพื่อรับรางวัลเป็นผลงาน การดาเนินงานในปีการศึกษา 2559
วัตถุประสงค์
๑.เพื่ อ ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ บุ ค ลากรสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการด้ว ย
ความมีวินัย อุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนทาให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ
๒.เพื่อยกย่องหน่วยงาน สถานศึกษา ผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็น
ตัวอย่างที่ดีของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
เป้าหมาย
๑.คั ด เลื อ กบุ ค ลากร ในหน่ ว ยงานของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประกอบด้ ว ย ส านั ก งาน
ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานส่งเสริมการศึกษาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๒.คัดเลือกหน่วยงาน สถานศึกษา ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยสานักงาน
ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานส่งเสริมการศึกษาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

๒
ประเภทรางวัล
๑. ประเภทรางวัล ประกอบด้วย ๕ สาขา คือ
๑.๑ สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๑.๒ สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๓ สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๑.๔ สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๑.๕ สาขาอนุรักษ์มรดกไทย
๒. ประเภทรางวัล แต่ละสาขาประกอบด้วย 3 ประเภท คือ
๑.๑ ประเภทบุคคล
๑.๒ ประเภทหน่วยงาน
๑.๓ ประเภทสถานศึกษา
๓. รายละเอียดประเภทรางวัล
๓.๑ รางวัลผลงานดีเด่นสาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์หมายถึง
ผลการดาเนินงานด้านโครงการพระราชดาริ หรือผลงานที่บุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา ที่ดาเนินการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี การทานุบารุงด้านศาสนกิจ และการร่วมมือร่วมใจ เสียสละเพื่อความมั่นคงของชาติ หรือ
ผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
๓.๒ รางวั ล ผลงานดี เ ด่ น สาขาหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งหมายถึ ง ผลการ
ดาเนินงานด้านสถานศึกษาพอเพียงระดับดีเด่น หรือ ผลงานที่บุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา ดาเนินการโดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดารงชีวิตและการดาเนินงาน ก่อเกิดให้ความสงบสุขในครอบครัว
ชุมชน และสังคม
๓.๓ รางวัลผลงานดีเด่นสาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาหมายถึง
ผลงานการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น
๓.๔ รางวัลผลงานดีเด่นสาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง ผลการดาเนินงาน
โครงการวิ ถี พุ ท ธระดั บ ดี เด่ น โครงการสถานศึ ก ษาคุ ณ ธรรม หรื อ ผลงานที่ บุ ค คล หน่ ว ยงานสถานศึกษา
ดาเนินการตามแนวทางของศาสนา โดยใช้หลักธรรมคาสอนมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ยึดมั่นในหลักธรรมที่ใช้ในการดารงชีวิตประจาวันเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ผู้นาท้องถิ่น
และผู้นาศาสนา
๓.๕ รางวั ล ผลงานดี เ ด่ น สาขาอนุ รัก ษ์ ม รดกไทยหมายถึ ง ผลงานที่ บุ ค คล หน่ ว ยงาน
สถานศึ ก ษา ที่ ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การเล่ น ดนตรี ไ ทย การเล่ น โขน การแสดงพื้ น บ้ า นตาม
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย อันเป็นศิลปะการแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคม
๔. รางวัล
ผลงานของบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้มีผลงานระดับดีเด่นของกระทรวง
ศึกษาธิการแต่ละสาขาจะได้รับรางวัล ดังนี้
4.1 ระดับดีเด่น ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
4.2 ระดับดี ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ลงนามโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๓
๕. หลักเกณฑ์การพิจารณา
ผลงานที่จะได้รับรางวัลจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
๕.๑ เป็ น ผลงานที่บุ คคล หน่ว ยงาน สถานศึกษา ได้ ดาเนินการจนเห็ นเป็นที่ประจักษ์
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชากรในวัยศึกษาและต่อชุมชน สังคม และประเทศ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
และยึดถือเป็นแบบอย่างได้
๕.๒ เป็นผลงานที่กระทาต่อเนื่องติดต่อกันถึงปัจจุบันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป็น
ผลงานที่สามารถดาเนินการต่อไปได้ในอนาคตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยผู้เข้ารับการคัดเลือก สามารถเลือก
ส่งได้เพียง ๑ สาขา ต่อบุคคล หน่วยงาน และสถานศึกษา
๕.๓ ประเภทของผลงานแต่ละประเภทที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกประเภทบุคคล ต้องเป็นผู้มี
ความรู้ มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ถูกดาเนินการตามทางวินัย และครองตน ครองคน
ครองงาน อย่างเหมาะสม เป็นปูชนียบุคคลที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลทั่วไป
๕.๔ ประเภทของผลงานแต่ ล ะประเภทที่ ส่ ง เข้ า รั บ การคั ด เลื อ กประเภทหน่ ว ยงาน
สถานศึ ก ษา ต้ อ งเป็ น หน่ ว ยงาน สถานศึ ก ษาที่ มี ผ ลงานระดั บ ดี เ ด่ น ที่ ชุ ม ชนหรื อ ประชาชนยอมรั บ
มีกระบวนการที่ เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยมีความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในองค์กร เครือข่ายทุก
เครือข่าย ผู้นาทุกระดับ มีการประสานและบูรณาการทางานร่วมกันตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน
๕.๕ ผู้ส่งผลงานประเภทบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา ส่งผลงานให้กับหน่วยงานต้นสังกัด
โดยหน่วยงานต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการพิ จาณา คัดเลือก และรับรองผลงานระดับดีเด่น ตามหลักเกณฑ์ โดย
ก าหนดให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผลงาน ๕ สาขา ผลงานดี เ ด่ น ประเภทละ 2 ผลงาน ส่ ง ให้
กระทรวงศึกษาธิการ
๕.๖ หน่วยงานต้นสังกัด ส่งแบบเสนอผลงานพร้อมกรอกข้อมูลโดยมีรายละเอียดตามแบบ
ส่ งให้ ส านั กส่ งเสริ มกิจ การการศึกษา ส านักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดาเนินนอก เขตดุสิ ต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
๕.7 การเสนอผลงาน ให้ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้พิจารณาคัดเลือก และคัดกรอง
ข้อมูลเบื้องต้น พร้อมทั้งรับรองผลงานระดับดีเด่น ส่งให้สานักส่งเสริมกิจการการศึกษา สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
๖. แนวทางการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาผลงานระดับดีเด่นรางวัล MOE AWARDS
กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559
๖.1 สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ประเภทบุคคล
ระดับคะแนน
ตัวชี้วัด
รายการประเมิน
๓
๒
๑
๑. ดาเนินงานโครงการ
๑. จัดทาแผนงานโครงการพระราชดาริ/ ทาทั้ง ๓ ทาได้ ๒
ทาได้ ๑
พระราชดาริ/กิจกรรรมที่
กิจกรรม ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี รายการ
รายการ
รายการ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี การ การทานุบารุงด้านศาสนกิจ และการ
ทานุบารุงด้านศาสนกิจ และการ ร่วมมือร่วมใจ เสียสละเพื่อความมั่นคง
ร่วมมือร่วมใจ เสียสละเพื่อความ ของชาติดาเนินการจนประสบผลสาเร็จ
มั่นคงของประเทศ
เป็นที่ประจักษ์
๒. มีการประเมินผลการดาเนินงาน
๓. ปรับปรุง และพัฒนาโครงการฯทุกปี

๔
ตัวชี้วัด
๒. ประโยชน์และการยอมรับเป็น
แบบอย่างของโครงการ
พระราชดาริ/กิจกรรรมที่เกี่ยวกับ
การเทิดทูนชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

รายการประเมิน

๑. เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/
สถานศึกษาและเป็นแบบอย่างยอมรับได้
๒. เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเป็น
แบบอย่างยอมรับได้
๓. เป็นประโยชน์ต่อสังคม/ประเทศชาติ
และเป็นแบบอย่างยอมรับได้
๓. ผลงานโครงการพระราชดาริ/ ๑. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับระดับ
กิจกรรรมที่เกี่ยวกับการเทิดทูน
หน่วยงาน/สถานศึกษาและชุมชน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ๒. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับระดับ
ผลงานเผยแพร่เป็นที่ยอมรับ
จังหวัด
๓. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศ
๔. ระยะเวลาในการดาเนินการ ๑. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 1 ปี
ตามโครงการ/ กิจกรรรมที่
๒. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 2 ปี
เกี่ยวกับการเทิดทูนชาติ ศาสนา ๓. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 3 ปี
และพระมหากษัตริย์
(เศษของเดือนเกิน ๖เดือนขึ้นไปปัดเป็น
๑ ปี)
๕. มีผลงานพระราชดาริและมี
๑. แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ผลงานแสดงออกถึงความ
การทานุบารุงด้านศาสนกิจ และการ
จงรักภักดี ทานุบารุงศาสนา และ ร่วมมือร่วมใจ เสียสละเพื่อความมั่นคง
เสียสละเพื่อความมั่นคงของ
ของประเทศ
ประเทศ
๒. แนะนาผู้อื่นหรือสร้างเครือข่าย
แสดงออกถึงความจงรักภักดี การทานุ
บารุงด้านศาสนกิจ และการร่วมมือร่วม
ใจ เสียสละเพื่อความมั่นคงของประเทศ
๓. เป็นแบบอย่าง/ต้นแบบและสร้าง
เครือข่ายการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี การทานุบารุงด้านศาสนกิจ
และการร่วมมือร่วมใจ เสียสละเพื่อ
ความมั่นคงของประเทศ

ระดับคะแนน
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รายการ

๕
ประเภทหน่วยงาน
ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

1. ดาเนินงานโครงการ
พระราชดาริ/กิจกรรรมที่
แสดงออกถึงความจงรักภักดี การ
ทานุบารุงด้านศาสนกิจ และการ
ร่วมมือร่วมใจ เสียสละเพื่อความ
มั่นคงของประเทศ

๑. จัดทาแผนงานโครงการพระราชดาริ/
กิจกรรม ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี
การทานุบารุงด้านศาสนกิจ และการ
ร่วมมือร่วมใจ เสียสละเพื่อความมั่นคง
ของประเทศดาเนินการจนประสบ
ผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์
๒. มีการประเมินผลการดาเนินงาน
๓. ปรับปรุง และพัฒนาโครงการฯทุกปี
๑. เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/
สถานศึกษาและเป็นแบบอย่างยอมรับได้
๒. เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเป็น
แบบอย่างยอมรับได้
๓. เป็นประโยชน์ต่อสังคม/ประเทศชาติ
และเป็นแบบอย่างได้
๑. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับระดับ
หน่วยงาน/สถานศึกษาและชุมชน
๒. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับระดับจังหวัด
๓. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศ
๑. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 1 ปี
๒. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 2 ปี
๓. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 3 ปี
(เศษของเดือนเกิน ๖เดือนขึ้นไปปัดเป็น
๑ ปี)
๑. แสดงออกถึงความจงรักภักดี
การทานุบารุงด้านศาสนกิจ และ
การร่วมมือร่วมใจ เสียสละเพื่อความมั่นคง
ของประเทศ
๒. แนะนาผู้อื่นหรือสร้างเครือข่าย
แสดงออกถึงความจงรักภักดี การทานุบารุง
ด้านศาสนกิจ และการร่วมมือร่วมใจ
เสียสละเพื่อความมั่นคงของประเทศ
๓. เป็นแบบอย่าง/ต้นแบบและสร้าง
เครือข่ายการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
การทานุบารุงด้านศาสนกิจ และการ
ร่วมมือร่วมใจ เสียสละเพื่อความมั่นคง
ของประเทศ

๒. ประโยชน์และการเป็น
แบบอย่างของโครงการ
พระราชดาริ/กิจกรรรมที่เกี่ยวกับ
การเทิดทูนชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
๓. ผลงานโครงการพระราชดาริ/
กิจกรรรมที่เกี่ยวกับการเทิดทูน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ได้รับเผยแพร่เป็นที่ยอมรับ
๔. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ตามโครงการ/ กิจกรรรมที่
เกี่ยวกับการเทิดทูนชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
5. มีผลงานพระราชดาริและมี
ผลงานแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี ทานุบารุงศาสนา และ
เสียสละเพื่อความมั่นคงของ
ประเทศ
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๖
ประเภทสถานศึกษา
ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

1. ดาเนินงานโครงการ
พระราชดาริ/กิจกรรรมที่
แสดงออกถึงความจงรักภักดี การ
ทานุบารุงด้านศาสนกิจ และการ
ร่วมมือร่วมใจ เสียสละเพื่อความ
มั่นคงของประเทศ

๑. จัดทาแผนงานโครงการพระราชดาริ/
กิจกรรม ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี
การทานุบารุงด้านศาสนกิจ และการ
ร่วมมือร่วมใจ เสียสละเพื่อความมั่นคง
ของประเทศดาเนินการจนประสบ
ผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์
๒. มีการประเมินผลการดาเนินงาน
๓.ปรับปรุง และพัฒนาโครงการฯทุกปี
๑. เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/
สถานศึกษาและเป็นแบบอย่างยอมรับได้
๒. เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเป็น
แบบอย่างยอมรับได้
๓. เป็นประโยชน์ต่อสังคม/ประเทศชาติ
และเป็นแบบอย่างยอมรับได้
๑.เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับระดับ
หน่วยงาน/สถานศึกษาและชุมชน
๒. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับระดับจังหวัด
๓.เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ
๑. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 1 ปี
๒. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 2 ปี
๓. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 3 ปี (เศษ
ของเดือนเกิน ๖เดือนขึ้นไปปัดเป็น ๑ ปี)
๑. แสดงออกถึงความจงรักภักดี
การทานุบารุงด้านศาสนกิจ และ
การร่วมมือร่วมใจ เสียสละเพื่อ
ความมั่นคงของประเทศ
๒. แนะนาผู้อื่นหรือสร้างเครือข่าย
แสดงออกถึงความจงรักภักดี การทานุ
บารุงด้านศาสนกิจ และการร่วมมือร่วม
ใจ เสียสละเพื่อความมั่นคงของประเทศ
๓. เป็นแบบอย่าง/ต้นแบบและสร้าง
เครือข่ายการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี การทานุบารุงด้านศาสนกิจ
และการร่วมมือร่วมใจ เสียสละเพื่อ
ความมั่นคงของประเทศ

๒. ประโยชน์และการเป็น
แบบอย่างของโครงการ
พระราชดาริ/กิจกรรรมที่เกี่ยวกับ
การเทิดทูนชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
๓. ผลงานโครงการพระราชดาริ/
กิจกรรรมที่เกี่ยวกับการเทิดทูน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ได้รับเผยแพร่เป็นที่ยอมรับ
๔. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ตามโครงการ/กิจกรรรมที่
เกี่ยวกับการเทิดทูนชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
๕. มีผลงานโครงการพระราชดาริ
และผลงานที่แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี ทานุบารุงศาสนา และ
เสียสละเพื่อความมั่นคงของ
ประเทศ
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ทาได้๒
รายการ
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รายการ
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รายการ
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รายการ
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รายการ

ทาได้ ๑
รายการ
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รายการ
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๗
๖.๒ สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภทบุคคล
ตัวชี้วัด
๑. ดาเนินงานโครงการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายการประเมิน

๑. จัดทาแผนงานโครงการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ดาเนินงานตามโครงการฯ
๒. มีการประเมินผลการดาเนินงาน
๓. ปรับปรุง และพัฒนาโครงการฯทุกปี
๒. ประโยชน์และการยอมรับเป็น ๑. เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/
แบบอย่างของโครงการตามหลัก สถานศึกษาและเป็นแบบอย่างยอมรับได้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เป็นประโยชน์ต่อชุมนและเป็น
แบบอย่างยอมรับได้
๓. เป็นประโยชน์ต่อสังคม/ประเทศชาติ
และเป็นแบบอย่างยอมรับได้
๓. ผลงานโครงการตามหลัก
๑. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับระดับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน/สถานศึกษาและชุมชน
ผลงานเผยแพร่เป็นที่ยอมรับ
๒. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับระดับ
จังหวัด
๓. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศ
๔. ระยะเวลาในการดาเนินการ ๑. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 1 ปี
ตามโครงการสถานศึกษาพอเพียง ๒. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 2 ปี
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
๓. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 3 ปี (เศษของ
พอเพียง
เดือนเกิน ๖ เดือนขึ้นไปปัดเป็น ๑ ปี)
๔. ระยะเวลาในการดาเนินการ ๑. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 1 ปี
ตามโครงการสถานศึกษาพอเพียง ๒. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 2 ปี
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
๓. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 3 ปี (เศษของ
พอเพียง
เดือนเกิน ๖ เดือนขึ้นไปปัดเป็น ๑ ปี)
๕. ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ๑. ครองตนโดยใช้หลักปรัชญาของ
พอเพียงในการดาเนินชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. แนะนาผู้อื่นให้ดาเนินชีวิตตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เป็นแบบอย่าง/ต้นแบบในการดาเนิน
ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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๘
ประเภทหน่วยงาน
ตัวชี้วัด
๑.ดาเนินงานโครงการ
สถานศึกษาพอเพียงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายการประเมิน

๑. จัดทาแผนงานโครงการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ดาเนินงานตามโครงการฯ
๒. มีการประเมินผลการดาเนินงาน
๓. ปรับปรุง และพัฒนาโครงการฯ ทุกปี
๒. ประโยชน์และการยอมรับเป็น ๑. เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/
แบบอย่างของโครงการ
สถานศึกษาและเป็นแบบอย่างยอมรับได้
สถานศึกษาเพียงพอตามหลัก
๒. เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเป็น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แบบอย่างยอมรับได้
๓. เป็นประโยชน์ต่อสังคม/ประเทศชาติ
และเป็นแบบอย่างยอมรับได้
๓. ผลงานโครงการสถาน ศึกษา ๑. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับระดับ
เพียงพอตามหลักปรัชญาของ
หน่วยงาน/สถานศึกษาและชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงผลงานเผยแพร่ ๒. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับระดับจังหวัด
เป็นที่ยอมรับ
๓. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศ
๔. ระยะเวลาในการดาเนินการ ๑. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 1 ปี
ตามโครงการสถานศึกษาเพียงพอ ๒. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 2 ปี
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
๓. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 3 ปี (เศษ
พอเพียง
ของเดือนเกิน ๖ เดือนขึ้นไปปัดเป็น1ปี)
๕. ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ๑. ทุกคนในหน่วยงานครองตนโดยใช้
พอเพียงในการดาเนินงาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. หน่วยงานแนะนาหน่วยงานอื่น/หรือ
สร้างเครือข่ายตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓. หน่วยงานเป็นแบบอย่าง/ต้นแบบใน
การดาเนินชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ระดับคะแนน
๓
๒
๑
ทาทั้ง ๓ ทาได้ ๒
ทาได้ ๑
รายการ
รายการ
รายการ

ทาทั้ง ๓
รายการ

ทาได้ ๒
รายการ

ทาได้ ๑
รายการ

ทาทั้ง ๓
รายการ

ทาได้ ๒
รายการ

ทาได้ ๑
รายการ

ทาทั้ง ๓
รายการ

ทาได้ ๒
รายการ

ทาได้ ๑
รายการ

ทาทั้ง ๓
รายการ

ทาได้ ๒
รายการ

ทาได้ ๑
รายการ

๙
ประเภทสถานศึกษา
ตัวชี้วัด
๑. ดาเนินงานโครงการสถาน
ศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

รายการประเมิน

๑. จัดทาแผนงานโครงการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ดาเนินงานตามโครงการฯ
๒. มีการประเมินผลการดาเนินงาน
๓. ปรับปรุง และพัฒนาโครงการทุกปี
๒. ประโยชน์และการยอมรับเป็น ๑. เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและเป็น
แบบอย่างของโครงการ
แบบอย่างยอมรับได้
สถานศึกษาพอเพียงตามหลัก
๒. เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเป็น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แบบอย่างยอมรับได้
๓. เป็นประโยชน์ต่อสังคม/ประเทศและ
เป็นแบบอย่างยอมรับได้
๓. ผลงานโครงการสถาน ศึกษา ๑. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับระดับ
พอเพียงตามหลักปรัชญาของ
หน่วยงาน/สถานศึกษาและชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงได้รับเผยแพร่ ๒. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับระดับจังหวัด
เป็นที่ยอมรับ
๓.เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับระดับ
ระดับประเทศ
๔. ระยะเวลาในการดาเนินการ ๑. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 1 ปี
ตามโครงการสถานศึกษาพอเพียง ๒. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 2 ปี
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
๓. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 3 ปี (เศษ
พอเพียง
ของเดือนเกิน ๖ เดือนขึ้นไปปัดเป็น ๑ ปี)
๕. ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ๑. ทุกคนในสถานศึกษาครองตนโดยใช้
พอเพียงในการดาเนินงาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. แนะนาสถานศึกษาอื่น/หรือสร้าง
เครือข่ายตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓. สถานศึกษาเป็นแบบอย่าง/ต้นแบบ
ในการดาเนินชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ระดับคะแนน
๓
๒
๑
ทาทั้ง๓
ทาได้ ๒
ทาได้ ๑
รายการ
รายการ
รายการ

ทาทั้ง3
รายการ

ทาได้ ๒
รายการ

ทาได้ ๑
รายการ

ทาทั้ง๓
รายการ

ทาได้ ๒
รายการ

ทาได้ ๑
รายการ

ทาทั้ง๓
รายการ

ทาได้ ๒
รายการ

ทาได้ ๑
รายการ

ทาทั้ง ๓
รายการ

ทาได้ ๒
รายการ

ทาได้ ๑
รายการ

๑๐
๖.3 สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ประเภทบุคคล
ตัวชี้วัด
1. ดาเนินงานโครงการ
สถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข

รายการประเมิน
๑. จัดทาแผนงานโครงการสถาน ศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๒. มีการประเมินผลการดาเนินงาน
๓. ปรับปรุง และพัฒนาโครงการฯทุกปี

๒. ผลงานเป็นประโยชน์และการ ๑. ผลงานเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/
ยอมรับเป็นแบบอย่าง และแหล่ง สถานศึกษาและเป็นแบบอย่างยอมรับได้
เรียนรู้
๒. ผลงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
เป็นแบบอย่างยอมรับได้
๓. ผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคม/
ประเทศชาติ
๓. ผลงานโครงการสถานศึกษา ๑. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับระดับ
สีขาว ปลอดยาเสพติดและ
หน่วยงาน/สถานศึกษา
อบายมุข ผลงานเผยแพร่เป็นที่ ๒. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับระดับชุมชน
ยอมรับ
และสังคม
๓. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ
๔. ระยะเวลาในการรับผิดชอบ
๑. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 1 ปี
ดาเนินการตามโครงการสถาน
๒. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 2 ปี
ศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ ๓. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 3 ปี (เศษ
อบายมุข
ของเดือนเกิน ๖ เดือนขึ้นไปปัดเป็น ๑ ปี)
๕. การประพฤติตนเป็น
๑. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท
แบบอย่างและสร้างเครือข่ายการ ๒. แนะนาผู้อื่นหรือสร้างเครือข่ายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ในสถานศึกษา
สถานศึกษา
๓. เป็นแบบอย่าง/ต้นแบบและสร้าง
เครือข่ายในการป้องกันและแก้ปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา

ระดับคะแนน
๓
๒
๑
ทาทั้ง ๓ ทาได้ ๒
ทาได้ ๑
รายการ
รายการ
รายการ

ทาทั้ง ๓
รายการ

ทาได้ ๒
รายการ

ทาได้ ๑
รายการ

ทาทั้ง ๓
รายการ

ทาได้ ๒
รายการ

ทาได้ ๑
รายการ

ทาทั้ง ๓
รายการ

ทาได้ ๒
รายการ

ทาได้ ๑
รายการ

ทาทั้ง ๓
รายการ

ทาได้ ๒
รายการ

ทาได้ ๑
รายการ

๑๑
ประเภทหน่วยงาน
ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

1.ดาเนินงานโครงการ
สถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข

๑. จัดทาแผนงานโครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๒. มีการประเมินผลการดาเนินงาน
๓. มอบนโยบายและสนับสนุน
งบประมาณดาเนินงาน
๒. ผลงานสถานศึกษาในสังกัด
๑. เป็นประโยชน์ในกลุ่มโรงเรียนและ
ดาเนินงานโครงการสถานศึกษา เป็นแบบอย่างยอมรับได้
สีขาว ปลอดยาเสพติดและ
๒. เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเป็น
อบายมุข
แบบอย่างยอมรับได้
๓. เป็นประโยชน์ต่อสังคม/ประเทศชาติ
และเป็นแบบอย่างยอมรับได้
๓. ผลงานการดาเนินงาน
๑. สถานศึกษาดาเนินการ ร้อยละ 10
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด ๒. สถานศึกษาดาเนินการ ร้อยละ 50
ยาเสพติดและอบายมุข ของ
๓. สถานศึกษาดาเนินการ ร้อยละ 100
สถานศึกษาในสังกัด
๔. ระยะเวลาในการสนับสนุน
๑. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 1 ปี
งบประมาณโครงการสถานศึกษา ๒. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 2 ปี
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ๓. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 3 ปี (เศษ
ของเดือนเกิน ๖ เดือนขึ้นไปปัดเป็น ๑ ปี)
๕. การประพฤติตนของบุคลากรใน ๑. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท
หน่วยงานเป็นแบบอย่างและสร้าง ๒. แนะนาผู้อื่นหรือสร้างเครือข่ายการ
เครือข่ายการป้องกันและแก้ไข
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ปัญหายาเสพติดในหน่วยงาน
สถานศึกษา
๓. เป็นแบบอย่าง/ต้นแบบและสร้าง
เครือข่ายในการป้องกันและแก้ปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา

ระดับคะแนน
๓
๒
๑
ทาทั้ง ๓ ทาได้ ๒
ทาได้ ๑
รายการ
รายการ
รายการ

ทาทั้ง ๓
รายการ

ทาได้ ๒
รายการ

ทาได้ ๑
รายการ

ทาทั้ง ๓
รายการ

ทาได้ ๒
รายการ

ทาได้ ๑
รายการ

ทาทั้ง ๓
รายการ

ทาได้ ๒
รายการ

ทาได้ ๑
รายการ

ทาทั้ง ๓
รายการ

ทาได้ ๒
รายการ

ทาได้ ๑
รายการ

๑๒
ประเภทสถานศึกษา
ตัวชี้วัด
1. ผลการดาเนินงานโครงการ
สถาน ศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข

รายการประเมิน

๑. จัดทาแผนงานโครงการสถาน ศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข/
กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษาและดาเนินการจน
ประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์
๒. มีการประเมินผลการดาเนินงาน
๓. ปรับปรุง และพัฒนาโครงการทุกปี
๒. ประโยชน์และการเป็น
๑. เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มสถานศึกษา
แบบอย่างของโครงการสถาน
และเป็นแบบอย่างยอมรับได้
ศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ ๒. เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเป็น
อบายมุข
แบบอย่างยอมรับได้
๓. เป็นประโยชน์ต่อสังคม/ประเทศชาติ
และเป็นแบบอย่างได้
๓. ผลงานโครงการสถานศึกษา ๑. เป็นแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและ
๒. เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
อบายมุข
๓. เป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างเครือข่าย
ในกลุ่มสถานศึกษา
๔. ระยะเวลาในการดาเนินการ ๑. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 1 ปี
โครงการสถาน ศึกษาสีขาว
๒. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 2 ปี
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๓. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 3 ปี (เศษ
ของเดือนเกิน ๖เดือนขึ้นไปปัดเป็น ๑ ปี)
๕. การประพฤติตนของบุคลากร ๑. บุคลากรไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุก
เป็นแบบอย่างและสร้างเครือข่าย ประเภท
การป้องกันและแก้ไขปัญหายา ๒. บุคลากรแนะนาผู้อื่นหรือสร้างเครือข่าย
เสพติดในสถานศึกษา
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา
๓. บุคลากรเป็นแบบอย่าง/ต้นแบบและ
สร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา

ระดับคะแนน
๓
๒
๑
ทาทั้ง ๓ ทาได้ ๒
ทาได้ ๑
รายการ
รายการ
รายการ

ทาทั้ง ๓
รายการ

ทาได้ ๒
รายการ

ทาได้ ๑
รายการ

ทาทั้ง ๓
รายการ

ทาได้ ๒
รายการ

ทาได้ ๑
รายการ

ทาทั้ง ๓
รายการ

ทาได้ ๒
รายการ

ทาได้ ๑
รายการ

ทาทั้ง ๓
รายการ

ทาได้ ๒
รายการ

ทาได้ ๑
รายการ

๑๓
๖.4 สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ประเภทบุคคล
ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

๑. การดาเนินงานโครงการวิถีพุทธ ๑. จัดทาแผนงานโครงการวิถีพุทธและ
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม และ โครงการสถานศึกษาคุณธรรม โครงการ
โครงการเรียนธรรมศึกษา
เรียนธรรมศึกษาและดาเนินงานตาม
โครงการฯ
๒. มีการประเมินผลการดาเนินงาน
๓. ปรับปรุง และพัฒนาโครงการฯทุกปี
๒. ประโยชน์และการยอมรับเป็น ๑. ผลงานเป็นประโยชน์ในหน่วยงาน/
แบบอย่างด้านวิถีพุทธ โครงการ สถานศึกษาและเป็นแบบอย่างยอมรับได้
สถานศึกษาคุณธรรม และ
๒. ผลงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
โครงการเรียนธรรมศึกษา
เป็นแบบอย่างยอมรับได้
๓. ผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคม/
ประเทศชาติและเป็นแบบอย่างยอมรับได้
๓. ผลการดาเนินงานโครงการวิถี ๑. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับระดับ
พุทธ โครงการสถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
คุณธรรม และโครงการเรียนธรรม ๒. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับระดับจังหวัด
ศึกษา เผยแพร่เป็นที่ยอมรับ
๓. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ
๔. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ๑. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 1 ปี
โครงการวิถีพุทธ โครงการ
๒. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 2 ปี
สถานศึกษาคุณธรรม และ
๓. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 3 ปี (เศษของ
โครงการเรียนธรรมศึกษา
เดือนเกิน ๖ เดือนขึ้นไปปัดเป็น ๑ ปี)
๕. การนาหลักคุณธรรม
๑. ครองตนโดยใช้หลักคุณธรรม
จริยธรรมในการดาเนินชีวิต และ จริยธรรม
การทางาน
๒. แนะนาผู้อื่นให้ดาเนินชีวิตตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
๓. เป็นแบบอย่าง/ต้นแบบในการดาเนิน
ชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

ระดับคะแนน
๓
๒
๑
ทาทั้ง ๓ ทาได้ ๒
ทาได้ ๑
รายการ
รายการ
รายการ

ทาทั้ง ๓
รายการ

ทาได้ ๒
รายการ

ทาได้ ๑
รายการ

ทาทั้ง ๓
รายการ

ทาได้ ๒
รายการ

ทาได้ ๑
รายการ

ทาทั้ง ๓
รายการ

ทาได้ ๒
รายการ

ทาได้ ๑
รายการ

ทาทั้ง ๓
รายการ

ทาได้ ๒
รายการ

ทาได้ ๑
รายการ

๑๔
ประเภทหน่วยงาน
ระดับคะแนน
๓
๒
๑
๑. นโยบายการดาเนินงาน
๑. จัดทาแผนงานโครงการวิถีพุทธ โครงการ ทาทั้ง ๓ ทาได้ ๒
ทาได้ ๑
โครงการวิถีพุทธ โครงการ
สถานศึกษาคุณธรรม และโครงการเรียน
รายการ รายการ
รายการ
สถานศึกษาคุณธรรม และ
ธรรมศึกษา และดาเนินงานตามโครงการฯ
โครงการเรียนธรรมศึกษา
๒. มีการประเมินผลการดาเนินงาน
๓. ปรับปรุง และพัฒนาโครงการฯทุกปี
๒. ผลงานสถานศึกษาในสังกัด
๑. ผลงานเป็นประโยชน์หน่วยงาน/
ทาทั้ง ๓ ทาได้ ๒
ทาได้ ๑
ประโยชน์และการยอมรับเป็น
สถานศึกษาและเป็นแบบอย่างยอมรับได้ รายการ รายการ
รายการ
แบบอย่างด้านวิถีพุทธ โครงการ ๒. ผลงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเป็น
สถานศึกษาคุณธรรม และ
แบบอย่างยอมรับได้
โครงการเรียนธรรมศึกษา
๓. ผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคม/
ประเทศชาติและเป็นแบบอย่างยอมรับได้
๓. ผลการดาเนินงานโครงการวิถี ๑. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับระดับ
ทาทั้ง ๓ ทาได้ ๒
ทาได้ ๑
พุทธ โครงการสถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
รายการ รายการ
รายการ
คุณธรรม และโครงการเรียนธรรม ๒. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับระดับจังหวัด
ศึกษา ได้รับเผยแพร่เป็นที่
๓. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ยอมรับ
ระดับประเทศ
๔. ระยะเวลาในการดาเนิน
๑. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 1 ปี
ทาทั้ง ๓ ทาได้ ๒
ทาได้ ๑
นโยบายโครงการวิถีพุทธ
๒. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 2 ปี
รายการ
รายการ
รายการ
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม และ ๓. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 3 ปี (เศษ
โครงการเรียนธรรมศึกษา
ของเดือนเกิน ๖ เดือนขึ้นไปปัดเป็น ๑ ปี)
๕. ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมใน ๑. บุคลากรครองตนโดยใช้หลักคุณธรรม ทาทั้ง ๓ ทาได้ ๒
ทาได้ ๑
การดาเนินชีวิต
จริยธรรม
รายการ
รายการ
รายการ
๒. บุคลากรแนะนาผู้อื่นให้ดาเนินชีวิต
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
๓. บุคลากรเป็นแบบอย่าง/ต้นแบบใน
การดาเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม
ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

๑๕
ประเภทสถานศึกษา
ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

๑. ดาเนินงานโครงการวิถีพุทธ
พุทธ โครงการสถานศึกษา
คุณธรรม และโครงการเรียนธรรม
ศึกษา

๑. จัดทาแผนงานโครงการวิถีพุทธและ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ดาเนินงานตามโครงการฯ
๒. มีการประเมินผลการดาเนินงาน
๓. ปรับปรุง และพัฒนาโครงการฯทุกปี
๑. เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/
สถานศึกษาและเป็นแบบอย่างยอมรับได้
๒. เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเป็น
แบบอย่างยอมรับได้
๓. เป็นประโยชน์ต่อสังคม/ประเทศชาติ
และเป็นแบบอย่างยอมรับได้
๑. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับระดับ
หน่วยงาน/สถานศึกษา
๒. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับระดับ
จังหวัด
๓. เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศ
๑. บุคลากรครองตนโดยใช้หลักคุณธรรม
จริยธรรม
๒. บุคลากรแนะนาผู้อื่นให้ดาเนินชีวิต
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
๓. บุคลากรเป็นแบบอย่าง/ต้นแบบใน
การดาเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม

๒. ประโยชน์และการยอมรับเป็น
แบบอย่างด้านวิถีพุทธพุทธ
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม และ
โครงการเรียนธรรมศึกษา
๓. ผลการดาเนินงานโครงการวิถี
พุทธพุทธ โครงการสถานศึกษา
คุณธรรม และโครงการเรียนธรรม
ศึกษาได้รับเผยแพร่เป็นที่ยอมรับ
๕. ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมใน
การดาเนินชีวิต

ระดับคะแนน
๓
๒
๑
ทาทั้ง ๓ ทาได้ ๒
ทาได้ ๑
รายการ
รายการ
รายการ

ทาทั้ง ๓
รายการ

ทาได้ ๒
รายการ

ทาได้ ๑
รายการ

ทาทั้ง ๓
รายการ

ทาได้ ๒
รายการ

ทาได้ ๑
รายการ

ทาทั้ง ๓
รายการ

ทาได้ ๒
รายการ

ทาได้ ๑
รายการ

๑๖
๖.5 รางวัลผลงานดีเด่นสาขาอนุรักษ์มรดกไทย (ดนตรีไทย/นาฏศิลป์ไทย/โขน/การแสดงพื้นบ้าน)
ประเภทบุคคล
ตัวชี้วัด
๑. การดาเนินงานโครงการด้าน
ดนตรีไทยหรือการแสดงและ
กิจกรรม การอนุรักษ์มรดกไทย มี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒
๑
ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้
๓
๒
๑
รายการ
รายการ
รายการ

๑. จัดทาแผนงานโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับดนตรีไทย/นาฏศิลป์ไทย/โขน/
การแสดงพื้นบ้าน ที่แสดงถึงการอนุรักษ์
มรดกไทย
๒. โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับดนตรี
ไทย/นาฏศิลป์ไทย/โขน/การแสดง
พื้นบ้าน เป็นที่ยอมรับจากชุมชน และ
หน่วยงานทั่วไป
๓. โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับดนตรี
ไทย/นาฏศิลป์ไทย/โขน/การแสดง
พื้นบ้าน ได้รับการเผยแพร่เป็นที่
ประจักษ์โดยทั่วไป
๒. ดาเนินโครงการด้านดนตรีไทย ๑. ผลการดาเนินโครงการดนตรีไทยหรือ ทาทั้ง ๓ ทาได้ ๒
ทาได้ ๑
หรือการแสดงและกิจกรรมการ การแสดงกิจกรรมการอนุรักษ์มรดกไทย รายการ
รายการ
รายการ
อนุรักษ์มรดกไทย มีผลงานเกิด เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน บุคคลทั่วไป
ประโยชน์ต่อประชากรในวัย
สังคม และประเทศ
ศึกษา ชุมชน สังคมและประเทศ ๒. ผลการดาเนินโครงการดนตรีไทยหรือ
สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้ การแสดงกิจกรรมการอนุรักษ์มรดกไทย
ประสบความสาเร็จจนสามารถเป็น
แบบอย่างได้
๓. ผลการดาเนินโครงการดนตรีไทยหรือ
การแสดงกิจกรรมการอนุรักษ์มรดกไทย
แสดงถึงการธารงไว้ซึ่งการอนุรักษ์มรดก
ไทย
๓. ดาเนินโครงการด้านดนตรีไทย การดาเนินโครงการดนตรีไทยหรือการ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
หรือการแสดงและกิจกรรม อย่าง แสดงกิจกรรมการอนุรักษ์มรดกไทย มี
และมี
และมี
และมี
ต่อเนื่อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่แสดงถึงการมี พัฒนาการ พัฒนาการ พัฒนาการ
ปี
พัฒนาการที่เด่นชัดตามเวลากาหนด
ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง
3 ปีขึ้นไป
2 ปี
1 ปี

๑๗
ตัวชี้วัด
๔. เป็นผู้มีความรู้ ประพฤติดี มี
คุณธรรม ครองตนอย่างเหมาะสม
เป็นปูชนียบุคคล สามารถเป็น
แบบอย่างการอนุรักษ์มรดกไทย
ให้แก่บุคคลทั่วไป

รายการประเมิน

๑. เป็นผู้มีความรู้ที่แสดงถึงการเป็นผู้
อนุรักษ์มรดกไทยด้านดนตรีไทย /
นาฏศิลป์ไทย/ โขน/การแสดงพื้นบ้าน ที่
คงไว้ซึ่งมรดกไทยดั้งเดิม
๒. เป็นผู้มีคุณธรรมและครองตนอย่าง
เหมาะสมสามารถเป็นแบบอย่างในด้าน
การอนุรักษ์มรดกไทย
๓. เป็นผู้นาความรู้ด้านการอนุรักษ์มรดก
ไทยเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและ
ประเทศ โดยไม่แสวงหาประโยชน์
๕. มีการประสานงานและบูรณา ๑. มีการบูรณาการในการอนุรักษ์มรดก
การ การทางานการอนุรักษ์มรดก ไทยโดยแสดงถึงการประสานงานร่วมกับ
ไทยร่วมกัน
จากบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ
และเอกชน
๒. มีการดาเนินการโครงการหรือ
กิจกรรมที่ได้รับการร่วมมือสนับสนุน
ทรัพยากรที่จาเป็นในการดาเนินการ
อนุรักษ์มรดกไทยจากบุคคลหรือ
หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
๓. มีการบูรณาการที่เกิดจากการ
วางแผนร่วมกันจากบุคคลหรือหน่วยงาน
ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
ขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมการ
อนุรักษ์มรดกไทย

ระดับคะแนน
๓
๒
๑
ทาทั้ง ๓ ทาได้ ๒
ทาได้ ๑
รายการ
รายการ
รายการ

ทาทั้ง ๓
รายการ

ทาได้ ๒
รายการ

ทาได้ ๑
รายการ

๑๘
ประเภทหน่วยงาน
ตัวชี้วัด
๑. นโยบายการดาเนินงาน
โครงการด้านดนตรีไทยหรือการ
แสดงและกิจกรรม การอนุรักษ์
มรดกไทย มีผลงานเป็นที่ประจักษ์

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒
๑
ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้
๓
๒
๑
รายการ
รายการ
รายการ

๑. จัดทาแผนงานทาแผนงานโครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีไทย/นาฏศิลป์
ไทย/โขน/การแสดงพื้นบ้าน ที่แสดงถึง
การอนุรักษ์มรดกไทย
๒. โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับดนตรี
ไทย/นาฏศิลป์ไทย/โขน/การแสดง
พื้นบ้าน มีการประเมินผลงาน
๓. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
ดนตรีไทย/นาฏศิลป์ไทย/โขน/การแสดง
พื้นบ้าน ได้รับการเผยแพร่เป็นที่
ประจักษ์โดยทั่วไป
๒. ผลงานสถานศึกษาในสังกัด
๑. ผลการดาเนินโครงการดนตรีไทยหรือ ทาทั้ง ๓ ทาได้ ๒
ทาได้ ๑
ดาเนินโครงการด้านดนตรีไทย
การแสดงกิจกรรมการอนุรักษ์มรดกไทย รายการ
รายการ
รายการ
หรือการแสดงและกิจกรรมการ เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน บุคคลทั่วไป
อนุรักษ์มรดกไทย มีผลงานเกิด สังคม และประเทศ
ประโยชน์ต่อประชากรในวัย
๒. ผลการดาเนินโครงการดนตรีไทยหรือ
ศึกษา ชุมชน สังคมและประเทศ การแสดงกิจกรรมการอนุรักษ์มรดกไทย
สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้ ประสบความสาเร็จจนสามารถเป็น
แบบอย่างได้ในกลุ่มสถานศึกษา
๓. ผลการดาเนินโครงการดนตรีไทยหรือ
การแสดงกิจกรรมการอนุรักษ์มรดกไทย
แสดงถึงการธารงไว้ซึ่งการอนุรักษ์มรดก
ไทย ระดับประเทศ
๓. นโยบายการดาเนินงาน
การดาเนินโครงการดนตรีไทยหรือการ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
โครงการด้านดนตรีไทยหรือการ แสดงกิจกรรมการอนุรักษ์มรดกไทย มี
และมี
และมี
และมี
แสดงและกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่แสดงถึงการมี พัฒนาการ พัฒนาการ พัฒนาการ
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
พัฒนาการที่เด่นชัดตามเวลากาหนด
ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง
3 ปีขึ้นไป
2 ปี
1 ปี

๑๙
ตัวชี้วัด
๔. ผลการดาเนินงานของ
สถานศึกษาในสังกัดโครงการ
ดนตรีไทยหรือการแสดงและการ
อนุรักษ์มรดกไทย เป็นที่ยอมรับ
ของประชาชน ชุมชน ผู้นาชุมชน
เครือข่ายและบุคคลทั่วไป

รายการประเมิน

๑. บุคลากรในหน่วยงาน/สถานศึกษา
เป็นผู้มีความรู้ที่แสดงถึงการ
เป็นผู้อนุรักษ์มรดกไทยด้านดนตรีไทย
โขน ที่คงไว้ซึ่งมรดกไทยดั้งเดิม
๒. บุคลากรในหน่วยงาน/สถานศึกษา
เป็นผู้มีคุณธรรมและครองตนอย่าง
เหมาะสมสามารถเป็นแบบอย่างในด้าน
การอนุรักษ์มรดกไทย
๓. บุคลากรในหน่วยงาน/สถานศึกษา
เป็นผู้นาความรู้ด้านการอนุรักษ์มรดก
ไทยเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและ
ประเทศ โดยไม่แสวงหาประโยชน์
๕. มีการประสานงานและบูรณา ๑. มีการบูรณาการในการอนุรักษ์มรดก
การ การทางานการอนุรักษ์มรดก ไทยโดยแสดงถึงการประสานงานร่วมกับ
ไทยร่วมกัน
จากบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ
และเอกชน
๒. มีการดาเนินการโครงการหรือ
กิจกรรมที่ได้รับการร่วมมือสนับสนุน
ทรัพยากรที่จาเป็นในการดาเนินการ
อนุรักษ์มรดกไทยจากบุคคลหรือ
หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
๓. มีการบูรณาการที่เกิดจากการ
วางแผนร่วมกันจากบุคคลหรือหน่วยงาน
ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
ขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมการ
อนุรักษ์มรดกไทย

ระดับคะแนน
๓
๒
๑
ทาทั้ง ๓ ทาได้ ๒
ทาได้ ๑
รายการ
รายการ
รายการ

ทาทั้ง ๓
รายการ

ทาได้ ๒
รายการ

ทาได้ ๑
รายการ

๒๐
ประเภทสถานศึกษา
ตัวชี้วัด
๑. การดาเนินงานโครงการดนตรี
ไทยหรือการแสดงและกิจกรรม
การอนุรักษ์มรดกไทย มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒
๑
ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้
๓
๒
๑
รายการ
รายการ
รายการ

๑. จัดทาแผนงานทาแผนงานโครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีไทย/นาฏศิลป์
ไทย/โขน/การแสดงพื้นบ้าน ที่แสดงถึง
การอนุรักษ์มรดกไทย
๒. โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับดนตรี
ไทย/นาฏศิลป์ไทย/โขน/การแสดง
พื้นบ้าน มีการติดตามประเมินผลงาน
๓. โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับดนตรี
ไทย/นาฏศิลป์ไทย/โขน/การแสดง
พื้นบ้าน ๆได้รับการเผยแพร่เป็นที่
ประจักษ์โดยทั่วไป
๒. ดาเนินโครงการดนตรีไทยหรือ 1. การดาเนินจัดตั้งชมรม
ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้
การแสดงและกิจกรรมการ
2. ได้รับรางวัลระดับชุมชนและกิจกรรม
๓
๒
๑
อนุรักษ์มรดกไทย มีผลงานเกิด การอนุรักษ์มรดกไทย มีการปฏิบัติอย่าง รายการ
รายการ
รายการ
ประโยชน์ต่อประชากรในวัย
ต่อเนื่องที่แสดงถึงการมีพัฒนาการที่
ศึกษา ชุมชน สังคมและประเทศ เด่นชัดตามเวลากาหนด
3. ได้รับรางวัลระดับจังหวัด/ประเทศ
๓. ดาเนินโครงการดนตรีไทยหรือ การดาเนินโครงการดนตรีไทยหรือการ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
การแสดงและกิจกรรม อย่าง
แสดงกิจกรรมการอนุรักษ์มรดกไทย มี
และมี
และมี
และมี
ต่อเนื่อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่แสดงถึงการมี พัฒนาการ พัฒนาการ พัฒนาการ
ปี
พัฒนาการที่เด่นชัดตามเวลากาหนด
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง
3 ปีขึ้นไป
2 ปี
1 ปี
๔. ดาเนินงานดนตรีไทยหรือการ ๑. เป็นสถานศึกษาที่เป็นผู้นาด้านความรู้ ทาทั้ง ๓
ทาได้ ๒
ทาได้ ๑
แสดงและการอนุรักษ์มรดกไทย ที่แสดงถึงการเป็นผู้อนุรักษ์มรดกไทย
รายการ
รายการ
รายการ
เป็นที่ยอมรับของประชาชน
ด้านดนตรีไทย โขน ที่คงไว้ซึ่งมรดกไทย
ชุมชน ผู้นาชุมชน เครือข่ายและ ดั้งเดิม
บุคคลทั่วไป
๒. เป็นสถานศึกษาที่แสดงบทบาทตาม
กรอบภารกิจงานที่สามารถเป็น
แบบอย่างในด้านการอนุรักษ์มรดกไทย
๓. เป็นสถานศึกษาที่นาความรู้ด้าน
การอนุรักษ์มรดกไทยเพื่อประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคมและประเทศ โดยไม่
แสวงหาประโยชน์

๒๑
ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

๕. มีการประสานงานและบูรณา ๑. มีการบูรณาการในการอนุรักษ์มรดก
การ การทางานการอนุรักษ์มรดก ไทยโดยแสดงถึงการประสานงานร่วมกับ
ไทยร่วมกัน
จากบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ
และเอกชน
๒. การดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม
ที่ได้รับการร่วมมือสนับสนุนทรัพยากรที่
จาเป็นในการดาเนินการอนุรักษ์มรดก
ไทยจากบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
๓. มีการบูรณาการที่เกิดจากการ
วางแผนร่วมกันจากบุคคลหรือหน่วยงาน
ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
ขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมการ
อนุรักษ์มรดกไทย

ระดับคะแนน
๓
๒
๑
ทาทั้ง ๓
ทาได้ ๒
ทาได้ ๑
รายการ
รายการ
รายการ

๗. การดาเนินการคัดเลือก
การดาเนินการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาที่มีผลงานระดับดีเด่นรางวัล MOE AWARDS
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียดการดาเนินงานตามลาดับ ดังนี้
๗.๑คณะกรรมการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงาน แบ่งระดับของคณะกรรมการและอานาจหน้าที่ ดังนี้
๗.๑.๑ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
1) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมกิจการการศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการ
2) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
3) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
4) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
5) ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรรมการ
6) ผู้แทนผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
7) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง สาขาละ 1 คน
กรรมการ
8) หัวหน้ากลุ่มอานวยการ และประสานราชการร
กรรมการและเลขานุการ
สานักส่งเสริมกิจการการศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๙) เจ้าหน้าที่สานักส่งเสริมกิจการการศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อานาจหน้าที่
พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและผลงานระดับดีเด่น ตามที่คณะกรรมการ
ระดับจังหวัดเสนอ การพิจารณาผลการตัดสินของคณะกรรมการระดับกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นที่สุด

๒๒
๗.๑.2 ระดับหน่วยงานต้นสังกัด
๑) หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด
ประธานกรรมการ
๒) รองหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด
รองประธานกรรมการ
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ (สาขาที่เกี่ยวข้องสาขาละ 2 คน)
กรรมการ
๔) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน
กรรมการ
๕) ผู้แทนครู 3 คน
กรรมการ
๖) ผู้หัวหน้ากลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการและเลขานุการ
7) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานรางวัล MOE AWARDS
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อานาจหน้าที่
พิจารณาคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา ที่มีผลงานระดับดีเด่น โดยคัดเลือกแต่ละสาขา ๕ สาขา
สาขาละ 3 ประเภทๆ ละ 2 ผลงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการระดับกระทรวงศึกษาธิการ
๗.๒ ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ประกาศหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือก
ส่งประกาศหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกให้ส่วนราชการต้นสังกัด
คณะกรรมการระดับละหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการระดับกระทรวงศึกษาธิการตัดสินผลการคัดเลือก
ประกาศผลและมอบรางวัล

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ๒๕60
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ๒๕60
ภายในวันที่ 3๐ พฤศจิกายน ๒๕60
ภายในวันที่ 3๐ ธันวาคม ๒๕60
ภายในเดือน มกราคม ๒๕6๑

๗.๓แผนภูมิแสดงขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา ผลงานระดับดีเด่น
รางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๕9
ประกาศหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือก
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ๒๕60
ส่งประกาศหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกให้ส่วนราชการต้นสังกัด
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ๒๕60
คณะกรรมการระดับหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาคัดเลือก
ภายในวันที่ 3๐ พฤศจิกายน ๒๕60
คณะกรรมการระดับกระทรวงศึกษาธิการตัดสินผลการคัดเลือก
ภายในวันที่ 3๐ ธันวาคม ๒๕60

ประกาศผลและมอบรางวัล
ภายในเดือนมกราคม ๒๕6๑
การตัดสินของคณะกรรมการระดับกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นที่สุด

