
        
                                                                                                                                                                                                                                                                                             มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร   

โครงการยกย่องเกียรติคุณอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่น 
ในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม 
                                                 ประจำปี 2566 

*   *   *   *   *   *   *   * 
หลักการและเหตุผล 
   เนื่องในโอกาสครบ 108 ปี หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ในวันท่ี 7 มิถุนายน 2566 
คณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้ตระหนักในเกียรติคุณและคุณงามความดีของ หม่อมงามจิตต์ 
บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ในการพัฒนาผู้ด้อยโอกาสเพื่อสังคมและประเทศชาติ และตระหนักถึงปัญหาในด้าน
ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ จึงได้จัดให้มีการยกย่องเกียรติคุณอาจารย์
ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
วัตถุประสงค ์
   1) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ท่ีมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนา
ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
   2) เพื่อเป็นแรงจูงใจให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปลูกฝัง สอดแทรกศีลธรรม คุณธรรม และ
จริยธรรมในการเรียนการสอนแก่นิสิต นักศึกษา 
   3) เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ และถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 
   1) อาจารย์ในสถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าท้ังของรัฐ     
และเอกชน 
   2) อาจารย์ท่ีเคยปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาตามข้อ 1) และปัจจุบันยังคงมีบทบาทในการส่งเสริม และ
พัฒนางานด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
   3) อาจารย์ท่ีเคยได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล 
“หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับ     
การคัดเลือกได้อีกโดยให้มีข้อมูลปัจจุบันเพิ่มเติมมาด้วย 
   4) ผู้บริหารสถาบันการศึกษาตามข้อ 1) ท่ีได้รับการเสนอชื่อจะต้องเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนานิสิต นักศึกษา 
ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม หรือผลักดันให้มีการปฏิบัติอย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง 
คุณสมบัติ 

  1) ได้รับการเสนอชื่ อโดยผ่านกระบวนการคัดเลือก ท่ี เหมาะสมจากหน่ วยงานต้นสั งกัด  หรือ
สถาบันการศึกษาตามข้อ 1) แห่งละ 1 คน  กรณีท่ีเสนอชื่อมากกว่า 1 คน  คณะกรรมการฯ จะพิจารณารายชื่อลำดับแรก
เท่านั้น 
   2) มีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ปี 

3) มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม และการครองตนถือเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
   4) มีความรับผิดชอบ และอุทิศตนให้กับงาน 
   5) มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
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6) มีจิตสำนึกในการเสียสละให้กับส่วนรวม               

   7) มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ในการพัฒนาศีลธรรม คณุธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา 
 8) มีการส่งเสริม สนับสนุน และหรือกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา 

ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมอย่างกว้างขวาง 
   9) มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาศลีธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา ท้ังด้านนโยบาย 

และนำนโยบายไปปฏิบัติให้สัมฤทธ์ิผล             
รางวัลที่ได้รับ  ประกอบด้วย 
   1) โล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” 
   2) เข็มเชิดชูเกียรติ จารึกชื่อ – นามสกุล และข้อความ “อ.อุดมศึกษาดีเด่น” 
   3) การประกาศเกียรติคุณในหนังสือท่ีระลึกการจัดงาน “วันหม่อมงามจติต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” 

    ครั้งท่ี 35   
ระยะเวลาการดำเนินงาน  เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกันยายน 2566  ดังนี ้
   1) ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 มูลนิธิฯ ส่งจดหมาย และแบบกรอกให้สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ
ตามข้อ 1) 

  2) ภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 2566 สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศตามข้อ 1) ส่งแบบกรอกของอาจารย์
ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรมฯ ท่ีได้รับการเสนอชื่อให้มูลนิธิฯ  

  3) ภายในเดือนสิงหาคม 2566 คณะกรรมการโครงการฯ พิจารณาตัดสินครั้งสุดท้าย 
   4) ภายในเดือนกันยายน 2566 คณะกรรมการมูลนิธิฯ พิจารณาอนุมัติผู้ได้รับรางวัลฯ และมีหนังสือ      
แจ้งผู้ได้รับรางวัลฯ ทราบ 
   5) วันท่ี 18 ตุลาคม 2566 อาจารย์ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” 
รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566 ประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น    
สุทธนารีนาถ ประธานกิตติมศักด์ิมูลนิธิฯ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ 
ผู้อุปถัมภ์โครงการฯ 
   1) กองทุน ดร.ไสว – อาจารย์สนม  สุทธิพิทักษ์ 
   2) มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร 
สถาบันการศึกษาที่ส่งจดหมายเชิญ 

สถาบันการศกึษาของรัฐ และเอกชน คือ 
 - สถาบันการศึกษาของรัฐ      - สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

- สถาบันการศกีษาเอกชน      - มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ     
    - วิทยาลัยแพทยศาสตร์      - วิทยาลัยพยาบาล         
    - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์     - สถาบันการศึกษาทางทหาร และตำรวจ 

- สถาบันการอาชีวศึกษา 
สถานที่ส่งใบสมัคร  มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร 
       ตึกมหิดลชั้น 4 ถนนราชวิถี เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
สถานที่ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม  โทรศัพท์ 0-2354–7391-2 ต่อ 112 โทรสาร ต่อ 101 , 115 
          E-mail : princessngarmchit@gmail.com / www.princessngarmchit.org    
กำหนดส่งใบสมัคร  ภายในวันท่ี  15  มิถุนายน  2566 
 
   หมายเหตุ   มูลนิธิฯ จะไม่ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาคืนอาจารย์ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
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มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร    
              แบบกรอกข้อมูลสนับสนุนอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่น 
                   ในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
       เข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม 
                          ประจำปี 2566 

*   *   *   *   *   *   *   *   *          
 
 
 

 
ผู้กรอก  :  ผู้บริหารสถาบันการอุดมศึกษา หรือผู้บริหารองค์กรที่เสนอ 

ข้อมูลสนับสนุนเพื่อการพิจารณาให้ (ช่ือ-สกุล)…………………………………………………………………....…เข้ารับรางวัล 
1. ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการอุทิศตนทำงานด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมในระยะท่ีผ่านมา 
    (เป็นครู – อาจารย์ท่ีดี) 
    .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. การส่งเสริม สนับสนุน และ/หรือกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในการพฒันาศีลธรรม คุณธรรม  
 และจริยธรรมอย่างกว้างขวาง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และสังคมท่ัวไปในด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. เป็นผูม้ีภาพลักษณ์โดยรวมด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมท่ีปรากฏต่อสาธารณชนคู่ควรแก่การได้รับ 

การประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. การประกอบสัมมาอาชีวะ และประสบความสำเร็จสามารถถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. เหตุผลท่ีสมควรได้รับการพิจารณาประกาศเกียรติคุณเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. บุคคลท่ีสามารถอ้างอิง และให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

ช่ือ……………………………………………………………………นามสกลุ…………………………………………………………………….  
ตำแหน่ง……………………………………………………………สถานที่ติดต่อ…….........………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………โทรศพัท์..………………………………........  

ผู้เสนอชื่อ……………………………………………………………………. 
                       (………………………………………………………………….) 

   ตำแหน่ง…………………………….………………………………………… 
          ผู้บริหารสถาบันการอดุมศึกษา หรือผู้บริหารองค์กรท่ีเสนอ 

         วันท่ี…………….เดือน……….……………..พ.ศ.2566 
 

หมายเหตุ   1) โปรดกรอกเอกสารนี้ด้วยการพิมพ์ หรือเขียนตัวบรรจง 
2) มูลนิธิฯ จะพิจารณาข้อมูลต่อเมือ่ได้รับเอกสารจากหน่วยงานตน้สังกัดครบถ้วน จำนวน  2  ชุด 
    และไฟล์พีดีเอฟ โดยส่งทาง Princessngarmchit@gmail.com ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 
                    

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ และจัดส่งเอกสารนี้ให้มูลนิธฯิ  2  ชุด หากเนื้อที่แต่ละข้อกรอกขอ้ความไม่พอ  
ท่านสามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติมประกอบได้ หรือท่านสามารถ Download แบบกรอกข้อมูลได้ที่  

www.princessngarmchit.org หัวข้อเชิญสมัครเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉตัร บุคคลสำคัญของโลก” 
(เอกสารนี้มผีลต่อการพิจารณาใหค้ะแนน) 

เอกสารนำส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด 

mailto:Princessngarmchit@gmail.com
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                                                       มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร 

                    แบบกรอกประวัติอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่น 
                   ในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

เพื่อเสนอเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต ์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”  
รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566 

           *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

 
 

 
 
  
 
   ประวัติของอาจารย์ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
  
1. ชื่อ………………………………………………….………………………นามสกุล……………………………………………………………… 

2. ตำแหน่ง…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

3. สถาบันอุดมศึกษา…………………………………………………..คณะ……………………………………………………………………… 

4. ประวัติส่วนตัว 

   วัน เดือน ปีเกิด………………………………………………อายุ………………ปี ภูมิลำเนาเดิม……………………………… 

   คู่สมรส (ถ้ามี)…………………………………………………………………………จำนวนบุตร – ธิดา...............………คน 

   ที่อยู่ปัจจุบัน…………………………………………………………………………………………………………………………….....

   มือถือ.........................................โทรศัพท์บ้าน.............................................โทรสาร.................................. 

   E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ประวัติการศึกษา และดูงาน   

 ………………………………………………………………………………………..พ.ศ………………….จาก………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………..พ.ศ………………….จาก……..…………………………… 

 ………………………………………………………………………………………..พ.ศ………………….จาก………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..พ.ศ………………….จาก………………………………….. 

6. ประวัติการรับราชการ หรือการทำงาน (โปรดระบุหน้าที่การงาน หน่วยงาน และ พ.ศ.ที่ทำงาน) อายุงาน.........ปี 

 ………………………………………………………………………………………..…………………..............………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………..…………………..............……..…………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 

7. ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา…………………..ปี 

   ต่อหน้า 3/… 
 

 
 
รูปถ่าย 1 นิ้ว   
จำนวน 1 รูป 

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ และจัดส่งเอกสารนีใ้ห้มูลนิธฯิ 2 ชุด หากเนื้อที่แต่ละข้อกรอกข้อความไม่พอ  

ท่านสามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติมประกอบได้ หรือท่านสามารถ Download แบบกรอกข้อมูลได้ที่  

www.princessngarmchit.org หัวข้อเชิญสมัครเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉตัร บุคคลสำคัญของโลก” 

 



 
-  3  - 

 
8. ผลงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา (กิจกรรม หรือโครงการ 
   ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการจิตอาสา และ/หรือโครงการจิตสาธารณะต่างๆ) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

9. ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ในการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

10. ผลงานวิชาการด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม (บทความ ข้อเขียน หรือเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวกับ 
  การส่งเสริมด้านศลีธรรม คุณธรรม และจริยธรรม) 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

11. ผลงานที่ภาคภูมิใจด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม   
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. รางวัล / เกียรติบัตร  หรือเกียรติคุณ ที่เคยได้รับ    
  ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
   .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อมูลดังกล่าวขา้งต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

    ผู้ได้รับการเสนอชื่อ……………………………………………………………………………..………… 
                              (…………………………………………….………………………………………) 

                   วันที่……………เดือน……………………………………………พ.ศ.2566 

 

หมายเหต ุ  1)  โปรดกรอกเอกสารนี้ด้วยการพิมพ์ หรือเขียนตัวบรรจง 
2)  มลูนธิิฯ จะพิจารณาข้อมูลต่อเม่ือได้รับเอกสารจากหนว่ยงานต้นสังกดัครบถ้วน  จำนวน  2  ชุด   

และไฟล์พีดีเอฟ โดยส่งทาง Princessngarmchit@gmail.com ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 
3) โปรดส่งเอกสาร และ/หรือไฟลด์ิจิตอลอ่ืนๆ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาผลงาน 
    ตามข้อ 8. – 10. 
4) มูลนิธิฯ จะไม่ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาคืนอาจารย์ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

  

mailto:Princessngarmchit@gmail.com


ข่าว 
 รางวัล “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๖  

ยกย่องอาจารย์ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่มุ่งพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา 
*  *  *  *  *  *  *  *  *   

 
   มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม     
ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์  
บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่มี
ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้สาธารณชนทราบ และถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง และเป็นแรงจูงใจให้อาจารย์ในสถาบันการศึกษา      
ทั่วประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังสอดแทรกศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมให้แก่นิสิต นักศึกษา ผู้เป็น
กำลังสำคัญของประเทศชาติ  
             โครงการนี้ได้รับผลสำเร็จอย่างดี เป็นผลให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศทั้งของรัฐ และเอกชน ต่างตื่นตัว 
มีการกระตุ้นจิตสำนึกของอาจารย์ที่จะปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมแก่นิสิต นักศึกษา  
   ในปี ๒๕๖๖ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร 
บุคคลสำคัญของโลก” อีกครั้งหนึ่ง ในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ครั้งที่ ๓๕ วันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์      
   รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประกอบด้วยโล่เกียรติคุณประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ เข็มเชิดชูเกียรติ  และประกาศเกียรติคุณ          
ในหนังสือที่ระลึกฯ  
   คุณสมบัติของอาจารย์ที่สมควรได้รับการพิจารณา  อาทิ 
    ๑) ได้รับการเสนอชื่อโดยผ่านกระบวนการคัดเลือกที่ เหมาะสมจากหน่วยงานต้นสั งกัด หรือ
สถาบันการศึกษา แห่งละ ๑ คน  กรณีที่เสนอชื่อมากกว่า ๑ คน  คณะกรรมการฯ จะพิจารณารายชื่อลำดับแรกเท่านั้น 
    ๒) มีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 

๓) มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม และการครองตนถือเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
    ๔) มีความรับผิดชอบ และอุทิศตนให้กับงาน 
    ๕) มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
    ๖) มีจิตสำนึกในการเสียสละให้กับส่วนรวม 
    ๗) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา 
    ๘) มีการส่งเสริม สนับสนุน และหรือกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาศีลธรรม 
คุณธรรม และจริยธรรมอย่างกว้างขวาง 
    ๙) มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาทั้งด้านนโยบาย 
และนำนโยบายไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล  
   จึงขอเชิญสถาบันการศึกษาที่มีการสอนระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศพิจารณาเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจน
เก่ียวกับการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม และการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของนิสิต นักศึกษา ไปยัง มูลนิธิ
อนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ติดต่อสอบถามได้ที่มูลนิธิฯ ไลน์ไอดี ๐๘๐-๔๐๔-๒๔๓๙ 
โทร . ๐ -๒๓๕๔ -๗๓๙๑ -๒ ต่อ ๑๑๒ หรือ E-mail : princessngarmchit@gmail.com รายละเอียดติดตามได้ที่  
Facebook : มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร หรือ  www.princessngarmchit.org  

*  *  *  *  *  *  *  *  * 
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