
 
 

 

 

 

 

เอกสารนําสงจากหนวยงานตน

สังกัด 

ม ูลนิธอินสุรณหมอมงามจิตต บ ุรฉัตร 

แบบกรอกขอมูลสนับสนุนอาจารยระดับอุดมศึกษาผูทรงคุณธรรม     มีผลงานดเีดน 

ในการพ ัฒนาค ุณธรรม และจริยธรรมของน ิสิต นักศ กึษาระดับอ ุดมศ ึกษา 

เขารับรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉ ัตร” รางวัลสรางเสริมคนดีม ีค ุณธรรม ประจําป ๒๕๕๙ 

*  *  *  *   *  *  *  *  * 

กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนท ุกขอ และจัดสงเอกสารน ี้ใหมูลน ิธ ิ ๔ ชุด หากเน ื้อท ี่แตละขอก

รอกขอความไมพอ ทานสามารถแนบเอกสารเพ ิ่มเติมประกอบได หรือทานสามารถ Download 

แบบกรอกขอมูลไดท ี่ 

www.princessngarmchit.org หัวขอเช ิญสมัครเขารับรางว ัล “หมอมงามจิตต บ ุรฉต ั ร” 

ผ ูกรอก : ห ัวหนาสถาบ ันอ ุดมศึกษา หรือห ัวหนาองคกรท ี่เสนอ 

ขอม ูลสนับสนุนเพ ื่อการพ ิจารณาให    (ช่ือ-สก ุล)              นายสุชาติ พิมพพันธ         ขารับรางว ัล 

๑. ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และการอ ุท ิศตนท ํางานดานศ ีลธรรม คุณธรรม และจร ิยธรรมในระยะท ี่ผานมา 

(เปนครู – อาจารยท ี่ดี) 

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

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

 

๒. ความค ิดริเริ่ม และสรางสรรคในการพ ัฒนาศ ีลธรรม ค ุณธรรม และจริยธรรมของน ักศ ึกษา 

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

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

๓. การสงเสริม สนับสนุน และหรือกระตุนใหเก ิดการม ีสวนรวมในกลุมเปาหมายอยางกวางขวาง 

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

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

 

๔. การยอมรับจากเพ ื่อนรวมงาน และสังคมท ั่วไปในดานศ ีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

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

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

 

http://www.princessngarmchit.org/


 

๕. เปนผูม ีภาพลักษณโดยรวมดานศ ีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมท ี่ปรากฏตอสาธารณชนค ูควรแกการไดรับ 

การประกาศเก ียรติค ุณจากม ูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉ ัตร 

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

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

๖. เหตุผลท ี่สมควรไดรับการพ ิจารณาประกาศเก ียรต ิค ุณเปนอาจารยดีเดนดานศ ีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

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

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

 

๗. บุคคลท ี่สามารถอางอ ิง และใหขอม ูลเพ ิ่มเต ิมได 

๑) ช่ือ   ผศ.นฤมล     นามสกุล   ปยะวิทย            . 

ตําแหนง ขาราชการเกษียณ  อดีตผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖ 

สถานท ี่ติดตอ  บานเลขท่ี ๕๙๘ หมูท่ี ๑ ตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

โทรศ ัพท. ๐๘๑ ๙๖๖  ๓๙๙๘          

๒) ช่ือ   ผศ.สมเกียรติ     นามสกุล   ปานวัชราคม            . 

ตําแหนง ขาราชการเกษียณ  อดีตผูอํานวยกองพฒันานักศึกษา ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓ 

สถานท ี่ติดตอ                                      . 

โทรศ ัพท. ๐๘๑ ๑๘๐ ๔๓๙๗          

๓) ช่ือ นางวิลาวัลย    นามสกุล  วัชระเกียรติศักด์ิ         . 

ตําแหนง ขาราชการเกษียณ  อดีตผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๕ 

อาจารยพิเศษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

สถานท ี่ติดตอ    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา           . 

โทรศ ัพท. ๐๙๘ ๗๒๒ ๗๗๒๔         . 

๔) ช่ือ   ผศ.เมินรตัน     นามสกุล    นวะบุศย         . 

ตําแหนง อาจารยประจํา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

อดีตคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหวาง พ.ศ. 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ 

สถานท ี่ติดตอ    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา          . 

โทรศ ัพท. ๐๘๑ ๒๘๒ ๐๓๓๒          



๕) ช่ือ      ผศ.ดร. ณัฐกิตต์ิ      นามสกุล      อินทรสวรรค         . 

ตําแหนง   ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

สถานท ี่ติดตอ    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา        . 

โทรศ ัพท. ๐๘๑ ๔๐๗ ๗๒๖๖          

๖) ช่ือ      ผศ. เรืองชัย      นามสกุล      บุญศักด์ิ      . 

ตําแหนง รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

สถานท ี่ติดตอ    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา        . 

โทรศ ัพท. ๐๘๑ ๒๖๖ ๒๖๕๙          

 

ผูเสนอช่ือ……………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………….) 

ตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 หัวหนาสถาบันอ ุดมศึกษา หรือหัวหนาองคกรท ี่เสนอ 

วันท ี่…………….เดือน……….…………………………………..พ.ศ.    ๒๕๕๙ 

 

หมายเหตุ ๑) โปรดกรอกเอกสารนี้ดวยการพ ิมพ หรือเข ียนตัวบรรจง 

๒) ม ูลนิธิจะพ ิจารณาขอม ูลตอเม ื่อไดรับเอกสารจากหนวยงานตนส ังกัดครบถวน จํานวน ๔ ช ุด 

ภายในว ันที  ๑๕ ม ิถุนายน ๒๕๕๙ 



 

ม ูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉ ัตร 

แบบกรอกประวัติอาจารยระดับอ ุดมศ ึกษาผูทรงค ุณธรรม    ม ีผลงานดีเดน 

ในการพ ัฒนาค ุณธรรม และจริยธรรมของน ิสิต นักศ กึษาระดับอ ุดมศ ึกษา 

เพ ื่อเสนอเขารับรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉ ัตร” รางวัลเสริมสรางคนดีม ีค ุณธรรม 

 ประจําป ๒๕๕๙ 

*    *    *    *    *    *   *   *    

ประว ัติของอาจารยผ ูไดรับการเสนอช ่ือ 

 

๑.  ช่ือ            นายสุชาติ       นามสก ุล       พิมพพันธ                   . 

๒.  ตําแหนง     พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสอน)                     . 

๓.  สถาบันอ ุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา     คณะ   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร               

๔. ประวัติสวนตัว 

วัน เดือน ปเก ิด ๑๒ มกราคม ๒๕๑๔ อาย   ๔๕  ป     ภ ูม ิลําเนาเดิม   จังหวัดอุดรธานี      

ค ูสมรส (ถาม ี)   นางวิระยา พิมพพันธ                  . 

บุตร – ธิดา     เด็กหญิงตารา พิมพพันธ         . 

ท ี่อยูปจจุบัน ๒๒๖ หมูท่ี ๕ ตําบลโคกสูง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา      

โทรศ ัพทบาน  -     ม ือถ ือ    ๐๘๙ ๖๒๖ ๖๐๐๓      โทรสาร         -        

๕. ประวัติการศ ึกษา และดูงาน (อายุงาน   ๑๕     ป) 

การศึกษา 

๑) Master of Arts in Buddhist Studies (M.A.) .พ.ศ. ๒๕๔๑ จาก   University of Delhi, India     

๒) ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) เกียรตินิยมอันดับ ๑ วิชาเอกภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๓๙  จาก มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย… 

การศึกษาดูงาน(เฉพาะท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานดานคุณธรรม จริยธรรม) 

๑) ศึกษาดูงานดานกิจการนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา งานทุนและแนะแนว และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

นักศึกษา หนวยงาน  ๒๕๕๑   จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี    

๒) ศึกษาดูงานดานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การบริหารงานดานคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา   

   
   



พ.ศ.   ๒๕๕๕   หนวยงาน มหาวิทยาลัยฉือจ้ี มูลนินิธิฉือจ้ี  ประเทศสาธารณรัฐจีน(ใตหวัน)  

๖. ประวัติการรับราชการ หรือการท ํางาน (โปรดระบุหนาท ี่การงาน หนวยงาน และ พ.ศ.ท ี่ท ํางาน) 

๑) อาจารยประจํา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง 

ปจจุบัน 

ปฏิบัติงานเปนอาจารยสอนรายวิชาตางๆ  ดานปรัชญา ศาสนา และจริยธรรม  ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรนิติศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

๒)  หัวหนางานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๑   

ปฏิบัติงานเปนกรรมการดําเนินงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รับผิดชอบและดําเนินกิจกรรมและ

โครงการตางๆ ในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม    จัดกิจกรรมทางศาสนาตามประเพณีทองถ่ินและวันสําคัญ

ทางศาสนา  เชน โครงการคายอบรมจริยธรรมนักศึกษาช้ันปท่ี ๑  โครงการตักบาตรวันพุธ  โครงการเวียนเทียน

เน่ืองในวันสําคัญทางศาสนา โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  โครงการคายแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคม

พหุวัฒนธรรม  เปนตน 

๓) ผูชวยงานกิจกรรมนักศึกษา  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑         

ปฏิบัติงานเปนอาจารยท่ีปรึกษากิจกรรมขององคการนักศึกษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในการดําเนิน

กิจกรรมหรือโครงการตางๆ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  เปนอาจารยท่ีปรึกษาและรับผิดชอบใน

การจัดคายจัดอาสาพัฒนาองคการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสาน  คายเรียนรูรวมกันสรรสรางชุมชน

ของสาํนักงานคณะการการอุดมศึกษา 

๔) รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง ปจจุบัน 

ปฏิบัติงานเปนรองผูอํานวยการฝายสงเสริมและเผยแผ   ทําหนาท่ีเปนผูกํากับนโยบายและดําเนิน

โครงการหรือกิจกรรมการดานการเผยแผศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมดานศาสนา   เชน โครงการเผยแผ

ศิลปะการแสดงพ้ืนบานอีสาน(โปงลาง)  โครงการคายแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม  โครงการคาย

แลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรมนานาชาติ โครงการตักบาตรวันพุธ  โครงการเวียนเทียนเน่ืองในวันสําคัญ

ทางศาสนา โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  โครงการคายอบรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  

 



๕)  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง ปจจุบัน 

ปฏิบัติงานเปนประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  

๗. ประสบการณในการสอนระดับอ ุดมศ ึกษา    ๑๕    ป สอนรายวิชา 

๑) จริยธรรมกับชีวิต รหัสวิชา ๑๕๒๐๒๐๒ 

๒) ความจริงของชีวิต รหัสวิชา ๑๕๐๐๔๐๑ 

๓) พุทธศาสตร  รหัสวิชา ๑๕๒๐๒๐๑   

๔) จริยธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิต รหัสวิชา ๑๕๐๒๐๑  

๕) วิถีแหชีวิต รหัสวิชา ๐๐๒๐๐๑ 

๖) พุทธศาสนศึกษา รหัสวิชา  ๒๑๒๑๔๑ 

๗) พุทธประวัติเชิงวิเคราะห รหัสวิชา ๒๒๐๒๓๖ 

๘) พุทธศาสนาในประเทศไทย รหัสวิชา ๒๒๐๒๓๔ 

๙) พุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ รหัสวิชา ๒๒๐๓๔๒ 

๑๐) การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา ๑ รหัสวิชา  ๒๒๐๔๒๑ 

๑๑) การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา ๒ รหัสวิชา ๒๒๐๔๒๒ 

๘. ผลงานดานการสงเสริมการพ ัฒนาศ ีลธรรม ค ุณธรรม และจริยธรรมของนักศ ึกษา (ก ิจกรรม หรือโครงการตางๆ ท ี่

เก ี่ยวของ) 

๑) โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาช้ันปท่ี ๑ วัดวะภูแกว ปการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔ (เปนอาจารย

ควบคุมดูแลนักศึกษา) 

๒) โครงการตักบาตรวันพุธ  ปการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๙ (เปนเวลา ๑๔ ถึงปจจุบัน) (เปนผูดําเนินโครงการ) 

๓) โครงการเวียนเทียนเน่ืองในวันสําคัญทางศาสนา ปการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๙ เปนเวลา ๑๔ ถึงปจจุบัน 

(เปนผูดําเนินโครงการ) 

๔) โครงการฟนฟูวฒันธรรมในเยาวชน ปการศึกษา ๒๕๔๗ (เปนกรรมการรวมดําเนินโครงการ) 

๕) คายเรียนรูรวมกันสรรสรางชุมชน ของสาํนักงานคณะการการอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙(เปน

อาจารยท่ีปรึกษา) 

๖) โครงการพัฒนาจิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วัดเทพพิทักษปุณณาราม  ปการศึกษา ๒๕๔๘

(เปนผูดําเนินโครงการ)  



๗) คายเรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง ของสํานักงานคณะการการอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๐- ๒๕๕๒ (เปน

อาจารท่ีปรึกษา) 

๘) โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  ปการศึกษา ๒๕๔๙ (เปนผูดําเนินโครงการ) 

๙) การคายแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม ของสํานักงานคณะการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ (เปน

ผูดําเนินโครงการ) 

๑๐) โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ (เปนประธานกรรมการพัฒนา

หลักสูตร) 

๑๑) โครงการอบรมเสริมสรางกําลังใจดวยธรรมะ วัดบานโนนเมือง พ.ศ. ๒๕๕๕ (เปนผูดําเนินโครงการ) 

๑๒) โครงการคายแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรมนานาชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๗ (เปนผูดําเนินโครงการ) 

๑๓) โครงอบรมภาวนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วัดคลองตาลอง พ.ศ. ๒๕๕๘ (เปนผูดําเนินโครงการ) 

 

๙. ผลงานวิชาการดานศ ีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม (บทความ ขอเขียน หรือเอกสารตางๆ ท ี่เก ี่ยวของ) 

๑) เอกสารประกอบการสอนวิชา จรยิธรรมกับชีวิต  รหัสวิชา ๑๕๒๐๒๐๒ 

๒) เอกสารประกอบการสอนวิชา วิถีแหงของชีวิต รหัสวิชา ๐๐๒๐๐๑ (ผูเขียนรวม) 

๑๐. ผลงานท ี่ภาคภ ูม ิใจ 

๑) การดําเนินโครงการตักบาตรวันพุธ  และโครงการเวียนเทียนเน่ืองในวันสําคัญทางศาสนา ท่ีดําเนินการตอเน่ือง มา

ต้ังแตป ๒๕๔๕ ถึง ๒๕๕๙ เปนเวลา ๑๔ นับถึงถึงปจจุบัน เปนโครงการดําเนินการดานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ท่ีตอเน่ืองยาวนานท่ีสุดเทาท่ีไดมีมาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรืออาจเปนมหาวิทยาลัยท้ังประเทศ  

โครงการน้ีไดรับการนําไปเพ่ือประกอบการประเมินตัวช้ีวัดในภารกิจของมหาวิทยาลัยดานกําทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และทําใหไดรับการประเมินในระดับดีมาก 

๒) การดําเนินโครงการพัฒนานักศึกษาของสํานักงานคณะการการอุดมศึกษา  ต้ังแตคายเรียนรูรวมกันสรรสราง

ชุมชน ป ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ คายเรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ คายแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคม

พหุวัฒนธรรม ป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕  และพัฒนาตอยอดจนเกิดโครงการคายแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม

นานาชาติ  ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

๓) การดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา และเสนอตอมหาวิทยาลัยจนไดรับ

ความเห็นชอบในการเปดสอนในปการศึกษา ๒๕๕๕ 

๑๑. การประกอบสัมมาอาชีวะ และประสบความสําเร็จสามารถถ ือเปนแบบอยางท ี่ดีแกบุคคลอ ื่น 

ประกอบอาชีพเปนอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ท่ีไดดําเนินงานท้ังดานวิชาการเปนอาจารย  การ

บริหารในตําแหนงเปนรองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒธรรม  และการบริหารวิชาการไดเปนประธาน



โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

พุทธศาสนา   

๑๒. รางวัล / เก ียรติบัตร หรือเก ียรต ิค ุณ ท ี่เคยไดรับ 

        ไมมี 

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอม ูลด ังกลาวขางตนเปนความจรงิท ุกประการ 

 

ผูไดรับการเสนอช่ือ……………………………………………………………………………..………… 

(…………………………………………….………………………………………) 

วันท……………เดือน……………………………………………พ.ศ.    ๒๕๕๙ 

 

หมายเหตุ ๑) โปรดกรอกเอกสารนี้ดวยการพ ิมพ หรือเข ียนตัวบรรจง 

๒) ม ูลนิธิจะพ ิจารณาขอม ูลตอเม ื่อไดรับเอกสารจากหนว ยงานตนสังก ัดครบถวน จํานวน ๔ ชุด 

ภายในว ันที  ๑๕ ม ิถุนายน ๒๕๕๙ 

๓) โปรดสงเอกสาร / หลักฐาน ประกอบการพ ิจารณาผลงานเฉพาะท ี่ม ีสาระสําค ัญดานการพ ัฒนา 

ศ ีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมโดยเฉพาะผลงานท ี่เปนรูปธรรม และม ีบุคคลอางอ ิงได 

๔) ม ูลน ิธ ิจะไมสงใบสม ัครและเอกสารประกอบการพ ิจารณาค ืนอาจารยผูไดร ับการเสนอชื อ 


