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เรือ่ง ขอเชิญเสนอผลงานของสถานศึกษา เพื่อร ับการพิจารณาคัดเลือกรับรางว ัล เกียรติ ค ุณ  ส ัญญา  ธ รรมศ ักดิ์        

ประจําปีการศกึษา ๒๕๖๒  ในโครงการเชดิชูเกยีรตสิถานศกึษาที่สร้างคนดใีห้สงัคมด้วยการส่งเสรมิคุณธรรม     
จรยิธรรมดเีดน่ ของมลูนิธธิารน้ําใจ 

เรยีน ผูอ้าํนวยการสถานศกึษา 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ๑.  รายชื่อคณะกรรมการมลูนิธธิารน้ําใจ  
๒.  รายชื่อคณะกรรมการโครงการเชดิชเูกยีรตสิถานศกึษาฯ 

  ๓.  ทาํเนียบรางวลัเกียรติคณุ  สญัญา  ธรรมศกัดิ์  
 
 
  ด้วยมูลนิธิธารน้ําใจ ซึ่งมี คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล  เป็นประธานฯ ได้เล็งเห็นถึง ปัญหาของเยาวชนใน
สถานศกึษา เช่น การขาดวนิยั ทะเลาะววิาท กา้วรา้ว การมเีพศสมัพนัธก์่อนวยัอนัควร  การเขา้ไปขอ้งเกี่ยวกบัสารเสพตดิ  เล่น
การพนัน  การไม่ซื่อสตัยส์ุจรติ  การเอารดัเอาเปรยีบ ไม่มคีวามเสยีสละ ฯลฯ  ซึ่งนับวนัปัญหาต่างๆ  เหล่าน้ีจะทวคีวามรุนแรง
มากขึน้ ซึ่งหากทุกฝ่ายในสงัคมใหค้วามร่วมมอืในการแก้ไขปัญหาต่างๆ กจ็ะสามารถแก้ไขใหเ้บาบางและลุล่วงไปได ้ โดยการ
ปลกูฝังหรอืหล่อหลอมใหเ้ยาวชนไดม้คีุณธรรมจรยิธรรม มลูนิธธิารน้ําใจ จงึไดจ้ดัใหม้ ี “โครงการเชดิชเูกยีรตสิถานศกึษาทีส่รา้ง
คนดีให้สงัคมด้วยการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมดีเด่น” ขึ้น โดยการมอบ รางวลั เกียรติค ุณ   สญัญา  ธรรมศกัดิ์  ให้กบั
สถานศกึษาที่สามารถจดักจิกรรมเพื่อปลูกฝัง หรอืหล่อหลอมให้เยาวชน  มคีุณธรรมจรยิธรรม โดยสามารถวดัผลได้อย่างเป็น
รปูธรรม ทัง้น้ี เพือ่เป็นกาํลงัใจใหก้บัสถานศกึษาดงักลา่ว และเป็นตวัอยา่ง  ทีด่แีก่สถานศกึษาอื่นไดป้ฏบิตัติามต่อไป 
 

  สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน                   
รางว ัล เกียรติ ค ุณ  ส ัญญา   ธ รรมศ ักดิ์   แก่สถานศึกษาที่ได้ร ับการคัดเลือก ตัง้แต่ปีการศึกษา ๒๕๔๔ เป็นต้นมา               
โดยรางวลัที่สถานศึกษาจะได้รบั แบ่งออกเป็น ๒ ระดบั คือ ระดบัประถมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษา โดยทัง้  ๒ ระดบั           
จะมีรางวลัระดบั “ดีเด่น” และระดบั “ดี”  ระดบั “ดีเด่น” จะได้รบัโล่เชิดชูเกียรติและเงนิสด สถานศึกษาละ ๘๐,๐๐๐ บาท        
และระดบั “ด”ี จะไดร้บัโลเ่ชดิชเูกยีรตแิละเงนิสด สถานศกึษาละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
 

  ในการน้ี  หากสถานศกึษาของท่านอยู่ในหลกัเกณฑท์ีม่ลูนิธฯิ กําหนดไว ้และประสงคจ์ะเขา้รบัการพจิารณา
คดัเลอืกเพื่อรบัรางวลัดงักล่าว ขอได้โปรดจดัส่งขอ้มูลกิจกรรมหรอืผลงานที่สามารถวดัผลในการดําเนินกจิกรรมด้านการสร้าง       
หรอืส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาจนประสบความสําเร็จมายงัมูลนิธฯิ เพื่อพจิารณา โดยมูลนิธิฯ         
จะอาศยัหลกัเกณฑใ์นการพจิารณา ดงัต่อไปน้ี 
 
                     

 
................/๒ 
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หลกัเกณฑก์ารคดัเล ือก 
 

๑.  เป็นสถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและจงัหวดัปรมิณฑลทีเ่ปิดสอนในระดบัชัน้ประถมศกึษา                    
    ปีที ่๑ ถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่๖ ( จาํนวนนกัเรยีนของโรงเรยีนไมน้่อยกวา่ ๓๐๐ คน ) และระดบัชัน้  
    มธัยมศกึษาปีที ่๑ ถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖ ( จาํนวนนกัเรยีนของโรงเรยีนไมน้่อยกวา่ ๕๐๐ คน ) ในสงักดั  
    สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สาํนกับรหิารงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน  
    และสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาและมธัยมศกึษากรงุเทพมหานคร 

 
  ๒. เป็นสถานศกึษาที่ม ีหรอืเคยมปัีญหาด้านคุณธรรมจรยิธรรมของนักเรยีน แต่ในปัจจุบนัได้มกีารดําเนิน
                 กจิกรรมในการแกไ้ข และมกีารจดักจิกรรม หรอืโครงการเพื่อสง่เสรมิหรอืสนบัสนุนใหน้กัเรยีน มคีุณธรรม 
      จรยิธรรมจนประสบผลสาํเรจ็และสามารถวดัผลเป็นรปูธรรมได ้
  
  ๓. เป็นสถานศกึษาที่มวีสิยัทศัน์ในการจดักจิกรรม และประสานความร่วมมอืกบัผู้ปกครอง หน่วยงานหรอื
      องค์กรต่างๆ และชุมชนในบริเวณใกล้เคียง เพื่อร่วมกนัแก้ไขปัญหาดงักล่าว และส่งเสริมให้เยาวชน      
      ในสถานศกึษาและบรเิวณใกลเ้คยีงเป็นผูม้คีุณธรรมจรยิธรรม         
  
  ๔. เป็นสถานศกึษาทีม่ผีลงานตามขอ้ ๒ และ ๓ ตดิต่อกนัไมน้่อยกวา่ ๓ ปี    
             
  ๕. เป็นสถานศึกษาที่ไม่เคยได้ร ับรางวลั เกียรติ ค ุณ  ส ัญญา  ธรรมศ ักดิ์  ระดับ “ดีเด่น” ในโครงการ         
      เชดิชเูกยีรตสิถานศกึษาฯ ของมลูนิธฯิ มาก่อน      
             
  ๖. เป็นสถานศกึษาทีม่คีวามเหมาะสม สมควรไดร้บัการยกยอ่ง 
 
วิธีการคดัเล ือก 
 
  ๑. คณะกรรมการโครงการเชดิชูเกียรติสถานศึกษาฯ จะกําหนดรายชื่อของสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที ่   
      กรุงเทพมหานครและจงัหวดัปริมณฑล แล้วติดต่อขอให้เสนอชื่อและผลงานให้ทางคณะกรรมการฯ     
      พจิารณาภายในเวลาทีก่าํหนด        
             
  ๒. คณะกรรมการฯ จะประชุมพจิารณารายชื่อและผลงานเบื้องต้นจากขอ้มูลที่ได้รบั เพื่อคดัเลอืกขัน้แรก  
      แลว้จงึไปหาขอ้มลูเพิม่เตมิ เพือ่พจิารณาคดัเลอืกขัน้ทีส่อง     
             
  ๓. หลงัการพจิารณาคดัเลอืกขัน้ที่สองแล้ว คณะกรรมการฯ จะไปตรวจสอบขอ้มูลเทจ็จรงิ ณ  สถานศกึษา   
      ทีผ่า่นการคดัเลอืก เพือ่พจิารณาขัน้ทีส่าม       
             
  ๔. รายชื่อ และผลงานของสถานศกึษาทีผ่่านการคดัเลอืกขัน้ทีส่าม จะสง่ไปยงัคณะกรรมการมลูนิธธิารน้ําใจ 
      เพือ่คดัเลอืกขัน้สดุทา้ย 

.............../๓ 
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  ข้อมูลของสถานศึกษาของท่าน จะได้ร ับการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคณะกรรมการ               
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทัง้น้ี ขอให้ท่านได้โปรดส่งข้อมูลและผลงานของสถานศึกษาของท่านมายังมูลนิธิฯ ตามแบบรายงาน              
ข้อมูลสถานศึกษาฯ  (หากเ น้ือที่ไม่ เพียงพอแก่การกรอกข้อมูล  ขอให้เสนอข้อมูลเพิ่ม เติมในเอกสารประกอบ )                  
ภายในวนัที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  จกัขอบคุณยิง่ เพือ่คณะกรรมการฯ จะไดพ้จิารณาโดยละเอยีดต่อไป 

 
 
 
 
                                                                                        ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
                        
                           (นายกอบชยั ซอโสตถิกลุ)  
       ประธานกรรมการโครงการเชดิชเูกยีรตสิถานศกึษาฯ 
                     มูลนิธิธารนํ้าใจ 
                                     
 
  
 
 
 
หมายเหต  ุ 
1. ทา่นสามารถ DOWNLOAD แบบรายงานขอ้มลูสถานศกึษาฯ ไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องมลูนิธฯิ WWW.TARNNAMJAI.ORG ทีห่น้า“เอกสารเผยแพร่” 
 หรอืสามารถตดิต่อขอแบบรายงานสถานศกึษาฯ ไดท้ีม่ลูนิธฯิ ที ่คณุอารียา ลกัษมีพงศากลุ และคณุรชัดาภรณ์  วิญญะสา  

 

2. ทา่นสามารถสง่แบบรายงานขอ้มลูสถานศกึษาฯ และผลงานของสถานศกึษาของทา่นไดท้ีอ่เีมล ์TARNNAMJAI@HOTMAIL.COM, 
 INFO@TARNNAMJAI.ORG หรอืส่งทางไปรษณียม์าที ่โครงการเชดิชูเกยีรตสิถานศกึษาฯ มลูนิธธิารน้ําใจ เลขที่ ๘ ซอยอ่อนนุช ๔๖   

ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ ๑๐๒๕๐  

 
 
 
 
 
ผูป้ระสานงาน   
คณุอารียา  ลกัษมีพงศากลุ โทร. ๐๘๗-๓๔๘-๔๒๙๖ , ๐-๒๗๒๑-๓๙๙๙  เบอรต่์อ ๒๔๓  โทรสาร. ๐-๒๗๒๑-๓๗๘๘ 
คณุรชัดาภรณ์  วิญญะสา    โทร. ๐๘๙-๙๘๓-๘๐๙๑ , ๐-๒๗๒๑-๓๙๙๙   เบอรต่์อ ๒๒๒  โทรสาร. ๐-๒๗๒๑-๓๗๘๘ 
เวบ็ไซต  ์: WWW.TARNNAMJAI.ORG อีเมล  ์: TARNNAMJAI@HOTMAIL.COM , INFO@TARNNAMJAI.ORG              


