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          คู่มือมาตรฐานการด าเนินงาน 
                        รางวัลรัตโนบล   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 
 

 
 
 
 

ผู้จัดท า   
นางภูษณิศา  นวลสกุล   

 นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 



๒ 
 

สารบัญ 
เรื่อง            หน้า 
หลักการ เหตุผล ประวัติความเป็นมา        ๓ 
วัตถุประสงค์           ๕ 
ขอบเขต           ๕ 
นิยาม           ๕ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน         ๖ 
จ านวนรางวัลรัตโนบล          ๗ 
แผนผังขั้นตอนการด าเนินงาน        ๘ 
รายละเอียดการด าเนินงาน        ๑๐ 
  การแต่งตั้งคณะกรรมการ        ๑๐ 
 องค์ประกอบและหน้าที่กรรมการ       ๑๐ 
  วิธีการเสนอชื่อ         ๑๐ 
  เกณฑ์การพิจารณา        ๑๑ 
  เกณฑ์คะแนนผลงาน        ๑๑ 
  วิธีการพิจารณา          ๑๒ 
  หลักเกณฑ์การร่างประกาศสดุดี       ๑๒ 
เอกสารที่ต้องจัดเก็บ           ๑๓ 

ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะ/แนวทางการด าเนินงาน    ๑๓ 
ตัวอย่างเอกสาร           ๑๔ 
  หนังสือ/บันทึกมหาวิทยาลัย/แบบเสนอวาระ  
  แบบประวัติและผลงานผู้รับมอบปริญญา และร่างประกาศเกียรติคุณ 
  แบบประเมินผลงาน 
ภาคผนวก 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยรางวัลรัตโนบล พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ภาพผู้รับรางวัลรัตโนบล 

 
 
 
 
 
 



๓ 
 

รางวัลรัตโนบล   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

๑. หลักการ เหตุผล ประวัติความเป็นมา   
  “รัตโนบล” มาจากราชทินนามของอริยสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์  ได้แก่พระครูวิโรจน์รัตโนบล 
หรือหลวงปู่ท่านพระครูวิโรจน์รัตโนบล  หรือหลวงปู่รอด (บุญรอด  สมจิตต์ ) ผู้เคร่งครัดด้านสมถวิลวิปัสสนา
กรรมฐานจนเป็นที่เคารพศรัทธา ของประชาชน   ปฏิปทาและจริยาสมบัติ  และทรงคุณธรรมอันประเสริฐยิ่ง  มี
เมตตาจิตสูง  มีวิริยะอุตสาหะและมีขันติธรรมอย่างแรงกล้า  มีจิตใจสงบเยือกเย็น มีความสุขุมคัมภีรภาพ
มาก  เป็นผู้มีใจโอบอ้อมอารี  มีเมตตากรุณาต่อชนทุกชั้นไม่ว่ายากดีมีจน  มีปกติโอภาปราศรัยด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม
แจ่มใส  ผู้มีโอกาสได้เข้าใกล้ชิดท่านทุกคนรู้จักเคารพและมีศรัทธาเลื่อมใสอิ่มเอิบในท่านโดยไม่มีวันจืดจาง  ท่าน
สอนคนให้เป็นคนดี  และสร้างสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นดี  ท่านมองทุกสิ่งทุกอย่างในทางที่ดีเสมอ  การกระท าและ
ค าพูดของท่านจะเป็นไปเพ่ือความดี และมีค าว่าดีติดค าพูดของท่านอยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งประชาชนทั้งหลายได้
ร้องเรียกท่านด้วยความเคารพเลื่อมใสเพิ่มขึ้นอีกว่า  “ท่านพระครูดีโลด”  
  พระราชรัตโนบล (พิมพ์ นารโท) นามสกุล ตลอดพงษ์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี  ได้รับพระราชทาน
เป็นพระราชาคณะชั้นที่ พระราชรัตโนบล  เป็นพระมหาเถระท่ีมีเมตตาธรรมสูงมาก และเด็ดขาด เป็นผู้ที่เคารพ
ความยุติธรรม ความถูกต้องเป็นที่สุด เป็นผู้คงแก่เรียน มีความรู้ดี ทั้งทางโลก และทางธรรม เกียรติประวัติของท่าน
จึงโดดเด่นไปในทางการเผยแพร่อบรมเทศนาสั่งสอนรวมถึงการสอนหนังสือ การจัดการศึกษาและการบริหารคณะ
สงฆ์  ด้านการสอนและการจัดการศึกษา เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมหลายส านักเรียน เป็นครูใหญ่ส านักเรียนพระ
ปริยัติธรรมวัดมณีวนาราม เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
สนับสนุน ส่งเสริมให้วัดต่างๆ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ให้เปิดท าการสอนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนพุทธ
ศาสนา วันอาทิตย์เพ่ือให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ สามเณร และเยาวชนของชาติอีกด้วย ท่านยึดธรรมะประจ าใจว่า 
“ งานในหน้าที่เผยแผ่คือ งานเทศนาสั่งสอน เป็นธรรมทูตน าธรรมะให้เข้าถึงประชาชน หรือน าประชาชนให้เข้าถึง
ธรรมะ ” ท่านได้เผยแผ่เทศนาสั่งสอนพุทธศาสนิกชนมาโดยตลอด  ด้านการปกครอง พระราชรัตโนบล เป็นพระ
นักปกครอง โดยใช้พระคุณเป็นหลัก  
  สภามหาวิทยาลัยจึงได้น าชื่อมาจากสร้อยราชทินนาม “รัตโนบล” เพ่ือเชิดชูเกียรติคุณของ 
ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีจนเป็นที่ประจักษ์  สมควรแก่การยกย่อง ดังเช่นพระอริยสงฆ์ชาวอุบลราชธานีทั้งสอง
รูปที่กระท าความดี เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม   
  มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบว่าด้วย รางวัลรัตโนบล   พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดคุณสมบัติดังนี้ 
   ๑. เป็นบุคคล  หรือนิติบุคคล หรือองค์กรผู้ประสบความส าเร็จอย่างยอดเยี่ยมในวิชาชีพ หรือ 
        ๒. มีเกียรติคุณดีเด่นจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ    หรือ 
   ๓. เป็นผู้ที่อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและหรือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่บุคคลทั่วไป 
   ในการด าเนินงานรางวัลรัตโนบล  ตั้งแต่ปี ๒๕๓๖-๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยได้มอบรางวัลรัตโนบล
แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๓๙ ราย ดังนี้ 
 
 
 
 



๔ 
 

จ ำนวนรำงวัลรัตโนบลทีม่อบ  (จ ำแนกตำมคณะ) 
 

มหำวิทยำลัย/คณะ/หน่วยงำน บุคคลทั่วไป  นิติบุคคล/องค์กร รวม 
๑.มหำวิทยำลัย ๑๓ - ๑๓ 
๒. เกษตรศำสตร์  ๔ ๑ ๕ 
๓. วิทยำศำสตร์  ๗ -  ๗ 
๔. วิศวกรรมศำสตร์   -  - -  
๕. เภสัชศำสตร์  ๕  - ๕ 
๖. แพทยศำสตร์และสำธำรณสุข  -  -  -  
๗. พยำบำลศำสตร์  -  -  -  
๘. ศิลปศำสตร์  ๓  - ๓  
๙. บริหำรศำสตร์  -   -  -  
๑๐. นิติศำสตร์  ๑ ๑ ๒ 
๑๑. รัฐศำสตร์  ๑  -  ๑ 
๑๒. ศิลปประยุกต์และ กำรออกแบบ  ๑ -  ๑ 
๑๓. ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง มุกดำหำร ๒ - ๒ 

รวม ๓๗ ๒ ๓๙ 
 

รำยชื่อผู้ได้รับรำงวัลรัตโนบล 

ชื่อ นำมสกุล 
รำงวัลรัตโนบล วันที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ 

๑. นำยไชยศิริ   เรืองกำญจนเศรษฐ์ 
๒. นำยเลียง   ไชยกำล 
๓. เรือตรีดนัย   เกตุศิริ 
๔. นำยแพทย์สมพร โพธินำม 
๕. นำยแพทย์นพดล   ทองโสภิต 
๖. Dr.Frank B.Thomas 
๗. นำยบ ำเพ็ญ   ณ   อุบล 
๘. นำงค ำปุน   ศรีใส 
๙. นำยสุวิชช์   คูณผล 
๑๐. นำยมนัส   สุขสำย 
๑๑. Dr.Joyce M. Lockard 
๑๒. Mr.Leslie G. Richards  
๑๓. Dr.Remond M.Lockard 
๑๔. นำยธีระชัย   จึงวิวัฒนำภรณ์ 
๑๕. เภสชักรสวัสดิ ์  ดอนสกุล 
๑๖. นำงสุนีย์   ตริยำงกรูศรี 
๑๗. เภสชักรวรวิทย์   กิตติวงศ์สุนทร 

โล่เกียรติยศ 
โล่เกียรติยศ 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 

๒๒ เมษำยน ๒๕๓๖* มติ กก.บริหำร
๒๒ เมษำยน ๒๕๓๖*  
๖ กันยำยน ๒๕๓๘ 
๖ กันยำยน ๒๕๓๘ 
๖ กันยำยน ๒๕๓๘ 
๒๕๓๙** ไม่มีข้อมูล 
๒๙ กันยำยน ๒๕๔๔ 
๒๙ กันยำยน ๒๕๔๔ 
๒๙ กันยำยน ๒๕๔๔ 
๒๙ กันยำยน ๒๕๔๔ 
๘ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖ 
๘ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖ 
๘ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖ 
๘ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖ 
๑๗ กันยำยน ๒๕๔๘ 
๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๐ 
๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๐ 



๕ 
 

ชื่อ นำมสกุล 
รำงวัลรัตโนบล วันที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ 

๑๘. นำยค ำรณ  วรดิลก 
๑๙. รองศำสตรำจำรย์.อรุณี  วิริยะจิตรำ 
๒๐. ศำสตรำจำรย์เจตนำ นำควัชระ 
๒๑. ศำสตรำจำรย์พัทยำ สำยหู 
๒๒. ศำสตรำจำรย์เอลิวิโอ โบโนลโล 
๒๓. นำยมีชัย  แต้สุจริยำ 
๒๔. นำยเฉลิม โรจนเบญวงศ์ 
๒๕. นำยไพบูลย์ จงสุวัฒน์ 
๒๖. ศำสตรำจำรย์พิเศษยุวัฒน์ วุฒิเมธี 
๒๗. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรยย์วรรณวไล อธิวำสน์พงศ์ 
๒๘. บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
๒๙. นำยกว้ำง รอบคอบ 
๓๐. รองศำสตรำจำรย์ภิยโย ปันยำรชุน 
๓๑. เภสชักรธีระ ฉกำจวโรดม 
๓๒. นำยวศิน ค ำรัตน์ 
๓๓. นำยสุวิทย์ แก้วกิ่ง 
๓๔.รองศำสตรำจำรย์ มรว.พฤทธิสำณ ชุมพล 
๓๕. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์บรรลือ คงจันทร์ 
๓๖. ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนำ 
๓๗. นำงสำวจุฑำทิพย์ เครือนพคุณ 
๓๘. เภสชักรหญิง สุพิศศรี รัตนสิน 
๓๙. บริษัทส ำนักพิมพ์วิญญูชน จ ำกัด 
ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ปิยนำถ บุนนำค 
มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ 
บริษัท ไทยบริดจสโตน จ ำกัด 

รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 
รำงวัลรัตโนบล 

๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๐ 
๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒ 
๒๗ กันยำยน ๒๕๕๓ 
๒๗ กันยำยน ๒๕๕๓ 
๒๗ กันยำยน ๒๕๕๓ 
๒๔ กันยำยน ๒๕๕๔ 
๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๔ 
๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๔ 
๒๖ ตุลำคม ๒๕๕๖ 
๒๖ ตุลำคม ๒๕๕๖ 
๒๗ กันยำยน ๒๕๕๗ 
๒๗ กันยำยน ๒๕๕๗ 
๒๗ กันยำยน ๒๕๕๗ 
๒๗ กันยำยน ๒๕๕๗ 
๒๗ กันยำยน ๒๕๕๗ 
๒๗ กันยำยน ๒๕๕๗ 
๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ 
๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ 
๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ 
๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ 
๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๙ 
๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๙ 

 
๒.วัตถุประสงค์ 

  ๒.๑  เพ่ือเป็นแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอขอรางวัลรัตโนบลของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
๓. ขอบเขต 

  ตั้งแต่การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและพิจารณาผลงาน  จนถึงการ
จดัเก็บเอกสารที่ด าเนินการแล้ว           
 
๔. นิยาม 
   รางวัลรัตโนบล   หมายถึง รางวัลเกียรติยศท่ีมหาวิทยาลัยจัดท าข้ึนเพ่ือเชิดชูเกียรติและประกาศ 



๖ 
 

        เกียรติคุณผู้ท าคุณประโยชน์ดีเด่นต่อมหาวิทยาลัยทั้งด้านวิชาการ  
        การสนับสนุนส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย 
  คณะกรรมการ    หมายถึง คณะกรรมการเลือกสรรที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแต่งตั้งประจ าปี 
 

๕. ขั้นตอนการด าเนินงาน  (อาจมีปรับลดหรือเพิ่มเติมในแต่ละปี) 
สรุปขั้นตอนการพิจารณารางวัลรัตโนบล   
ระยะเวลา/ช่วงเวลา รายละเอียด หมายเหตุ 
มกราคม-กุมภาพันธ์  แต่งตั้งคณะกรรมการ ขอปรับเวลาให้เร็วขึ้น

เพ่ือให้มีเวลาในการ
ตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล 

มีนาคม  แจ้งคณะวิชา  สถาบัน หรือส านัก พิจารณาเสนอชื่อ 
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ พร้อมประวัติย่อต่อ
คณะกรรมการ  

 

เมษายน  ประชุมกับคณะ/หน่วยงานที่เสนอชื่อ เพื่อตรวจสอบ
และจัดท าเอกสารก่อนเสนอคณะกรรมการ 

เพ่ิมข้ันตอนเพ่ือ
ตรวจสอบข้อมูลให้
เรียบร้อยก่อนเสนอ
คณะกรรมการ 

พฤษภาคม – มิถุนายน  ประชุมคณะกรรมการฯ ท าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ  
ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจำรณำคัดเลือกผู้ที่
เหมำะสมได้รับรำงวัลรัตโนบล  ให้กระท าเป็นการลับ  
และต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  แล้วพิจารณาเสนอชื่อ
ต่อที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณา  

 

มิถุนายน ที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่
พิจารณาให้กระท าเป็นการลับ และต้องมีมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด     

 

กรกฎาคม  ฝ่ายเลขานุการเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง 

 

สิงหาคม  ฝ่ายเลขานุการจัดท าประกาศสภามหาวิทยาลัยแล้ว
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง  

 

กันยายน – ธันวาคม  ฝ่ายเลขานุการบันทึกภาพ เก็บประวัติและผลงาน 
เผยแพร่ 

 

 
 
 
 



๗ 
 

 



๘ 
 

จ านวนรางวัลรัตโนบลที่มอบ  (จ าแนกตามคณะ) 
มหำวิทยำลัย/คณะ/หน่วยงำน บุคคลทั่วไป  นิติบุคคล/องค์กร รวม 

๑.มหำวิทยำลัย ๑๓ - ๑๓ 
๒. เกษตรศำสตร์  ๔ ๑ ๕ 
๓. วิทยำศำสตร์  ๗ -  ๗ 
๔. วิศวกรรมศำสตร์   -  - -  
๕. เภสัชศำสตร์  ๕  - ๕ 
๖. แพทยศำสตร์และสำธำรณสุข  -  -  -  
๗. พยำบำลศำสตร์  -  -  -  
๘. ศิลปศำสตร์  ๓  - ๓  
๙. บริหำรศำสตร์  -   -  -  
๑๐. นิติศำสตร์  ๑ ๑ ๒ 
๑๑. รัฐศำสตร์  ๑  -  ๑ 
๑๒. ศิลปประยุกต์และ กำรออกแบบ  ๑ -  ๑ 
๑๓. ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง มุกดำหำร ๒ - ๒ 

รวม ๓๗ ๒ ๓๙ 
 
 
ข้อมูลถึงป ี๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 
๖. Flow Chart   รายละเอียดแผนผังขั้นตอนการด าเนินงานรางวัลรัตโนบล     

ล าดับ 
ที ่

ระยะ 
เวลา 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 
๑ 
 

 
 
๓ ช.ม. 
ภายใน 
เม.ย. 

 ๑. รวบรวม ทบทวนข้อมลู 
วิเคราะห์ข้อมูล 
๒. จัดท าวาระการประชุมเสนอ 
    กบม. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. จัดท าหนังสือเสนอวาระ 
 

นักวิชาการ
ศึกษา 

 ระเบียบ
มหาวิทยาลัย
และประกาศ 

๒ 

 
 
๕ ช.ม. 
ภายใน 
พ.ค. 

 

๔. น า มติ จาก กบม. มาติดต่อ 
ทาบทามกรรมการ   
๕.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเสนอ
อธิการบดีลงนาม 
๖. ท าหนังสือแจ้งเวียน
คณะกรรมการพร้อมก าหนดวัน
ประชุม 

เลขานุการ 
 

๑.แผนผัง 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 
๒. กฎ 
ระเบียบ ที่
เกี่ยวข้อง 
 

๓ 

๓ ช.ม. 
 
๓ ช.ม. 
 
๑ ช.ม. 
ภายใน 
พ.ค. 

 
 

 

๗. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล 
จัดท าวาระการประชุม 
๘. จัดประชุมคณะกรรมการ 
๙.บันทึกรายงานการประชุม 
๑๐.จัดท าสรุปเสนอ กบม. 
เห็นชอบหลักเกณฑ์ เพ่ือวินิจฉัย 
ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

เลขานุการ
คณะกรรมกา
ร 

กฎ ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

๔ 

ภายใน 
๓-๕ วัน 
ภายใน 
พ.ค.  

 
 
 

๑๑.จัดท าสรุปเสนอ กบม. 
เห็นชอบหลักเกณฑ์ เพ่ือวินิจฉัย 
ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
๑๒. เลขานุการน ามติ กบม. 
จัดท าประกาศหลักเกณฑ์  
วิธีการพิจารณา 
 

 ผู้บริหาร กฎ ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

๕ 

ภายใน 
มิ.ย. 

ภายในเดือน มิ.ย. 
 

๑๓. แจ้งเวียนคณะ 
 

คณะ 
 

กฎ ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

ภายใน 
ก.ค. 

๑๔. คณะพิจารณาเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือ
รายชื่อพร้อม ประวัติ ผลงาน 
ไฟล์ภาพถ่าย ร่างประกาศสดุดี  

รวบรวม วิเคราะห์ 
ศึกษาข้อมูล ท า
วาระเสนอและ

หนังสือ 

ตัดสินใจ  

จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

ประชุมจัดท า/พิจารณา
หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณา   
 



๑๐ 

 
ล าดับ 

ที ่
ระยะ 
เวลา 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

๑๕. คณะเสนอเรื่อง/รายชื่อ
พร้อมข้อมูลต่อเลขานุการ
คณะกรรมการ 

ภายใน 
ส.ค. 
 
 
 
 
 
 
ภายใน 
ก.ย.  

๑๖. รวบรวมข้อมูล/รายชื่อจาก
คณะ 
๑๗.จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณา 
๑๘. รวบรวมข้อมูลร่างประกาศ 
๑๙. ส่งร่างประกาศสดุดีให้
คณะ/ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ 
เพ่ิมเติมแก้ไขภาษา 

เลขานุการ 

๒๐. เสนอวาระให้ กบม.
พิจารณา 

 

ภายใน 
ต.ค. 
 

๒๑. เสนอวาระให้สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบ 
๒๒. จัดท าประกาศ
มหาวิทยาลัย 

 

ภายใน 
พ.ย. 

๒๓.แจ้งเวียนคณะ/ผู้รับรางวัล/
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินงานต่อ 

 หนังสือน าส่ง 

๒๔. บันทึกภาพเพ่ือจัดท า
ประวัติเก็บข้อมูล 

 หนังสือน าส่ง
และชุดครุย 

๖ 
๑๕ วัน
หลังเสร็จ
งาน 

 
 

๒๕. จัดท ารายงาน สรุปและ 
   ประเมินผลการด าเนินงาน 
    ทุกงาน 

   
เลขานุการ 

รายงาน 
ผลประเมิน 

๗ 

 ๑ เดือน 
หลังเสร็จ
งาน 

 
 
 
 

๒๖. รายงานผลการด าเนินงาน
ต่อ ผู้บริหาร  
 

นักวิชาการ
ศึกษา 
 

รายงาน 
ผลประเมิน 
 

๘ 
๑ เดือน 
หลังเสร็จ
งาน 

 
๒๗.พัฒนาปรับปรุง /เสนอ
แนวทางการพัฒนา 
 

นักวิชาการ
ศึกษา 
 

แผน 
การพัฒนา
ปรับปรุง 

 
รวมระยะเวลาด าเนินงานทั้งสิ้น ๙๐ วัน  
หมายเหตุ :   การด าเนินงานบางขั้นตอนสามารถท าในช่วงเวลาเดียวกันได้ ซึ่งจะท าให้ระยะเวลาในการด าเนินงาน
ลดลง แต่รวมทั้งกระบวนงานไม่ควรเกิน ๙๐ วัน 
 

จัดเก็บ และประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

พัฒนาปรับปรุง 



๑๑ 

 
 
 
 
 
 
๗. รายละเอียดการด าเนินงาน 
    ๗.๑ การแต่งตั้งและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล
ประจ าปี 

   การแต่งตั้งและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า 
ด้วย รางวัลรัตโนบล พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  ข้อ ๔ ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล  
  ข้อ ๕ วรรคสอง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด โดยให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดท า
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘  
  
  ๗.๒ องค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการ   
   องค์ประกอบ 
  ๑) อธิการบดี         ประธานกรรมการ 
   ๒) ............................................ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก    
  ๓) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการและเลขานุการ 
  ๔) ........................................................    ผู้ช่วยเลขานุการ 
   หน้าที ่
  ท าหน้าที่เลือกสรรและรวบรวมข้อมูลของบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบและประกาศหลักเกณฑ์ แล้ว
พิจารณาเสนอบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบลต่อที่ประชุมผู้บริหารกลั่นกรองเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
   ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ 
  ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

  ๗.๓ วิธีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบลประจ าปี 
  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยรางวัลรัตโนบล พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดไว้ ดังนี้  
  ข้อ ๖ ให้คณะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาก่อนให้อธิการบดีเป็นผู้น ารายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 
 ๗.๔ เกณฑ์การพิจารณา 
    ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย รางวลัรัตโนบล พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕ วรรคสอง  และ
ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ข้อ ๔ 
ก าหนดคุณสมบัติผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ดังนี้ 



๑๒ 

 
   เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล หรือองค์กรผู้ประสบความส าเร็จอย่างยอดเยี่ยมในวิชาชีพ หรือมีเกียรติคุณ
ดีเด่นจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ หรือการอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
แบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป     
  บุคลากร ที่มีประวัติดีเด่น หรือมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ได้รับรางวัล 
รัตโนบลเมื่อพ้นจากต าแหน่งหน้าที่ในมหาวิทยาลัยแล้ว 
  เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า ค าว่า บุคลากร ไม่ชัดเจนอาจมีผลต่อการพิจารณา จึงเสนอ
ขอให้ฝ่ายเลขานุการเสนอสภามหาวิทยาลัยตีความในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อธิบาย ไว้ว่า  
  “บุคลากร  หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างสังกัดมหาวิทยาลัย รวมถึง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย” 
  นอกจากนี้ มีเกณฑ์ประกอบการพิจารณาตามประกาศ ดังกล่าว อีก ได้แก่ 
  ๑) ให้มีจ านวนผู้ได้รับรางวัลรัตโนบลในแต่ละปีรวมกันไม่เกินจ านวนคณะที่ได้มีการประกาศจัดตั้งไว้
แล้วในมหาวิทยาลัย 

๒) การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ให้คณะเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน ภาพถ่าย และ 
ร่างประกาศเกียรติคุณ โดยจัดท าเป็นเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อคณะกรรมการให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม
ที่ก าหนดแนบท้ายประกาศภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

หากคณะผู้เสนอชื่อไม่ได้ด าเนินการให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนด 
คณะกรรมการมีอ านาจที่จะไม่รับเรื่องไว้พิจารณา 
 
  ๗.๓ เกณฑ์คะแนน  
   พิจารณาจากผลงานและระยะเวลาของผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ที่สร้างประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยและหรือสังคม แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 

   ระดับ ๕ หมายถึง ดีเยี่ยม 
   ระดับ ๔ หมายถึง ดีเด่น 
   ระดับ ๓ หมายถึง ดี 
   ระดับ ๒ หมายถึง ปานกลาง 
   ระดับ ๑ หมายถึง พอใช้ 

ผลงานของผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบลต้องได้รับค่าคะแนนระดับ ๔ ขึ้นไป จากกรรมการแต่ละ
รายจ านวน ๒ ใน ๓ ของกรรมการทั้งหมดที่เข้าประชุมในคราวนั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เข้าประชุมต้องไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ง 
 
 ๗.๔ วิธีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล  

(๑) ให้คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
รางวัลรัตโนบลที่มีคุณสมบัติพร้อมข้อมูลต่อคณะกรรมการให้ครบถ้วนตามเวลาที่ก าหนด 

(๒) ให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจากรายชื่อ  
 โดยให้กระท าเป็นการลับ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลรัตโนบลจะต้องได้รับคะแนนตามหลักเกณฑ์  



๑๓ 

 
ให้เลขานุการคณะกรรมการเสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลรัตโนบล พร้อม

ความเห็นและหรือข้อสังเกตของคณะกรรมการ (หากมี) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป 

 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก โดยให้กระท าเป็นการลับ  

ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบให้ได้รับรางวัลรัตโนบลจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของ
จ านวนกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่เข้าประชุมพิจารณาในคราวนั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยที่เข้าประชุมต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

(๓) ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เสนอรายชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้สมควรได้รับ
รางวัลรัตโนบล พร้อมความเห็นและหรือข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (หากมี) ต่ออธิการบดี 
เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยให้กระท าเป็นการลับ 
                  (๔) กรณีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลใดให้ได้รับรางวัลรัตโนบล ให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเสนอชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาโดยตรง 
                  (๕) เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติรางวัลรัตโนบลให้แก่บุคคลใดแล้ว ให้อธิการบดีประกาศ
ผล และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
                  (๖) ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี ้และให้มีอ านาจวินิจฉัยและตีความโดยไม่ขัดหรือ
แย้งกับประกาศ  
 
 ๗.๕ หลักเกณฑ์การร่างค าประกาศสดุดีเกียรติคุณ 
  สรุปประวัติชีวิต ประวัติการศึกษา และการท างานที่ส าคัญโดยสังเขป เช่น เริ่มท างานที่ไหน ต าแหน่ง 
บอกผลงานที่ท าท่ีเด่น/ส าคัญในชีวิต (fact)  ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง 

 สรุปผลงานที่โดดเด่น    ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รางวัลส าคัญที่ได้รับ    และผลงานที่เป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  ค ากล่าวประกาศเกียรติคุณ/ยกย่องชมเชย เป็นการสรุปผลงานเพื่อมอบรางวัลรัตโนบล ต้องศึกษาและ
อธิบายผลงานให้มีเหตุผล มีน้ าหนัก มีคุณค่า แล้วรวบรวม เรียบเรียงจนตกผลึก น าไปสู่การมอบรางวัลเพื่อการยก
ย่องเชิดชูเกียรติคุณ    โดยเชือ่มโยงกับสิ่งที่กล่าว/ได้ท ามา   ให้เห็นเชิงประจักษ์  
ให้บรรยายสรุปให้ชัดเจนว่าสมควรได้รับรางวัลรัตโนบลตามหลักเกณฑ์อย่างไร (ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ
เอ ๔ ขนาดอักษร ๑๖ p แบบอักษรTH SarabunIT๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 
๘. เอกสารที่ต้องจัดเก็บ 
ล าดับ ชื่อบันทึกคุณภาพ ผู้จัดเก็บ ระยะเวลา

การจัดเก็บ 
ชื่อแฟ้ม ดัชนีการ

จัดเก็บ 
๑ หนังสือแจ้งคณะ และมหาวิทยาลัย ธุรการ   ๑ ปี แฟ้มงานรางวัล 

รัตโนบล 
วันที่ 

๒ ประวัติและผลงานของผู้รับรางวัล
ไฟล์ วีดีทัศน์ 

ธุรการ ๑ ปี แฟ้มงานรางวัล 
รัตโนบล 

ประเภท 
วันที่ 

๓ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ที่เก่ียวข้อง ธุรการ ตลอดการใช้
งาน 

แฟ้มงานรางวัล 
รัตโนบล 

ประเภท 
 

๔ วาระการประชุมคณะกรรมการต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

ธุรการ ตลอดไป แฟ้มงานรางวัล 
รัตโนบล 

วันที่ 

๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
เลือกสรร กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

ธุรการ ตลอดไป แฟ้มงานรางวัล 
รัตโนบล 

วันที่ 

 
๙. ปัญหาที่พบ และข้อเสนอแนะ/แนวทางในการด าเนินงาน (แนวปฏิบัติที่ด)ี 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการด าเนินงาน  
(แนวปฏิบัตทิี่ดี) How to 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.การเสนอรายชื่อ ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิ
จากคณะ ไม่มีข้อมูล รายละเอียด ผลงาน 
และน าเสนอให้เห็นชัดเจน ไม่มีภาพประกอบ
เพียงพอ  

ผู้รวบรวมข้อมูลจากคณะ ต้องศึกษา รวบรวมประวัติ
ผลงานอย่างละเอียด มีข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ท่ีจะ
เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาได้ อาจใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ จากบุคคลใกล้ชิด และจัดกลุ่มข้อมูล 
เขียนเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับคุณสมบัติตามเกณฑ์ 

คณะ 

๒.การเขียนร่างสดุดีเกียรติคุณ ไม่เป็นระบบ
เดียวกันในแต่ละปี และผู้เสนอชื่อต้องศึกษา
งานอย่างละเอียด รอบคอบ มีทักษะด้าน
ภาษาและการคิดเชื่อมโยง 

๑.มหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางการเขียน และตั้ง
คณะกรรมการ/ผู้แทนจากต้นเรื่อง ด้านภาษา มา
ช่วยด าเนินการ/ศึกษาวิธีการเขียนที่ดี 
๒. จัดประชุมชี้แจง 

ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ 

๓.คณะกรรมการต้องศึกษาท าความเข้าใจ
ระเบียบกฎเกณฑ์ให้เข้าใจตรงกัน เพ่ือจะได้
พิจารณารายละเอียดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

มหาวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงเกณฑ์ จัดท าคู่มือเพ่ือ
สร้างความเข้าใจให้ตรงกัน หากมีประเด็นใดที่ไม่
ชัดเจน ต้องมีการวินิจฉัยก่อนการพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ 

๔. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ติดภารกิจ
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ (ประสาน นัด
หมายแล้ว) 

ใช้การประชุมแบบ conference  ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ 

 
 
 



๑๕ 

 
๑๐. ตัวอย่างเอกสารในการด าเนินงาน     

๑. หนังสือ/บันทึกมหาวิทยาลัย/แบบเสนอวาระ  
  ๒. แบบประวัติและผลงานผู้รับมอบปริญญา และร่างประกาศเกียรติคุณ 
  ๓. แบบประเมินผลงาน 
   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
วาระท่ี  การแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัล 
  รัตโนบล หน้าที่ ระยะเวลา และค่าตอบแทน ประจ าปี ๒๕๕9 
ผู้เสนอเรื่อง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๑. ความเป็นมา 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยรางวัลรัตโนบล พ.ศ. 2551 ซึ่งมี
การก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  ข้อ 4 ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล  
  ข้อ 5 วรรคสอง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด โดยให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดท า
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2558 (ตามเอกสารแนบ 1) 
  ข้อ 6 ให้คณะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาก่อนให้อธิการบดีเป็นผู้น ารายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาการด าเนินงานรางวัลรัตโนบลประจ าปี 2559 

  
  2. ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
  2.1 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณารายชื่อคณะกรรมการพิจารณา 
                    กลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจ าปี ๒๕๕9 ตามข้อ 4 ของระเบียบฯ ไม่ได้ก าหนดองค์ประกอบ 
                    จึงเสนอองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังนี้ 

   องค์ประกอบ 
  1) อธิการบดี         ประธานกรรมการ 
          2) ประธานสภาอาจารย์       กรรมการ 
  3) ............................................ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน 1   กรรมการ  
  4) ............................................ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน 2  กรรมการ 
  5) ............................................ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน 3  กรรมการ 
  6) ............................................ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน 4  กรรมการ 
  7) ............................................ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 5  กรรมการ 
  8) ............................................ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 6  กรรมการ 



๑๖ 

 
  9) ............................................ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 7  กรรมการ 
  10) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการและเลขานุการ 
  11) ........................................................    ผู้ช่วยเลขานุการ 
     หน้าที ่
  ท าหน้าที่เลือกสรรและรวบรวมข้อมูลของบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบและประกาศหลักเกณฑ์ แล้ว
พิจารณาเสนอบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบลต่อที่ประชุมผู้บริหารกลั่นกรองเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
     ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ 
  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 1 ธันวาคม 2559 
     ค่าตอบแทน 
  คณะกรรมการภายนอก ครั้งละ 1,500 บาท และค่าเดินทางมาราชการ 
  คณะกรรมการภายใน ครั้งละ 1,000  บาท  
  2.2 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
คัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 11 มิถุนายน 2558 และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
(ถ้ามี) 
 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณา 

๑) ใบสรุปเรื่อง 
๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยรางวัลรัตโนบล พ.ศ. 2551 
3) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4) ปฏิทินขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
๓. มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................ .................................. 
................................................................................................ .............................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

      
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล  
        ประจ าปี ๒๕๕9 

____________________________ 
เพ่ือให้การด าเนินการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานของผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบลของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยรางวัลรัตโนบล พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ
มหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 5 เมษายน ๒๕๕9  
จึงแต่งตั้งให้บุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจ าปี ๒๕๕๘ ดังนี้  
  องค์ประกอบ 

๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข   อธิการบดี                    ประธาน 
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก      กรรมการ                         
3. นายชวลิต  องควานิช    ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก     กรรมการ                         

  4 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม   
      คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข      กรรมการ  
  5. รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ   คณบดีคณะบริหารศาสตร์     กรรมการ 
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร   ผู้อ านวยการส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  กรรมการ 

7. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการและเลขานุการ     
8. นางภูษณิศา  นวลสกุล    หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา    ผู้ช่วยเลขานุการ    

   9. นางอรอุมา หล่าบรรเทา   นักวิชาการศึกษา                ผู้ช่วยเลขานุการ 
   อ านาจหน้าที่  
    ให้คณะกรรมการท าหน้าที่เลือกสรรและรวบรวมข้อมูลของบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบและ
ประกาศหลักเกณฑ์ แล้วพิจารณาเสนอบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบลต่อที่ประชุมผู้บริหารพิจารณากลั่นกรอง
เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 1 ธันวาคม 2559 
  ค่าตอบแทน 
    คณะกรรมการภายนอก ครั้งละ 2,000 บาท และค่าเดินทางมาราชการ 
       
     ประกาศ ณ วันที่         พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 



๑๘ 

 
 

 
ที่ ศธ ๐๕๒๙/                         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                ๘๕ ถนนวารินช าราบเดชอุดม 
                ต.เมืองศรีไค อ.วารินช าราบ 
                อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ 
 

          มิถุนายน ๒๕๕๙  
 

เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการและหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญา 
          กิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

เรียน ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์/ รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์/ 
          รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา        
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แต่งตั้งท่านเป็นกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 ความทราบแล้ว นั้น  
   การนี้ มหาวิทยาลัยขอส่ง ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 และเอกสารประกอบการด าเนินงานมาเพ่ือทราบ  ดังนี้ 
   1. ปฏิทินขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
   2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙   
   3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ 
   4. แบบประเมินเพ่ือประกอบการพิจารณาประวัติและผลงาน 
   และขอเชิญประชุมคณะกรรมการเพ่ือชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกสรร  
ในวันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น  เวลา 09.30 น. 
  
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
           ขอแสดงความนับถือ 
            
 
                                                                     
    



๑๙ 

 

       บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา    โทรศัพท์  ๓๑๒๑ 
ที ่ ศธ ๐๕๒๙.๔.๖/     วันที่   มิถุนายน ๒๕๕๙ 
เรื่องค าสั่งแต่งตั้งกรรมการและหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญา 
          กิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 
..................................................................................................................................................................  
เรียน ส าเนาเรียน รองศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์        ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์  นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา   ผูอ้ านวยการส านักวิทย
บริการ  
    ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แต่งตั้งท่านเป็นกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ความทราบแล้ว นั้น  
   การนี้ มหาวิทยาลัยขอส่ง ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และเอกสารประกอบการด าเนินงานมาเพ่ือทราบ  ดังนี้ 
   ๑. ปฏิทินขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
   ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙   
   ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ 
   ๔. แบบประเมินเพ่ือประกอบการพิจารณาประวัติและผลงาน 
   และขอเชิญประชุมคณะกรรมการเพ่ือชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกสรร  
ในวันพุธ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องวารินช าราบ  ชัน้ ๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
    
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
                              (รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์) 
                             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

       บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา    โทรศัพท์  ๓๑๓๑ 
ที ่ ศธ ๐๕๒๙.๔.๖/     วันที่   
เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจ าปี  ๒๕๕๙ 
............................................................................................................................. .............................................. 
เรียน  คณบดี 
 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญคณะ/หน่วยงานเสนอชื่อบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร ที่อุทิศตนเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมหรือมหาวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป เพ่ือเข้ารับรางวัลรัตโนบล ประจ าปี 
๒๕๕๙  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยรางวัลรัตโนบล พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน 
๒๕๕๘ 
 ทั้งนี้ โปรดส่งรายละเอียดเอกสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง ให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
และสามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
                            
           (รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์) 
                             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                                                                         กรรมการและเลขานุการ 
                                                      คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล 
 

 
 

 
 
 



๒๑ 

 

 
แบบประวัติและผลงานบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร 

ประกอบการพิจารณาเลือกสรรให้ได้รับรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
  ประจ าปี  ๒๕๕๙ 
 กรณีบุคคลทั่วไป 

………………………………………. 
 

๑. หน่วยงานที่เสนอชื่อ………………………………………………………………………………………………………………….. 
๒. ข้อมูลของบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร 
  ๒.๑ ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ / สกุล   ............................................................................................ .............................. 
วัน  เดือน  ปี  เกิด ................................................................................................................ . 
ภูมิล าเนา  
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ..................หมู่ที่........ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร.................................. ................ 
ถนน.......................................ต าบล...........................................อ าเภอ................................. 
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์........................................................ .. 
โทรศัพท์..................................โทรสาร................................................................................ 

 
๒.๒ ต าแหน่ง  หน้าที่  หรือ  อาชีพในปัจจุบัน  
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
  ๒.๓.ประวัติการศึกษา/ดูงาน/อบรม 

๑) ระดับประถมศึกษา................................................................................................... ........ 
๒) ระดับมัธยมศึกษา.............................................................................................................  
๓) ระดับอุดมศึกษา............................................................................................................ .... 

ปริญญาตรี.............สาขาวิชา..........................สถาบัน................พ.ศ. …………….. 
ปริญญาโท.............สาขาวิชา..........................สถาบัน................พ.ศ. …………….. 
ปริญญาเอก.............สาขาวิชา..........................สถาบัน................พ.ศ. ……………..   
 

  ๔) การศึกษาดูงาน / การอบรม  (ท้ังในและต่างประเทศ เรียงตามปี พ.ศ.) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง..........   สถาบัน.............   
พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง..........   สถาบัน.............   
พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง..........   สถาบัน.............   

           พ.ศ. ๒๕...... เรื่อง..........   สถาบัน............. 
 



๒๒ 

 
๒.๔ ประวัติการท างาน (เรียงจากปีปัจจุบัน) 
  พ.ศ. ๒๕๕๙  ต าแหน่ง.....  สถาบัน/หน่วยงาน..... 

    พ.ศ. ๒๕๕๘  ต าแหน่ง.....  สถาบัน/หน่วยงาน..... 
    พ.ศ. ๒๕๕๗  ต าแหน่ง.....  สถาบัน/หน่วยงาน..... 
   พ.ศ..............  ต าแหน่ง.....  สถาบัน/หน่วยงาน..... 
 

๒.๕ เครื่องราชอิสริยาภรณ์/รางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ (ระบุถ้ามี) 
   พ.ศ. ๒๕๕๙  ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์/รางวัล 
    พ.ศ. ๒๕๕๘  ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์/รางวัล 
    พ.ศ. ๒๕๕๗ ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์/รางวัล 
   พ.ศ..............  ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์/รางวัล 
 

๓. ผลงานของบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร 
๓.๑ ด้านความส าเร็จอย่างยอดเยี่ยมในวิชาชีพ หรือมีเกียรติคุณดีเด่นจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ หรือ 

ด้านการอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและหรือมหาวิทยาลัย  
๓.๒ การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป 
   

  วิธีการเขียน 
๑) เขียนเชิงบรรยายสรุปให้เห็นผลงานการประสบความส าเร็จหรือเกียรติคุณดีเด่นจนเป็น

ยอมรับหรือการอุทิศตน 
๒) ให้อ้างอิงตามแบบบรรณานุกรม หรือผลงานกิจกรรม  หรือโครงการอ้างอิง (ระบุรายละเอียด) 

   ๓) ให้แนบข้อมูลการน าเสนออิเล็กทรอนิกส์ 
 

๔.บุคคลที่สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้  
๔.๑ ชื่อ –สกุล...............................................................................................................  
๔.๒ ที่อยู่/สถานที่ท างาน.............................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
๔.๓ โทรศัพท์ติดต่อ....................................................................................................... 

            Email................................................................................................................... 
 

 คณะ...................................ได้พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ .................. เมื่อ
วันที่...........................แล้วเหน็ว่าผู้ถูกเสนอชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด   
 

 ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
                    

     (ลงชื่อ)...................................................................... 
ต าแหน่ง คณบดีคณะ........................................... 



๒๓ 

 
หมายเหตุ  

๑. รายการเอกสารที่หน่วยงานต้องน าส่งส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ครบถ้วน ภายในวันที่....   
กรกฎาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๑๑ ชุด ได้แก่ 

๑) แบบประวัติและผลงานบุคคลฯ และไฟล์ภาพถ่าย 
๒) ไฟล์ผลงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เสนอพิจารณา  
๓) ร่างค าประกาศเกียรติคุณ   
๔) เอกสารน าเสนอข้อมูล เช่น ไฟล์น าเสนอ (Power point) วิดีทัศน์ ภายถ่าย หรืออ่ืนๆ   

   5) มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
 

๒.  ให้หน่วยงานที่เสนอชื่อส่งผู้แทนเพ่ือน าเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการเลือกสรรฯ  ด้วย     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 
 

 
ร่าง 

 ค าประกาศเกียรติคุณ 
บุคคล/นิติบุคคล/องค์กร………………………………………………….. 

เพื่อรับรางวัลรัตโนบล 
.................................................. 

 
 สรุปประวัติชีวิต ประวัติการศึกษา และการท างานที่ส าคัญโดยสังเขป เช่น เริ่มท างานที่ไหน ต าแหน่ง 
บอกผลงานที่ท าท่ีเด่น/ส าคัญในชีวิต (fact)  ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง 

 สรุปผลงานที่โดดเด่น    ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รางวัลส าคัญที่ได้รับ    และผลงานที่เป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  ค ากล่าวประกาศเกียรติคุณ/ยกย่องชมเชย เป็นการสรุปผลงานเพื่อมอบรางวัลรัตโนบล ต้องศึกษาและ
อธิบายผลงานให้มีเหตุผล มีน้ าหนัก มีคุณค่า แล้วรวบรวม เรียบเรียงจนตกผลึก น าไปสู่การมอบรางวัลเพื่อการยก
ย่องเชิดชูเกียรติคุณ    โดยเชือ่มโยงกับสิ่งที่กล่าว/ได้ท ามา   ให้เห็นเชิงประจักษ์  
ให้บรรยายสรุปให้ชัดเจนว่าสมควรได้รับรางวัลรัตโนบลตามหลักเกณฑ์อย่างไร (ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ
เอ ๔ ขนาดอักษร ๑๖ p แบบอักษรTH SarabunIT๙) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 
แบบตรวจสอบเอกสาร ประวัติ ผลงานบุคคล/เพื่อรับรางวัลรัตโนบล 

ชื่อ-นามสกุล................................................................................................................................................ 
 

รายการละเอียดข้อมูล เอกสาร  หลักฐาน    มี  ไม่มี  
  

๑.คุณสมบัต ิ เป็นบุคคลที่ 
  ๑.๑ ประสบความส าเร็จอย่างยอดเยี่ยมในวิชาชีพ หรือ 
       มีเกียรติคุณดีเด่นจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ หรือ 
       เป็นผู้ที่อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและหรือมหาวิทยาลัย  

    

  ๑.๒ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป   
๒. ส่งประวัติและผลงาน (ให้ส่งเป็นไฟล์ข้อมูล ให้ครบถ้วน) 
  ๒.๑ แบบประวัติและผลงาน   
  ๒.๒ ภาพถ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ/ไฟล์ภาพ     
  ๒.๓ ร่างประกาศสดุดีเกียรติคุณ ไม่เกิน ๒ หน้าเอ ๔   
  ๒.๔ มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ    
๓. การน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
  ๓.๑ มี Power point /สื่อ /สิ่งพิมพ์ในการน าเสนอ     
  ๓.๒ ชื่อผู้น าเสนอต่อคณะกรรมการ   

 
       ลงชื่อ........................................................................ผู้ตรวจสอบเอกสารของคณะ    
                                         (...................................................................) 
                                          วันที่..................................................... 
 
ฝ่ายเลขานุการรับเรื่องและเอกสารแล้ว  (      ) ครบถ้วน  (      ) ไม่ครบถ้วน .................................................. 
        ลงชื่อ........................................................................ฝ่ายเลขานุการ  
                                           (...................................................................) 
                                                วันที่..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

 
แบบประวัติและผลงานบุคคล/นิติบุคคล/องค์กร 

ประกอบการพิจารณาเลือกสรรให้ได้รับรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
  ประจ าปี  ๒๕๕๙ 

 กรณีนิติบุคคล องค์กร 
………………………………………. 

 
๑. หน่วยงานที่เสนอชื่อ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
๒. ข้อมูลนิติบุคคล/องค์กร 

๒.๑ ชื่อนิติบุคคล/องค์กร................................................................ ..................................................... 
วัน  เดือน  ปี  ที่ก่อตั้ง .................................................................................................. ............... 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ..................หมู่ที่........ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร.................................................. 
ถนน.......................................ต าบล...........................................อ าเภอ............................... .. 
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.......................................................... 
โทรศัพท์..................................โทรสาร...............................อีเมล์........................................ ......... 
๒.๒ วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล/องค์กร  
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ๒.๓ ชื่อผู้แทนหรือเจ้าของนิติบุคคล/องค์กร 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ๒.๔ รางวัลที่ได้รับ (ระบุถ้ามี) 
   พ.ศ. ๒๕๕๙  ชื่อรางวัล 
    พ.ศ. ๒๕๕๘  ชื่อรางวัล 
    พ.ศ. ๒๕๕๗ ชื่อรางวัล 
   พ.ศ..............  ชื่อรางวัล 
 

๓. ผลงานที่เสนอขอ (ย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปี) ให้ส่งผลงานทั้งแบบเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 

๓.๑ ด้านความส าเร็จอย่างยอดเยี่ยมในวิชาชีพ หรือมีเกียรติคุณดีเด่นจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ หรือ 
ด้านการอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและหรือมหาวิทยาลัย และ 

๓.๓ การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป   
  วิธีการเขียน 

๑) เขียนเชิงบรรยายสรุปให้เห็นผลงานการประสบความส าเร็จหรือเกียรติคุณดีเด่นจนเป็นที่ยอมรับหรือ
การอุทิศตน 



๒๗ 

 
๒) ให้อ้างอิงตามแบบบรรณานุกรม หรือผลงานกิจกรรม  หรือโครงการอ้างอิง (ระบุรายละเอียด) 

  ๓) ข้อมูลอ่ืนๆ ประกอบการพิจารณา เช่น วีดิทัศน์ Power point ภาพถ่าย หรืออ่ืนๆ 
 

๔. บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้  
๔.๑ ชื่อ –สกุล...............................................................................................................  
๔.๒ ที่อยู่/สถานที่ท างาน.............................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
๔.๓ โทรศัพท์บ้าน............................................................................. ................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................................................................................................... 
โทรสาร......................................อีเมล์........................................................................... 
  

 
  คณะ...................................ได้พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ .................. เมื่อ
วันที่...........................แล้วเหน็ว่านิติบุคคล/องค์กร........................................มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีผลงานเป็น
ที่ประจักษ์ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด   
 

 ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
                    

     (ลงชื่อ)...................................................................... 
ต าแหน่ง คณบดีคณะ........................................... 

หมายเหตุ  
๑. รายการเอกสารที่หน่วยงานต้องน าส่งฝ่ายเลขานุการ ให้ครบถ้วน ภายในวันที่....   กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

จ านวน ๑๑ ชุด ได้แก่ 
๑) แบบประวัติและผลงานนิติบุคคลและองค์กร และไฟล์ภาพถ่าย 
๒) ไฟล์ผลงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เสนอพิจารณา  
๓) ร่างค าประกาศเกียรติคุณ   
๔) เอกสารน าเสนอข้อมูล เช่น ไฟล์น าเสนอ (Power point) วิดีทัศน์ ภายถ่าย หรืออ่ืนๆ   

   5) มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
 

๒.  ให้หน่วยงานที่เสนอชื่อส่งผู้แทนเพ่ือน าเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการเลือกสรรฯ  ด้วย     
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 
ร่าง 

 ค าประกาศเกียรติคุณ 
นิติบุคคล/องค์กร………………………………………………….. 

เพื่อรับรางวัลรัตโนบล 
.................................................. 

 
 สรุปประวัติผลท างานที่ส าคัญโดยสังเขป ผลงานที่ท าท่ีเด่น/ส าคัญ (fact)  ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง 

 สรุปผลงานที่โดดเด่น    ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รางวัลส าคัญที่ได้รับ    และผลงานที่เป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  ค ากล่าวประกาศเกียรติคุณ/ยกย่องชมเชย เป็นการสรุปผลงานเพื่อมอบรางวัลรัตโนบล ต้องศึกษาและ
อธิบายผลงานให้มีเหตุผล มีน้ าหนัก มีคุณค่า แล้วรวบรวม เรียบเรียงจนตกผลึก น าไปสู่การมอบรางวัลเพื่อการยก
ย่องเชิดชูเกียรติคุณ    โดยเชือ่มโยงกับสิ่งที่กล่าว/ได้ท ามา   ให้เห็นเชิงประจักษ์  
ให้บรรยายสรุปให้ชัดเจนว่าสมควรได้รับรางวัลรัตโนบลตามหลักเกณฑ์อย่างไร (ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ
เอ ๔ ขนาดอักษร ๑๖ p แบบอักษรTH SarabunIT๙) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 
แบบตรวจสอบเอกสาร ประวัติ ผลงาน นิติบุคคล/องค์กรเพื่อรับรางวัลรัตโนบล 

ชื่อ-นามสกุล/บุคคล/นิติบุคคล/องค์กร
................................................................................................................................................ 
 

รายการละเอียดข้อมูล เอกสาร  หลักฐาน    มี  ไม่มี  
  

๑.คุณสมบัต ิ เป็นบุคคล/นิติบุคคล/องค์กรที่ 
   ๑.๑ ประสบความส าเร็จอย่างยอดเยี่ยมในวิชาชีพ หรือ 
       มีเกียรติคุณดีเด่นจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ หรือ 
       เป็นผู้ที่อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและหรือมหาวิทยาลัย  

    

  ๑.๒ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป   
๒. ส่งประวัติและผลงาน (ให้ส่งเป็นไฟล์ข้อมูล ให้ครบถ้วน) 
  ๒.๑ แบบประวัติและผลงานของนิติบุคคล/องค์กร   
  ๒.๒ ภาพถ่าย/ไฟล์ภาพ     
  ๒.๓ ร่างประกาศสดุดีเกียรติคุณ ไม่เกิน ๒ หน้าเอ ๔   
  ๒.๔ มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ    
๓. การน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
 ๓.๑ มี Power point /สื่อ /สิ่งพิมพ์ในการน าเสนอ     
 ๓.๒ ชื่อผู้น าเสนอต่อคณะกรรมการ   

 
       ลงชื่อ........................................................................ผู้ตรวจสอบเอกสารของคณะ    
                                         (...................................................................) 
                                          วันที่..................................................... 
 
ฝ่ายเลขานุการรับเรื่องและเอกสารแล้ว  (      ) ครบถ้วน  (      ) ไม่ครบถ้วน .................................................. 
        ลงชื่อ........................................................................ฝ่ายเลขานุการ 
                                           (...................................................................) 
                                                วันที่..................................................... 
 
 

 
 
 
 



๓๐ 

 
แบบประเมินผลงานผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล   

โดยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประจ าปี ๒๕๕๙  

 
ค าชี้แจง เกณฑ์การพิจารณาผลงาน แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
  ๕  หมายถึง ผลงานดีเยี่ยม   
  ๔  หมายถึง ผลงานดีเด่น  
 ๓  หมายถึง ผลงานดี   
  ๒  หมายถึง ผลงานปานกลาง 
  ๑  หมายถึง ผลงานพอใช้ 
  ทั้งนี้ ผลงานของผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบลต้องได้ค่าการประเมินเฉลี่ยจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองฯ แต่ละคนในระดับ ๔ ขึ้นไป จากจ านวน ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ทั้งหมดที่เข้า
ประชุมในคราวนั้น และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ที่เข้าประชุมต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะ
ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อไป 
บุคคล/นิติบุคคล/องค์กรที่ได้รับการเสนอชื่อ 
 
...................................................................................................................................     
 

ผลงานประกอบเกณฑ์การพิจารณา 
จะต้องมีคุณสมบัติและผลงานอย่างใดหรือหลายอย่าง

ประกอบกัน ดังนี้ 

ระดับเกณฑ์การพิจารณาผลงาน  
           ( กรุณาท าเคร่ืองหมาย √ )  

  
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.เป็นบุคคล/นิติบุคคล/องค์กรที่ประสบความส าเร็จอย่าง 
ยอดเยี่ยมในวิชาชีพ หรือมีเกียรติคุณดีเด่นจนปรากฏเป็นที่
ยอมรับ หรือการอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

     

๒. แบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป        
 

    
รวมคะแนนเฉลี่ย................................. 
                                        

         ลงช่ือ.................................................................................กรรมการ 
      (                                                 ) 
 

 
 
 
 



๓๑ 

 
สรุปการประเมินผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจ าปี ๒๕๕๘ 

 
เกณฑ์การพิจารณา ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควร
ได้รับรางวัลรัตโนบล ข้อ ๕ ผลงานของผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบลต้องได้รับการประเมินจากกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองด้วยค่าคะแนนระดับ ๔ ขึ้นไป จากจ านวน ๒ ใน ๓ ของกรรมการพิจารณากลั่นกรองทั้งหมดที่เข้าประชุม
พิจารณาในคราวนั้น และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองที่เข้าประชุมต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม X คน      จากคณะกรรมการทั้งสิ้น X คน 
 

ชื่อ – สกุล ผู้ได้รับการเสนอชื่อ คะแนนเฉลี่ย  ผลการ
พิจารณา ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

          

          

          

          

          

          

 
ลงชื่อ....................................................................ประธานกรรมการ  

  
 

ลงชื่อ.................................................................................กรรมการ  
  
 

ลงชื่อ.................................................................................กรรมการ  
  
 

ลงชื่อ.................................................................................กรรมการ  
  
   

ลงชื่อ.................................................................................กรรมการ  
  

 
ลงชื่อ.................................................................................กรรมการ 

                                
 

ลงชื่อ..........................................................กรรมการและเลขานุการ 



๓๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

 
(ส าเนา) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย  รางวัลรัตโนบล 

                                                        พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 
         โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงระเบียบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วย โล่รัตโนบล พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 

  อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๑๘ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี พ.ศ. ๒๕๓๓  
  สภำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ในกำรประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ 29 มีนำคม พ.ศ. 2551 จึงวำง ระเบียบ

ไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วย รำงวัลรัตโนบล พ.ศ. 2551” 

  ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วย กำรให้โล่รัตโนบล พ.ศ. 2539 
   บรรดำระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง และประกำศอื่นใดที่วำงไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือท่ีขัดหรือ 

     แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
   “สภำมหำวิทยำลัย”  หมำยถึง  สภำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
   “มหำวิทยำลัย”   หมำยถึง  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
   “คณะกรรมกำร”  หมำยถึง  คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองผู้สมควร 

  ได้รับรำงวัลรัตโนบล 
   “คณะ”   หมำยถึง  คณะ บัณฑิตวิทยำลัย วิทยำลัย สถำบัน  

  ศูนย์ ส ำนัก ส ำนักงำนอธิกำรบดี ศูนย์หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 
   “บุคลำกร”   หมำยถึง  ข้ำรำชกำร พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

  และลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนประจ ำภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
   “รำงวัลรัตโนบล”  หมำยถึง   รำงวัลซึ่งมหำวิทยำลัยจัดท ำข้ึนโดยมีแบบ 

  และสัญลักษณ์ตำมมหำวิทยำลัยก ำหนด 
  ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับกำรพิจำรณำให้ได้รับรำงวัลรัตโนบล ได้แก่ บุคคลหรือ 
นิติบุคคล หรือองค์กรผู้ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงยอดเยี่ยมในวิชำชีพ หรือมีเกียรติคุณดีเด่นจนปรำกฏเป็นที่ยอมรับ
หรือเป็นผู้ที่อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม และหรือมหำวิทยำลัยและเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่บุคคลทั่วไป 

    หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีกำร ที่เป็นผู้สมควรได้รับรำงวัลรัตโนบล ให้ที่ประชุมคณะ
กรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเป็นผู้ก ำหนด โดยให้ท ำเป็นประกำศของมหำวิทยำลัย 



๓๔ 

 
   ส ำหรับบุคลำกรของมหำวิทยำลัยที่มีประวัติดีเด่นหรือมีคุณสมบัติตำมข้อ 5 อำจพิจำรณำเป็นผู้
ได้รับรำงวัลรัตโนบล แม้พ้นจำกต ำแหน่งหน้ำที่ในมหำวิทยำลัยแล้ว 
  ข้อ 6. กำรพิจำรณำให้รำงวัลรัตโนบล ในแต่ละปีกำรศึกษำ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   6.1 คณะพิจำรณำเสนอชื่อ ผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นผู้สมควรได้รับรำงวัลรัตโนบล ตำมที่ก ำหนดไว้
ในข้อ 5 พร้อมแนบรำยละเอียดของคุณสมบัตินั้น ๆ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองและคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ 
   6.2 ให้อธิกำรบดีเป็นผู้น ำรำยชื่อ ผู้ที่สมควรได้รับรำงวัลรัตโนบลเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยเพ่ือ
พิจำรณำอนุมัติ 
  ข้อ 7. หลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมข้อ 6 ไม่ใช้บังคับในกรณีที่สภำมหำวิทยำลัยเห็นสมควรมอบให้บุคคลใด
เป็นกรณีพิเศษ และมหำวิทยำลัยอำจงดกำรให้รำงวัล ถ้ำพิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่มีผู้สมควรจะได้ 
  ข้อ 8. เมื่อมหำวิทยำลัยได้ประกำศชื่อผู้ได้รับรำงวัลประจ ำปีแล้ว ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
  ข้อ  9. ให้อธิกำรบดีเป็นผู้รักษำกำรตำมระเบียบนี้ 
 

     ประกำศ ณ วันที่ 26 เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2551 
 
 
         จอมจิน จันทรสกุล 
       (ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล) 
        นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  
   
 
 
 
           ส าเนาถูกต้อง 
   
      (นางภูษณิศา นวลสกุล) 
นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 
             พิมพ์/ตรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

 



๓๖ 

 

 
 



๓๗ 

 

 
 



๓๘ 

 
ตัวอย่างการเขียนประกาศสดุดี 

 
ค าประกาศเกียรติคุณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ  คงจันทร์ 
รางวัลรัตโนบล ประจ าปี ๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
………………………….. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ คงจันทร์ เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร

บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย จากส านักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา Juris Doctor in Civil Law จาก  Tulane University รัฐลุยเซียน่า  M.S 
(Sociology, Minor Political Science) จาก Fort Hays Kansas State University และ Master of Civil Law 
จาก Tulane University สหรัฐอเมริกา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ คงจันทร์ เริ่มเข้ารับราชการในต าแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖  และระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๑๘ ในสมัยศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย  
อ๊ึงภากรณ์ ด ารงต าแหน่งอธิการบดี   ท่านได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
หลังจากพ้นต าแหน่งท่านได้ปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามล าดับ จนกระท่ังเกษียณอายุราชการ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นช่วงเวลาการก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บรรลือ คงจันทร์ เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก่อตั้งและวางรากฐานทางวิชาการของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยเป็นกรรมการอ านวยการโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์  เป็นกรรมการร่างหลักสูตร เป็นอาจารย์
พิเศษ และเป็นที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ในขณะเดียวกัน  ทั้งยังเป็นผู้ชักน านักวิชาการท่ีมีชื่อเสียงจาก
สถาบันอุดมศึกษาจากส่วนกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากองค์กรวิชาชีพทั้งจากอัยการ ผู้พิพากษาชั้น
ผู้ใหญ่มาสอนที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ส่งผลให้คณะนิติศาสตร์ได้รับการยอมรับจากสังคมและ
วงวิชาการนิติศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ คงจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๑ จนครบวาระในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่านได้ปฏิบัติงานด้วยการทุ่มเทความรู้ความสามารถในการสร้างรากฐานที่
มั่งคงในทางวิชาการเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตัวตามจรรยาบรรณของนักกฎหมาย ทั้งยังถ่ายทอด
ประสบการณ์ องค์ความรู้ต่อนักศึกษาและอาจารย์รุ่นน้องอย่างเต็มความสามารถ  จนส่งผลให้คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลิตบัณฑิตทางกฎหมายที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับของสังคม 
บัณฑิตคณะนิติศาสตร์สามารถสอบไล่ได้ในระดับเนติบัณฑิตจากส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในสมัยที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๕๓) สามารถสอบไล่ได้คะแนนสูงสุดในวิชากฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และในสมัยที่ ๖๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕) สอบไล่ได้ล าดับที่ ๗ ของรุ่นจากจ านวนผู้เข้าสอบนับหมื่นคน  อีกท้ังยัง
สามารถสอบแข่งขันเพ่ือเข้าปฏิบัติงานทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งบริษัทเอกชนได้เป็นจ านวนมาก  ในปี 
๒๕๕๗ บัณฑิตคณะนิติศาสตร์สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการในต าแหน่งอัยการผู้ช่วย และ
ในปี ๒๕๕๘ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดอันดับอยู่ในล าดับที่ ๕ ของประเทศจากการ
ประเมินของ  QS Subject Ranking  Thailand Report  ๒๐๑๕  ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการความวิริยะ
อุตสาหะของผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ คงจันทร์ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ คงจันทร์ เป็นแบบอย่างที่ดี ในความเสียสละและการอุทิศตนเพื่อการพัฒนา

คณะนิติศาสตร์อย่างชัดแจ้งอันจะเห็นได้จาก  ในช่วงเริ่มต้นที่คณะนิติศาสตร์ขาดแคลนหนังสือกฎหมาย  ท่านได้
บริจาคและแสวงหาหนังสือกฎหมายทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจ านวนมากเข้าสู่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ 
ส่งผลให้ในปัจจุบันคณะนิติศาสตร์มีหนังสือมากกว่าสามหมื่นเล่ม จนเป็นต้นแบบห้องสมุดกฎหมายและมีหนังสือ
กฎหมายมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การบริจาคเงินจากค่าตอบแทนการสอนในฐานะอาจารย์พิเศษเพ่ือประเดิมเป็นเงินส าหรับกู้ยืม 
ฉุกเฉินของนักศึกษานิติศาสตร์  และการบริจาคเงินเพ่ือประเดิมเป็นเงินสวัสดิการกู้ยืมฉุกเฉินในยามจ าเป็นของ
บุคลากรคณะนิติศาสตร์  นอกจากนี้ ท่านได้แสดงเจตนารมณ์ในการอุทิศที่ดินส่วนตัวบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยเพ่ือ
การก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าหรืมูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ คงจันทร์ เป็นต้นแบบของการอุทิศตนเพ่ือสังคมและประเทศชาติ  โดยใช้
ความรู้ความความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยทางทะเล กฎหมายการค้า
และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือกให้เป็นประโยชน์ต่อ
กระบวนการยุติรรมของไทย  ทั้งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าคัญต่างๆ เช่น คณะกรรมการ
อนุญาโตตุลาการการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ
ของกระทรวงยุติธรรม ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ที่ปรึกษา
คณะกรรมการสภาทนายความ  คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ ศาสตราจารย์
สมทบของ ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (AIT) SCHOOL OF MANAGEMENT   

จากบทบาทและผลงานดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ คงจันทร์ เป็นผู้มีคุณูปการ
ต่อคณะนิติศาสตร์และต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมทั้งประเทศชาติอย่างอเนกประการ จึงเป็นบุคคลที่สมควร
ได้รับรางวัลรัตโนบลเพ่ือประกาศเกียรติคุณให้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนสืบไป 
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