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(ร่าง) 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณารางวลัโครงการสรรหาบคุคล 

ในกระบวนการยติุธรรมดีเด่นในเขตภาคเหนือ 
 

1.หลกัการและเหตผุล 
 

มูลนิธกิรมหลวงราชบุรดีเิรกฤทธิม์วีตัถุประสงค์ส่งเสรมิสนับสนุนการศกึษา การ
คน้ควา้ และการเผยแพร่วชิากฎหมายในภาคเหนือ ส่งเสรมิและอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมลานนา 
เพื่อร่วมมอืกบัองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่ด าเนินการเกี่ยวข้องกบั
การเมอืง 

จากสภาพสงัคมปจัจุบนัสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทศันคติของคนใน
สงัคมไทยอย่างมาก  โดยสงัคมให้การยกย่องและยอมรบับุคคลที่ประสบความส าเร็จในทาง
อาชพีการงานมากกว่าบุคคลทีม่คีุณธรรมและจรยิธรรมในการด ารงชวีติ   ทัง้น้ี เน่ืองจากสงัคม
ในปจัจุบนัใหค้วามส าคญักบัความเจรญิทางวตัถุภายนอกรา่งกาย และละเลยทีจ่ะใหค้วามส าคญั
กบัความเจรญิกา้วหน้าทางจติใจ ศลีธรรม รวมถงึค าสอนทีด่งีามทางศาสนา  

ดว้ยเหตุขา้งต้น จงึจดัให้มกีารคดัเลอืกบุคคลในกระบวนการยุติธรรมดเีด่นใน
เขตภาคเหนือ ที่พร้อมด้วยคุณธรรม ความซื่อสตัย์สุจรติ และอุทศิตนเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
เป็นแบบอยา่งของบุคคลทีป่ระสบความส าเรจ็ทัง้ในทางโลกและทางธรรม เพื่อใหเ้กดิจติส านึกที่
ดแีละถูกต้อง อนัจะน ามาซึ่งความเขา้ใจในบทบาทและความส าคญัของตนเองในสงัคม รวมถงึ
การประกอบวิชาชีพอย่างมีจริยธรรมและเป็นธรรม ให้สอดคล้องกับค าว่า "ความรู้คู่
คุณธรรม "   โดยไม่หวัน่ ไหวต่ออ านาจใดๆ ที่ เ ข้ามาขัดขวางจิตที่ตั ้งมัน่ ในความ
ถูกต้อง   นอกจากน้ี ยงัก่อใหเ้กดิการขดัเกลาตนเองใหเ้ขา้ใจถงึสภาวะต่างๆ ที่เกดิขึน้ในชวีติ 
อนัจะน ามาซึ่งการมวีถิีการด ารงชวีติที่เหมาะสม และการแก้ปญัหาที่เกิดขึน้ในชวีติได้อย่างมี
ประสทิธภิาพอกีดว้ย   ซึ่งสิง่เหล่าน้ีลว้นเป็นประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม และเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ตลอดจนบุคคลรอบขา้งอย่างแทจ้รงิ  เพื่อเขา้รบัรางวลั บุคคลในกระบวนการยุตธิรรม
ดเีด่นในเขตภาคเหนือ โดยก าหนดใหม้โีครงการสรรหาบุคคลในกระบวนการยุตธิรรมดเีด่นใน
เขตภาคเหนือ เพือ่ยกยอ่งเชดิชแูละประกาศเกยีรตคิุณประจ าปี  
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2.วตัถปุระสงค ์  

2.1 เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลในกระบวนการยุติธรรมดีเด่นในเขตภาคเหนือ ที่
ประสบความส าเรจ็ทัง้ในทางโลกและทางธรรม อนัจะเป็นตวัอยา่งแก่นกักฎหมายทัง้หลาย 

2.2 เพื่อสรรหาและคดัเลอืกบุคคลในกระบวนการยุตธิรรมดเีด่นในเขตภาคเหนือ 
จ านวน 1 คน ในทุกสาขาอาชีพ ให้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลในกระบวนการยุติธรรมในเขต
ภาคเหนือ ทัว่ไป 

2.3 เพื่อปลูกฝงัคุณธรรมและจรยิธรรมในการประกอบวชิาชพีใหแ้ก่นักกฎหมาย
ทัว่ไป 

2.4 เพือ่ปลกูฝงัแนวความคดิและคา่นิยมในการเป็นบุคคลในกระบวนการยตุธิรรม
ในเขตภาคเหนือ ยุคใหม่ที่ใฝ่คุณธรรม และมจีริยธรรมในการประกอบวชิาชีพ โดยไม่ยดึถือ
ความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานเพยีงอยา่งเดยีว 

 

3.คณุสมบติัของบคุคลในกระบวนการยติุธรรมดีเด่นในเขตภาคเหนือ 
3.1 ส าเรจ็การศกึษากฎหมายในระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป 
3.2 มผีลการปฏบิตังิานดา้นบุคคลในกระบวนการยุตธิรรมดเีด่นในเขตภาคเหนือ 

มคีุณภาพเป็นทีเ่ชื่อถอืและเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 
3.3 ไมเ่ป็นผูท้ีม่คีวามประพฤตเิสื่อมเสยี 
 

4. หลกัเกณฑก์ารพิจารณา 
คณะกรรมการมลูนิธกิรมหลวงราชบุรดีเิรกฤทธิ ์จะพจิารณาบุคคลในกระบวนการ

ยตุธิรรมในเขตภาคเหนือ ผูม้คีุณลกัษณะดงัต่อไปน้ีใหไ้ดร้บัรางวลั คอื 
4.1 มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 
4.2 มคีวามรูค้วามสามารถดา้นกฎหมาย และการน าวชิากฎหมายไปใชต้่อสงัคม

อยา่งเป็นผูม้สี านึกดมีจีรยิธรรมและมคีุณธรรม 
4.3 มีความประพฤติ และปฏิบัติตนควรแก่การยกย่องสรรเสริญ และเป็น

แบบอยา่งทีด่ ี
4.4 มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์สามารถใชเ้ป็นตน้แบบในการด าเนินงาน รวมทัง้

ปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
4.5 มผีลงานทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความวริยิะอุตสาหะ ตลอดจนความเสยีสละ 
4.6 มมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ีอุทศิตนเพือ่งาน และท าประโยชน์ใหแ้ก่สงัคม 
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4.7 มีคุณสมบตัิอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่ามเีหตุผล สมควรที่จะได้รบัการ
พจิารณาคดัเลอืกเป็นบุคคลในกระบวนการยตุธิรรมดเีดน่ในเขตภาคเหนือ 
 

5. ขัน้ตอนการด าเนินการคดัเลือก 
5.1 ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกไปยงักลุ่มบุคคล

ทีเ่กี่ยวขอ้งทุกวงการในเขตภาคเหนือ เพื่อรวบรวมและคดัเลอืกบุคคลและส่งใหค้ณะกรรมการ
โครงการสรรหาบุคคลในกระบวนการยตุธิรรมดเีดน่ในเขตภาคเหนือ พจิารณา 

5.2 คณะกรรมการโครงการสรรหาบุคคลในกระบวนการยุติธรรมดีเด่นในเขต
ภาคเหนือ พจิารณาคดัเลอืกบุคคลในกระบวนการยตุธิรรมดเีดน่ 

5.3 มูลนิธกิรมหลวงราชบุรดีเิรกฤทธิ ์ประกาศผลการพจิารณาคดัเลอืกบุคคลใน
กระบวนการยตุธิรรมดเีดน่ 
6. การพจิารณาตดัสนิ 
  การพจิารณาตดัสนิบุคคลในกระบวนการยุตธิรรมดเีด่น ทีส่มควรจะไดร้บัรางวลั
มูลนิธิกรมหลวงราชบุรดีิเรกฤทธิ ์อยู่ในความรบัผดิชอบของคณะกรรมการโครงการสรรหา
บุคคลในกระบวนการยุตธิรรมดเีด่นในเขตภาคเหนือ  ทัง้น้ี  ผลการตดัสนิของคณะกรรมการให้
ถอืเป็นทีสุ่ด 
  

7.รางวลั 
รางวลัประกอบด้วยรางวลั เขม็ และโล่ประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธกิรมหลวง

ราชบุรดีเิรกฤทธิ ์จ านวน 1 รางวลั 
 

8. ก าหนดการมอบรางวลั 
  ในวนัที ่7 เดอืน สงิหาคม ของทุกปี 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
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แบบเสนอรายช่ือกระบวนการยติุธรรมดีเด่นในเขตภาคเหนือ 

ในวชิาชีพนกักฎหมาย 

ค าแนะน าในการกรอก 

 1.  โปรดกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น หากท่านท่ีวา่งเวน้ไวใ้หไ้ม่เพียงพอ โปรดเขียนเพ่ิมเติมเป็นเอกสารแนบ 

 2.  โปรดแนบหลกัฐาน หรือส าเนาหลกัฐานประกอบ เช่น หนงัสือรับรอง หนงัสือตอบขอบคุณ รายงานการ       
      ประชุม หลกัฐาน อ่ืน ๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ข่าวลงหนงัสือพิมพ ์ผลงานจริง ซีดี 
 

1.     ช่ือ นามสกลุ (นาย นาง นางสาว).............................................................................................................................. 
        (ภาษาองักฤษ).................................................................................................................................................... 
2.   วนั/เดือน/ปีเกิด.......................................................................................................................................................... 
3.   วฒิุการศึกษา 
   ระดบัปริญญาตรี ช่ือวฒิุ...............................................................................วชิาเอก...................................... 
  สถาบนัการศึกษา.............................................................................พ.ศ.ท่ีส าเร็จการศึกษา................ 
 ระดบัปริญญาโท ช่ือวฒิุ...............................................................................วชิาเอก...................................... 
  สถาบนัการศึกษา.............................................................................พ.ศ.ท่ีส าเร็จการศึกษา................ 
 ระดบัปริญญาเอก ช่ือวฒิุ...............................................................................วชิาเอก...................................... 
  สถาบนัการศึกษา.............................................................................พ.ศ.ท่ีส าเร็จการศึกษา................ 
 ...................................................................................................................................................................... 
4.   ต  าแหน่งปัจจุบนั....................................................................................................................................................... 
5.   ต าแหน่งทางวชิาการ(ถา้มี)........................................................ต  าแหน่งทางบริหาร(ถา้มี)....................................... 
6.   สถานท่ีท างาน ช่ือหน่วยงาน.....................................................................ถนน................................... 
      ต าบล................................อ าเภอ.....................................จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย.์...........................                                                             
   โทรศพัท.์..............................................โทรสาร.................................................E-mail......................................... 
7.   สถานท่ีอยูเ่ลขท่ี....................................หมู่บา้น.....................................................ถนน........................................... 
   ต าบล..................................อ าเภอ....................................จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย.์...........................                                                             
   โทรศพัท.์................................................โทรสาร.................................................E-mail....................................... 
8.   สาขาวชิาท่ีเช่ียวชาญ.................................................................................................................................................. 
9.  ขอ้มูลผลงาน (หากเนือ้ทีเ่ว้นไว้ให้ไม่เพยีงพอ โปรดเขียนเพิม่เตมิเป็นเอกสารแนบ) 
  9.1  ผลงานทางวชิาการ (เอกสารประกอบการสอน ต ารา หนงัสือ งานวจิยับทความทางวชิาการส่ิงประดิษฐ ์หรือ    
 ผลงานทางวชิาการลกัษณะอ่ืน ๆ ) โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน  

   ............................................................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................................................... 
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 9.2   ผลงานดา้นกฎหมาย (โปรดระบุ ผลงานเด่น) 
            ......................................................................................................................................................................... 
            ......................................................................................................................................................................... 
                  ......................................................................................................................................................................... 
                  ......................................................................................................................................................................... 
                  ......................................................................................................................................................................... 
                  ......................................................................................................................................................................... 
                  ......................................................................................................................................................................... 
                  ......................................................................................................................................................................... 
 

  9.3   ผลดา้นการด าเนินงานบริหาร  โปรดระบุช่ือต าแหน่ง  สถาบนั  ปีท่ีด ารงต าแหน่ง  สถาบนั ป่ีท่ีด ารงต าแหน่ง  
            ผลงานเด่นในช่วงด ารงต าแหน่ง    
            ......................................................................................................................................................................... 
            ......................................................................................................................................................................... 
                  ......................................................................................................................................................................... 
                  ......................................................................................................................................................................... 
                  ......................................................................................................................................................................... 
                  ......................................................................................................................................................................... 
                  ......................................................................................................................................................................... 
                  ......................................................................................................................................................................... 
10.   เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ีไดรั้บ.................................................................................................................................... 
11.  การไดรั้บการประกาศเกียรติคุณหรือรางวลัเกียรติยศต่าง ๆ (โปรดระบุรางวลัและรายช่ือสถาบนัหรือหน่วยงานท่ี 

  ประกาศเกียรติคุณหรือใหร้างวลัและปีท่ีไดรั้บรางวลั).............................................................................................. 
  .................................................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................................................................. 
12. โปรดสรุป  ผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจกัษ ์สมควรไดรั้บการเสนอเป็นบุคคลดีเด่นในวชีาชีพ ความยาวไม่เกิน 15 บรรทดั 

  .................................................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................................................................. 
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  .................................................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................................................................. 
  รายละเอยีดผู้เสนอ (หน่วยงาน) 
13. ช่ือ (หวัหนา้หน่วยงาน)............................................................................................................................................. 
  ต าแหน่ง...................................................................................ช่ือหน่วยงาน............................................................ 
  สถานท่ีติดต่อ เลขท่ี .................................ถนน.................................ต  าบล........................อ าเภอ............................ 
  จงัหวดั......................................โทรศพัท.์....................................โทรสาร..........................E-mail........................ 
 

14. เอกสารประกอบเสนอ 
      ผลงานทางวชิาการ จ านวน…......รายการ          หนงัสือรับรอง ใบประกาศเกียรติคุณ จ านวน...........ฉบบั  

      หนงัสือตอบขอบคุณ  จ านวน........ฉบบั             ข่าวหนงัสือพิมพ ์ จ านวน.............                  .......รายการ    
     ภาพถ่าย จ านวน.......................ภาพ                    ซีดี  จ านวน...............แผน่ (โปรดสรุปรายละเอียดในซีดี)   
          ........................................................................................................................................................................... 
             ........................................................................................................................................................................... 
          ........................................................................................................................................................................... 
             ........................................................................................................................................................................... 
                ........................................................................................................................................................................... 
 อ่ืน ๆ ถา้มี โปรดระบุ........................................................................................................................................... 
        ............................................................................................................................................................................ 

            ........................................................................................................................................................................... 
        ........................................................................................................................................................................... 

               ........................................................................................................................................................................... 
        ........................................................................................................................................................................... 
 

  ขา้พเจา้ผูเ้สนอขอรับรองวา่รายงานท่ีเสนอถูกตอ้งตามความเป็นจริง  และไดต้รวจสอบเอกสารแลว้วา่ตรงกบั
หลกัเกณฑก์ารสรรหาบุคคลในกระบวนการยติุธรรมดีเด่นในเขตภาคเหนือ 
 

        ลงช่ือ................................................................... 
         (.....................................................) 
        วนัท่ี.............เดือน.........................พ.ศ................ 
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วิธีการเสนอช่ือบุคคลในกระบวนการ
ยติุธรรมดีเด่นในเขตภาคเหนือ 

 

   

         ขอเชญิชวนหน่วยงานภาครฐั เอกชน ในเขตภาคเหนือตอนบน  ร่วมเสนอชื่อบุคคล
ในกระบวนการยุตธิรรมดเีด่น โดยขอใหจ้ดัท ารายละเอยีดเอกสารแบบพมิพต์ามที่ก าหนด 
ประกอบดว้ยหวัขอ้ 

          ๑. ชื่อผูส้มควรไดร้บัการเสนอชื่อเป็นบุคคลในกระบวนการยตุธิรรมดเีดน่ 

          ๒. ประวตัสิ่วนตวั วนัเดอืนปีเกดิ สถานที่เกดิ บดิามารดา คู่สมรส และภูมลิ าเนา
ปจัจุบนั 

          ๓. ประวตักิารศกึษา และรางวลัทีเ่คยไดร้บั 

          ๔. ประวตักิารรบัราชการ หรอืการท างาน  

          ๕. ประวตักิารอบรม และดงูาน  

          ๖. เกณฑก์ารพจิารณาผูส้มควรไดร้บัรางวลั 

              ๖.๑ มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ  

              ๖.๒ มคีวามรู้ความสามารถด้านกฎหมาย และการน าวชิากฎหมายไปใช้ต่อ
สงัคม เป็นผูม้สี านึกด ีมจีรยิธรรม และมคีุณธรรม 

              ๖.๓ มีความประพฤติและปฏิบตัิตนควรแก่การยกย่องสรรเสริญ  และเป็น
แบบอยา่งทีด่ ี

              ๖.๔ มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์สามารถใชเ้ป็นตน้แบบในการด าเนินงาน รวมทัง้
ปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

              ๖.๕ มผีลงานทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความวริยิะอุตสาหะ ตลอดจนความเสยีสละ 

              ๖.๖ มมีนุษยสมัพนัธ์ทีด่ ีอุทศิตนเพื่องาน และท าประโยชน์ใหแ้ก่สงัคม (ขอให้
กรุณาเขยีนรายละเอยีดตามขอ้ ๖.๑ - ๖.๖ โดยอาจจะเสนอรายละเอยีดรวมกนัไดต้ามความ
เหมาะสมหรอืแยกหวัขอ้กไ็ด)้ 
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              ๖.๗ ความคดิเหน็อื่น ๆ ของผูเ้สนอ 

           ๗. ผูเ้สนอ (ระบุผูเ้สนอเป็นหน่วยงาน) 

  

ขัน้ตอนการสรรหาคดัเลือกบคุคลใน
กระบวนการยติุธรรมดีเด่นในเขตภาคเหนือ 

 

           ๑. คณะกรรมการโครงการสรรหาบุคคลในกระบวนการยุติธรรมดเีด่นในเขต
ภาคเหนือ ประชาสมัพนัธ ์ประกาศแจง้เชญิชวนใหห้น่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และบุคคล
ทัว่ไปในเขตภาคเหนือตอนบน 

           ๒. คณะกรรมการโครงการสรรหาบุคคลในกระบวนการยุติธรรมดเีด่นในเขต
ภาคเหนือ พจิารณาสรรหาคดัเลอืกบุคคลในกระบวนการยุติธรรมดเีด่นในเขตภาคเหนือ
ตอนบน จากรายชื่อทีเ่สนอโดยหน่วยงาน ตามขอ้ ๑  

            ๓. น าเสนอบุคคลในกระบวนการยุตธิรรมดเีด่นในเขตภาคเหนือตอนบนใหมู้ลนิธิ
กรมหลวงราชบุรีดเิรกฤทธิ ์ประกาศผลการพจิารณาคดัเลือกเป็นบุคคลในกระบวนการ
ยตุธิรรมดเีดน่ในเขตภาคเหนือ ประจ าปี ๒๕๕๔ 
 

ขัน้ตอนการสรรหาคดัเลือกบคุคลใน
กระบวนการยติุธรรมดีเด่นในเขตภาคเหนือ 

 

          สามารถเสนอรายชื่อบุคคลในกระบวนการยุตธิรรมดเีด่นในเขตภาคเหนือตอนบน 
เพือ่รบัรางวลับุคคลในกระบวนการยุตธิรรมดเีด่นในเขตภาคเหนือ ตามแบบพมิพท์ีก่ าหนด         
ไดต้ัง้แต่บดัน้ี จนถงึวนัที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
 

รางวลั 
 

          รางวัลบุคคลในกระบวนการยุติธรรมดีเด่นในเขตภาคเหนือ ประจ าปี ๒๕๕๔ 
จ านวน ๑ รางวลั ประกอบดว้ยรางวลั เขม็ และโล่ประกาศเกยีรตคิุณจากมูลนิธกิรมหลวง
ราชบุรดีเิรกฤทธิ ์
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ก าหนดการรบัรางวลั 
 

          มอบรางวลับุคคลในกระบวนการยุตธิรรมดเีด่นในเขตภาคเหนือ ประจ าปี ๒๕๕๔ 
ในวนัที ่๗ สงิหาคม ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


