ประกาศ
ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 19
ฉบับที่ 1/2561
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจาปี พ.ศ. 2560
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย /สถาบั น ต่ า ง ๆ ได้ เ สนอรายชื่ อ พร้ อ มประวั ติ แ ละผลงานของบุ ค ลากร
สายสนับสนุนเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น แห่งชาติ ปขมท. ประจาปี
พ.ศ. 2560 เพื่อ ยกย่ องเชิ ดชู เกี ย รติ ใ ห้ เป็ นบุ คลากรสายสนั บสนุ นผู้ มีผ ลงานดีเ ด่น แห่ ง ชาติ ใ นด้ านต่า ง ๆ
ประกอบด้ว ย ด้ านบริ การดีเด่น ด้านบริ ห ารดี เด่น ด้านวิช าชี พ ดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และ
ลูกจ้างดีเด่น แล้วนั้น
คณะกรรมการคัดเลื อกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น แห่งชาติ ปขมท. ประจาปี พ.ศ.
2560 ได้ ดาเนิ น การคั ดเลื อ กตามประกาศฯ เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ และวิ ธีการคั ดเลื อ กบุ คลากรสายสนับ สนุ น
ผู้มีผลงานดีเด่นแห่ งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2560 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ปขมท. ชุ ด ที่ 19 ครั้ ง ที่ 2/2561 เมื่ อ วั น ที่ 24 มี น าคม 2561 เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง ขอประกาศ
ผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับ สนุนผู้มีผลงานดีเด่น แห่งชาติ และรางวัลเกียรติยศ ปขมท. ประจาปี พ.ศ.
2560 ดังนี้
1. ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ด้านบริการ ได้แก่
นางผ่องศรี เสียมไหม
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สังกัด งานกิจการและบริการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2. ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ด้านบริหาร ได้แก่
ดร. หรรษา เทียนทอง
ต าแหน่ ง หั ว หน้ า ฝ่ า ยการพยาบาล และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
รองผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
สังกัด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ด้านวิชาชีพ

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

4. ลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ได้แก่
นายปรีชา สุขสวัสดิ์
ตาแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
สังกัด ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-25. รางวัลเกียรติยศ ด้านบริการ ได้แก่
นางบังอร สัตยวณิช
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ส่วนงานบริการพยาบาล
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
6. รางวัลเกียรติยศ ด้านบริหาร ได้แก่
นางสาวกนกรัตน์ นาคหฤทัย
ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร
สังกัด คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7. รางวัลเกียรติยศ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้แก่
นายสมศักดิ์ ปามึก
ตาแหน่ง วิศวกรชานาญการ
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โดย ปขมท. จะจัด พิธ ีม อบรางวัล เข็ม ทองคา พร้อ มเกีย รติบัต รให้แ ก่บุค ลากรสายสนับ สนุน
ผู้มีผ ลงานดีเ ด่น แห่งชาติ และมอบเกีย รติบัติให้แก่บุคลากรสายสนับ สนุน ที่ได้รับรางวัล เกีย รติยศ ปขมท.
ประจาปี พ.ศ. 2560 ในงานประชุมวิชาการ ปขมท. ประจาปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายคมกริช ชนะศรี)
ประธานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 19

