
 
 

 

 
ที่ ปขมท. 21 / ว 099   ส ำนักงำนประสำนงำน ปขมท. (ชุดที่ 22) 

  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี 
  181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ต ำบลรูสะมิแล 
  อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี ๙4000 

           9 กันยำยน  2565 
 

เรื่อง  พิจำรณำเสนอรำยชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับกำรยกย่องเป็นบุคลำกรสำยสนับสนุนผู้มีผลงำนดีเด่น 
        แห่งชำติ ปขมท. ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖5 

เรียน  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย/ สถำบัน 
        ประธำนสภำข้ำรำชกำรฯ/ ประธำนสภำพนักงำน/ ประธำนสภำคณำจำรย์และพนักงำน 

สิ่งที่ส่งมำดว้ย 1. ประกำศที่ประชุมสภำข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 
             เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคลำกรสำยสนับสนุนผู้มีผลงำนดีเด่นแห่งชำติ ปขมท. 
             ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖5 
        ๒. แบบเสนอรำยชื่อฯ (แบบ ปขมท. ๑) 
         ๓. แบบเสนอประวัติและผลงำน (แบบ ปขมท. ๒) 

 ด้วยที่ประชุมสภำข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)                 
จะด ำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมี
ผลงำนดี เด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้ อุทิศตนในกำรปฏิบัติ งำน หรือสร้ำงสรรค์ผลงำนอันเป็นประโยชน์ 
แก่สถำบันอุดมศึกษำ สังคม และประเทศชำติในด้ำนต่ำงๆ จ ำนวน ๕ ด้ำน คือ ด้ำนบริกำรดีเด่น ด้ำนบริหำร
ดีเด่น ด้ำนวิชำชีพดีเด่น ด้ำนสร้ำงสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และด้ำนลูกจ้ำงผู้มีผลงำนดีเด่น เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ
เป็นแบบอย่ำงอันดีแก่บุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำสืบไป โดยผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกฯ จะได้รับเข็ม   
ปขมท. ทองค ำ พร้อมเกียรติบัตรในงำนประชุมวิชำกำร ปขมท. ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖6 รวมทั้งจะประชำสัมพันธ์
ให้ไดท้รำบโดยทั่วกัน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ ปขมท. www.council-uast.com และสื่อต่ำง ๆ  
 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรคัดเลือกดังกล่ำวเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ปขมท. จึงขอควำมกรุณำจำก
ท่ำน พิจำรณำเสนอชื่อและประวัติของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีคุณสมบัติตำมประกำศฯ ข้ำงต้น พร้อมจัดท ำ
รำยละเอียดผลงำนของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อตำมแบบที่ส่งมำด้วย โดยให้สแกนเอกสำรทั้งหมดลงใน Flash Drive
พร้อมต้นฉบับจ ำนวนอย่ำงละ ๑ ชุด น ำส่งถึงนำยใหม่ ภูผำ  มหำวิทยำลัยบูรพำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี   
กองแผนงำน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 ภำยในวันที่ 16 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖5 หำกพ้นเวลำที่ก ำหนด   
ถือว่ำมหำวิทยำลัยนั้น ๆ สละสิทธิ์ในกำรเสนอชื่อ โดยถือวันประทับตรำไปรษณีย์เป็นส ำคัญ 
   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำ  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับควำมร่วมมือจำกท่ำนและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่ำงดี และขอขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ 

  
         ขอแสดงควำมนับถือ 

            
                          (นำยเรวัต  รัตนกำญจน์) 
          ประธำนที่ประชุมสภำข้ำรำชกำร พนักงำนและลูกจ้ำง 
                  มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  
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ประกาศที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. 

ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

  เพื่ออนุวัติการตามความในข้อ ๑๐ ของระเบียบที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ 
ปขมท. พ.ศ. ๒๕๖๕ และคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ในคราวประชุมครั้งที่ ๑ 
(๑/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  จึงวางหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการคัดเลือกบุคลากร 
สายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
 

 ๑. คุณสมบัติท่ัวไป 
 ๑.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา 
 ๑.๒ เป็นพนักงานมหาวิทยาลั ย  ตามกฎหมาย ว่ าด้ วยระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย 
ในสถาบันอุดมศึกษา 
 ๑.๓ เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบลูกจ้างมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา 
และ/หรือระเบียบกระทรวงการคลัง 
 ๑.๔ เป็นผู้ทีย่ังไม่เกษียณอายุราชการ ในวันที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก 
 ๑.๕ มีระยะเวลาปฏิบัติราชการต่อเนื่องกัน ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันสุดท้ายที่ก าหนดในการยื่น
ขอรับการคัดเลือก ตามประกาศ ปขมท. 
 ๑.๖ กรณีลาออกจากราชการและกลับเข้ามารับราชการใหม่ ให้เริ่มต้นนับระยะเวลาปฏิบัติราชการ 
ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้ารับราชการใหม่ 
 ๑.๗ กรณีลาออกจากราชการเพ่ือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถนับ
ระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเนื่องได้ 
 ๑.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย 
 ๑.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๑.๑๐ เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เป็นที่
ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม 
 ๑.๑๑ เป็นผู้ได้รับการยอมรับ ยกย่องในสังคม และผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
 ๑.๑๒ เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่ และนอกเหนือหน้าที่สม่ าเสมอ เต็มใจ มีจิตบริการ 
และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ 
 ๑.๑๓ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสูงและมีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่
ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง โดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศ 



2 
 

ทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและประชาชน ทั้งนี้ อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้น
ได้เชิงประจักษ ์
 ๑.๑๔ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใน ปขมท. หรือคณะกรรมการบริหาร ปขมท. หรือคณะกรรมการ
คัดเลือก หรือคณะอนุกรรมการคัดเลือก ตามระเบียบประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๑.๑๕ ไม่เป็นผู้เคยได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นจาก ปขมท.เว้นแต่จะเป็นการ
เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นในด้านที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลเมื่อพ้น
ก าหนดห้าปี นับจากวันที่ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นจาก ปขมท.ครั้งก่อน  
 

 ๒. คุณสมบัติเฉพาะ 
 ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. นอกจากจะมี
คุณสมบัติทั่ ว ไป  ตามข้อ  ๑ ของร ะ เบ ียบที ่ป ร ะช ุม สภ าข ้า ร า ชก า รและล ูก จ ้า ง มห า ว ิท ย าล ัย 
แห่งประเทศไทย (ปขมท.) ว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
แล้ว จะต้องมีคุณสมบัติในแต่ละด้านที่ได้รับการเสนอ เป็นที่ประจักษ์อย่างเด่นชัด โดยมีผลงานเป็นรูปธรรม 
ที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความช านาญการหรือเชี่ยวชาญที่ดีเด่น 
และเป็นประโยชน์ในวงกว้างสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ อย่างน้อย ๑ ผลงาน 
 ทั้งนี้ บุคลากรสายสนับสนุน หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน  
ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา และ
ลูกจ้างของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมิได้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ หรือไม่ได้มีภาระงานประจ าในการสอน  
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

 ๓. การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก 
 ในการด าเนินการเพ่ือเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน โดยสภาข้าราชการ/ 
สภาคณาจารย์/สภาอาจารย์และพนักงาน/สภาพนักงาน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นของมหาวิทยาลัย ในกรณ ี
ที่ไม่มีสภาดังกล่าวข้างต้น ให้มหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรอง และเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัด 
ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะด้าน ตามที่ก าหนดในข้อ ๑ และข้อ ๒ ด้านละไม่เกิน ๑ คน พร้อมทั้ง
จัดท ารายละเอียดประวัติและผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อพร้อมความเห็นของหน่วยงาน เสนอต่อประธาน
คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบที่แนบ
ท้ายประกาศนี้ โดยส่งถึง นายใหม่ ภูผา มหาวิทยาลัยบูรพา กองแผนงาน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 
20131 ภายในวันที่ 16  ธันวาคม ๒๕๖๕ หากพ้นเวลาที่ก าหนด ถือว่ามหาวิทยาลัยนั้นๆ สละสิทธิ์ในการ
เสนอชื่อ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
   

 ๔. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 ๔.๑ หัวข้อที่ต้องพิจารณา 
  ๔.๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๑ 
  ๔.๑.๒  คุณสมบัติเฉพาะ ตามข้อ ๒ 
  ๔.๑.๓  ประวัติ ตามแบบ ๒ ตอนที่ ๑ 
  ๔.๑.๔  ผลงาน ตามแบบ ๒ ตอนที่ ๒ 
  ๔.๑.๕ คุณสมบัติเฉพาะด้าน (ดูเพ่ิมเติมในภาคผนวก) 
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 ๔.๒ หัวข้อที่อาจพิจารณาเพ่ิมเติม 
  ๔.๒.๑ สอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้บริการ 
  ๔.๒.๒ สังเกตการปฏิบัติงาน 
  ๔.๒.๓ เชิญมาให้ข้อมูล 
 
 ๕. เกณฑ์การตัดสิน 

 ๕.๑ ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ พิจารณากลั่นกรอง เพ่ือหาบุคคลที่เหมาะสมจากรายชื่อที่ได้รับจากการเสนอชื่อ ตามข้อ ๓ 

 การพิจารณากลั่นกรองเพ่ือหาบุคคลที่เหมาะสมให้คณะกรรมการคัดเลือก หรือคณะอนุกรรมการ
คัดเลือกก าหนดวิธีการตามที่เห็นสมควร แล้วคัดเลือกให้ได้บุคคลที่สมควรเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงาน
ดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ในแต่ละด้าน ด้านละ ๑ คน 
 ๕.๒ การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก หรือคณะอนุกรรมการคัดเลือกต้องมีผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่า
สองในสามของคณะกรรมการคัดเลือก หรือคณะอนุกรรมการคัดเลือก จงึจะครบองค์ประชุม 
 ๕.๓ คณะกรรมการคัดเลือก หรือคณะอนุกรรมการคัดเลือก อาจด าเนินการหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมโดยวิธีการสัมภาษณ์พร้อมด้วยประวัติ ผลงาน ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
ทั้งหมด หรือเฉพาะบุคคลที่กลั่นกรองคัดเลือกไว้แล้ว หรือหาข้อมูลจากบุคคลแวดล้อม หรือด้วยวิธีอ่ืนใดที่
โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการคัดเลือก หรือคณะอนุกรรมการคัดเลือก
เห็นสมควร 
 ให้น ารายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.  แต่ละ
ด้านเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ปขมท. เพื่อให้ความเห็นชอบ และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 ๕.๔ ที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)จะประกาศ 
และเผยแพร่รายชื ่อผู ้ได ้ร ับการคัดเล ือก  ตามข้อ ๓ ให้เป็นที ่ทราบโดยทั ่วกันผ่าน เว็บไซต์ ปขมท. 
www.council-uast.com และสื่อต่างๆ และจะมอบรางวัลเข็มทองค า ปขมท. พร้อมเกียรติบัตร ในการประชุม
วิชาการ ปขมท.ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

 

   ประกาศ  ณ วันที่  12  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

    
                (นายเรวัต  รัตนกาญจน์) 
        ประธานที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง 
               มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  
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ภาคผนวก 
(ก) 

 

๑. แนวทางการพิจารณาในการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านบริการ 
 ด้านบริการ หมายถึง เป็นผู้ที่อาศัยความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ความ
ตั้งใจในการปฏิบัติงาน ทุ่มเทและเสียสละ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการให้บริการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย การออกนอกพ้ืนที่บริการชุมชน หรือการบริการช่วยเหลือรับใช้ท้องถิ่นและสังคมให้เกิดผล
กระทบในทางที่ดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัดในวงกว้าง ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม และประเทศชาติ 
 ๑.๑ ผลงานด้านบริการ 
 ๑.๒ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑.๓ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  
 ๑.๔ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการให้บริการ 
 ๑.๕ จิตส านึกในการให้บริการ 
 ๑.๖ ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ทุ่มเทและเสียสละ 
 ๑.๗ คุณภาพ และปริมาณงาน 
 ๑.๘ มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริการ  
 ๑.๙ อ่ืนๆ 
 

๒. แนวทางการพิจารณาในการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านบริหาร 
 ด้านบริหาร หมายถึง เป็นผู้ที่ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาการบริหารงาน 
มีความสามารถในการจูงใจคน สร้างความสามัคคีในองค์กร 
 ๒.๑ ผลงานด้านการบริหารงานในต าแหน่ง 
 ๒.๒ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาการบริหารงาน 
 ๒.๓ สามารถแก้ไขปัญหาในการบริหาร 
 ๒.๔ มีการปรับตัวแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
 ๒.๕ มีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและรับผิดชอบงาน 
 ๒.๖ มีความสามารถในการจูงใจคน 
 ๒.๗ มีมนุษยสัมพันธ์ 
 ๒.๘ สร้างความสามัคคีในองค์กร 
 ๒.๙ มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหาร 
 ๒.๑๐ อ่ืน ๆ 
 
๓. แนวทางการพิจารณาในการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาชีพ 
 ด้านวิชาชีพ หมายถึง เป็นผู้ที่ ผลงานด้านวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ อาศัยความรู้ความช านาญ เชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ๓.๑ มีผลงานด้านวิชาชีพที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพของ
ต าแหน่งนั้น ๆ จนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน องค์กร หรือสังคม อย่างเป็นที่ประจักษ์และต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
ผลงานเช่นว่านั้นอาจจัดอยู่ในรูปของบทความ งานวิจัย งานวิเคราะห์ หนังสือ ต า รา วัสดุอุปกรณ์สื่อโสต 
เครื่องมือ อุปกรณ์ ผลงานทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม แบบแปลน งานสร้างสรรค์ทางดุริยางค์ศิลป์ นาฏศิลป์ 
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ผลงานทางวิชาการในรูปแบบอ่ืน หรือเอกสารที่มีค าอธิบายหรือค าชี้แจงที่มีรายละเอียดสภาพการณ์ก่อนการ
พัฒนาหรือปรับปรุง กระบวนการที่ให้เกิดการพัฒนาหรือปรับปรุง ความรู้และความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว การประเมินผลลัพธ์
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความรู้หรือความเชี่ยวชาญจากสาขาวิชาชีพในต าแหน่ง และแนวทางการติดตาม
และธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดข้ึนให้คงอยู่ต่อไป  
 ๓.๒ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 
 ๓.๓ พัฒนาศักยภาพตนเองอยู่ตลอดเวลา 
 ๓.๔ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 ๓.๕ อ่ืนๆ 
 
๔. แนวทางการพิจารณาในการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 นวัตกรรม หมายถึง ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้น และจัดท าหรือสร้างขึ้นใหม่ พัฒนาหรือปรับปรุง
ใหม่ให้ดีขึ้น จนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางและหรือ
สามารถประยุกต์ใช้เพื่อการขยายผลได้ในเชิงพาณิชย์ 
 ๔.๑ คุณลักษณะของนวัตกรรม 
 ๔.๒ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ๔.๓ คุ้มค่ากับต้นทุนการผลิต 
 ๔.๔ ผลิตจากวัสดุที่หาง่ายราคาเหมาะสม 
 ๔.๕ ใช้งานได้จริงและปลอดภัยในการใช้งาน 
 ๔.๖ มีการน าไปใช้ในหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง และหรือเหมาะสมส าหรับการ

ขยายผลในเชิงพาณิชย์ 
 ๔.๗ ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๘ คู่มือหรือค าแนะน าการใช้งานเหมาะสม ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ประมาณการ

ต้นทุนการผลิต แบบและรายการวัสดุ ข้อแนะน าในการใช้งาน ข้อควรระวัง และการบ ารุงรักษา 
 ๔.๙ อ่ืนๆ 
 
๕. แนวทางการพิจารณาในการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านลูกจ้าง 
 ลูกจ้าง หมายถึง ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างงบรายได้ หรือที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่มหาวิทยาลัย/
สถาบัน ก าหนด ที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภททั่วไป (วุฒิที่บรรจุต่ ากว่าระดับปริญญาตรี) ที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย/สถาบัน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
 ๕.๑ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นผลงานที่อาศัยความรู้ความช านาญ 
 ๕.๒ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 
 ๕.๓ ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ทุ่มเทและเสียสละ 
 ๕.๔ อ่ืนๆ 



 

แบบ ปขมท. ๑ 

แบบเสนอรายชื่อบคุลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาต ิปขมท. 

ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๖๕ 

สังกัด (มหาวทิยาลัย/สถาบัน) …………………………………………………………… 

ด้านบริการดีเดน่       นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................................................ 

 อายุ ............... ปี          อายุการปฏิบัติงาน ............. ปี  

 วุฒิการศกึษาสงูสุด ............................................................................................................................. 

 จากสถาบันการศึกษา .......................................................................................................................... 

 ปัจจุบันด ารงต าแหนง่ .......................................................................................................................... 

 สถานที่ท างาน ..................................................................................................................................... 

 โทร ........................................... E-mail.............................................................................................. 
 

ด้านบริหารดีเด่น         นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................................................ 

 อายุ ............... ปี          อายุการปฏิบัติงาน ............. ปี  

 วุฒิการศกึษาสงูสุด ............................................................................................................................. 

 จากสถาบันการศึกษา .......................................................................................................................... 

 ปัจจุบันด ารงต าแหนง่ .......................................................................................................................... 

 สถานที่ท างาน ..................................................................................................................................... 

 โทร ........................................... E-mail.............................................................................................. 
 

ด้านวชิาชีพดีเด่น        นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................................................ 

 อายุ ............... ปี          อายุการปฏิบัติงาน ............. ปี  

 วุฒิการศกึษาสงูสุด ............................................................................................................................. 

 จากสถาบันการศึกษา .......................................................................................................................... 

 ปัจจุบันด ารงต าแหนง่ .......................................................................................................................... 

 สถานที่ท างาน ..................................................................................................................................... 

 โทร ........................................... E-mail............................................................................................... 
 

ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น 

                             นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................................................ 

 อายุ ............... ปี          อายุการปฏิบัติงาน ............. ปี  

 วุฒิการศกึษาสงูสุด ............................................................................................................................. 

 จากสถาบันการศึกษา .......................................................................................................................... 

 ปัจจุบันด ารงต าแหนง่ .......................................................................................................................... 

 สถานที่ท างาน ..................................................................................................................................... 

 โทร ........................................... E-mail............................................................................................. 
 

ลูกจ้างผู้มผีลงานดีเด่น นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................................... 

 อายุ ............... ปี          อายุการปฏิบัติงาน ............. ปี  

 วุฒิการศกึษาสงูสุด ............................................................................................................................. 

 จากสถาบันการศึกษา .......................................................................................................................... 

 ปัจจุบันด ารงต าแหนง่ .......................................................................................................................... 

 สถานที่ท างาน ..................................................................................................................................... 

 โทร ........................................... E-mail............................................................................................. 

 

ลงชื่อ …………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………………….…………………………. 

ต าแหน่ง ……………………………………..…………….… ต าแหน่ง …………………………….………………..……………… 

(ประธานสภาข้าราชการฯ หรือเรยีกชื่ออย่างอื่น ตามประกาศข้อ ๓) (อธิการบดี) 

วันท่ี…………/…………….......………/………………… วันท่ี…………/…………….......………/………………… 
 

หมายเหตุ  ขอความอนุเคราะห์จัดพมิพ์ข้อมูลประวัติ ทัง้ ๔ กลุม่ ให้อยู่ภายในหน้าเดียวกัน 

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว 

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว 

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว 

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว 

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว 



 

 

 

-๒- 

แบบ ปขมท.๒ 

 

แบบเสนอประวัติและผลงาน 

ในการคดัเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.  

ประจ าปพีุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ด้าน ……………….........................…… 

เสนอต่อคณะกรรมการคดัเลอืกบุคลากรสายสนบัสนนุผู้มผีลงานดเีดน่แหง่ชาต ิปขมท. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ตอนที่  ๑ 
 

ประวัตสิ่วนตวั 

๑)  ชื่อ – สกุล .............................................................................................................................................................. 

๒)  เกิดวันท่ี ............... เดอืน ........................................ พ.ศ. .................... อายุ ............ ปี  

๓)  สถานภาพครอบครัว    โสด    สมรส    หมา้ย 

๔)  คู่สมรส ชื่อ – สกุล .................................................................................................................................................. 

 มบุีตร ……… คน      ชาย ……… คน      หญิง ……… คน 

๕)  ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขท่ี ……….................หมูท่ี่ ....... ถนน .................................................................................... 

  ต าบล/แขวง ................................... อ าเภอ/เขต .................................... จงัหวัด ..................................................... 

  รหัสไปรษณีย์ …………………..………โทรศัพท์ .................................. มอืถอื ....................................................... 

๖)  สถานท่ีท างานในปัจจุบัน 

 ต าแหนง่ ............................................................... ระดับ ........................... งาน .................................................... 

 กอง/ส่วนงาน/กลุ่มงาน……………………………คณะ/วทิยาลัย/สถาบัน/ศูนย/์ส านัก.…………..…………............ ..... 

 มหาวทิยาลัย/สถาบัน………………………..................................ต าบล/แขวง .................ใ....................................... 

 อ าเภอ/เขต …………………………………… จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์ ................................. 

 โทรศัพท์ ....................................... โทรสาร ………...…………….…….. E-mail..................................................... 

๗)  วุฒกิารศึกษา  

 พ.ศ. ............... วุฒกิารศึกษา ..................................................สถาบันการศึกษา ……............................................. 

 พ.ศ. ............... วุฒกิารศึกษา ..................................................สถาบันการศึกษา ……............................................. 

      พ.ศ. ............... วุฒกิารศึกษา ..................................................สถาบันการศึกษา ……............................................. 

๘)  ประวัตกิารฝึกอบรม/ดูงาน  

      พ.ศ. ............... ฝึกอบรม/ดูงาน ........................................................ สถานที่ ......................................................... 

      พ.ศ. ............... ฝึกอบรม/ดูงาน ........................................................ สถานที่ ......................................................... 

      พ.ศ. ............... ฝึกอบรม/ดูงาน ........................................................ สถานที่ ......................................................... 

๙) ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญพเิศษ  

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

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

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

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

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

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

ตดิรูปถ่าย

ขนาด ๑ นิ้ว 

   



 

 

-๓- 
 

ตอนที่  ๒ 
 

ประวัตกิารท างาน 

๑. เร่ิมปฏบัิตงิานเมื่อวันที………เดอืน ……………… พ.ศ. …………ต าแหนง่…………………………………………… สังกัด 

.....................……………………………………….…………………………………. 

๒. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง …………………………………………… ระดับ…………......…………………….…  

รวมเวลาปฏบัิตงิาน (นับถึง ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ) ปี 

๓. ผลงานหรือการปฏบัิตงิานท่ีได้รับการยกย่องวา่ดีเด่นและเป็นท่ียอมรับ นับยอ้นหลัง ๓ ปี 

(นับถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) พร้อมแนบผลงาน 

 

เรื่อง/ผลงาน ปีที่ส าเร็จ ปีที่ตพีิมพ ์
% ของผลงาน 

ที่ท า 
เอกสารอา้งองิ หมายเหต ุ

      

      

      

 

ตอนที่  ๓  

 

ผลงานดีเด่นและภาคภูมใิจ (ระบุผลงานดีเด่นเป็นท่ียอมรับปรากฏผลเด่นชัด และเป็นประโยชนใ์นวงกวา้งตามล าดับ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างตน้นีเ้ป็นความจริง 

 

                                                                  (ลงช่ือ) ......................................................... เจ้าของประวัติ 

                                                                              (.................................................) 

                                                                  ต าแหนง่ .............................................................. 

                                                      วันท่ี ………… / ……………......…....... /………………. 

 



 

 

๔ 

 

ตอนที่  ๔  

 

ความคดิเห็นผู้บงัคับบัญชา (ผู้บังคับบัญชาช้ันตน้) 

 ความเห็นเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มผีลงานดเีด่น ดงันี้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 ลงช่ือ ......…………………………………….ผู้รับรอง 

  (..............………..………..……………….) 

 ต าแหนง่...…………………………………………… 

 วันท่ี ………… / ……………...... /………….. 

 

ความคดิเห็นผู้บงัคับบัญชา (ผู้บังคับบัญชาระดับถัดขึ้นไป) 

 ความเห็นเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มผีลงานดเีด่น ดงันี้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 ลงช่ือ ......……………………………………….ผู้รับรอง 

  (..............………..………..……………….) 

 ต าแหนง่ .......…………………………………………… 

 วันท่ี ………… / ……………...... /………….. 

 

หมายเหตุ     (๑)     ผู้บังคับบัญชาช้ันตน้ หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตัง้แตร่ะดับหัวหน้าภาควชิา ผู้อ านวยการกอง 

        หัวหน้าฝ่าย หัวหนา้ส านักงาน หรือเทียบเท่า 

           (๒)    ผู้บังคับบัญชาระดับถัดขึ้นไป หมายถึง คณบดี หัวหน้าสว่นงาน หรือเทียบเท่า 


