
๑ 

 

 

 

 

คูมือ 

การคัดเลือกบุคลากรดีเดน  

สายสนับสนุนวิชาการ (โครงการคนดี คนเดน ศรีราชภัฏ)  

คร้ังที่ ๔  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารบุคคลและนิติการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



๒ 

 

คูมือการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเดน (คนดี คนเดน ศรรีาชภัฏ) ครั้งท่ี 4 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยงานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงาน 

อธิการบดี กำหนดจัดโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดน สายสนับสนุนวิชาการ (คนดี คนเดน ศรีราชภัฏ) ครั้งท่ี 4 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจางประจำ พนักงาน
ราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางชั่วคราว สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซ่ึงถือ
เปนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีมีบทบาทสำคัญตอการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ใหเปนไปตาม
เปาหมาย นโยบาย และพันธกิจ ท้ังดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
และการบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปรียบเสมือนกลไกในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ 
ใหเปนไปในทิศทางท่ีกำหนด โดยมุงสงเสริมใหบุคลากรท่ีมีผลงานโดดเดน และทำคุณประโยชนตอมหาวิทยาลัยฯ 
ไดรับการชมเชย ยกยองเชิดชูเกียรติมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและรูสึกวางานหรือผลของการกระทำนั้น
เกิดความคุมคาและสรางความภาคภูมิใจใหกับตนเอง อีกท้ังยังเปนการรักษาไวซ่ึงบุคลากรท่ีดีมีคุณภาพใหอยูกับ
องคกร สมควรไดรับการเผยแพรเกียรติคุณใหปรากฏเปนแบบอยางในการปฏิบัติตาม และเปนการสงเสริมให
บุคลากร ประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบตามมาตรฐานจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน มีภาพพจนที่ดี 
และสงเสริมภาพลักษณท่ีดีขององคกร  
 

  สำหรับการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเดน (คนดี คนเดน ศรีราชภัฏ) ครั้งท่ี 4 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ไดมีการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการ การกำหนดคุณสมบัติของผูเขารับการ
คัดเลือก ประเภทของกลุมเปาหมาย วิธีการคัดเลือก เพ่ือใหไดบุคลากรดีเดน ท่ีตรงตามวัตถุประสงคของ
โครงการฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

คุณสมบัติของผูเขารับการคัดเลือก 
 

๑. เปนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังนี้ 
 ๑.1 เปนลูกจางประจำ 
 ๑.2 เปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

  ๑.3 เปนพนักงานราชการ 
  ๑.4 เปนลูกจางชั่วคราว 
 ๒. เปนผูมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๓ ป นับถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 
(ไมนับรวมระยะเวลาท่ีศึกษาตอ) 
  ๒.๑ กรณีลาออกจากราชการและกลับเขารับราชการใหม ของบุคลากร ขอ ๑.๑ – ๑.๔ ให
นับรวมระยะเวลาในการปฏิบัติราชการตั้งแตการบรรจุแตงตั้งครั้งแรก 
 ๓. เปนผูไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยูระหวางถูกสอบสวนทางวินัย 
 ๔. เปนผูมีความประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ในการครองตน ครองคน ครองงาน 
จรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และมีผลงานดีเดนสมควรไดรับการยกยอง 
 ๕. เปนผูท่ีไดรับการยอมรบั ยกยอง จากผูรวมงานท้ังตอหนาและลับหลัง 
 ๖. เปนผูมีความประพฤติปฏิบัติงานในหนาท่ีและนอกเหนือจากหนาท่ี สม่ำเสมอ เต็มใจ และ 
มุงผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีปฏิบัติ จนมีผลงานปรากฏเปนประโยชนตอสวนราชการ  

กรณีผลงานของบุคลากรท่ีมีขอจำกัดทางเอกสาร เนื่องจากลักษณะงานจะเปนภาคปฏิบัติใหพิจารณา
จากรปูธรรมของผลงานท่ียอมรับจากผูท่ีเก่ียวของเปนสำคัญ 

7. ไมเคยไดรับการคัดเลือกเปนบุคลากรสายสนับสนุนดีเดนมากอน เวนแตเคยไดรับการคัดเลือก
มาแลวเกิน 5 ป หรือปจจุบันมิไดอยูในกลุมระดับเดิม คณะกรรมการสามารถพิจารณาคัดเลือกไดอีก ถามี
คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑท่ีกำหนด 
 
จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเดน (คนดี คนเดน ศรีราชภัฏ) ครั้งท่ี 4 ประปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แบงเปน ๓ กลุม ดังนี้ 

กลุมท่ี ประเภท จำนวนท่ีคัดเลือก (คน) หมายเหตุ 

๑ กลุมประเภทท่ัวไป ๒  
๒ กลุมประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ๒  
๓ กลุมประเภทวิชาชีพเฉพาะ ๑  

 

การดำเนินการคัดเลือกบุคลการดีเดน 

๑. ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สกลนคร แจงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเดน เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเดนฯ  



๔ 

 

๒. สวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระดับคณะ สำนัก สถาบัน  แตงตั้งคณะ

กรรมการฯ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนวิชาการในสังกัด โดยคัดเลือกในแตละกลุมงาน 

ไมเกินจำนวนที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเดนฯ กำหนด  

    การดำเนินการคัดเลือกของสวนราชการ ระดับคณะ สำนัก สถาบัน ใหเปนดุลยพินิจ 

ของคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเดนของแตละสวนราชการท่ีจะดำเนินการคัดเลือกใหท่ัวถึงและเปนธรรม 

ผลการคัดเลือกของแตละสวนราชการเปนท่ียอมรับ สรางคุณคา คุณภาพแตละสวนราชการเปนสำคัญ สำหรับ

การประเมินใหประเมินตามแบบท่ีคณะกรรมการคัดเลือกบุคลกรดีเดนฯ กำหนด โดยวัดและประเมินตาม

คุณสมบัติของผูเขารับการคัดเลือก ขอท่ี 1 - ๗  และสวนราชการอาจเพ่ิมตัวชี้วัดและเกณฑการพิจารณา

ภายในสวนราชการ ท้ังนี้ตองอยูภายใตขอกำหนดตามคูมือการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนวิชาการ 

ครั้งท่ี 4 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

     จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ท่ีสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยฯ คัดเลือกได ข้ึนอยูกับ

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในแตละกลุมงานรวมกัน ดังนี้ 

จำนวน  (คน) จำนวนท่ีคัดเลือกได (คน) หมายเหตุ 

1 – 30 ไมเกิน 1 กำหนดทุกกลุม 

31  ข้ึนไป ไมเกิน 2 กำหนดทุกกลุม 
 

 ๓. สวนราชการเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีไดรับการคัดเลือกจากสวนราชการ จัดสงไป
ยังงานบริหารบุคคลและนิติการ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเดนฯ พิจารณาคัดเลือกเปน
บุคลากรดีเดนสายสนับสนุนวิชาการ (คนดี คนเดน ศรีราชภัฏ) ครั้งท่ี 4 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 ๔. คณะกรรมคัดเลือกบุคลากรดีเดนฯ พิจารณาจากแบบกรอกประวัติ (แบบ ๒) และแบบประเมิน
การคัดเลือกบุคลากรดีเดนฯ (แบบ ๓) ตามท่ีสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดทำเสนอตอ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดี เดนฯ และอาจกำหนดใหผู ท่ี ไดรับคัดเลือกจากสวนราชการภายใน
มหาวิทยาลัย นำเสนอผลงานตอคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเดนฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯ 
ดวยก็ได ท้ังนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเดนฯ อาจพิจารณาขอมูลท่ีเก่ียวของประกอบการพิจารณาโดย
วิธีอ่ืนดวยก็ได ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเดนฯ 

 

  

 

 

 



๕ 

 

- แจงสวนราชการภายในดำเนิน 

  การคัดเลือก  

 

- แจงบุคลากรในสังกัดจัดทำ 

ประวัติ/ผลงาน 

- แตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือก 

ระดับคณะ สำนัก สถาบัน 

 

- พิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเดน 

- สงผลการคัดเลือกตอคณะกรรมการ 

  คัดเลือกฯ ระดับมหาวิทยาลัยฯ 

 

- พิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเดน 

- รายงานผลการคัดเลือกตออธิการบดีฯ 

- ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเดน 

 

ข้ันตอนการดำเนินการคัดเลือก 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเดน 

(คนดี คนเดน ศรีราชภัฏ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

๒. สวนราชการภายในมหาวิทยาลัยรา ระดับ

คณะ สำนัก สถาบัน 

๓. คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเดน ระดับ

คณะ สำนัก สถาบัน 

 

๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลนคร 
๑. คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเดน      

(คนดี คนเดน ศรีราชภัฏ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

 สกลนคร 



๖ 

 

การสงผลการคัดเลือกบุคลากรดีเดน 
 

 ๑. สวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สงเอกสารการคัดเลือกมายัง งานบริหาร
บุคคลและนิติการ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐ ประกอบดวย ขอมูลผูไดรับการคัดเลือกไมเกินจำนวนท่ีกำหนด โดยจัดทำ 
ลงบนแบบ ๑  แบบ ๒ และแบบ ๓ 

  ๒. รูปถายท่ีติดในแบบ ๑ แบบ ๒ ตองเปนรูปถายดวยชุดสุภาพ หนาตรงไมสวมหมวก และไมใส
แวนตาดำ ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน 
       3. แบบฟอรม แบบรายการคัดเลือกบุคลากรดีเดน (แบบ 1) แบบกรอกประวัติ (แบบ 2) และ
แบบประเมินคัดเลือกบุคลากรดีเดนฯ (แบบ 3) สามารถดาวนโหลดเอกสารไดท่ี http://lps.snru.ac.th  
หัวขอ “ขาวประชาสัมพันธ” 
 
การมอบรางวัลและการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 

 ผูท่ีไดรับการคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน สายสนับสนุนวิชาการ (คนดี คนเดน ศรีราชภัฏ)       
ครั้งท่ี 4 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 จะไดรับรางวัลเพ่ือเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 
 ๑. ไดรับใบประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติ 

 ๒. ไดรับการพิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ 
 
กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีการมอบรางวัล 
 

 การมอบรางวัลบุคลากรดีเดน สายสนับสนุนวิชาการ (คนดี คนเดน ศรีราชภัฏ) ครั้งท่ี 4 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 กำหนดมอบในวันประชุมเปดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สำหรับ
สถานท่ีและกำหนดการท่ีชัดเจน จะแจงใหทราบพรอมประกาศรายชื่อบุคลากรดีเดน (คนดี คนเดน ศรีราชภัฏ)      
ครั้งท่ี 4 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lps.snru.ac.th/


๗ 

 

แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรดีเดน (คนดี คนเดน ศรีราชภัฏ) ครั้งท่ี 4 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สายสนับสนุนวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
หนวยงาน.................................................................................... 

 

กลุมท่ี ๑ กลุมประเภทท่ัวไป 
 

นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................................................... 
เริ่มรับราชการเม่ือวันท่ี ..............เดือน..............................พ.ศ................. 
ปจจุบันดำรงตำแหนง............................................................................... 
สังกัดหนวยงาน......................................................................................... 
วุฒิการศึกษาสูงสุด.................................................................................... 
จากสถาบันการศึกษา................................................................................ 
โทรศัพท................................................................................................... 
อุดมคติในการทำงาน................................................................................ 
................................................................................................................. 

 

กลุมท่ี ๑ กลุมประเภทท่ัวไป 
 

นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................................................... 
เริ่มรับราชการเม่ือวันท่ี ..............เดือน..............................พ.ศ................. 
ปจจุบันดำรงตำแหนง............................................................................... 
สังกัดหนวยงาน......................................................................................... 
วุฒิการศึกษาสูงสุด.................................................................................... 
จากสถาบันการศึกษา................................................................................ 
โทรศัพท................................................................................................... 
อุดมคติในการทำงาน................................................................................ 
................................................................................................................. 

 
 

 
 ลงชื่อ....................................................ผูรับรองเอกสาร 
                                                                       (.......................................................) 

ตำแหนง...................................................... 
     วันท่ี.........../......................./............... 
 
 

หมายเหตุ  ผูรับรองเอกสาร คือ หัวหนาสวนราชการท่ีเจาของประวัติปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน 

 
 

รูปถายส ี

ชุดสุภาพ 

ขนาด ๑.๕ น้ิว 

แบบ ๑ 

 
 

รูปถ่ายสี 

ชุดสุภาพ 

ขนาด ๑.๕ น้ิว 



๘ 

 

 
แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรดีเดน (คนดี คนเดน ศรีราชภัฏ) ครั้งท่ี 4 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

หนวยงาน.................................................................................... 
 

กลุมท่ี ๒ กลุมประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
 

นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................................................... 
เริ่มรับราชการเม่ือวันท่ี ..............เดอืน..............................พ.ศ................. 
ปจจุบันดำรงตำแหนง............................................................................... 
สังกัดหนวยงาน......................................................................................... 
วุฒิการศึกษาสูงสุด.................................................................................... 
จากสถาบันการศึกษา................................................................................ 
โทรศัพท................................................................................................... 
อุดมคติในการทำงาน................................................................................ 
................................................................................................................. 

กลุมท่ี ๒ กลุมประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
 

นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................................................... 
เริ่มรับราชการเม่ือวันท่ี ..............เดือน..............................พ.ศ................. 
ปจจุบันดำรงตำแหนง............................................................................... 
สังกัดหนวยงาน......................................................................................... 
วุฒิการศึกษาสูงสุด.................................................................................... 
จากสถาบันการศึกษา................................................................................ 
โทรศัพท................................................................................................... 
อุดมคติในการทำงาน................................................................................ 
................................................................................................................. 

 
 
 
 ลงชื่อ....................................................ผูรับรองเอกสาร 
                                                                       (.......................................................) 

ตำแหนง...................................................... 
     วันท่ี.........../......................./............... 
 
 

หมายเหตุ  ผูรับรองเอกสาร คือ หัวหนาสวนราชการท่ีเจาของประวัติปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน 

 
 

รูปถายส ี

ชุดสุภาพ 

ขนาด ๑.๕ น้ิว 

 
 

รูปถายส ี

ชุดสุภาพ 

ขนาด ๑.๕ น้ิว 

แบบ ๑ 



๙ 

 

 
แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรดีเดน (คนดี คนเดน ศรีราชภัฏ) ครั้งท่ี 4 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

หนวยงาน.................................................................................... 
 

กลุมท่ี ๓ กลุมประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................................................... 
เริ่มรับราชการเม่ือวันท่ี ..............เดอืน..............................พ.ศ................. 
ปจจุบันดำรงตำแหนง............................................................................... 
สังกัดหนวยงาน......................................................................................... 
วุฒิการศึกษาสูงสุด.................................................................................... 
จากสถาบันการศึกษา................................................................................ 
โทรศัพท................................................................................................... 
อุดมคติในการทำงาน................................................................................ 

 
 
 
 
 ลงชื่อ....................................................ผูรับรองเอกสาร 
                                                                       (.......................................................) 

ตำแหนง...................................................... 
     วันท่ี.........../......................./............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ  ผูรับรองเอกสาร คือ หัวหนาสวนราชการท่ีเจาของประวัติปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน 

 
 

รูปถายส ี

ชุดสุภาพ 

ขนาด ๑.๕ น้ิว 

แบบ ๑ 



๑๐ 

 

แบบกรอกประวัติ 
การคัดเลือกบุคลากรดีเดน (คนดี คนเดน ศรีราชภัฏ) ครัง้ท่ี 4 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
-------------------------------- 

 
สายสนับสนุนวิชาการ   
 

 กลุมท่ี ๑ ประเภทท่ัวไป 

 กลุมท่ี ๒ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 กลุมท่ี ๓ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลสวนตัว 

๑. ชื่อ – สุกล (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ โปรดระบุ)............................................................................................ 

๒. เกิดวันท่ี..................เดือน....................................พ.ศ.......................      อายุ...............................ป  

   สัญชาติ...........................................เชื้อชาติ.........................................นับถือศาสนา....................................... 

๓. ปจจุบันพักอยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี.................ถนน......................................................................... 

   ตำบล/แขวง.....................................................................อำเภอ/เขต............................................................... 

   จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย..................................โทร......................................... 

๔. วุฒิการศึกษาสูงสุด.......................................................................................................................................... 

   จากสถาบันศึกษา.............................................................................................................................................. 
 

ตอนท่ี ๒ ประวัติการทำงาน 

๑. เริ่มปฏิบัติงาน เปน      ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา      ลูกจางประจำ   

      พนักงานมหาวิทยาลัย      พนักงานราชการ         ลูกจางชั่วคราว 

   เม่ือวันท่ี....................เดือน...................................... พ.ศ................................... 

   ตำแหนง.........................................................................สงักัด.......................................................................... 

๒. ปจจุบันปฏิบัติงาน  เปน    ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา      ลูกจางประจำ   

      พนักงานมหาวิทยาลัย      พนักงานราชการ         ลูกจางชั่วคราว 

   เม่ือวันท่ี....................เดือน...................................... พ.ศ.................................. 

   ตำแหนง.........................................................................สงักัด.......................................................................... 

   รวมระยะเวลาปฏิบัติงานนับจนถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖2)...............ป................เดือน.................วัน 

 

 

 

แบบ ๒ 



๑๑ 

 

ตอนท่ี ๓ ผลงานท่ีโดดเดนและเปนท่ีภาคภูมิใจ 
 (ระบุผลงานหรือสิ่งท่ีทานภาคภูมิใจมากท่ีสุดในชีวิตการทำงาน)    
 

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

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

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

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

 
ตอนท่ี ๔ พฤติกรรมการปฏิบัติตน (ระบุพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการครองตน ครองคน ครองงาน  และ
จรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน) 
 

๑. การครองตน  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

๒. การครองคน 

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

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

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

๓. การครองงาน 

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

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

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

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

๔. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน 

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

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

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

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

 

- ๒ - 



๑๒ 

 

 
ตอนท่ี ๕ การมีสวนรวมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/หนวยงานตางๆ   
  (มีจิตสาธารณะสำนึกรับผิดชอบตอสวนรวม การเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เชน รับ-สงเสด็จฯ  
เขารวมพัฒนามหาวิทยาลัย  เขารวมงานกีฬา เขารวมงานวันสำคัญทางศาสนา เขารวมงานประเพณีวัฒนธรรม
ของหนวยงาน ฯลฯ เปนตน) 
 

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

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

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

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

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

 
ตอนท่ี ๖ การวางแผนพัฒนางาน ความกาวหนาในอาชีพ และความใฝฝนในอนาคต) 
  (แนวทางในการพัฒนางาน การพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ  ความใฝฝน  ความมุงม่ัน อุดมการณ
ในการทำงาน และการดำเนินชีวิต ฯลฯ เปนตน) 
 

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

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

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

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

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

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนนี้เปนความจริง 
 
 
              ลงชื่อ............................................................เจาของประวัติ 

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

                                                          ตำแหนง........................................................... 

                                                                    ............../............................/.............. 

 
ลงชื่อ............................................................ผูรับรอง 

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

       ตำแหนง........................................................... 

       ............../........................../.............. 

 
หมายเหตุ  ผูรับรอง คือ ผูบังคับบัญชาท่ีเจาของประวัติปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน 

- ๓ - 



๑๓ 

 

แบบประเมินการคัดเลือกบุคลากรดีเดน สายสนับสนุนวิชาการ (คนดี คนเดน ศรรีาชภฏั) ครั้งท่ี 4 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ชือ่ผูรับการประเมิน.........................................................................ตำแหนง........................................................ 
สังกัด..................................................................................................................................................................... 
คำช้ีแจง  ใหคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประเมินจากประวัติและผลงาน โดยใหคาคะแนนตามรายการ ดังนี้ 

ดีท่ีสุด  = ๕ คะแนน 
ดีมาก  = ๔ คะแนน  
ดี  = ๓ คะแนน   
ปานกลาง = ๒ คะแนน 
พอใช  = ๑ คะแนน  

 

รายการ ดีท่ีสุด ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช 
ก. การครองตน (๒๕ คะแนน) 
(๑) การพ่ึงตนเอง ขยันหม่ันเพียรและความรับผิดชอบ 
(๒) การประหยัดอดออม 
(๓) การรักษาระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
(๔) การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 
(๕) การมีความจงรักษภักดีตอชาติ ศาสนา และ 
     พระมหากษัตริย 

     

ข. การครองคน (๒๕ คะแนน) 
(๑) ความสามารถในการประสานสัมพันธ และสรางความ 
     เขาใจอันดีกับผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน 
     ผูใตบังคับบัญชาและผูมาติดตอ 
(๒) ความสามารถในการรวมงานเปนกลุม สามารถจูงใจให 
     เกิดการยอมรับและใหความรวมมือ 
(๓) ใหบริการแกผูมาติดตองาน ดวยความเสมอภาค  
     แนะนำสิง่ท่ีเปนประโยชน 
(๔) การเปนผูมีความเปนธรรมท้ังตนเองและผูอ่ืน 
(๕) การเสริมสรางความสามัคคี และรวมกิจกรรมของหมู 
     คณะท้ังในและนอกหนวยงาน 

     

ค.การครองงาน (๒๕ คะแนน) 
(๑) ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
(๒) ความรู ความสามารถ ความพึงพอใจในการปฏิบัติตน 
(๓) ความคิดริเริ่ม สรางสรรค และปรับปรุงผลงาน 
(๔) ความพากเพียร ในการทำงาน และมีผลงานเปนท่ีนา 
     พอใจ 
(๕) การคำนึงถึงประโยชนสวนรวมของประชาชน 

     

แบบ ๓ 



๑๔ 

 

รายการ ดีท่ีสุด ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช 
ง. ผลงานดีเดน (๒๕ คะแนน) 

(๑) ผลงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 

(๒) ผลงานดังกลาวเปนประโยชนตอราชการและสังคม 

(๓) เปนผลงานการบริการประชาชนท่ีสามารถใชเปน 

     ตัวอยางแกบุคคลอ่ืนได 

(๔) เปนผลงานท่ีเกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรค 

(๕) เปนผลงานท่ีตองปฏิบัติดวยความเสียสละ วิริยะ  

     อุตสาหะ 

     

รวมคะแนนทุกดาน (๑๐๐ คะแนน)      
  

 
ความเห็นของผูประเมิน 

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

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

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

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

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

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

 
 

(ลงชื่อ)...........................................................ผูประเมิน 
                      (...........................................................) 

         ตำแหนง......................................................... 
                                                                        .............../....................../................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

คำช้ีแจงประกอบการพิจารณา 
ก. การครองตน หมายถึงการมีความประพฤติและปฏิบัติตน ประกอบไปดวยคุณธรรม ควรแกการยกยอง      
    โดยพิจารณาจากองคประกอบคานิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการ ดังนี้  
  ๑. การพ่ึงตนเองขยันหม่ันเพียรและมีความรับผิดชอบ  

๑.๑ มีความวิริยะอุตสาหะในงานหนาท่ีความรับผิดชอบ  
๑.๒ มีความตั้งใจท่ีจะทํางานในหนาท่ีใหไดรับความสําเร็จดวยตนเอง  
๑.๓ มีความอดทนไมยอทอตอปญหาอุปสรรค  
๑.๔ มีความรับผิดชอบตอตนเองครอบครัวและผูอ่ืน  

๒. การประหยัดและเก็บออม  
๒.๑ รูจักใชจายตามควรแหงฐานะ 
๒.๒ รูจักใชทรพัยสนิของทางราชการใหเปนประโยชนและประหยัด  
๒.๓ รูจักมัธยัสถและเก็บออม เพ่ือสรางฐานะตนเองและครอบครัว  
๒.๔ รูจักดูแล บํารุงและรักษาทรัพยสินของตนเองและสวนรวม  

๓. การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย  
๓.๑ เปนผูรักและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายท่ีกําหนดไว  
๓.๒ ประพฤติและปฏิบัติตน อันอาจเปนตัวอยางแกบุคคลอ่ืนโดยท่ัวไป  
๓.๓ เชื่อฟงและใหความเคารพตอผูบังคับบัญชา  
๓.๔ เปนผูตรงตอเวลา  

๔. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา  
๔.๑ ละเวนตอการประพฤติชั่วและไมลุมหลงอบายมุข  
๔.๒ เอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละเห็นแกประโยชน สวนรวม  
๔.๓ มีความซ่ือสัตย สุจริตตอตนเองและผูอ่ืน  
๔.๔มีความเมตตากรุณาโอบออมอารีตอบุคคลอ่ืนโดยท่ัวไป  

๕. การมีความจงรักภักดีตอชาติศาสนาและพระมหากษัตริย 
๕.๑ สงเสริม สนับสนนุระบบประชาธิปไตยและปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการและรัฐบาล  
๕.๒ เขารวมในศาสนากิจและทํานุบํารุงศาสนา  
๕.๓ ปฏิบัติตนเปนพลเมืองด ีเชน ปองกันประเทศ เสียภาษี เคารพกฎหมาย  
๕.๔ มีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย  เชน ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดตีาม   

  พระบรมราโชวาท หรือเขารวมพิธีในโอกาสสําคัญอยางสม่ำเสมอเปนกิจวัตรปกติ เปนตน  
ข. การครองคน หมายถึง การมีความสามารถในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน สามารถจูงใจ ใหเกิดการยอมรับ 
    และใหความรวมมือโดยพิจารณาจากองค ประกอบ ดังตอไปนี ้ 

๑. ความสามารถในการประสานสัมพันธ และสรางความเขาใจอันดีกับผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน 
ผูใตบังคับบัญชา และผูมาติดตองาน  
๑.๑ เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี  
๑.๒ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  
๑.๓ กลาและรับผิดชอบในสิ่งท่ีไดกระทํา  
๑.๔ มีน้ำใจ ชวยเหลือและใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน  



๑๖ 

 

๒. ความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุม สามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับและใหความชวยเหลือ  
๒.๑ ใหความเห็น ปรึกษาและเสนอแนะในงานท่ีตนรับผิดชอบ  
๒.๒ การมีสวนรวมในงานท่ีรับผดิชอบ  
๒.๓ ยอมรับและฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน 
๒.๔ มีความสามารถในการคิดและเสนอเหตุผล  
๒.๕ สามารถปฏิบัติงานเต็มท่ีตามความรูความสามารถ  
๒.๖ เปดโอกาสใหทุกคนรวมแสดงความคิดเห็น  

๓. ใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาคแนะนําส่ิงท่ีเปนประโยชน  
๓.๑ มีความสํานึกและถือเปนหนาท่ีท่ีจะตองใหบริการ  
๓.๒ ชวยเหลือแนะนําในสิ่งท่ีดี ตลอดจนใหขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน  
๓.๓ ใหการบริการดวยความเต็มใจและเสมอภาคกันทุกระดับ  
๓.๔ มีอัธยาศัยดีเปนกันเองและสุภาพตอทุกคน  

๔. การเปนผูมีความเปนธรรมท้ังตอตนเองและตอผูอ่ืน  
๔.๑ ประพฤติและปฏิบัติตรงหลักเกณฑ กฎ ระเบียบ วิธีการท่ีกําหนด  
๔.๒ ถือประโยชน ของทางราชการหรือสวนรวมเปนท่ีตั้ง  
๔.๓ ตัดสิน วินิจฉัย หรือแกปญหาโดยใชเหตุผล  

๕. การเสริมสรางความสามัคคีและรวมกิจกรรมของหมูคณะ ท้ังในและนอกหนวยงาน  
๕.๑ การใหความรวมมือ หรือเขารวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึน  
๕.๒ เสนอแนะขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตองาน  
๕.๓ ใหความสําคัญ ยกยอง หรือใหเกียรติแกผูรวมงาน  

 

ค. การครองงาน หมายถึง การมีความสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีและงานท่ีได รับ มอบหมายอยางดี 
    โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี ้ 

๑. ความรับผิดชอบตอหนาท่ี  
๑.๑ ศึกษาคนควา หาความรู ท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ  
๑.๒ มีความตั้งใจปฏิบัติงานใหไดรับความสําเร็จ  
๑.๓ สนใจและเอาใจใสงานท่ีรบัผิดชอบ  
๑.๔ ปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบและท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ  
๑.๕ ใหความรวมมือและชวยเหลือในการปฏิบัติงาน  

๒. มีความรูความสามารถและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
๒.๑ มีความรู และเขาใจหลักเกณฑ วิธีการระเบียบ กฎ ขอบังคับ มติกฎหมาย และนโยบาย  
๒.๒ มีความสามารถในการนําความรูท่ีมีอยูไปใชในการปกิบัติงานไดเปนอยางดี  
๒.๓ มีความสามารถในการแกปญหาและมีปฏิภาณ ไหวพริบ ในการปฏิบัติงาน  
๒.๔ รักและชอบท่ีจะปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ หรืองานท่ีไดรับมอบหมายดวย 
       ความเต็มใจ  

๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรคและปรับปรงุงาน 
๓.๑ มีความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการแนวทางวิธีการใหมๆ มาใชประโยชนในการ 
      ปฏิบัติงาน  



๑๗ 

 

๓.๒ มีความสามารถในการปรับปรงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
๓.๓ มีความสามารถในการทํางานท่ียาก หรืองานใหมใหสําเร็จเปนผลดี  

๔. ความพากเพียรในการทํางาน และมีผลงานท่ีเปนท่ีนาพอใจ  
๔.๑ มีความกระตือรือรน ตองการท่ีจะปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ  
๔.๒ มีความขยันหม่ันเพียรเสียสละและอุทิศเวลาท่ีใหแกราชการหรืองานท่ีรับผิดชอบ  
๔.๓ ไดรับการยกยองในความสําเร็จของงาน  
๔.๔ สามารถปฏิบัติงานในภาวะท่ีมีขอจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ขาดแคลนวัสดุ 
      อุปกรณหรืออัตรากําลัง เปนตน  

๕. การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมและประชาชน  
๕.๑ การปฏิบัติงานยึดหลักผลประโยชนของสวนรวมและประชาชน  
๕.๒ การดําเนินงานสอดคลองหรือเปนไปตามความตองการของสวนรวมและ ประชาชน  
๕.๓ ใชวัสดุอุปกรณ และสาธารณูปโภคไดอยางประหยัดและเหมาะสม  
๕.๔ รวมมือชวยเหลือและประสานงานระหวางราชการกับประชาชน  

 

ง. ผลงานดีเดน หมายถึง ผลงานดีเดนท่ีไดรบัความนิยม เปนท่ียอมรับและปรากฏผลเดนชัด เชน โลรางวัล 
    เกียรติบัตรและอ่ืนๆ โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี ้ 

๑. ผลงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับหนาท่ีความรับผิดชอบ  
๑.๑ เอาใจใสดูแล การบริการประชาชน  
๑.๒ งานท่ีปฏิบัติสําเร็จดวยความเรียบรอย  
๑.๓ ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็วไมลาชา ทันตามกําหนด  

๒. ผลงานดังกลาวเปนประโยชนตอราชการและสังคม  
๒.๑ เปนผลงานท่ีทางราชการได รับประโยชน  
๒.๒ ประชาชนได รับประโยชน จากผลงานท่ีปฏิบัติงาน  
๒.๓ ใชงบประมาณของทางราชการนอยแตไดรับประโยชนมาก 

๓. เปนผลงานบริการประชาชนท่ีสามารถใชเปนตัวอยางแกบุคคลอ่ืนได  
๓.๑ ผลงานเปนท่ียอมรับนับถือแกบุคคลอ่ืน  
๓.๒ เปนลักษณะผลงานท่ีปรากฏใหเห็นชัดเจน  
๓.๓ บุคคลอ่ืนสามารถนําไปใชเปนตัวอยางได  

๔. เปนผลงานท่ีเกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรค 
๔.๑ มีความคิดริเริ่ม การพัฒนางาน  
๔.๒ มีความคิดริเริ่ม การพัฒนางาน  
๔.๓ ผลการปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาท่ีดีข้ึน  

๕. เปนผลงานท่ีตองปฏิบัติดวยความเสียสละวิริยะอุตสาหะ  
๕.๑ ปฏิบัติงานในเวลาราชการโดยไมบกพรอง  
๕.๒ อุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ  
๕.๓ มีความพากเพียรพยายามในการทํางาน 

 


	คำชี้แจงประกอบการพิจารณา

