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ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจำปี 256๔ 
........................................................................... ................................................................ .... 

โดยที่มหาวิทยาลัยทักษิณเห็นสมควรส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณบุคลากรสายสนับสนุน 
ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรสายสนับสนุนภายใน
มหาวิทยาลัยทักษิณ และประพฤติตนดีงามเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง สมควรยกย่องเป็นบุคลากรดีเด่น    
สายสนับสนุน เพ่ือให้การดำเนินงานเกิดสัมฤทธิ์ผล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551  ประกอบประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง 
มอบอำนาจและมอบหมายหน้าที่ ให้แก่นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณและอธิก ารบดี ฉบับลงวันที่  20 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 และจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย 
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร
ดีเด่นสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี ๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังนี้     

ข้อ 1  ในประกาศนี้   
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยทักษิณ  
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  
“คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อมูลเพ่ือคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

เป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
“บุคลากรสายสนับสนุน” หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ เป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ข้าราชการ และลูกจ้าง  

ข้อ 2  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
(1)  เป็นบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์
(2)  มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีระยะเวลาสามปีย้อนหลังเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ 90 
(3) เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณหรือทางวินัย หรืออยู่ระหว่างสอบจรรยาบรรณหรือ

สอบสวนทางวินัย รวมถึงไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการ
ดำเนินคดีอาญาในศาล เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(4) เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ 3  จำนวนของบุคลากรดีเด่น  
จำนวนผู้ ที่ ได้ รับการคัด เลื อกเป็ นบุ คลากรดี เด่ นสายสนับสนุน  ขึ้น อยู่ กับดุล พินิ จ                  

ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการเห็นว่าไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนที่เหมาะสมควรแก่การยกย่อง   
เชิดชูเกียรติจะไม่เสนอรายชื่อผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนก็ได้    

 

ข้อ 4  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ  
(1) ด้านบริการ  
(2) ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม  
สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน จะได้รับรางวัลเป็นเกียรติบัตร 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 

ข้อ 5  วิธีดำเนินการคัดเลือก  
(1) การดำเนินการเสนอชื่อ สามารถเสนอรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือเข้ารับ             

การพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ได้ 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้   
(1.1) ส่วนงานหรือต้นสังกัดดำเนินการคัดเลือกด้านละ 1 รายชื่อ เพ่ือเสนอไปยัง        

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
(1.2) บุคลากรสายสนับสนุนสามารถเสนอรายชื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืนที่มีความเหมาะสม

ด้านละ 1 รายชื่อ ไปยังสภาคณาจารย์และพนักงาน เพ่ือให้สภาคณาจารย์และพนักงานดำเนินการคัดเลือก 
ด้านละ 1 รายชื่อ เสนอไปยังฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    

(2) คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน  ทั้ งนี้  อาจแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการ เพ่ือทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น
สายสนับสนุน เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป  

  

ข้อ 6  เกณฑ์การพิจารณา  
 

องค์ประกอบที่ 1 การปฏิบัติงาน ความชำนาญในงาน และผลงาน (50 คะแนน) 
(1) ด้านบริการ  

(1.1)  เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
ด้านการบริการที่ด ี 

(1.2)  มีความตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติงานด้านบริการด้วยหัวใจของการ
ให้บริการทีดี่ 

(1.3)  มีความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ โดยมีผลงานเชิงประจักษ์ หรือใช้นวัตกรรม  
ในการให้บริการทีด่ีทำให้สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ 

(1.4)  มีผลงานหรือผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานสูงในหน้าที่หรืองานด้านบริการที่ได้รับ
มอบหมาย 

(1.5)  มีผลการปฏิบัติงานสูงด้านการบริการที่ดี โดยปฏิบัติงานได้เป็นสำเร็จอย่าง          
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   นอกจากนี้ ให้พิจารณาจากผลงานและผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานสูงด้านบริการที่ได้รับ    
การยอมรับ โดยเป็นผลงานจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือความเพียรพยายามในการประดิษฐ์คิด ค้น
พัฒนาการให้บริการที่ดี ซึ่งอาจจัดทำเป็นคู่มือสนับสนุนการบริการ คู่มือการให้บริการ บทความวิชาการ       
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ด้านการบริการ บทความวิจัยด้านการบริการ หนังสือหรือตำราด้านการบริการ การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์
หรือสื่อโสตเพ่ือการบริการ เป็นต้น โดยผลงานต้องแสดงให้เห็นถึงการใช้ความรู้ในงานด้านการบริการ           
เพ่ือนำไปใช้พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการทำงานด้านการบริการที่ดีได้ ทั้งนี้ ผลงานที่ทำให้ได้รับรางวัลอ่ืน ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ไม่ควรนำมาใช้เพื่อขอรับการพิจารณารางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนด้านบริการ   

(2) ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(2.1) มีความสามารถ ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
(2.2) มีความตั้งใจ ทุ่มเท และเสียสละในการปฏิบัติงานโดยมีความพยายามในการนำ

นวัตกรรมมาใช้ในการทำงานในหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 
(2.3) มีความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ มีการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือ 

ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานทำให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลการปฏิบัติงานสูงและมีคุณภาพ 
(2.4) มีผลงานหรือผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานสูงจากการปฏิบัติงานในหน้าที่หรืองาน    

ที่ได้รับมอบหมาย 
(2.5) ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมมีคุณค่าหรือมีความคุ้มค่าโดยเป็นที่ยอมรับและ

หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง หรือผลงานสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือการขยายผล 
ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยผลงานต้องปราศจากการละเมดิสิทธิ ลิขสิทธิ์ และเสรีภาพของบุคคลอื่น  

นอกจากนี้ ให้พิจารณาจากประเภทของนวัตกรรม ผลงานและผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานสูง
เชิงนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับ โดยเป็นผลงานที่มาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือความเพียรพยายาม      
ในการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาของเก่าที่มีอยู่แล้วโดยจัดทำขึ้นใหม่หรือสร้างขึ้นใหม่ พัฒนาหรือปรับปรุงสิ่งใหม่    
ที่ดีกว่าเดิม การต่อยอดจากสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วโดยนำมาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับโอกาสและ
สภาวการณ์ทำให้ได้กระบวนการทำงานใหม่ การบริการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรูปแบบของธุรกิจใหม่ ๆ  
เป็นต้น ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ไม่ควรนำมาใช้เพ่ือขอรับการพิจารณารางวัล
บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 

  องค์ประกอบที่ 2 คุณธรรมและจริยธรรม (30 คะแนน)  
(1) มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต รู้รักสามัคคี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได ้ไม่กระทำการใด ๆ อันจะนำไปสู่การเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย        
(2) ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานหรือผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ถูกต้องตาม

ครรลองคลองธรรม     
(3) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และ          

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบของทางราชการหรือมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด รวมถึงจารีตประเพณีที่ได้รับการยอมรั บและปฏิบัติ
โดยชอบธรรม    

 

องค์ประกอบที่ 3 การยึดประโยชน์ส่วนรวม (20 คะแนน) 
(1) มีจิตสาธารณะในการทำงานเพื่อส่วนรวม   
(2) มีผลงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมเชิงประจักษ์ในการสร้างประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ชุมชน 

หรือส่วนรวม   
(3) มีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย   
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(4) ดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยและทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า  
โดยระมัดระวังมใิห้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง   

ข้อ 7  เกณฑ์การประเมิน   
ในการพิจารณาบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนทั้ง 2 ด้าน ต้องถูกประเมินทั้ง 3 องค์ประกอบ 

ตามเกณฑ์การพิจารณาเพ่ือให้ได้คะแนนประเมินผลตามข้อ 7 (1) – (3) และต้องมีคะแนนในภาพรวมที่ได้   
จากการประเมินบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนทั้ง 2 ด้าน ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน จึงได้รับการพิจารณาคัดเลือก
เป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน   

(1) องค์ประกอบที ่1 การปฏิบัติงาน ความชำนาญในงาน และผลงาน ต้องได้รับการพิจารณา 
โดยมีเกณฑ์คะแนนผ่านไม่ต่ำกว่า 46 คะแนน 

(2) องค์ประกอบที่ 2 คุณธรรมจริยธรรม ต้องได้รับการพิจารณา โดยมีเกณฑ์คะแนนผ่าน 
ไม่ต่ำกว่า 27 คะแนน  

(3) องค์ประกอบที่ 3 การยึดประโยชน์ส่วนรวม ต้องได้รับการพิจารณา โดยมีเกณฑ์คะแนน
ผ่านไม่ต่ำกว่า 17 คะแนน  

 

ข้อ 8  เอกสารประกอบการพิจารณา  
แบบฟอร์มเสนอชื่อเป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 256๔ จำนวน 1 ชุด   
 

ข้อ 9  การพิจารณาและการประกาศผล  
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน จะพิจารณาตัดสินตามเกณฑ์ 

การคัดเลือกที่กำหนด และดำเนินการจัดทำประกาศผลการคัดเลือก เพ่ือแจ้งให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย    
ได้รับทราบต่อไป ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด หากภายหลังพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
ขาดคุณสมบัติหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม คณะกรรมการจะมีการประกาศเพิกถอนรางวัล  

    

ข้อ 10 ปฏิทินดำเนินการ  
๒๖ กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 256๕  ดำเนินการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง  

       หลัก เกณ ฑ์ และวิธีการคัด เลื อกบุ คลากรดี เด่นสาย 
       สนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 256๔ 
   ๒ พฤษภาคม พ.ศ. 256๕           แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
       และวิ ธี ก ารคั ด เลื อกบุ คล ากรดี เด่ น ส ายสนั บ สนุ น  
       มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 256๔ 
    ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. 256๕            วันสุดท้ายของการเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน  
 ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. 256๕  เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  
 ๑ – ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. 256๕   คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณา 
        ดำเนินการ   

27 สิงหาคม พ.ศ. 256๕   คณะอนุกรรมการเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณา       
๑ กันยายน พ.ศ. 256๕    ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน  
      ประจำปี 256๔   

 
หมายเหตุ : ปฏิทินดำเนินการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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ข้อ 11 ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือ
คำสั่ง เพื่อวางหลักเกณฑ์การปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้   

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการมีอำนาจตีความและ
วินิจฉัย คำวินิจฉัยให้เป็นที่สุด  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่      เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256๕ 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชำนิ) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

  ประธานคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย 

๖



 
 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น  

ประจำปี 256๔ 
องค์ประกอบที่ 1   

 
เกณฑ์คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การปฏิบัติงาน ความชำนาญในงาน และผลงาน (50 คะแนน) 

 (พอใช้) 
1 – 20 
 คะแนน 

(ดี) 
21 – 35  
คะแนน 

(ดีมาก) 
36 - 45  
คะแนน 

(ดีเด่น) 
46 - 50 
คะแนน 

       
1) ด้านบริการ แนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

(1.1)  เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านการบริการที่ดี  
(1.2)  มีความตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติงานด้านบริการด้วยหัวใจของการให้บริการที่ดี 

           (1.3)  มีความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ โดยมีผลงานเชิงประจักษ์ หรือใช้นวัตกรรมในการให้บริการที่ดีทำให้สามารถ
ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ 

(1.4)  มีผลงานหรือผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานสูงในหน้าที่หรืองานด้านบริการที่ได้รับมอบหมาย 
(1.5)  มีผลการปฏิบัติงานสูงด้านการบริการที่ดี โดยปฏิบัติงานได้เป็นสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
          นอกจากนี้ ให้พิจารณาจากผลงานและผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานสูงด้านบริการที่ได้รับการยอมรับ  โดยเป็นผลงานจาก
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือความเพียรพยายามในการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาการให้บริการที่ดี ซึ่งอาจจัดทำเป็นคู่มือสนับสนุนการ
บริการ คู่มือการให้บริการ บทความวิชาการด้านการบริการ บทความวิจัยด้านการบริการ หนังสือหรือตำราด้านการบริการ การ
พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์หรือสื่อโสตเพ่ือการบริการ เป็นต้น โดยผลงานต้องแสดงให้เห็นถึงการใช้ความรู้ในงานด้านการบริการเพ่ือ
นำไปใช้พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการทำงานด้านการบริการที่ดีได้ ทั้งนี้ ผลงานที่ทำให้ได้รับรางวัลอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
แล้ว ไม่ควรนำมาใช้เพื่อขอรับการพิจารณารางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนด้านบริการ   

 

    

เอกสารแนบท้าย 2 



 
 

เกณฑ์คะแนน 
องค์ประกอบที่ 1 การปฏิบัติงาน ความชำนาญในงาน และผลงาน (50 คะแนน) 

 (พอใช้) 
1 – 20 
 คะแนน 

(ดี) 
21 – 35  
คะแนน 

(ดีมาก) 
36 - 45  
คะแนน 

(ดีเด่น) 
46 - 50 
คะแนน 

  
    2) ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม แนวทางการพิจารณา ดังนี้  
               (2.1) มีความสามารถ ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
       (2.2) ความตั้งใจ ทุ่มเท และเสียสละในการปฏิบัติงานโดยมีความพยายามในการนำนวัตกรรมมาใช้ในการทำงานใน
หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 
               (2.3) มีความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ มีการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลการปฏิบัติงานสูงและมีคุณภาพ 
               (2.4) มีผลงานหรือผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานสูงจากการปฏิบัติงานในหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
               (2.5) ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมมีคุณค่าหรือมีความคุ้มค่าโดยเป็นที่ยอมรับและหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง หรือผลงานสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือการขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้ โดยผลงานต้องปราศจากการละเมิดสิทธิ 
ลิขสิทธิ์ และเสรีภาพของบุคคลอื่น  
               นอกจากนี้ ให้พิจารณาจากประเภทของนวัตกรรม ผลงานและผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานสูงเชิงนวัตกรรมที่ได้รับการ
ยอมรับ โดยเป็นผลงานที่มาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือความเพียรพยายามในการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาของเก่าที่มีอยู่แล้ว
โดยจัดทำขึ้นใหม่หรือสร้างขึ้นใหม่ พัฒนาหรือปรับปรุงสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม การต่อยอดจากสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วโดยนำมาปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับโอกาสและสภาวการณ์ทำให้ได้กระบวนการทำงานใหม่ การบริการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรูปแบบ
ของธุรกิจใหม่ ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ไม่ควรนำมาใช้เพ่ือขอรับการพิจารณารางวัล
บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 

    

 
 
 
 
 
 



 
องค์ประกอบที่ 2   

เกณฑ์คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2 คุณธรรมและจริยธรรม (30 คะแนน) 

 (พอใช้) 
1 – 10 
 คะแนน 

(ดี) 
11 – 20  
คะแนน 

(ดีมาก) 
21 - 26  
คะแนน 

(ดีเด่น) 
27 - 30 
คะแนน 

          
(1) มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต รู้รักสามัคคี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ไม่กระทำการใด ๆ อันจะนำไปสู่การเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย        
(2) ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานหรือผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ถูกต้องตามครรลองคลอง
ธรรม     
(3) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของทาง
ราชการหรือมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด รวมถึงจารีตประเพณีท่ีได้รับการยอมรับและปฏิบัติโดยชอบธรรม    
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
องค์ประกอบที่ 3   

เกณฑ์คะแนน 
องค์ประกอบที่ 3 การยึดประโยชน์ส่วนรวม (20 คะแนน) 

 (พอใช้) 
1 – 5 

 คะแนน 

(ดี) 
6 – 10  
คะแนน 

(ดีมาก) 
11 - 16  
คะแนน 

(ดีเด่น) 
17 - 20 
คะแนน 

 
(1) มีจิตสาธารณะในการทำงานเพ่ือส่วนรวม   
(2) มีผลงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมเชิงประจักษ์ในการสร้างประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ชุมชน หรือส่วนรวม   
(3) มีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย   
(4) ดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยและทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลือง
เยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง   

  

    

 
หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2563 ต้องได้คะแนนผลการประเมินเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน



 

 



 
 

แบบฟอร์มเสนอชื่อเป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน  
ประจำปีการศึกษา 256๔  

************************************* 

1. รายละเอียดของผู้เสนอ (เสนอโดยส่วนงาน/สภาคณาจารย์/เสนอด้วยตนเอง) 
(    ) เสนอโดยตนเอง 
(    ) เสนอโดยส่วนงาน.............................................................................................................................. ................. 
(    ) เสนอโดยสภาคณาจารย์และพนักงาน................................................................................................................ 

                   โทรศัพท์.............................................โทรสาร..........................................……...............………......………………. 
2. รายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

           2.1 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)........................................................นามสกุล.........................................อายุ.............ป ี
สังกัด คณะ/สถาบัน/สำนัก/วิทยาลัย/ฝ่าย/งาน.................................................................................................. 
โทรศัพท์.............................................โทรสาร.....................................E-mail………………....…………………………. 

     ระดับการศึกษาสูงสุด.................................. สาขา/คณะวิชา.................................................................. ............ 
     ตำแหน่งงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ..................................................................................................................... 
2.2 ประวัติการทำงาน 

2.2.1 ได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเมื่อ วันที่..........เดือน.....................ปี พ.ศ……………........ 
2.2.2 เป็นบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยทักษิณมาแล้ว   จำนวน............................ปี  
และปัจจุบันยังคงปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงาน/ฝ่าย................................................ คณะ....................................... 
2.2.3 คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีย้อนหลัง ๓ ปี  
 
 
 
 
 

 
 

     

 

    2.2.4 ประวัติการทำงานโดยสังเขป (ปี พ.ศ./ตำแหน่งหน้าที่/แสดงรายละเอียดเป็นช่วง) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ปีการศึกษา ผลการประเมินประจำปขีอง  
ฝ่ายงาน/คณะฯ 

ผลการประเมินอ่ืน ๆ  
ประจำปี (ถ้ามี) 

2563   
2562   
2561   
ค่าเฉลี่ย   

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน 
   
   
   
   
   
   
   

เอกสารแนบท้าย 1 
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2.3 ประวัติการศึกษา (เรียงจากสูงสุด) 
 
 
 
 
 

 
 

    2.4 ประวัติการศึกษาดูงาน (ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน) 
 

วัน เดือน ปี การศึกษาดูงาน หมายเหตุ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
    3. ผลงานที่แสดงถึงความสามารถ ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญในหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
       (5 ปีย้อนหลัง)* 

 
 

ประเภท 
ผลงาน 

 
ชื่อผลงาน 

ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับการยอมรับ  
หมาย
เหตุ 

นำไปใช้ใน 
การ

ปฏิบัติงาน  
ในหน้าที่ 

นำไปใช้ในระดับ
หน่วยงาน/

คณะ/สถาบัน 

นำไปใช้ใน
ชุมชน/สังคม 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

   

ระดับการศึกษา สถาบันที่ศึกษา ปีท่ีจบการศึกษา 
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          * หากมีข้อมูลมากให้จัดพิมพ์เป็นเอกสารแนบ 
 

4. ผลงานหรือผลสำเร็จของงานซึ่งอาจจัดทำเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ได้แก่ คู่มือ บทความวิชาการ 
ผลงานวิจัย หรือ  

    ผลงานวิจัยที่เผยแพร่แล้ว สื่อโสต และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น ผลงานต้องได้รับการยอมรับโดยมีความ
เกี่ยวข้อง 

    กับผลการปฏิบัติงานสูงด้านบริการ/ด้านวิชาชีพ/ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม (ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)* 
 
 
คู่ มือ บทความวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานวิจัย สื่อโสต และเครื่องมืออุปกรณ์   
ที่เผยแพร่แล้ว 

 
เผยแพร่ปี พ.ศ. 

  
  
  
  
  
  
  
  

          * หากมีข้อมูลและรายละเอียดจำนวนมากสามารถจัดพิมพ์เป็นเอกสารแนบได้ 
 
ตอนที่ 2  
 
คำชี้แจง ให้ท่านนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงผลงานและผลการปฏิบัติงานสูงใน 
           รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามประเภทของบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมตัวอย่าง 
           ประกอบ  

1) องค์ประกอบที่ 1  การปฏิบัติงาน ความชำนาญในงาน และผลงาน  
1.1) ด้านบริการ  

            ผลงานและผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานสูงด้านบริการที่ได้รับการยอมรับ โดยเป็นผลงานจากความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์หรือความเพียรพยายามในการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาการให้บริการที่ดี ซึ่งอาจจัดทำเป็นคู่มือสนับสนุนการบริการ 
คู่มือการให้บริการ บทความวิชาการด้านการบริการ บทความวิจัยด้านการบริการ หนังสือหรือตำราด้านการบริการ  
การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์หรือสื่อโสตเพ่ือการบริการ เป็นต้น โดยผลงานต้องแสดงให้เห็นถึงการใช้ความรู้ในงานด้านการ
บริการเพ่ือนำไปใช้พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการทำงานด้านการบริการที่ดีตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ (สามารถจัดพิมพ์รายละเอียดพร้อมแนบเอกสารประกอบผลงาน)    

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ....................................................................... 
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    1.2) ด้านวิชาชีพ  

          ผลงานและผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานสูงที่ได้รับการยอมรับด้านวิชาชีพของตำแหน่งงานที่ครอง ซึ่งอาจ
จัดทำเป็นผลงานสนับสนุนวิชาการ ผลงานสนับสนุนการบริหาร บทความวิชาการ บทความวิจัย งานวิเคราะห์ หนังสือ ตำรา 
เครื่องมืออุปกรณ์ และสื่อโสต ทั้งนี้ ผลงานต้องแสดงให้เห็นถึงการใช้ความรู้ ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความชำนาญใน
งานเพ่ือการพัฒนาด้านวิชาชีพในตำแหน่งที่ครอง โดยต้องมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะตนเองและบุคคลร่วม
วิชาชีพตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ (สามารถจัดพิมพ์รายละเอียดพร้อม
แนบเอกสารประกอบผลงาน)   
................................................................................................................................................... ............................................. 

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................... ..........................................................................................  
 
  1.3) ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม 

      ผลงานและผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานสูงเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับ โดยเป็นผลงานที่มาจาก
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือความเพียรพยายามในการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาของเก่าที่มีอยู่แล้วโดยจัดทำขึ้นใหม่หรือสร้าง
ขึ้นใหม่ พัฒนาหรือปรับปรุงสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม การต่อยอดจากสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วโดยนำมาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้
เหมาะสมกับโอกาสและสภาวการณ์ทำให้ได้กระบวนการทำงานใหม่ การบริการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรูปแบบของธุรกิจ
ใหม่ ๆ เป็นต้น ตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ (สามารถจัดพิมพ์
รายละเอียดพร้อมแนบเอกสารประกอบผลงาน)  

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................... .....................................................................................................................  
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องค์ประกอบที่ 2 คุณธรรมและจริยธรรม 
 2.1  ด้านจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย์ สุจริต รู้รักสามัคคี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและ 
ตรวจสอบได้  
................................................................................................................. .................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................. ......................................................................................................... 
........................................................................................................................... ........................................................... 
  2.2 ด้านการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ถูกต้องตาม
ครรลองคลองธรรม      
 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.............................................................................................................................................................. ........................ 
.......................................................................................................... ...................................................................... ...... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
..................................................................... .................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 

 
2.3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของทางราชการหรือมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 

รวมถึงจารีตประเพณีท่ีได้รับการยอมรับและปฏิบัติโดยชอบธรรม    
................................................................................................................. ............................................................... ...... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................ ...................................................... 
............................................................................ .................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.................................................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ ...................................................................... 

 2.4 ผลงานอ่ืน ๆ ที่แสดงถึงความมีคุณธรรมจริยธรรม 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.......................................................................................................................................................... ............................ 
...................................................................................................... ................................................................................ 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................. .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
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องค์ประกอบที่ 3 การยึดประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1 การมีจิตสาธารณะในการทำงานเพ่ือส่วนรวม   
............................................................................................................................. ................................................... 
................................................................................................................................................... ............................. 
..................................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................... .................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................... 
 
 3.2 การมีผลงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมเชิงประจักษ์ในการสร้างประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ชุมชน หรือ
ส่วนรวม   
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
................................................................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................... 
.............................................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ................................................................................ 
 
 3.3 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย    
........................................................................................................ ........................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................... 
................................................................................................................................... ............................................. 
..................................................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
.................................................................. ..............................................................................................................  
 
  3.4  การดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยและทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า  
โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง    
 
............................................................................................................................. ................................................... 
................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................................................... ................. 
................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
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3.5 ผลงานอ่ืน ๆ ที่แสดงถึงการยึดถือประโยชนส่วนรวม  
 

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ................................................... 
 
ข้อมูลประกอบ / เอกสารสนับสนุน  

อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................... ............................... 
................................................................... ............................................................................................. ................. 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................................................ ................. 
............................................................................................................................ ..................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
..................................................................................................................................................... ............................ 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

                                                                                   ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ            

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

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

                                                                                  วันที ่.......... เดือน ................... พ.ศ. ........... 
 

                                                                                         ผู้เสนอชื่อ 

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

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

             (ตำแหน่ง) ......................................................... 

                        วันที ่.......... เดือน ................... พ.ศ. ........... 
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