
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น วิทยาเขตศรีราชา 
เรื่อง   รับสมัครบุคลากรเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2565 

------------------------------------------------------------------ 
  

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ 1144/2565 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น วิทยาเขตศรีราชา สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ประกอบกับมติที่
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น วิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 
จึงประกาศรับสมัครบุคลากรเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2565 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการครองตน ครองคน ครองงาน 
และสร้างผลงานที่โดดเด่น ดังต่อไปนี้  

1. คุณสมบัติบุคลากรที่จะรับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 
1.1 เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
1.2 ปฏิบัติงานในส่วนงาน มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายนของปี ที่เสนอ

ผลงานเข้าร่วมพิจารณคัดเลือก 
1.3 เป็นผู้มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี และมีผลงานดีเด่น

สมควรได้รับยกย่อง 
1.4 ผลงานที่ยื่นเสนอต้องเป็นผลงานที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จ และเป็นที่ประจักษ์ 

2.  วิธีการดำเนินงาน 
2.1 ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น วิทยาเขตศรีราชา ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้า

รับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นวิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2565 
2.2 บุคลากรวิทยาเขตศรีราชาร่วมส่งผลงานตามแบบฟอร์ม 1 แบบกรอกประวัติ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

และส่งเอกสารในรูปแบบ PDF FILE ส่งมายังอีเมล์  Natchayada.c@ku.th การรับสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด 
2.3 คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น วิทยาเขตศรีราชา ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร

ดีเด่น ตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

3. ประเภทรางวัลและจำนวนบุคลากรดีเด่น 
3.1 ประเภทบุคลากรสายวิชาการ 8 ด้าน ดังนี้ 

(1) ด้านการเรียนการสอน     จำนวน 2 รางวัล  
(2) ด้านการวิจัย      จำนวน 2 รางวัล 
(3) ด้านการบริการวิชาการ     จำนวน 2 รางวัล 
(4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   จำนวน 2 รางวัล 
(5) ด้านกิจกรรมนิสิต     จำนวน 2 รางวัล 
 

(6) ด้านนวัตกรรม... 
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(6) ด้านนวัตกรรม      จำนวน 2 รางวัล 
(7) ด้านส่งเสริมความยั่งยืนตามกรอบ BCG / SDGs  จำนวน 2 รางวัล 
(8) ด้านสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดใีห้กับมหาวิทยาลัย จำนวน 2 รางวัล 

3.2 ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ดังนี้ 
3.2.1 ประเภทบุคคล จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 

(1) กลุ่มวิชาชีพ      จำนวน 2 รางวัล 
(2) กลุ่มอำนวยการและเชี่ยวชาญเฉพาะ   จำนวน 2 รางวัล 
(3) กลุ่มบริการ      จำนวน 2 รางวัล 
(4) กลุ่มบริการพื้นฐาน/กลุ่มงานสนับสนุน/กลุ่มงานช่าง จำนวน 2 รางวัล 

3.2.2 ประเภททีม จำนวน 4 ด้าน ได้แก ่
(1) ด้านการบริการวิชาการ     จำนวน 2 รางวัล 
(2) ด้านนวัตกรรมหรือการพัฒนางาน   จำนวน 2 รางวัล 
(3) ด้านการให้บริการ     จำนวน 2 รางวัล 
(4) ด้านการส่งเสริมความยั่งยืนตามกรอบ BCG / SDGs จำนวน 2 รางวัล 

4. การรับสมัคร เอกสาร และหลักฐานประกอบการรับสมัคร 
4.1 ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์ม 2 แบบกรอกประวัติการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นวิทยาเขตศรีราชา 

ประจำปี 2565 ให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งมายังอีเมล์  Natchayada.c@ku.th ทั้งนี้  สามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ทีเ่ว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา www.src.ku.ac.th 

4.2 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น. 
4.3 ผลงานที่ยื่นเสนอประกอบการพิจารณา บุคลากรสามารถยื่นเสนอผลงานเข้าร่วมคัดเลือกได้  

ไม่เกินจำนวน 2 ชิ้น ต่อ 1 ด้าน โดยเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563-2565) 

5. การประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น  
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2565 ในวันที่ 13 

ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผ่านทางเว็บไซตม์หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ www.src.ku.ac.th  

6. เกณฑ์และคะแนนการคัดเลือก 
 6.1 ประเภทบุคลากรสายวิชาการ พิจารณาคัดเลือกจากผลงานดีเด่น ที่ เป็นประโยชน์อย่างเด่นชัด  

รวม 100 คะแนน 
6.2 ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

6.2.1 ประเภทบุคคล  เกณฑ์การพิจารณาจากประวัติและผลงาน 4 ด้าน รวม 100 คะแนน ดังนี้ 
- การครองตน (การเป็นคนดี)    25 คะแนน 
- การครองคน (การทำงานร่วมกับคนอ่ืน)  25 คะแนน 
- การครองงาน (การรับผิดชอบต่อหน้าที่)  25 คะแนน 
- ผลงานดีเดน่ (ผลงานที่เป็นประโยชน์อย่างเด่นชัด) 25 คะแนน  

6.2.2 ประเภททีม พิจารณาคัดเลือกจากผลงานดีเด่น ที่เป็นประโยชน์อย่างเด่นชัด รวม 100 คะแนน 
 

7. การมอบรางวัล... 
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7. การมอบรางวัลและการเชิดชูเกียรติ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกเปน็บุคลากรดีเด่นในแต่ละประเภท จะได้รับรางวัล 
7.1 โล่ประกาศเกียรติคุณ  
7.2 เงินรางวัล 1,000 บาท 

8. กำหนดวัน เวลา และสถานที่มอบรางวัล
การมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น กำหนดให้มอบในงานผู้บริหารพบบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 

2566 ช่วงเดือนธันวาคม 2565   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรชัย ชมพันธุ์) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตศรีราชา 

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น วิทยาเขตศรีราชา 




