
 
 

คู่มือการพจิารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน มหาวทิยาลัยเกริก 
  

ด้วยมหาวิทยาลัยเกริกพิจารณาว่าการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนเป็นการส่งเสริมและ      
ยกย่องบุคลากรของมหาวิทยาลัย   ซึ$งเป็นผู้ ที$มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที$ดีในด้านการครองตน      
การครองคน การครองงาน อีกทั +งมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นที$จะเป็นตัวอย่างในการประพฤติตนแก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย   จึงได้กําหนดขอบเขต  หลักเกณฑ์  วิธีการดําเนินงานและคู่มือการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสาย
สนบัสนนุของมหาวิทยาลยัเกริก  ดงันี + 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื$อสรรหาบคุลากรสายสนบัสนนุที$มีจรรยาบรรณที$ดีงาม  มีผลงานดีเดน่โดยยึดถือความประพฤติ
ปฏิบตัตินด้วยความซื$อสตัย์สจุริตและสามารถปฏิบตังิานร่วมกบัผู้ อื$นได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.   เพื$อยกยอ่งเชิดชเูกียรติและประกาศเกียรติคณุ  สร้างขวญัและกําลงัใจแก่ผู้ ได้รับการคดัเลือกเป็น
การกระตุ้นให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกริกทุกระดบั  ได้เห็นความสําคญัของการกระทําความดี  และยึดถือเป็น
แบบอยา่งในการประพฤตปิฏิบตังิานและสร้างผลงานที$เป็นประโยชน์ตอ่หนว่ยงาน 
 
คุณสมบัตขิองผู้ที%ได้รับการคัดเลือก 

1.  เป็นบคุลากรของมหาวิทยาลยัเกริก 
2.  มีระยะเวลาในการปฏิบตังิานตดิตอ่กนัตอ่เนื$องไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
3.  เป็นผู้ ไมเ่คยถกูลงโทษทางวินยัหรืออยูใ่นระหวา่งถกูสอบสวนทางวินยั 
4.  ไมเ่ป็นผู้ ที$อยูใ่นระหวา่งการลาศกึษาตอ่ 
5.  ไมเ่ป็นผู้ ที$เคยได้รับรางวลับคุลากรดีเดน่ของมหาวิทยาลยัเกริกเป็นจํานวน  2  ครั +งตดิตอ่กนั  
6.  เป็นผู้ มีความประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที$ดีในการครองตน  ครองคน  ครองงาน  และมี

ผลงานดีเดน่เป็นที$ยอมรับ 
 
หลักเกณฑ์การพจิารณาการเลือกบุคลากรดีเด่น 

• การสรรหา  
1.  สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาประจําหนว่ยงาน    หนว่ยงานละ 1 คน  
2.  คณะกรรมการสรรหาประจําหน่วยงาน เสนอรายชื $อต ่อคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร            

สายสนบัสนนุ 
 

• หน้าที%ของคณะกรรมการสรรหา   
พิจารณาเลือกสรรบุคลากรที$มีคุณสมบตัิสมควรเป็นบุคลากรดีเด่น  โดยพิจารณาจากการครองตน   

การครองคน   การครองงาน   และผลงานดีเดน่ 
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การครองตน  หมายถึง  การมีความประพฤตแิละการปฏิบตัสิว่นตน  ประกอบไปด้วยคณุธรรมควรแก่
การยกยอ่ง  โดยพิจารณาจากองค์ประกอบคา่นิยมพื +นฐาน  4 ประการ คือ 

1. การพึ$งตนเอง ขยนัหมั$นเพียร และมีความรับผิดชอบ 
1.1  มีความวิริยะ อตุสาหะ ในงานหน้าที$ความรับผิดชอบ 
1.2  มีความตั +งใจที$จะทํางานในหน้าที$ให้ได้รับความสําเร็จด้วยตนเอง 
1.3  มีความอดทนไมย่่อท้อตอ่ปัญหา อปุสรรค 
1.4  มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง  มหาวิทยาลยั  และผู้ อื$น 

2  การประหยดัและออม 
2.1  รู้จกัใช้ทรัพย์สินของทางมหาวิทยาลยัให้เป็นประโยชน์และประหยดั 
2.2  รู้จกัดแูล บํารุง และรักษาทรัพย์สินของตนเองและสว่นรวม 

3  การรักษาระเบียบวินยัและเคารพกฎหมาย 
3.1  เป็นผู้ รักและปฏิบตัิตามระเบียบและกฎหมายที$กําหนดไว้ 
3.2  ประพฤตแิละปฏิบตัิตนอนัอาจเป็นตวัอยา่งแก่บคุคลโดยทั$วไป 
3.3  เชื$อฟังและให้ความเคารพตอ่ผู้บงัคบับญัชา 
3.4  เป็นผู้ตรงตอ่เวลา 

4  การปฏิบตัิตามคณุธรรมของศาสนา 
4.1  ละเว้นตอ่การประพฤตชิั$วและไมลุ่ม่หลงอบายมขุ 
4.2  เอื +อเฟื+อเผื$อแผ ่เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม 
4.3  มีความซื$อสตัย์ สจุริตตอ่ตนเองและผู้ อื$น 
4.4  มีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีตอ่บคุคลอื$นโดยทั$วไป 

 

การครองคน  หมายถึง  การมีความสามารถในการตดิตอ่สมัพนัธ์กบัผู้ อื$น  สามารถจงูใจให้เกิดการ
ยอมรับและให้ความร่วมมือ  โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ  คือ 

1.  ความสามารถในการประสานสมัพนัธ์และสร้างความเข้าใจอนัดีกบัผู้บงัคบับญัชาและเพื$อนร่วมงาน 
1.1  เป็นผู้ มีมนษุยสมัพนัธ์ดี 
1.2  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อื$น 
1.3  กล้าและรับผิดชอบในสิ$งที$ได้กระทํา 
1.4  มีนํ +าใจ ชว่ยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบตังิาน 

2.  ความสามารถในการร่วมทํางานเป็นกลุม่ สามารถจงูใจให้เกิดการยอมรับและให้ความชว่ยเหลือ 
2.1  ให้ความเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานที$ตนรับผิดชอบ 
2.2  การมีสว่นร่วมในงานที$รับผิดชอบ 
2.3  ยอมรับ และฟังความคดิเห็นของผู้ ร่วมงาน 
2.4  มีความสามารถในการคิดและเสนอเหตผุล 
2.5  มอบหมายงานให้ปฏิบตัิตามความรู้ ความสามารถ 
2.6  เปิดโอกาสให้ทกุคนร่วมแสดงความคิดเห็น 
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3.  ให้บริการแก่ผู้มาตดิตอ่งานด้วยความเสมอภาค และแนะนําสิ$งที$เป็นประโยชน์ 
3.1  มีความสํานึกและถือเป็นหน้าที$ที$จะต้องให้บริการ 
3.2  ชว่ยเหลือ แนะนําในสิ$งที$ดี ตลอดจนให้ข้อมลูข่าวสารที$เป็นประโยชน์ 
3.3  ให้การบริการด้วยความเตม็ใจ และเสมอภาคกนัทกุระดบั 
3.4  มีอธัยาศยัดี เป็นกนัเอง และสภุาพตอ่ทกุคน 

4.  การเป็นผู้ มีความเป็นธรรมทั +งตอ่ตนเองและตอ่ผู้ อื$น 
4.1  ประพฤตแิละปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ กฎ ระเบียบ วิธีการที$กําหนด 
4.2  ถือประโยชน์ของทางมหาวิทยาลยั หรือสว่นรวมเป็นที$ตั +ง  
4.3  ตดัสิน วินิจฉยั หรือแก้ปัญหาโดยใช้เหตผุล 

5.  การเสริมสร้างความสามคัคีและร่วมกิจกรรมของหมูค่ณะทั +งในและนอกหนว่ยงาน 
5.1  การให้ความร่วมมือ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที$จดัขึ +น 
5.2  เสนอแนะข้อคิดเห็นที$เป็นประโยชน์ตอ่งาน 
5.3  ให้ความสําคญั ยกย่อง หรือให้เกียรตแิก่ผู้ ร่วมงาน 

 
การครองงาน  หมายถึง  การมีความสามารถปฏิบตังิานในหน้าที$และงานที$ได้รับมอบหมายอยา่งดี  

โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ คือ 
1.  ความรับผิดชอบตอ่หน้าที$ 

1.1  ศกึษา ค้นคว้า หาความรู้ที$จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบตังิานอยูเ่สมอ 
1.2  มีความตั +งใจปฏิบตังิานให้ได้รับความสําเร็จ 
1.3  สนใจและเอาใจใสง่านที$รับผิดชอบ 
1.4  ปฏิบตังิานในหน้าที$ความรับผิดชอบ และที$ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.5  ให้ความร่วมมือ และชว่ยเหลือในการปฏิบตังิาน 

2.  ความรู้ ความสามารถ และความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน 
2.1  รู้และเข้าใจหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบงัคบั มต ิกฎหมาย และนโยบาย 
2.2  มีความสามารถในการนําความรู้ที$มีอยูไ่ปใช้ในการปฏิบตัิงานได้เป็นอยา่งดี 
2.3  มีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีปฏิภาณ ไหวพริบ ในการปฏิบตังิาน 
2.4  รักและชอบที$จะปฏิบตังิานในหน้าที$ความรับผิดชอบ หรืองานที$ได้รับมอบหมายด้วยความ

เตม็ใจ 
3.  ความคดิริเริ$มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน 

3.1  มีความสามารถในการคิดริเริ$ม หาหลกัการ แนวทาง วิธีการใหม ่ๆ มาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบตังิาน 

3.2  มีความสามารถในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ$งขึ +น 
3.3  มีความสามารถในการทํางานที$ยาก หรืองานใหมใ่ห้สําเร็จเป็นผลดี 
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4.  ความพากเพียรในการทํางาน และมีผลงานที$เป็นที$นา่พอใจ 
4.1  มีความกระตือรือร้น ต้องการที$จะปฏิบตังิานที$ได้รับมอบหมาย      จนสําเร็จ 
4.2  ความขยนัหมั$นเพียร เสียสละ และอทิุศเวลาให้แก่มหาวิทยาลยั หรืองานที$รับผิดชอบ 
4.3  ได้รับการยกยอ่งในความสําเร็จของงาน 
4.4  สามารถปฏิบตังิานในภาวะที$มีข้อจํากดัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  เชน่  ขาดแคลนวสัด ุ 

อปุกรณ์  หรืออตัรากําลงั  เป็นต้น 
5.  การคํานงึถึงประโยชน์ของสว่นรวม  

5.1  การปฏิบตังิานยึดหลกัผลประโยชน์ของสว่นรวม 
5.2  การดําเนินงานสอดคล้องหรือเป็นไปตามความต้องการของสว่นรวม 
5.3  ใช้วสัดอุปุกรณ์และสาธารณูปโภคได้อย่างประหยดัและเหมาะสม 
5.4  ร่วมมือ ชว่ยเหลือ และประสานงานระหวา่งบคุลากรและมหาวิทยาลยั 

 

ผลงานดีเด่น หมายถึง ผลงานดีเดน่ที$ได้รับความนิยมเป็นที$ยอมรับและปรากฏผลเดน่ชดั เชน่ โล่
รางวลั เกียรตบิตัร และอื$น ๆ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ คือ 

1.  ผลงานที$ปฏิบตัเิกี$ยวกบัหน้าที$ความรับผิดชอบ 
1.1  เอาใจใส ่ดแูล การบริการนกัศกึษาและบคุลากรด้วยกนั 
1.2  งานที$ปฏิบตัสํิาเร็จด้วยความเรียบร้อย 
1.3  ปฏิบตังิานด้วยความรวดเร็ว ไมล่า่ช้า ทนัตามกําหนด 

2.  ผลงานดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลยัและสงัคม 
2.1  เป็นผลงานที$ทางมหาวิทยาลยัได้รับประโยชน์  
2.2  ประชาชนได้รับประโยชน์จากผลงานที$ปฏิบตังิาน 
2.3  ใช้งบประมาณของทางมหาวิทยาลยัน้อยแตไ่ด้รับประโยชน์มาก 

3.  เป็นผลงานที$สามารถใช้เป็นตวัอยา่งแก่บคุคลอื$นได้ 
3.1  ผลงานเป็นที$ยอมรับนบัถือแก่บคุคลอื$น 
3.2  เป็นลกัษณะผลงานที$ปรากฏให้เห็นชดัเจน 
3.3  บคุคลอื$นสามารถนําไปใช้เป็นตวัอยา่งได้ 

4.  เป็นผลงานที$เกิดจากความคิดริเริ$มสร้างสรรค์  
4.1  มีความคิด ริเริ$ม การพฒันางาน 
4.2  นําเทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบตังิาน 
4.3  ผลการปฏิบตังิานเกิดการพฒันาที$ดีขึ +น 

5.  เป็นผลงานที$ต้องปฏิบตัิด้วยความเสียสละ วิริยะ อตุสาหะ 
5.1  ปฏิบตังิานในเวลาโดยไมบ่กพร่อง 
5.2  อทิุศตนปฏิบตังิานนอกเหนือเวลา 
5.3  มีความพากเพียรพยายามในการทํางาน  
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จรรยาบรรณ  หมายถึงความประพฤติที$ดีงาม ที$มหาวิทยาลัยกําหนดขึ +น  ตามข้อบงัคบัเพื$อรักษา
และส่งเสริมเกียรติคณุ ชื$อเสียง ฐานะของบุคลากร และให้หมายความรวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพเฉพาะที$องค์กร
วิชาชีพนั +นๆ กําหนดขึ +นด้วย เช่น บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อผู้ บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บงัคบับญัชาและผู้ ร่วมงานเป็นต้น 

 
ขอบเขตและความสาํคัญของจรรยาบรรณในมหาวิทยาลัย   ในฐานะที$บคุลากมหาวิทยาลยัเกริก

เป็นผู้ปฎิบตังิานตามลกัษณะงาน   ลกัษณะอาชีพ  อนัเป็นการบริการด้านการศกึษาของมหาวิทยาลยัที$ต้องเกี$ยวข้อง
กับบริการนักศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงาน/องค์กร ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั$วไป บุคลากรจึงพึงมีความ
ประพฤตทีิ$ดีงามเพื$อรักษาไว้ซึ$งศกัดิFศรีและเป็นการส่งเสริมชื$อเสียง  เกียรติคณุ  เกียรติฐานะของบคุลากรให้เป็นที$น่า
เลื$อมใสศรัทธาและยกยอ่งของบคุคลโดยทั$วไป  อนัจะเกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง   มหาวิทยาลยั  และประเทศชาติตอ่ไป 
  

• การคัดเลือก 

คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น   ทําหน้าที$คดัเลือกบคุลากรดีเดน่สายสนบัสนนุ  จํานวน 1 คน 
 

• รางวัล  
รางวลั ประกอบด้วย 
1.  เงินรางวลั 
2.  โลป่ระกาศเกียรตคิณุ 


