
            

 

 

ประกาศรับสมัครบุคคลดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือก บุคลากรดีเด่น นักศึกษาดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่น 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรยอดเพชร” 
เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๕๙ 

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

 มหาวิทยาลัยราฃภัฏก าแพงเพชร เป็นสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ มีมติจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ให้กรมการฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูก าแพงเพชร โดยได้สถาปนาขึ้นเม่ือวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ และได้ยก
ฐานะขึ้นเป็น “สถาบันราชภัฏ” และ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ตามล าดับ ดังนั้นจึงถือว่าวันที่ ๒๙ กันยายน        
ของทุกปี เป็นวันวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 ตลอดระยะเวลากว่า ๔๓ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ผลิตนักศึกษาออกไปรับใช้และพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งตรงตามกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนา
ท้องถิ่น ศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาทั้งจากวิทยาลัยครูก าแพงเพชร สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้มีโอกาสเข้าท างานในหน่อยงานและองค์กรต่างๆมากมาย โดยศิษย์เก่าได้
ใช้ความรู้ ความสามารถของตนสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติจนเป็นที่
ประจักษ์ ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงก าหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลดีเด่นในประเภทต่างๆ 
ได้แก่ บุคลากรดีเด่น นักศึกษาดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่นที่มีผลงานในสาขาและด้านต่างๆ เพ่ือรับรางวัลประกาศ
เชิดชูเกียรติ “เพชรยอดเพชร” และเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ตลอดจนบุคคลในสังคมได้
ยึดถือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริม ยกย่อง และเชิดชูเกียรติบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ที่มีความประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงเล็งเห็น
สมควรก าหนดให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรยอดเพชร” เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึง
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน นักศึกษาดีเด่น 
และศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรยอดเพชร” ดังนี้ 

 

/ข้อ ๑... 
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ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“บุคลากร” หมายความว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 

คือ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน 
“บุคลากรสายวิชาการ” หมายความว่า บุคคลที่มีหน้าที่สอน วิจัย และบริการวิชาการซึ่งได้รับการ

บรรจุแต่งตั้งตามกรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
“บุคลากรสายสนับสนุน” หมายความว่า บุคคลที่มีหน้าที่สนับสนุนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ 

ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามกรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงิน
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“ศิษย์เก่า” หมายความว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูก าแพงเพชร สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร         

และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร     

ข้อ ๒ มหาวิทยาลัยก าหนดรางวัลบุคคลดีเด่น ๔ ประเภท จ านวน ๑๕ รางวัล  เพื่อรับรางวัลเชิด
ชูเกียรติ “เพชรยอดเพชร” ดังนี้ 

๒.๑ บุคลากรสายวิชาการ  จ านวน  ๑  รางวัล 
๒.๒ บุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน   ๒  รางวัล 
๒.๓ ศิษย์ปัจจุบัน (นักศึกษา)  จ านวน   ๑๐ รางวัล 
๒.๔ ศิษย์เก่า    จ านวน   ๒  รางวัล 

           ข้อ ๓ คุณสมบัติผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัล เชิดชู
เกียรติ “เพชรยอดเพชร” มีดังนี้  

๓.๑ คุณสมบัติพื้นฐาน 
   ๓.๑.๑ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติ ด ารงตนเป็นแบบอย่างในการ
ครองตน ครองคนและครองงาน 
   ๓.๑.๒ ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย 
  ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะด้าน 
   ๓.๒.๑ บุคลากรสายวิชาการ จ านวน ๑ รางวัล คือ 
      ๓.๒.๑.๑ สาขาอาจารย์ดีเด่น คุณสมบัติ คือ 
    ๑. เป็นบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 ๒. มีความประพฤติดี ปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี  
     และมีผลงานที่ผ่านมาดีเยี่ยมในด้านการเป็นอาจารย์ 
๓. ความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม อุทิศเวลาและก าลังความสามารถ 
    ในการปฏิบัติหน้าที่ 
๔. มีความสนใจในการดูใส่ใจนักศึกษาท้ังด้านวิชาการและด้านอื่นๆ 

/ข้อ ๕... 
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๕. มีความสนใจและให้ความร่วมมือในเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนา 
    การศึกษา 
๖. มีการให้ค าปรึกษาในการท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

๓.๒.๒ บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน ๒ รางวัล  
      ๓.๒.๒.๑ สาขาบุคลากรดีเด่น ด้านมนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การบริการ  
                                  คุณสมบัติ คือ 
    ๑. เป็นบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
    ๒. เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์เข้ากับผู้อ่ืนได้ง่าย 
    ๓. เป็นผู้ประสานงานติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนอย่างเข้าใจ 
    ๔. เป็นผู้บริการให้กับบุคลากรและนักศึกษาได้อย่างดีเยี่ยม 
    ๕. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติที่ด ี

   ๓.๒.๒.๒ สาขาบุคลากรดีเด่น ด้านอุทิศตนให้กับงานและมีจิตสาธารณะ                 
   คุณสมบัติ  คือ 

    ๑. เป็นบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
    ๒. อุทิศตนในการท างานนอกเวลาราชการ 
    ๓. ช่วยเหลือผู้อื่นนอกเหนือจากภาระงานของตนเอง 
    ๔. ช่วยเหลืองานกิจกรรมมหาวิทยาลัย 
   ๓.๒.๓ นักศึกษาดีเด่น จ านวน ๑๐ รางวัล 
      ๓.๒.๓.๑ สาขาผู้น าดีเด่น คุณสมบัติ คือ 
    ๑. เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ปัจจุบันและสามปี                
                                              ย้อนหลัง) 
    ๒. เป็นผู้น านักศึกษา (นายกองค์การบริหารนักศึกษา ประธานสภา 
                                             นักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา) 
    ๓. จะต้องมีค าสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยหรือคณะ (พร้อมแนบเอกสาร) 
    ๔. เป็นผู้รับผิดชอบในหน้าที่โดยไม่มีข้อบกพร่อง 
    ๕. เป็นที่ยอมรับของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
    ๖. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม 

   ๓.๒.๓.๒ สาขานักกิจกรรมดีเด่น คุณสมบัติ คือ 
    ๑. เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
    ๒. เป็นผู้จัดกิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษา 

 
 

/ข้อ ๓... 
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๓. จะต้องมีค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขององค์การบริหารนักศึกษา 
                                             หรือสโมสรนักศึกษาอย่างน้อย ๒ ปีขึ้นไป (พร้อมแนบเอกสาร) 
    ๔. เป็นผู้จัดกิจกรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
    ๕. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
    ๖. เป็นที่ยอมรับของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
      ๓.๒.๓.๓ สาขาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย คุณสมบัติ คือ 
    ๑. เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
    ๒. เป็นผู้สร้างผลงานให้กับมหาวิทยาลัยในระดับจังหวัด ระดับภาค และ 
                                             ระดับประเทศ 
    ๓. ผู้ส่งผลงานจะส่งเป็นประเภททีมหรือประเภทเดี่ยว ตามความเหมาะสม 
    ๔. ผลงานเป็นที่ยอมรับแก่สาธารณะชน 
    ๕. ผลงานทีไ่ด้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ (พิจารณาเป็นกรณพิีเศษ) 
      ๓.๒.๓.๔ สาขาคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น คุณสมบัติ คือ 
    ๑. เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
    ๒. เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม 
    ๓. มีคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต 
    ๔. เป็นผู้มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
    ๕. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย 
     ๓.๒.๓.๕ สาขาผู้บ าเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะดีเด่น คุณสมบัติ คือ 
    ๑. เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
    ๒. เป็นผู้ช่วยเหลืองานกิจกรรมมหาวิทยาลัย 
    ๓. เป็นผู้มีจิตอาสาและบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 
    ๔. อุทิศตนเพื่อช่วยเหลืองานผู้อื่น 
    ๕. มีความประพฤติดี 
     ๓.๒.๓.๖ สาขาผู้มีผลการเรียนดีเด่น คุณสมบัติ คือ 
    ๑. เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
    ๒. เป็นผู้มีผลการเรียนตั้งแต่ ๓.๘๐ – ๔.๐๐ (พร้อมแนบเอกสาร) 
    ๓. มีพฤติกรรมที่ดี มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ 
    ๔. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
    ๕. มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน 

๖.ให้แต่ละคณะเป็นผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกนักศึกษาผู้มีผลการเรียน     
   ดีเด่น 

     /๓.๒.๓.๗... 
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    ๓.๒.๓.๗ สาขากีฬาและนันทนาการดีเด่น คณุสมบัติ คือ  
    ๑. เป็นนักกีฬาและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
    ๒. มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ (พร้อมแนบเอกสาร) 
    ๓. เป็นผู้ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด ระดับภาค และ 
                                             ระดับประเทศ 
    ๔. มีความประพฤติดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  
    ๕. เป็นผู้ให้ความร่วมมือในการแข่งขันกีฬา ภายในและภายนอก  
                                             มหาวิทยาลัย 
    ๖. เป็นผู้น านันทนาการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
      ๓.๒.๓.๘ สาขาผู้ท าคุณประโยชน์แก่ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย คุณสมบัติ คือ 
    ๑. เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
    ๒. ช่วยเหลืองานและกิจกรรมมหาวิทยาลัย 
    ๓. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
    ๔. เป็นผู้เสียสละเวลาประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
    ๕. มีความอดทน พร้อมปฏิบัติงานไดอ้ย่างเต็มที ่
     ๓.๒.๓.๙ สาขาผู้ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมดีเด่น คุณสมบัติ คือ 
    ๑. เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
    ๒. เป็นผู้สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
    ๓. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
    ๔. เป็นผู้ถ่ายทอดศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
    ๕. ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย 
    ๓.๒.๓.๑๐ สาขานาฏศิลป์และการแสดงดีเด่น คุณสมบัติ คือ 
    ๑. เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
    ๒. มีผลงานการแสดงในระดับประเทศและนานาชาติ 
    ๓. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
    ๔. เป็นผู้สร้างชื่อเสียงด้านนาฏศิลป์และการแสดงให้แก่มหาวิทยาลัย 
    ๕. ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
   ๓.๒.๔ ศิษย์เก่าดีเด่น จ านวน ๒ รางวัล  
      ๓.๒.๔.๑ สาขาศิษย์เก่าดีเด่นด้านนักกิจกรรมดีเด่น คุณสมบัติ คือ  

๑. จะต้องเป็นสมาชิกขององค์การบริหารนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษา 
                                          ๒. จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

/ข้อ ๓... 
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    ๓. จะต้องมีค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขององค์การบริหารนักศึกษา 
                                              หรือสโมสรนักศึกษาอย่างน้อย ๒ ปีขึ้นไป 
    ๔. เป็นผู้จัดกิจกรรมภายในภายนอกมหาวิทยาลัย 
    ๕. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
    ๖. เป็นที่ยอมรับของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 

              ราชภัฏก าแพงเพชร 
      ๓.๒.๔.๒ สาขาศิษย์เก่าดีเด่นด้านผู้ท าคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย  
                                             คุณสมบัติ คือ 
    ๑. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
    ๒. ช่วยเหลืองานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
    ๓. เป็นผู้เสียสละเวลาประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
    ๔. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
    ๕. เป็นมีความอดทนพร้อมปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 

ข้อ ๔ ขั้นตอนในการเสนอชื่อ 
  ๔.๑ บุคลากรสายวิชาการ ให้แต่ละคณะเป็นผู้ เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม                       
จ านวน ๑ คน (พร้อมส่งผลงาน) 
  ๔.๒ บุคลากรสายสนับสนุน ให้หน่อยงานต้นสังกัด ส านักและกอง เป็นผู้คัดเลือกเสนอชื่อ
บุคคลที่มีความเหมาะสม ด้านละ ๑ คน จ านวน ๒ ด้าน (พร้อมส่งผลงาน) 
  ๔.๓ นักศึกษา ให้ส่ งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกตามสาขาที่ เหมาะสมกั บตนเอง                           
(พร้อมส่งผลงาน)  
  ๔.๔ ศิษย์เก่า ให้แต่ละคณะเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมด้านละ ๑ คน จ านวน ๒ ด้าน 
(พร้อมส่งผลงาน) 

ข้อ ๕ ขั้นตอนการคัดเลือก 
  ๕.๑ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพ่ือด าเนินการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับ
การพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่น และให้ท าหน้าที่กลั่นกรองรายชื่อเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรพิจารณา 
  ๕.๒ ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ท าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกให้
ได้บุคคลทีส่มควรได้รับรางวัล “เพชรยอดเพชร” ตามจ านวนที่เห็นสมควรและเหมาะสม 
 ข้อ ๖ รางวัลที่จะได้รับ  
  ๖.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น “เพชรยอดเพชร” จะได้รับ โล่ประกาศเชิดชู
เกียรติและประกาศนียบัตร 
  ๖.๒ ผู้ที่เสนอชื่อทุกรายการ จะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ “เพชรยอดเพชร” ทุกท่าน 
แต่ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
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ประกาศรับสมัครบุคคลดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  ก าหนดการคัดเลือก  บุคลากรดีเด่น  นักศึกษาดีเด่น  และศิษย์เก่าดีเด่น                                                            

ของมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร เพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรยอดเพชร”                                                    
เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๕๙ 

                                                                                                                                           
เพ่ือให้การคัดเลือก  บุลากรดีเด่น  นักศึกษาดีเด่น  และศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  
เพ่ือเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรยอดเพชร” เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
ครบรอบ ๔๓ ปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยจึงก าหนดปฎิทินการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ –   
๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ 

เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/หน่วยงาน 

๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ ประกาศรายชื่อผู้เสนอชื่อรับรางวัล
ทุกสาขา 

กองพัฒนานักศึกษา 

๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ 
ประชุมพิจารณากลั่นกรองผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อ 

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
ประกาศเชิดชูเกียรติ 

๒๕ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ 
เสนอชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณา 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและ
พิธีมอบรางวัล 

กองพัฒนานักศึกษา 

                                                                                                                                          

         หมายเหตุ *** ผู้ที่เสนอชื่อจะต้องเข้ารับฟังการประกาศผลรางวัลทุกท่าน ในกิจกรรมวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 
 ******ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า****** 
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รูปถ่ายหน้าตรง 

ขนาด ๑.๕ 

 

 

      

     แบบเสนอชื่อ 
บุคลากรดีเด่น (สายวิชาการ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ“เพชรยอดเพชร” 
เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ครบรอบ ๔๓ ปี 

      ๑.   ประเภทรางวัลบุคลากรดีเด่น (สายวิชาการ) 
          □ สาขาอาจารย์ดีเด่นแห่งปี 

       ๒.   ประวัติผู้ถูกเสนอชื่อ 
 ชื่อ........................................................... นามสกุล....................................................อายุ.................ปี 
 ต าแหน่ง...................................................... สังกัดคณะ/วิทยาลยั........................................................ 

อายุงาน......................ปี โทรศัพท์............................................ โทรสาร............................................... 
มือถือ........................................... E-mail............................................................................................. 

       ๓.  ประวัติการศึกษา 
      ระดับปริญญาตรี  ปีที่เข้าศึกษา พ.ศ. ........................  สาขาวิชา ............................................ 
          คณะ......................................................... มหาวิทยาลัย............................................................ 
          ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. .................................. 
      ระดับปริญญาโท  ปทีี่เข้าศึกษา พ.ศ. ......................... สาขาวิชา ............................................. 
          คณะ........................................................  มหาวิทยาลัย............................................................ 
                   ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. .................................. 
               ระดับปริญญาเอก  ปีที่เข้าศึกษา พ.ศ. .......................... สาขาวิชา ........................................... 
          คณะ............................................................ มหาวิทยาลยั.......................................................... 
   ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. .................................. 
        ๔.  ผลงานที่โดดเด่น ให้ระบุโดยย่อมาเป็นข้อๆ พร้อมแนบหลักฐานประกอบ (สามารถเพิ่มเติมได้) 
 ๔.๑............................................................................................................................................ ............... 
 ๔.๒............................................................................................................... ............................................ 
 ๔.๓.......................................................................................................................... ................................. 
 ๔.๔.......................................................................................................................... ................................. 
 ๔.๕............................................................................................. .............................................................. 
         
        ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอชื่อ 
        (....................................................................) 
        ต าแหน่ง....................................................... . 
           วันที่................./................./ ................. 
หมายเหตุ: ก าหนดส่งแบบเสนอชือ่และผลงาน ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ส านักงานองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏั 
ก าแพงเพชร 
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รูปถ่ายหน้าตรง 

ขนาด ๑.๕ 
 

      

     แบบเสนอชื่อ 
บุคลากรดีเด่น (สายสนับสนุน) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ“เพชรยอดเพชร” 
เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ครบรอบ ๔๓ ปี 

      ๑.   ประเภทรางวัลบุคลากรดีเด่น (สายสนับสนุน) 
□ สาขารางวัลบุคลากรดีเด่นแห่งปี ด้านมนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การบริการ และ 

    ความมีจิตสาธารณะ           
□ สาขารางวัลบุคลากรดีเด่นแห่งปี ด้านอุทิศตนให้กับงาน และมีจิตสาธารณะ                                                           

       ๒.   ประวัติผู้ถูกเสนอชื่อ 
 ช่ือ................................................................. นามสกลุ................................................................. อายุ...................ป ี
 ต าแหน่ง................................................................. สังกัดคณะ/วิทยาลัย.................................................................. 

อายุงาน..........................ปี โทรศพัท์...................................................... โทรสาร...................................................... 
มือถือ.......................................................... E-mail.................................................................................................. 

       ๓.  ประวัติการศึกษา 
      ระดับปริญญาตรี  ปีท่ีเข้าศึกษา พ.ศ. .............................  สาขาวิชา ............................................................. 
          คณะ............................................................... มหาวิทยาลัย........................................................................... 
          ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. .................................. 
      ระดับปริญญาโท  ปีที่เข้าศึกษา พ.ศ. .............................. สาขาวิชา ............................................................. 
          คณะ............................................................... มหาวิทยาลัย........................................................................... 
                     ปีท่ีส าเร็จการศกึษา พ.ศ. .................................. 
                 ระดับปริญญาเอก  ปีท่ีเข้าศึกษา พ.ศ...............................สาขาวิชา ............................................................. 
          คณะ............................................................... มหาวิทยาลัย........................................................................... 
  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. .................................. 
        ๔.  ผลงานที่โดดเด่น ให้ระบุโดยย่อมาเป็นข้อๆ พร้อมแนบหลักฐานประกอบ (สามารถเพิ่มเติมได้) 
 ๔.๑................................................................................................................................................................................ 
 ๔.๒................................................................................................................................................................................ 
 ๔.๓................................................................................................................................................................................ 
 ๔.๔................................................................................................................................................................................ 
 ๔.๕................................................................................................................................................................................ 
         
        ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอชื่อ 
        (....................................................................) 
        ต าแหน่ง....................................................... . 
           วันที่................./................./ ................. 
หมายเหตุ: ก าหนดส่งแบบเสนอชือ่และผลงาน ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ส านักงานองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏั 
ก าแพงเพชร 



~ ๑๐ ~ 
  

รูปถ่ายหน้าตรง 

ขนาด ๑.๕ 

 
 
 

      

     แบบเสนอชื่อ 
ศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ“เพชรยอดเพชร” 
เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ครบรอบ ๔๓ ปี 

      ๑.   ประเภทรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 
          □ สาขาศิษย์เก่าดีเด่น ด้านนักกิจกรรมดีเด่น 

            □ สาขาศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผู้ท าคุณประโยชน์แก่มหาวิยาลัย 

       ๒.   ประวัติผู้ถูกเสนอชื่อ 
 ชื่อ........................................................... นามสกุล....................................................อายุ.................ปี 
 ต าแหน่ง...................................................... สังกัดคณะ/วิทยาลัย........................................... ............. 

อายุงาน......................ปี โทรศัพท์............................................ โทรสาร.................................. ............. 
มือถือ........................................... E-mail.............................................................................. ...............
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี...............................หมู่/ซอย............................................................. ................
ถนน.........................................................ต าบล/แขวน........................................................ .................. 
อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด................................. .... รหัสไปรษณีย์...................... 
โทรศัพท์........................................ โทรสาร........................................ มือถือ....................... ................. 
ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ  ที่ท างาน   ที่บ้าน  

       ๓.  ประวัติการศึกษา  
      ระดับปริญญาตรี  ปีที่เข้าศึกษา พ.ศ. ........................  สาขาวิชา ................................ ............  
          คณะ......................................................... มหาวิทยาลัย................................. ...........................  
          ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. ..................................  
      ระดับปริญญาโท  ปีที่เข้าศึกษา พ.ศ. ......................... สาขาวิชา ................................ .............  
          คณะ........................................................  มหาวิทยาลัย................................................ ............  
                   ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. ..................................  
               ระดับปริญญาเอก  ปีที่เข้าศึกษา พ.ศ. .......................... สาขาวิชา ...........................................  
          คณะ............................................................ มหาวิทยาลัย................................................ ..........  

   ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. ..................................                                                                 
       ๔.  ผลงานที่โดดเด่น ให้ระบุโดยย่อมาเป็นข้อๆ พร้อมแนบหลักฐานประกอบ (สามารถเพิ่มเติมได้)  
 ๔.๑........................................................................ ...................................................................................   
 ๔.๒.......................................................................................................................... .................................  
 ๔.๓................................................................................................................................... ........................  
 ๔.๔..................................................................................................... ......................................................     



~ ๑๑ ~ 
 

         ๔.๕.......................................................................................................................... .................................   
       ๕.   ผู้เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น                                                                                                          
           ชื่อ........................................................... นามสกุล..................................... ...............อายุ.................ปี  
   ความเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการเสนอชื่อ........................................................................................ .......... 
   รู้จักผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมาแล้ว..............................ปี (อาจแนบรายละเอียดเพ่ิมเติม)                  
   ต าแหน่ง.............................................................. หน่วยงาน............................................... .................. 
   สถานที่ติดต่อ เลขที่................... ถนน......................................... ต าบล/แขวน....................................  
   อ าเภอ/เขต................................. จังหวัด..................................... รหสัไปรษณีย์...................... .............  
   โทรศัพท์........................................ โทรสาร........................................ มือถือ........................................                                                                                               
         
 
        ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอชื่อ 
        (....................................................................) 
        ต าแหน่ง....................................................... . 
           วันที่................./................./ ................. 
 
หมายเหตุ: ก าหนดส่งแบบเสนอชือ่และผลงาน ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ส านักงานองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏั 
ก าแพงเพชร 
 

  



~ ๑๒ ~ 
 

 

รูปถ่ายหน้าตรง 

ขนาด ๑.๕ 

 
 

     
     แบบเสนอชื่อ 

นักศึกษาดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ“เพชรยอดเพชร” 

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ครบรอบ ๔๓ ปี 
      ๑.   ประเภทรางวัลนักศึกษาดีเด่น (ให้ขีด  ในสาขาที่หน่วยงาน/ตนเองจะส่งผลงาน) 

          □ สาขาผู้น าดีเด่น     

          □ สาขานักกิจกรรมดีเด่น     

          □ สาขาผู้สร้างชื่อเสยีงให้แก่มหาวิทยาลัย 

            □ สาขาคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น 

          □ สาขาผู้บ าเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะดีเด่น 

            □ สาขาผลการเรียนดีเด่น (คณะละ ๑ คน) 

            □ สาขากีฬาและนันทนาการดีเด่น 

          □ สาขาผู้ท าคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย 

            □ สาขาผู้ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมดีเด่น 

          □ สาขานาฎศิลป์และการแสดงดีเด่น 

       ๒.   ประวัติผู้ถูกเสนอชื่อ 
 ชื่อ........................................................... นามสกุล....................................................อายุ.................ปี 
 สาขา................................................ สังกัดคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต........................................... ....... 

ชั้นปี.......... คะแนนเฉลี่ยสะสม................... โทรศัพท์.................................... โทรสาร........................ 
มือถือ........................................... E-mail.............................................................................. ............... 

       ๓.  ผลงานที่โดดเด่น ให้ระบุโดยย่อมาเป็นข้อๆ พร้อมแนบหลักฐานประกอบ (สามารถเพิ่มเติมได้) 
 ๓.๑.......................................................................................................................... ................................. 
 ๓.๒........................................................................................................................... ................................ 
 ๓.๓.............................................................................................. ............................................................. 
 ๓.๔.......................................................................................................................... ................................. 
 ๓.๕....................................................................................................................................... .................... 
         
        ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอชื่อ 
        (....................................................................) 
        ต าแหน่ง....................................................... . 
           วันที่................./................./ ................. 



~ ๑๓ ~ 
 

หมายเหตุ: ก าหนดส่งแบบเสนอช่ือและผลงาน ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ส านักงานองค์การบริหารนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 


