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คือ ข้าราชการที่ ส านัก / ศูนย์ / กลุ่ม ภายใน สป.อว. เห็นสมควร
ใหเ้ขา้รบัการคัดเลือกเปน็ขา้ราชการพลเรือนดีเด่นของ สป.อว. 

ซึ่งเป็นผูม้คีวามประพฤติปฏบิตัตินชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณขา้ราชการ รวมทั้งประพฤติปฏบิตังิานในหนา้ทีแ่ละนอกเหนือหนา้ที ่

อย่างสม่ าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิข์องงานทีร่ับผดิชอบ 
และมีผลงานเชงิประจกัษ ์ดีเด่น เป็นทีย่อมรับ สมควรไดร้ับการยกยอ่ง
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นายชาญวิทย ์ ตรีเดช
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
สังกัด : ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)
ระยะเวลาปฏบิัตริาชการ : 15 ปี 2 เดือน (นับถึง 30 ก.ย. 2562)

1

ผลงานดเีดน่ :
1. การด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานพัฒนาบริการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ แผนงานบ่มเพาะธุรกิจ วทน. แผนงานเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
และวิจัยของเอกชนในพื้นที่และแผนงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย 
(Business Brotherhood)

ประจ าปี พ.ศ. 2562
คนดีศรี สป.อว.
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นางสาวอัญชลี มานิชพงษ์
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
สังกัด : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.)

ระยะเวลาปฏบิัตริาชการ : 18 ปี 8 เดือน (นับถึง 30 ก.ย. 2562)

ผลงานดีเด่น :
1. การจัดเตรียมการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการ
นอกสถานที่ (ครม.สัญจร) โดยการประสานงาน อ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
เข้าร่วมประชุมเตรียมการกับกระทรวงมหาดไทย และสรุปประเด็น ความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสั่งการ
ของรัฐมนตรี เพื่อส่งให้ สศช. ด าเนินการเข้าวาระการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่
2. การจัดท างบประมาณระดับกระทรวง

ประจ าปี พ.ศ. 2562
คนดีศรี สป.อว.
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ผลงานดเีดน่ :
1. การปฏิบัติงานควบคุมเงินงบประมาณ การบริหารงบด าเนินงานส่วนกลาง การโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณถัดไป ฯลฯ
2. การจัดท าข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ส่งให้ส านักงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในรหัส
หน่วยเบิกจ่ายใหม่ของ สป.อว. ให้ถูกต้อง เป็นไปตามเป้าหมายและทันตามเวลาที่ก าหนด

นางบศุรา แย้มเกษร
ต าแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
สังกัด : ส่วนงานคลังและพัสดุ ส านักบริหารกลาง (สค. สบ.)

ระยะเวลาปฏบิัตริาชการ : 28 ปี 1 เดือน (นับถงึ 30 ก.ย. 2562) 

ประจ าปี พ.ศ. 2562
คนดีศรี สป.อว.
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ประจ าปี พ.ศ. 2562
คนดีศรี สป.อว.

นางสาวชตุิมา  สุจิตวรสาร
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
สังกัด : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

ระยะเวลาปฏบิัตริาชการ : 8 ปี 4 เดือน (นับถงึ 30 ก.ย. 2562)

ผลงานดเีดน่ :
1. การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยมีส่วนร่วมในการก าหนด ออกแบบโครงสร้าง 
และรปูแบบการด าเนินงานของ สป.อว. ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินงานในกระบวนการ
จัดท าโครงสร้างของส่วนราชการ
2. การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กร ลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
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ผลงานดเีดน่ :
1. การด าเนินงานด้านการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อย่างโปร่งใส เป็นธรรม 
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ก าหนด
2. การเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในปี 2560 โดยปฏิบัติงานเป็นตัวแทนรับสมัครจิตอาสา
ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้า สป.วท. ประสานงาน และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาสมัครจิตอาสา เป็นต้น

ประจ าปี พ.ศ. 2562
คนดีศรี สป.อว.

นางสาวกาญจนา  สิงห์ทวศีักดิ์
ต าแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
สังกัด : ส่วนบริหารงานบุคคล (สบค.)

ระยะเวลาปฏบิัตริาชการ : 5 ปี 3 เดือน (นับถงึ 30 ก.ย. 2562) 
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ประจ าปี พ.ศ. 2562
คนดีศรี สป.อว.

ผลงานดเีดน่ :
1. โครงการส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและ

เศรษฐกิจชุมชน และเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนร่วมกับ
สถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่าย ได้แก่ งานคลินิกเทคโนโลยี งานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และงานอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า OTOP ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้แผนบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

นางสาวอัญชลี งอยผาลา
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
สังกัด : ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.)

ระยะเวลาปฏบิัตริาชการ : 11 ปี 1 เดือน (นับถงึ 30 ก.ย. 2562)
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ผลงานดเีดน่ :
1. การจัดท าแผนการตรวจราชการ โดยการรวบรวมข้อมูล/รายชื่อโครงการต่าง ๆ และจัดประชุม
การจัดท าแผนการตรวจราชการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
2. ปฏิบัติงานตรวจราชการ ประสานงานและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งก่อน ระหว่าง
และหลังการออกตรวจราชการ พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ตร.
3. การติดตามและประเมินผลการตรวจราชการ และจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าปี พ.ศ. 2562
คนดีศรี สป.อว.

นางสาวนันทกานต ์ สัตยวงศ์
ต าแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ
สังกัด : ส านักตรวจราชการ (ตร.)

ระยะเวลาปฏบิัตริาชการ : 6 ปี 8 เดือน (นับถงึ 30 ก.ย. 2562) 
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ผลงานดเีดน่ :
1. การพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์
2. การจัดท าหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
3. การจัดท าบัญชีรายชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชา 
คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการของคณะท างานขับเคล่ือนและติดตามนโยบายของรัฐมนตรี (ด้านต าแหน่งวิชาการ
และความก้าวหน้าทางวิชาชีพของนักวิจัย)

ประจ าปี พ.ศ. 2562
คนดีศรี สป.อว.

นางสาวสุทิศา จั่นมุกดา
ต าแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
สังกัด : ส านักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ระยะเวลาปฏบิัตริาชการ : 30 ปี 7 เดือน (นับถึง 30 ก.ย. 2562)
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นางภทัรพร  โอฬารพฒุกิร
ต าแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
สังกัด : ส านักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

(ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานกิจการเลขาธิการ)
ระยะเวลาปฏบิัตริาชการ : 34 ปี 6 เดือน (นับถึง 30 ก.ย. 2562)

ประจ าปี พ.ศ. 2562
คนดีศรี สป.อว.

ผลงานดเีดน่ :
1. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) โดยการเตรียม
ความพร้อมของทีมงาน มีการวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายงาน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
2. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานกิจการเลขาธิการอีกภารกิจหนึ่ง โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
ผู้ที่มาติดต่อ / การพิจารณาข้อร้องเรียน / ขอความเป็นธรรม และพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวต่าง ๆ 
ก่อนที่จะน าเสนอเลขาธิการพิจารณา
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ประจ าปี พ.ศ. 2562
คนดีศรี สป.อว.

นางชลุี  ศรีนวล
ต าแหน่ง : นักวิชาการศกึษาช านาญการ
สังกัด : ส านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา

ระยะเวลาปฏบิัตริาชการ : 22 ปี 9 เดือน (นับถึง 30 ก.ย. 2562)

ผลงานดเีดน่ :
1. จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and 
Work Integrated Education: CWIE)
2. ได้รับรางวัลประกวดการย่อหนังสือ (รางวัลที่ 2) ในหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพชีวิต การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน สิ่งที่ควรพัฒนาและปรับปรุงของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและการพัฒนาองค์กร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”
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นางสาวเบญจวรรณ  ปิตินทรางกรู
ต าแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
สังกัด : ส านักอ านวยการ

ระยะเวลาปฏบิัตริาชการ : 17 ปี 1 เดือน (นับถึง 30 ก.ย. 2562)

ผลงานดเีดน่ :
1. การพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2. การจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2551-2557) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 ระยะครึ่งแผน 
(พ.ศ. 2555-2557)
3. ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น 2557 Top Fund Awards 2014 (TFA) รางวัลการพัฒนาดีเด่น ประเภทชมเชย 
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยกรมบัญชีกลาง

ประจ าปี พ.ศ. 2562
คนดีศรี สป.อว.
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ผลงานดเีดน่ :
1. การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภบิาลนาถบันอุดมศึกษาในรูปแบบของการ
สนับสนุนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาจ านวน 9 เครือข่าย เพื่อส่งเสริมการท างานในลักษณะการบูรณาการ
กับทุกภาคส่วน
2. การขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งเป็นงานที่มีบทบาทในการพัฒนานักศึกษา
นอกชั้นเรียนมากที่สุด เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงในการท างานร่วมกับผู้อื่น

ประจ าปี พ.ศ. 2562
คนดีศรี สป.อว.

นายยศวรรธน์ กิตตกิอ้ง  
ต าแหน่ง : นักวิชาการศกึษาช านาญการพิเศษ
สังกัด : ส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ระยะเวลาปฏบิัตริาชการ : 15 ปี 3 เดือน (นับถึง 30 ก.ย. 2562)
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นางสาวพชัรพร เทอดธรรมไพศาล
ต าแหน่ง : นักวิชาการศกึษาช านาญการ
สังกัด : ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

ระยะเวลาปฏบิัตริาชการ : 10 ปี (นับถึง 30 ก.ย. 2562)

ผลงานดีเด่น :
1. การด าเนินงานและการก ากับการวิเคราะห์หลักสูตรผ่านระบบการพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสตูรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO)
2. การด าเนินการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการขอให้รับรอง
วิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558

ประจ าปี พ.ศ. 2562
คนดีศรี สป.อว.



โดย กลุ่มงานพัฒนาบุคคล ส่วนบริหารงานบุคคล
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


