
 
แบบกรอกประวัติ (แบบ ๒) 

ผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นขา้ราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๓ 
 
 

○ กลุ่มที่ ๑      
○ กลุ่มที่ ๒ 
○ กลุ่มที่ ๓ 
 

ตอนท่ี ๑ 
ก. ประวัติส่วนตัว 

๑. ชื่อ นายประวิทย์ ขาวปลื้ม 
๒. เลขประจําตัวประชาชน ๓-๑๑๐๔-๐๑๑๔๗-๕๐๒ (พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัว

ข้าราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวลูกจ้างประจํา จํานวน ๑ ฉบับ) 
๓. เกิดวันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓  อายุ ๕๒ ปี 
๔. วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท   จากสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
๕. สถานที่ทํางานในปัจจุบัน     กลุ่มงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
    สํานัก ศิลปะและวัฒนธรรม   กรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
    ตําบล / แขวง อนุสาวรีย์     อําเภอ / เขต  บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
    รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๒๐ โทร. ๐๒ – ๕๒๑ – ๐๑๕๑ ต่อ ๑๕๑๒ 
    E-mail  - 
๖  .อุดมคติในการทํางาน (ไม่เกิน ๓๕ ตัวอักษร) ทุ่มเท ซื่อสัตย์ รักษ์วัฒนธรรม 
๗. ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่  ๑๒/๔  หมู่ ๑  ตําบล บางตะไนย์  อําเภอ ปากเกร็ด   
    จังหวัด  นนทบุรี   รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๒๐  โทร๐๘๑-๙๐๖-๑๐๘๓ 
๘. ที่อยู่ติดต่อสะดวกที่สุด (ในช่วงที่ ๑๐ – ๓๑ มีนาคม ๑๕๕๕)  โปรดระบุให้ชัดเจน 
    สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  เลขที่ ๙  แขวงอนุสาวรีย์  
    เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

ข.ประวัติการทํางาน 
๑. เริ่มรับราชการเม่ือวันที่    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๙  
    ตําแหน่ง อาจารย์   สังกัด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๒. ย้ายมารับราชกาลท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เม่ือวันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๓๑       
    นับถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม ๒๕๕๔  รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ ๒๗ ปี  
๒. ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ ๗ ขั้น  ๒๙,๗๖๐  บาท 
(ในแบบ ๒ นี้ ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่านําส่งข้อมูลแบบกรอกประวัติมายัง

คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สิ้นสุดที่ ข้อ ๒ ยกเว้นการคัดเลือกของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

 
 
 

 



๒ 
 

 
๓. ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่ได้รับยกย่องว่าดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ นับย้อนหลัง ๓ปี  

(นับถึงวันสิ้นปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๓) 
 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 

• จัดทําซีดีดนตรีไทยเพ่ือเผยแพร่ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 
• จัดอบรมโขนและกิจกรรมการแสดงโขน เพ่ือให้ความรู้แก่ชุมชน และเยาวชนไทย 
• เข้าสอบนักธรรมตรี 
• เข้าร่วมอบรมพระนครธรรม 
• นํานักศึกษาเผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศอเมริกา 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
• จัดงานวันแม่แห่งชาติและจัดการแสดงโขน ตอนยกรบ โดยทูลเชิญเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์

เธอพระองค์เจ้าศรีรัศม์  พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
• ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ และรางวัลชมเชย การประกวดดนตรีและการแสดง

พ้ืนบ้านชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ระดับ
เยาวชนประเภทป่ีพาทย์ไม้แข็ง จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
กระทรวงวัฒนธรรม 

• ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าประกวดจนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเด่ียว
ระนาดเอก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี               
จัดโดย มูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศักด์ิร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

• งานวิจัยนวัตกรรมสร้างสรรค์ “สองพระองค์ทรงหว่านข้าว” 
• จัดทําซีดีดนตรีร่วมสมัย เป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ 

ของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
• เข้าสอบธรรมศึกษาช้ันโท 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
• นํานักศึกษาไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศออสเตรเลีย 
• เผยแพร่วัฒนธรรมไทย  โดยการไปสอนดนตรีไทย  ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ดําเนินการความร่วมมือ  MOU  ทางวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
• จัดงานวันแม่แห่งชาติและจัดการแสดงหุ่นละครเล็ก  โดยทูลเชิญเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าศรีรัศม์  พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
• สอบนักธรรมเอก 
• ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  จัดโดยมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอก         
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

๑. ประเภทเครื่องเด่ียวดนตรีไทย 
๒. ประเภทวงดนตรีไทย 



๓ 
 

• ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีไทย  (ป่ีพาทย์เสภา)  ถ้วยประราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  จัดโดยกรมศิลปากร   ในโอกาสครบรอบ 
๑๐๐  ปี  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม   

• ผลงานวิจัยหัวข้อ  การใช้ดนตรีไทยในการสร้างจิตสํานึกความเป็นไทยของนักเรียน 
 

ค. ประพฤติปฏิบัติตน ( ระบุหลักการประพฤติปฏิบัติตนในการครองตน ครองคน และครอง
งานโดยเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม ) 

 
๑. มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นที่

ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม   
• ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสาธารณะกุศล และทางหน่วยงานราชการมาโดยตลอดอาทิ  เช่น  

ได้เข้าร่วมอบรมพระนครธรรม  ได้เข้าสอบนักธรรมตรี  ดูแลกิจกรรมการทําบุญตักบาตร
และให้คําปรึกษาด้านจริยธรรมให้นักศึกษาภาคปกติทุกวัน   

• เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเที่ยงตรง สื่อสัตย์สุจริต  
และมีความจงรักภักดีต่อผู้ที่เป็นหัวหน้างานมาโดยตลอด 

• ไม่เคยทําให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน  มีความคิดสร้างสรรค์การทํางานที่ก่อให้เกิด
ผลดีต่อหน่วยงานตลอดมา 

 
๒. เป็นบุคคลท่ีได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในเพื่อน ในสังคมร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้า 

และลับหลัง 
• เป็นหัวหน้างานที่มีความรับผิดชอบต่องานและสร้างงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาส

พัฒนาตนเองเสมอ 
• เป็นคนขยันทํางาน  ไม่ย่อท้อต่อการปฏิบัติงานไม่ว่างานน้ันๆ  เป็นงานหนักหรืองานเบา 
• ทําช่ือเสียงให้กับผู้ร่วมงานเสมอชอบการสร้างกิจกรรมการทํางานที่เป็นผลประโยชน์ของ

หน่วยงานและเพ่ือนร่วมงาน  เช่น  การจัดกิจกรรมเพ่ือการประกวดเพ่ือสร้างกิจกรรมการ
ทํางานให้เพ่ือนร่วมงานในสาขาวิชา การจัดกิจกรรมการสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากร     
การจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณะกุศล 
 

๓.  ประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สมํ่าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานท่ีรับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประชาชน มากกว่าผู้อ่ืนอย่าง
เด่นชัด 

กิจกรรมที่ปฏิบัตินอกเหนือจากหน้าที่ที่ปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอด้วยความเต็มใจคือการช่วยเหลือผู้อ่ืน 
ทํางานกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่ทํางาน  เช่น  การช่วยเหลือ กิจกรรมบ้านเด็กอ่อนพญาไท  
บ้านเด็กพิการปากเกร็ด  ฯลฯ  

 
 
 



๔ 
 

๔. มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง ให้หมายรวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์กับส่วนราชการ
และประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์ และ/หรือ ผลการปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นปรากฏเป็นเอกสารแต่เป็นรูปธรรมที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของผู้เก่ียวข้อง สําหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ของลูกจ้างประจํา 
 
งานที่เก่ียวกับการอุทิศทุ่มเทการทํางาน  เช่น   

• การจัดกิจกรรมทางศาสนาการทําบุญตักบาตรตอนเช้าของมหาวิทยาลัย วันจันทร์ - วันศุกร์ 
• งานสอนที่สร้างนักศึกษาที่มีคุณภาพไปปฏิบัติงานตามสถานที่ราชการและหน่วยงานต่างๆ 
• งานวิจัยนวัตกรรมสร้างสรรค์ “สองพระองค์ทรงหว่านข้าว” 
• งานวิจัยการใช้ดนตรีไทยปลูกจิตสํานึกความเป็นไทยของนักเรียน 
• การรับราชการโดยความซื่อสัตย์สุจริต   
• งานเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
• สอบนักธรรมตรี  โท  เอก 
• อบรมนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้-ความสามารถเต็มเป่ียมด้วยคุณธรรม 
• ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางวัฒนธรรม  เพ่ือสร้างรายได้และอาชีพต่อไป 
• ประสานเครือข่าย  ชุมชนท้องถิ่น  ยกย่องภูมิปัญญาไทย 

 
 
 

 (ลงช่ือ)...........................................................เจ้าของประวัติ 
                      (   นายประวิทย์   ขาวปลื้ม   ) 
                                                       ตําแหน่ง                 อาจารย์ 

                  .............../................/................ 
 

                                                 ขา้พเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นน้ีเป็นความจริง 
 
 

(ลงช่ือ)........................................................................ผู้รับรอง 
(อาจารย์ปราโมทย์  เทพพัลลภ) 

          รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกจิการนักศึกษา 
 
หมายเหตุ  ผูร้บัรอง คือ ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เจ้าของประวัติปฏิบัติงานอยู่ 
              ในปัจจุบัน / แบบประเมิน..... 


