
 

 

แบบฟอรมขอมูลบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําป พ.ศ. 2558 

คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน........................................................... 

สวนท่ี 1 ประวัติสวนตัว (สําหรับผูท่ีไดรับการเสนอชื่อกรอกขอมูล) 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ช่ือ (นาย, นาง, นางสาว) ....................................................... สกุล............................................................... 
1.2 เกิดวันท่ี ............... เดือน …....................................... พ.ศ..................... อายุ ..............ป .................เดือน 
1.3 ตําแหนงปจจุบัน 

1.3.1 ช่ือตําแหนง......................................................................................................................................... 
1.3.2 ระดับ.................................................................................................................................................. 
1.3.3 สังกัด (ระบุหนวยงาน สาขาวิชา และคณะ)....................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

 

 

2. ประวัติการทํางาน (ต้ังแตเร่ิมทํางานจนถึงปจจุบัน) 

2.1 ตําแหนงทางวิชาการ 
2.1.1 ช่ือตําแหนง ....................................................................................... ระดับ/ช้ัน ..................... 

สังกัด.......................................................................... ตั้งแต พ.ศ............... ถึง พ.ศ.................. 
2.1.2 ช่ือตําแหนง ....................................................................................... ระดับ/ช้ัน ..................... 

สังกัด.......................................................................... ตั้งแต พ.ศ............... ถึง พ.ศ.................. 
2.1.3 ช่ือตําแหนง ....................................................................................... ระดับ/ช้ัน ..................... 

สังกัด.......................................................................... ตั้งแต พ.ศ............... ถึง พ.ศ.................. 
2.1.4 ช่ือตําแหนง ....................................................................................... ระดับ/ช้ัน ..................... 

สังกัด.......................................................................... ตั้งแต พ.ศ............... ถึง พ.ศ.................. 
ฯลฯ 

2.2 ตําแหนงทางบริหาร (ถาม)ี 
2.2.1 ช่ือตําแหนง ....................................................................................... ระดับ/ช้ัน ..................... 

สังกัด.......................................................................... ตั้งแต พ.ศ............... ถึง พ.ศ.................. 
2.2.2 ช่ือตําแหนง ....................................................................................... ระดับ/ช้ัน ..................... 

สังกัด.......................................................................... ตั้งแต พ.ศ............... ถึง พ.ศ.................. 
2.2.3 ช่ือตําแหนง ....................................................................................... ระดับ/ช้ัน ..................... 

สังกัด.......................................................................... ตั้งแต พ.ศ............... ถึง พ.ศ.................. 
2.2.4 ช่ือตําแหนง ....................................................................................... ระดับ/ช้ัน ..................... 

สังกัด.......................................................................... ตั้งแต พ.ศ............... ถึง พ.ศ.................. 
ฯลฯ 

 
 



 

 

3. ประวัติการศึกษา ใหระบุจากวุฒิท่ีไดรับสูงสุดไปหาตํ่าสุด (เฉพาะระดับปริญญา) 
 

สถานศึกษา ต้ังแต - ถึง (เดือน ป) วุฒิท่ีไดรับ 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา   

เปนบุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ีในมหาวิทยาลัยทักษิณมาแลวเปนระยะเวลา .................. ป 

องคประกอบและเกณฑการพิจารณา 
เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรูความสามารถดานการบริการวิชาการ (บรรยายสรุปพรอมกรณี

ตัวอยาง) 

1. ความคิดริเร่ิมการบูรณาการและผลงานเชิงนวัตกรรมดานการบริการวิชาการ 
1.1 ผลงานวิจัย หรือกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการบริการวิชาการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1.2 เอกสารหรือหนังสือประกอบการจัดการบริการวิชาการ  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.3 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู เชน เทคนิคการจัดการบริการวิชาการ สื่อประกอบการ
จัดบริการวิชาการรูปแบบตาง ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.4 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย  
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. ขั้นตอนและลักษณะวิธีการใหบริการวิชาการ 
2.1 มีการสํารวจความตองการของชุมชน และจัดทําแผน/โครงการบริการวิชาการตาม

จุดเนนของสถาบัน  
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………...................................................................................................................................................................... 

 
2.2 จัดโครงการบริการวิชาการตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………...................................................................................................................................................................... 

 
2.3 มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมดวย

วิธีการท่ีเหมาะสมและมีการนําผลการประเมินไปพัฒนากิจกรรมทางสังคมอยางตอเน่ือง  
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………...................................................................................................................................................................... 

 
2.4 มีการพัฒนาความรูท่ีไดรับจากการบริการวิชาการแกสังคมและถายทอดความรูสู

บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน  
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………...................................................................................................................................................................... 

3. ดานคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะของผูใหบริการวิชาการ 
3.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม  

3.1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และนิยมไทย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………...................................................................................................................................................................... 
 

3.1.2 เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………...................................................................................................................................................................... 
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3.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………...................................................................................................................................................................... 
 

3.1.4 มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพขอบังคับขององคกรและ
สังคม  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………...................................................................................................................................................................... 
 

3.1.5 มีทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนรวมงานและองคกร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………...................................................................................................................................................................... 
 

3.2 คุณลักษณะของผูใหบริการวิชาการ 
3.2.1 มีความรับผิดชอบ และมีจิตบริการในการบริการวิชาการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………...................................................................................................................................................................... 

 
3.2.2 ควบคุมอารมณของตนเองไดในทุกดาน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………...................................................................................................................................................................... 
 

3.2.3 มีความสามารถในสาระเน้ือหาการใหบริการวิชาการเปนอยางดี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………...................................................................................................................................................................... 

 
3.2.4 ศึกษาคนควา ติดตามความกาวหนาทางวิทยาการอยางสม่ําเสมอ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………...................................................................................................................................................................... 
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3.2.5 มีบุคลิกภาพในการบริการวิชาการเหมาะสม (ทวงทีวาจา การแตงการ การวางตัว ฯลฯ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………...................................................................................................................................................................... 
 

3.2.6 มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนรวมงาน และบุคคลอ่ืน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………...................................................................................................................................................................... 

4. ดานการประเมินจากผลกระทบ หรือผูมีสวนไดสวนเสียจากโครงการบริการวิชาการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………...................................................................................................................................................................... 

 
 ขอมูลหรือหลักฐานเพ่ิมเติมท่ีไดจากผูรับบริการวิชาการ เพ่ือใชประกอบการพิจารณา  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………...................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5 



 

 

สวนท่ี 2 คําชี้แจงประกอบเพ่ือนําไปใชในการประกาศเกียรติคุณ (สําหรับสวนงานกรอกขอมูลประกอบการเสนอชื่อ) 
1.  คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ขอเสนอ นาย/นาง/นางสาว……............................................................................... 

เปนบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ 
 

2.  เหตุผลท่ีคัดเลือกบุคลากรผูน้ีเปนบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาครอบคลุม
ท้ังดานคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะของผูใหบริการวิชาการ โดยจะพิจารณาจากกรอบการใหขอมูล การเสนอช่ือ
บุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการดังรายละเอียดตอไปน้ี  

2.1  ดานคุณธรรมจริยธรรม และคุณสมบัติสวนตัว (มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มี
จรรยาบรรณ มีวินัย ตรงตอเวลา และมีทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนรวมงานและองคกร) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
 

2.2  คุณลักษณะของผูใหบริการวิชาการ (มีความรับผิดชอบ มีจิตบริการ สามารถควบคุมอารมณได  
ทุกดาน มีการศึกษาคนควา ติดตาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนรวมงานและบุคคลอ่ืน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
 

3.  ขอมูลหรือหลักฐานเพ่ิมเติมจากผูรับบริการวิชาการ เพ่ือใชประกอบการพิจารณาโดยสรุป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

 
 
 

ลงช่ือ...........................................................................  
 (....................................….................................) 

คณบด/ีผูอํานวยการ............................................................. 
วันท่ี ............. เดือน …..................... พ.ศ. ............... 

 
 
 
 

6 


	มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2558
	คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน...........................................................
	ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัว (สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูล)
	1. ข้อมูลทั่วไป
	2. ประวัติการทำงาน (ตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงปัจจุบัน)
	3. ประวัติการศึกษา ให้ระบุจากวุฒิที่ได้รับสูงสุดไปหาต่ำสุด (เฉพาะระดับปริญญา)
	ส่วนที่ 2 คำชี้แจงประกอบเพื่อนำไปใช้ในการประกาศเกียรติคุณ (สำหรับส่วนงานกรอกข้อมูลประกอบการเสนอชื่อ)

