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แบบฟอรมการเสนอช่ือและขอมูลบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ  ประจําป พ.ศ. 2560 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

1. รายละเอียดผูเสนอ (กรณีเสนอโดยสวนงาน/ตนเอง/บุคคลอ่ืน) 
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/นาย/นาง/นางสาว............................................................................................... 
โทรศัพท...........................................โทรสาร.........................................E-mail…………………………………………….. 

2. รายละเอียดของผูไดรบัการเสนอชื่อ 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..................................................นามสกุล......................................อายุ.........................ป 
สังกัด สาขาวิชา.....................................................คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก…………………………………………. 
โทรศัพท...................................     โทรสาร.........................................E-mail……………………………………………… 
วุฒิการศึกษา....................................................................ตําแหนงวิชาการ………………………………………………….. 

3. ขอมูลตามเกณฑการพิจารณา 
3.1. คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะของผูใหบริการวิชาการ (เขียนบรรยายสรุปเชิงประจักษโดยให

ครอบคลุมประเด็นตามเกณฑการพิจารณาในประกาศขอ 3.1.1 และ 3.1.2) (20 คะแนน) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

3.2. ความเชี่ยวชาญดานการบริการวิชาการ (Professional Proficiency in Academic Services) พิจารณาจาก
ประเด็นตอไปน้ี (30 คะแนน) 

3.2.1 ความรูความสามารถดานการบริการวิชาการ (14 คะแนน)   
-  มีการบริการวิชาการที่เกิดขึ้นโดยใชความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ/สาขาวิชาอยางนอยหนึ่งสาขาวิชา (เขียน

บรรยายสรุปเชิงประจักษ)  
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

- มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับภารกิจอ่ืนของมหาวิทยาลัย (การเรียนการสอน การวิจัย หรือการ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม) (เขียนบรรยายสรุปเชิงประจักษ)  
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

- มีความสามารถในการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางไดผลเปนที่พึงพอใจของหนวยงานและผูรับบริการ
สาขาวิชา (เขียนบรรยายสรุปเชิงประจักษ เชน ผลการประเมินจากผูรับบรกิาร หรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
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- มีการสรางองคความรูจากการใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบตาง ๆ เชน โปสเตอร ไวนิล ซีดี 
หนังสือ แผนพับ เว็บไซต เปนตน (เขียนบรรยายสรปุเชิงประจักษ)   
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

- มีการพัฒนารปูแบบนวัตกรรมการบรกิารวิชาการ และมีการเผยแพร (เขียนบรรยายสรุปเชิงประจักษ) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

3.2.2 ขั้นตอนและลักษณะวิธีการใหบริการวิชาการ โดยอาศัยหลักเกณฑการพิจารณาจากเกณฑของ 
พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) 4 ประการ (16 คะแนน) 

1. รวมคิดรวมทําแบบพันธมิตรและหุนสวน (Partnership) 
  1.1  รวมเปนคณะทํางาน รวมตั้งโจทยโครงการ รวมพัฒนาโครงรางของงาน/รวมออกแบบ

โครงการ รวมสรางเคร่ืองมือการทํางาน รวมเลือกกลุมตัวอยาง (2 คะแนน) 
  1.2  มี 1.1 และรวมเก็บขอมูล รวมเปนกลุมตัวอยาง/ใหขอมูล/ตรวจสอบขอมูล รวมวิเคราะห 

สังเคราะห (คนขอมูลใหชุมชน) รวมวางแผน/ดําเนินกิจกรรม รวมติดตามประเมินผลกิจกรรม 
(3 คะแนน) 

  1.3   รวมจัดทํารายงานโครงการและรวมสรางความยั่งยืน (4 คะแนน) 
2. เกิดประโยชนรวมกันแกผูเกี่ยวของทุกฝาย (Mutual benefits) 
  2.1  ฝายใดฝายหนึ่งไดประโยชนฝายเดียว (มหาวิทยาลัย หรือ ชุมชน) (2 คะแนน) 
  2.2  ไดประโยชนหลายฝาย (เชน มหาวิทยาลัย ชุมชน อบต. โรงเรียน หรือ ผูประกอบการ 

เปนตน) (3 คะแนน) 
  2.3  ไดประโยชนหลายฝาย มีผลสืบเนื่อง และมีหลักฐานยืนยัน (เชน ชีวิตความเปนอยู สถานะ

ทางเศรษฐกิจ คุณภาพสิ่งแวดลอม ดีขึ้น) (4 คะแนน) 
3. เกิดการเรียนรูรวมกัน และเกิดผลงานวิชาการ (Knowledge sharing and scholarship) 
  3.1 ใชความรูและเกิดการเรียนรู (เชน คนมีความรูความเขาใจในประเด็นที่เกี่ยวของมากขึ้น 

ปญหาคลี่คลายลง เปนตน) (2 คะแนน) 
  3.2 มี 3.1 และมีการประยุกตใชวิชาการในการปฏิบัติการ (เชน การแกปญหาโดยใชความรูที่มี

อยูแลว เพ่ิมทักษะของคนโดยใชเทคโนโลยีหรือความรูที่มีอยูแลว เปนตน) (3 คะแนน) 
  3.3  มี 3.2  และมีการสรางวิชาการใหม และหรือดัดแปลงหรือตอยอดใหเขากับบริบทของ

ชุมชน โดยผูมีสวนไดสวนเสีย เชน มีนวัตกรรมในการแกปญหา มีวิธีการใชทรัพยากรที่มีอยู
อยางสรางสรรค (คน ความรู วัสดุ งบประมาณ เปนตน) (4 คะแนน) 

4. เกิดผลกระทบตอสังคมท่ีประเมินได (Measurable social impact) 
  4.1 เกิดการเปลี่ยนแปลงที่วัดไดในชุมชนเปาหมาย (2 คะแนน) 
  4.2 เกิด 4.1 และเกิดผลกระทบท่ีวัดไดในที่อ่ืนหรือในทางอ่ืนดวย (3 คะแนน) 
  4.3 เกิด 4.2 และเกิดผลกระทบในระดับชาติและนานาชาติ (4 คะแนน) 
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3.3 ผลงานดานการบรกิารวิชาการในอดีต (Past Performance) พิจารณาจากประเด็นตอไปนี้ (30 คะแนน) 
3.3.1 ประวัติการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางตอเนื่องในชวง 5 ป (ป 2556-2560) (10 คะแนน) 
 

ปที่ดําเนินงาน โครงการท่ีดําเนินงาน ชุมชนและกลุมเปาหมาย 
   
   
   
   
   
 

3.3.2 ผลงานการดําเนินงานบริการวิชาการที่โดดเดนและเปนที่ประจักษตอสาธารณชนในชวง 3 ป  
(ป 2558-2560) (คัดเลือกผลงานที่มีความโดดเดนที่สุด เพียง 1 โครงการ) (20 คะแนน) 

 

ปที่ดําเนินงาน โครงการท่ีดําเนินงาน ชุมชนและกลุมเปาหมาย 
   

- เปนผลงานที่เปนประโยชนแกสังคมหรือทองถ่ิน ที่เกิดขึ้นโดยใชความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาอยางนอย
หนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลท่ีสามารถประเมินไดเปนรูปธรรม โดยพิจารณาจากผลงานที่ทําใหเกิดการพัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้นทางดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดานเก่ียวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม 
อาชีพ การศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิตหรือสุขภาพ หรือเปนการเปลี่ยนแปลงในความ
ตระหนักและรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน ทั้งนี้ ไมนับรวมงานท่ีแสวงหากําไรและไดรับผลตอบแทน
สวนบุคคลในเชิงธุรกิจ (เขียนบรรยายผลกระทบที่เปนประโยชนใหเห็นภาพอยางชัดเจน เชิงประจักษ) 

  ดานชุมชน ไดแก .................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

  ดานวิถีชีวิต ไดแก.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

  ดานศิลปวัฒนธรรม ไดแก..................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

  ดานสิ่งแวดลอม ไดแก.......................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

   ดานอาชีพ ไดแก .................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

   ดานการศกึษา ไดแก............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
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  ดานเศรษฐกิจ ไดแก.............................................................................................................................. 

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

....................................................................................................................................................................................  
  ดานการเมืองการปกครอง ไดแก.......................................................................................................... 

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

.................................................................................................................................................................................... 
  ดานคุณภาพชีวิตหรือสุขภาพ ไดแก...................................................................................................... 

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

.................................................................................................................................................................................... 
 การเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน 

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

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

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

3.4 การเปนที่ยอมรับทั้ งภายในและภายนอก (Popular Recognition) พิจารณาจากประเด็นตอไปนี้  
(20 คะแนน) 

3.4.1 รางวัลเชิดชูเกียรติตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก (10 คะแนน)  
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

3.4.2 การเปนวิทยากรท้ังภายในและภายนอก หรือที่ปรึกษาใหกับองคกรภายนอกที่เก่ียวกับการบริการ
วิชาการ (10 คะแนน)   
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
ขอรบัรองวาขอมูลดังกลาวเปนจริงและมีความถูกตองตามที่ใหไวทุกประการ 
 
 
 

ลายมือชื่อผูเสนอ             ..........................................................   
(..........................................................) 
วันที่.................................................... 
 
 

 


