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ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ  
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบคุลากรตัวอยางดานการบรกิารวิชาการ ประจำป พ.ศ. 2562 

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

โดยท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ เห็นสมควรสงเสริมและประกาศเกียรติคุณบุคลากรซึ่ งมีความรู
ความสามารถ อุทิศตนในการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และประพฤติตนดีงามเปนที่
ประจักษอยางตอเนื่อง  สมควรยกยองเปนบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ อาศัยอำนาจตามความ 
ในมาตรา 27 และมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับประกาศ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอำนาจและมอบหมายหนาท่ีใหแกผูดำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 
และอธิการบดี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ 
และวิธีการคัดเลือกบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ ประจำป พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้ 

1. คุณสมบัติผูที่มีสิทธิไดรับการเสนอชื่อ
1.1  เปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามความในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 
1.2  เปนผูไมเคยไดรับการคัดเลือกเปนบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

มากอน หรือเปนผูที่เคยไดรับรางวัลบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาแลว 
เกินกวา 5 ป นับจากวันท่ีมีการประกาศรายชื่อใหเปนบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ ในครั้งลาสุด 
ที่ผานมาของบุคคลดังกลาว 

1.3 เปนผูอุทิศตนใหกับการบริการวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องมาอยางตอเนื่องและ
มีผลงานการบริการวิชาการดีเดนเปนที่ประจักษ 

1.4 ไมเคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณ หรือโทษทางวินัย หรืออยูระหวางการพิจารณาของ
คณะกรรมการสอบจรรยาบรรณหรือวินัย 

2. รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
ผู ท่ีไดรับการคัดเลือกเปนบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ไดรับการประกาศเกียรติคุณในวันพระราชทานปริญญาบัตร และไดรับโลเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัย 
3. เกณฑการพิจารณา

3.1  คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะของผูใหบริการวิชาการ (Personal Characteristics)
โดยพิจารณาประเด็นตอไปนี้ (20 คะแนน) 

3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งควรครอบคลุมเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ 
ซื่อสัตยสุจริต มีความโปรงใส และมีธรรมภิบาล  การมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ การมีวินัย 
ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพขอบังคับขององคกรและสังคม และการมีทัศนคติที่ดีตอ
เพ่ือนรวมงาน และองคกร (10 คะแนน) 
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3.1.2  คุณลักษณะของผูใหบริการวิชาการ พิจารณาใหครอบคลุมการมีความรับผิดชอบ 
และมีจิตบริการในการบริการวิชาการ การควบคุมอารมณของตนเองไดในทุกดาน การมีความสามารถในสาระ
เนื้อหาการใหบริการวิชาการเปนอยางดี การศึกษาคนควา ติดตามความกาวหนาทางวิทยาการอยางสม่ำเสมอ 
การมีบุคลิกภาพในการใหบริการวิชาการเหมาะสม (ทวงทีวาจา การแตงกาย การวางตัว ฯลฯ) และการมี
มนุษยสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนรวมงาน และบุคคลผูอ่ืน (10 คะแนน) 

3.2  ความเชี่ยวชาญดานการบริการวิชาการ (Professional Proficiency in Academic Services) 
โดยพิจารณาจากประเด็นตอไปนี้ (30 คะแนน) 

3.2.1  ความรูความสามารถดานการบริการวิชาการ  มีผลการดำเนินงานบริการวิชาการที่
ทำใหเกิดการพัฒนาเปนประโยชนตอสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนทางดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดาน 
และเกิดความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย
สาขาวิชา และสามารถนำไปอางอิงได โดยปรากฏเปนที่ประจักษในประเด็นตอไปนี้ (21 คะแนน) 

3.2.1.1 การวิเคราะหสภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น  
3.2.1.2 การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย 
3.2.1.3 การออกแบบหรือการพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการที่ทำใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงนั้น 
3.2.1.4 ความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ใชในการทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
3.2.1.5 การคาดการณสิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงไดเกิดข้ึนแลว 
3.2.1.6 การประเมินผลลัพธโดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
3.2.1.7 การสรุปแนวทางการธำรงรักษาหรือการนำไปขยายผลหรือการปรับปรุงพัฒนา 

3.2.2  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับภารกิจอ่ืนของมหาวิทยาลัยดานใด 
ดานหนึ่ง หรือมากกวาหนึ่งดานก็ได เชน การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน หรือ การบริการวิชาการกับวิจัย 
หรือ การบริการวิชาการกับการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญญา (5 คะแนน) 

3.2.3  มีการเผยแพรโดยการจัดเวทีนำเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปดใหเยี่ยมชมพื้นที่
และจะตองมีการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสอดคลองกับผลงาน โดย
การเผยแพรนั้นจะตองมีการบันทึกเปนเอกสารหรือเปนลายลักษณอักษรที่สามารถใชอางอิง หรือศึกษาคนควา
ตอไปได (4 คะแนน) 

3.3  ผลงานดานการบริการวิชาการในอดีต (Past Performance) โดยพิจารณาจากประเด็น
ตอไปนี้ (30 คะแนน) 

3.3.1  ประวัติการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางตอเนื่องในชวง 5 ป (ป 2558-2562) 
(10 คะแนน) 

3.3.2  ผลงานการดำเนินงานดานการบริการวิชาการที่โดดเดนและเปนที่ประจักษตอ
สาธารณชนในชวง 5 ป (ป 2558-2562) (คดัเลือกผลงานที่มีความโดดเดนที่สุด เพียง 1-2 โครงการเทานั้น)  

โดยเปนผลงานที่ เปนประโยชนแกสังคมหรือทองถ่ิน ที่ เกิดข้ึนโดยใชความ
เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาอยางนอยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินไดเปนรูปธรรม ตองเปนผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดานเก่ียวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดลอม อาชีพ การศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และคุณภาพชีวิตหรือสุขภาพ หรือเปน 
การเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน  ทั้งนี้ ตองเปนโครงการ 
ที่มหาวิทยาลัยรับทราบและเห็นชอบอนุมัติใหดำเนินการ แตไมรวมถึงผลงานจากโครงการหรือกิจกรรม 
ที่แสวงหากำไรหรือไดรับผลตอบแทนสวนบุคคลในเชิงธรุกิจ (20 คะแนน)  
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3.4 การเปนที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก (Popular Recognition) โดยพิจารณาจากประเด็น
ตอไปนี้ (20 คะแนน) 

3.4.1 รางวัลเชิดชูเกียรต ิทั้งภายในและภายนอก ที่เก่ียวของกับการบริการวิชาการ (12 คะแนน) 
3.4.2  การเปนวิทยากร ทั้งภายในและภายนอก ที่เก่ียวของกับการบริการวิชาการ (4 คะแนน) 
3.4.3  การเปนที่ปรึกษาใหกับองคกรภายนอก ท่ีเกี่ยวของกับการบริการวิชาการ (4 คะแนน) 

4. วิธีการเสนอชื่อและคดัเลือก
4.1 วิธีการเสนอชื่อ สามารถดำเนินการเสนอชื่อตามวิธีการ ดังนี้

4.1.1  สวนงานเสนอรายชื่อบุคลากรเพ่ือพิจารณาคัดเลือกบุคลากรตัวอยางดานการบริการ
วิชาการ โดยพิจารณาตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด และใหเสนอชื่อบุคลากรตัวอยางดานการบริการ
วิชาการเพียง 1 รายชื่อตอสวนงาน โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสวนงาน  ทั้งนี้รายชื่อที่
เสนอจะเปนบุคลากรในสวนงานหรือภายนอกสวนงานก็ได 

4.1.2 บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณเปนผูเสนอชื่อบุคลากรเพ่ือพิจารณาคัดเลือกบุคลากร
ตัวอยางดานการบริการ โดยพิจารณาตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด และใหเสนอชื่อบุคลากรตัวอยางดาน
การบริการวิชาการ เพียง 1 รายชื่อตอบุคลากรหนึ่งคน 

ทั้งนี้ตองรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณาเปนบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ และอาจเสนอขอมูลอ่ืน ๆ ที่เห็นวาจะเปนประโยชนกับการพิจารณาสงประธานกรรมการ 
การคดัเลือกบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ภายในวัน เวลา ที่กำหนด 

4.2 การคัดเลือก มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรตัวอยาง 
ดานการบริการวิชาการ ใหมีหนาที่รับผิดชอบพิจารณาคัดเลือกบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการจาก
รายชื่อที่เสนอมาตามขอ 4  

5. กรณีตรวจพบภายหลังวาผูที่ไดรับรางวัลขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีกำหนด มหาวิทยาลัยโดย
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มีสิทธิใ์นการเรียกคืนรางวัล 

6. ในกรณีมีปญหาในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ใหคณะกรรมการฯ มีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด
ทั้งนี้คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ใหถือเปนที่สุด 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย ชำนิ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

๗



ปฏิทินการดำเนินงาน 

 ระยะเวลา  กิจกรรม 

18 พฤษภาคม 2563 ประกาศหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำป พ.ศ. 2562 

 15 กรกฎาคม 2563 วันสุดทายการเสนอชื่อบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ประจำป พ.ศ. 2562  

16 – 31 กรกฎาคม 2563 ดำเนินการคดัเลือกบุคลากรตวัอยางดานการบริการวชิาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจำป พ.ศ. 2562 

7 สิงหาคม 2563 ประกาศรายชื่อบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจำป พ.ศ. 2562 

 

หมายเหต ุ: ทั้งนี้ปฏิทินการดำเนินงานอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 

 

 



1 

แบบฟอรมการเสนอชื่อและขอมูลบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ 
ประจำป พ.ศ. 2562 

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

 

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

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

3. ขอมลูตามเกณฑการพิจารณา 
3.1 คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะของผูใหบริการวิชาการ (Personal Characteristics) โดยพิจารณา

ประเด็นตอไปนี้ (20 คะแนน) 
3.1.1  คุณธรรม จริยธรรม (10 คะแนน) (เขียนบรรยายสรุปเชิงประจกัษ) 

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

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

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

.................................................................................................................................................................................... 
3.1.2  คุณลักษณะของผูใหบริการวิชาการ (10 คะแนน) (เขียนบรรยายสรุปเชิงประจักษ) 

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

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

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

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

3.2  ความ เชี่ ย วช าญ ด านการบริก ารวิ ช าการ (Professional Proficiency in Academic Services)  
โดยพิจารณาจากประเด็นตอไปนี้ (30 คะแนน) 

3.2.1  ความรูความสามารถดานการบริการวิชาการ  มีผลการดำเนินงานบริการวิชาการท่ีทำใหเกิดการ
พัฒนาเปนประโยชนตอสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดี ข้ึนทางดานใดดานหนึ่ ง หรือหลายดาน และเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา 
และสามารถนำไปอางอิงได โดยปรากฏเปนท่ีประจักษในประเด็นตอไปนี ้(21 คะแนน) 

3.2.1.1 การวิเคราะหสภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (3 คะแนน) (เขียนบรรยายสรุป
เชิงประจักษ) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
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3.2.1.2 การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (3 คะแนน)  (เขียนบรรยายสรุปเชิง

ประจกัษ) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 
3.2.1.3 การออกแบบหรือการพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 

(3 คะแนน) เขียนบรรยายสรุปเชิงประจักษ) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

3.2.1.4 ความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ใชในการทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น (3 คะแนน)   
(เขียนบรรยายสรุปเชิงประจักษ) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 
3.2.1.5 การคาดการณสิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงไดเกิดข้ึนแลว (3 คะแนน)  

(เขียนบรรยายสรุปเชิงประจักษ) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 
3.2.1.6 การประเมิ นผลลัพ ธ โดยการติดตามการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิดขึ้ น  (3 คะแนน)  

(เขียนบรรยายสรุปเชิงประจักษ) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 
3.2.1.7 การสรุปแนวทางการธำรงรักษาหรือการนำไปขยายผลหรือการปรับปรุงพัฒนา  

(3 คะแนน)  (เขียนบรรยายสรปุเชิงประจักษ) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
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3.2.2  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับภารกิจอื่นของมหาวิทยาลัยดานใดดานหนึ่ง หรือมากกวา

หนึ่ งด าน ก็ได  เชน  การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน หรือ การบริการวิชาการกับวิ จัย หรือ  
การบริการวิชาการกับการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญญา (5 คะแนน) (เขียนบรรยายสรุปเชิงประจักษ)  
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

3.2.3  มีการเผยแพรโดยการจัดเวทีนำเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปดใหเยี่ยมชมพื้นที่และจะตองมีการ
เผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสอดคลองกับผลงาน โดยการเผยแพรนั้นจะตอง
มีการบันทึกเปนเอกสารหรือเปนลายลักษณอักษรท่ีสามารถใชอางอิง หรือศึกษาคนควาตอไปได (4 คะแนน) 
(เขียนบรรยายสรุปเชิงประจักษ) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 

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

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

3.3 ผลงานดานการบริการวิชาการในอดีต (Past Performance) โดยพิจารณาจากประเด็นตอไปนี้ (30 คะแนน) 
3.3.1 ประวัติการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางตอเนื่องในชวง 5 ป (ป 2558-2562) (10 คะแนน) 
 

ปที่ดำเนินงาน โครงการที่ดำเนินงาน ชุมชนและกลุมเปาหมาย 
   
   
   

3.3.2 ผลงานการดำเนินงานดานการบริการวิชาการท่ีโดดเดนและเปนที่ประจักษตอสาธารณชน 
ในชวง 5 ป (ป 2558-2562) (คัดเลือกผลงานที่มีความโดดเดนที่สุด เพียง 1-2 โครงการเทานั้น)  

โดยเป นผลงานที่ เปนประโยชนแกสั งคมหรือทอง ถ่ิน  ที่ เกิด ข้ึนโดยใชความเชี่ ยวชาญ  
ในสาขาวิชาอยางนอยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินไดเปนรูปธรรม ตองเปนผลใหเกิด 
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดานเก่ียวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดลอม อาชีพ การศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และคุณภาพชีวิตหรือสุขภาพ หรือเปน 
การเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน  ทั้งนี้ตองเปนโครงการ 
ที่มหาวิทยาลัยรับทราบและเห็นชอบอนุมัติใหดำเนินการ แตไมรวมถึงผลงานจากโครงการหรือกิจกรรม 
ที่แสวงหากำไรหรือไดรับผลตอบแทนสวนบุคคลในเชิงธุรกิจ (20 คะแนน) 

 

ปที่ดำเนินงาน โครงการที่ดำเนินงาน ชุมชนและกลุมเปาหมาย 
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(เขียนบรรยายสรุปใหเห็นภาพอยางชัดเจน เชิงประจักษ ของผลกระทบหรือผลของการบริการวิชาการที่ทำ

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ทางดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดานเกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดลอม อาชีพ การศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และคุณภาพชีวิตหรือสุขภาพ หรือเปนการ
เปลี่ยนแปลงในความตระหนักและรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 

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

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

3.4 การเป นที่ ยอมรับทั้ งภายในและภายนอก (Popular Recognition) พิ จารณาจากประเด็ นต อไปนี้   
(20 คะแนน) 

3.4.1 รางวัลเชิดชูเกียรต ิทั้งภายในและภายนอก ที่เก่ียวของกับการบริการวิชาการ (12 คะแนน) 
3.4.1.1 ระดับชาติ/นานาชาติ (8 คะแนน). 

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

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

.................................................................................................................................................................................... 
3.4.1.2 ระดับจังหวัด (4 คะแนน). 

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

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

.................................................................................................................................................................................... 
3.4.2  การเปนวิทยากร ทั้งภายในและภายนอก ที่เก่ียวของกับการบริการวิชาการ (4 คะแนน) 

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

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

.................................................................................................................................................................................... 
3.4.3  การเปนท่ีปรกึษาใหกับองคกรภายนอก ที่เก่ียวของกับการบริการวิชาการ (4 คะแนน) 

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

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

.................................................................................................................................................................................... 
 
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวเปนจริงและมีความถูกตองตามที่ใหไวทุกประการ 
 
 
 

ลายมือชื่อผูเสนอ             ..........................................................   
(..........................................................) 
วันที.่................................................... 
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แบบฟอรมใหคะแนนการคัดเลือกบุคลากรตัวอยางดานบริการวิชาการ ประจำป พ.ศ.2562 

เกณฑการพิจารณา 
คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

คะแนนท่ีได 
รายชื่อ 1 รายชื่อ 2 รายชื่อ 3 รายชื่อ 4 

1. คุณสมบัติผูท่ีมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อ        
1.1  เปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามความในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ  

พ.ศ. 2551 
(ผาน/ไมผาน)     

1.2  เปนผูไมเคยไดรับการคัดเลือกเปนบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณมากอน หรือเปนผูที่
เคยไดรับรางวัลบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาแลวเกินกวา 5 ป นับจากวันที่มีการประกาศ
รายชื่อใหเปนบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ ในครั้งลาสุดที่ผานมาของบุคคลดังกลาว 

(ผาน/ไมผาน)     

1.3 เปนผูอุทิศตนใหกับการบริการวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องมาอยางตอเนื่องและมีผลงานการบริการ
วิชาการดีเดนเปนทีป่ระจักษ 

(ผาน/ไมผาน)     

1.4 ไมเคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณ หรือโทษทางวินัย หรืออยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสอบ
จรรยาบรรณหรือวินัย 

(ผาน/ไมผาน)     

2. รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ      
3. เกณฑการพิจารณา      

3.1 คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะของผูใหบริการวิชาการ (Personal Characteristics) โดยพิจารณาประเด็น
ตอไปนี ้

20 คะแนน     

3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งควรครอบคลุมเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีความ
โปรงใส และมีธรรมภิบาล  การมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ การมีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
เคารพขอบังคับขององคกรและสังคม และการมีทัศนคติที่ดีตอเพื่อนรวมงาน และองคกร 

(10 คะแนน)       

3.1.2 คุณลักษณะของผูใหบริการวิชาการ พิจารณาใหครอบคลุมการมีความรับผิดชอบ และมีจิตบริการในการ
บริการวิชาการ การควบคุมอารมณของตนเองไดในทุกดานการมีความสามารถในสาระเนื้อหาการใหบริการวิชาการเปนอยางดี 
การศึกษาคนควา ติดตามความกาวหนาทางวิทยาการอยางสม่ำเสมอ การมบีุคลิกภาพในการใหบริการวิชาการเหมาะสม (ทวงที
วาจา การแตงกาย การวางตัว ฯลฯ)  และการมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนรวมงาน และบุคคลผูอ่ืน   

(10 คะแนน)     

3.2 ความเช่ียวชาญดานการบริการวิชาการ (Professional Proficiency in Academic Services) โดยพิจารณาจาก
ประเด็นตอไปนี้  

30 คะแนน     

3.2.1 ความรูความสามารถดานการบริการวิชาการ  มีผลการดำเนินงานบริการวิชาการที่ทำใหเกิดการพัฒนาเปน
ประโยชนตอสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทางดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดาน และเกิดความกาวหนาทางวิชาการ หรือ
เสริมสรางความรูหรือกอใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา และสามารถนำไปอางอิงได โดยปรากฏเปนท่ี
ประจักษในประเด็นตอไปนี้ 

(21 คะแนน)     

3.2.1.1  การวิเคราะหสภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น (3 คะแนน)     
3.2.1.2  การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (3 คะแนน)     
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เกณฑการพิจารณา 
คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

คะแนนท่ีได 
รายชื่อ 1 รายชื่อ 2 รายชื่อ 3 รายชื่อ 4 

3.2.1.3  การออกแบบหรือการพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น (3 คะแนน)     
3.2.1.4  ความรูหรือความเชี่ยวชาญท่ีใชในการทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงน้ัน (3 คะแนน)     
3.2.1.5  การคาดการณสิ่งท่ีจะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นแลว (3 คะแนน)     
3.2.1.6  การประเมินผลลัพธโดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึน (3 คะแนน)     
3.2.1.7  การสรุปแนวทางการธำรงรักษาหรือการนำไปขยายผลหรือการปรับปรุงพัฒนา (3 คะแนน)     

3.2.2  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับภารกิจอ่ืนของมหาวิทยาลัยดานใดดานหนึ่ง หรือมากกวาหนึ่งดานก็
ได เชน การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน หรือ การบริการวิชาการกับวิจัย หรือ การบริการวิชาการกับการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

(5 คะแนน)     

3.2.3  มีการเผยแพรโดยการจัดเวทีนำเสนอผลงานในพื้นท่ีหรือการเปดใหเยี่ยมชมพื้นท่ีและจะตองมีการเผยแพร
สูสาธารณชนอยางกวางขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคลองกับผลงาน โดยการเผยแพรนั้นจะตองมีการบันทึกเปน
เอกสารหรอืเปนลายลักษณอักษรท่ีสามารถใชอางอิง หรือศึกษาคนควาตอไปได 

(4 คะแนน)     

3.3 ผลงานดานการบริการวิชาการในอดีต (Past Performance) โดยพิจารณาจากประเด็นตอไปนี้  30 คะแนน     
3.3.1 ประวัติการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางตอเนื่องในชวง 5 ป (ป 2558-2562)  (10 คะแนน)     
3.3.2 ผลงานการดำเนินงานดานการบริการวิชาการท่ีโดดเดนและเปนที่ประจักษตอสาธารณชนในชวง 5 ป  

(ป 2558-2562) (คัดเลือกผลงานที่มีความโดดเดนที่สุด เพียง 1-2 โครงการเทานั้น)  
(20 คะแนน)     

3.4 การเปนที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก (Popular Recognition) พิจารณาจากประเด็นตอไปนี้   20 คะแนน     
3.4.1 รางวัลเชิดชูเกียรติ ทั้งภายในและภายนอก ที่เก่ียวของกับการบริการวิชาการ (14 คะแนน) (12 คะแนน)     

3.4.1.1 ระดับชาติ/นานาชาติ (8 คะแนน)     
3.4.1.2  ระดับจังหวัด (4 คะแนน)     

3.4.2  การเปนวิทยากร ทั้งภายในและภายนอก ที่เก่ียวของกับการบริการวิชาการ  (4 คะแนน)     
3.4.3  การเปนที่ปรึกษาใหกับองคกรภายนอก ที่เก่ียวของกับการบริการวิชาการ  (4 คะแนน)     

รวมคะแนน 100 คะแนน     

หมายเหตุ : ผูทีไ่ดรับคดัเลือกเปนบุคลากรตัวอยางดานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตองมีคะแนนประเมินรวมดานตาง ๆ ไมต่ำกวารอยละ 80 
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ลงชื่อ..................................................... 

(.............................................................) 

กรรมการผูประเมิน 

                      วันที่     เดอืน               พ.ศ. 2563   
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