
 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ  

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบคุลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2563 

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

ตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ  มีมติให

ดําเนินการจัดทําหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ.2563 

เพ่ือใหความสําคัญในการสงเสริมยกยอง และเชิดชูเกียรติใหกับบุคลากร  ซึ่งเปนผูที่มีความรูความสามารถ               

ดานการบริการวิชาการ และประพฤติตนดีงามเปนทีป่ระจักษอยางตอเน่ือง   

อาศัยอํานาจตามความมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551  

ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอํานาจและมอบหมายหนาที่ ใหแกผู ดํารงตําแหนง                 

นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณและอธิการบดี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553  จึงออกหลักเกณฑและวิธีการ

คัดเลือกบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2563 ดังตอไปน้ี 
 

1. คุณสมบัติผูที่มีสิทธิไดรับการเสนอชื่อ 

1.1 เปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามความในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 

1.2 เปนผูไม เคยไดรับการคัดเลือกเปนบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยทักษิณมากอน หรือเปนผูที่เคยไดรับรางวัลบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย

ทักษิณมาแลวเกินกวา 5 ป นับจากวันที่มีการประกาศรายช่ือใหเปนบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ             

ในครั้งลาสุดที่ผานมาของบุคคลดังกลาว 

1.3 เปนผูอุทิศตนใหกับการบริการวิชาการในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือหลายเรื่องมาอยาง

ตอเน่ือง  และมีผลงานการบริการวิชาการดีเดนเปนที่ประจักษ 

1.4 ไมเคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณ โทษทางวินัย หรืออยูระหวางการพิจารณาของ

คณะกรรมการสอบจรรยาบรรณหรือวินัย 

2. รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ 

ผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

จะไดรับการประกาศเกียรติคุณในวันพระราชทานปริญญาบัตร และไดรับโลเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัย 

 

/3. เกณฑการพิจารณา... 
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3. เกณฑการพิจารณา  

3.1  คุณ ธรรม จริยธรรม  และคุณ ลักษณ ะของผู ให บริการวิชาการ (Personal 

Characteristics) โดยพิจารณาประเด็นตอไปน้ี  (20 คะแนน) 

3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม  ซึ่ งควรครอบคลุมเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม                   

การเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีความโปรงใส และมีธรรมภิบาล การมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ การมี

วินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพขอบังคับขององคกรและสังคม และการมีทัศนคติที่ดี

ตอเพ่ือนรวมงาน และองคกร  (10 คะแนน) 

3.1.2 คุณลักษณะของผูใหบริการวิชาการ พิจารณาใหครอบคลุมการมีความ

รับผิดชอบ และมีจิตบริการในการบริการวิชาการ การควบคุมอารมณของตนเองไดในทุกดาน การมี

ความสามารถในสาระเน้ือหาการใหบริการวิชาการเปนอยางดี การศึกษาคนควา ติดตามความกาวหนาทาง

วิทยาการอยางสม่ําเสมอ การมีบุคลิกภาพในการใหบริการวิชาการเหมาะสม (ทวงทีวาจา การแตงกาย               

การวางตัว ฯลฯ) และการมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนรวมงาน และบุคคลผูอ่ืน  (10 คะแนน) 

3.2  ความเช่ียวชาญดานการบริการวิชาการ (Professional Proficiency in Academic 

Services) โดยพิจารณาจากประเด็นตอไปน้ี  (30 คะแนน) 

3.2.1 ความรูความสามารถดานการบริการวิชาการ  มีผลการดําเนินงานบริการ

วิชาการที่ทําใหเกิดการพัฒนาเปนประโยชนตอสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทางดานใดดานหน่ึง หรือ

หลายดาน และเกิดความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชาหน่ึง

หรือหลายสาขาวิชา และสามารถนําไปอางอิงได โดยปรากฏเปนที่ประจักษในประเด็นตอไปน้ี  (21 คะแนน) 

3.2.1.1 การวิเคราะหสภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

3.2.1.2 การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย 

3.2.1.3 การออกแบบหรือการพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการที่ทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงน้ัน 

3.2.1.4 ความรูหรือความเช่ียวชาญที่ใชในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงน้ัน 

3.2.1.5 การคาดการณสิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นแลว 

3.2.1.6 การประเมินผลลัพธโดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

3.2.1.7 การสรุปแนวทางการธํารงรักษาหรือการนําไปขยายผลหรือการ

ปรับปรุงพัฒนา 

3.2.2 มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับภารกิจอ่ืนของมหาวิทยาลัยดานใด 

ดานหน่ึง หรือมากกวาหน่ึงดานก็ได เชน การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน หรือ การบริการวิชาการกับ

วิจัย หรือ การบริการวิชาการกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา  (5 คะแนน) 

3.2.3 มีการเผยแพรโดยการจัดเวทีนําเสนอผลงานในพ้ืนที่หรือการเปดใหเย่ียมชม

พ้ืนที่และจะตองมีการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สอดคลองกับผลงาน 

โดยการเผยแพรน้ันจะตองมีการบันทึกเปนเอกสารหรือเปนลายลักษณอักษรที่สามารถใชอางอิง หรือศึกษา

คนควาตอไปได  (4 คะแนน) /โดยการเผยแพร... 
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3.3  ผลงานดานการบริการวิชาการในอดีต (Past Performance) โดยพิจารณา                

จากประเด็นตอไปน้ี  (30 คะแนน) 

3.3.1 ประวัติการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางตอเน่ืองในชวง 5 ป (ป 2559-

2563)  (10 คะแนน) 

3.3.2 ผลงานการดําเนินงานดานการบริการวิชาการที่โดดเดนและเปนที่ประจักษตอ

สาธารณชนในชวง 5 ป (ป 2559-2563)  (คัดเลือกผลงานที่มีความโดดเดนที่สุด เพียง 1-2 โครงการเทาน้ัน)  

โดยเปนผลงานที่เปนประโยชนแกสังคมหรือทองถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใชความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชาอยางนอยหน่ึงสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินไดเปนรูปธรรม ตองเปนผลให

เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางดานใดดานหน่ึง หรือหลายดานเก่ียวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 

สิ่ งแวดลอม อาชีพ  การศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และคุณ ภาพชี วิตหรือสุขภาพ                           

หรือเปนการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน  ทั้งน้ี ตองเปน

โครงการที่มหาวิทยาลัยรับทราบและเห็นชอบอนุมัติใหดําเนินการ แตไมรวมถึงผลงานจากโครงการหรือ

กิจกรรมที่แสวงหากําไรหรือไดรับผลตอบแทนสวนบุคคลในเชิงธุรกิจ  (20 คะแนน)  

3.4 การเปนที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก (Popular Recognition) โดยพิจารณาจาก

ประเด็นตอไปน้ี  (20 คะแนน) 

3.4.1 รางวัลเชิดชูเกียรติ ทั้งภายในและภายนอก ที่เก่ียวของกับการบริการวิชาการ 

(12 คะแนน) 

3.4.2 การเปนวิทยากร ทั้งภายในและภายนอก ที่เก่ียวของกับการบริการวิชาการ  

(4 คะแนน) 

3.4.3 การเปนที่ปรึกษาใหกับองคกรภายนอก ที่เก่ียวของกับการบริการวิชาการ    

(4 คะแนน) 

4. วิธีการเสนอชื่อและคัดเลือก 

4.1 วิธีการเสนอช่ือ สามารถดําเนินการเสนอช่ือตามวิธีการ ดังน้ี 

4.1.1 สวนงานเสนอรายช่ือบุคลากรเพ่ือพิจารณาคัดเลือกบุคลากรตัวอยางดานการ

บริการวิชาการ โดยพิจารณาตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด และใหเสนอช่ือบุคลากรตัวอยางดานการบริการ

วิชาการเพียง 1 รายช่ือตอสวนงาน โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสวนงาน ทั้งน้ี                    

รายช่ือที่เสนอจะเปนบุคลากรในสวนงานหรือภายนอกสวนงานก็ได 

4.1.2 บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณเปนผูเสนอช่ือบุคลากรเพ่ือพิจารณาคัดเลือก

บุคลากรตัวอยางดานการบริการ โดยพิจารณาตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด และใหเสนอช่ือบุคลากร

ตัวอยางดานการบริการวิชาการ เพียง 1 รายช่ือตอบุคลากรหน่ึงคน 

ทั้งน้ี ตองรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณาเปนบุคลากรตัวอยางดานการบริการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ และอาจเสนอขอมูลอ่ืน ๆ ที่ เห็นวาจะเปนประโยชนกับการพิจารณาสง              

/ทั้งน้ี... 
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ประธานกรรมการการคัดเลือกบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ภายในวัน เวลา            

ที่กําหนด 

4.2 การคัดเลือก มหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรตัวอยาง 

ดานการบริการวิชาการ ใหมีหนาที่รับผิดชอบพิจารณาคัดเลือกบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ                

จากรายช่ือที่เสนอมาตามขอ 4.1 

5. กรณีตรวจพบภายหลังวาผูที่ไดรับรางวัลขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด 

มหาวิทยาลัยโดยขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มีสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัล 

6. ในกรณีมีปญหาในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจในการ

วินิจฉัยชี้ขาด  ทั้งนี้ คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการใหถือเปนที่สุด 

 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   26   เมษายน  พ.ศ. 2564 

 

 

 

(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  ชํานิ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษณิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 5 -  

 
ปฏิทินการดําเนินงาน 

 ระยะเวลา  กิจกรรม 

28 เมษายน 2564 ประกาศหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคลากรตัวอยางดานการบริการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําป พ.ศ. 2563 

28 มิถุนายน 2564 วันสุดทายการเสนอช่ือบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ประจําป พ.ศ. 2563  

1 – 15 กรกฎาคม 2564 ดําเนินการคัดเลือกบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ประจําป พ.ศ. 2563 

21 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายช่ือบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจําป พ.ศ. 2563 
 

หมายเหตุ : ทั้งน้ีปฏิทินการดําเนินงานอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 

 


