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แบบฟอรมใหคะแนนการคัดเลือกบุคลากรตัวอยางดานบริการวิชาการ ประจำป พ.ศ.2563 

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 หรือเปนผูท่ี

เคยไดรับรางวัลบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาแลวเกินกวา 5 ป นับจากวันที่มีการประกาศ

รายชื่อใหเปนบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ ในครั้งลาสุดท่ีผานมาของบุคคลดังกลาว 

(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)  และการมมีนุษยสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนรวมงาน และบุคคลผูอ่ืน  (10 คะแนน) 

 

 

 

(10 คะแนน)     
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เกณฑการพิจารณา 
คะแนนเต็ม 

(คะแนน) 

คะแนนท่ีได 

รายชื่อ 1 รายชื่อ 2 รายชื่อ 3 รายชื่อ 4 

3.2 ความเช่ียวชาญดานการบริการวิชาการ (Professional Proficiency in Academic Services) โดยพิจารณาจาก

ประเด็นตอไปนี้ (30 คะแนน) 

30 คะแนน     

3.2.1 ความรูความสามารถดานการบริการวิชาการ  มีผลการดำเนินงานบริการวิชาการที่ทำใหเกิดการพัฒนาเปน

ประโยชนตอสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทางดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดาน และเกิดความกาวหนาทางวิชาการ หรือ
เสริมสรางความรูหรือกอใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา และสามารถนำไปอางอิงได โดยปรากฏเปนท่ี
ประจักษในประเด็นตอไปนี้ (21 คะแนน) 

(21 คะแนน)     

3.2.1.1  การวิเคราะหสภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น (3 คะแนน) (3 คะแนน)     

3.2.1.2  การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (3 คะแนน) (3 คะแนน)     

3.2.1.3  การออกแบบหรือการพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น (3 

คะแนน) 

(3 คะแนน)     

3.2.1.4  ความรูหรือความเชี่ยวชาญท่ีใชในการทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงน้ัน (3 คะแนน) (3 คะแนน)     

3.2.1.5  การคาดการณสิ่งท่ีจะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นแลว (3 คะแนน) (3 คะแนน)     

3.2.1.6  การประเมินผลลัพธโดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน (3 คะแนน) (3 คะแนน)     

3.2.1.7  การสรุปแนวทางการธำรงรักษาหรือการนำไปขยายผลหรือการปรับปรุงพัฒนา (3 คะแนน) (3 คะแนน)     

3.2.2  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับภารกิจอ่ืนของมหาวิทยาลัยดานใดดานหนึ่ง หรือมากกวาหนึ่งดานก็

ได เชน การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน หรือ การบริการวิชาการกับวิจัย หรือ การบริการวิชาการกับการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม  (5 คะแนน) 

(5 คะแนน)     

3.2.3  มีการเผยแพรโดยการจัดเวทนีำเสนอผลงานในพื้นท่ีหรือการเปดใหเยี่ยมชมพื้นท่ีและจะตองมีการเผยแพร

สูสาธารณชนอยางกวางขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคลองกับผลงาน โดยการเผยแพรนั้นจะตองมีการบันทึกเปน

เอกสารหรอืเปนลายลักษณอักษรที่สามารถใชอางอิง หรือศึกษาคนควาตอไปได (4 คะแนน) 

(4 คะแนน)     

3.3 ผลงานดานการบริการวิชาการในอดีต (Past Performance) โดยพิจารณาจากประเด็นตอไปนี้  (30 คะแนน) 30 คะแนน     

3.3.1 ประวัตกิารใหบริการวิชาการแกสังคมอยางตอเนื่องในชวง 5 ป (ป 2559-2563) (10 คะแนน) (10 คะแนน)     

3.3.2 ผลงานการดำเนินงานดานการบริการวิชาการที่โดดเดนและเปนที่ประจักษตอสาธารณชนในชวง 5 ป  

(ป 2559-2563) (คัดเลือกผลงานที่มีความโดดเดนที่สุด เพียง 1-2 โครงการเทานั้น)  (20 คะแนน) 

 

 

(20 คะแนน)     
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เกณฑการพิจารณา 
คะแนนเต็ม 

(คะแนน) 

คะแนนท่ีได 

รายชื่อ 1 รายชื่อ 2 รายชื่อ 3 รายชื่อ 4 

3.4 การเปนที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก (Popular Recognition) พิจารณาจากประเดน็ตอไปนี้ (20 คะแนน) 20 คะแนน     

3.4.1 รางวัลเชิดชูเกียรติ ทั้งภายในและภายนอก ที่เก่ียวของกับการบริการวิชาการ (12 คะแนน) (12 คะแนน)     

3.4.1.1 ระดับชาติ/นานาชาติ (8 คะแนน) (8 คะแนน)     

3.4.1.2 ระดับจังหวัด (4 คะแนน) (4 คะแนน)     

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

3.4.3  การเปนที่ปรึกษาใหกับองคกรภายนอก ที่เก่ียวของกับการบริการวิชาการ (4 คะแนน) (4 คะแนน)     

รวมคะแนน 100 คะแนน     

หมายเหตุ : ผูทีไ่ดรับคดัเลือกเปนบุคลากรตัวอยางดานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตองมีคะแนนประเมินรวมดานตาง ๆ ไมต่ำกวารอยละ 80 

สรุปความคิดเห็น.................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

ลงชื่อ..................................................... 

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

กรรมการผูประเมิน 

                      วันที่     เดอืน               พ.ศ. 2564   


