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แบบฟอรมการเสนอชื่อและขอมูลบุคลากรตัวอยางดานการบริการวิชาการ 

ประจำป พ.ศ. 2563 

 

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

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) 

 



2 

3.2.1.1 การวิเคราะหสภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (3 คะแนน) (เขียนบรรยายสรุป

เชิงประจักษ) 

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

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

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

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

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) 

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

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

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

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

(เขียนบรรยายสรุปเชิงประจักษ) 

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

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

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

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

 

3.2.1.7 การสรุปแนวทางการธำรงรักษาหรือการนำไปขยายผลหรือการปรับปรุงพัฒนา  

(3 คะแนน)  (เขียนบรรยายสรปุเชิงประจักษ) 

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

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

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

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

3.2.2  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับภารกิจอ่ืนของมหาวิทยาลัยดานใดดานหนึ่ง หรือมากกวาหนึ่งดานก็

ได เชน การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน หรือ การบริการวิชาการกับวิจัย หรือ การบริการวิชาการกับการ

ทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญญา (5 คะแนน) (เขียนบรรยายสรุปเชิงประจักษ)  

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

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

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

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

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

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

3.2.3  มีการเผยแพรโดยการจัดเวทีนำเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปดใหเยี่ยมชมพื้นที่และจะตองมีการ

เผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสอดคลองกับผลงาน โดยการเผยแพรนั้นจะตอง

มีการบันทึกเปนเอกสารหรือเปนลายลักษณอักษรท่ีสามารถใชอางอิง หรือศึกษาคนควาตอไปได (4 คะแนน) 

(เขียนบรรยายสรุปเชิงประจักษ) 

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

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

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

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

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

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

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

ปที่ดำเนินงาน โครงการที่ดำเนินงาน ชุมชนและกลุมเปาหมาย 

   

   

   

3.3.2 ผลงานการดำเนินงานดานการบริการวิชาการท่ีโดดเดนและเปนที่ประจักษตอสาธารณชน 

ในชวง 5 ป (ป 2559-2563) (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 

   

   

(เขียนบรรยายสรุปใหเห็นภาพอยางชัดเจน เชิงประจักษ ของผลกระทบหรือผลของการบริการวิชาการที่ทำ

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ทางดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดานเกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 

สิ่งแวดลอม อาชีพ การศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และคุณภาพชีวิตหรือสุขภาพ หรือเปนการ

เปลี่ยนแปลงในความตระหนักและรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน) 

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

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

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

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

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

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


