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แบบฟอรมใหคะแนนการคัดเลือกบุคลากรตัวอยางดานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําป พ.ศ.2560
เกณฑการพิจารณา
1. คุณสมบัติผูที่มีสิทธิไดรบั การเสนอชื่อ
2. เปนผูอุทิศตนใหกับการบริการวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องมาอยางต อเนื่องและมี ผลงานการบริการวิชาการ
ดีเดนเปนที่ประจักษ
3. เกณฑการพิจารณา
3.1 คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะของผูใหบริการวิชาการ (Personal Characteristics) พิจารณาประเด็นตอไปนี้
3.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม (10 คะแนน) ซึ่งควรครอบคลุมเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ และซื่อสัตย
สุจริต การมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ การมีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพขอบังคับของ
องคกรและสังคม และการมีทัศนคติที่ดีตอเพื่อนรวมงาน และองคกร
3.1.2 คุณลักษณะของผูใหบริการวิชาการ (10 คะแนน) พิจารณาใหครอบคลุมการมีความรับผิดชอบ และมีจิตบริการ
ในการบริการวิชาการ การควบคุมอารมณของตนเองไดในทุกดาน การมีความสามารถในสาระเนื้อหาการใหบริการวิชาการเปน
อยางดี การศึกษาคนควา ติดตามความกาวหนาทางวิทยาการอยางสม่ําเสมอ การมีบุคลิกภาพในการบริการวิชาการเหมาะสม
(เชน ทวงทีวาจา การแตงกาย การวางตัว ฯลฯ) และการมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน และบุคคลผูอื่น
3.2 ความเชี่ยวชาญดานการบริการวิชาการ (Professional Proficiency in Academic Services) พิจารณาจากประเด็นตอไปนี้
3.2.1 ความรูความสามารถดานการบริการวิชาการ (14 คะแนน)
- มีการบริการวิชาการที่เกิดขึ้นโดยใชความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ/สาขาวิชาอยางนอยหนึ่งสาขาวิชา
- มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับภารกิจอื่นของมหาวิทยาลัย (การเรียนการสอน การวิจัย หรือการทํานุ
ศิลปวัฒนธรรม)
- มีความสามารถในการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางไดผลเปนที่พึงพอใจของหนวยงานและผูรับบริการ
- มี การสรางองคความรูจากการใหบริการวิชาการแกสังคมในรูป แบบตาง ๆ เชน โปสเตอร ไวนิล ซี ดี หนังสือ
แผนพับ เว็บไซต เปนตน
- มีการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการบริการวิชาการ และมีการเผยแพร
3.2.2 ขั้นตอนและลักษณะวิธีการใหบริการวิชาการ โดยอาศั ยหลักเกณฑการพิจารณาจากเกณฑ ของพันธกิ จสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) 4 ประการ (16 คะแนน)
- รวมคิดรวมทําแบบพันธมิตรและหุนสวน (Partnership)
- เกิดประโยชนรวมกันแกผูเกี่ยวของทุกฝาย (Mutual benefits)
- เกิดการเรียนรูรวมกัน และเกิดผลงานวิชาการ (Knowledge sharing and scholarship)
- เกิดผลกระทบตอสังคมที่ประเมินได (measurable social impact)

คะแนนเต็ม
(คะแนน)

20 คะแนน

30 คะแนน
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รายชื่อ 3
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เกณฑการพิจารณา
3.3 ผลงานดานการบริการวิชาการในอดีต (Past Performance) พิจารณาจากประเด็นตอไปนี้
3.3.1 ประวัติการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางตอเนื่องในชวง 5 ป (ป 2556-2560) (10 คะแนน)
3.3.2 ผลงานการดําเนินงานบริ การวิชาการที่โดดเดนและเป นที่ประจักษตอสาธารณชนในชวง 3 ป (ป 2558-2560)
(คัดเลือกผลงานที่มีความโดดเดนที่สุด เพียง 1 โครงการ) (20 คะแนน)
- เป นผลงานที่เป นประโยชนแกสังคมหรือทองถิ่น ที่ เกิ ดขึ้น โดยใชความเชี่ ยวชาญ ในสาขาวิชาอยางน อยหนึ่ ง
สาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินไดเปนรูปธรรม โดยพิจารณาจากผลงานที่ทําใหเกิดการพัฒนาหรือ
เปลี่ ยนแปลงในทางที่ ดี ขึ้ น ทางด า นใดด า นหนึ่ ง หรื อ หลายด า นเกี่ ย วกั บ ชุ ม ชน วิ ถี ชี วิต ศิ ล ปวัฒ นธรรม
สิ่ งแวดล อ ม อาชี พ การศึก ษา เศรษฐกิ จ การเมื อ งการปกครอง คุ ณ ภาพชี วิ ตหรื อ สุ ข ภาพ หรื อ เป น การ
เปลี่ยนแปลงในความตระหนักและรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุ มชน ทั้ งนี้ ไมนับรวมงานที่แสวงหา
กําไรและไดรับผลตอบแทนสวนบุคคลในเชิงธุรกิจ
3.4 การเปนที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก (Popular Recognition) พิจารณาจากประเด็นตอไปนี้
3.4.1 รางวัลเชิดชูเกียรติตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก (10 คะแนน)
3.4.2 การเป น วิ ท ยากรทั้ งภายในและภายนอก หรือ ที่ ป รึก ษาให กับ องค กรภายนอกที่ เกี่ย วกับ การบริ การวิ ชาการ
(10 คะแนน)
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
(คะแนน)
30 คะแนน

รายชื่อ 1

คะแนนที่ได
รายชื่อ 2

รายชื่อ 3

20 คะแนน

100 คะแนน

หมายเหตุ : ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรตัวอยางดานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตองมีคะแนนประเมินรวมดานตาง ๆ ไมต่ํากวารอยละ 80
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กรรมการผูประเมิน

