
 

 

แนวทางการพิจารณาคัดเลือกบคุลากรดีเดน ประจำป 2566 
 

 องคประกอบในการประเมิน 100 คะแนน ประกอบดวย การเปนคนดี (การครองตน) 20 คะแนน 

การทำงานรวมกับคนอื่น (การครองคน) 30 คะแนน และผลงานที่เปนประโยชนอยางเดนชัด (การครองงาน) 

50 คะแนน ซึ่งองคประกอบของการเปนคนดี และการทำงานรวมกับคนอื่น จะใชองคประกอบเดียวกันทุกกลุม 

สวนองคประกอบผลงานที่เปนประโยชนอยางเดนชัด จะมีแยกไปแตละกลมุ  

 

การเปนคนด ี(การครองตน) (20 คะแนน) 

 หมายถึง  ความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เปนที่

ยอมรับของบุคคลในมหาวิทยาลัยและสังคม ปฏิบัติตนดี ควรคาแกการยกยอง โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

 1. มีความคิด (mindset) เปน positive thinking  และทัศนคติที่ดี  

 2.   ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ทมุเทและเสียสละ 

 3. ประพฤติและปฏิบัติตน อันอาจเปนตัวอยางแกบุคคลทั่วไป 

 4. พัฒนาศักยภาพตนเองอยตูลอดเวลา 

 5. ซื่อสัตย สุจริตตอตนเองและผอ่ืูน 

การทำงานรวมกับคนอื่น (การครองคน) (30 คะแนน) 

 หมายถึง  เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับ ยกยอง ในมหาวิทยาลัยและสังคม ผูรวมงาน อยาง

เปดเผย ทั้งตอหนาและลับหลัง มีความสามารถในการติดตอสัมพันธกับผูอื่น สามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับ

และใหความรวมมือ สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนได โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี ้

 1. การยึดถือประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง 

 2. มีความสามารถในการประสานสัมพันธ และสรางความเขาใจอันดกัีบผูรับบริการ 

 3. มีความสามารถในการรวมทำงานเปนทีม และใหความชวยเหลือ 

 4. เสริมสรางความสามัคคี และสามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับ 

 5. มีความรับผิดชอบตอผอ่ืูน และรับผิดชอบตองาน 

 6. ใหบริการแกผูรับบริการดวยความเสมอภาค แนะนำสิ่งที่เปนประโยชน 

   

ผลงานที่เปนประโยชนอยางเดนชดั (การครองงาน) (50 คะแนน) 

 หมายถึง  มีผลงานเชิงประจักษ ดีเดน เปนที่ยอมรับ สมควรไดรับการยอยอง ใหหมายรวมถึงผล

การปฏิบัติงานในหนาที่เปนอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทมุเท เสียสละเกิดประโยชนยิ่งกับมหาวิทยาลัยและ

สังคม ทั้งนี้ อาจปรากฏเปนผลงานดานเอกสารที่สืบคนไดเชิงประจักษ และ/หรือผลการปฏิบัติที่ไมปรากฏเปน

เอกสารแตเปนรูปธรรมที่ยอมรับอยางกวางขวางของผูที่เก่ียวของ 

 



 

 

 สายวิชาการ มี 3 กลมุ ประกอบดวยสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

และสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยพิจารณาจาก 

 1.  การมีผลงานดีเดนที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยและสังคม 
 2.  ความคิดริเริ่มสรางสรรค และการพัฒนานวัตกรรมในการทำงาน  
 3.  ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบตอหนาที ่
 4.  ศึกษา คนควา หาความรใูนการปฏิบัติงานอยเูสมอ 
 

 1. สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

  มีการสอนและมีงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ประกอบดวย วิทยาลัยการ

คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีและสิ ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและการประมง คณะการจัดการสิ่งแวดลอม 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

 2. สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

  มีการสอนและมีงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ประกอบดวย คณะพยาบาลศาสตร 

คณะการแพทยแผนไทย คณะทันตแพทยศาสตร  คณะเทคนิคการแพทย คณะพยาบาลศาสตร  คณะ

แพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร 

 3. สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

  มีการสอนและมีงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตรสาขาสังคมศาสตร ประกอบดวย คณะ

พาณิชยศาสตรและการจัดการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะรัฐศาสตร 

คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาการอิสลาม คณะศิลปกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะการบริการและการ

ทองเที่ยว คณะวิเทศศึกษา คณะศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ คณะนิติศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 

คณะศิลปศาสตร คณะเศรษฐศาสตร 

  
 สายสนับสนุน มี 4 กลมุ ประกอบดวยดานบริการดีเดน  ดานบริหารดีเดน  ดานวิชาชีพดีเดน 

และดานนวัตกรรมดีเดน โดยพิจารณาจาก 

 1.  ดานบริการดีเดน   

 1.1 มผีลงานดีเดนดานบริการที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยและสังคม 

 1.2 สามารถปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 1.3 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการใหบริการ 

 1.4 เอาใจใส ดูแลการใหบริการดวยความรวดเร็ว ทันตามกำหนด 

 2. ดานบริหารดีเดน 

 2.1 มีผลงานดีเดนดานบริหารงานในตำแหนง 

 2.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคละพัฒนาการบริหารงาน 

 2.3 มีความสามารถจูงใจคน และสรางความสามัคคีในองคกร 



 

 

 2.4 สามารถแกไขปญหาในการบริหาร มีการปรับตัวแกปญหาเฉพาะหนา 

 3. ดานวิชาชีพดีเดน 

  3.1 มีผลงานดานวิชาชีพเปนท่ีประจักษ ที่เปนผลงานท่ีอาศัยความรูความชำนาญ เชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาชีพของตำแหนง  ในรูปของบทความ งานวิจัย งานวิเคราะห หนังสือ ตำรา วัสดุอุปกรณสื่อโสต 

เครื่องมือ อุปกรณ ผลงานทัศนศิลป สถาปตยกรรม แบบแปลน งานสรางสรรคทางดุริยางคศิลป และนาฏศิลป 

และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  3.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงาน  

  3.3 ศึกษา คนควา หาความรทูี่จำเปนตองใชในการปฏิบัติงานอยเูสมอ 

  3.4 สนใจและเอาใจใสงานที่รับผิดชอบ 

 

 4. ดานนวัตกรรมดีเดน 

  4.1 มีผลงานดานนวัตกรรมในเชิงประจักษ เปนที่ยอมรับ สมควรไดรับการยกยอง 

  4.2 เปนผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรค ใชงานไดจริง และปลอดภัยในการใชงาน 

  4.3 ผลงานดังกลาวเปนที่ยอมรับ และเปนประโยชนยิ่งกับมหาวิทยาลัยและสังคม 

  4.4 มีการนำไปใชในหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของอยางกวางขวาง และหรือเหมาะสม

สำหรับการขยายผลในเชิงพาณิชย 

 

 สายวิชาการและสายสนับสนุน 

 ผลงานทีมดีเดน  

  เปนผลงานที่สนับสนุนพันธกิจของคณะหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะเปนการรวมกลุมระหวาง

สายสนับสนุนดวยกัน หรือรวมกับสายวิชาการก็ได โดยพิจารณาจาก 

 1. เปนผลงานเชิงประจักษ เปนที่ยอมรับ สมควรไดรับการยกยอง 
 2. เปนผลงานที่เกิดการอุทิศทุมเท เสียสละ เกิดประโยชนยิ่งกับคณะหรือมหาวิทยาลัย 
 3. การทำงานเปนทีม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมในการทำงานใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4.  มีการนำไปใชในหนวยงานหรือองคกรอยางเหมาะสมหรือการขยายผลในเชิงพาณิชย
ขยายผลในเชิงพาณิชย 
 คะแนนการคัดเลือก ประเภทผลงานทีมดีเดน 

 1.  การทำงานเปนทีม รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีเขามาชวยในการทำงาน   30 คะแนน 

 2.  ผลที่ไดจากการทำงานเปนทีม มีการเปลี่ยนแปลงอยางไร กอนและหลัง  20 คะแนน 

 3.  ผลงานที่เปนประโยชนอยางเดนชัด  50 คะแนน 

     


