






        เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง ประจ าปีการศึกษา 255๙  

1.   เกณฑ์กลาง (ตามระเบยีบมหาวิทยาลัยวา่ด้วย อาจารย์ตัวอยา่งของมหาวิทยาลยัแม่โจ้ พ.ศ.  

      2557) 

- มีอายุราชการในมหาวิทยาลยัแม่โจ้ไมน่้อยกวา่ 3 ป ี

- ส่งเอกสารตามแบบฟอร์ม ก  และ ข (ทั้งสองแบบฟอร์ม) 

-  ไม่เป็นผู้ทีม่ีประวัติถูกร้องเรียน ดา้นจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารย์ หรอือยู่ในระหว่างการ 

      สอบสวนข้อเท็จจรงิ ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี  
 

๒.   เกณฑ์ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง 

เกณฑ์เฉพาะด้าน  

2.1 ด้านการเรียนการสอน  

- มีนวัตกรรมการสอน (แสดงหลักฐาน ปีการศึกษาที่ผ่านมา)  

- ได้รับรางวลัดา้นการเรียนการสอน 

- มีผลการประเมนิการสอนระดับดีขึน้ไป (แสดงหลักฐาน ปีการศึกษาที่ผ่านมา)  

- มีสื่อการสอนที่ด ี

- มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนทีด่ ี
 

2.2 ด้านการวิจยั 

-  งานวิจัยได้รับรางวลัระดับชาติ/นานาชาติ ภายใน ๒ ป ี

-  ผลงานวิจยัที่ได้รับการตีพมิพ์ระดับชาต/ินานาชาต ิ (ต้องเป็น First Author)  

-  เป็นหัวหน้าโครงการวจิัย อย่างน้อย 1 เรื่อง 

-  มีการท าวิจยัและมีผลงานวิจัยอยา่งตอ่เนื่อง 

-  ได้รับรางวัลจากผลการวจิยั พิจารณาภายใน 3 ป ี
       
2.3 ด้านการบริการวิชาการ (ปีการศึกษาที่ผ่านมา) 

-  มีการน าความรู้/ทักษะทางวชิาการและวิชาชีพไปให้บริการทางวิชาการแกชุ่มชนผ่านโครงการ

ต่างๆ  

-  การให้บริการวิชาการมีความสอดคลอ้งกับความตอ้งการของชุมชน 

-  ชุมชนสามารถน าความรู/้ทกัษะที่ได้ไปใช้ประโยชนอ์ยา่งแท้จริง 

-  การให้บริการวิชาการมีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

2.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ปีการศึกษาที่ผ่านมา) 

 - มีความรูค้วามสามารถทางด้านศลิปวัฒนธรรมที่โดดเดน่ 

 - น าความรูค้วามสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมไปถา่ยทอดสู่ชุมชนหรอืสงัคมอย่างต่อเนื่อง 

 - เป็นผู้น าในกจิกรรมด้านการส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรม 
 

----------------- 



แบบฟอรม์  ก 

แบบขอ้มูลเกีย่วกบัอาจารยต์วัอย่าง 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

คณะ................................ 
 

ส่วนที ่๑  ประวติัส่วนตวั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๒ – 
 

๑. ขอ้มูลทัว่ไป 
    ๑.๑  ช่ือ(นาย,นาง,นางสาว).....................................สกุล..................................................... 
    ๑.๒  เกดิวันที่..........เดือน..............................................พ.ศ. ........... อายุ........ปี.........เดอืน 
    ๑.๓  ต าแหน่งปัจจุบัน 
           ๑.๓.๑ ช่ือต าแหน่ง.................................................................................................... 
           ๑.๓.๒ ระดับ...........อตัราเงินเดือน............................................................................. 
           ๑.๓.๓ สงักดั(ระบุหน่วยงาน/คณะ)............................................................................. 
 ๑.๓.๔ บรรจุเข้าท างาน/โอนย้าย ณ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้เมื่อวันที่.....เดือน..............พ.ศ....... 

๒.  ประวติัการรบัราชการ (ตั้งแต่เร่ิมรับราชการจนถึงปัจจุบนั) 
      ๒.๑  ต าแหน่งทางวิชาการ 
             ๒.๑.๑ ช่ือต าแหน่ง......................................................................ระดับ .................... 
     สงักดั..........................................................ตั้งแต่ พ.ศ. .......ถึง พ.ศ. ........... 
   ๒.๑.๒ ช่ือต าแหน่ง......................................................................ระดับ .................... 
     สงักดั..........................................................ตั้งแต่ พ.ศ. .......ถึง พ.ศ. ........... 
             ๒.๑.๓ ช่ือต าแหน่ง......................................................................ระดับ .................... 
     สงักดั..........................................................ตั้งแต่ พ.ศ. .......ถึง พ.ศ. ........... 
             ๒.๑.๔ ช่ือต าแหน่ง......................................................................ระดับ .................... 
     สงักดั..........................................................ตั้งแต่ พ.ศ. .......ถึง พ.ศ. ........... 
 

    ๒.๒  ต าแหน่งทางบริหาร (ถา้มี) 
  ๒.๒.๑ ช่ือต าแหน่ง......................................................................ระดับ .................... 
     สงักดั.........................................................ตั้งแต่ พ.ศ. .......ถึง พ.ศ. ........... 
           ๒.๒.๒ ช่ือต าแหน่ง.......................................................................ระดับ .................... 
     สงักดั.........................................................ตั้งแต่ พ.ศ. .......ถึง พ.ศ. ........... 
           ๒.๒.๓ ช่ือต าแหน่ง.......................................................................ระดับ .................... 
     สงักดั.........................................................ตั้งแต่ พ.ศ. .......ถึง พ.ศ. ........... 
 ๒.๒.๓ ช่ือต าแหน่ง.......................................................................ระดับ .................... 
     สงักดั.........................................................ตั้งแต่ พ.ศ. .......ถึง พ.ศ. ........... 
 
 



- ๒ - 
 
๓.  ประวติัการศึกษา ใหร้ะบุจากวุฒิท่ีไดร้บัสูงสุดไปหาต า่สุด (เฉพาะระดับปริญญา) 

สถานศึกษา ตั้งแต่-ถึง (เดือน ปี) วุฒิท่ีไดร้บั 
   
   
   
   
   
   
   
 

๔.  ผลงานและเกียรติประวติัท่ีเคยไดร้บัในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
................................................................................................................................................ 

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

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

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

ส่วนท่ี ๒  ค าช้ีแจงประกอบเพือ่น าไปใชใ้นการประกาศเกียรติคุณ 
  ๑.  คณะ ขอเสนอ นาย/นาง/นางสาว ..................................................................... 
เป็นอาจารย์ตัวอย่างในด้าน 
       [  ] ด้านการเรียนการสอน  [  ] ด้านการวิจัย 
       [  ] ด้านบริการวิชาการ   [  ] ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๒. เหตุผลที่คัดเลือกอาจารย์ผู้น้ีเป็นอาจารย์ตัวอย่างทางด้านน้ีเพราะ........................... 
................................................................................................................................................ 

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

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

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

................................................................................................................................................ 
  ๓.  หลักฐานที่แสดงว่าอาจารย์ผู้น้ีมีคุณสมบัติที่สมควรเป็นอาจารย์ตัวอย่าง 
................................................................................................................................................ 

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

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

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

 
      ลงช่ือ ........................................................ 
             (......................................................) 
     คณบดีคณะ................................................................... 
      วันที่.........เดือน..........................พ.ศ. .............. 



 
แบบฟอรม์  ข (๑) 

 

ขอ้มูลสนบัสนุนการเสนอชื่ออาจารยต์วัอย่าง ดา้นการเรียนการสอน  
 

รายการพิจารณา บรรยายสรุป 
๑. ลกัษณะผูส้อน 
    ๑.๑  มีความรู้ความสามารถในวิชาที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี  
           ตรงต่อเวลา ตั้งใจท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเตม็ 
           ก าลังความสามารถ 
    ๑.๒  มีการจัดท าเอกสารประกอบการสอน ต ารา เขียน 
           บทความทางวิชาการ 
    ๑.๓  มีบุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสม 
    ๑.๔  มีความรับผิดชอบ 

 

๒.  ความสมัพนัธร์ะหวา่งอาจารยแ์ละนกัศึกษา 
     ให้ความเป็นมิตร ยอมรับความคิดเหน็และดูแลเอาใจใส่

นักศึกษาอย่างทั่วถึง 

 

๓.  ขัน้ตอนการสอน 
     ๓.๑  มีแผนการสอนและเตรียมการสอนอย่างดี 
     ๓.๒  สอนตรงตามวัตถุประสงค์รายวิชา 
     ๓.๓  สอนโดยใช้วิธกีารและสื่อการสอนอย่างเหมาะสม 

 

๔.  ลกัษณะการสอน 
     ๔.๑  สอนให้เข้าใจง่าย ได้เน้ือหา 
     ๔.๒  สอนกระตุ้นให้นักศึกษาคิดเป็น ท าเป็น และ 
            แก้ปัญหาได้ 
     ๔.๓  สอนให้นักศึกษาเห็นความสมัพันธข์องวิชาที่เรียนกบั 
            วิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
     ๔.๔  สอนให้รู้จักแหล่งข้อมูลเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
           เพ่ิมเติมต่อไป 

 

๕.  การประเมินผล 
     ๕.๑  ออกข้อสอบตรงตามวัตถุประสงค์รายวิชา 
     ๕.๒  ประเมินการเรียนอย่างยุติธรรม มีประสทิธภิาพและ 
            ทนัเวลา 
     ๕.๓  น าผลการประเมินมาปรับปรุงการสอนให้ทนัสมัย 
 

 

๖. จรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารย ์
    (ตามคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย) 
 

 

 



 
แบบฟอรม์ ข (๒) 

 
ขอ้มูลสนบัสนุนการเสนอชื่ออาจารยต์วัอย่าง ดา้นการวิจัย 

 
รายการ บรรยายสรุป 

๑. ผลงานวจิยั 
เป็นผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการตีพิมพ์ 

เผยแพร่มาแล้ว  
๒. บุคคล 

๒.๑ มีความเช่ียวชาญในงานวิจัยสาขาวิชาน้ันๆ เป็นที่ 
      ยอมรับ 
๒.๒ มีความคิดริเร่ิม สามารถสร้างงานวิจัยใหม่ๆ  
      เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ (และ/หรือ  
      ค้นคิดสิ่งประดิษฐ์ ที่มีคุณค่าสงูในวงการวิชาการ 
      อาจเป็นเชิงพ้ืนฐาน และ/หรือวิจัยประยุกต์  
      และ/หรืองานวิจัยเพ่ือพัฒนา) 

๓. ความประพฤติ คณุธรรมและวนิยั     
     มีจรรยาบรรณวิชาชีพ (ตามคู่มือนักวิจัยและ 

คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย) 

 

 

 
หมายเหตุ : ไม่นับงานวิจัยที่ท  าเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใดๆ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอรม์ ข (๓) 

 
ขอ้มูลสนบัสนุนการเสนอชื่ออาจารยต์วัอย่าง ดา้นการบริการวิชาการ 

 
รายการพิจารณา บรรยายสรุป 

๑. ดา้นความรูค้วามสามารถ 
๑.๑  มีความรู้ทางด้านวิชาการที่ถูกต้อง ทนัสมัยและ      
       เป็นประโยชน์แก่สงัคม 
๑.๒  มีความสามารถในการให้บริการทางวิชาการแก่ 
       สงัคมอย่างได้ผล 
๑.๓  พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองเพ่ือให้ 
       บริการวิชาการที่เหมาะสมทนัเหตุการณ ์และม ี

       ประโยชน์ 
 

 

๒. ดา้นการอุทิศตน 
๒.๑  จัดโครงการให้บริการวิชาการแก่สงัคมอย่างมี 
       ระบบและถูกต้องตามหลักวิชา 
๒.๒  ปฏบิัติงานเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรอื่นๆ  
       อย่าเสยีสละและตั้งใจ 
๒.๓  สนับสนุนและเข้าร่วมกจิกรรมบริการวิชาการอย่าง 
       ต่อเนื่อง โดยไม่หวังผลตอบแทน  

 

 

๓. ดา้นความรบัผิดชอบ 
๓.๑  มีความรับผิดชอบต่องานและหน้าที่ของตนในการ 
       บริการวิชาการอย่างสงู ยึดถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 
๓.๒  ไม่บิดเบือน อวดอ้าง ยกตนข่มท่าน หรือแก่งแย่ง  
       แข่งขัน ในการบริการวิชาการ เพ่ือประโยชน์ของ 
       ตนเอง  
 

 

๔. ดา้นจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารย ์ 
(ตามคู่มือจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารยข์อง

มหาวทิยาลยั) 

 

 
 

 
 
 



 
แบบฟอรม์ ข (๔) 

 
ขอ้มูลสนบัสนุนการเสนอชื่ออาจารยต์วัอย่าง ดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
รายการพิจารณา บรรยายสรุป 

 
๑. มีความรู้ความสามารถและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
๒. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๓. มีความตั้งใจ มุมานะ และอุทศิเวลาให้แก่งานด้านท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมาย 
๔. มีความรัก เสยีสละ และอุทศิเวลาให้แก่งานด้านท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๕. เข้าร่วมกจิกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่

หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจัดขึ้นทั้งภายในและ

ภายนอกอย่างสม ่าเสมอ 
๖. มีจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ (ตามคู่มือจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


	ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2547
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	แบบฟอร์ม ก-ข 2559

