
 

 

        

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลอืกบุคลากรดีเดน่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

๑.  บุคคลผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 

 ๑.๑ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหารสายวิชาการและสายบริการ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ๑.๒ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายบริการ มีระยะเวลาปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

นับถึงวันสุดท้ายที่ยื่นขอรับการคัดเลือก ตามประกาศของสภาพนักงาน  

 ๑.๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย 

๑.๔ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า          

โดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

 ๑.๕ เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  

 เป็นที่ยอมรับของบุคคลในองค์กรและสังคม 

     ๑.๖ ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ที่งานสภาพนักงานจัดขึ้น 

 
 

๒. การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก 

     ๒.๑  คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ด าเนินการคัดเลือก และเสนอชื่อพนักงานสาย

บริหาร สายวิชาการและสายบริการ พร้อมส่งประวัติและผลงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด กลุ่ม/สาขา/          

ด้านละจ านวน  ๑ คน ทั้งนี้ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า สามารถเสนอชื่อผู้สมควร

ได้รับการคัดเลือกได้ กลุ่ม/สาขา/ด้านละ ๑ คน เท่านั้น  

 
 

๓.  ประเภทของรางวัล 

     ๓.๑ โล่รางวัลเกียรติยศจากมหาวิทยาลัยพะเยา 
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๔.  เกณฑ์การคัดเลือก 

     ๔.๑  เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายบริหาร 

     เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน  ๔  กลุ่ม  (ได้แก่ ผู้บริหารระดับ รองอธิการบดี  คณบดี   ผู้ช่วยอธิการบดี/

รองคณบดี และระดับผู้อ านวยการกอง/ หัวหน้างาน แต่ละกลุ่มประกอบด้วย ๓ หัวข้อการประเมิน ได้แก่  

     ๑) การปฏิบัติงานและผลงาน  ๖๐ คะแนน  

     ๒) คุณธรรมจรยิธรรม  ๒๐ คะแนน  

     ๓) ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ในงาน  ๒๐ คะแนน  

    คะแนนรวมสุทธิ ๑๐๐ คะแนน  

 

 ทั้งน้ี ก าหนดค่าน้ าหนักในการประเมินแต่ละหัวข้อ ดังน้ี 

 ดีเด่น = น้ าหนัก ๑ คะแนน (ผู้รับการประเมินมีคุณสมบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามหัวข้อการประเมิน อย่างครบถ้วน 

และสม่ าเสมอ มีผลงานการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัล เป็นที่ยอมรับระดับชาติ หรอืนานาชาติ) 

 ดีมาก = น้ าหนัก ๐.๗๕ คะแนน (ผู้รับการประเมินมีคุณสมบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามหัวข้อการ

ประเมิน อย่างครบถ้วน แต่ไม่สม่ าเสมอ มีผลงานการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับในระดับ

มหาวิทยาลัย) 

 ดี = น้ าหนัก ๐.๕๐ คะแนน (ผู้รับการประเมินมีคุณสมบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามหัวข้อการประเมิน 

ไม่ครบถ้วน หรือไม่สม่ าเสมอ มีผลงานการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับของ

หนว่ยงาน) 
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๔.๑.๑. แนวทางการพิจารณาในการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายบริหาร 

     ด้านบริหาร หมายถึง เป็นผู้ที่มคีุณธรรม จรยิธรรม มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์และพัฒนา 

การบริหารงาน มีความสามารถในการจูงใจคน สร้างความสามัคคีในองค์กร 

หัวข้อการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น 

ด้านบริหาร 

ผลการประเมิน 

ดีเด่น  

(๖๐ คะแนน) 

ดีมาก 

(๔๕ คะแนน) 

ด ี

(๓๐ คะแนน) 

๑. ผลงาน / การปฏิบัติงาน  (๖๐ %)    

    ประเด็นพิจารณา       

    ๑.๑ ผลงานด้านการบริหารงานในต าแหนง่ 

    ๑.๒ มีมนุษยสัมพันธ์ 

    ๑.๓ มีการปรับตัวแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

    ๑.๔ สามารถแก้ไขปัญหาในการบริหาร 

    ๑.๕ มีความรับผดิชอบต่อผูอ้ื่นและรับผิดชอบงาน 

    ๑.๖ สร้างความสามัคคีในองค์กร 

    ๑.๗ มีความสามารถในการจูงใจคน 

   

๒. มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหาร  (๒๐ %) 

 

ดีเด่น 

(๒๐ คะแนน) 

ดีมาก 

(๑๕ คะแนน) 

ด ี

(๑๐ คะแนน) 

   

๓. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาการบริหารงาน (๒๐ %) 

 

ดีเด่น 

(๒๐ คะแนน) 

ดีมาก 

(๑๕ คะแนน) 

ด ี

(๑๐ คะแนน) 

   

รวมคะแนน ๑–๓ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
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      ๔.๒  เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ 

     เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี               

พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๓ สาขา (ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขามนุษย์

ศาสตร์และสังคมศาสตร์ แตล่ะสาขา มีองค์ประกอบส าคัญของการพจิารณา ดังนี้ 

(๑) มีความรูค้วามสามารถในเชงิวิชาการโดยการให้น้ าหนักระหว่างการสอน การวิจัย  

และการบริการวิชาการ ทั้งนีโ้ดยเน้นความเป็นครู มากกว่างานวิจัย ๔๐ % 

(๒) มีความรูค้วามสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ๔๐ %    

(๓) มีคุณธรรม จรยิธรรม และมนุษย์สัมพันธ์เป็นที่ยอมรับของสังคม ๑๐ % 

(๔) การอุทิศตนเพื่อสว่นรวม ๑๐ % 

คะแนนรวมสุทธิ   ๑๐๐  คะแนน 

 

 ทั้งนี ้ก าหนดค่าคะแนนในการประเมินแตล่ะหัวข้อ ดังนี้ 

ดีเด่น =๕ คะแนน (ผู้รับการประเมินมีคุณสมบัติ หรือมีผลงานตามหัวข้อการประเมิน อย่างครบถ้วน และสม่ าเสมอ          

มีผลงานการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับระดับชาติ หรอืนานาชาติ) 

ดีมาก = ๔ คะแนน (ผู้รับการประเมินมีคุณสมบัติ หรือมีผลงานตามหัวข้อการประเมิน อย่างครบถ้วน แต่ไม่สม่ าเสมอ              

มีผลงานการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับในระดับมหาวิทยาลัย) 

ดี =๓ คะแนน(ผู้รับการประเมินมีคุณสมบัติหรือมีผลงานตามหัวข้อการประเมินไม่ครบถ้วนหรือไม่สม่ าเสมอ                              

มีผลงานการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน) 

พอใช้ =๒ คะแนน (ผู้รับการประเมินมีคุณสมบัติหรือมีผลงานตามหัวข้อการประเมินไม่ครบถ้วนหรือไม่สม่ าเสมอ                  

มีผลงานการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน) 

ต้องปรับปรุง =  ๑ คะแนน (ผู้รับการประเมินมีคุณสมบัติ หรือมีผลงานตามหัวข้อการประเมิน ไม่ครบถ้วน                              

หรอืไม่สม่ าเสมอ มีผลงานการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์น้อย  

ไม่มี=๐คะแนน (ผูร้ับการประเมินมีคุณสมบัติหรอืมีผลงานตามหัวข้อการประเมิน ไม่ครบถว้น หรอื ไม่สม่ าเสมอ ไม่มี

ผลงานการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ 
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       ๔.๒.๑ แนวทางการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ   

   แนวทางการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีจ านวน ๓  ด้าน (ได้แก่ สาขา

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  แต่ละสาขา มีองค์ประกอบ

ส าคัญของการพิจารณา และใช้แบบประเมินของการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ  ประจ าปี  ๒๕๖๓ ดังนี ้
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แบบประเมินบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ   
  

น้ าหนัก 
คะแนน 

๐,๑,๒,๓,๔,๕  
คะแนน 

๑.หนังสือ/ต ารา                                                                                                                                                               ๑.๕   

๒.บทความ/เอกสารทางวิชาการท่ีเผยแพร่ทางสือสารสังคม เช่น online, on Air, on print, 

on ground                                                                                         

   ๒.๑ เผยแพร่ระดับนานาชาต ิ                                                                                                                                                 
๐.๕ 

 
 

   ๒.๒ เผยแพร่ระดับชาติ                                                                                                                                                         

๓.ผลงานวจิัย                                                                                                                                                                                                           

   ๓.๑ Full paper in International Journal   

๑.๕ 

 

 
   ๓.๒ Full paper in National Journal   

   ๓.๓ International conference/ Exhibition/Symposium   

   ๓.๔ National conference/ Exhibition/Symposium   

๔.ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนๆ สิ่งประดษิฐ ์วรรณกรรม นวัตกรรม  ผลงานสรา้งสรรคท่ี์

ต่อยอดองค์ความรู้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ชุมชน  สังคมในการรับใชส้ังคม ข้อ ๒๒.   
๑.๕ 

 
 

๕.หัวหน้าโครงการทุนวิจัยที่เคยได้รับในอดตี   ๐.๗๕   

๖.โครงการทุนวิจัยในปัจจุบัน   ๐.๗๕   

๗.รางวัล/ประกาศเกียรติคุณทางดา้นวิชาการ/วิจัย   ๑.๕   

๘.งานสอน ย้อนหลัง ๕ ปี   ๐.๕   

๙.งานควบคุมThesis/IS ย้อนหลัง ๕ ปี   ๐.๕   

๑๐.การถ่ายทอดกระบวนการวิจัย   ๑   

๑๑.ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้   ๑.๒๕   

๑๒.การพัฒนานวัตกรรมการสอน   ๑.๒๕   

๑๓.การเป็นกรรมการประเมนิผลงานทางวิชาการ   ๐.๕   

๑๔.รางวัล/ประกาศเกียรติคุณดา้นการเรยีนการสอน   ๑   

๑๕.รางวัล/ประกาศเกียรติคุณดา้นงานบรกิารวิชาการ   ๑   

๑๖.การเป็นวิทยากร conference ใน/ตา่งประเทศ   ๐.๕   

๑๗.การเป็นกรรมการในองค์กรทางวิชาชีพตา่งๆ   ๐.๕   

๑๘.การสอดแทรกคุณธรรม/จริยธรรม   ๐.๕   

   ๑๘.๑ การครองตนและครอบครัว   ๐.๒๕   

   ๑๘.๒ การครองงาน   ๐.๒๕   

   ๑๘.๓ การครองคน   ๐.๒๕   

๑๙.รางวัล/ประกาศเกียรติคุณดา้นคุณธรรม/จรยิธรรม   ๐.๗๕   

๒๐.การเป็นกรรมการ/สมาชิกขององค์กรทางสังคม   ๐.๕   

๒๑.รางวัล/ประกาศเกียรติคุณดา้นอุทิศตนเพื่อสว่นรว่ม   ๐.๗๕   

๒๒.การน าศาสตร์ท่ีตนเองมคีวามรูไ้ปรับใชส้ังคม การน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชนใ์นการ

พัฒนาชุมชน สังคม มกีารถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ชุมชน สังคม

สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  มผีลการชี้วัดเชิงประจักษ์   

๐.๗๕ 

 

 

รวม   ๒๐   
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     ๔.๓  เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายบริการ 

     เกณฑก์ารคัดเลือกผูส้มควรได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จ านวน ๓  ด้าน (ได้แก่ ด้านบริการ  ด้านวิชาชีพ และด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม แต่ละด้านประกอบดว้ย ๓ หัวข้อการ

ประเมิน ได้แก่  

     ๑) การปฏิบัติงานและผลงาน  ๖๐ คะแนน  

 ๒) คุณธรรมจรยิธรรม  ๒๐ คะแนน  

 ๓) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงาน  ๒๐ คะแนน  

    คะแนนรวมสุทธิ ๑๐๐ คะแนน  

 

 ทั้งน้ี ก าหนดค่าน้ าหนักในการประเมินแต่ละหัวข้อ ดังน้ี 

 ดีเด่น = น้ าหนัก ๑ คะแนน (ผู้รับการประเมินมีคุณสมบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามหัวข้อการประเมิน อย่างครบถ้วน 

และสม่ าเสมอ มีผลงานการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัล เป็นที่ยอมรับระดับชาติ หรอืนานาชาติ) 

 ดีมาก = น้ าหนัก ๐.๗๕ คะแนน (ผู้รับการประเมินมีคุณสมบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามหัวข้อการ

ประเมิน อย่างครบถ้วน แต่ไม่สม่ าเสมอ มีผลงานการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับในระดับ

มหาวิทยาลัย) 

 ดี = น้ าหนัก ๐.๕๐ คะแนน (ผู้รับการประเมินมีคุณสมบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามหัวข้อการประเมิน 

ไม่ครบถ้วน หรือไม่สม่ าเสมอ มีผลงานการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับ                    

ของหน่วยงาน) 
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     ๔.๓.๑  แนวทางการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น ด้านบริการ 

     ด้านบริการ  หมายถึง เป็นผู้ที่อาศัยความรู้  ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับ

มอบหมาย  ความตั ้ง ใ จ ในการปฏิบัติง าน  ทุ่มเทและเสียสละ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ

ให้บริการ 

 

หัวข้อการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น 

ด้านบริการ 

ผลการประเมิน 

ดีเด่น  

(๖๐ คะแนน) 

ดีมาก 

(๔๕ คะแนน) 

ด ี

(๓๐ คะแนน) 

๑. ผลงาน/การปฏิบัติงาน  (๖๐ %)    

    ประเด็นพิจารณา       

    ๑.๑ ผลงานด้านการบริหารงานด้านการบริการ 

    ๑.๒ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

    ๑.๓ จติส านึกในการให้บริการ 

    ๑.๔ ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ทุ่มเท และเสียสละ 

    ๑.๕ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

    ๑.๖ คุณภาพ และปริมาณงาน 

 

   

๒. มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริการ  (๒๐ %) 

 

ดีเด่น 

(๒๐ คะแนน) 

ดีมาก 

(๑๕ คะแนน) 

ด ี

(๑๐ คะแนน) 

   

๓. มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ในการให้บริการ  (๒๐ %) 

 

ดีเด่น 

(๒๐ คะแนน) 

ดีมาก 

(๑๕ คะแนน) 

ด ี

(๑๐ คะแนน) 

   

รวมคะแนน ๑–๓ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
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๔.๓.๒. แนวทางการพิจารณาในการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น ด้านวิชาชีพ 

     ด้านวิชาชีพ หมายถึง เป็นผู้ที่มีผลงานด้านวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ อาศัยความรู้ความช านาญ เช่ียวชาญ

ในสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ 

 

หัวข้อการพิจารณาในการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น 

ด้านวิชาชีพ 

ผลการประเมิน 

ดีเด่น  

(๖๐ คะแนน) 

ดีมาก 

(๔๕ คะแนน) 

ด ี

(๓๐ คะแนน) 

๑. ผลงาน/การปฏิบัติงาน  (๖๐ %)    

    ประเด็นพิจารณา       

    ๑.๑ มีผลงานด้านวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ ที่เป็นผลงาน 

ที่อาศัยความรู้ความช านาญ เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

ของต าแหน่ง (ผลงานสนับสนุนวิชาการ, ผลงานสนับสนุน

ทางการบริหาร) ในรูปของบทความ งานวิจัย งานวิเคราะห์ 

หนังสือ ต ารา วัสดุอุปกรณ์สื่อโสต เครื่องมือ อุปกรณ์ 

ผลงานทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม แบบแปลนงานสร้างสรรค์

ทางดุรยิางคศ์ลิป์ และนาฏศลิป์ ฯลฯ 

    ๑.๒ พัฒนาศักยภาพตนเองอยู่ตลอดเวลา 

       

   

๒. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ   (๒๐ %) 

 

ดีเด่น 

(๒๐ คะแนน) 

ดีมาก 

(๑๕ คะแนน) 

ด ี

(๑๐ คะแนน) 

   

๓. มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน (๒๐ %) 

 

ดีเด่น 

(๒๐ คะแนน) 

ดีมาก 

(๑๕ คะแนน) 

ด ี

(๑๐ คะแนน) 

   

รวมคะแนน ๑–๓ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
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๔.๓.๓. แนวทางการพิจารณาในการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม   

     นวัตกรรม หมายถึง ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้น และจัดท าหรือสร้างขึ้นใหม่ พัฒนาหรือปรับปรุงใหม่     

ให้ดีขึ้น จนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง และหรือ

สามารถประยุกต์ใชเ้พื่อการขยายผลได้ในเชิงพาณชิย์ 

หัวข้อการพิจารณาในการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น 

ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ผลการประเมิน 

ดีเด่น  

(๖๐ คะแนน) 

ดีมาก 

(๔๕ คะแนน) 

ด ี

(๓๐ คะแนน) 

๑. ผลงาน/การปฏิบัติงาน  (๖๐ %)    

    ประเด็นพิจารณา       

    ๑.๑ คุณลักษณะของนวัตกรรม 

    ๑.๒ คุ้มค่ากับต้นทุนการผลติ 

    ๑.๓ ผลติจากวัสดุที่หาง่ายราคาเหมาะสม 

    ๑.๔ ใช้งานได้จริงและปลอดภัยในการใช้งาน 

    ๑.๕ มีการน าไปใช้ในหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

อย่างกว้างขวาง และหรือเหมาะสมส าหรับการขยายผล 

ในเชิงพาณชิย์ 

     ๑.๖ ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร รักษาสภาพ

สิ่งแวดล้อม 

     ๑ .๗ คู่ มื อหรือค าแนะน าการใ ช้ งาน เหมาะสม 

ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการใช้งาน ประมาณการ

ต้นทุนการผลิต แบบและรายการวัสดุ ข้อแนะน าในการ 

ใช้งาน ข้อควรระวัง และการบ ารุงรักษา       

   

๒. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ (๒๐ %) 

 

ดีเด่น 

(๒๐ คะแนน) 

ดีมาก 

(๑๕ คะแนน) 

ด ี

(๑๐ คะแนน) 

๓. มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน (๒๐ %) 

 

ดีเด่น 

(๒๐ คะแนน) 

ดีมาก 

(๑๕ คะแนน) 

ด ี

(๑๐ คะแนน) 

   

รวมคะแนน ๑–๓ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
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๕. ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก 

     ๕.๑ สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 

มหาวิทยาลัยพะเยาประจ าปี ๒๕๖๓ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ๕.๒ การเสนอชื่อบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หรือหน่วยงานเทียบเท่า             

เสนอชื่อ สายบริหาร สายวิชาการและสายบริการ พร้อมประวัติและผลงาน กลุ่ม/สาขา/ด้าน อย่างละ ๑ คน               

มายังสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ๕.๓ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนนิการตรวจสอบประวัติของผูท้ีไ่ด้รับการเสนอชื่อ 

 ๕.๔ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนินการขอรายชื่อกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร 

ดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๓ จากคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หรอืหนว่ยงานที่เทียบเท่า 

 ๕.๕ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก

บุคลากรดีเด่น ผูม้ีผลงานดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๓  

 ๕.๖ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายดีเด่น

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๓ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ๕.๗ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัย

พะเยา ประจ าปี ๒๕๖๓ เพื่อรับโล่รางวัลเกียรตยิศ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา 

     ๕.๘ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ 

ประจ าปี ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นตัวแทนในการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ จากที่ประชุม

ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแหง่ประเทศไทย (ปอมท.) และส่งรายชื่อผูไ้ด้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากร

ดีเด่นสายบริการ ประจ าปี ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นตัวแทนในการคัดเลือกเป็นบุคลากร สายบริการ ผู้มีผลงาน

ดีเด่นแหง่ชาติ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจา้งมหาวิทยาลัย แหง่ประเทศไทย  (ปขมท.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


