
 
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาจารยด์ีเด่น เพื่อรับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองค า” 
 

ให้ส่วนงานพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 
1. คุณสมบัต ิ

คุณสมบัติของอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย 
1.1 เป็นอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (นับรวมคณาจารย์ 

ที่เกษียณอายุและได้รับการจ้างต่อ) 
1.2 ไม่เป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น และคณาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา ประจ าปี 2563 
1.3 ไม่เป็นผู้บริหารตั้งแต่ระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในปีที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือพิจารณา  

นับย้อนหลัง 1 ปี จากวันสุดท้ายของการส่งเอกสารมายังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ  
ระดับมหาวิทยาลัย 

1.4 ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

2. องค์ประกอบในการคัดเลือก 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น ควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

2.1  ความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ ทักษะการสอนแห่งศตวรรษที่ 21 การถ่ายทอดความรู้  
และการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา 

2.2 ความรู้ความสามารถในการวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัย หรือมีผลงานนวัตกรรม  
งานสร้างสรรค์ หรือมีต ารา หนังสือที่มีคุณภาพ 

2.3 การบริการวิชาการแก่ชุมชน และ/หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2.4 มีจริยธรรม คุณธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีจิตอาสา และอุทิศตนเพื่อพัฒนานักศึกษาและส่วนรวม 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ล าดับที่ เกณฑ์การคัดเลือก 
เกณฑ์การให้คะแนน  

(ร้อยละ) 
1 ความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ ทักษะการสอนแห่งศตวรรษที่ 21 

การถ่ายทอดความรู้และการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา 
30 

2 ความรู้ความสามารถในการวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัย 
หรือมีผลงานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรือมีต ารา หนังสือที่มีคุณภาพ 

20 

3 การบริการวิชาการแก่ชุมชน และ/หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 20 
4 มีจริยธรรม คุณธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีจิตอาสา และอุทิศตนเพ่ือพัฒนา

นักศึกษาและส่วนรวม 
30 

รวม 100 
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3. การเสนอชื่อ 
3.1  การเสนอชื่อจากคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน หรือ 
3.2 การเสนอชื่อจากภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า หรือ 
3.3 การเสนอชื่อด้วยตนเอง 
3.4 หรือกรณีที่ไม่มีการเสนอชื่อ ให้คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นฯ สามารถสรรหาผู้ที่มี 

ความเหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงานให้การรับรอง 
 

4. แบบเสนอชื่อ ประวัติและผลงาน 
แบบเสนอชื่อ ประวัติและผลงาน สามารถดาวน์ โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์งานบริหารทั่วไป  

http://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/index_office/th/1 (ดาวน์โหลดเอกสาร >> รางวัลมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ “ช้างทองค า” สายอาจารย์) โดยให้ส่งข้อมูลทั้งหมด ประกอบด้วย 

4.1 บทสรุปภาพรวมที่ส าคัญ ประมาณ 2 หน้า 
4.2 แบบเสนอชื่อ ประวัติ และผลงาน 

โดยส่งไปยังหน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป ในรูปแบบเอกสาร และไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ชุด ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563 (ภายในเวลา 16.30 น.) 
 
 



 
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาจารยผ์ู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา 
เพื่อรับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองค า” 

 
ให้ส่วนงานพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 

1. คุณสมบัต ิ
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ที่ มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย 
1.1 เป็นอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (นับรวมคณาจารย์ 

ที่เกษียณอายุและได้รับการจ้างต่อ) 
1.2 ไม่เป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น และคณาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา ประจ าปี 2563 
1.3 ไม่เป็นผู้บริหารตั้งแต่ระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในปีที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือพิจารณา  

นับย้อนหลัง 1 ปี จากวันสุดท้ายของการส่งเอกสารมายังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ  
ระดับมหาวิทยาลัย 

1.4 ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

2. องค์ประกอบในการคัดเลือก 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา 

ควรมีคุณสมบัติดังนี้ 
2.1  มีคุณธรรม จริยธรรม และการครองตนถือเป็นแบบอย่างที่ดีได้ และมีความสามารถในการสอน

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
2.2 มีความรับผิดชอบ อุทิศตนให้กับงาน มีจิตอาสา และอุทิศตนเพ่ือส่วนรวมและสังคม  

(จิตสาธารณะ) 
2.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา โดยมีผลงานที่ชัดเจน

และสม่ าเสมอ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

ล าดับที่ เกณฑ์การคัดเลือก 
เกณฑ์การให้คะแนน  

(ร้อยละ) 
1 มีคุณธรรม จริยธรรม และการครองตนถือเป็นแบบอย่างที่ดีได้ และมี

ความสามารถในการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
25 

2 มีความรับผิดชอบ อุทิศตนให้กับงาน มีจิตอาสา และอุทิศตนเพ่ือ
ส่วนรวมและสังคม (จิตสาธารณะ) 

25 

3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษา โดยมีผลงานที่ชัดเจนและสม่ าเสมอ 

50 

รวม 100 
 

3. การเสนอชื่อ 
3.1  การเสนอชื่อจากคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน หรือ 
3.2 การเสนอชื่อจากภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า หรือ 
3.3 การเสนอชื่อด้วยตนเอง 
3.4 หรือกรณีที่ไม่มีการเสนอชื่อ ให้คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นฯ สามารถสรรหาผู้ที่มี 

ความเหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงานให้การรับรอง 
 

4. แบบเสนอชื่อ ประวัติและผลงาน 
แบบเสนอชื่อ ประวัติและผลงาน สามารถดาวน์ โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์งานบริหารทั่วไป  

http://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/index_office/th/1 (ดาวน์โหลดเอกสาร >> รางวัลมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ “ช้างทองค า” สายอาจารย์) โดยให้ส่งข้อมูลทั้งหมด ประกอบด้วย 

4.1 บทสรุปภาพรวมที่ส าคัญ ประมาณ 2 หน้า 
4.2 แบบเสนอชื่อ ประวัติ และผลงาน 

โดยส่งไปยังหน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป ในรูปแบบเอกสาร และไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ชุด ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563 (ภายในเวลา 16.30 น.) 
 
 


