
 

 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น และอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่น 
ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ประจ าปี 2565 

 
1. คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก เกณฑ์การให้คะแนน แบบเสนอชื่อ ประวัติ และผลงานของ

อาจารย์ดีเด่น 
1) คุณสมบัต ิ

คุณสมบัติของอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย 
1. เป็นอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับรวม

คณาจารย์ที่เกษียณอายุและได้รับการจ้างต่อ ณ วันที่เสนอชื่อ 
2. ไม่เป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น และอาจารย์ผู้ท่ีมีผลงานดีเด่นใน

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา ประจ าปี 2565 
3. ไม่เป็นผู้บริหารตั้งแต่ระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในปีที่ได้รับการเสนอชื่อ

เพื่ อพิจารณา นับย้อนหลัง 1 ปีจากวันสุดท้ายของการส่งเอกสารมายัง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ระดับมหาวิทยาลัย วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 
2565  

4. ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

2) องค์ประกอบในการคัดเลือก 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น ควรมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. ความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ หรือปฏิบัติ หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

และมีทักษะการสอน หรือการจัดกระบวนการเรียนรู้ เอ้ืออ านวยและชี้น าให้ เกิด
การเรียนรู้ รวมทั้งการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา 

2. ความรู้ความสามารถในการวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัย หรือมี
ผลงานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรือมีต ารา หนังสือที่มีคุณภาพ 

3. การบริการวิชาการแก่ชุมชนและ/หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/การอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม  

4. มีจริยธรรม คุณธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และให้
ค าแนะน าปรึกษา  ดูแล พัฒนานักศึกษา   
 

3) เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย 

ล าดับที่ เกณฑ์การคัดเลือก เกณฑ์การให้
คะแนน (ร้อยละ) 

1 ความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ หรือปฏิบัติ หรือนวัตกรรม  
การจัดการเรียนรู้ และมีทักษะการสอน หรือการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ เอ้ืออ านวยและชี้น าให้เกิดการเรียนรู้ รวมทั้งการสอน
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา 

30 

2 ความรู้ความสามารถในการวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้   การ
วิจัย หรือมีผลงานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรือมีต ารา หนังสือที่
มีคุณภาพ 

20 
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ล าดับที่ เกณฑ์การคัดเลือก เกณฑ์การให้
คะแนน (ร้อยละ) 

3 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและ/หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

20 

4 มีจริยธรรม คุณธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่ อ
ส่วนรวม และให้ค าแนะน าปรึกษา ดูแล พัฒนานักศึกษา 

30 

รวม 100 
 

4) วิธีการด าเนินงาน 
วิธีการด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ที่สมควรได้ รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่น 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 1 คนต่อกลุ่มสาขาวิชา ด าเนินการตามวิธีดังนี้ 
1. ประกาศคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นให้ทราบโดยทั่วกัน และ

ให้คณะ/วิทยาลัย/สถาบันด าเนินการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็น
อาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาส่วนงานละ 1 ชื่อ 

2. ให้คณะ/วิทยาลัย/สถาบันด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นโดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน จ านวน 1 ชื่อ และส่งข้อมูล 
ประกอบด้วย 1) บทสรุปภาพรวมที่ส าคัญ ประมาณ 2 หน้า 2) แบบเสนอชื่อ 
ประวัติ และผลงาน มายังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์
ดีเด่นและอาจารย์ที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นใน
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ส านักพัฒนา
คุณ ภาพการศึกษา) ในรูปแบบ เอกสาร จ านวน 3 ชุด  และไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ชุด ภายในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 (ภายในเวลา 
16.30 น.) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ระดับมหาวิทยาลัย
พิจารณา  

3. ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ระดับมหาวิทยาลัยศึกษาเอกสาร (บทสรุป
ภาพรวมที่ส าคัญ แบบเสนอชื่อ ประวัติ และผลงาน) และสัมภาษณ์ผู้ได้รับ     
การเสนอชื่อทุกท่าน เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น  3 รางวัล กลุ่มสาขาวิชาละ       
1 รางวัล ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. 

4. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น พิจารณาตัดสินในวันที่ 14-15 
ธันวาคม 2565 เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

5) แบบเสนอชื่อ ประวัติ และผลงาน 
แบบเสนอชื่อ ประวัติ และผลงาน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 
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2. คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก เกณฑ์การให้คะแนน แบบเสนอชื่อ ประวัติ และผลงานของ

อาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา  
1) คุณสมบัต ิ

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นับรวม
คณาจารย์ที่เกษียณอายุและได้รับการจ้างต่อ ณ วันที่เสนอชื่อ 

2. ไม่เป็นกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดี เด่น และอาจารย์ผู้ที่ มีผลงานดีเด่นใน       
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา ประจ าปี 2565 

3. ไม่เป็นผู้บริหารตั้งแต่ระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในปีที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่ อพิจารณา  นับย้อนหลัง 1 ปีจากวันสุดท้ายของการส่งเอกสารมายัง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ระดับมหาวิทยาลัย วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 
2565  

4. ไม่เป็นผู้ที่ เคยได้รับรางวัลอาจารย์ผู้ที่ มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

2) องค์ประกอบในการคัดเลือก 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ผู้ท่ีมีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
แก่นักศึกษา ควรมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม และการครองตน ด ารงตนบน

พื้นฐานของความพอเพียง ให้ค าแนะน าปรึกษา  ดูแล พัฒนานักศึกษา 
2. เป็นผู้ อุทิศตนให้กับงานจิตอาสา และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม และสังคม (จิต

สาธารณะ) เช่น การร่วมเป็นคณะท างานหรือกรรมการเพื่อส่วนรวม 
3. เป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ/หรือเสริมสร้าง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผลงานที่
ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

3) เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย 

ล าดับ
ที ่

เกณฑ์การคัดเลือก เกณฑ์การให้
คะแนน (ร้อยละ) 

1 เป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม และการครองตน ด ารงตน
บนพื้นฐานของความพอเพียง ให้ค าแนะน าปรึกษา  ดูแล พัฒนานักศึกษา 

30 

2 เป็นผู้อุทิศตนให้กับงานจิตอาสา และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม และสังคม (จิต
สาธารณะ) เช่น การร่วมเป็นคณะท างานหรือกรรมการเพื่อส่วนรวม 

30 

3 เป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ/หรือเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี
ผลงานที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

40 

รวม 100 



 4 

หมายเหตุ : คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ตามปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก าหนดให้บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พึง
ฝักใฝ่ในการฝึกตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโน
ธรรมและจิตส านึกต่อสังคม เพื่อให้เป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึง
ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไว้ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม/จริยธรรม 
2. มีคุณภาพทางวิชาการ/วิชาชีพ 
3. มีความรักชาติ/รักองค์กร 
4. รู้จักใช้ชีวิตที่พอเพียง/รู้จักเสียสละ 
5. มีความอดทน/อ่อนน้อมถ่อมตน/สัมมาคารวะ 
6. เป็นผู้น าทางสังคม/ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างดียิ่ง 
7. มีความรักในบุคคลอ่ืนที่อยู่ร่วมในสังคม 
8. ใช้ปัญญาในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ/มีวิจารณญาณใน         

การตัดสินใจเลือกรับในสิ่งท่ีดี 
9. มีความทันสมัย/มีความรอบรู้/น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถแข่งขัน

กับนานาประเทศได้ 
 

4) วิธีการด าเนินงาน 
วิธีการด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ผู้ที่มี    

ผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 1 คนต่อ
กลุ่มสาขาวิชา ด าเนินการตามวิธีดังนี้ 

1. ประกาศคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาให้ทราบโดยทั่วกัน และให้คณะ/วิทยาลัย
ด าเนินการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นใน   
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาส่วนงานละ     
1 ชื่อ 

2. ให้คณะ/วิทยาลัย/สถาบันด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ที่สมควรได้รับการยกย่อง
ให้เป็นอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน จ านวน 1 ชื่อ 
และส่งข้อมูล ประกอบด้วย 1) บทสรุปภาพรวมที่ส าคัญ ประมาณ 2 หน้า        
2) แบบเสนอชื่อ ประวัติ และผลงานมายังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกอาจารย์ดีเด่นและอาจารย์ที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ผู้ที่มี
ผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา) ในรูปแบบเอกสาร  จ านวน 3 ชุด และ
ไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ชุด ภายในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
(ภายในเวลา 16.30 น.) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ระดับ
มหาวิทยาลัยพิจารณา 

3. ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ระดับมหาวิทยาลัย ศึกษาเอกสาร (บทสรุป
ภาพรวมที่ส าคัญ แบบเสนอชื่อ ประวัติ และผลงาน) และสัมภาษณ์ผู้ได้รับ     
การเสนอชื่อทุกท่าน เพื่อคัดเลือกอาจารย์ผู้ที่ มีผลงานดีเด่นในการพัฒนา
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คุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 
2565 เวลา 08.30-16.30 น. 

4. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาตัดสินในวันที่ 14-15 
ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. 

5) แบบเสนอชื่อ ประวัติ และผลงาน 
แบบเสนอชื่อ ประวัติ และผลงาน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 
 


