
 
 

 
โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น  พุทธศักราช 2561 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
 

หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้รับการยอมรับในสังคมมาอย่างต่อเนื่องว่ามีบทบาทที่
ส าคัญอย่างยิ่งในการแบ่งเบาภาระการจัดการอุดมศึกษาของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ต้องการของสังคมมากยิ่งขึ้น
เป็นล าดับ  เป็นการสะท้อนให้เห็นได้ว่าบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องในการผลิต
บัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  ฯลฯ  ต่างเป็นผู้มีความสามารถและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีผลงานดีเด่นสมาคม
สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  จึงเห็นสมควรจัดโครงการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น
ของสมาคมสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นประจ าทุกปี  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณ
และมอบรางวัลเกียรติยศให้กับบุคลากรดีเด่นของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.2 เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน

และประเทศชาติโดยร่วม 
 1.1  เพ่ือส่งเสริมให้มีการค้นคว้าและปรับปรุงการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 1.2  เพ่ือส่งเสริมศรัทธาและความเชื่อถือ อันน ามาซึ่งภาพพจน์ที่ดีต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

3.  ประเภทรางวัล 
 3.1 รางวัลบุคลากรดีเด่นแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  3.1 .1  อาจารย์ดีเด่น จ านวน 8  รางวัล โดยแบ่งกลุ่มสาขาละ 2 ระดับ คือ  
  ระดับยอดเยี่ยม (Excellence) และระดับดีมาก (Outstanding) ดังนี้ 

2) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์  

 3) กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ 
3.1.2 นักวิจัยรุ่นใหม่ จ านวน 8 รางวัล โดยแบ่งกลุ่มสาขาละ 2 ระดับ คือ 
 ระดับยอดเยี่ยม (Excellence) และระดับดมีาก (Outstanding) ดงันี้ 

2) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์  
3) กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ 
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    3.2 บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ จ านวน 6 รางวัล โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน คือ 
   3.2.1 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการจ านวน 2 รางวัลคือ 

  2) ระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน  จ านวน 1 รางวัล 
  1) ระดับผู้ปฏิบัติการ จ านวน 1 รางวัล 

   3.2.2 กลุ่มงานกิจการนักศึกษาจ านวน 2 รางวัลคือ 
  2) ระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน  จ านวน 1 รางวัล 
  1) ระดับผู้ปฏิบัติการ จ านวน 1 รางวัล ดังนี้ 
   3.2.3 กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรมจ านวน 2 รางวัลคือ 
  2) ระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน  จ านวน 1 รางวัล 
  1) ระดับผู้ปฏิบัติการ จ านวน 1 รางวัล 
 

4. คุณสมบัติและผลงานของบุคลากรดีเด่น 
 ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นต้องมีคุณสมบัติและผลงาน ดังนี้ 
 4.1 บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ 

4.1.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอาจารย์ดีเด่น 
2)   เป็นอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมสถาบันอุดม 

ศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย รวมแล้วไม่น้อยกว่า  4 ปี ทั้งนี้ โดยนับถึงวันสถาปนา
สมาคมฯ (วันที่  27  พฤศจิกายนของแต่ละปี) 

 1)  เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในสังคม 
 2)  เป็นผู้ไม่เคยได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นในประเภทเดียวกันมาก่อน 
 3)  เป็นผู้อุทิศตนเพ่ือการเรียนการสอนให้ศิษย์มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอน

อย่างแท้จริง สามารถประยุกต์กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ 

 4)  เป็นผู้ที่มีผลงานด้านวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

  4.1.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอาจารย์ดีเด่น 
1) เป็นอาจารย์ที่มีชั่วโมงการสอนไม่น้อยกว่า  34 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาตามรายวิชา 

ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา 
2) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพขณะที่เป็นบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ

ผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารและสื่ออ่ืน ๆ  ที่เป็นที่ยอมรับในสาขานั้น ๆ 
มาแล้วไม่เกิน  4 ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ผลงานทางวิชาการ ได้แก่   
2.1 งานวิจัยระดับนานาชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง หรือ ระดับชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ

ระดับสถาบันอย่างน้อย 2 เรื่อง 
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2.2 งานวิชาการอ่ืนที่เทียบเท่า ได้แก่ ผลงานแต่ง เรียบเรียง แปลต ารา เอกสาร 
 ประกอบการสอน ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ ผลงานวิชาการใน   
 ลักษณะอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ฯลฯ ทั้งนี้ไม่นับผลงาน  
 ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือรับประกาศนียบัตรใด ๆ 

 

 4.1.3 คุณสมบัติท่ัวไปของผู้ได้รับการเสนอชื่อส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ 
1) เป็นอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานอยู่ ในสถาบันซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย รวมแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกัน โดยนับตั้งแต่วันที่
เริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันที่สถาบันเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา 

2) มีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ ์โดยนับถึงวันสถาปนาสมาคมฯ (วันที่ 27 พฤศจิกายนของแต่
ละปี) 

3) เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในสังคม 
4) เป็นผู้ไม่เคยได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ของสมาคมฯ มาก่อน 
5) เป็นผู้อุทิศตนเพ่ือการเรียนการสอนให้ศิษย์มีความรู้   ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอน

อย่างแท้จริง  สามารถประยุกต์กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความเจริญ 
ก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ 

 
 4.1.4  คุณสมบัติเฉพาะของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ 

1) เป็นอาจารย์ที่มีชั่วโมงการสอนไม่น้อยกว่า  34 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาตาม 
รายวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ 

2) มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพขณะที่เป็นบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ
ผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารและสื่ออ่ืน ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขานั้น
มาแล้วไม่เกิน  4 ปี การศึกษาที่ผ่านมา ทั้งนี้ต้องเป็นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ ภายใน
วันที่  22  กรกฎาคม 1561)  
ผลงานทางวิชาการ ไดแ้ก ่  

   1.2  งานวิจัยระดับนานาชาติ หรือระดับชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง  
 1.1  งานวิชาการอ่ืนที่เทียบเท่า ได้แก่ ผลงานแต่ง เรียบเรียง แปลต ารา เอกสาร

 ประกอบการสอน ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ ผลงานวิชาการใน 
  ลักษณะอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ฯลฯ ทั้งนี้ ไม่นับผลงาน ที่เป็น

 ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือรับประกาศนียบัตรใด ๆ  
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  4.2  บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ 

                4.2.1 คุณสมบัติท่ัวไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

    ด้านสนับสนุนวิชาการระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ 
2)  เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ ในสถาบันที่ เสนอชื่อซึ่ งเป็นสมาชิกของสมาคม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฯ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
โดยนับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันที่สถาบันเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา 

 1)  เป็นผู้ไม่เคยได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
 ประเทศไทยฯ ในประเภทเดียวกันมาก่อน 

  ด้านกิจการนักศึกษาระดับผู้บริหาร 
1) ผู้บริหาร  หมายถึง  ผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  ผู้จัดการ หรือเทียบเท่าด้านกิจการ

นักศึกษาหรือด้านศิลปวัฒนธรรม (มีหนังสือรับรองจากสถาบัน) 
2) เป็นบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปีโดยนับตั้งแต่วันที่เริ่ม

ปฏิบัติงานจริงถึงวันที่ 24 สิงหาคม 1452 
3) ไม่เคยได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นของสสอท. ในประเภทเดียวกันมาก่อน 
4) สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า มีประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานสถาบันหรือ

สังคมหรือประเทศชาติมาแล้วไม่เกิน 4  ปี 
        ด้านกิจการนักศึกษาระดับผู้ปฏิบัติการ 

1) ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันต้นสังกัดซึ่งเป็นสมาชิกสสอท. ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปีโดย
นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานจริงถึงวันที่ 24 สิงหาคม 1452 

2) ไม่เคยได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นของสสอท. ในประเภทเดียวกันมาก่อน 
3) สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า มีประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานถาบันหรือ

สังคมหรือประเทศชาติมาแล้วไม่เกิน 4  ปี 
 

      4.2.2. คุณสมบัติเฉพาะ 
  ด้านกลุ่มงานสนับสนุนทางวิชาการระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ 

   2) เป็นบุคลากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในหน้าที่ที่ปฏิบัติ 
  1) มีผลงานสนับสนุนวิชาการที่มีคุณภาพขณะที่เป็นบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน 
    2) ผลงานสนับสนุนวิชาการใช้ประกอบการท างานให้เกิดมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

   หรอืมีประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือสถาบัน และ/หรือสังคมโดยรวม 
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ด้านกิจการนักศึกษาระดับผู้บริหาร 
 1) วางแผนกลยุทธ์และบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา             
 2) บริหารจัดการโครงการการเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือนอกมหาวิทยาลัยหรือนอก

  ประเทศ 
 3) บริหารจัดการประเมินแผนงานกิจการนักศึกษา 
 4) สร้างองค์ความรู้ด้านกิจการนักศึกษาในรูปแบบงานวิจัยหรือบทความวิชาการและ/

  หรืองานสร้างสรรค์อ่ืนๆ 
 4) บริหารจัดการสร้างกลไกการด าเนินงานเพ่ือพัฒนางานกิจการนักศึกษาอย่างมี

  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ด้านกิจการนักศึกษาระดับผู้ปฏิบัติการ 

   2. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านใดด้านหนึ่งหรือบูรณาการ
   ดังต่อไปนี้           
       1.1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
               1.1.1 กิจกรรมด้านวิชาการ 
               1.1.2 กิจกรรมด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 
               1.1.2 กิจกรรมด้านนันทนาการ 
               1.1.3 กิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ/หรือ 
          1.2 กิจกรรมด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษาและให้ค าปรึกษา  
   2. เป็นผู้ปฏิบัติงานหลักในโครงการที่เปิดโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน และ/หรือ
   นอกมหาวิทยาลัย หรือนอกประเทศ 

3. สร้างองค์ความรู้ด้านกิจการนักศึกษาในรูปแบบงานวิจัยหรือบทความวิชาการ และ/
 หรืองานสร้างสรรค์อ่ืนๆ 

3. สร้างกลไกการด าเนินงานเพ่ือพัฒนางานกิจการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
 ประสิทธิผล 

ด้านศิลปวัฒนธรรมระดับผู้บริหาร 
 2) ก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย วางแผนกลยุทธ์และบริหารจัดการงานด้าน 

  ศิลปวัฒนธรรม             
 2) บริหารจัดการโครงการเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือนอกมหาวิทยาลัย 
 และ/หรือนอกประเทศ 
 3) บริหารจัดการประเมินแผนงานกิจการนักศึกษา 

   4) สร้างองค์ความรู้ด้านกิจการนักศึกษาในรูปแบบงานวิจัยหรือบทความวิชาการและ/
   หรืองานสร้างสรรค์อ่ืนๆ 

 4) บริหารจัดการสร้างกลไกการด าเนินงานเพื่อพัฒนางานกิจการนักศึกษาอย่างมี 
   ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  ด้านศิลปวัฒนธรรมระดับผู้ปฏิบัติการ 
1. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และ/หรือบูรณาการ
ร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ โดยเน้นความส าคัญกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
1. เพ่ิมโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือนอกมหาวิทยาลัย และ/หรือนอกประเทศ 
3. ประเมินการจัดกิจกรรมของนักศึกษา (Student Engagement) 
4. สร้างองค์ความรู้ด้านกิจการนักศึกษาในรูปแบบงานวิจัยหรือบทความวิชาการ และ/

 หรืองานสร้างสรรค์อ่ืนๆ 
  4. สร้างกลไกการด าเนินงานเพ่ือพัฒนางานกิจการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
  ประสิทธิผล 
 

4.3 ผลงานที่น าเสนอ 
     4.3.1 ผลงานของบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ 
   ผลงานที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณา เป็นผลงานวิชาการตามเกณฑ์การประเมิน

 คุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ยกเว้นรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
 วิชาการ) ซึ่งเป็นผลงานภายใน 2 ปี 
                   การศึกษาที่ผ่านมา(ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 1447 – วันที่ 24 สิงหาคม 1452) ได้แก่ 

1) ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 

2) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

3) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.1445 

4) ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

5) ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

6) ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

7) ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว หรือผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  

แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

8) ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

9) ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

10) ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
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หมายเหตุ 

 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรมโดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิด สร้างสรรค์เดิม เพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิก
ศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีและคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะ
ของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่  

(1) ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ 
ภาพถา่ยภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ  

(2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ รวมทั้งการ
แสดงรูปแบบต่างๆ  

(3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 
  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หมายถึงผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่นที่  เกิดขึ้นโดย
 ความใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชาและปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็น
 รูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ 

 
4.3.2 ผลงานบุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ  
         ผลงานสนับสนุนวิชาการได้แก่  

1) เอกสารค าแนะน า คู่มือการปฏิบัติในการให้บริการ หรือ  
2) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือ 
3) ผลงานร่วมวิจัยที่สนับสนุนวิชาการ บทความวิชาการที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือ 
4) บทความสนับสนุนวิชาการ หรือผลงานลักษณะอ่ืนที่สามารถประเมนิได้ ทั้งนี้ไม่นับผลงานที่ท า

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือรับประกาศนียบัตรใด ๆ 
5.  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ 
 4.2  ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการต้องไม่ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
  4.2.2 อธิการบดี 
  4.1.2  รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี 
  4.1.2 กรรมการผู้ตัดสิน 
 5.2 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ / บุคลากรดีเด่นด้านกิจการนักศึกษาต้อง

ไม่ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้  
  4.1.2 อธิการบดี 
  4.2.2  รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี 
  4.2.2  กรรมการผู้ตัดสิน 
 
 
 



 
 

-8- 
 
6.  วิธีการคัดเลือก 
 5.2   สมาคมฯ ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นถึงสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เป็นสมาชิก

ของสสอท.ทุกแห่ง  
6.2   ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละสถาบันเสนอชื่อพร้อมแนบแบบประวัติและผลงานผู้ที่มี

คุณสมบัติดีเด่นในแต่ละประเภทในสถาบันของตน (เอกสารประกอบหมายเลข 2 หรือหมายเลข 1 
แล้วแต่กรณี) ส่งมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 1452 

 5.2   เกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากผลงานของผู้สมัครตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 6.4    คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษาร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการฯและ

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง
แล้วน าเสนอผู้สมควรได้รับรางวัลต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ภายในเดือนตุลาคม 1452  

 5.4   ผลการตัดสินของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
5.5.  สมาคมฯ อาจงดให้รางวัลหากผลการพิจารณาไม่มีผู้เหมาะสม 
 

7.  รางวัล 
 รางวัลประกอบด้วย 
 6.2  เข็มทองค าเชิดชูเกียรติสัญลักษณ์สมาคมฯ และ 
 6.1  ใบประกาศเกียรติคุณ 
 
8. เกณฑ์การตัดสิน โปรดดูในเอกสารแนบ 
   
 


