
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจํา  
พนักงานมหาวิทยาลยั พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้  

และพนักงานราชการดีเด่น 
 

คุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ 
๑. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับ

ค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
๒. ปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัยต่อเนื่องกนัไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ (สําหรับปีนี้ ให้นับ

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 
๓. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย 
๔. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดทีเ่กี่ยวกบัการปฏิบัติหน้าทีร่าชการ

หรือความผิดที่ทําให้เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการและศาลได้ประทับ
รับฟ้องคดีนั้นแล้ว 

๕.  เปน็ผู้ทีม่ีผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบคุลากรเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

และค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตลุาคม 25๖๐ ในระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก” 

๖. ปฏิบัติงานดีเด่นเปน็ทีป่ระจักษ์ชัดเจน สมควรได้รับการยกย่อง 
๑) ผลงานที่ปฏิบัติเกีย่วกบัหน้าที่ความรบัผิดชอบ 

๑.๑ เอาใจใส่ ดูแล เร่งรัดการทํางาน 
๑.๒ งานที่ปฏิบัติสําเร็จด้วยความเรียบร้อย 
๑.๓ ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า ทันตามกําหนด 

๒) ผลงานดังกล่าวเปน็ประโยชน์ต่อราชการและสังคม 
๒.๑ เปน็ผลงานทีท่างราชการได้รบัประโยชน ์
๒.๒ ประชาชนได้รับประโยชน์จากผลงานที่ปฏิบัติ 
๒.๓ ใช้งบประมาณของทางราชการน้อยแต่ได้รบัผลประโยชน์มาก 

      ๓) เป็นผลงานที่สามารถใช้เปน็ตัวอย่างแก่บุคคลอื่นได้ 
 ๓.๑ ผลงานเป็นที่ยอมรับนบัถือแก่บุคคลอื่น 
 ๓.๒ เปน็ลักษณะงานผลงานทีป่รากฏให้เห็นชัดเจน 
 ๓.๓ บุคคลอื่นสามารถนําไปใช้เป็นตัวอย่างได้ 
      ๔) เป็นผลงานทีเ่กิดจากความคิดริเริม่สร้างสรรค์ 
 ๔.๑ มีความคิดริเริม่ การพัฒนางาน 
 ๔.๒ นําเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ๔.๓ ผลการปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาที่ดีข้ึน 
      ๕) เป็นผลงานทีต่้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ 
 ๕.๑ ปฏิบัติงานในเวลาราชการโดยไม่บกพร่อง 
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 ๕.๒ อุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ 
 ๕.๓ มีความพากเพียรพยายามในการทํางาน 

๗. มีความประพฤติปฏิบัติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี 
 ก. การครองตน หมายถึง การมีความประพฤติและการปฏิบัติส่วนตน ประกอบไป

ด้วยคุณธรรมควรแก่การยกย่อง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการ 
ดังต่อไปนี้ 

  ๑) การพ่ึงตนเอง ขยันหมัน่เพียร และมีความรับผิดชอบ 
   ๑.๑ มีความวิริยะ อุตสาหะ ในหน้าที่ความรบัผิดชอบ 
   ๑.๒ มีความตั้งใจที่จะทํางานในหน้าทีใ่ห้ได้รับความสําเร็จด้วยตนเอง 
   ๑.๓ มีความอดทนไม่ย่อท้อปัญหา อุปสรรค 
   ๑.๔ มีความรบัผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อ่ืน 
  ๒) การประหยัดและออม 
   ๒.๑ รู้จกัใช้จ่ายตามควรแห่งฐานะ 
   ๒.๒ รู้จักใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์และประหยัด 
   ๒.๓ รู้จกัมธัยสัถ์และเกบ็ออม เพื่อสร้างฐานะตนเองและครอบครัว 
   ๒.๔ รู้จกัดูแล บํารงุ และรกัษาทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม 
  ๓) การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
   ๓.๑ เปน็ผู้รักและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายทีก่ําหนดไว้ 
   ๓.๒ ประพฤติและปฏิบัติตนอันอาจเป็นตัวอย่างแก่บุคคลโดยทั่วไป 
   ๓.๓ เช่ือฟังและให้ความเคารพต่อผู้บงัคับบัญชา 
   ๓.๔ เป็นผู้ตรงต่อเวลา 
  ๔) การปฏิบตัิตามคุณธรรมของศาสนา 
   ๔.๑ ละเว้นต่อการประพฤติช่ัว และไม่ลุ่มหลงอบายมขุ 
   ๔.๒ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
   ๔.๓ มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืน 
   ๔.๔ มีความเมตตา กรณุา โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอื่นโดยทั่วไป 
  ๕) มีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์ 
   ๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย และปฏิบตัิตามนโยบาย 

     ของทางราชการและรัฐบาล 
๕.๒ เข้าร่วมในศาสนกิจและทํานบุํารุงศาสนา 
๕.๓ ปฏิบัติตนเปน็พลเมืองดี เช่น ป้องกนัประเทศ เสียภาษี เคารพ 
     กฎหมาย เป็นต้น 
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๕.๔ มีความจงรักภักดีและเทิดทนูในสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น  
     ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามพระบรมราโชวาท หรือเข้าร่วมพิธีใน 
     โอกาสสําคัญอย่างสม่ําเสมอ 

 
ข. การครองคน หมายถึง การมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สามารถ

จูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
  ๑) ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกบั 

    ผู้บังคับบญัชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บงัคับบัญชา 
๑.๑ เปน็ผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
๑.๒ ยอมรบัฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
๑.๓ กล้าและรับผิดชอบในส่ิงที่ได้กระทํา 
๑.๔ มีน้ําใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

๒) ความสามารถในการร่วมทํางานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรบั 
    และให้ความร่วมมือ 
 ๒.๑ ให้ความเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานที่ตนรบัผิดชอบ 
 ๒.๒ มีส่วนร่วมในงานทีร่ับผิดชอบ 
 ๒.๓ ยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 
 ๒.๔ มีความสามารถในการคิดและเสนอเหตุผล 
 ๒.๕ มอบหมายงานให้ปฏิบัติตามความรู้ ความสามารถ 
 ๒.๖ เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น 
๓) ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะนําสิ่งที่เปน็ประโยชน์ 
 ๓.๑ มีความสํานึกและถือเป็นหน้าที่ทีจ่ะต้องให้บริการ 
 ๓.๒ ช่วยเหลือ แนะนําในสิง่ที่ดี ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น 

     ประโยชน์ 
๓.๓ ให้การบริการด้วยความเตม็ใจและเสมอภาคกันทกุระดับ 
๓.๔ มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง และสุภาพต่อทุกคน 

  ๔) การเป็นผู้มีความเป็นธรรมท้ังต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน 
   ๔.๑ ประพฤติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ วิธีการที ่

      กําหนด 
   ๔.๒ ถือประโยชน์ของทางราชการหรือส่วนรวมเป็นทีต่ั้ง 
   ๔.๓ ตัดสิน วินิจฉัย หรือแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล 
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  ๕) การส่งเสริมความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอก 

    หน่วยงาน 
 ๕.๑ การให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น 
 ๕.๒ เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องาน 
 ๕.๓ ให้ความสําคัญ ยกย่อง หรือให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน 

 
 ค. การครองงาน หมายถึง การมีความสามารถปฏิบตัิงานในหน้าที่และงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างดี โดยพิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
  ๑) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
   ๑.๑ ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบตัิงานอยู่เสมอ 
   ๑.๒ มีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความสําเร็จ 
   ๑.๓ สนใจและเอาใจใส่งานที่รบัผิดชอบ 
   ๑.๔ ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรบัผิดชอบและที่ได้รับมอบหมายอย่างมี 

      ประสิทธิภาพ 
๑.๕ ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบตัิงาน 

 ๒) ความรู้ความสามารถและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
๒.๑ รู้และเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบงัคับ มติ  
      กฎหมาย และนโยบาย 

   ๒.๒ มีความสามารถในการนําความรู้ทีม่ีอยู่ไปใช้ในการปฏิบตัิงานได้ 
      เป็นอย่างดี 
๒.๓ มีความสามารถในการแก้ปัญหาและมีปฏิภาณไหวพริบในการ 
      ปฏิบัติงาน 
๒.๔ รกัและชอบที่จะปฏิบัติงานในหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ หรืองานที ่
      ได้รบัมอบหมายด้วยความเตม็ใจ 

๓) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรบัปรงุงาน 
๓.๑ มีความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง วิธีการ 
      ใหม่ ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
๓.๒ มีความสามารถในการปรับปรงุงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
๓๓ มีความสามารถในการทํางานที่ยากหรืองานใหม่ให้เปน็ผลสําเรจ็ 
      ดี 
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  ๔) ความพากเพียรในการทาํงานและมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ 
   ๔.๑ มีความกระตือรือร้น ต้องการที่จะปฏิบัติงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

      จนสําเรจ็ 
๔.๒ ความขยนัหมัน่เพียร เสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่ราชการหรือ 
      งานทีร่บัผิดชอบ 
๔.๓ สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่มีข้อจาํกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      เช่น ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ หรืออัตรากําลัง เปน็ต้น 

  ๕) การคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน 
   ๕.๑ การปฏิบัติงานยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน 
   ๕.๒ การดําเนินงานสอดคล้องหรือเป็นไปตามความต้องการของ 

      ส่วนรวมและประชาชน 
๕.๓ ใช้วัสดุอุปกรณ์และสาธารณูปโภคได้อย่างประหยัดและเหมาะสม 
๕.๔ ร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานระหว่างราชการกับประชาชน 

 
      ๘ . ข้าราชการ และลูกจ้างประจํา ต้องไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา ดีเด่น มาก่อน   

๙. พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และ
พนักงานราชการ ต้องไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการ ดีเด่น มาก่อน ภายใน ๑๐ ป ี
 
 
 


