
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้  

และพนักงานราชการดีเด่น 

 

คุณสมบัติของผู้ท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือ 

๑. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวทิยาลยั พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับ

ค่าจ้างจากเงนิรายได้และพนักงานราชการสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

๒. ปฏบิัติงานใหแ้ก่มหาวิทยาลัยต่อเน่ืองกันไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ (ส าหรับปีนี้ ให้นับถึง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) 

๓. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย 

๔. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดทีเ่กี่ยวกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ

หรือความผิดที่ท าให้เส่ือมเสียเกียรตศิักด์ิของต าแหน่งหน้าที่ราชการและศาลได้ประทับ

รับฟ้องคดีนั้นแล้ว 

๕.  เป็นผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบตัิราชการของบุคลากรเพื่อพิจารณาเล่ือนเงินเดือน

และค่าจ้าง ณ วนัที่ 1 ตลุาคม 255๗ ในระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก” 

๖. ปฏบิัติงานดีเด่นเป็นทีป่ระจักษ์ชัดเจน สมควรได้รบัการยกย่อง 

๑) ผลงานที่ปฏิบตัิเกีย่วกับหน้าที่ความรบัผิดชอบ 

๑.๑ เอาใจใส่ ดูแล เร่งรัดการท างาน 

๑.๒ งานท่ีปฏิบัติส าเร็จด้วยความเรยีบร้อย 

๑.๓ ปฏิบตัิงานด้วยความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า ทันตามก าหนด 

๒) ผลงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม 

๒.๑ เป็นผลงานทีท่างราชการไดร้ับประโยชน ์

๒.๒ ประชาชนได้รับประโยชน์จากผลงานท่ีปฏิบัติ 

๒.๓ ใช้งบประมาณของทางราชการน้อยแต่ไดร้ับผลประโยชน์มาก 

      ๓) เป็นผลงานที่สามารถใช้เปน็ตัวอย่างแก่บุคคลอ่ืนได้ 

 ๓.๑ ผลงานเป็นที่ยอมรับนับถือแกบุ่คคลอ่ืน 

 ๓.๒ เป็นลักษณะงานผลงานที่ปรากฏให้เห็นชัดเจน 

 ๓.๓ บุคคลอ่ืนสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างได้ 

      ๔) เป็นผลงานทีเ่กิดจากความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ 

 ๔.๑ มีความคิดริเริ่ม การพัฒนางาน 

 ๔.๒ น าเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบตัิงาน 

 ๔.๓ ผลการปฏบิัติงานเกดิการพัฒนาที่ดีขึ้น 

      ๕) เป็นผลงานทีต่้องปฏิบตัิด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ 

 ๕.๑ ปฏิบตัิงานในเวลาราชการโดยไม่บกพร่อง 
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 ๕.๒ อุทิศตนปฏบิัติงานนอกเหนือเวลาราชการ 

 ๕.๓ มีความพากเพียรพยายามในการท างาน 

๗. มีความประพฤติปฏิบัตใินการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างท่ีดี 

 ก. การครองตน หมายถึง การมีความประพฤติและการปฏิบตัิส่วนตน ประกอบไป

ด้วยคุณธรรมควรแก่การยกย่อง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบค่านิยมพื้นฐาน ๕ ประการ 

ดังต่อไปนี ้

  ๑) การพึ่งตนเอง ขยันหมัน่เพียร และมีความรบัผิดชอบ 

   ๑.๑ มีความวิริยะ อุตสาหะ ในหน้าที่ความรบัผิดชอบ 

   ๑.๒ มีความตัง้ใจที่จะท างานในหน้าทีใ่หไ้ด้รับความส าเร็จด้วยตนเอง 

   ๑.๓ มีความอดทนไม่ย่อท้อปัญหา อุปสรรค 

   ๑.๔ มีความรบัผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อ่ืน 

  ๒) การประหยัดและออม 

   ๒.๑ รู้จกัใช้จ่ายตามควรแห่งฐานะ 

   ๒.๒ รู้จักใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์และประหยัด 

   ๒.๓ รู้จกัมัธยสัถ์และเก็บออม เพ่ือสร้างฐานะตนเองและครอบครัว 

   ๒.๔ รู้จกัดูแล บ ารงุ และรกัษาทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม 

  ๓) การรักษาระเบยีบวนิัยและเคารพกฎหมาย 

   ๓.๑ เป็นผู้รักและปฏบิัติตามระเบียบและกฎหมายทีก่ าหนดไว้ 

   ๓.๒ ประพฤติและปฏิบตัตินอันอาจเป็นตัวอย่างแก่บคุคลโดยทั่วไป 

   ๓.๓ เช่ือฟังและให้ความเคารพต่อผู้บงัคบับัญชา 

   ๓.๔ เป็นผู้ตรงต่อเวลา 

  ๔) การปฏิบตัติามคุณธรรมของศาสนา 

   ๔.๑ ละเว้นตอ่การประพฤติชั่ว และไม่ลุ่มหลงอบายมุข 

   ๔.๒ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เสียสละ เห็นแกป่ระโยชน์ส่วนรวม 

   ๔.๓ มีความซ่ือสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืน 

   ๔.๔ มีความเมตตา กรณุา โอบอ้อมอารตี่อบุคคลอ่ืนโดยทั่วไป 

  ๕) มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

   ๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย และปฏบิัติตามนโยบาย 

     ของทางราชการและรัฐบาล 

๕.๒ เข้าร่วมในศาสนกิจและท านุบ ารุงศาสนา 

๕.๓ ปฏบิัติตนเปน็พลเมืองดี เช่น ป้องกันประเทศ เสียภาษี เคารพ 

     กฎหมาย เป็นต้น 



- ๓ – 

 

๕.๔ มีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น  

     ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตามพระบรมราโชวาท หรอืเข้าร่วมพิธีใน 

     โอกาสส าคัญอย่างสม่ าเสมอ 

 

ข. การครองคน หมายถงึ การมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สามารถ

จูงใจใหเ้กิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ โดยพจิารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

  ๑) ความสามารถในการประสานสัมพันธแ์ละสร้างความเข้าใจอนัดีกับ 

    ผู้บังคบับัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๑.๑ เป็นผู้มีมนุษยสมัพันธ์ดี 

๑.๒ ยอมรบัฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

๑.๓ กล้าและรับผิดชอบในส่ิงที่ได้กระท า 

๑.๔ มนี้ าใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏบิัติงาน 

๒) ความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับ 

    และให้ความร่วมมือ 

 ๒.๑ ให้ความเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานที่ตนรับผิดชอบ 

 ๒.๒ มีส่วนร่วมในงานท่ีรับผิดชอบ 

 ๒.๓ ยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 

 ๒.๔ มีความสามารถในการคิดและเสนอเหตุผล 

 ๒.๕ มอบหมายงานให้ปฏิบัตติามความรู้ ความสามารถ 

 ๒.๖ เปิดโอกาสให้ทกุคนร่วมแสดงความคิดเห็น 

๓) ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะน าส่ิงท่ีเปน็ประโยชน์ 

 ๓.๑ มีความส านึกและถือเป็นหน้าที่ทีจ่ะต้องให้บริการ 

 ๓.๒ ช่วยเหลือ แนะน าในส่ิงท่ีดี ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น 

     ประโยชน ์

๓.๓ ให้การบริการด้วยความเตม็ใจและเสมอภาคกันทุกระดับ 

๓.๔ มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง และสุภาพต่อทุกคน 

  ๔) การเป็นผูม้ีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน 

   ๔.๑ ประพฤติและปฏิบตัติามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบยีบ วิธกีารท่ี 

      ก าหนด 

   ๔.๒ ถือประโยชน์ของทางราชการหรือส่วนรวมเป็นทีต่ั้ง 

   ๔.๓ ตัดสิน วินิจฉยั หรือแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล 
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  ๕) การส่งเสรมิความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมูค่ณะทั้งในและนอก 

    หน่วยงาน 

 ๕.๑ การให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดข้ึน 

 ๕.๒ เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชนต์่องาน 

 ๕.๓ ให้ความส าคัญ ยกย่อง หรือใหเ้กียรติแก่ผูร้่วมงาน 

 

 ค. การครองงาน หมายถึง การมีความสามารถปฏิบตัิงานในหน้าที่และงานท่ีได้รับ

มอบหมายอย่างดี โดยพิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

  ๑) ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

   ๑.๑ ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบตัิงานอยู่เสมอ 

   ๑.๒ มีความตัง้ใจปฏบิัติงานให้ได้รับความส าเร็จ 

   ๑.๓ สนใจและเอาใจใสง่านท่ีรบัผิดชอบ 

   ๑.๔ ปฏิบตัิงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและท่ีได้รับมอบหมายอย่างมี 

      ประสิทธภิาพ 

๑.๕ ใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบตัิงาน 

 ๒) ความรู้ความสามารถและความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน 

๒.๑ รู้และเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ  

      กฎหมาย และนโยบาย 

   ๒.๒ มีความสามารถในการน าความรู้ท่ีมีอยู่ไปใชใ้นการปฏิบตัิงานได้ 

      เป็นอย่างดี 

๒.๓ มีความสามารถในการแก้ปัญหาและมีปฏภิาณไหวพริบในการ 

      ปฏบิัติงาน 

๒.๔ รักและชอบที่จะปฏบิัติงานในหน้าท่ีความรบัผิดชอบ หรืองานท่ี 

      ได้รบัมอบหมายด้วยความเตม็ใจ 

๓) ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์และปรบัปรุงงาน 

๓.๑ มีความสามารถในการคิดริเร่ิม หาหลักการ แนวทาง วิธีการ 

      ใหม่ ๆ มาใช้ประโยชนใ์นการปฏิบัตงิาน 

๓.๒ มีความสามารถในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธภิาพย่ิงขึ้น 

๓๓ มีความสามารถในการท างานท่ียากหรืองานใหม่ให้เปน็ผลส าเรจ็ 

      ดี 
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  ๔) ความพากเพียรในการท างานและมีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ 

   ๔.๑ มีความกระตือรือร้น ต้องการท่ีจะปฏิบตัิงานที่ได้รับมอบหมาย 

      จนส าเร็จ 

๔.๒ ความขยนัหมัน่เพยีร เสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่ราชการหรือ 

      งานที่รบัผิดชอบ 

๔.๓ สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่มีข้อจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

      เช่น ขาดแคลนวัสดุ อปุกรณ์ หรืออตัราก าลัง เปน็ต้น 

  ๕) การค านงึถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน 

   ๕.๑ การปฏิบัติงานยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน 

   ๕.๒ การด าเนินงานสอดคล้องหรือเป็นไปตามความตอ้งการของ 

      ส่วนรวมและประชาชน 

๕.๓ ใช้วัสดุอุปกรณ์และสาธารณูปโภคได้อย่างประหยัดและเหมาะสม 

๕.๔ ร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานระหว่างราชการกับประชาชน 

 

      ๘. ไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการดีเด่นมาก่อน ภายใน 

๕ ปี 

 

 
 


