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แบบฟอรมเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับพนักงาน
กลุมสนับสนุนวิชาการ (สว) และกลุมบริหารและสนับสนุน (บ-จ-พ)
1. ประวัติสวนตัว
ชื่อ - สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
ภาควิชา/สายวิชา/ศูนย/งาน/ฝาย
คณะ/สํานัก/กอง
ระดับที่ขอเลื่อน
วันบรรจุ (นับตั้งแตขาราชการ)
ระดับการศึกษาเมื่อบรรจุ

อัตราเลขที่
ระดับ

ตําแหนงบริหาร (ถามี)
อายุงาน
ป
เดือน
ระดับการศึกษาปจจุบัน

วัน (ณ วันที่*

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ-สาขาวิชา

ป พ.ศ.ที่จบ

สถานศึกษา

3. ประวัติการปฏิบัติงาน
วัน เดือน ป

ตําแหนง/ระดับ

* ณ วันที่เสนอขอเลื่อนระดับ 2 เม.ย., 2 ต.ค. ในแตละป

สังกัด

)

2

4. ประวัติการฝกอบรม/ดูงาน (ยอนหลัง 3 ป)
วัน เดือน ป

ระยะเวลา

รายการฝกอบรม/ดูงาน

สถานที่

5. หนาที่และความรับผิดชอบปจจุบัน
- งานในหนาที่ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง

- งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

ลงนาม
(
วันที่

เดือน

เจาของประวัติ
)
พ.ศ.
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6. สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขัน้ เงินเดือนยอนหลัง 5 ป
ปงบประมาณ
เรื่อง
ระดับตําแหนง1
คะแนนประเมิน
- สวนที่ 2.12
- สวนที่ 2.23
- คะแนนรวม4
ผลการประเมิน5
ระดับผลงาน6
เปอรเซ็นตเลื่อนขั้นเงินเดือน

25…..
เม.ย

25…..

ต.ค.

เม.ย

ต.ค.

25…..
เม.ย

ต.ค.

25…..
เม.ย

ต.ค.

25…..
เม.ย

ต.ค.

หมายเหตุ :
1. ระดับตําแหนง คือ ระดับตําแหนงในขณะนั้น เชน สว1 สว2 จ3 เปนตน
2. คะแนนสวนที่ 2.1 เปนคะแนนที่เต็ม 100 คะแนน
3. คะแนนสวนที่ 2.2 เปนคะแนนที่เต็ม 100 คะแนน
4. คะแนนรวม เปนคะแนนที่รวมทั้งสวนที่ 2.1 และ สวนที่ 2.2 แลว โดยคะแนนในสวนที่ 2.1 เปน 70% และสวนที่ 2.2 เปน 30%
5. ผลการประเมิน หากผานการประเมินใหใช “ / “ หากไมผานการประเมินใหใช “ x “
6. ระดับผลงาน คือ ระดับผลงานที่ไดรับในการประเมินเลื่อนขั้นครั้งนั้นๆ เชน A B+ B C

ระดับ

เกณฑผานรวม

1) พนักงานระดับปฏิบัติการ
2) ผูบริหารระดับกลาง

ไมต่ํากวารอยละ 60
ไมต่ํากวารอยละ 65

คะแนนเต็ม
95 คะแนน
135 คะแนน

3) ผูบริหารระดับสูง

ไมต่ํากวารอยละ 70

135 คะแนน

สวนที่ 2.2
เกณฑผาน
ไมนอยกวา 60% หรือ 57 คะแนน
ไมนอยกวา 65% หรือ 87.75 คะแนน และ
คะแนนรวมใน ขอ 2-5 ไมนอยกวา 70%
หรือ 35 คะแนน
ไมนอยกวา 70% หรือ 94.5 คะแนน และ
คะแนนรวมใน ขอ 2-5 ไมนอยกวา 80%
หรือ 40 คะแนน
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7. ความเห็นของผูบังคับบัญชา
7.1 ความรูความสามารถ
7.2 ความรับผิดชอบ
7.3 การเรียนรูอยางตอเนื่อง / การพัฒนาตนเอง
7.4 การอุทิศตนใหกับมหาวิทยาลัย
7.5 มนุษยสัมพันธที่มีตอผูรวมงาน
7.6 จริยธรรม / คุณธรรม
7.7 จรรยาบรรณในวิชาชีพ
7.8 อื่นๆ
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8. ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน
(หัวหนางาน/หัวหนาภาควิชา/ประธานสายวิชา/ผูอํานวยการกอง/สวน)
สรุปความเหมาะสมกับตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นใหม
(คณะกรรมการประเมินตองประเมินผลงานเทียบกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงของระดับที่จะเลื่อนขึ้น
และตองคํานึงถึงศักยภาพของพนักงานผูนี้ในการเลื่อนระดับขึ้นอีก 1 ระดับดวย)
เหมาะสม
ไมเหมาะสม
เนื่องจาก

ลงนาม

ลงนาม
(

ตําแหนง
วันที่

)

(
ตําแหนง
วันที่

)
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9. ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นถัดไป (คณบดี/รองคณบดี)

มีความเหมาะสมที่จะเลื่อนระดับ
Fast Track คือ พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดีมาก
Normal Track คือ พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑปกติ

ลงนาม
(

)

ตําแหนง
วันที่

10. ความเห็นของผูบังคับบัญชา (อธิการบดี)

ลงนาม
(
ตําแหนง
วันที่

รศ.ดร.ศักรินทร ภูมิรัตน
อธิการบดี

)

