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รูปถาย

แบบฟอรมเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับพนักงานกลุม วิชาการ (ว)
เพื่อเขาสูระดับ ว 6
แบบ Fast Track จาก
ผลการปฏิบัติงาน
ตําแหนงทางวิชาการ
Normal Track จาก
ผลการปฏิบัติงาน
ใชสิทธิการเคยดํารงตําแหนงบริหาร
1. ประวัติสวนตัว
ชื่อ - สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
ภาควิชา/สายวิชา
คณะ
ระดับที่ขอเลื่อน
วันบรรจุ (นับตั้งแตขาราชการ) 1
ระดับการศึกษาเมื่อบรรจุ

อัตราเลขที่
ระดับ

ตําแหนงบริหาร (ถามี)
อายุงาน
ระดับการศึกษาปจจุบัน

ป

เดือน

วัน

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ-สาขาวิชา

ป พ.ศ.ที่จบ

สถานศึกษา

3. ประวัติการปฏิบัติงาน
วัน เดือน ป

1

ตําแหนง/ระดับ

สังกัด

หมายเหตุ ระยะเวลาการทํางานเริ่มนับตั้งแตวันบรรจุจนถึงรอบของการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย. หรือ 1 ต.ค.
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4. ประวัติการดํารงตําแหนงบริหาร
วัน เดือน ป

ตําแหนง

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

ระยะเวลา

รายการฝ ก อบรม/ดู
งาน

สถานที่

6. หนาที่และความรับผิดชอบปจจุบนั

ลงนาม
(
วันที่

เดือน

เจาของประวัติ
)
พ.ศ.
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7. สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลือ่ นขั้นเงินเดือนยอนหลัง 5 ป
ปงบประมาณ
เรื่อง
ระดับตําแหนง1
เกณฑผาน (คะแนน)2
คะแนนประเมินดานวิชาการ3
- กลุมที่ 1
- กลุมที่ 2
- กลุมที่ 3
- กลุมที่ 4
- กลุมที่ 5
คะแนนคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
และคุณสมบัติเฉพาะตัว3
ผลการประเมิน4
ระดับผลงาน5
เปอรเซ็นตเลื่อนขั้นเงินเดือน
ผลงาน

25…
เม.ย ต.ค

25…
เม.ย ต.ค

คะแนนคาดหวังระดับปจจุบัน
มจธ.
คณะ*

25…
เม.ย ต.ค

25…
เม.ย ต.ค

25…
เม.ย ต.ค

คะแนนคาดหวังระดับทีข่ อเลื่อน
มจธ.
คณะ*

กลุมที่ 1
กลุมที่ 2
กลุมที่ 3
กลุมที่ 4
กลุมที่ 5
คะแนนรวมคาดหวัง
*มติคณะกรรมการประจําคณะ ............................................................... ครั้งที่ ....... เมื่อวันที่ ..................................
หมายเหตุ :
1. ระดับตําแหนง คือ ระดับตําแหนงในขณะนั้น เชน อ.1 ผศ.3 รศ.4 เปนตน
2. เกณฑคุณสมบัติที่ไดรับการพิจารณาเลื่อนระดับตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งในการเลื่อนระดับจะตองไดคะแนน 3 ครั้งสุดทาย
มากกวาหรือเทากับ หรือเฉลี่ยแลวมากกวาหรือเทากับคะแนนในระดับที่จะขอเลื่อน
3. ใสจุดทศนิยมเพียง 1 ตําแหนง เทานั้น
4. ผลการประเมิน หากผานการประเมินใหใช “ / “ หากไมผานการประเมินใหใช “ x “
5. ระดับผลงาน คือ ระดับผลงานที่ไดรับในการประเมินเลื่อนขั้นครั้งนั้นๆ เชน A B+ B C
6. คะแนนรวมคาดหวัง คือ คะแนนรวมผานของแตละระดับตําแหนง ซึ่งหากรวมสัดสวนผลงานที่กําหนดทั้ง 5 กลุมแลวยังไมครบ
ตามที่กําหนด สามารถปฏิบัติงานในกลุมใดก็ได เพื่อใหไดคะแนนครบตามเกณฑที่กําหนด
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8. คะแนนประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ดานวิชาการ(อาจารย)ตามภาคการศึกษา
ปการศึกษา
เรื่อง

25…
25…
25…
25…
25…
ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค
1
1
2
1
2
1
1
2
1
2

ระดับตําแหนง
เกณฑผาน (คะแนน)
คะแนนประเมินดานวิชาการ
- กลุมที่ 1
- กลุมที่ 2
- กลุมที่ 3
- กลุมที่ 4
- กลุมที่ 5
คะแนนรวม
คะแนนคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
และคุณสมบัติเฉพาะตัว

9. ความเห็นของผูบังคับบัญชา (คณบดี)
(ควรใหเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนระดับตําแหนงใหม)
เห็นควรเสนออธิการบดีอนุมัติ
เห็นควรใหอยูในระดับเดิม
เพราะ

ลงนาม
(

)

ตําแหนง
วันที่
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10. ความเห็นของคณะกรรมการประเมิน
(คณะกรรมการประเมินควรใหเหตุผลประกอบการประเมินทุกขอ เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ)
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
10.1 ความรูความสามารถ
เนื่องจาก
10.2 ความรับผิดชอบ
เนื่องจาก

ดีมาก

ดี

พอใช

ควรปรับปรุง

10.3 การเรียนรูอยางตอเนื่อง / การพัฒนา
ตนเอง
เนื่องจาก

ดีมาก

ดี

พอใช

ควรปรับปรุง

10.4 การอุทิศตนใหกับมหาวิทยาลัย
เนื่องจาก

ดีมาก

ดี

พอใช

ควรปรับปรุง

10.5 มนุษยสัมพันธที่มีตอผูรวมงาน
เนื่องจาก

ดีมาก

ดี

พอใช

ควรปรับปรุง

10.6 จริยธรรม / คุณธรรม
เนื่องจาก

ดีมาก

ดี

พอใช

ควรปรับปรุง

10.7 จรรยาบรรณในวิชาชีพ
เนื่องจาก

ดีมาก

ดี

พอใช

ควรปรับปรุง

10.8 อื่นๆ (ถามี)
เนื่องจาก

ดีมาก

ดี

พอใช

ควรปรับปรุง
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11. สรุปความเหมาะสมกับตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นใหม
(คณะกรรมการประเมินควรใหเหตุผลประกอบสําหรับความเหมาะสมกับตําแหนงใหมที่จะเลื่อนและตอง
ประเมินผลงานเทียบกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงของระดับที่จะเลื่อนขึ้น และตองคํานึงถึงศักยภาพของ
พนักงานผูนี้ในการเลื่อนระดับขึ้นอีก 1 ระดับดวย)
เหมาะสม
ไมเหมาะสม
เนื่องจาก

12. ความเห็นของคณะกรรมการประเมิน
(ตามองคประกอบคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานดานวิชาการ และควรใหเหตุผลประกอบใน
การเลื่อนระดับตําแหนงใหมเพื่อนําเสนออธิการบดีอนุมัติการเลื่อนระดับตําแหนง )
เห็นควรใหอยูในระดับเดิม
เห็นควรเสนออธิการบดีอนุมัติ
เนื่องจาก

ลงนาม………………………………….……….
( .........................................................)
ตําแหนง ......................................................
วันที่ ………………..……………….…………

ลงนาม………………..………….……………
(......................................................)
ตําแหนง ....................................................
วันที่ ………………………….…………….

ลงนาม……………………………...…………..
(........................................................)
ตําแหนง .....................................................
วันที่ .........................................................

ลงนาม........................................................
(........................................................)
ตําแหนง .....................................................
วันที่ .........................................................
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13.ความเห็นของผูบังคับบัญชา (อธิการบดี)
อนุมัติ
เนื่องจาก

ไมอนุมัติ

ลงนาม
(
ตําแหนง
วันที่

)
อธิการบดี
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