


 

                                                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       
ที่                               วันที ่         
เรื่อง    ขอปรับวุฒิการศึกษา  
 

เรียน   คณบดี/ผอ.สํานัก/ผอ.สถาบัน.................................................... 
 

  
 ตามที่  มหาวิทยาลัยได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปรับคุณวุฒิบุคลากร นัน้ 
 
 ข้าพเจ้า ..........................................................  บุคลากรประเภท ......................... 
ตําแหน่ง..................................................  สังกัด................................................................................. 
มีความประสงค์ขอปรบัคุณวุฒิการศึกษาระดับ........................สาขาวิชา.............................................. 
อักษรย่อวุฒิการศึกษา................................จากสถาบัน....................................................................... 
ประเทศ.......................................เมื่อวันที่ ..........................................................................................  
 
 จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาด้วย จะขอบคุณยิง่ 
 
   
                              (ลงชื่อ)  .................................................... (ผู้ขอปรับคุณวุฒิ) 
                                                            (................................................) 
 
เรียน    อธิการบดี  (ผ่านงานบริหารงานบุคคล) 
 
                    ตามที่ ..............................................................  บุคลากรประเภท...................................... 
สังกัด...........................................................   
 คณะ/สํานัก/สถาบัน ................................................ได้พิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการปรับคุณวุฒิบุคลากรเรียบร้อยแล้ว   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   
 
 
                                      (ลงชื่อ)  ....................................................  (คณบดี/ผอ.สํานัก/ผอ.สถาบัน)  
                                                 (................................................) 

 

 เอกสารหมายเลข 1



 
แบบประเมินขอปรับคุณวุฒิบุคลากร                   

ประเภทวิชาการ 
 

                

 
1. ช่ือผู้รับการประเมิน……………………………………..…...…..…………………………………..…… 

 

2. เกิดวันที่ ...............เดือน.........................................พ.ศ.....................   อายุ.................................ปี 
 

3. การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุด) 
                         คุณวุฒิ                                ป ีพ.ศ.ที่จบ              ช่ือสถานศึกษา                     
     3.1.........................................................      ...........................    .................................................. 
     3.2 .........................................................      ...........................    ................................................ 
     3.3 .......................................................      ...........................    .................................................. 
 

4.    ตําแหน่ง……………..…………….…………………………...……..  
       สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา………..……...…………….………………คณะ...............................……………….…………     
 

 
         ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเปน็ความจริงทุกประการ 
 
 
             ลงชื่อ   ................................................................ (ผู้ขอรับการประเมิน) 
                      (................................................................) 
          วันที่ ..............เดือน.................................พ.ศ................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1  :  ข้อมูลเบื้องตน้/ประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้รับการประเมิน 

 เอกสารหมายเลข 2



 คะแนนจริง

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง  =(คะแนน*1.8)

 (5)  (4)  (3)  (2)  (1)

1. ความสามารถด้านการสอน

1. มีแผนการสอนท่ีดี เม่ือปฏิบติัตามแผนแล้วทํา

    ให้ผลการสอนเป็นตามจดุมุ่งหมายท่ีวางไว้

2. ใช้ส่ือการสอนและอปุกรณ์ช่วยสอนท่ีเหมาะสม

3. ใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ ท่ีผู้ เรียนสนใจ และ

    ติดตามการสอนตลอดเวลา

4. มีระบบการวดัและประเมินผลท่ีดี

5. นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียน

    การสอน

รวม

รวมคะแนนในข้อ 1.

 คะแนนจริง

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง  =(คะแนน*1)

 (5)  (4)  (3)  (2)  (1)

2.คุณลักษณะในการปฏบัิตงิาน

1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ปฏิบติัหน้าท่ีอย่าง

    เต็มความสามารถ และเต็มเวลา

2. ปฏิบติัหน้าท่ีตรงต่อเวลา และปฏิบติัตาม

    ระเบียบของทางราชการ

3. มีคณุธรรม จริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ

4. มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี และสามารถปฏิบติังานร่วม

    กบัผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี

5. เสียสละ อทิุศเวลาให้กบังานท่ีได้รับมอบหมาย 

    และงานบริการท่ีเก่ียวข้อง

6. มีความประพฤติเหมาะสม ทัง้ในเร่ืองส่วนตวั

    และการทํางาน โดยเฉพาะการปฏิบติัตนให้

   เป็นท่ีเคารพนบัถือ

7. การทุ่มเท และมีส่วนร่วมในการทํางานเพ่ือ

    พฒันามหาวิทยาลยัอย่างสม่ําเสมอ

รวม

รวมคะแนนในข้อ 2. =

             คุณลักษณะในการปฏิบตัิงาน   คะแนน  35 คะแนน

รายการประเมิน

ระดบัการประเมิน

ระดบัการประเมิน

 - 2 -

รายการประเมิน

              ความสามารถด้านการสอน   คะแนน  45 คะแนน

ส่วนที่ 2 : การประเมินผล



 คะแนนจริง

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง  =(คะแนน*1)

 (5)  (4)  (3)  (2)  (1)

3. ความสามารถด้านวชิาการ

1. สนใจและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ

    อย่างสม่ําเสมอ

2. สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาท่ี

    ทําการสอนอยู่เสมอ

3. รับผิดชอบงานบริการวิชาการ และงานทํานุ

    บํารุงศิลปะและวฒันธรรม

4. ให้คําปรึกษาดแูลเอาใจใส่ และให้คําปรึกษา

    แก่นกัศึกษาให้มีคณุธรรม หรืองานบริหาร

   ท่ีได้รับมอบหมาย

รวม

รวมคะแนนในข้อ 3. =

รวมคะแนนทัง้หมด  =

สรุปผลการประเมิน
                          

        ลงช่ือ………………………………………..ผุบ้งัคบับญัชา
                  (………………………………………)

หมายเหตุ    ผู้ ท่ีผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนรวมไมต่ํ่ากว่าร้อยละ  60

 - 3 -

              ความสามารถด้านวิชาการ   คะแนน  20 คะแนน

รายการประเมิน

ระดบัการประเมิน

 ไมผ่า่นการประมนิ ไมผ่า่นการประมนิ ผา่นการประมนิ



 
 

แบบประเมินขอปรับคุณวุฒิบุคลากร 
ประเภทสนับสนุนวิชาการ 

 
                

 
1.ช่ือผู้รับการประเมิน……………………………………..…...…..…………………………………..…… 

 

2.เกิดวันที่ ...............เดือน.........................................พ.ศ.....................   อายุ.................................ป ี
 

3.การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุด) 
                         คุณวุฒิ                                ป ีพ.ศ.ที่จบ              ช่ือสถานศึกษา                     
     3.1.........................................................      ...........................    .................................................. 
     3.2 .........................................................      ...........................    ................................................ 
     3.3 .......................................................      ...........................    .................................................. 
 

4. ตําแหน่ง……………..…………….…………………………...……..  
    สังกัด………………………………………..……...…………….……………………………………………………………………………………     
 

 
         ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเปน็ความจริงทุกประการ 
 
 
             ลงชื่อ   ................................................................ (ผู้ขอรับการประเมิน) 
                      (................................................................) 
          วันที่ ..............เดือน.................................พ.ศ................... 

 
 
 
                         

ส่วนที่ 1  :  ข้อมูลเบื้องตน้/ประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้รับการประเมิน 

 เอกสารหมายเลข 3



 คะแนนจริง

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง  =(คะแนน*2)

 (5)  (4)  (3)  (2)  (1)

1. ประสิทธิภาพในการปฏบัิตหิน้าที่

1. มีการวางแผนการทํางานและสามารถปฏิบติั

    งานได้ตามแผน

2. สามารถปฏิบติังานได้ถกูต้องตามมาตรฐานงาน

3. ปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมายสําเร็จตามเปา้หมาย

    และทนัเวลา

4. ปฏิบติังานได้สสําเร็จโดยใช้ทรัพยากรตามท่ี

    กําหนดอย่างคุ้มค่า

5. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เสนอความคิดเห็น

    วิธีการใหม่ ๆ ในการทํางาน

6. สามารถใช้เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศใน

    การปฏิบติังาน

รวม

รวมคะแนนในข้อ 1.

 คะแนนจริง

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง  =(คะแนน*1)

 (5)  (4)  (3)  (2)  (1)

2. คุณลักษณะในการปฏบัิตงิาน

1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย

     และความรับผิดชอบในการบริการ

2. มีความมุ่งมัน่ และตัง้ใจในการทํางานจนสําเร็จ

    และอทิุศเวลาให้กบังานอย่างเหมาะสม

3. สามารถทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี

    ไม่เก่ียงงาน ถือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็น

    สําคญั

4. สนใจพฒันาตนเอง ร่วมประชมุ อบรมสมัมนา

    ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบังานท่ีรับผิดชอบ

5. มีเชาว์ปัญญาและสามารถแก้ไขปัญหาได้

    สอดคล้องกบัสถานการณ์

             คุณลักษณะในการปฏิบตัิงาน    40 คะแนน

รายการประเมิน

ระดบัการประเมิน

รายการประเมิน

ระดบัการประเมิน

 -  2  -

ส่วนที่ 2 : การประเมินผล

             ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่    60 คะแนน



 คะแนนจริง

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง  =(คะแนน*1)

 (5)  (4)  (3)  (2)  (1)

6. ปฏิบติัตนตามหลกัคณุธรรมและจริยธรรม

    อย่างเหมาะสม

7. มีความซ่ือสตัย์สจุริต

8. ประพฤติตนอยู่ในวินยัราชการ และมีความ

     ประพฤติตนส่วนตวัเหมาะสม

รวมคะแนนในข้อ 2. =

รวมคะแนนทัง้หมด  =

สรุปผลการประเมิน
                          

        ลงช่ือ………………………………………..ผุบ้งัคบับญัชา
                  (………………………………………)

หมายเหตุ    ผู้ ท่ีผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนรวมไมต่ํ่ากว่าร้อยละ  60

              คุณลักษณะในการปฏิบตัิงาน    40 คะแนน (ต่อ)

รายการประเมิน

ระดบัการประเมิน

 -  3  -

 ไมผ่า่นการประมนิ ผา่นการประมนิ




