
 

เอกสารหมายเลข 1ข 

 

แบบค าขอรบัการก าหนดระดบัต าแหน่ง 

ต าแหน่งประเภททัว่ไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรอืเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 

ชื่อ-สกุล...............................................................ต าแหนง่......................................ระดับ......................... 

สังกัด กอง/งาน/สาขาวิชา ........................................... คณะ/สถาบัน/ส านัก/................................................ 

1. ขอก าหนดต าแหนง่ประเภททั่วไป  ระดับ         ช านาญงาน      ช านาญงานพิเศษ    

2. ขอก าหนดต าแหนง่ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ  

 ช านาญการ       ช านาญการพิเศษ      เชี่ยวชาญ         เชี่ยวชาญพิเศษ  
 

 

สว่นที ่1 ขอ้มลูเบือ้งตน้ของผู้รบัการประเมนิ  (ส่วนที ่1-6 ผูข้อก าหนดระดบัต าแหน่งกรอกขอ้มลู) 

ประวตัิสว่นตวั 

1.1  เกิดวันที่...........เดือน.......................................พ.ศ..................... 

1.2  อายุ..............ปี 

1.3  การศกึษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 

                วุฒิ                          ปี พ.ศ.ที่จบ                           ชื่อสถานศกึษา 

       

1.3.1...................................................................................................................................................     

1.3.2...................................................................................................................................................       

1.3.3........................................................................................................................................................... 

ประวตักิารรบัราชการ 

2.1 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 

 ประเภททั่วไป   ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรอืเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ต าแหน่ง ..............................................ระดับ.......................................ขั้น...................บาท 

        ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน เมื่อวันที่.................................................... 

2.2  ต าแหนง่อื่นๆ (ระบุชื่อต าแหน่งอื่นๆ นอกเหนอืจากต าแหน่งประจ า) 

       2.2.1 ……………………………………………………………………………………………..………………………………….. 

       2.2.2 ……………………………………………………………………………………………..………………………………….. 

       2.2.3 ……………………………………………………………………………………………..………………………………….. 

       2.2.4 ……………………………………………………………………………………………..…………………………………..          

            รวมเวลารับราชการ...............ปี 
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ส่วนที่ 2  ผลสัมฤทธิข์องงานตามตัวชีว้ดัหรือเกณฑก์ารประเมนิของระดบัต าแหนง่ทีค่รองอยูใ่นรอบการ

ประเมนิ 

 

 

1. ภาระงานตามข้อตกลงการประเมินผลสมัฤทธิข์องงาน 

(กจิกรรม / โครงการ / งาน) 

หลกัฐานทีแ่สดงถงึ 

ผลการปฏบิตัิงาน 

1. เรื่อง       

.......................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. เรื่อง 

.......................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

3. เรื่อง 

.......................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 
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สว่นที ่3 ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะทีจ่ าเปน็ส าหรบัต าแหน่ง 

 

รายการประเมิน ระบเุอกสารหรอืกรณอี้างองิ 

1. ความรู้ ความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง

ประเภททั่วไป หรอืวิชาชีพเฉพาะหรอืเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ให้อธิบายถึงความรู ้ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ 

และประสบการณ์เฉพาะด้าน หรือเฉพาะทาง โดยใช้หรือ

ประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวคิด วิธีการปฏิบัติงานหรือการ

พัฒนางานในหน้าที่ หรือแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมี

ขอบเขตกว้างขวาง หรือการถ่ายทอดความรู้  ตลอดจนให้

ค าปรึกษาแนะน าได้ 

 

 2. ทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  

ให้อธิบายถึงทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น ทักษะ

การใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการ

ค านวณ และทักษะในการจัดการขอ้มูล 

 

3. สมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  

ให้อธิบายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของผู้ที่จะขอก าหนด

ต าแหน่งสูงขึ้น มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันในหน่วยงาน 

และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา และพันธกิจของหน่วยงาน

อย่างไร โดยใช้สมรรถนะหลักเป็นกรอบ ประกอบด้วย  

1)   การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

2) บริการที่ดี 

3) การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจรยิธรรม 

5) การท างานเป็นทีม 
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ส่วนที่ 4  การใช้ความรู้ ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม       

             (ส าหรับผูข้อก าหนดต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ) 

การใช้ความรู้ ความสามารถในงานสนับสนุนงาน

บริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม  

(ของผู้รับการประเมิน)            

ระบเุอกสารหรอืกรณอี้างองิ 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 
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ส่วนที่ 5  ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้นๆ หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 

            (ส าหรับผูข้อก าหนดต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ) 

ความเป็นทีย่อมรบัในงานดา้นนั้นๆ หรอืในวง

วิชาการหรอืวชิาชพี (ของผูร้บัการประเมิน) 
ระบุหลักฐานเชิงประจักษ์หรอืกรณีอ้างอิง 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 
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ส่วนที่ 6  ผลงานที่เสนอขอเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  

  ต าแหน่งประเภททั่วไป   ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรอืเชี่ยวชาญเฉพาะ 

              ระดับช านาญงาน    ระดับช านาญงานพิเศษ    ระดับช านาญการ   

 ระดับช านาญการพิเศษ    ระดับเชี่ยวชาญ     ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  

ผลงานที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาแตง่ตั้ง มีดังนี้ 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเหตุ  

1.  การเขียนผลงานให้เขียนตามหลักบรรณานุกรม อันประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง  

แหลง่พิมพ์  จ านวนหนา้ เป็นต้น และระบุสัดส่วนการมสี่วนรว่มในผลงาน 

2. จะต้องมิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาและการฝึกอบรม 

3. ต้องมิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ในการประเมนิแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึน้มาแล้ว44 

4. กรณีที่เป็นผลงานรว่มต้องระบุการมสี่วนรว่มและมีค ารับรองจากผู้มีสว่นร่วม 

 

                     ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นจรงิทุกประการ 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ...................................................................ผูข้อก าหนดต าแหน่ง 

                   (................................................................) 

                    ต าแหน่ง............................................................. 

                   วัน.................เดือน...................................พ.ศ............... 
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ส่วนที่ 7 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

1) ความเห็นของผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 

 1. งานในหน้าที่ความรับผดิชอบ  

(ให้เสนอความเห็นว่าลักษณะงานที่ผู้ขอท าเป็นประจ าเป็นงานที่ต้องอาศัยความช านาญงาน /ช านาญงาน

พิเศษ/ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ/เช่ียวชาญ/เช่ียวชาญพิเศษ และต้องใช้เทคนิควิธีการในการท างานมาก

น้อยเพียงไร) 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 2. ผลงานในสาขาวิชาชีพ  

(ให้เสนอความคิดเห็นว่างานอะไรบ้างที่แสดงถึงความช านาญงาน/ช านาญงานพิเศษ/ช านาญการ/ช านาญการ

พิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษในสาขาวิชาชีพนัน้ และเป็นประโยชน์ตอ่หนว่ยงาน พร้อมทั้งเหตุผล) 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

 

                                        ลงชื่อ.................................................................ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 

        (.......................................................................) 

        ต าแหน่ง........................................................... 

        วัน..............เดือน.........................พ.ศ............. 

 

2) ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยงาน (คณบดี/ผู้อ านวยการ/ต าแหน่งเทียบเท่า) 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

 

                  ลงช่ือ..............................................................ผูบ้ังคับบัญชาระดับหนว่ยงาน 

                                      (.............................................................) 

                     ต าแหนง่ ................................................................... 

                          วันที่ ........ เดือน ................................พ.ศ. ................ 


