
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

แบบชี้แจงส ำหรับขอปรับระดับชั้นงำน/เปลี่ยนต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ขอเปลี่ยนต ำแหน่งเป็นผู้ให้ข้อมูล) 

1.1  ประวัติส่วนตัว 

1.1.1  ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)...........................................นำมสกุล....................................... 

          อำยุ..................ปี อัตรำค่ำจ้ำง...................บำท ต ำแหน่ง/สังกัด.................................... 

ต ำแหน่งที่ขอปรับระดับชั้นงำน/ต ำแหน่งที่ขอเปล่ียน........................................................ 

1.2  กำรศึกษำ (เรียงจำกวุฒิสูงสุดตำมล ำดับ) 

         วุฒิ  พ.ศ.(ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ)               สถำนศึกษำ 

1.2.1  .............................. .................................  ............................................. 

1.2.2  .............................. .................................  .............................................  

1.2.3  .............................. .................................  ............................................. 

1.2.4  .............................. .................................  ............................................. 

1.3  ประวัติกำรท ำงำน 

1.3.1  ได้รับกำรบรรจุครั้งแรก 

 ต ำแหน่ง.......................................... อัตรำค่ำจ้ำง....................................บำท 

 ภำควิชำ/งำน.................................... คณะ/หน่วยงำน............................................. 

 เมื่อวันที่....................เดือน............... พ.ศ..................................... 

1.3.2  ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง............................ อัตรำค่ำจ้ำง..........................บำท 

 ต ำแหน่งเลขท่ี........ภำควิชำ/งำน.....................คณะ/หนว่ยงำน....................................... 

1.3.3  ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งที่ขอปรับระดับชั้นงำน/ต ำแหน่งที่ขอเปล่ียนมำแล้ว....... เดือน 



1.4 ลักษณะงำน/หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

 

ต ำแหน่งเดิม 
ต ำแหน่งใหม่ 

ลักษณะงำน/หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ปริมำณงำน 6 เดือนย้อนหลัง หลักฐำน/เอกสำรอ้ำงอิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
1.5 1.5  ผลงำนที่น ำเสนอ..................................................... 

 
      ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะปฏิบัติงำนในหน้ำที่เดิมและหน้ำที่อื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยให้เพิ่มข้ึนหลังจำกปรับระดับชั้นงำน/เปลีย่นต ำแหน่งแล้ว และขอรับรอง

ว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นควำมจริงทุกประกำร 

 

 
          (ลงชื่อ)....................................................เจ้ำของประวัติ 

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

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



ส่วนที่ 2  ข้อมูลของคณะ/หน่วยงำน (คณะ/หน่วยงำนเป็นผู้ให้ข้อมูล) 

 2.1.  ต ำแหน่งและอัตรำก ำลังบุคลำกรในหน่วยงำน 

  

ล ำ 

ดับ 

ที่ 

ต ำแหน่ง/ระดับ 

อัตรำก ำลัง (จ ำนวน) 

รวม 
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว 

พนักงำน 

เงินรำยได้ 

พนักงำน 

มหำวิทยำลัย 

 

 

 

 

 

 

 

      

 รวม       

         
 2.2  กำรจัดโครงสร้ำงของหน่วยงำน 

           

         

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ 

1.  หน่วยงำนระดับงำนระบใุห้ครบทุกงำน 

2.  หน่วยงำนระดับหน่วยในแต่ละงำน 

     2.1  ให้ระบุให้ครบทุกหน่วย 

     2.2  ให้ระบุชื่อบุคคล ต ำแหน่ง ระดับ ที่ปฏิบัติงำนในแต่ละหน่วย 

3.  ให้ท ำเครื่องหมำย * ในชื่อบุคคลที่จะขอเปลี่ยนต ำแหน่ง 

 

ระบุหน่วยงำนระดับคณะ/สนอ. 

ระบุหน่วยงำนระดับภำควิชำ/สนล./กอง/ฝ่ำย 

ระบุชื่อบุคคล ต ำแหน่งระดับ 

ระบุหน่วยงำนระดับรวม 

ระบุชื่อต ำแหน่งระดับ 

 

ระบุหน่วยงำนระดับรวม 

ระบุชื่อต ำแหน่งระดับ 

 

งำน งำน 

หน่วย 

-  ระบุชื่อบุคคล ต ำแหน่ง ระดับ 

หน่วย 

-  ระบุชื่อบุคคล ต ำแหน่ง ระดับ 

 

หน่วย 

-  ระบุชื่อบุคคล ต ำแหน่ง ระดับ 

หน่วย 

-  ระบุชื่อบุคคล ต ำแหน่ง ระดับ 

 



 
2.3  เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่จะต้องปรับระดับชั้นงำน/เปลี่ยนต ำแหน่ง 

 (กำรเขียนและเหตุผลควำมจ ำเป็นให้คณะ/หน่วยงำนชี้ให้เห็นว่ำลักษณะงำนเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไร 

คุณภำพของงำนเพิ่มขึ้นอย่ำงไร หน้ำที่ควำมรับผิดชอบขยำยกว้ำงขวำงออกไปอย่ำงไร และโครงสร้ำง

กำรบริหำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไร) 

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

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

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

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

2.4  ประโยชน์ที่คณะ/หน่วยงำนจะได้รับจำกกำรปรับระดับชั้นงำน/เปลี่ยนต ำแหน่ง 

 (ให้ระบุว่ำหน่วยงำนได้รับประโยชน์อย่ำงไรและจะท ำให้หน่วยงำนเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนอย่ำงไร) 

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

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

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

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

2.5  ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำชั้นต้น 

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

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

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

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

 
2.6  ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำเหนือชั้นขึ้นไป 

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

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

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

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

 

 

 

 
     (ลงชื่อ)...................................................... 

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

      ต ำแหน่ง......................................... 

 

 

 



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของต าแหน่งลูกจ้างประจ า 
ช่ือส่วนราชการ ................................................................................ 

 

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง * 
 

      รหัสต ำแหน่ง :   
 

    กลุ่มงำน :                                                 ชื่อต ำแหน่ง : 
 

    จ ำนวนผู้ใต้บังคับบัญชำ (ถ้ำมี) :                                       ระดับต ำแหน่ง : 
 

2.  รายละเอียดค าบรรยายลกัษณะงาน **  (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบัติ) 
     ต ำแหน่งเลขที่ ......................................      สังกัด ....................................................................................... 
 

1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
3. ................................................................................................................................................................. 
4. ................................................................................................................................................................. 
5. ................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

   ชื่อผู้ด ำรงต ำแหน่ง  : ………………….. 

       วันที่จัดท ำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ………. 

  วันที่ด ำรงต ำแหน่ง : ………………….. 

 

 

 

 

   หมายเหตุ 
    *  ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว14 ลงวันที่ 31 มีนำคม 2553 
    ** ต้องสอดคล้องกับหน้ำที่โดยย่อของต ำแหน่งตำมหนังสือส ำนักส ำนักงำน ก.พ.ด่วนที่สุด  
          ที่ นร 1008/ว14  ลงวันที่ 31 มีนำคม 2553 


