






แบบขอเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยและการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (ตําแหนงประเภทสนับสนุน) 

1.ตําแหนงท่ีขอเปลี่ยน ตําแหนงเดิม........................................................................... เลขประจําตําแหนง...................... 
   สังกัดหนวยงาน........................................................................................................................................................................... 
   สวนงาน...................................................................................................................................................................................... 
   ขอเปล่ียนตําแหนงเปน................................................................................................................................................................ 
2.ชื่อ-สกุลผูดํารงตําแหนง(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................... 
3.วันเดือนปเกิด..............................................................................   
4.ประวัติการศึกษา (เรียงลําดับจากสูงไปตํ่า)   

คุณวุฒิ สาขา พ.ศ. สถานศึกษา

………………………………. ………………………………………. ……………………… …………………………………… 
………………………………. ………………………………………. ……………………… …………………………………… 
………………………………. ………………………………………. ……………………… …………………………………… 
………………………………. ………………………………………. …………………… …………………………………… 
………………………………. ………………………………………. ……………………… …………………………………… 
5.ประวัติการทํางาน(ในม.มหิดล)   

วัน เดือน ป ตําแหนง สังกัด

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

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

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

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

............................................ .............................................................................................. .................................................. 
6.ประสบการณพิเศษในการทํางาน (เชน ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ วิทยากร ฯลฯ)  
   6.1............................................................................................................................................................................................. 
   6.2............................................................................................................................................................................................. 
   6.3............................................................................................................................................................................................. 
   6.4............................................................................................................................................................................................. 
   6.5............................................................................................................................................................................................. 
7.เหตุผลในการขอเปลี่ยนตําแหนง 
   7.1............................................................................................................................................................................................. 
   7.2............................................................................................................................................................................................. 
   7.3............................................................................................................................................................................................. 
   7.4............................................................................................................................................................................................. 
   7.5............................................................................................................................................................................................. 
8.ประโยชนท่ีสวนงาน/หนวยงานจะไดรับจากการเปลี่ยนตําแหนง 
   8.1............................................................................................................................................................................................. 
   8.2............................................................................................................................................................................................. 
   8.3............................................................................................................................................................................................. 
   8.4............................................................................................................................................................................................. 
9.ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในตําแหนงใหม   ตั้งแตวันที่...................................................................................................... 
   (แนบคําสั่งหรือหนังสือมอบหมายงาน) 
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10.หนาท่ีความรับผิดชอบ (ใชเอกสารแนบหมายเลข............) 

ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีขอเปลี่ยน 
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11.ปริมาณงานที่ปฏิบัติในรอบ ๑ ปท่ีผานมา (ตั้งแตเดือน.......................พ.ศ........ถึงเดือน.................พ.ศ........) 
จํานวน  

ลําดับท่ี 
 

รายการ หนวยงาน ผูเสนอขอ 

รอยละของ 
งานท่ีทํา 

คาน้ําหนัก
ของปริมาณ

งาน 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
รวม    100 

12.การวิเคราะหความตองการของหนวยงาน/สวนงานเกี่ยวกับตําแหนงท่ีขอเปลี่ยน               (ใชเอกสารแนบหมายเลข..........) 

    (ใหสวนงาน/หนวยงานวิเคราะหภาระงานของตําแหนงที่จะขอเปล่ียน  วามีความจําเปนตองใชจํานวนกําลังคนเพ่ิมขึ้นหรือไม  
     และเพ่ิมขึ้นจํานวนเทาใด  โดยแสดงวิธีการวิเคราะห วิธีการคํานวณ พรอมเหตุผลประกอบ) 
     ปจจุบันมีผูดํารงตําแหนงดังกลาว(ทุกประเภทบุคลากร) จํานวน...................ราย ตองการกําลังคนเพิ่มขึ้นจํานวน...................ราย 
 

ขอรับรองวาขอความขางตนเปนจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ)………………………………………………………………………… 
(ผูเสนอขอ) 

วันท่ี............................................................................ 

ขอรับรองวาไดตรวจสอบภาระงานที่ผูเสนอขอจัดทํา 
และถูกตองตามความเปนจริง 

(ลงชื่อ)………………………………………………………………………… 
(ผูบังคับบัญชาชัน้ตน) 

วันท่ี............................................................................ 
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13.สมรรถนะและความรู/ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหมท่ีขอเปลี่ยน         (ผูบังคับบัญชาชั้นตนกําหนดและประเมินผลในรอบแรก) 

      ตําแหนงใหมที่ขอเปล่ียนตองการสมรรถนะและความรู/ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนงในเรื่องใดและระดับใด 
     (โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะ ตามเอกสารแนบ) 
รายการที่ รายการสมรรถนะหลัก(Core Competencies) ระดับท่ีกําหนด ผลประเมิน 

1  ความซื่อสัตย (Integrity)        ........................ ...................... 
2  การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ........................ ...................... 
3  ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) ........................ ...................... 
4  การทํางานเปนทีม (Teamwork) ........................ ...................... 
5  การวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ (Systematic Job Planning) ........................ ...................... 
6  ………………………………………………………………………….   
7  ………………………………………………………………………….   

รายการที่ รายการสมรรถนะประจํากลุมงาน/ตําแหนง(Functional Competencies) ระดับท่ีกําหนด ผลประเมิน 

1  ....................................................................................................... ........................ ...................... 
2  ....................................................................................................... ........................ ...................... 
3  ....................................................................................................... ........................ ...................... 
     

ความรู/ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 
1 ความสามารถในการใชภาษา............................. ผลประเมิน 

    พูด             คลองมาก      คลอง       พอใช      ไมจําเปน  

    อาน            คลองมาก      คลอง       พอใช      ไมจําเปน  

    เขียน            คลองมาก      คลอง       พอใช      ไมจําเปน  
2  ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร ผลประเมิน 

โปรแกรม Microsoft word   ชํานาญมาก   ชํานาญ   พอใช   ไมจําเปน  
โปรแกรม Microsoft Excel   ชํานาญมาก   ชํานาญ   พอใช   ไมจําเปน  
โปรแกรม Microsoft Access   ชํานาญมาก   ชํานาญ   พอใช   ไมจําเปน  
โปรแกรม Microsoft PowerPoint   ชํานาญมาก   ชํานาญ   พอใช   ไมจําเปน  
โปรแกรมอ่ืน(ระบุ).......................   ชํานาญมาก   ชํานาญ   พอใช   ไมจําเปน  

3 อ่ืนๆ (ตามที่กําหนด) .................................................................................................................. ผลประเมิน 

  

  

  
4 อ่ืนๆ (ตามที่กําหนด) .................................................................................................................. ผลประเมิน 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
  การพิจารณาเกี่ยวกับกรอบอัตรากําลัง   ตองการกําลงัคนเพ่ิมขึ้น     ไมตองการกําลังคนเพ่ิมขึ้น 

  

  ภาระงาน   รับผิดชอบงานในตําแหนงใหมมากกวา 50 %  
   รับผิดชอบงานในตําแหนงใหมนอยกวา 50 % 
  

  สมรรถนะ    ผาน        ไมผาน ยังตองไดรับการพัฒนาทางดาน........................ 
 .................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................... 
 โดยใชเวลาในการพัฒนา..................ป ........เดือน 
  

  ความรู/ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง  
       ความสามารถดานภาษา...........   ผาน                 ไมผาน 
       ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร   ผาน                 ไมผาน 
       ...............................................................................................   ผาน                 ไมผาน 

      .................................................................................................    ผาน                 ไมผาน 
      .................................................................................................   ผาน                 ไมผาน 
      .................................................................................................   ผาน                 ไมผาน 
      .................................................................................................   ผาน                 ไมผาน 

  

ความเห็นของคณะกรรมการประเมิน 
       เห็นสมควรใหเปลี่ยนตําแหนง เปนตําแหนง........................................................................................ไดต้ังแตวันท่ี..................................... 

       ยังไมสมควรใหเปลี่ยนตําแหนง  เนื่องจาก...................................................................................................................................................... 
             .......................................................................................................................................................................................................................... 
             .......................................................................................................................................................................................................................... 
 

คณะกรรมการลงนาม 

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

(.........................................................................) 
ประธานกรรมการ 

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

(.........................................................................) 
กรรมการ 

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

(.........................................................................) 
กรรมการ 

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

(.........................................................................) 
กรรมการ 

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

(.........................................................................) 
กรรมการ 

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

(.........................................................................) 
เลขานุการ 

  

 
ประเมินผลเมื่อวนัท่ี........................................................................... 

 








































