ตัวอย่ าง
แบบฟอร์ ม 1 (สาหรับระดับ 3-4 ในสายงานที่เริ่ มจากระดับ 2
และ ระดับ 4-5)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
แบบประวัติและผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาการเลือ่ นระดับข้ าราชการ (สาย ค )
(เปลี่ยนชื่อตาแหน่ง หรื อสับเปลี่ยนตาแหน่ง หรื อเลื่อนระดับข้าราชการสาหรับผูม้ ีเงินเดือนถึงขั้นต่าของระดับถัดไป)

1. ประวัติส่วนตัว
1.1 ชื่อ – สกุล
1.2 วัน เดือน ปี เกิด
1.3 อายุ

นางสาวสริ นยา สิ ริสุข
11 มีนาคม 2515
29 ปี

2. การศึกษา
คุณวุฒิ
ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

พ.ศ.ทีจ่ บ
2538

สถานศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเชียงใหม่

3. ประวัติการรั บราชการ (เริ่ มรั บราชการ – ปัจจุบัน)
บรรจุเข้ารับราชการ ตาแหน่ง พนักงานธุ รการ ระดับ 2 ตั้งแต่วนั ที่ 30 เมษายน 2539
ได้รับการเลื่อนระดับข้าราชการ ตาแหน่ง พนักงานธุ รการ ระดับ 3 วันที่ 30 เมษายน 2541

4. อัตราเงินเดือนขั้น 7,550 บาท
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5. อายุราชการ

4 ปี 6 เดือน

6. หน้ าที่และความรั บผิดชอบปัจจุบัน
ปฏิบตั ิงานหน้าห้องคณบดี (เดือนมกราคม – เดือนเมษายน)
1. ด้านเอกสาร
1.1 ดูแลแฟ้ มเสนอเซ็น เข้า – ออก
1.2 ดูแลหนังสื อเข้าและเอกสารอื่น ๆ ของคณบดี และรองคณบดี
1.3 จัดส่ งเอกสาร และใบรับรอง
1.4 ดูแลจัดเรี ยงเอกสารเข้าแฟ้ ม, ถ่ายเอกสาร และพิมพ์งานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการประชุม
2.1 สารองห้องประชุมของคณะฯ
2.2 รับรองผูม้ าติดต่อ
2.3 ตรวจสอบตารางกาหนดการนัดหมาย และการประชุมของคณบดี และรองคณบดี
2.4 ดูแลจัดซื้ อเครื่ องดื่ม
3. ด้านวัสดุอุปกรณ์
3.1 ดูแลวัสดุ, เครื่ องใช้สานักงาน และเบิกของ
3.2 จัดเตรี ยมของที่ระลึก
4. ด้านการติดต่อประสานงาน
4.1 รับ – ส่ ง โทรสารทั้งภายในและต่างประเทศ
4.2 รับโทรศัพท์จากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
4.3 จัดทาสรุ ปการใช้โทรศัพท์ธรรมดาและทางไกลส่ งงานการเงิน
4.4 สารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน
4.5 ทาเบิกจ่ายเงินเดือนผูช้ ่วย ศวพอ.
5. ด้านเฉพาะกิจ
5.1 ทาประกาศผลสอบข้อเขียนและคัดเลือกนักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์

-3ปฏิบตั ิงานด้านงานนโยบายและแผน
1. ถ่ายสาเนาเอกสาร, บันทึกข้อความ
2. พิมพ์รายงานการประชุม, บันทึกข้อความ, งบประมาณเงินรายได้, งบประมาณ
แผ่นดิน ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. รวบรวมข้อมูลผลงานกิจกรรมของหน่วยงานจัดพิมพ์
4. รวบรวมข้อมูลกิจกรรมโครงการเงินกู ้

ลงนาม…………………………..เจ้าของประวัติ
(นางสาวสริ นยา สิ ริสุข )
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7. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาขั้นต้ น
7.1 ความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็ นอย่างดี
7.2 ความขยันหมั่นเพียร มีความตั้งใจและเสี ยสละในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็ นอย่างดี
และมีประสิ ทธิ ภาพ
7.3 ความคิดริเริ่ม มีความคิดริ เริ่ มและพัฒนางานได้เป็ นอย่างดีและมีประสิ ทธิ ภาพ
7.4 มนุษยสั มพันธ์ ทมี่ ีต่อผู้ร่วมงาน เป็ นอย่างดี
7.5 ความเหมาะสมกับตาแหน่ งทีจ่ ะเปลีย่ นใหม่ หรือระดับทีจ่ ะเลือ่ นสู งขึน้ ในกรณี
เงินเดือนถึงขั้นต่าของระดับถัดไป มีความเหมาะสมที่จะเลื่อนระดับเป็ นพนักงาน
ธุ รการระดับ 4
7.6 เรื่องอืน่ ๆ -

ลงนาม……………………..
หัวหน้าสานักงานคณบดี
8. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับ กอง คณะ หรือสานัก
มีความเห็นเช่นเดียวกับผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้น

ลงนาม…………………….
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวอย่ าง
แบบฟอร์ ม 2

เป้ าหมายของงานที่ทา (หัวหน้างานกาหนด)
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารประกอบการพิจารณาการประเมินเลือ่ นระดับข้ าราชการ
เป้าหมายของงานทีท่ า (หัวหน้ างานกาหนด)
งานเลขานุการผูบ้ ริ หาร (ช่วงเดือนมกราคม – เมษายน)
1. ดูแลหนังสื อเข้า – ออก และแฟ้ มเสนอเซ็นของคณบดีและรองคณบดี
2. ถ่ายสาเนาเอกสาร
3. พิมพ์งานต่าง ๆ ตามที่มอบหมาย
4. จัดส่ งทรานสคริ ป และใบรับรองต่าง ๆ ที่คณบดีลงนามแล้ว
5. สารองห้องประชุมคณะฯ และติดตัวอักษรบอร์ดหน้าห้องประชุมชั้น 2
6. รับรองแขกคณบดีและบริ การเครื่ องดื่ม
7. ตรวจสอบตารางกาหนดการนัดหมายและการประชุมของคณบดี และจองรถให้
ผูบ้ ริ หาร
8. ดูแลและเบิกจ่ายวัสดุเครื่ องใช้สานักงาน, ของที่ระลึกของคณะฯ , เสื้ อครุ ยปริ ญญา
และอื่น ๆ ในห้องเลขานุการและห้องประชุมชั้น 2
9. รับ – ส่ งโทรสารทั้งภายในและต่างประเทศ, รับโทรศัพท์และจัดทาสรุ ปการใช้
โทรศัพท์
10. รับเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ ของผูบ้ ริ หาร
11. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ ริ หาร
รายงานโดย……………………………
หัวหน้าสานักงานคณบดี

ตัวอย่ าง
แบบฟอร์ ม 2

เป้ าหมายของงานที่ทา (หัวหน้างานกาหนด)
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารประกอบการพิจารณาการประเมินเลือ่ นระดับข้ าราชการ
เป้าหมายของงานทีท่ า (หัวหน้ างานกาหนด)
งานนโยบายและแผน
1. จัดทารายงานข้อมูล เรื่ องผลงานกิจกรรมประจาปี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
1.1 รวบรวมข้อมูลผลงานกิจกรรมของหน่วยงานในรอบปี งบประมาณ
1.2 ทาบันทึกถึงภาควิชาและงานที่เกีย่ วข้อง พร้อมแนบสาเนาแบบรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนกิจกรรม และแผนกิจกรรมประจาปี
1.3 ติดตามหน่วยงานส่ งข้อมูลตามระยะเวลาที่กาหนด
1.4 จัดพิมพ์ขอ้ มูล พร้อมบันทึกลงแผ่นดิสก์
1.5 ทาบันทึกเสนอหัวหน้าสานักงาน เพื่อเสนอคณบดีลงนาม
1.6 จัดส่ งข้อมูลที่เสร็ จสมบูรณ์ พร้อมแผ่นดิสก์ส่งกองแผนงาน
2. รวบรวมข้อมูลกิจกรรมโครงการเงินกู ้
2.1 รวบรวมข้อมูลรายการประชุมสัมมนาภายในและต่างประเทศ
2.2 รวบรวมข้อมูลรายการครุ ภณ
ั ฑ์โครงการเงินกู ้
3. พิมพ์เอกสารงบประมาณประจาปี งบประมาณ 2545
4. พิมพ์เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ 2544
5. พิมพ์แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)
6. พิมพ์งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ถ่ายสาเนาเอกสาร
รายงานโดย…………………………..
หัวหน้างาน

ตัวอย่ าง
แบบฟอร์ ม 2

เป้ าหมายของงานที่ทา (ผูป้ ฏิบตั ิงานกาหนด)
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารประกอบการพิจารณาการประเมินเลือ่ นระดับข้ าราชการ
เป้าหมายของงานทีท่ า (ผู้ปฏิบัติงานกาหนด)
งานธุ รการหน้าห้องคณบดี
1. ดูแลแฟ้ มเสนอลงนามของคณบดีและรองคณบดีกอ่ นและหลังจากลงนามแล้ว นาส่ ง
เจ้าของเรื่ องและในส่ วนที่ตอ้ งออกเลขที่ นาส่ งสารบรรณ
2. รับหนังสื อและเอกสารของคณบดีและรองคณบดีจากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ส่ วนที่ตอ้ งลงรับตามขั้นตอน นาส่ งงานสารบรรณเพื่อดาเนินการต่อไป
3. จัดส่ งเอกสารของคณบดีและรองคณบดีท้ งั ภายในและภายนอกหน่วยงาน
4. จัดเก็บเอกสารที่ดาเนินการเสร็ จสิ้ นแล้ว เข้าแฟ้ มตามดัชนี
5. รับเรื่ อง และรับรองผูม้ าติดต่อคณบดี, รองคณบดี
6. สารองห้องประชุมคณะฯ และดูแลตารางการนัดหมาย, การประชุมของคณบดีและ
รองคณบดี
7. สารองรถสาหรับการเดินทางไปประชุมภายนอกของคณบดีและรองคณบดี
8. รับโทรศัพท์ และรับ – ส่ งโทรสาร, ควบคุมการใช้โทรศัพท์ท้ งั ภายในและต่างประเทศ
และจัดทาสรุ ปการใช้โทรศัพท์ส่งงานการเงินคณะฯ
9. ถ่ายสาเนาเอกสารและพิมพ์งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
10. ดูแลความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องใช้สานักงานและของที่ระลึก
11. ดาเนินการเบิก – จ่ายเงินค่าตอบแทนผูช้ ่วยวิจยั (ศวพอ.)
12. จัดเก็บเอกสาร, รายงานการประชุมล่วงเวลา
13. จัดเตรี ยมการประกาศผลการสอบข้อเขียนและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ของคณะฯ

-2งานธุ รการฝ่ ายนโยบายและแผน
1. รวบรวมข้อมูล และจัดทารายงานผลงานกิจกรรมของหน่วยงานในรอบปี งบประมาณ
2. รวบรวมข้อมูลกิจกรรมการประชุม สัมมนา และโครงการความร่ วมมือ ของโครงการ
เงินกู ้
3. พิมพ์เอกสารงบประมาณประจาปี
4. ถ่ายสาเนาเอกสารและพิมพ์งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายงานโดย…………………………
ผูร้ ับการประเมิน

ตัวอย่ าง
แบบฟอร์ ม 6

ข้อเสนอแนะในการทางาน(สาหรับระดับ 3 – 4)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
เอกสารประกอบการพิจารณาการประเมินเลือ่ นระดับข้ าราชการ
ข้ อเสนอแนะในการทางาน
งานธุ รการหน้าห้องคณบดี (เดือนมกราคม – เมษายน)
1. ภาควิชาที่ดาเนินเรื่ องเอง เพื่อนาเสนอคณบดี ต้องผ่านงานสารบรรณลงรับเรื่ องก่อน
ทุกครั้ง
2. การใช้โทรศัพท์, โทรสารต้องกรอกใบขออนุมตั ิใช้ให้ครบถ้วนทุกครั้ง ด้วยตนเอง
3. การขอสารองใช้หอ้ งประชุม ให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนการประชุม เพื่อ
ป้ องกันการซ้ าซ้อน และควรทาบันทึกถึงหัวหน้าสานักงานเพื่อสั่งการเตรี ยมพร้อม
ต่อไป
4. การนาวัสดุ อุปกรณ์เครื่ องใช้สานักงานออกไป ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผดู้ ูแลก่อนทุกครั้ง
งานธุ รการฝ่ ายนโยบายและแผน
1. ในการขอข้อมูลของงานงบประมาณ เพื่อจัดทาเอกสารงบประมาณต่าง ๆ ทั้ง 9
ภาควิชาควรส่ งข้อมูลให้ตรงตามแบบฟอร์มที่กาหนดในแผ่นดิสก์ที่แนบให้ และส่ ง
ภายในเวลาที่กาหนด หากมีการแก้ไขจะได้ส่งคืนภาควิชานาข้อมูลไปแก้ไขให้ถูกต้อง
และส่ งให้งานงบประมาณดาเนินการต่อไปให้เสร็ จเรี ยบร้อย

ลงนาม…………………………
ผูร้ ับการประเมิน

ตัวอย่ าง
แบบฟอร์ ม 4

ปริ มาณงานที่ปฏิบตั ิ (สาหรับระดับ 3 – 4, 4 – 5,
5 – 6)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
เอกสารประกอบการพิจารณาการประเมินเลือ่ นระดับข้ าราชการ
ปริมาณงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบตั ิงานหน้าห้องคณบดี (เดือนมกราคม – เดือนเมษายน)
1. ด้านเอกสาร
1.1 ดูแลแฟ้ มเสนอเซ็น เข้า – ออก
1.2 ดูแลหนังสื อเข้าและเอกสารอื่น ๆ ของคณบดี และรองคณบดี
1.3 จัดส่ งเอกสาร และใบรับรอง
1.4 ดูแลจัดเรี ยงเอกสารเข้าแฟ้ ม, ถ่ายเอกสาร และพิมพ์งานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการประชุม
2.1 สารองห้องประชุมของคณะฯ
2.2 รับรองผูม้ าติดต่อ
2.3 ตรวจสอบตารางกาหนดการนัดหมาย และการประชุมของคณบดี และรองคณบดี
2.4 ดูแลจัดซื้ อเครื่ องดื่ม
3. ด้านวัสดุอุปกรณ์
3.1 ดูแลวัสดุ, เครื่ องใช้สานักงาน และเบิกของ
3.2 จัดเตรี ยมของที่ระลึก

-24. ด้านการติดต่อประสานงาน
4.1 รับ – ส่ ง โทรสารทั้งภายในและต่างประเทศ
4.2 รับโทรศัพท์จากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
4.3 จัดทาสรุ ปการใช้โทรศัพท์ธรรมดาและทางไกลส่ งงานการเงิน
4.4 สารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน
4.5 ทาเบิกจ่ายเงินเดือนผูช้ ่วย ศวพอ.
5. ด้านเฉพาะกิจ
5.1 ทาประกาศผลสอบข้อเขียนและคัดเลือกนักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบตั ิงานด้านงานนโยบายและแผน
1. ถ่ายสาเนาเอกสาร, บันทึกข้อความ
2. พิมพ์รายงานการประชุม, บันทึกข้อความ, งบประมาณเงินรายได้, งบประมาณ
แผ่นดิน ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. รวบรวมข้อมูลผลงานกิจกรรมของหน่วยงานจัดพิมพ์
4. รวบรวมข้อมูลกิจกรรมโครงการเงินกู ้

ความรู้ความสามารถด้ านคอมพิวเตอร์
มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม
( ) Microsoft word
( ) Microsoft Excel
( ) Access
( ) อื่น ๆ………………………………………………………………..

ลงนาม……………………..
ผูร้ ับการประเมิน

รับรองโดย…………………………….
หัวหน้างาน

ตัวอย่ าง
แบบฟอร์ ม 6

การวิเคราะห์งานเดิมและปรับปรุ งงานเดิม
(สาหรับระดับ 4-5)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
เอกสารประกอบการพิจารณาการประเมินเลือ่ นระดับข้ าราชการ
การวิเคราะห์ งานเดิมและปรับปรุงงานเดิม
1. การตรวจสอบเอกสารและผลงานผูข้ อตาแหน่งทางวิชาการยังมีการตรวจสอบในขั้นต้นไม่
ครบถ้วน
การปรับปรุ ง
ควรจัดทารายละเอียดรายการที่จะต้องตรวจสอบ
2. การดาเนินการเลือกหัวหน้าภาควิชา, กรรมการประจาคณะ ในบางครั้งดาเนินการเลือกกระชั้น
ชิดจนเกินไป
การปรับปรุ ง
ควรจัดทาตารางแสดงรายละเอียดวันแต่งตั้งและวันครบวาระการดารง
ตาแหน่ง และบันทึกในแผนการทางานล่วงหน้าก่อนวันครบวาระการดารง
ตาแหน่งประมาณ 1.5 เดือน
3. การแต่งตั้งคณาจารย์ทาหน้าที่ธุรการภาควิชามีการแต่งตั้งล่าช้า
การปรับปรุ ง
ให้ภาควิชาเสนอชื่อคณาจารย์ทาหน้าที่ธุรการภาควิชา ก่อนเปิ ดภาค
การศึกษาประมาณ 1 เดือน

รายงานโดย………………………….
ผูร้ ับการประเมิน

แบบฟอร์ ม 6

การวิเคราะห์ผลงานการดาเนินงานที่รับผิดชอบ
หรื อ โปรแกรม, แผนงาน, โครงการ, แนว
ความคิดที่จะพัฒนาระบบ (สาหรับระดับ 5 – 6)

ขอดูตัวอย่ างได้ ทงี่ านบุคคล

ระดับ 3 – 4
เอกสารที่ใช้ ในการพิจารณาเลื่อนระดับประกอบด้ วย

แบบฟอร์ ม 1
แบบฟอร์มสถาบันฯ

แบบฟอร์ ม 2
เป้ าหมายของงานที่ทา

แบบฟอร์ ม 3
รายละเอียดขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงาน

แบบฟอร์ ม 4
ปริ มาณงานที่ปฏิบตั ิและ
ความรู้ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์

แบบฟอร์ ม 5
ปฏิทินหรื อแผนการ
ปฏิบตั ิงานประจา

แบบฟอร์ ม 6
ข้อเสนอแนะในการ
ทางาน

ระดับ 4 – 5
เอกสารที่ใช้ ในการพิจารณาเลื่อนระดับประกอบด้ วย

แบบฟอร์ ม 1
แบบฟอร์มสถาบันฯ

แบบฟอร์ ม 2
เป้ าหมายของงานที่ทา

แบบฟอร์ ม 3
รายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบตั ิงาน

แบบฟอร์ ม 4
ปริ มาณงานที่ปฏิบตั ิและ
ความรู้ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์

แบบฟอร์ ม 5
Work Flow

แบบฟอร์ ม 6
การวิเคราะห์งานเดิม
และปรับปรุ งงานเดิม

ระดับ 5 – 6
เอกสารที่ใช้ ในการพิจารณาเลื่อนระดับประกอบด้ วย

แบบฟอร์ ม 1
แบบฟอร์มสถาบันฯ

แบบฟอร์ ม 4
ปริ มาณงานที่ปฏิบตั ิ
และความรู้ความสามารถ
ทางคอมพิวเตอร์

แบบฟอร์ ม 2
เป้ าหมายของงานที่ทา

แบบฟอร์ ม 3
รายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบตั ิงาน

แบบฟอร์ ม 6
แบบฟอร์ ม 5
Work Flow

วิเคราะห์ผลงานการ
ดาเนินงานที่รับผิดชอบ
หรื อโปรแกรม, แผนงาน,
โครงการ, แนวควาคิดที่จะ
พัฒนาระบบ

