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คูมือการจัดทําขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงาน (TOR) และการรายงานภาระงานที่ปฏิบัติแลว (JA) 
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมีการปรับปรุง แกไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 
31 พฤษภาคม พ.ศ.2559  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา พ.ศ.2559 ลงวันที่  31 พฤษภาคม พ.ศ.2559 และประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑการขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา พ.ศ.2559 ลงวันที่ 
31 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ซึ่งในประกาศดังกลาว มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑในการจัดทํา
ขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงาน (TOR) และหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยนคา
น้ําหนักการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (องคประกอบที่ 1) และการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
(องคประกอบที่ 2) โดยใชการประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจํากลุมงาน และ/หรือ สมรรถนะ
ทางการบริหาร  ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดขอความรวมมือทุกสวนงานใหมีการเตรียมการและดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและแนวทางดังกลาว  โดยเริ่มดําเนินการในรอบการประเมินครั้งที่ 2 (ผลงานชวงวันที่ 1 
มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559) เปนตนไปนั้น 

เพื่อใหการดําเนินการจัดทําขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงาน (TOR) การรายงานภาระงานที่
ปฏิบัติแลว (JA) และการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาว เกิดความเขาใจรวมกันอยางชัดเจน และเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย คณะพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงไดจัดทําคูมือการจัดทํา TOR-JA บนระบบ CMU-MIS เพื่อเปนคูมือใหแกบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ ของคณะพยาบาลศาสตร  โดยคูมือจะอธิบายกระบวนการในการจัดทํา TOR-JA 
ประกอบกับคําอธิบายเพิ่มเติม และหลักเกณฑการคิดภาระงาน ควบคูกันไป ซึ่งในการจัดทํา TOR  
กําหนดใหบุคลากรจัดทํา TOR เปนรายบุคคลกับผูบังคับบัญชาในระดับหัวหนางานกอนการปฏิบัติงานใน
แตละรอบการปฏิบัติงาน ใหครอบคลุมภาระงานตามเกณฑภาระงานขั้นต่ําที่มหาวิทยาลัยกําหนด   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกําหนดภาระงานข้ันต่ําของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในตําแหนง
ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา และตําแหนงพนักงานสวนงาน  แบงลักษณะงาน
ออกเปน 4 งาน ไดแก  งานบริหารจัดการ  งานประจํา  งานเชิงพัฒนา และงานพิเศษอื่นๆ และกําหนด
จํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานขั้นต่ําของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในแตละระดับ โดยทุกระดับจะตองมี
เวลาการปฏิบัติงานอยางนอย 35 ชั่วโมง/สัปดาห  ดังนี้  
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กําหนดภาระงานขั้นต่ําของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ประเภทบุคลากร 

ภาระงาน (ชม./สัปดาห 
งาน

บริหาร
จัดการ 

งาน
ประจํา 

งานเชิง
พัฒนา 

งานพิเศษ
อื่นๆ 

รวม 

ขาราชการ     

ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย
ภาระงาน 
ใหครบทุก

องคประกอบ
โดยกําหนด

ชั่วโมงทํางาน 
≥ 35 ช.ม./

สัปดาห 

1 หัวหนางาน/ฝาย ≥ 14 ช.ม. ≥ 10 ช.ม. ≥ 7 ช.ม. กําหนด/
มอบหมาย 

2 วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ (เชน พยาบาล) 
และทั่วไป 

- ≥ 24 ช.ม. กําหนด/
มอบหมาย 

กําหนด/
มอบหมาย 

ลูกจางประจํา - ≥ 31 ช.ม. - กําหนด/
มอบหมาย 

พนักงานมหาวิทยาลัย     
1 สายปฏิบัติการ - กลุม

บริหารจัดการ
ระดับกลาง (ไดแก 
เลขานุการคณะ) 

≥ 24 ช.ม. - ≥ 7 ช.ม. กําหนด/
มอบหมาย 

2 สายปฏิบัติการ – กลุม
บริหารจัดการระดับตน 
(ไดแก หัวหนางาน) 

≥ 14 ช.ม. ≥ 10 ช.ม. ≥ 7 ช.ม. กําหนด/
มอบหมาย 

4 สายปฏิบัติการ – กลุม
ปฏิบัติการและวิชาชีพ 
(ไดแก หัวหนาหนวย 
และผูปฏิบัติงาน) 

- ≥ 24 ช.ม. กําหนด/
มอบหมาย 

กําหนด/
มอบหมาย 

5 สายปฏิบัติการ (กลุม
บริการ) 

- ≥ 31 ช.ม. - กําหนด/
มอบหมาย 

โดยรอบเวลาการจัดทํา TOR แบงเปน 
ขาราชการ มีการจัดทํา TOR 2 ครั้ง/ป 

ครั้งที่ 1 สําหรับรอบเวลาการปฏิบัติงาน 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 
ครั้งที่ 2 สําหรับรอบเวลาการปฏิบัติงาน 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 

ลูกจางประจํา มีการจัดทํา TOR 2 ครั้ง/ป 
ครั้งที่ 1 สําหรับรอบเวลาการปฏิบัติงาน 1 ต.ค. – 15 มี.ค. 
ครั้งที่ 2 สําหรับรอบเวลาการปฏิบัติงาน 1 เม.ย. – 15 ก.ย. 
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พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา มีการจัดทํา TOR 2 ครั้ง/ป 
ครั้งที่ 1 สําหรับรอบเวลาการปฏิบัติงาน 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 
ครั้งที่ 2 สําหรับรอบเวลาการปฏิบัติงาน 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 

พนักงานสวนงาน มีการจัดทํา TOR ปละ 1 ครั้ง 
สําหรับรอบเวลาการปฏิบัติงาน 1 ก.ค. – 30 มิ.ย.  

รายละเอียด คาบเวลาในการจัดทํา TOR และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังแสดง 
 

ชวงเวลาดําเนินการจัดทํา TOR และการรายงาน JA 

เดือน ป ขาราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 

พนักงานสวนงาน ลูกจางประจํา 

ก.ค. XX จัดทํา TOR รอบ 1 ใหแลว
เสร็จภายใน 31 ก.ค. XX 

จัดทํา TOR ใหแลวเสร็จ
ภายใน 31 ก.ค. XX 

 

ส.ค. XX 

กรอก JA ไดหลังจากรับรองการ
จัดทํา TOR จนถึง 31 ธ.ค. XX 

กรอก JA ไดหลังจากรับรองการ
จัดทํา TOR จนถึง 30 มิ.ย. XY 

 
ก.ย. XX  
ต.ค. XX จัดทํา TOR รอบ 1 ใหแลว

เสร็จภายใน 31 ต.ค. XX 
พ.ย. XX 

กรอก JA ไดหลังจากรับรองการ
จัดทํา TOR จนถึง 15 มี.ค. XY 

ธ.ค. XX รายงาน JA รอบ 1 ใหแลว
เสร็จภายใน 31 ธ.ค. XX 

ม.ค. XY จัดทํา TOR รอบ 2 ใหแลว
เสร็จภายใน 31 ม.ค. XY 

ก.พ. XY 

กรอก JA ไดหลังจากรับรองการ
จัดทํา TOR จนถึง 30 มิ.ย. XY 

มี.ค. XY รายงาน JA รอบ 1 ใหแลว
เสร็จภายใน 15 มี.ค. XY 

เม.ย. XY จัดทํา TOR รอบ 2 ใหแลว
เสร็จภายใน 30 เม.ย. XY 

พ.ค. XY 

กรอก JA ไดหลังจากรับรองการ
จัดทํา TOR จนถึง 15 ก.ย. XY 

มิ.ย. XY รายงาน JA รอบ 2 ใหแลว
เสร็จภายใน 30 มิ.ย. XY 

รายงาน JA ใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 มิ.ย. XY 

ก.ค. XY   
ส.ค. XY 
ก.ย. XY รายงาน JA รอบ 2 ใหแลว

เสร็จภายใน 15 ก.ย. XY 
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กระบวนการจัดทํา TOR และ JA บนระบบ CMU-MIS 

การจัดทํา TOR บนระบบ CMU-MIS 

 
 
 
 
 
 
 

1. เขาสูหนาจอระบบ CMU-MIS โดยพิมพ address https://mis.cmu.ac.th 
 

 

2. จากหนาจอแรกของระบบ ใสชื่อผูใชงาน และรหัสผาน และเลือก  
เพื่อเขาสูระบบ CMU-MIS 

3. หนาจอระบบ CMU-MIS รายบุคคล เลือกเมนู 
การจัดการ – ขอมูลสวนบุคคล  – การกรอกภาระงานออนไลน 

 ระบบจะแสดงหนาจอเริ่มตนการกรอกภาระงานออนไลน ดังแสดง 

 

4. จอภาพเริ่มตนในระบบการกรอกภาระงานออนไลน ใหทําการตรวจสอบ ชื่อสกุล ประเภทบุคลากร 
ตําแหนง ของตน 
- ตรวจสอบชวงเวลาที่ปฏิบัตงิาน 
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- เลือกสายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เลือกการกระทํา  

- เลือก 

ขอปฏิบัตใินการจัดทาํขอตกลงรวมกอนการปฏิบัตงิาน (TOR) 

1. บุคลากรจัดทําขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงานโดยกรอกในระบบ CMU-MIS  โดยกรอกลักษณะงาน

(กรอกรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบในลักษณะแผนการทํางาน) ที่คาดวาตนเองจะ

ปฏิบัติงานในอีก 6 เดือน ขางหนา  และสงขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงานในระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัย 

กําหนด โดยมีการดําเนินการจัดทํา TOR ปละ 2 ครั้ง ดังนี ้

 สําหรับขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 

  - ครัง้ที่ 1 กรอก TOR วันท่ี 1 – 31 ก.ค. 

 - ครัง้ที่ 2 กรอก TOR วันท่ี 1-31 ม.ค. 

 สําหรับลูกจางประจํา 

  - ครัง้ที่ 1 กรอก TOR วันท่ี 1 – 31 ต.ค. 

 - ครัง้ที่ 2 กรอก TOR วันท่ี 1-30 เม.ย. 

     สําหรับพนักงานสวนงาน มกีารจัดทํา TOR ครัง้เดียว คือ กรอก TOR วันท่ี 1-31 ก.ค. 

2. ทําการเลือกผูรับรองภาระงาน กอนทําการกรอก TOR สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ผูรับรอง

ภาระงาน คือ หัวหนางาน ตามสายงานที่สังกัด (ภาระงานจะถือวาสมบูรณ เมื่อ “ผูปฏิบัติงาน” และ”ผู

รับรอง” ไดทําการรับรองครบถวนแลว) 

3.  บุคลากรฯ ทําการกรอก TOR ของตนเอง 

4. ตรวจทานภาระงาน/สัปดาห ทุกงานในภาพรวมอีกครั้งหนึ่ง กอนดําเนินการรับรองตนเองและเสนอขอการ

รับรองจาก หัวหนางานฯ 

5. หัวหนางานฯ พิจารณารับรองหรือปรับแกไข TOR 

6. บุคลากรฯ ดําเนินการปรับแกไข (กรณมีีการแกไข TOR) และตรวจสอบความสมบูรณของภาระงานของตน 

7. “ผูปฏบิัติงาน” และ”ผูรับรอง” ไดทําการรับรองครบถวน 

  

สายวิชาการ 

 

สายสนับสนนุวิชาการ 
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5. กอนดําเนินการกรอก TOR จะตองระบุผูรับรองภาระงานกอน โดยดําเนินการดังนี้ 

 

เมื่อดําเนินการเลือกผูรับรองเสร็จสิ้นแลว จอภาพจะแสดงชื่อผูรับรอง เพื่อใหดําเนินการกรอก TOR ตอไป 

 

กรณทีี่ตองการเปลี่ยนช่ือผูรับรองภาระงาน สามารถดําเนินการแกไขไดโดยเลือก  

ขอควรระวัง  

เม่ือเจาตัวรับรองภาระงาน (TOR) แลว จะไมสามารถแกไข/เปลี่ยนแปลงชื่อผูรับรองภาระงานได   

หากยืนยันภาระงาน(TOR) ของตนเองแลว และตองการแกไข TOR เพิ่มเติม ขอใหติดตอเจาหนาที่หนวย

บริหารงานบุคคล โดยตรง เพื่อทําการเปลี่ยนแปลงการยนืยันภาระงานใหสามารถกลับไปแกไขได แตจะตองอยู

ภายในระยะเวลาตามชวงของการเปด TOR เทานั้น  

หากหมดชวงเวลาการกรอก TOR แลว ทานจะยังสามารถยนืยัน TOR ของตนเองได แตจะไมสามารถแกไข 

TOR ได 
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6. เลือก  

เพื่อทําการกรอกภาระงาน (TOR) 

 
- ทําการเลือกหัวขอที่ตองการกรอก  

การดึงขอมูล TOR หรือ JA เดิม จากรอบการปฏิบัติงานที่ผานมา 
กรณีท่ีตองการใชขอมูล TOR หรือ JA เดิมที่ทําการกรอกไปแลวในรอบการปฏิบัติงานที่ผานมา 

เพื่อใชเปนขอมูลเริ่มตนในการจัดทํา TOR ของรอบปจจุบัน สามารถทําไดโดย เลือก 

ระบบ จะแสดง ตัวเลือกในการดึงขอมูล จากรอบการปฏิบัติงานที่ผานมา ดังแสดง 

   
ใหเลือกป  ชวงเวลาปฏิบัติงาน และกําหนดการเลือกขอมูลจาก TOR หรือ JA แลวกด  

ระบบ จะแสดง รายการ TOR/JA มาให ดังแสดง 

 

สามารถเลือกไดวาจะทําการดึงขอมูลในสวนของ TOR หรือจะใช JA 

 

เลือกรายการที่ตองการ โดย 
หนารายการที่ตองการดึงขอมูล 
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การกรอกภาระงานบริหารจัดการ 

เลือกหัวขอ “งานบริหารจัดการ” 

เลือก                                 เพื่อทําการกรอก TOR งานบริหาร ระบบจะแสดง 

 
ทําการกรอกภาระงาน จากนั้นกด          เพื่อทําการบันทึกภาระงาน 

กรณีท่ีมีการกรอกภาระงานไวแลว หรือดึงขอมูลมา สามารถเขาไปทําการแกไขไดโดยเลือก  
ในรายการที่ตองการเขาไปแกไข เพิ่มเติม ระบบจะแสดงหนาจอ เชนเดียวกันกับการเพ่ิมภาระงาน ใหเขา
ไปทําการแกไข เปลี่ยนแปลง จากนั้น เลือก          เพื่อทําการบันทึก 

  
กรณีท่ีตองการลบรายการ ใหเลือก          ระบบจะทําการลบขอมูลรายการนั้นๆ ที่เลือก 

ทานสามารถเปลี่ยนแปลงลําดับของภาระงานไดโดยเลือก         เพื่อเลื่อนหัวขอดังกลาวขึ้นไป 
หรือเลือก         เพื่อเลื่อนหัวขอดังกลาวลงมาทีละลําดับ   
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คณะพยาบาลศาสตร ไดใหความหมายของลักษณะงานบริหารจัดการของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในแตละระดับ ดังนี้ 
 

กลุม ลักษณะงานบริหาร ชั่วโมงปฏิบัติงาน 
เลขานุการคณะ 
(กลุมบริหารจัดการ
ระดับกลาง) 

การบริหารงาน (การตรวจสอบแฟมเสนอ
ผูบริหาร, ประชุมคณะกรรมการบริหารประจํา
คณะฯ ประชุมผูบริหาร, ประชุมหัวหนางานฯ 
การบริหารจัดการงานในสํานักงานคณะฯ   
เขารวมเปนคณะกรรมการในการกําหนด
นโยบายของคณะฯ)  การบริหารบุคคล (การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน, การใหคําปรึกษา 
และการแกไขปญหา)  การบริหารแผนการ
ปฏิบัติงานตาม action plan ของสํานักงาน
คณะฯ  และงานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย 

ไมนอยกวา 24 ชม./สัปดาห 

หัวหนางาน  
(กลุมบริหารจัดการ
ระดับตน) 

การบริหารงาน (การควบคุม ดูแล ตรวจสอบ
การปฏิบัติ งาน การตรวจสอบแฟมเสนอ
ผูบริหาร, ประชุมหัวหนางานฯ)  การบริหาร
บุคคล (การประเมินผลการปฏิบัติงาน, การให
คําปรึกษา และการแกไขปญหา,การนิเทศงาน) 
และ การบริหารแผนการปฏิบัติ งานตาม 
action plan ของหนวยงาน 

ไมนอยกวา 14 ชม./สัปดาห 

หัวหนาหนวย  
(กลุมปฏิบัติการ
และวิชาชีพ) 

การบริหารงาน (การควบคุม ดูแล ตรวจสอบ
การปฏิบัติ งาน การตรวจสอบแฟมเสนอ
ผูบริหาร, ประชุมหัวหนางานฯ)  การบริหาร
บุคคล (การประเมินผลการปฏิบัติงาน, การให
คําปรึกษา และการแกไขปญหา,การนิเทศงาน) 
และการบริหารแผนการปฏิบั ติ ง านตาม 
action plan ของหนวยงาน    

ไมนอยกวา 10 ชม./สัปดาห 
ทั้งนี้ในการจัดทํา TOR ให
รวมอยูในภาระงานประจํา 

ขาราชการ และ 
สายปฏิบัติการ 

กลุมปฏิบัติการ
และวิชาชีพ 

- - 

สายปฏิบัติการกลุม
บริการ และ 

ลูกจางประจํา 

- - 
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การกรอกภาระงานประจํา 

เลือกหัวขอ “งานประจํา” 

เลือก                                          เพื่อทําการกรอก TOR งานประจํา ระบบจะแสดง 

 
ทําการกรอกภาระงาน จากนั้นกด          เพื่อทําการบันทึกภาระงาน 

กรณีท่ีมีการกรอกภาระงานไวแลว หรือดึงขอมูลมา สามารถเขาไปทําการแกไขไดโดยเลือก  
ในรายการที่ตองการเขาไปแกไข เพิ่มเติม ระบบจะแสดงหนาจอ เชนเดียวกันกับการเพ่ิมภาระงาน ใหเขา
ไปทําการแกไข เปลี่ยนแปลง จากนั้น เลือก          เพื่อทําการบันทึก 

  
กรณีท่ีตองการลบรายการ ใหเลือก          ระบบจะทําการลบขอมูลรายการนั้นๆ ที่เลือก 

ทานสามารถเปลี่ยนแปลงลําดับของภาระงานไดโดยเลือก         เพื่อเลื่อนหัวขอดังกลาวขึ้นไป 
หรือเลือก         เพื่อเลื่อนหัวขอดังกลาวลงมาทีละลําดับ    
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คณะพยาบาลศาสตร ไดใหความหมายของลักษณะงานประจํา ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในแตละระดับ ดังนี้ 
 

กลุม ลักษณะงานประจํา ชั่วโมงปฏิบัติงาน 
เลขานุการคณะ 
(กลุมบริหารจัดการ
ระดับกลาง) 

- - 

หัวหนางาน  
(กลุมบริหารจัดการ
ระดับตน) 

งานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
แ ล ะ / ห รื อ ง า น ที่ ไ ด รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก
ผูบังคับบัญชา ในกรณีที่ เปนกรรมการตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงถือเปนงานประจํา 
 

ไมนอยกวา 10 ชม./สัปดาห 

หัวหนาหนวย  
(กลุมปฏิบัติการ
และวิชาชีพ) 

งานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
แ ล ะ / ห รื อ ง า น ที่ ไ ด รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก
ผูบังคับบัญชา ในกรณีที่ เปนกรรมการตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงถือเปนงานประจํา 

ไมนอยกวา 14 ชม./สัปดาห 
ทั้งนี้ในการจัดทํา TOR ให
รวมภาระงานบริหาร ไมนอย
กวา 10 ชม./สัปดาห อยูใน
ภาระงานประจํานี้ดวย 

ขาราชการ  และ 
สายปฏิบัติการ 

กลุมปฏิบัติการ
และวิชาชีพ 

งานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
แ ล ะ / ห รื อ ง า น ที่ ไ ด รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก
ผูบังคับบัญชา ในกรณีที่ เปนกรรมการตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงถือเปนงานประจํา 
 

ไมนอยกวา 24 ชม./สัปดาห 

สายปฏิบัติการ 
กลุมบริการ และ 

ลูกจางประจํา 

งานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
แ ล ะ / ห รื อ ง า น ที่ ไ ด รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก
ผูบังคับบัญชา  ในกรณีที่เปนกรรมการตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงในถือเปนงานประจํา 
 

ไมนอยกวา 31 ชม./สัปดาห 

 
  สําหรับ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ที่ทดลองปฏิบัติงาน กําหนดชั่วโมงปฏิบัติงานประจํา ไม
นอยกวา 31 ชม./สัปดาห ทั้งนี้จะไมมีการกําหนดภาระงานเชิงพัฒนา/วิชาการ ในชวงทดลองปฏิบัติงาน 
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การกรอกภาระงานเชิงพัฒนา 

เลือกหัวขอ “งานเชิงพัฒนา” 

เลือกประเภทงานเชิงพัฒนา  

 

 

เลือก                         เพื่อทําการกรอก TOR งานเชิงพัฒนา 

การกรอกหัวของาน : การฝกอบรมและการพัฒนา 

กรณีเลือกหัวขอ การฝกอบรมและการพัฒนา ระบบจะแสดง 

 
ใหทําการบันทึกหัวขอ การฝกอบรม/พัฒนา ตามที่กําหนดไวในแผนพัฒนาตนเอง (ถามี) ซึ่ง

สามารถกําหนดชวงเวลา หัวขอ ในลักษณะเปนการคาดการณไวกอนได เนื่องจากเปนแผนที่กําหนด
ลวงหนา ระบุประเทศ และเวลาที่ใชในการอบรม (โดยประมาณ) สําหรับชองขอมูลอื่น สามารถเวนไวได 

เลือก           เพื่อทําการบันทึกขอมูล 
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คณะพยาบาลศาสตร ไดใหความหมายของลักษณะงานเชิงพัฒนา/วิชาการ ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในแตละระดับ ดังนี้ 
 

กลุม ลักษณะงานประจํา ชั่วโมงปฏิบัติงาน 
เลขานุการคณะ (กลุมบริหาร
จัดการระดับกลาง) 

การพัฒนาและปรับปรุงงาน  การ
เขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเองและ
พัฒนางาน    การทําวิจัย 
วิเคราะหงาน คูมือ ฯลฯ  และการ
เปนวิทยากร ที่ปรึกษา กรรมการ
วิชาชีพ 

ไมนอยกวา 7 ชม./สัปดาห 

หัวหนางาน  
(กลุมบริหารจัดการระดับตน) 

ไมนอยกวา 7 ชม./สัปดาห 

หัวหนาหนวย  
(กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ) 

ไมนอยกวา 7 ชม./สัปดาห 

ขาราชการ  และสายปฏิบัติการ 
กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ 

ไมนอยกวา 7 ชม./สัปดาห 

สายปฏิบัติการ กลุมบริการ 
และ ลูกจางประจํา 

- - 

 
 

การกรอกหัวของาน : การศึกษาดูงาน 

กรณีเลือกหัวขอ การศึกษาดูงาน ระบบจะแสดง 

 
ใหทําการบันทึก การศึกษาดูงาน เชนเดียวกันกับ หัวขอการฝกอบรม/พัฒนา  

เลือก           เพื่อทําการบันทึกขอมูล  
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การกรอกหัวของาน : การบริการชุมชน 

กรณีเลือกหัวขอ การบริการชุมชน ระบบจะแสดง 

 
ใหทําการบันทึก การบริการชุมชน เชนเดียวกันกับ หัวขอการฝกอบรม/พัฒนา  

เลือก           เพื่อทําการบันทึกขอมูล 
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การกรอกหัวของาน : อื่นๆ 

กรณีท่ีไมสามารถระบุหัวขอชัดเจนไดวาเปน การฝกอบรมฯ  ศึกษาดูงาน หรือ การบริการชุมชน 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากยังไมสามารถระบุรายละเอียดได ใหทําการเลือกหัวขอ อื่นๆ ระบบจะแสดง 

 

ใหทําการกรอกภาระงาน เชนเดียวกันกับ งานประจํา 

เลือก           เพื่อทําการบันทึกขอมูล 

กรณีท่ีมีการกรอกภาระงานไวแลว หรือดึงขอมูลมา สามารถเขาไปทําการแกไขไดโดยเลือก  
ในรายการที่ตองการเขาไปแกไข เพิ่มเติม ระบบจะแสดงหนาจอ เชนเดียวกันกับการเพ่ิมภาระงาน ใหเขา
ไปทําการแกไข เปลี่ยนแปลง จากนั้น เลือก          เพื่อทําการบันทึก 

 

กรณีท่ีตองการลบรายการ ใหเลือก          ระบบจะทําการลบขอมูลรายการนั้นๆ ที่เลือก 

ทานสามารถเปลี่ยนแปลงลําดับของภาระงานไดโดยเลือก         เพื่อเลื่อนหัวขอดังกลาวขึ้นไป 
หรือเลือก         เพื่อเลื่อนหัวขอดังกลาวลงมาทีละลําดับ    
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การกรอกภาระงานพิเศษอื่นๆ 

เลือกหัวขอ “งานพิเศษอื่นๆ” 

เลือก                                 เพื่อทําการกรอก TOR งานพิเศษอื่นๆ ระบบจะแสดง 

 
ทําการกรอกภาระงาน จากนั้นกด          เพื่อทําการบันทึกภาระงาน 

กรณีท่ีมีการกรอกภาระงานไวแลว หรือดึงขอมูลมา สามารถเขาไปทําการแกไขไดโดยเลือก  
ในรายการที่ตองการเขาไปแกไข เพิ่มเติม ระบบจะแสดงหนาจอ เชนเดียวกันกับการเพ่ิมภาระงาน ใหเขา
ไปทําการแกไข เปลี่ยนแปลง จากนั้น เลือก          เพื่อทําการบันทึก 

  
กรณีท่ีตองการลบรายการ ใหเลือก          ระบบจะทําการลบขอมูลรายการนั้นๆ ที่เลือก 

ทานสามารถเปลี่ยนแปลงลําดับของภาระงานไดโดยเลือก         เพื่อเลื่อนหัวขอดังกลาวขึ้นไป 
หรือเลือก         เพื่อเลื่อนหัวขอดังกลาวลงมาทีละลําดับ   
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คณะพยาบาลศาสตร ไดใหความหมายของลักษณะงานพิเศษอื่นๆ ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในแตละระดับ ดังนี้ 
 

กลุม ลักษณะงานพิเศษอื่นๆ ชั่วโมงปฏิบัติงาน 
เลขานุการคณะ (กลุม
บริหารจัดการระดับกลาง) 

การเขารวมกิจกรรมทั้งในและนอกคณะฯ 
การเปนกรรมการตาง ๆ ทั้งในและนอก

คณะฯ 
เทากับ 4 ช.ม. หรือนอย
กวา (เพิ่มใหครบ 35 ช.ม. 
หรือมากกวา ) 

หัวหนางาน (กลุมบริหาร
จัดการระดับตน) 
หัวหนาหนวย (กลุม
ปฏิบัติการและวิชาชีพ) 
ขาราชการ  และ 
สายปฏิบัติการ กลุม

ปฏิบัติการและวิชาชีพ 
สายปฏิบัติการ กลุมบริการ 

และ ลูกจางประจํา 
การเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษา

ดูงานเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
การเขารวมกิจกรรมทั้งในและนอกคณะฯ 
การเปนกรรมการตาง ๆ ทั้งในและนอก

คณะฯ 
 
 

 

7. เมื่อทําการบันทึกภาระงานครบทุกดานตามขอกําหนดแลว ใหตรวจสอบความถูกตองครบถวนของการ
บันทึก 

- กลับมายังหนาจอเริ่มตนของระบบ 

 

- เลือก การกรอกภาระงานออนไลน 

 

- เลือกแสดงภาระงาน  เลือก  

  ระบบจะแสดงขอมูลการกรอกภาระงาน ที่ดําเนินการแลวทั้งหมด 
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8. ตรวจสอบความถูกตองครบถวนอีกครั้ง ทําการกลับไปแกไขภาระงานในแตละประเภทหากมีความ
ตองการแกไข 

9. เมื่อทําการตรวจสอบจนไมมีการแกไขแลว ใหดําเนินการยืนยันภาระงาน 

- กลับไปเมนูเริ่มตนของการกรอกภาระงาน 

 

- เลือกเมนู  

 

 

- เลือก                              เปนการเสร็จสิ้นกระบวนการบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS 
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การรายงาน JA บนระบบ CMU-MIS 

 
 
 

 
 
 
 

1. เขาสูหนาจอระบบ CMU-MIS โดยพิมพ address https://mis.cmu.ac.th 
 

 

2. จากหนาจอแรกของระบบ ใสชื่อผูใชงาน และรหัสผาน และเลือก  
เพื่อเขาสูระบบ CMU-MIS 

3. หนาจอระบบ CMU-MIS รายบุคคล เลือกเมนู 
การจัดการ – ขอมูลสวนบุคคล  – การกรอกภาระงานออนไลน 

 ระบบจะแสดงหนาจอเริ่มตนการกรอกภาระงานออนไลน ดังแสดง 
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4. จอภาพเริ่มตนในระบบ ชื่อสกุล ประเภทบุคลากร ตําแหนง ของตน 

- ตรวจสอบชวงเวลาที่ปฏิบัตงิาน 

- ตรวจสอบสายงาน 

- เลือกการกระทํา  

- เลือก 

จอภาพจะแสดงชื่อผูรับรอง เพื่อใหดําเนินการรายงาน JA ตอไป 

 

ขอปฏิบัตใินการรายงานผลการปฏิบัตงิาน (JA) 

1. บุคลากรทําการรายงานผลการปฏิบัติงาน (JA) โดยกรอกในระบบ CMU-MIS โดยในการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานใหกรอกรายละเอียดการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการคิดปริมาณงาน ชม./สัปดาห หรือ ชม./รอบ

การปฏิบัติงาน โดยดําเนนิการใหเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี ้

 สําหรับขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 

  - รายงาน JA รอบ 1 ใหแลวเสร็จภายใน 31 ธ.ค.  

 - รายงาน JA รอบ 2 ใหแลวเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 

 สําหรับลูกจางประจํา 

  - รายงาน JA รอบ 1 ใหแลวเสร็จภายใน 15 มี.ค.  

 - รายงาน JA รอบ 2 ใหแลวเสร็จภายใน 15 ก.ย.  

     สําหรับพนักงานสวนงาน มกีารรายงาน JA ครัง้เดียว คือ ภายในวันท่ี 30 มิ.ย. 

2. บุคลากรสรุปผลการปฏิบัติงาน และกรอกภาระงานเพิ่มเติมท่ีไดปฏิบัติจริง  และระบุชื่อเรื่องการเขาประชุม

ฯ การเขารวมกิจกรรม และชื่อเรื่องวิจัย การวิเคราะหงาน  คูมือ  หรือบอรดใหความรู การเปนวิทยากร  

โดยกรอกในระบบ CMU MIS 

3.  หัวหนาหนวยตรวจสอบการกรอก JA ของบุคลากรในสังกัดใหเรียบรอยกอนการประเมิน และแจงผูกรอก 

JA ในกรณีท่ีกรอกขอมูลไมถูกตองหรือไมครบถวน 

4. หัวหนางานตรวจสอบการกรอก JA ของหัวหนาหนวยและบุคลากรในสังกัดและแจงผูกรอก JA ในกรณีที่

กรอกขอมูลไมถูกตองหรือไมครบถวน 

5. เลขานุการคณะฯ ตรวจสอบขอมูลการกรอก JA ของบุคลากรทุกคนในสํานกังานคณะพยาบาลศาสตร 
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5. เลือก  

เพื่อทําการกรอกผลการปฏิบัติงาน 

 

- ทําการเลือกหัวขอที่ตองการกรอกผลการปฏิบัติงาน 

การกรอกผลการปฏิบัติงาน งานบริหารจัดการ 

เลือกหัวขอ “งานบริหารจัดการ” ระบบจะแสดงรายการภาระงานตามที่กําหนดใน TOR ดังแสดง 

 

เลือก             รายการที่ตองการบันทึกผลการปฏิบัติงาน 
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ระบบจะแสดงขอมูล TOR ที่ไดบันทึกไว ใหทําการกรอกผลการปฏิบัติงานในชองที่กําหนด กรณีที่

ตองการใชขอมูลจาก TOR ใหเลือก          เพื่อทําการคัดลอกขอมูลมายัง JA  แลว
ทําการปรับแกไข เพิ่มเติม ตามการปฏิบัติงานจริง 

กด           เพื่อทําการบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

 

กรณีท่ีมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ที่ไมไดมีอยูใน TOR ใหเลือก  

 

ระบบจะแสดงจอภาพ ใหทําการบันทึกผลการปฏิบัติงาน เชนเดียวกันกับรายการที่มีการจัดทํา 
TOR กํากับอยู 

 

  

ชองกรอก JA 
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การกรอกผลการปฏิบัติงาน งานประจํา 

เลือกหัวขอ “งานประจํา” ระบบจะแสดงรายการภาระงานตามที่กําหนดใน TOR ดังแสดง 

 
เลือก             รายการที่ตองการบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

 
ระบบจะแสดงขอมูล TOR ที่ไดบันทึกไว ใหทําการกรอกผลการปฏิบัติงานในชองที่กําหนด กรณีที่

ตองการใชขอมูลจาก TOR ใหเลือก          เพื่อทําการคัดลอกขอมูลมายัง JA  แลว
ทําการปรับแกไข เพิ่มเติม ตามการปฏิบัติงานจริง 

กด           เพื่อทําการบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

 

กรณีท่ีมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ที่ไมไดมีอยูใน TOR ใหเลือก  

 

ระบบจะแสดงจอภาพ ใหทําการบันทึกผลการปฏิบัติงาน เชนเดียวกันกับรายการที่มีการจัดทํา 
TOR กํากับอยู 
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การกรอกผลการปฏิบัติงาน งานเชิงพัฒนา 

เลือกหัวขอ “งานเชิงพัฒนา” ระบบจะแสดงรายการภาระงานตามที่กําหนดใน TOR ดังแสดง 

 

ทําการกรอกผลการปฏิบัติงาน ไดเชนเดียวกันกับการกรอกผลการปฏิบัติงาน งานประจํา 

คณะพยาบาลศาสตร กําหนดลักษณะงานเชิงพัฒนา/วิชาการ และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไวดังนี้ 

ลักษณะกิจกรรม 
งานเชิงพัฒนา/วิชาการ 

การรายงาน JA หมายเหตุ 

เวลาปฏิบตัิงาน
จริง 

ชม. ทํางาน 
ตอสัปดาห 

การเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเอง
และพัฒนางาน 

ตามปฏิบัติ
จริง 

ตามปฏิบัติ
จริง 

ผูดํารงตําแหนงชํานาญการ  
จะตอง ดําเนินอยางใดอยาง
หนึ่ง ดังนี้ 
1. เปนหัวหนาโครงการ  หรือ
ผูรวมโครงการวิจัย 2 ปตอ 1   
เรื่อง หรือ 
2. การวิเคราะหงาน และ/
ห รื อ ร ว ม กั บ บุ ค ค ลอื่ น ใ น
หนวยงาน 2 ปตอ 1 เรื่อง 
หรือ 
3. คูมือการปฏิบัติงาน และ/
ห รื อ ร ว ม กั บ บุ ค ค ลอื่ น ใ น
หนวยงาน 2 ปตอ 1 เรื่อง 

การพัฒนาและปรับปรุงงาน 

การทําวิจัย วิเคราะหงาน คูมือ ฯลฯ 

การจัดทําบอรดใหความรู (บุคลากร
ประจําศูนยเด็กเล็ก) 

วิ ท ย า ก ร บ ร ร ย า ย / วิ ท ย า ก ร
ปฏิบัติการ(แนบหนังสือเชิญเปน
วิทยากร) 

ที่ปรึกษา กรรมการวิชาชีพ 
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การกรอกผลการปฏิบัติงาน งานพิเศษอื่นๆ 

เลือกหัวขอ “งานพิเศษอื่นๆ” ระบบจะแสดงรายการภาระงานตามที่กําหนดใน TOR ดังแสดง 

 
ทําการกรอกผลการปฏิบัติงาน ไดเชนเดียวกันกับการกรอกผลการปฏิบัติงาน งานประจํา 

  
6. เมื่อทําการบันทึกผลการปฏิบัติงานครบทุกดานตามขอกําหนดแลว ใหตรวจสอบความถูกตองครบถวน

ของการบันทึก 

- กลับมายังหนาจอเริ่มตนของระบบ 

 

- เลือก การกรอกภาระงานออนไลน 

 

- เลือกแสดงผลการปฏิบัติงาน  เลือก  

  ระบบจะแสดงขอมูลการกรอกผลการปฏิบัติงาน ที่ดําเนินการแลวทั้งหมด 
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7. ตรวจสอบความถูกตองครบถวนอีกครั้ง ทําการกลับไปแกไข ผลการปฏิบัติงาน ในแตละประเภทหากมี
ความตองการแกไข เปนการเสร็จสิ้นการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 


