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เกณฑ์การคิดภาระงาน และความหมายของลกัษณะงาน 
ในการจัดทําขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงาน (TOR) และการรายงานภาระงานที่ปฏิบัติแลว (JA) 

ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประจำปีงบประมาณ 2561-2562 

เกณฑ์การคิดภาระงาน 
ประเภทบุคลากร ภาระงาน (ชั่วโมง/สัปดาห์) 

งานบริหาร งานประจำ งานเชิงพัฒนา งานพิเศษอื่นๆ 
ข้าราชการ 
     หัวหน้างาน 
     ปฏิบัติงาน 

 
≥14 

-  

 
≥10 
≥24 

 
≥7 
 

 
≥4 
≥4 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
     เลขานุการคณะฯ 
     หัวหน้างาน 
     หัวหน้าหน่วย 
     ปฏิบัติงาน 
     บรกิาร 

 
≥24 
≥14 
≥10 

- 
- 

 
- 

≥10 
≥14 
≥24 
≥31 

 
≥7 
≥7 
≥7 
≥7 
- 

 
≥4 
≥4 
≥4 
≥4 
≥4 

ลูกจ้างประจำ - ≥31 - ≥4 

ความหมายของลักษณะงานบริหารจัดการของบุคลากรสายสนับสนุน ในแต่ละระดับ  
กลุ่ม ลักษณะงานบริหาร ปฏิบัติงาน  

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
เลขานุการคณะ 
(กลุ่มบริหาร
จัดการ
ระดับกลาง) 

การบริหารงาน  
- การนำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะฯ ไปจัดทำแผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) ของสำนักงานคณะฯ ร่วมกับหัวหน้างาน 
- ออกแบบระบบการทำงานของสำนักงานคณะฯ ร่วมกับหัวหน้างาน 

เพ่ือให้การดำเนินงานของคณะฯ มีประสิทธิภาพ 
- กำกับดูแลและตรวจสอบให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนฯ อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
- เป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างคณะฯ กับบุคลากรสายสนับสนุน 
- กำกับติดตามตัวชี้วัด (KPI)/งานพัฒนา/ชิ้นงานของหัวหน้างานตาม

ข้อตกลงใน TOR  
- เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ 
 

≥24 
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กลุ่ม ลักษณะงานบริหาร ปฏิบัติงาน  
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

การบริหารบุคคล  
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน/การให้คำปรึกษา/การแก้ไขปัญหา  
งานอื่น ๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย 

หัวหน้างาน 
(กลุ่มบริหาร
จัดการ 
ระดับต้น) 

การบริหารงาน  
- ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสำนักงานคณะฯ  
- จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) ของคณะฯ และสำนักงานคณะฯ โดยกำหนดตัวชี้วัด 
รอบเวลากำกับติดตาม และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน   

- กำกับดูแลและตรวจสอบให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- เป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างคณะฯ กับบุคลากรสายสนับสนุนในงาน 
- ออกแบบระบบการทำงานของงานร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 

เลขานุการคณะฯ และหัวหน้าหน่วย เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน
ของคณะฯ ใหม้ีประสิทธิภาพ 

- กำกับติดตามตัวชี้วัด (KPI)/งานพัฒนา/ชิ้นงานของบุคลากรที่ดูแลตาม
ข้อตกลงใน TOR  

การบริหารบุคคล 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน/การให้คำปรึกษา/การแก้ไขปัญหา/การ

นิเทศงาน  

≥14 

หัวหน้าหน่วย 
(กลุ่มปฏิบัติการ
และวิชาชีพ) 

การบริหารงาน 
- ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ

การ (Action Plan) ของคณะฯ และสำนักงานคณะฯ โดยกำหนด
ตัวชี้วัด รอบเวลากำกับติดตาม และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน   

- ร่วมกำกับดูแลและตรวจสอบให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนฯ อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- เป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างงาน กับบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วย 
- ร่วมออกแบบระบบการทำงานของงานร่วมกับหัวหน้างาน เพ่ือ

สนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
- ร่วมกำกับติดตามตัวชี้วัด (KPI)/งานพัฒนา/ชิ้นงาน ของบุคลากรใน

ความดูแลตามข้อตกลงใน TOR  
การบริหารบุคคล 
- ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงาน/ร่วมให้คำปรึกษา/ 

ร่วมแก้ไขปัญหา/ร่วมนิเทศงาน  

≥10 
(บันทึกใน 

งานประจำ) 
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ความหมายของลักษณะงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุน ในแตล่ะระดับ  
กลุ่ม ลักษณะงานประจำ ปฏิบัติงาน  

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
เลขานุการคณะ 
(กลุ่มบริหารจัดการ
ระดับกลาง) 

- - 

หัวหน้างาน 
(กลุ่มบริหารจัดการ
ระดับต้น) 

- งานตามมาตรฐานตำแหน่ง/งานประจำ  
- งานที่ได้รับมอบหมาย 

≥10 

หัวหน้าหน่วย 
(กลุ่มปฏิบัติการและ
วิชาชีพ) 

- งานตามมาตรฐานตำแหน่ง/งานประจำ  
- งานที่ได้รับมอบหมาย 

≥14 

ปฏิบัติงาน - งานตามมาตรฐานตำแหน่ง/งานประจำ  
- งานที่ได้รับมอบหมาย 

≥24 

บริการ 
ลูกจ้างประจำ 
ทดลองปฏบิัติงาน 

- งานตามมาตรฐานตำแหน่ง  
- งานที่ได้รับมอบหมาย  
- งานเชิงพัฒนา (เช่น การทำคู่มือฯ การปรับปรุงกระบวนการ) ต้อง

ระบุชิ้นงาน/ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 

≥31 

ความหมายของลักษณะงานเชิงพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน ในแต่ละระดับ  
กลุ่ม ลักษณะงานเชิงพัฒนา ปฏิบัติงาน  

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
เลขานุการคณะ 
(กลุ่มบริหารจัดการ
ระดับกลาง) 

การพัฒนาขีดความสามารถ/สรรถนะรายบุคคล 
- การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาเพ่ือพัฒนางาน/ศึกษาดูงาน 
การพัฒนางาน 
- การทำวิจัย/การวิเคราะห์งาน 
- การจัดการความรู้: การจัดทำคู่มือการทำงาน การเป็น mentor/

สอนงาน 
- การพัฒนา/ปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ: ออกแบบระบบ งาน 

ออกแบบเครื่องมือ/สิ่งประดิษฐ์ที่นำมาใช้ในงาน 
การบริการวิชาการ/วิชาชีพ 
- การให้ความรู้/เป็นวิทยากร/ที่ปรึกษา/กรรมการวิชาชีพ  

≥7 

หัวหน้างาน 
(กลุ่มบริหารจัดการ
ระดับต้น) 

≥7 

หัวหน้าหน่วย 
(กลุ่มปฏิบัติการและ
วิชาชีพ) 

≥7 

ปฏิบัติงาน ≥7 
บริการ 
ลูกจ้างประจำ 
ทดลองปฏบิัติงาน 

- กำหนดในงานประจำ - 
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ความหมายของลักษณะงานพิเศษอื่นๆของบคุลากรสายสนับสนุน ในแต่ละระดับ  
กลุ่ม ลักษณะงานพิเศษอื่นๆ ปฏิบัติงาน  

ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

เลขานุการคณะ (กลุ่มบริหาร
จัดการระดับกลาง) 

-การเป็นกรรมการทั้งในและนอกคณะฯ 
-การร่วมกิจกรรมของคณะฯ/มหาวิทยาลัยฯ 

≥4 

หัวหน้างาน (กลุ่มบริหารจัดการ
ระดับต้น) 

≥4 

หัวหน้าหน่วย (กลุ่มปฏิบตัิการ
และวิชาชีพ) 

≥4 

ปฏิบัติงาน ≥4 
บริการ 
ลูกจ้างประจำ 
ทดลองปฏบิัติงาน 

-การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
-การเป็นกรรมการทั้งในและนอกคณะฯ 
-การร่วมกิจกรรมของคณะฯ/มหาวิทยาลัยฯ 

≥4 

 
หมายเหตุ:   

 ชิ้นงาน หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้ในช่วงเวลาประเมินนั้นๆ ซึ่งต้องระบุให้ชัดเจนใน TOR ผ่าน
ความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วย/งาน และเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาประเมิน จะต้องระบุความก้าวหน้า
ของความสำเร็จของช้ินงานเป็นร้อยละ โดยระบุปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข และการคาดการณ์เวลา
ความสำเร็จของช้ินงาน 

 จัดทำสรุปสาระการเรียนรู้ภายหลังเข้าร่วมกิจกรรม ระบุการนำไปใช้ในการพัฒนางาน 
และผลที่คาดว่าจะเกิดให้ชัดเจน กรณีในช่วงเวลาประเมินยังมิได้ผลจากการนำความรู้ไปใช้ชัดเจน 
ให้รายงานผลลัพธ์ในช่วงเวลาประเมินในรอบถัดไป 

การประเมินผลการปฏิบัติงานจะยึดความสำเร็จของการดำเนินงาน (ชิ้นงานตามระบุใน TOR) 
และความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถที่จำเป็น (ตามระบุใน TOR) เป็นหลัก 
 
  



5 
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การรายงาน JA  งานเชิงพัฒนา สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
กลุ่มเลขานุการคณะฯหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และปฏิบัติงาน 

เข้าสู่ระบบการกรอกผลการปฏิบัติงาน บน CMU-MIS  
 

 
เลือก  

 
 
 
 
 
 
 
 
เลือกรายการที่ต้องการบันทึกผลการปฏิบัติงาน  
กรณีที่เป็นการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 

1. ระบุวนัที่ หัวข้อ สถานที่ และผู้จัด 

2. ระบุประเภทความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 

3. สรุปสาระการเรียนรู ้

4. การนำมาใช ้

5. ผลที่คาดวา่จะได ้
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หากไม่ต้องการรวมรายการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไว้ในกรอบรายงานเดียวกัน 
อาจเนื่องจากมีรายการเข้าร่วมฯจำนวนมาก สามารถใช้การเพิ่มรายการทีละรายการได้ โดยเลือก 

 

ทำการระบุประเภทความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ สรุปสาระการเรียนรู้ การนำมาใช้ และผลที่คาดว่าจะได้
ในช่อง รายละเอียด ดังรูป 

 
 

  

  

ระบุประเภทความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 

สรุปสาระการเรียนรู ้

การนำมาใช ้

ผลที่คาดวา่จะได ้
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กรณีเป็นการพัฒนางาน (การทำวิจัย/การวิเคราะห์งาน การจัดการความรู้ การจัดทำคู่มือการทำงาน การ
พัฒนา/ปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ ออกแบบระบบงาน ออกแบบเครื่องมือ/สิ่งประดิษฐ์) 
เลือกรายการที่ต้องการบันทึก  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากไม่ได้มีการกำหนดไว้ใน TOR สามารถใช้การเพ่ิมรายการทีละรายการได้ โดยเลือก 

 
ทำการบันทึกการพัฒนางาน เช่นเดียวกันกับการบันทึกรายการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน  
  

ทำการบันทึกในช่องผลการปฏิบัตงิาน... โดย 

1. ระบุชิน้งาน  

2. ความก้าวหนา้ในการดำเนนิการ  

3. เวลาที่คาดว่าแล้วเสร็จ  

4. ผลลพัทท์ีไ่ดเ้มื่อดำเนนิการแล้วเสร็จ 
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การรายงาน JA  งานเชิงพัฒนา สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
กลุ่มบริการ/ลูกจ้างประจำ/ทดลองปฏิบัติงาน 

เข้าสู่ระบบการกรอกผลการปฏิบัติงาน บน CMU-MIS  
 
 
เลือก  

เนื่องจากการกำหนดให้รายงานการพัฒนาขีดความสามารถ/สมรรถนะรายบุคคล และรายงานการ
พัฒนางาน การรายงาน เป็นการกำหนดภายหลังจากที่บุคลากรได้จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ในรอบ
การประเมินที่ 2/2561 จึงไม่ปรากฏรายการให้แก้ไข ให้ดำเนินการดังนี้ 

เลือก  
 

 
 

  

ทำการบันทึกในช่องผลการปฏิบัตงิาน... โดย 

กรณีเป็นการเขา้ร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดงูาน ให้ระบุวันที่ หวัข้อ สถานที่ และ

ผู้จัด  ระบุประเภทความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ สรุปสาระการเรียนรู้  การนำมาใช้ และผล

ที่คาดวา่จะได ้

กรณีเป็นการทำวิจัย/วิเคราะห์งาน การจัดการความรู้ การจัดทำคู่มอื การพฒันา/

ปรับปรุงงาน การออกแบบเครื่องมอื/สิ่งประดษิฐ์ ให้ระบุชิน้งาน ความกา้วหนา้ในการ

ดำเนินการ เวลาที่คาดว่าแลว้เสร็จ และผลลพัทท์ีไ่ดเ้มื่อดำเนินการแลว้เสร็จ 
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