
แบบก่าหนดภาระงานขั้นต ่าของพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวชิาการ (อาจารย์) และสายบริหารวิชาการ 

ชื่อผู้รับการประเมิน ...........................................................................................ต าแหน่ง/ระดับ................................................................................. 

สังกัด......................................................................................................................................................................................................................... 

1. ภาระงานสอน  (ไม่นอ้ยกว่า  15 ชั่วโมงท างานต่อสัปดาห์)  
ภาระงาน จ านวนนักศึกษา จ านวนวิชา/เร่ือง ระดับการศึกษา ช่ังโมงท างานต่อสัปดาห์ สัดส่วน(%) ผลการปฏิบัติงานจริง 

1.1 ภาระงานสอนนักศึกษาโดยตรง (บรรยาย)       
1.2 ภาระงานสอนนักศึกษาโดยตรง (ปฏิบัติ)       
1.3 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/์ปัญหาพิเศษ/       

การคน้คว้าอิสระ       
1.4 ...............................................................       

รวม       
ภาระงานภาคปฏิบัติ  ได้แก่  การปฏิบัติงาน (Lab) การสอนผู้ปว่ยนอกและผูป้ว่ยใน การสอนผา่ตัด การสอนขา้งเคยีง เป็นต้น และหากมีรายละเอียดอื่น ๆ  เพิ่มเติม  ขอให้จัดท า

เป็นเอกสารได้ 

2. ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น  (ไม่น้อยกว่า  4 ชั่วโมงท างานต่อสัปดาห์) 
ภาระงาน จ านวน ระยะเวลาโครงการ ช่ังโมงท างานต่อสัปดาห์ สัดส่วน(%) ผลการปฏิบัติงานจริง 

2.1 งานวิจัย      

- งบประมาณงานวิจัย      

- การคดิภาระงาน ตีพิมพ์ งานสร้างสรรค ์บทความทาง

วิชาการ 

     

2.2 งานวิชาการอื่น      

รวม      

3. ภาระงานบริการวชิาการ งานพัฒนานักศึกษา และงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  (ไม่นอ้ยกว่า  4 ชั่วโมงท างานต่อสัปดาห์) 
ภาระงาน จ านวนนักศึกษา ช่ังโมงท างานต่อสัปดาห์ สัดส่วน(%) ผลการปฏิบัติงานจริง 

3.1 งานบริการวิชาการ     

- วิทยากรบรรยาย/ปฏิบัติ     

- การตรวจวินิจฉัยพรอ้มค าแนะน าปรึกษา     

3.2 งานพัฒนานักศึกษา     

- อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ/ชมรมนักศึกษา     

- ที่ปรึกษาท่ัวไปและแนะน านักศึกษาด้านการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี     

และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     

- ที่ปรึกษาและแนะน าโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรระยะสั้นของนักศึกษา     

และองค์การนักศึกษา     

- ร่วมกิจกรรมชมรมและโครงการพัฒนานักศึกษาของคณะ     

- เป็นผู้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา     

3.3 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     

รวม     

4. ภาระงานอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับพนัธกิจของมหาวทิยาลัย และประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบคุคลให้ด ารงต าแหน่ง 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
ภาระงาน ช่ังโมงท างานต่อสัปดาห์ สัดส่วน(%) ผลการปฏิบัติงานจริง 

งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย    

5. ภาระงานบริหาร 

ภาระงาน ช่ังโมงท างานต่อสัปดาห์ สัดส่วน(%) ผลการปฏิบัติงานจริง 

งานบริหาร  (ส าหรับสายบริหารวิชาการ)   

 
   

- ผูด้ ารงต าแหน่งบริหารตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
 

รวมชั วโมงท่างานทั้งหมด  ชั วโมงท่างานต่อสัปดาห์ 

หมายเหตุ  ทัง้นีภ้าระงานขัน้ต่ ารวมทัง้  4  ข้อ  ต้องไม่น้อยกว่า  35 ช่ัวโมง/สัปดาห์  โดยสามารถก าหนดให้น าเอาช่ัวโมงการท างานของภาระงานขั้นต่ าตามข้อ  4  ไปเพิ่มในภาระ

งานขัน้ต่ าตามข้อ  1-3  ได้ตามความเหมาะสมโดยให้เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนงาน  โดยการเสนอแนะของหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส านักวิชา  เป็นผู้พิจารณาอนุมัติในการจัดท า

ขอ้ตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน  (Term of Reference : TOR)  เป็นราย ๆ ไป   

 

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

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



แบบก่าหนดภาระงานขั้นต า่ของพนักงานมหาวทิยาลัย  สายวิชาการ (นักวิจัย) 

ชื่อผู้รับการประเมิน ...........................................................................ต าแหนง่/ระดับ............................................................ 

สังกัด................................................................................................................................................................................... 

1. ภาระงานวิจัย  (ไมน่อ้ยกว่า  24 ช่ัวโมงท างานต่อสัปดาห์)  
ภาระงาน จ านวน ระยะเวลาโครงการ ช่ังโมงท างานต่อสัปดาห์ สัดส่วน(%) ผลการปฏิบัติงานจริง 

1.1 งบประมาณ      
1.2  จ านวนโครงการ      
1.3 หัวหน้าโครงการ      
1.4 ผู้ร่วมวิจัย      
1.5 การน าเสนอ/ตีพิมพ์ผลงานวิจัย บทความวิชาการ      

1.5.1 ในวารสารมีระบบฐานขอ้มูล      
1.5.2 ในอื่น ๆ ที่ไม่มีระบบฐานขอ้มูล      

รวม      
2. ภาระงานวิชาการอ่ืน   

ภาระงาน จ านวน

นักศึกษา 

จ านวนวิชา/

เร่ือง 

ระดับ

การศึกษา 

ช่ังโมงท างานต่อ

สัปดาห์ 

สัดส่วน(%) ผลการปฏิบัติงานจริง 

2.1 ภาระงานสอนนักศึกษาโดยตรง (บรรยาย)       
2.2 ภาระงานสอนนักศึกษาโดยตรง (ปฏิบัติ)       
2.3 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/์ปัญหาพิเศษ/การคน้คว้า

อิสระ 

      

2.4 ...............................................................................       

รวม       

3. ภาระงานบริการวิชาการ  
ภาระงาน ช่ังโมงท างานต่อสัปดาห์ สัดส่วน(%) ผลการปฏิบัติงานจริง 

3.1 วิทยากรในโครงการบริการวิชาการ  (บรรยาย/ปฏิบัติ)     
3.2 ...........................................................................................................    

รวม    

4. ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ภาระงาน ช่ังโมงท างานต่อสัปดาห์ สัดส่วน(%) ผลการปฏิบัติงานจริง 

4.1 เขา้ร่วมกิจกรรมประจ าปีของมหาวิทยาลัย 

4.2...................................................................................... 
   

รวม    
5. ภาระงานอื่น ๆ 

ภาระงาน ช่ังโมงท างานต่อสัปดาห์ สัดส่วน(%) ผลการปฏิบัติงานจริง 

5.1 งานให้ค าแนะน าปรึกษาอาจารย์ (Mentor) 

4.2...................................................................................... 
   

รวม    
 

รวมชั วโมงท่างานทั้งหมด  ชั วโมงท่างานต่อสัปดาห์ 

 

หมายเหตุ  ชั วโมงการท่างานส่วนที เหลอืให้ส่วนงานพิจารณามอบหมายให้ครบ 35 ชั วโมงท่างานต่อสัปดาห์ 

 

 

 

 



แบบก่าหนดภาระงานขั้นต า่ของพนักงานมหาวทิยาลัย  สายปฏิบัติการ  (กลุ่มบรหิารจัดการระดับสงู) 

ชื่อผู้รับการประเมิน ...........................................................................ต าแหน่ง/ระดับ............................................................ 

สังกัด................................................................................................................................................................................... 

1. ภาระงานบริหารจัดการ  (ไมน่อ้ยกว่า  28 ช่ัวโมงท างานต่อสัปดาห์)  

ภาระงาน ชั งโมงท่างานต่อ

สัปดาห์ 

ผลการปฏิบัตงิานจริง 

ภาระงานที ได้ปฏิบัต ิ ชั งโมงท่างานต่อสัปดาห์ 

งานตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่    
.................................................................................................    
.................................................................................................    

รวม    
 

2. ภาระงานเชงิพัฒนา 

ภาระงาน ชั งโมงท่างานต่อ

สัปดาห์ 

ผลการปฏิบัตงิานจริง 

ภาระงานที ได้ปฏิบัต ิ ชั งโมงท่างานต่อสัปดาห์ 

งานลักษณะอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนางาน    
.................................................................................................    
.................................................................................................    

รวม    
 

3. ภาระงานการก าหนดยุทธศาสตร์ขององคก์ร  

ภาระงาน ชั งโมงท่างานต่อ

สัปดาห์ 

ผลการปฏิบัตงิานจริง 

ภาระงานที ได้ปฏิบัต ิ ชั งโมงท่างานต่อสัปดาห์ 

แนวทางหรอืวิธีปฏบัิตงิานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ของมหาวิทาลัย 

   

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

.................................................................................................    
รวม    

 

รวมชั วโมงท่างานทั้งหมด  ชั วโมงท่างานต่อสัปดาห์ 

 

หมายเหตุ ผู้บังคับบัญชาต้องมอบหมายงานให้ไม่น้อยกว่า  35 ชั วโมงท่างานต่อสัปดาห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบก่าหนดภาระงานขั้นต า่ของพนักงานมหาวทิยาลัย  สายปฏิบัติการ (กลุ่มบรหิารจัดการระดับกลาง) 

ชื่อผู้รับการประเมิน ...........................................................................ต าแหนง่/ระดับ............................................................ 

สังกัด................................................................................................................................................................................... 

1. ภาระงานบริหารจัดการ  (ไมน่อ้ยกว่า  24 ชั่วโมงท างานตอ่สัปดาห์)  

ภาระงาน ชั งโมงท่างานต่อ

สัปดาห์ 

ผลการปฏิบัตงิานจริง 

ภาระงานที ได้ปฏิบัต ิ ชั งโมงท่างานต่อสัปดาห์ 

งานตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่    
.................................................................................................    
.................................................................................................    

รวม    
 

2. ภาระงานเชงิพัฒนา 

ภาระงาน ชั งโมงท่างานต่อ

สัปดาห์ 

ผลการปฏิบัตงิานจริง 

ภาระงานที ได้ปฏิบัต ิ ชั งโมงท่างานต่อสัปดาห์ 

งานลักษณะอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนางาน    
.................................................................................................    
.................................................................................................    

รวม    
 

3. ภาระงานประจ าและงานพเิศษอื่น ๆ   

ภาระงาน ชั งโมงท่างานต่อ

สัปดาห์ 

ผลการปฏิบัตงิานจริง 

ภาระงานที ได้ปฏิบัต ิ ชั งโมงท่างานต่อสัปดาห์ 

งานพเิศษอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย    
.................................................................................................    
.................................................................................................    

รวม    
 

รวมชั วโมงท่างานทั้งหมด  ชั วโมงท่างานต่อสัปดาห์ 

 

หมายเหตุ ผู้บังคับบัญชาต้องมอบหมายงานให้ไม่น้อยกว่า  35 ชั วโมงท่างานต่อสัปดาห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบก่าหนดภาระงานขั้นต า่ของพนักงานมหาวทิยาลัย  สายปฏิบัติการ (กลุ่มบรหิารจัดการระดับต้น) 

ชื่อผู้รับการประเมิน ...........................................................................ต าแหน่ง/ระดับ............................................................ 

สังกัด................................................................................................................................................................................... 

1. ภาระงานบริหารจัดการ  (ไมน่อ้ยกว่า  14 ชั่วโมงท างานตอ่สัปดาห์)  

ภาระงาน ชั งโมงท่างานต่อ

สัปดาห์ 

ผลการปฏิบัตงิานจริง 

ภาระงานที ได้ปฏิบัต ิ ชั งโมงท่างานต่อสัปดาห์ 

งานตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่    
.................................................................................................    
.................................................................................................    

รวม    
 

2. ภาระงานประจ า  (ไม่นอ้ยกวา่  10 ชั่วโมงท างานตอ่สัปดาห์) 

ภาระงาน ชั งโมงท่างานต่อ

สัปดาห์ 

ผลการปฏิบัตงิานจริง 

ภาระงานที ได้ปฏิบัต ิ ชั งโมงท่างานต่อสัปดาห์ 

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

.................................................................................................    
รวม    

 

3. ภาระงานเชิงพัฒนา  (ไมน่อ้ยกวา่  7 ชั่วโมงท างานต่อสัปดาห์) 

ภาระงาน ชั งโมงท่างานต่อ

สัปดาห์ 

ผลการปฏิบัตงิานจริง 

ภาระงานที ได้ปฏิบัต ิ ชั งโมงท่างานต่อสัปดาห์ 

งานลักษณะอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนางาน    
.................................................................................................    

รวม    
 

4. งานพเิศษอื่น ๆ   

ภาระงาน ชั งโมงท่างานต่อ

สัปดาห์ 

ผลการปฏิบัตงิานจริง 

ภาระงานที ได้ปฏิบัต ิ ชั งโมงท่างานต่อสัปดาห์ 

งานพเิศษอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย    
.................................................................................................    
.................................................................................................    

รวม    
 

รวมชั วโมงท่างานทั้งหมด  ชั วโมงท่างานต่อสัปดาห์ 

 

หมายเหตุ ผู้บังคับบัญชาต้องมอบหมายงานให้ไม่น้อยกว่า  35 ชั วโมงท่างานต่อสัปดาห์ 

 

 

 

 

 



แบบก่าหนดภาระงานขั้นต า่ของพนักงานมหาวทิยาลัย  สายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัตกิารและวิชาชพี) 

ชื่อผู้รับการประเมิน ...........................................................................ต าแหน่ง/ระดับ............................................................ 

สังกัด................................................................................................................................................................................... 

1. ภาระงานประจ า  (ไม่นอ้ยกวา่  24 ช่ัวโมงท างานตอ่สัปดาห)์  

ภาระงาน ชั งโมงท่างานต่อ

สัปดาห์ 

ผลการปฏิบัตงิานจริง 

ภาระงานที ได้ปฏิบัต ิ ชั งโมงท่างานต่อสัปดาห์ 

งานตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่    
.................................................................................................    
.................................................................................................    

รวม    
 

2. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ  

ภาระงาน ชั งโมงท่างานต่อ

สัปดาห์ 

ผลการปฏิบัตงิานจริง 

ภาระงานที ได้ปฏิบัต ิ ชั งโมงท่างานต่อสัปดาห์ 

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

.................................................................................................    
รวม    

 

3. ภาระงานเชิงพัฒนา  (ไมน่อ้ยกว่า  7 ชั่วโมงท างานต่อสัปดาห์) 

ภาระงาน ชั งโมงท่างานต่อ

สัปดาห์ 

ผลการปฏิบัตงิานจริง 

ภาระงานที ได้ปฏิบัต ิ ชั งโมงท่างานต่อสัปดาห์ 

งานลักษณะอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนางาน    
.................................................................................................    

รวม    
 

รวมชั วโมงท่างานทั้งหมด  ชั วโมงท่างานต่อสัปดาห์ 

 

หมายเหตุ ผู้บังคับบัญชาต้องมอบหมายงานให้ไม่น้อยกว่า  35 ชั วโมงท่างานต่อสัปดาห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบก่าหนดภาระงานขั้นต า่ของพนักงานมหาวทิยาลัย  สายปฏิบัติการ (กลุ่มบรกิาร) 

ชื่อผู้รับการประเมิน ...........................................................................ต าแหน่ง/ระดับ............................................................ 

สังกัด................................................................................................................................................................................... 

1. ภาระงานประจ า  (ไม่นอ้ยกวา่  31 ชั่วโมงท างานต่อสัปดาห)์  

ภาระงาน ชั งโมงท่างานต่อ

สัปดาห์ 

ผลการปฏิบัตงิานจริง 

ภาระงานที ได้ปฏิบัต ิ ชั งโมงท่างานต่อสัปดาห์ 

งานตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่    
.................................................................................................    
.................................................................................................    

รวม    
 

2. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายอ่ืน ๆ 

ภาระงาน ชั งโมงท่างานต่อ

สัปดาห์ 

ผลการปฏิบัตงิานจริง 

ภาระงานที ได้ปฏิบัต ิ ชั งโมงท่างานต่อสัปดาห์ 

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

.................................................................................................    
รวม    

 

รวมชั วโมงท่างานทั้งหมด  ชั วโมงท่างานต่อสัปดาห์ 

 

หมายเหตุ ผู้บังคับบัญชาต้องมอบหมายงานให้ไม่น้อยกว่า  35 ชั วโมงท่างานต่อสัปดาห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 


