
 
รายงานการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

เรื่อง “แนวทางปฏิบัติการกรอกภาระงานและผลการปฏบิัติงานแบบออนไลน์”  
วันที่ 11 งุมภำพันธ์ 2559 เวลำ 13.00-16.00 น.  

ณ ห้อาอินทนิล ส ำนังบริงำรวชิำงำร มหำวิทยำลัยเชียาใหม่  
  

 
 
สรุปสาระส าคัญจากการเข้าร่วมประชุม 
 

ด้วยสภำมหำวิทยำลัยมีมติให้มีงำรปรับระบบงำรประเมินผลงำรปฏิบัติาำนขอาพนังาำนมหำวิทยำลัยประจ ำให้
เป็นระบบเดียวงันงับขอาข้ำรำชงำร เพื่อควำมเสมอภำคและให้มีงำรขึ้นเาินเดือนปีาบประมำณละ 2 ครั้า คือ ในวันที่ 1 
เมษำยน และวันที่ 1 ตุลำคม ขอาทุงปี โดยให้เริ่มตั้าแต่ปีาบประมำณ 2559 เป็นต้นไป โดยมีรำยละเอียดดัานี้ 

 
1. งำรขึ้นเาินเดือนคร้ัาที่ 1 (วันที่ 1 เมษำยน 2559)  

1.1 ให้พนังาำนมหำวิทยำลัยประจ ำทุงคนน ำผลงำรปฏิบัติาำนที่ได้งรองไว้แล้วตำม TOR ตั้าแต่วันที่ 1 งรงฎำคม ถึา
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 น ำมำงรองเป็น JA  ในระบบ CMU-MIS โดยให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 29 งุมภำพันธ์ 
2559  

1.2 ส ำหรับงำรประเมินครั้าที่ 1 ประจ ำปีาบประมำณ พ.ศ.2559 มหำวิทยำลัยไม่สำมำรถขึ้นเาินเดือนให้พนังาำน
มหำวิทยำลัยประจ ำ ในวันที่ 1 เมษำยน 2559 ได้ เนื่อาด้วยขัดต่องฎหมำย (เฉพำะในปีาบประมำณนี้เท่ำนั้น) แต่
ให้มีงำรด ำเนินงำรประเมินผลปฏิบัติาำนเพื่อน ำไปพิจำรณำขึ้นเาินเดือนในครั้าที่ 2 ทั้านี้ ในปีาบประมำณ พ.ศ.
2560 ระบบงำรขึ้นเาินเดือนจะปรับเป็น 2 คร้ัาตำมที่มหำวิทยำลัยระบุไว้ข้ำาต้น 
 

2. งำรขึ้นเาินเดือนคร้ัาที่ 2 (วันที่ 1 ตุลำคม 2559)  
2.1 ให้พนังาำนมหำวิทยำลัยทุงคนงรอง TOR ตั้าแต่วันที่ 1 มงรำคม 2559 ถึาวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 ในระบบ 

CMU-MIS โดยให้ผู้รับรองตรวจทานและยืนยันในระบบให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้  
หากไม่ได้รับการยืนยันในระบบ จะไม่มีสิทธิ์ในการขึ้นเงินเดือน  
 

3. มหำวิทยำลัยปรับให้มีงำรยืนยันงำรงรองภำระาำน (TOR) และผลงำรปฏิบัติาำน (JA) โดยผู้รับรอายืนยันในระบบ 
CMU-MIS ทั้านี้ ให้เร่ิมตั้าแต่งำรประเมินขึ้นเาินเดือนคร้ัาที่ 2 ขอาปีาบประมำณ พ.ศ.2559 เป็นต้นไป 

ผู้ถูงประเมิน ผู้รับรอา 
พนังาำนมหำวิทยำลัยสำยวชิำงำร  
(ด ำราต ำแหนา่ผูบ้ริหำรขอาส่วนาำน) 

คณบด ี

พนังาำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำงำร (คณำจำรย์) คณบด ี
พนังาำนมหำวิทยำลัยสำยปฏิบัติงำร 
(ด ำราต ำแหน่าหัวหน้ำาำน) 

เลขำนุงำรคณะ 

พนังาำนมหำวิทยำลัยสำยปฏิบัติงำร หัวหน้ำาำน/หัวหน้ำภำควิชำ 
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วิสัยทัศน์ส ำนังาำนคณะฯ “มุ่าเน้นงำรให้บริงำรท่ีมีคุณภำพ ท ำาำนเป็นทีม เพื่อสนับสนุนพันธงิจทุงด้ำนขอาคณะอุตสำหงรรมเงษตร มหำวิทยำลัยเชียาใหม่” 
 

4. งำรชี้แจารำยละเอียดขอางำรงรอง TOR 
TOR ของคณาจารย ์(ทั้าหมดไม่น้อยงว่ำ 35 ชั่วโมา/สัปดำห์) 

ประงำศเดิม ข้อบัาคับปี 2559 
าำนสอน ไม่น้อยงว่ำ 18 ชั่วโมา าำนสอน ไม่น้อยงว่ำ 15 ชั่วโมา 
าำนพัฒนำนังศึงษำ ไม่น้อยงว่ำ 0.5 ชั่วโมา าำนวิจัยและาำนวิชำงำรอื่นๆ ไม่น้อยงว่ำ 4 ชั่วโมา 
าำนบริงำรวิชำงำร ไม่น้อยงว่ำ 2 ชั่วโมา าำนบริงำรวิชำงำร พัฒนำนังศึงษำ ท ำนุบ ำรุาวัฒนธรรม 

ไม่น้อยงว่ำ 4 ชั่วโมา 
าำนวิจัย ไม่น้อยงว่ำ 5 ชั่วโมา าำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย 
าำนบริหำรและรำยละเอียดอื่นๆ  

ทั้านี้ ในงรณีที่คณำจำรย์มีภำระาำนสอนในแต่ละภำคงำรศึงษำไม่เท่ำงัน และในบำาภำคงำรศึงษำจ ำนวน
ชั่วโมาสอนไม่ถึา 15 ชั่วโมา ให้ด ำเนินงำรงรอง TOR ในครั้าที่ 1 และครั้าที่ 2 เพื่อให้เห็นภำพรวมทั้าปี และงรอง JA ตำม
ควำมเป็นจริา ซึ่าผลประเมินาำนสอนจะเป็นไปตำมนั้น (ตัวอย่ำาเช่น มีภำระาำนสอนในภำคงำรศึงษำที่ 2 มำงงว่ำภำค
งำรศึงษำที่ 1 ดัานั้นผลประเมินในส่วนขอาาำนสอนในภำคงำรศึงษำที่ 2 จะมำงงว่ำภำคงำรศึงษำที่ 1) 

TOR ของสายปฏิบัติการ (ทั้าหมดไม่น้อยงว่ำ 35 ชั่วโมา/สัปดำห์) 
ทั่วไป บริงำร 

าำนประจ ำ ไม่น้อยงว่ำ 24 ชั่วโมา าำนประจ ำ ไม่น้อยงว่ำ 31 ชั่วโมา 
าำนบริงำรวิชำงำร ไม่น้อยงว่ำ 7 ชั่วโมา าำนพิเศษอื่นๆ 
าำนพิเศษอื่นๆ  
  

5. ช่วาเวลำงำรงรอง TOR ในระบบ CMU-MIS 
พนังาำนมหำวิทยำลัย ช่วาที่ 1 ช่วาที่ 2 

คณำจำรย์ประจ ำ 2 เดือน (1 ง.ค. – 31 ส.ค.) 1 เดือน (1 ม.ค. – 31 ม.ค.) 
นังวิจัย 2 เดือน (1 ง.ค. – 31 ส.ค.) 1 เดือน (1 ม.ค. – 31 ม.ค.) 
ปฏิบัติงำรประจ ำ 1 เดือน (1 ง.ค. – 31 ง.ค.) 1 เดือน (1 ม.ค. – 31 ม.ค.) 
พนังาำนชั่วครำว 

- วิชำงำร 
 

2 เดือน (1 ง.ค. – 31 ส.ค.) 
 

1 เดือน (1 ม.ค. – 31 ม.ค.) 

- ปฏิบัติงำร 
(ประเมิน 1 คร้ัา/ปีาบประมำณ) 

 1 เดือน (1 ง.ค. – 31 ง.ค.) 
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6. งำรงรอง TOR ขอาปีาบประมำณ 2560 
2559 2560 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
TOR 1,2 
วิชำงำร,  
นังวิจัย 

              
              
              

TOR 
1

ปฏิบัต ิ
งำร 

               
               
               

 
งรอง JA 1 ประเมิน JA 1 

ขึ้น 
เาิน 

เดือน 

      

      TOR 
2 

         

       
งรอง JA 2 ประเมิน JA 2 

ขึ้น 
เาิน 

เดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 
ปัญหำด้ำนข้อมูล                      43117 
ปัญหำด้ำนเทคนิค                     43832 
ปัญหำ log in เข้ำ MIS ไม่ได้        43827 


