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รายละเอียดแนบท้ายประกาศสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคิดภาระ
งานของผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติการประจ าปี ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินจาก ๒ องค์ประกอบในสัดส่วน ดังนี้  

องค์ประกอบ ร้อยละ 
(๑) การประเมินผลงาน (Performance) เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์หรือผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน

ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานและรายงานที่ก าหนดไว้ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๘๐ 

(๒) การประเมินสมรรถนะ (Competency) เป็นการประเมินศักยภาพ คุณลักษณะ ทักษะ และหรือ
พฤติกรรมในการท างานตามรายการที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

๒๐ 

๒. การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) 
ให้ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานโดยมีองค์ประกอบของภาระงานและสัดส่วนตาม

แนวทาง ดังนี้  

ภาระงาน ร้อยละ หมายเหตุ 
งานการเรียนการสอน ๒๐-๕๐ คิดปริมาณ ๘๐% คุณภาพ ๒๐% 

- การประเมินด้านคุณภาพ คิดจากนักศึกษา ๑๐% และเพื่อนอาจารย์ ๑๐% 
-  คะแนนจากเพื่อนอาจารย์ จะมาจากการประเมินการสอนใน session ที่ผู้ถูก

ประเมินเป็นผู้เลือก (๑ ครั้ง/ภาคการศึกษา)  
- ใน session ที่มีการประเมิน ส่วนงานจะก าหนดให้อาจารย์ ๓ ท่านเข้าร่วม โดย

มี ๑ ท่านเป็นผู้ให้คะแนน 

งานวิจัย ๑๕-๕๐ คิดปริมาณ ๘๐% คุณภาพ ๒๐% 
การให้คะแนนด้านคุณภาพ ๒๐% มีแนวทางดังนี้  
- Book Chapter ภาษาอังกฤษ = ๒๐ / ภาษาไทย = ๑๐ 
- International Publication Q1 = ๒๐ / Q2 = ๑๘ / Q3 = ๑๖ / Q4 = ๑๕ 
- International Publication ไม่มี Q แต่อยู่ในฐานข้อมูลสากล = ๑๒ 
- International Publication ไม่มี Q และไม่อยู่ในฐาน = ๑๐ 
- International Proceedings = ๘ 
- National Publication tier ๑-๒ = ๑๐ 
- National Publication tier ๓-๔ = ๘ 
- National Proceedings = ๖ 
- National Publication ไม่อยู่ใน tier ใด แต่มี peer review = ๔ 

งานบริการวิชาการ ๑๐-๓๐ คิดแต่ปริมาณ ๑๐๐% 
งานท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม การกีฬา 
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

๒-๑๐ คิดแต่ปริมาณ ๑๐๐% 
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ภาระงาน ร้อยละ หมายเหตุ 
งานอ่ืน ๆ ประกอบด้วย ๑๕-๒๕ คิดแต่ปริมาณ ๑๐๐% 

- ส าหรับบุคลากรสายวิชาการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งบริหาร ให้มีงานบริหารอย่าง
น้อย 10%  

- ส าหรับบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งบริหาร ให้มีงานบริหารมากกว่า 
๒๐% ได้ ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน ๖๐% 

- งานทีไ่ด้รับมอบหมายและการ
เพิ่มพูนทักษะ และ 

๕-๑๕ 

- งานบริหาร ๑๐-๒๐ 

  กรณีผู้ประเมินไม่สามารถจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานตามสัดส่วนที่ก าหนดได้ ให้ผู้อ านวยการสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด  
  หากผู้ปฏิบัติงานผู้ใดไม่จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานตามค าวินิจฉัยชี้ขาด ให้ถือว่าไม่มีผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และจะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัยฐานขัดค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา และฐานไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน 

๓. การคิดภาระงานด้านการเรียนการสอน  

๓.๑ ภาระงานการเรียนการสอน คิดภาระงานเฉพาะงานสอนในหลักสูตรของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
และหลักสูตรในมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ 

งานการเรียนการสอน ระดับ หน่วยนับ ตัวคูณส าหรับการคิด 
ภาระงานเป็นชั่วโมงท าการ 

การสอนภาคบรรยาย* สัมมนา หรืออภิปราย ปริญญาตร ี ๑ ชั่วโมง ๓ 
บัณฑิตศึกษา ๑ ชั่วโมง ๔ 

การสอนภาคปฏิบัติการ ปริญญาตร ี ๑ ชั่วโมง ๑.๕ 
บัณฑิตศึกษา ๑ ชั่วโมง ๔ 

ออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ** ทุกระดับ ๖ ชั่วโมงต่อรายวชิา ๑ 
ผู้ประสานงานรายวิชา**    

- การท า มคอ.๓ ทุกระดับ ๖ ชั่วโมงต่อรายวชิา ๑ 
- การท า มคอ.๕ ทุกระดับ ๖ ชั่วโมงต่อรายวชิา ๑ 
- การตัดเกรด ทุกระดับ ๖ ชั่วโมงต่อรายวชิา ๑ 
- การประสานงาน ทุกระดับ ๓ ชั่วโมงต่อคร้ัง ๑ 

ที่ปรึกษานักศึกษา (นศ.≤10 คน) ในหลักสูตร
ของสถาบันฯ 

ทุกระดับ ๕๐ ชั่วโมงต่อป ี ๑ 

หมายเหตุ:  * การสอนภาคบรรยาย มีความหมายครอบคลุมการสอนทั้งแบบ face to face และแบบ online ทั้งนี้ หาก
การสอนภาคบรรยายนั้น มีบุคคลภายนอก (ไม่ใช่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล) ลงทะเบียนเรียนด้วย ให้
สามารถนับภาระงานที่ extra เช่น การตรวจงาน การตอบค าถาม/ให้ค าปรึกษา ในการบริการวิชาการได้ด้วย 

   ** หากมีภาระงานเกินที่ท าข้อตกลงไว้ สามารถน าภาระงานผู้ประสานงานรายวิชาและการออกข้อสอบ/
ตรวจข้อสอบ ไปเป็นภาระงานอ่ืนๆ ได้ 
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๓.๒ ภาระงานการควบคุมวิทยานิพนธ์ คิดเฉพาะหลักสูตรการควบคุมวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรของสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้ โดยเร่ิมนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยมหิดล มีแนวทางการคิดภาระงาน
ดังนี้ 

งานควบคุมวิทยานิพนธ์  บทบาท ตัวคูณชั่วโมงต่อ
นักศึกษา ๑ คน 

ตัวคูณสัปดาห ์ ภาระงาน 
ต่อนักศึกษาแต่ละป ี

ระดับปริญญาเอก แบบ ๑ 
(ท าวิทยานพินธ์อย่างเดียว) 

Major advisor ๕ ๓๐ ปีที่ ๑-๓ คิด ๑๐๐% 
ปีที่ ๔ คิด ๕๐% 
ปีที่ ๕ คิด ๒๕% 
ปีที่ ๖ ขึ้นไป คิด ๐% 

Co-advisor ๑.๕ ๓๐ 
ระดับปริญญาเอก แบบ ๒ Major advisor ๔ ๓๐ 

Co-advisor ๑.๕ ๓๐ 
ระดับปริญญาโทควบเอก Major advisor ๔ ๓๐ ปีที่ ๑-๔ คิด ๑๐๐% 

ปีที่ ๕ คิด ๕๐% 
ปีที่ ๖ คิด ๒๕% 
ปีที่ ๗ ขึ้นไป คิด ๐% 

Co-advisor ๑.๕ ๓๐ 

ระดับปริญญาโท Major advisor ๓ ๓๐ ปีที่ ๑-๒ คิด ๑๐๐% 
ปีที่ ๓ คิด ๕๐% 
ปีที่ ๔ คิด ๒๕% 
ปีที่ ๕ ขึ้นไป คิด ๐% 

Co-advisor ๑ ๓๐ 

หมายเหตุ: ในกรณีที่เป็นที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้ใช้ตัวคูณเหมือนที่ปรึกษาหลัก แต่คิดภาระงานได้ไม่เกิน ๑ ปี 
ตั้งแต่นักศึกษาได้มีการแสดงความจ านงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหลักสูตรฯ 

๔. การคิดภาระงานด้านวิจัย 
  ๔.๑ ผลงานวิชาการ งานที่จะน ามาค านวณภาระงานได้ จะต้องเป็นงานที่ส่วนงานหรือมหาวิทยาลัย
รับทราบอย่างเป็นทางการ โดยคิดภาระงานดังนี้ 

ผลงาน** หมายเหตุ ภาระงานต่อ
เรื่อง 

International research paper หรือ 
International review article ในฐานข้อมูล 

First author หรือ Corresponding author ๒๕%  
Co-author ๘% 

International paper ตีพิมพ์ใน Journal of 
Innovative Learning ของสถาบันฯ  

First author หรือ Corresponding author ๑๐%  
Co-author ๓% 

International proceedings ประเภท full paper 
หรือ International paper ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 

First author หรือ Corresponding author ๕%  
Co-author ๑.๗% 

National research paper หรือ National review 
article 

First author หรือ Corresponding author ๓%  
Co-author ๑% 
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ผลงาน** หมายเหตุ ภาระงานต่อ
เรื่อง 

ยื่นขอสิทธิบัตร  นับตอน submit ไปยงัมหาวิทยาลัย (นับได้ปี
เดียว) 

๕๐% 

ยื่นขออนุสิทธิบัตร  นับตอน submit ไปยงัมหาวิทยาลัย (นับได้ปี
เดียว) 

๒๕% 

ไม่ได้ตีพิมพ์ แต่ก่อให้เกิดรายได ้ นับเฉพาะปีแรก ๒๕%  
หนังสือหรือรายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ์*  ตั้งแต่ ๘๐ หน้า A๔ ขึ้นไป คิดภาระงาน

ตามที่ระบุ หากจ านวนหนา้น้อยกว่านี้ ให้คิด
ตามสัดสว่น 

 
- ภาษาอังกฤษ ๑ เล่ม (๘๐ หน้า A๔ ขึ้นไป) ๕๐% 
- ภาษาไทย ๑ เล่ม (๘๐ หน้า A๔ ขึ้นไป) ๒๕% 

Book chapter*  ตั้งแต่ ๑๕ หน้า A๔ ขึ้นไป คิดภาระงาน
ตามที่ระบุ หากจ านวนหนา้น้อยกว่านี้ ให้คิด
ตามสัดสว่น 

๒๕% 
- ภาษาอังกฤษ ๑๕ หน้า A๔ ขึ้นไป  
- ภาษาไทย ๑๕ หน้า A๔ ขึ้นไป  

Research proposal ๑ เร่ือง* (๒๐ หน้า A๔ ขึ้นไป)  
 

ยื่นแล้ว ยังไม่ได้รบัอนุมัติ ๕% 
ยื่นแล้ว ได้รับอนุมัต ิ ๑๐% 

รายงานความก้าวหน้างานวจิัย*  ๒% 

หมายเหตุ:   * กรณีที่มีผู้เขียนหลายคน ให้น าภาระงานที่ได้ต่อเรื่องมาคิดตามสัดส่วนความร่วมมือ 
  ** ผลงาน ๑ เร่ือง สามารถน ามาคิดภาระงานได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

๔.๒ ทุนวิจัย ที่จะน ามาค านวณภาระงานได้ จะต้องเป็นทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นทุน
วิจัยที่ส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยรับทราบอย่างเป็นทางการ คิดภาระงานดังนี้ 

 - ทุก ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี คิดภาระงาน ๑% ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒๕ % ต่อคน 

๕. การคิดภาระงานด้านบริการวิชาการ 
งานบริการวิชาการที่น ามาค านวณภาระงานได้ จะต้องเป็นงานที่ส่วนงานรับทราบอย่างเป็นทางการ โดยคิด

ภาระงาน ดังนี้ (หากส่วนงานไม่ได้รับทราบอย่างเป็นทางการ ไม่สามารถนับมาคิดภาระงานได้)  

รูปแบบการบริการวิชาการ ภาระงาน 
วิทยากร  

- บริการวิชาการที่สถาบันฯ เป็นผู้จัด ชั่วโมงจริง x ๓ 
- บริการวิชาการที่หน่วยงานอ่ืน เป็นผู้จัด ชั่วโมงจริง x ๑.๕ 

ผู้ช่วยวิทยากร  
- บริการวิชาการที่สถาบันฯ เป็นผู้จัด ชั่วโมงจริง x ๑.๕ 
- บริการวิชาการที่หน่วยงานอ่ืน เป็นผู้จัด 

 
ชั่วโมงจริง x ๑ 
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รูปแบบการบริการวิชาการ ภาระงาน 
Reviewer  

- วารสารระดับนานาชาติ ๓๐ ชั่วโมงต่อเรื่อง 
- วารสารระดับชาติ ๑๕ ชั่วโมงต่อเรื่อง 
- International proceedings (full paper) ๑๐ ชั่วโมงต่อเรื่อง 
- National proceedings (full paper) ๕ ชั่วโมงต่อเรื่อง 
- โครงการวิจัย/เครื่องมือวิจัย  ๕ ชั่วโมงต่อเรื่อง 
- Abstract  ๑ ชั่วโมงต่อเรื่อง 
- ผลงานที่ยื่นขอต าแหน่ง รศ. ๔๐ ชั่วโมงต่อเรื่อง 
- ผลงานที่ยื่นขอต าแหน่ง ผศ. ๒๐ ชั่วโมงต่อเรื่อง 
- ผลงานวิเคราะห์ ที่ยื่นขอต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ๒๐ ชั่วโมงต่อเรื่อง 
- คู่มือ ที่ยื่นขอต าแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุน ๑๕ ชั่วโมงต่อเรื่อง 
- หนังสือ/ต าราเรียน ภาษาอ่ืน (๔๐ หน้าขึ้นไป) ๓๐ ชั่วโมงต่อเรื่อง 
- หนังสือ/ต าราเรียน ภาษาไทย (๔๐ หน้าขั้นไป) ๑๕ ชั่วโมงต่อเรื่อง 
- วิทยานิพนธ์ ภาษาอ่ืน ๔๕ ชั่วโมงต่อเรื่อง 
- วิทยานิพนธ์ ภาษาไทย ๓๐ ชั่วโมงต่อเรื่อง 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนักศึกษานอกสถาบันฯ   
- วิทยานิพนธ์ ป.เอก ๑๕ ชั่วโมงต่อเรื่องต่อเทอม 
- วิทยานิพนธ์ ป.โท ๑๐ ชั่วโมงต่อเรื่องต่อเทอม 
- สารนิพนธ์/โครงงาน ๕ ชั่วโมงต่อเรื่องต่อเทอม 

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือโครงการอ่ืนที่มีการด าเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ เดือนขึ้นไป ๒ ชั่วโมงต่อเรื่องต่อเดือน 
อาจารย์พิเศษภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ชั่วโมงจริง x ๑ 
การเรียนการสอนออนไลน์ ที่นอกเหนือจากรายวิชาในหลักสูตรของสถาบันฯ ชั่วโมงจริง x ๒ 
การนิเทศการสอนรายวชิาในหลักสูตรของสถาบนัฯ  ชั่วโมงจริง x ๒ 
 ATTEND การสอนรายวิชาในหลักสูตรของสถาบนัฯ  ชั่วโมงจริง x ๒ 
ผู้ตรวจเยี่ยมประเมินตามเกณฑป์ระกันคุณภาพ   

- การเตรียมตัวและการอ่านรายงาน ประธาน ๒๕ ชั่วโมงต่อเรื่อง 
กรรมการ ๑๕ ชั่วโมงต่อเรื่อง 

- การประชุมเตรียมการประเมิน ๓ ชั่วโมงต่อคร้ัง 
- การตรวจประเมินส่วนงาน ๑๒ ชั่วโมงต่อคร้ัง 
- การตรวจแก้ไขร่างรายงานผลการตรวจประเมิน ประธาน ๑๐ ชั่วโมงต่อเรื่อง 

กรรมการ  ๕ ชั่วโมงต่อเรื่อง 
การเขียนบทความเผยแพร่ใน i-Learning Clinic หรือจุลสาร ๒ % ต่อเรื่อง 
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รูปแบบการบริการวิชาการ ภาระงาน 
MOOC/SPOC ที่ใชส้อน ๑ ชั่วโมง ๒๐ ชั่วโมง 
การผลิตสื่อ วิดิทัศน ์ คิดชั่วโมงภาระงานเหมือน

บุคลากรสายสนับสนุน 

๖. การคิดภาระงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การกีฬา การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ภาระงานท านุศิลปวัฒนธรรม การกีฬา การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หมายถึง งานหรือกิจกรรมเพื่อ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การกีฬา การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่ส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้น โดยคิด
ภาระงานตามจ านวนคร้ังที่เข้าร่วม คร้ังละ ๐.๕ %  

๗. การคิดภาระงานด้านอ่ืนๆ  

ประกอบด้วย ภาระงานที่รับมอบหมายและการเพิ่มพูนทักษะ และภาระงานบริหาร คิดภาระงานดังนี้ 

๗.๑ ภาระงานที่ได้รับมอบหมายและการเพิม่พูนทักษะ  
   งานที่ได้รับมอบหมายและการเพิ่มพูนทักษะที่จะน ามาคิดภาระงานได้ จะต้องด าเนินการโดยความ

เห็นชอบของส่วนงานอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ให้คิดภาระงานตามจ านวนชั่วโมงจริง 

๗.๒ ภาระงานบริหาร หมายถึง การเข้าร่วมการประชุมและการสัมมนาจัดท าแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ
การของส่วนงาน รวมทั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (การไม่เข้าร่วมงานบริหาร ถือว่าไม่ให้ความร่วมมือต่อส่วนรวม จะถูก
น าไปพิจารณาในการประเมินสมรรถนะด้วย ) ทั้งนี้ ให้คิดภาระงานตามชั่วโมงที่มีการประชุม กรณีเป็นประธานหรือ
เลขานุการให้คิดภาระงานตามชั่วโมงที่มีการประชุม x ๒ 

  ส าหรับบุคลากรบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ประธานหลักสูตร และเลขานุการหลักสูตร ให้เทียบเคียงภาระงานดังรายละเอียดในตารางถัดไป 

ภาระงานบริหาร จ านวนชั่วโมงเทียบเคียง หมายเหตุ 
ผู้อ านวยการ ๒๘-๓๕ ชั่วโมง x ๔๖ สปัดาห์  บุคคลที่ด ารงต าแหน่งบริหารหลายต าแหน่ง ให้

คิดภาระงานบริหารที่มีสดัส่วนสงูสุดเพียง
ต าแหน่งเดียว 
 

รองผู้อ านวยการ ๒๑-๒๘ ชั่วโมง x ๔๖ สปัดาห์  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ๑๔-๒๑ ชั่วโมง x ๔๖ สปัดาห์  
ประธานหลักสูตร ๗-๑๔ ชั่วโมง x ๔๖ สปัดาห์  
เลขานุการหลักสูตร ๗ ชั่วโมง x ๔๖ สปัดาห์  

หมายเหตุ:  อ้างอิงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๘. ระดับคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน ก าหนดเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
 ระดับดีเด่น หมายถึง  ช่วงคะแนนตั้งแต่ ๙๐.๐๐ – ๑๐๐   คะแนน 
 ระดับดีมาก หมายถึง  ช่วงคะแนนตั้งแต่ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙  คะแนน 
 ระดับดี หมายถึง  ช่วงคะแนนตั้งแต่ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙  คะแนน 
 ระดับพอใช้ หมายถึง ช่วงคะแนนตั้งแต่ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ คะแนน 
 ระดับต้องปรับปรุง หมายถึง ช่วงคะแนนต่ ากว่า ๖๐.๐๐   คะแนน  

  หากผู้รับการประเมินได้คะแนนต่ ากว่า ๖๐ คะแนน จะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และหากผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของรอบปีการประเมินถัดไปยังต่ ากว่าเป้าหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและอยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุงอีก ให้ผู้อ านวยการเสนออธิการบดีพิจารณาให้โอกาสพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่ง หรือสั่งให้
ออกจากงานก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ค. ก าหหนด  

  ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผู้ใดเห็นว่าการประเมินไม่เป็นธรรม หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินของตนเองที่
ต้องการชี้แจงเพิ่มเติม ให้ผู้รับการประเมินยื่นหนังสือแจ้งคัดค้านผลการประเมิน หรือชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อผู้อ านวยการ
ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่รับทราบผลการประเมิน หากไม่ยื่นภายในก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้รับการประเมิน
ยอมรับในผลการประเมินนั้นแล้ว  
 

หมายเหตุ  เหตุผลในการออกประกาศนี้ เนื่องจากประสงค์ปรับปรุงถ้อยค า/ข้อความและหลักเกณฑ์ ให้ครอบคลุม ชัดเจน 
และสมบูรณ์ทางปฏิบัติยิ่งขึ้น 


