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รายละเอียดแนบทายประกาศสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑและวิธีคิดภาระ
งานของผูปฏิบัติงานสายสนับสนุน เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติการประจําป ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินจาก ๒ องคประกอบในสัดสวน ดังน้ี  

องคประกอบ รอยละ 
(๑) การประเมินผลงาน (Performance) เปนการประเมินผลสัมฤทธิ์หรือผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน

ตามขอตกลงการปฏิบัติงานและรายงานที่กําหนดไวในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๘๐ 

(๒) การประเมินสมรรถนะ (Competency) เปนการประเมินศักยภาพ คุณลักษณะ ทักษะ และหรือ
พฤติกรรมในการทํางานตามรายการที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว 

๒๐ 

๒. การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) 
ใหผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานโดยมีองคประกอบของภาระงานและสัดสวน ตาม

แนวทาง ดังนี้  

ภาระงาน รอยละ หมายเหต ุ
งานยทุธศาสตรหรือการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 

๕-๓๐ คิดปริมาณ ๘๐% คุณภาพ ๒๐% 

งานประจําตามหนาที ่ ๔๐-๘๐ คิดปริมาณ ๘๐% คุณภาพ ๒๐% 
งานอ่ืน ๑๐-๓๐ คิดปริมาณ ๑๐๐% 
งานเพื่อสวนรวม ๒-๑๐ คิดแตปริมาณ ๑๐๐% 

  กรณีผูประเมินไมสามารถจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานตามสัดสวนที่กําหนดได ใหผูอํานวยการสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู เปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด  
  หากผูปฏิบัติงานผูใดไมจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานตามคําวินิจฉัยชี้ขาด จะไมไดรับการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน และถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัยฐานขัดคําสั่งของผูบังคับบัญชา และฐานไมปฏิบัติตามขอบังคับ ประกาศ 
คําสั่งของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน 

๓. การคิดภาระงานยุทธศาสตรหรือการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

งานยุทธศาสตรหรือการปรับปรุงประสิทธิภาพ หมายถึง ภารกิจที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธของสวนงาน มีแนวทางการคิดภาระงาน ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรของ
สถาบันฯ 

งานตามยุทธศาสตร* ประเภท ปริมาณ 
ภาระงาน** 

ยุทธศาสตรที่ ๑ 
ดานวิจัย 

ชวยงานวิจัยอาจารย ๑ วัน ๐.๕%  
บทวิเคราะห สังเคราะห คูมือ 
 

ผูวิจัยหลัก  ๒๕% ตอเร่ือง 
ผูวิจัยรวม ๘% ตอเร่ือง 

บทความวจิัยเผยแพร First author หรือ 
Corresponding author 

๒๕% ตอเร่ือง 

Co-author ๘% ตอเร่ือง 
ยุทธศาสตรที่ ๒ 
ดานการศึกษา 

ผูชวยสอน ชั่วโมงจริง ชั่วโมงจริง x ๑ 
เอกสารประกอบการสอน ๑ หัวขอ ๕% 
สื่อประกอบการ เชน โมเดล ชุดอุปกรณ ๑ เร่ือง ๑๐% 
สื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบ 
Interactive (ไมไดทาํ story board เอง) 

ใชเรียน ๑ ชั่วโมง ๑๐% 

สื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบ 
MOOC/SPOC (ทาํ story board เอง) 

ใชเรียน ๑ ชั่วโมง ๒๐% 

สื่ออิเล็กทรอนิกสแบบ Interactive มี 
animation และ infographic (ไมไดทํา 
story board เอง) 

ใชเรียน ๑ ชั่วโมง ๑๕% 

สื่ออิเล็กทรอนิกสแบบ Interactive มี 
animation และ infographic (ทํา story 
board เอง) 

ใชเรียน ๑ ชั่วโมง ๓๐% 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
ดานบริการวิชาการ 
 

เอกสารประกอบ (ไมนับซ้ํา ยกเวนในกรณีมี
การปรับแกเกิน ๗๐%)  

๑ หัวขอ ๒% 

เอกสารประกอบ กรณีที่มีการปรับแก ๕๐%  ๑ หัวขอ ๑% 
วิทยากรหลัก  สถาบนัฯ เปนผูจัด ชั่วโมงจริง x ๓ 

หนวยงานอ่ืนเปนผูจัด** ชั่วโมงจริง x ๑.๕ 
ผูชวยวิทยากร  สถาบนัฯ เปนผูจัด ชั่วโมงจริง x ๑.๕ 
 หนวยงานอ่ืนเปนผูจัด** ชั่วโมงจริง x ๐.๕ 
ผูเตรียมอุปกรณ  ๑ หัวขอ ๐.๒% 
บทความใน i-Learning Clinic ๑ เร่ือง ๒% 
รับ order และประสานงาน ๑ คร้ัง ๐.๕% 
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ยุทธศาสตรของ

สถาบันฯ 
งานตามยุทธศาสตร* ประเภท ปริมาณ 

ภาระงาน** 
ยุทธศาสตรที่ ๔ 
ดานการบริหาร 

การประชุม /ทําแผน  ประธานหรือเลขาฯ ชั่วโมงจริง x ๒ 
ผูเขารวม ชั่วโมงจริง x ๑ 

หมายเหตุ:   (๑) *   งานที่จะนํามาคํานวณภาระงานได จะตองเปนงานที่สวนงานรับทราบอยางเปนทางการ 
  (๒) **  ในกรณีการปฏิบัติงานนั้นมีชั่วโมงทํางานเกินที่กําหนดไวในตารางนี้ ใหคิดตามชั่วโมงที่ไดปฏิบัติจริง

และแนบหลักฐานประกอบ 
(๓) *** การเปนวิทยากรหรือผูชวยวิทยากร ที่หนวยงานอ่ืนเปนผูจัด ที่จะนํามาคํานวณภาระงานได จะตอง

เปนงานที่สอดคลองกับลักษณะงานตามตําแหนง และสวนงานรับทราบอยางเปนทางการ 
(๔) ในกรณีมีภาระงานเกินที่ทําขอตกลงไว สามารถนําสามารถนําภาระงานสวนเกินไปเปนภาระงานดาน

อ่ืนๆ หรือเปนภาระงานประจําตามหนาที่ได ทั้งนี้งานที่ยกมาจะตองเปนงานที่สอดคลองกับลักษณะงาน
ในตําแหนงนั้น  

๔. การคิดภาระงานประจําตามหนาที่ 

งานประจําตามหนาที่ คือ ภารกิจหลักของตําแหนงงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบตามคําบรรยายลักษณะงาน มี
แนวทางการคิดภาระงานดังนี ้

ลักษณะงาน งานที่ปฏิบัต ิ หนวยนับ ภาระงาน 
งานเอกสาร การกําหนดคุณลักษณะมาตรฐาน (รวมการ

สืบคน) 
๑ รายการ ๓ ชั่วโมง 

การจัดทํารางประกาศตางๆ (ในกรณีที่ไมเคยมี) ๑ รายการ ๖ ชั่วโมง 
จัดทําเอกสาร ๖ หนา A๔ ๑ ชั่วโมง 
สงตนฉบับเอกสารไปยังหนวยงานตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

๖ แหง  
ในอาคารเดียวกัน 

๑ ชั่วโมง 

สงตนฉบับเอกสารไปยังหนวยงานตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

๓ แหง  
คนละอาคาร 

๑ ชั่วโมง 

งานเกษียณหนังสือราชการ ๓๐ รายการ ๑ ชั่วโมง 
งานบันทึกขอมูล 
รวบรวมขอมูล และ
วิเคราะหขอมูล 

การบันทึกขอมูลเพื่อจัดเก็บในฐานขอมูล - คิดตามชั่วโมงจริง 
จัดทํารายการครุภัณฑและสารเคมี ๓๐ รายการ ๑ ชั่วโมง 
รวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ - คิดตามชั่วโมงจริง 
จัดทําขอมูลสถิติตางๆ  ๑ หนา A๔ ๑ ชั่วโมง 

ใหบริการยืม-คืน / 
เบิก-จาย 

ใหบริการยืม-คืน โสตทัศนูปกรณ ๑๐ คร้ัง ๑ ชั่วโมง 
ใหบริการยืม-คืน เคร่ืองมือวิทยาศาสตร ๓๐ คร้ัง ๑ ชั่วโมง 
ใหบริการเบิก-จาย สารเคมี ๓๐ คร้ัง ๑ ชั่วโมง 
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ลักษณะงาน งานที่ปฏิบัต ิ หนวยนับ ภาระงาน 
 บริการเบิก-จาย วัสด ุ ๓๐ รายการ ๑ ชั่วโมง 

บริการเบิก-จาย เงิน (เชน เงินโครงการ เงิน
วิจัย เงินบริการวชิาการ เงินสวสัดิการ) 

๖ รายการ ๑ ชั่วโมง 

ใหบริการหองเรียน/
หองประชุม 

ใหบริการจองหอง ๖ รายการ ๑ ชั่วโมง 
ติดตั้งโสตทัศนปูกรณ สําหรับการประชุม/การ
เรียนการสอน  

๖ คร้ัง ๑ ชั่วโมง 

ติดตั้งโสตทัศนปูกรณสําหรับการบริการวิชาการ ๑ คร้ัง ๑ ชั่วโมง 
งานจัดซื้อ-จัดจาง จัดซื้อจัดหาพัสดุและครุภัณฑ ๒ คร้ัง ๑ ชั่วโมง 

จัดจาง - คิดตามชั่วโมงจริง 
งานหองสมุด สํารวจและแสวงหาหนงัสือเขาหองสมุด ๒ รายการ ๑ ชั่วโมง 

วิเคราะหและลงรายการ ๓๐ รายการ ๑ ชั่วโมง 
บริการตอบคําถามและชวยคนควา ๔ คร้ัง ๑ ชั่วโมง 
บริการยืม-คืนทรัพยากร ๓๐ คร้ัง ๑ ชั่วโมง 
บริการสอนหรือแนะนําการสืบคน การเขียน
บรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง และการแนะ
ฝกอบรมการใชโปรแกรม EndNote 

๒ คร้ัง ๑ ชั่วโมง 

บริการการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน ๑๒๐ หนา ๑ ชั่วโมง 
จัดทําสถิติตางๆ ในการบริการสารสนเทศ ๑ คร้ัง ๑ ชั่วโมง 
การอัพเดทและสื่อสารขอมูลผลงานตีพิมพของ 
หนังสือ สารสนเทศหรือฐานที่เปนประโยชน 

๒ รายการ ๑ ชั่วโมง 

งานผลิตน้ํายาและชุด
อุปกรณวิทยาศาสตร 

เตรียมน้ํายา  ๒๔ ลิตร ๘ ชั่วโมง 
ลางขวด ๑,๐๐๐ ขวด ๘ ชั่วโมง 
ติดฉลากขวด ๕๐๐ ขวด ๘ ชั่วโมง 
พับแผนพบั ๓,๐๐๐ แผน ๘ ชั่วโมง 
ปมวันหมดอาย ุ ๕๐๐ กลอง ๘ ชั่วโมง 
พับกลอง ๕๐๐ กลอง ๘ ชั่วโมง 
กรอกน้ํายาใสขวด ปดจุก ปดฝา ๑,๐๐๐ ขวด ๘ ชั่วโมง 
Pack น้ํายาและอุปกรณใสกลอง ๔๐๐ กลอง ๘ ชั่วโมง 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร 

๒ เคร่ือง ๑ ชั่วโมง 
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ลักษณะงาน งานที่ปฏิบัต ิ หนวยนับ ภาระงาน 
งานดูแลบาํรุงรักษา 
(ทําความสะอาด ตรวจ
สภาพ บนัทึกสภาพ) 

บํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณและเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร ในกรณีอุปกรณที่ไมซับซอน (ใช
เวลาไมเกิน ๑๐ นาทีตอเคร่ือง) 

๖ รายการ ๑ ชั่วโมง 

บํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณและเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร ในกรณีอุปกรณที่ซับซอน (ใชเวลา
ตั้งแต ๑๑-๓๐ นาทีตอเคร่ือง) 

๒ รายการ ๑ ชั่วโมง 

บํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณและเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร ในกรณีอุปกรณที่ซับซอนมาก  
(ใชเวลามากกวา ๓๐ นาทีตอเคร่ือง) หรือตองมี
การตรวจสอบความเที่ยงตรง  

๑ รายการ ๑ ชั่วโมง 

ดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรบุคคล ๓ คร้ัง ๑ ชั่วโมง 
งานผลิตสื่อ วิดทิัศน บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว - คิดตามชั่วโมงจริง 

จัดทําเคาโครงเนื้อหา ๑ เร่ือง ๒ ชั่วโมง 
เขียน Storyboard เต็มรูปแบบ ความยาว ๕ นาท ี ๒๔ ชั่วโมง 
ตัดตอวิดิทัศน ความยาว ๑ นาท ี ๔ ชั่วโมง 
ทํา Infographic/Amination ประกอบวิดิทัศน ความยาว ๑๐ วนิาท ี ๒ ชั่วโมง 
เผยแพรวิดิทัศนทาง Online  ความยาว ๑ ชั่วโมง ๑ ชั่วโมง 
แกไขวิดิทัศน - คิดตามชั่วโมงจริง 
สัมภาษณ - คิดตามชั่วโมงจริง 
พิธีกร - คิดตามชั่วโมงจริง 
บันทึกเสียงประกอบวิดิทัศน - คิดตามชั่วโมงจริง 

งานประชาสัมพนัธ เขียนเนื้อหาขาว ๒ เร่ือง ๑ ชั่วโมง 
Upload ข้ึน Website ๑ เร่ือง ๑ ชั่วโมง 
Post ขอมูลขาวสารใน Facebook ๒ เร่ือง ๑ ชั่วโมง 
สงขาวประชาสัมพนัธไปยังกลุมหรือหนวยงาน 
ผานชองทางตางๆ เชน ระบบประชาสัมพันธ 
Line, E-mail 

๒ เร่ือง ๑ ชั่วโมง 

งานออกแบบ/งาน
ประดิษฐ 
 

ออกแบบกราฟฟก สําหรับสื่อ สิง่พิมพตางๆ ๑ รายการ  ๓ ชั่วโมง 
ปรับแกงานออกแบบ - คิดตามชั่วโมงจริง 
การจัดรูปเลม (หนังสือ รายงานประจําป      
จุลสาร) 

๖ หนา ๑ ชั่วโมง 

 

 



หลักเกณฑวิธีคิดภาระงานของผูปฏิบัติงานสายสนับสนุน   ๗ / ๘ 

 

ลักษณะงาน งานที่ปฏิบัต ิ หนวยนับ ภาระงาน 
 จัดทําปายประชาสัมพนัธ (ตั้งแตข้ันตอนการ

พิมพ ตัดประกอบ แลทาํไดคัท) 
- คิดตามชั่วโมงจริง 

จัดบอรด จัดบูธ - คิดตามชั่วโมงจริง 
งานระบบสารสนเทศ
และเครือขาย 

สรางและพัฒนาระบบ ๑ ระบบ ๑๐%  
ปรับปรุงและดูแลโปรแกรม ๑ ระบบ ๕ ชั่วโมง 
สํารองขอมูล (Back Up) ๒๔ คร้ัง ๑ ชั่วโมง 
ดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย ๓๐ คร้ัง ๑ ชั่วโมง 
จัดทําโฮมเพจ หรือปรับปรุงลงิกในเว็บไซต  - คิดตามชั่วโมงจริง 

หมายเหตุ: ในกรณีปฏิบัติงานที่ไมไดระบุในตาราง หรือการปฏิบัติงานจริงใชเวลามากกวาที่ระบุไวในประกาศ ใหคิดภาระ
งานตามชั่วโมงที่ปฏิบัติงานจริงและแสดงหลักฐานประกอบ 

๕. การคิดภาระงานอ่ืน 
งานอ่ืน ประกอบดวย งานที่ไดรับมอบหมาย การเพิ่มพูนทักษะ และภาระงานบริหาร ที่ดําเนินการโดยความ

เห็นชอบของสวนงาน คิดภาระงานดังนี ้
- งานที่ไดรับมอบหมาย คิดภาระงานตามจํานวนชั่วโมงจริง 
- การเพิ่มพูนทักษะ คิดภาระงานตามชั่วโมงจริง 
- งานบริหาร หมายถึง การเขารวมการประชุมและการสัมมนาของสวนงาน รวมทั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ 

(การไมเขารวมงานบริหาร ถือวาไมใหความรวมมือตอสวนรวม จะถูกนําไปพิจารณาในการประเมินสมรรถนะดวย) ทั้งนี้ ให
คิดภาระงานตามชั่วโมงที่มีการประชุม กรณีเปนประธานหรือเลขานุการใหคิดภาระงานตามชั่วโมงที่มีการประชุม x ๒ 

๖. การคิดภาระเพ่ือสวนรวม 
งานเพื่อสวนรวม หมายถึง งานพิธีการ หรืองานกิจกรรมเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา การ

อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ที่สวนงานหรือมหาวิทยาลัยจัดข้ึน คิดภาระงานโดยนับตามจํานวนคร้ังที่เขารวม คร้ังละ 
๐.๕ %  

๗. ระดับคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
กําหนดเปน ๕ ระดับ ดังนี้ 
 ระดับดีเดน หมายถึง  ชวงคะแนนตั้งแต ๙๐.๐๐ – ๑๐๐   คะแนน 
 ระดับดีมาก หมายถึง  ชวงคะแนนตั้งแต ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙  คะแนน 
 ระดับดี หมายถึง  ชวงคะแนนตั้งแต ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙  คะแนน 
 ระดับพอใช หมายถึง ชวงคะแนนตั้งแต ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ คะแนน 
 ระดับตองปรับปรุง หมายถึง ชวงคะแนนต่ํากวา ๖๐.๐๐  คะแนน  
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หากผูรับการประเมินไดคะแนนต่ํากวา ๖๐ คะแนน จะไมไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และหากผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของรอบปการประเมินถัดไปยังต่ํากวาเปาหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและอยูในเกณฑตอง
ปรับปรุงอีก ใหสวนงานเสนออธิการบดีพิจารณาใหโอกาสพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอีกคร้ังหนึ่ง หรือสั่งใหออก
จากงานก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.ค. กําหนด  

  ในกรณีที่ผูรับการประเมินผูใดเห็นวาการประเมินไมเปนธรรม หรือมีขอมูลเก่ียวกับการประเมินของตนเองที่
ตองการชี้แจงเพิ่มเติม ใหผูรับการประเมินยื่นหนังสือแจงคัดคานผลการประเมิน หรือชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมตอผูอํานวยการ
ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่รับทราบผลการประเมิน หากไมยื่นภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาผูรับการประเมิน
ยอมรับในผลการประเมินนั้นแลว  
 

หมายเหตุ  เหตุผลในการออกประกาศนี้ เนื่องจากประสงคปรับปรุงถอยคํา/ขอความและหลักเกณฑ ใหครอบคลุม ชัดเจน 
และสมบูรณทางปฏิบัติยิ่งข้ึน 

 


