
TOR สายวิชาการตาม
หลกัเกณฑใ์หม่  

โดย ...กองการเจา้หนา้ที
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ประเภทภาระงาน (track) - หลกัเกณฑใ์หม่

กลุ่มอายุงานไม่เกิน 5 ปี

1. อายุงานไม่เกิน 5 ปี (ทวัไป)

2. เนน้การบริการวิชาชีพสุขภาพ

กลุ่มอายุงานมากกว่า 5 ปี

1. เนน้การสอน

2. เนน้การวิจยั

3. เนน้การบริการวิชาชีพสุขภาพ

**TRACK (ใหม่) - เนน้บรกิารวิชาการ

การกาํหนดประเภทภาระงาน



ประเภทภาระงาน (track)

ภาระงาน (รอ้ยละโดยประมาณ) คิดเป็น100%
และปรบัลดสดัส่วนเหลือ 80% คณะ/ส่วนงาน

ประเมินรอ้ยละ
สอน วิจยั อืนๆ บริการวชิาการ

(1) (2) (3) (4) (5)

กลุ่มอายุงานไม่เกิน 5 ปี     

1. อายุงานไมเ่กิน 5 ปี (ทวัไป) 50-60 30-40 5-10 5-10 20

2. เน้นการบริการวิชาชีพสุขภาพ 25-60 25-60 5-10 10-40 20

กลุ่มอายุงานมากกวา่ 5 ปี      

1. เน้นการสอน 55-65 25-35 5-10 5-10 20

2. เน้นการวจิยั 25-35 55-65 5-10 5-10 20

3. เน้นการบริการวิชาชีพสุขภาพ 25-60 25-60 5-10 10-40 20

เน้นบริการวิชาการ TRACK (ใหม่) 10-50 10-50 20

การกาํหนดสดัสว่นภาระงาน (หลกัเกณฑใ์หม่)
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  **  บุคลากรตาํแหน่งวิชาการจะตอ้งปฏิบติังานทุกภาระงานไม่ตาํกวา่เกณฑข์นัตาํทีกาํหนด และ
       ภาระงานรวมกนัตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 20 LU ต่อปี



4องคป์ระกอบการประเมินและสดัส่วนค่านาํหนักในการประเมิน

ส่วนงานประเมิน
 (20%)

การประเมินผลการปฏิบตังิาน (100%)

TOR 
(80%)

Competency 
(20%)50-65%

ภาระงานที
มหาวิทยาลยักาํหนด

 (80%)

สอน ≥ 12 LU

วิจยั ≥ 4 LU

บริการวิชาการ 
2 LU

อืนๆ 1 LU

25-35%

5-10%

5-10%

ตวัอยา่ง
Track เนน้สอน
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องคป์ระกอบการประเมินและสดัส่วนค่านาํหนักในการประเมิน

ส่วนงานประเมิน
 (20%)

การประเมินผลการปฏิบตังิาน (100%)

TOR 
(80%)

Competency 
(20%)25-35%

ภาระงานที
มหาวิทยาลยักาํหนด

 (80%)

สอน ≥ 9 LU

วิจยั ≥ 7 LU

บริการวิชาการ 
2 LU

อืนๆ 1 LU

50-65%

5-10%

5-10%

ตวัอยา่ง
Track เน้นวิจยั



รายละเอียดภาระงานขนัตาํ-ภาระงานสอน
(หลกัเกณฑใ์หม่)

ภาระงาน หวัขอ้ประเมิน

ภาระงานขนัตาํ
อายุงานไม่เกิน 5 ปี อายุงานมากกว่า 5 ปี เน้น 

บริการ
วิชาการ

กลุ่มทวัไป เน้นฯ
วิชาชีพ
สุขภาพ

เน้นการสอน เน้นการ
วิจยั

เน้นฯ
วิชาชีพ
สุขภาพ

1. สอน 1. ภาระงาน
สอน

ไม่ตาํกวา่
9 LU

ไมต่าํกวา่
9 LU

ไมต่าํกวา่  
12 LU

ไมต่าํกวา่
9 LU

ไม่ตาํกวา่
9 LU

ไมต่าํกวา่
9 LU

2. นวตักรรม
การเรียนรู ้

ระดบั 1 ระดบั 1 ระดบั 1 ระดบั 1 ระดบั 1 …

* ภาระงานสอนตอ้งไมต่าํกวา่ 9 LU
* นวตักรรมการเรียนรูจ้ะระบุไดเ้พียงระดบัเดียวตามหลกัเกณฑ ์ในหน้าถดัไป

6



หลกัเกณฑก์ารประเมินนวตักรรมการเรียนรู ้
(หลกัเกณฑใ์หม่)

ระดบัที 1 
ออกแบบกระบวนการจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ เชน่ Project-based, 
problem-based, game-based, team-based learning, STEM, simulation, 
case-based, social/community-based เป็นตน้

ระดบัที 2 
จดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการขา้มสาขา/ศาสตร ์หรือจดัการเรียนการสอน
แบบ Work-integrated learning (WIL) ร่วมกบัสถานประกอบการ/ชุมชน โดย
สถานประกอบการ/ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบการจดัการเรียนการสอน
คาํอธิบาย: บรูณาการขา้มสาขา/ศาสตร ์หมายถึง การนําเอาศาสตรที์แตกต่างกนั
เพอืกอ่ใหเ้กิดศาสตรใ์หม่หรือวิชาใหม่หรือหลกัสูตรใหม่
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หลกัเกณฑก์ารประเมินนวตักรรมการเรียนรู ้(หลกัเกณฑใ์หม่) 
(ตอ่)

ระดบัท ี3 
ผลงานวจิยัในชนัเรียนหรือผลงานทีเกิดจากความคิดสรา้งสรรคข์องอาจารย ์ทีไดร้บั
การเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ หรือนําไปใชป้ระโยชน์แลว้ เช่น การผลิตสือประเภท 
MOOC การออกแบบโปรแกรม หรือผลงานของนักศึกษาทีเกิดจากกระบวนการ
จดัการเรียนการสอน ทีไดร้บัการเผยแพร่หรือไดใ้ชป้ระโยชน์แลว้
การเผยแพร่
 - การตีพิมพใ์นวารสารทงัในระดบัชาติและนานาชาติ หรือ 
 - การนําเสนอในการประชุมวชิาการระดบัชาติหรือนานาชาติ
การแข่งขนั
 - การแข่งขนัภายนอกมหาวิทยาลยัสงขลานครินทรใ์นระดบัจงัหวดั 
    ระดบัภูมิภาค  ระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติ
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หลกัเกณฑก์ารประเมินนวตักรรมการเรียนรู ้(หลกัเกณฑใ์หม่) 
(ตอ่)

หลกัฐานการพิจารณานวตักรรมการเรียนรู ้ : ใหอ้าจารยนํ์าส่งหลกัฐานยนืยนั
การสรา้งนวตักรรมการเรียนรู ้ทีคณะตน้สงักดั ทงันีใหค้ณะเป็นผูพ้ิจารณากาํหนด
รายการหลกัฐานทีจะตอ้งแสดงสาํหรบัแต่ละระดบั เพือใหส้อดคลอ้งกบับริบทของ
คณะ
** ทงันีระดบันวตักรรมการเรียนรูไ้ม่ไดขึ้นอยูก่บัจาํนวนรายวชิาทีสอนหรือจาํนวน
รายวิชาทีนํานวตักรรมการเรียนรูไ้ปใช ้แต่เป็นการพิจารณาวา่อาจารยแ์ต่ละท่าน
วา่มีนวตักรรมการเรียนรูใ้นปีการประเมินหรือไม่ และนวตักรรมทีไดย้นืหลกัฐาน
อยูใ่นระดบัใด ซึงสามารถระบุไดเ้พียงระดบัเดียว 
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รายละเอียดภาระงานขนัตาํ – ภาระงานวิจยัและผลงานวิชาการอืนๆ
(หลกัเกณฑใ์หม่) 

ภาระ
งาน

หวัขอ้
ประเมิน

ภาระงานขนัตาํ
อายุงานไมเ่กิน 5 ปี อายุงานมากกวา่ 5 ปี เน้น 

บริการ
วิชาการ

กลุ่มทวัไป เน้นฯวชิาชีพ
สุขภาพ

เน้นการสอน เน้นการวิจยั เน้นฯวิชาชีพ
สุขภาพ

2. วิจยั
และ
ผลงาน
วิชาการ
อืนๆ
 

1. ภาระ
งานวิจยัและ
ผลงานทาง
วิชาการ
อืนๆ

ไม่ตาํกวา่ 4 LU ไม่ตาํกวา่ 4 LU ไม่ตาํกวา่ 4 LU ไม่ตาํกวา่ 7 LU ไม่ตาํกวา่ 4 LU …

2. ผลงาน
วิชาการ

ภายใน 3 ปี มี 
1 รายการ 

(WoS/Scopus)

ภายใน 3 ปี มี 1 
รายการ 

(WoS/Scopus)

ภายใน 3 ปี มี 
1 รายการ 

(WoS/Scopus)

ภายใน 3 ปี มี 
1 รายการ 

(WoS/Scopus)

ภายใน 3 ปี มี 
1 รายการ 

(WoS/Scopus)

…

ขอ้ 2 ผลงานวชิาการ มีหลกัเกณฑก์ารนับผลงานดงัรายละเอียดในหนา้ถดัไป
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รายละเอียดหลกัเกณฑก์ารนบัผลงานวิชาการใน TOR
(หลกัเกณฑใ์หม่)

นบัผลงานยอ้นหลงั 3 ปี : 1 รายการ 
1. บทความวิจยั (กลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและกลุ่มวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ

ตีพิมพใ์นฐาน WoS / กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรตี์พิมพใ์นฐาน WoS หรือ
Scopus)

2. อนุสิทธิบตัร / สิทธิบตัร (นับเฉพาะผลงานทีไดร้บัการจดทะเบียนเรียบรอ้ย)
3. หนังสือ / ตาํรา นับรวม Book Chapter
4. ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรียะ ศิลปะ หรือผลงานสรา้งสรรคด์า้นวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
** จะตอ้งมีผลงานวิชาการตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนดจึงจะมีสิทธิไดร้บัผลการ    
ประเมินในระดบัดีเด่น
** สาํหรบั track เนน้บริการวิชาการใหค้ณะกรรมการฯ ทีแตง่ตงัจากมหาวิทยาลยั
เป็นผูพิ้จารณาหลกัเกณฑผ์ูมี้สิทธิไดร้บัผลการประเมินในระดบัดีเด่น
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รายละเอียดภาระงานขนัตาํ -ภาระงานบริการวิชาการ และภาระงานอนืๆ
(หลกัเกณฑใ์หม่)

ภาระงาน หวัขอ้ประเมิน

ภาระงานขนัตาํ
อายุงานไมเ่กิน 5 ปี อายุงานมากกวา่ 5 ปี เน้น 

บริการ
วิชาการ

กลุ่มทวัไป เน้นฯ
วิชาชีพ
สุขภาพ

เนน้การ
สอน

เนน้การ
วิจยั

เน้นฯ
วิชาชีพ
สุขภาพ

3. บริการ
วิชาการ

1. ภาระงานบริการ
วิชาการ

2 LU   4 LU 2 LU 2 LU 4 LU …

4. ภาระงาน
อืนๆ

1.ภาระงานอนืๆ 1 LU 1 LU 1 LU 1 LU 1 LU …

ขอ้ 3 ภาระงานบริการวชิาการ นับทุกภาระงานในบญัชีเทียบ Load ภาระงานบรกิารวิชาการ
ขอ้ 4 ภาระงานอนืๆ นับทุกภาระงานในบญัชีเทียบ Load ภาระงานบริหารและอืนๆ 

12



รายละเอียดภาระงานขนัตาํ -ภาระงานทคีณะ/ส่วนงานกาํหนด
(หลกัเกณฑใ์หม่) 

มหาวิทยาลยักาํหนดสดัส่วนใหที้รอ้ยละ 16 โดยอาจกาํหนด Guide line 
เพอืใหส้่วนงาน ขบัเคลือนใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั โดยส่วนงานสามารถนําไปปรบั
ใชไ้ดต้ามบริบทของแต่ละส่วนงาน โดยอาจพิจารณาในประเด็นคุณภาพดงันี

1. ประเด็นเชิงยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลยั (10 ยุทธศาสตร)์
2. ประเด็นคุณภาพงานสอน 
3. คุณภาพงานวิจยั 
4. ประเด็นคุณภาพงานบริการวิชาการ 
5. ภารกิจทีคณะ/ส่วนงานกาํหนด 

ทงันี และใหค้ณะ/ส่วนงานจดัทาํเกณฑก์ารประเมินส่งมาทีส่วนกลางเพือเผยแพร่
ใหก้บัคณะ/ส่วนงานอนืนําไปเป็นแนวปฏิบติัได้
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รายละเอียดประเด็นเชิงยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลยั
14

ทมีา : กองแผนงาน
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รายละเอียดภาระงานขนัตาํ -ภาระงานทสีว่นงานกาํหนด รอ้ยละ 16 
(วิธีการประเมิน) 

• การประเมินผลการปฏิบติังานใหป้ระเมินปีละ 1 ครงั และไดก้าํหนดใหมี้การติดตามผลการ
ปฏิบตัิงานระหวา่งรอบประเมิน (ระหวา่งวนัที 1 สิงหาคมปีทีแลว้ ถึง 31 มกราคม ปีปัจจุบนั) 
โดยใหผู้บ้งัคบับญัชาเป็นผูป้ระเมินเพือติดตามและแจง้ผลการประเมิน ดงันี

1. ประเมินผลการปฏิบตัิงานตามขอ้ตกลงภาระงานสดัส่วนรอ้ยละ 80 
        1.1 การประเมินในส่วนของภาระงานสอน วิจยั บริการวชิาการ และ ภาระงานอืนๆ สดัส่วน       

             รอ้ยละ 64 ต่อปี ใหป้ระเมินปีละ 1 ครงั  และ
        1.2 การประเมินผลตามหลกัเกณฑที์ส่วนงานกาํหนด สดัส่วนรอ้ยละ 16 ต่อปี 
             ใหป้ระเมินปีละ 2 ครงั โดยแบ่งสดัส่วนเป็นรอ้ยละ 8 ต่อครึงรอบการประเมิน  เพอื

             ประโยชน์ในการติดตาม แนะนําและพฒันาปรบัปรุงการทาํงาน
2. ประเมินพฤตกิรรมการปฏิบตัิงาน (Competency) สดัสว่นรอ้ยละ 20



หลกัเกณฑก์ารเขา้สู ่Track บริการวิชาการ 
(Track ใหม่)

1.โครงการบริการวิชาการ จะตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงันี
• ตอ้งไดร้บัการอนุมติัใหด้าํเนินการจากมหาวิทยาลยั โดยผ่าน

หน่วยงานกลางดา้นบริการวิชาการ ในระดบัวิทยาเขต
• ตอ้งเป็นโครงการใหม่ทีไม่เคยยนืเพือขอรบัการประเมินมากอ่น ยกเวน้

โครงการต่อเนือง
• กรณีโครงการทียนืขอเป็นโครงการประเภทแบบใหเ้ปล่า(ไม่คิด

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ)โครงการนันจะตอ้งไดร้บัอนุมติัใหปิ้ด
โครงการแลว้ ภายในชว่งทีขอรบัการประเมิน

• กรณีโครงการทียนืขอเป็นโครงการประเภทก่อใหเ้กิดรายได ้หาก
โครงการนันยงัดาํเนินการไมเ่สร็จสินหรือยงัไมปิ่ดโครงการ สามารถ
ยนืเพือเสนอใหพ้ิจารณาไดโ้ดยจะคิดตามรายไดที้เกิดขึนในชว่งรอบ
การประเมิน
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หลกัเกณฑก์ารเขา้สู ่Track บริการวิชาการ (Track ใหม่) ตอ่

2. บุคลากรตาํแหน่งวิชาการ จะตอ้งมีคณุสมบตั ิดงันี
2.1 เป็นผูที้คณะ/ส่วนงานเห็นชอบใหอ้ยูใ่น track บริการวิชาการ และ
ส่งรายชือใหก้บัศูนยบ์ริการวิชาการตามแบบฟอรม์ทีกาํหนดเพือนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการทีมหาวิทยาลยัแต่งตงั และจะเปลียนเป็น track บริการ
วิชาการไดต้่อเมือคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมติัแลว้ โดยสามารถ
เปลียนเป็น track บริการวิชาการเมือไหร่ก็ได ้และจะตอ้งกลบัมาอยูใ่น 
track เดิมเมือโครงการสินสุด
2.2 คณะ/ส่วนงานสามารถยืนเรืองการขอใหบุ้คลากรตาํแหน่งวิชาการ
เปลียนไปอยูใ่น track บริการวิชาการ ตามแผนปฏิบติังาน ดงันี
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หลกัเกณฑก์ารเขา้สู ่Track บริการวิชาการ (Track ใหม่) ตอ่

2.3 บุคลากรตาํแหน่งวิชาการจะตอ้งแสดงสดัส่วนภาระงานในโครงการบริการวิชาการ
ทียนืขอในแต่ละโครงการ ซึงสามารถยนืไดม้ากกวา่ 1 โครงการโดยโครงการทียนื
จะตอ้งมีคุณสมบติั ดงันี
- หากยนืโครงการประเภทแบบก่อใหเ้กิดรายได ้

• ขา้ราชการ จะตอ้งมีงบประมาณโครงการอย่างน้อย 2,500,000 บาท ต่อรอบ
การประเมิน 6 เดือน

• พนักงานมหาวิทยาลยั จะตอ้งรวมงบประมาณโครงการ อยา่งน้อย 5,000,000 
บาท ต่อรอบการประเมิน 1 ปี
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หลกัเกณฑก์ารเขา้สู ่Track บริการวิชาการ (Track ใหม่) ตอ่

- หากยนืโครงการประเภทแบบใหเ้ปล่า (ไม่คิดค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ) 
• มีชุมชนทีไดร้บับริการตงัแต่ 2 ชุมชน ขึนไป
• มีเครือขา่ยภายนอกมหาวิทยาลยัร่วมดาํเนินงานโครงการ ทงัจากองคก์ร

ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในรูปของนิติบุคคลรวมอยา่งน้อย 
2 เครือขา่ย

• มีผลลพัธที์ไดจ้ากการดาํเนินโครงการเป็นรูปธรรมมีหลกัฐานชดัเจน
-  โครงการทีดาํเนินตามนโยบายรฐับาล หรือ กรณีเหต ุฉุกเฉิน หรืออืนๆ ที
นอกเหนือจากนี ซึงอธิการบดีเห็นชอบและอนุมตัใิหด้าํเนินการ
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วิธีการคาํนวณภาระงาน (TOR)
(หลกัเกณฑใ์หม่)

20

(1) คะแนนแตล่ะภาระงาน = (1 - 0.25               )* สดัส่วนแตล่ะภาระงาน  
LU ทปีฏิบตัไิดจ้รงิ
LU ตามขอ้ตกลง

หมายเหต ุคาํนวณจาก (ภาระงานสอน / วิจยัและผลงานวิชาการ /บริการวิชาการ /อืนๆ)

(2) คะแนนจาก 4 ภาระงาน =  (ผลบวกคะแนนจากขอ้ (1)) * 80%

(3) คะแนนรวมทุกภารกิจ = (คะแนนจากขอ้ (2) + คะแนนจากส่วนงานประเมิน)

(4) คะแนน TOR 80% = คะแนนจากขอ้ (3) *80%



กราฟแสดงตวัอยา่งสูตรคาํนวณใหม่
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ตวัอยา่งการคาํนวณคะแนน TOR ตามสูตรใหม่
ภาระงาน รอ้ยละ ขนัตาํ (LU) ผลทีได ้(LU) คะแนน

หมายเหตุ
(จากสูตรหนา้ 18)

1. สอน 60 12 20 54.05 ขอ้ (1)
2. วจิยัและผลงานวชิาการฯ 25 5 5 18.75 ขอ้ (1)
3. บริการวิชาการ 10 2 3 8.75 ขอ้ (1)
4. อืนๆ 5 1 2 4.69 ขอ้ (1)
5. รวมคะแนนขอ้ 

(1+2+3+4) * 80% 68.99 ขอ้ (2)
6. คณะ/ส่วนงานประเมิน 20 20
7. คะแนนรวมทุกภารกิจ
   ขอ้ 5 + 6 88.99 ขอ้ (3)
8. คะแนน TOR สดัส่วน80%
    (ขอ้ 7 * 80%) 71.19 ขอ้ (4)
คะแนน Competency 20 20

คะแนน TOR+Competency 100 20 30 91.19
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สรุปตวัอยา่งการคาํนวณตามสูตรใหม่ 23




