
ต ำแหน่ง/   ปริมำณ 

ระดับ คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ผลส ำเร็จของงำน ข้อเสนอแนวคิด/แผนงำน/ ผลงำน ผลงำน ไม่ใช่ผลงำนวิจัย ผลงำนวิจัย ผลกำร 

(วิธีปกติ) ท่ีส ำคัญท่ีผ่ำนมำ โครงกำร/ผลงำน รวมกัน มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม ด ำเนินงำน

ซ่ึงเป็นภำระงำน ท่ีจะท ำในอนำคต ไม่น้อยกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ (ไม่ต่ ำกว่ำ) วิธีปกติ วิธีพิเศษ

ของระดับสูงข้ึน   

ต ำแหน่งท่ัวไป ผลประเมิน TOR เน้น outcome 1.คู่มือปฏิบัติงำน 1 เร่ือง หรือ 50% และ 25% 70% 3 4

ช ำนำญงำน ระดับปฏิบัติงำน P กำรพัฒนำงำนในหน้ำท่ี 2.วิเครำะห์/สังเครำะห์/วิจัย/ 100% ต้องเป็นผู้ด ำเนินกำร  

ดีมำกติดต่อกัน อย่ำงน้อย 3 ปี ส่วนงำน หรือมหำวิทยำลัย  ผลงำนลักษณะอ่ืน 1 เร่ือง หลักในเร่ืองน้ันๆ   

ช ำนำญงำน ผลประเมิน TOR เน้น outcome  1.ผลงำนวิเครำะห์/สังเครำะห์/ 50% และ 25% และต้องเป็น 80% 3.5 4

พิเศษ ระดับช ำนำญงำน P กำรพัฒนำงำนของส่วนงำน ผลงำนลักษณะอ่ืน 1 เร่ือง และ 100% ต้องเป็นผู้ด ำเนินกำร ผู้ด ำเนินกำรหลัก  

ดีมำกติดต่อกัน อย่ำงน้อย 3 ปี หรือมหำวิทยำลัย 2. งำนวิจัย ตีพิมพ์ TCI กลุ่ม 1  หลักในเร่ืองน้ันๆ อย่ำงน้อย 1 เร่ือง 

โดยมีดีเด่น อย่ำงน้อย 1 ปี     หรือ กลุ่ม 2  1 เร่ือง  โดยมีส่วนร่วม 50%

วิชำชีพเฉพำะ/ TOR ระดับปฏิบัติกำร เน้น outcome 1.คู่มือปฏิบัติงำน 1 เร่ือง หรือ 50% และ 25% 70% 3 4

เช่ียวชำญเฉพำะ  ดีมำกติดต่อกัน กำรพัฒนำงำนในหน้ำท่ี 2.วิเครำะห์/สังเครำะห์/วิจัย/  ต้องเป็นผู้ด ำเนินกำร               

ช ำนำญกำร ป.ตรี  อย่ำงน้อย 3 ปี P ส่วนงำน หรือมหำวิทยำลัย  ผลงำนลักษณะอ่ืน 1 เร่ือง 100% หลักในเร่ืองน้ันๆ

ป.โท  อย่ำงน้อย 2 ปี

ป.เอก อย่ำงน้อย 1 ปี  

ช ำนำญกำร ผลประเมิน TOR เน้น outcome  1.ผลงำนวิเครำะห์/สังเครำะห์/ 50% และ 25% และต้องเป็น 80% 3.5 4

พิเศษ ระดับช ำนำญกำร P กำรพัฒนำงำนของส่วนงำน ผลงำนลักษณะอ่ืน 1 เร่ือง และ 100% ต้องเป็นผู้ด ำเนินกำร ผู้ด ำเนินกำรหลัก  

ดีมำกติดต่อกัน อย่ำงน้อย 3 ปี หรือมหำวิทยำลัย 2. งำนวิจัย ตีพิมพ์ TCI กลุ่ม 1  หลักในเร่ืองน้ันๆ อย่ำงน้อย 1 เร่ือง 

โดยมีดีเด่น อย่ำงน้อย 1 ปี    หรือ กลุ่ม 2  1 เร่ือง   โดยมีส่วนร่วม 50%

เช่ียวชำญ ผลประเมิน TOR  เน้น outcome  1.วิเครำะห์/สังเครำะห์/ *90% 4 4.5

ระดับช ำนำญกำรพิเศษ P กำรพัฒนำระบบงำน ผลงำนลักษณะอ่ืน 2 เร่ือง และ 100%

ดีมำกติดต่อกัน อย่ำงน้อย 3 ปี ของส่วนงำน 2.งำนวิจัย ตีพิมพ์ TCI กลุ่ม 1  

โดยมีดีเด่น อย่ำงน้อย 1 ปี หรือมหำวิทยำลัย    หรือระดับนำนำขำติ 1 เร่ือง  

หมำยเหตุ  1.กำรขอแต่งต้ังโดยวิธีพิเศษ คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งแตกต่ำงจำกท่ีก ำหนด โดยต้องมีคะแนน TOR ย้อนหลังอยู่ในระดับดีเด่นติดต่อกัน

             2. ผลงำนลักษณะอ่ืน หมำยถึง 1) ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2) ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนสุนทรียะ ศิลปะ 3) สิทธิบัตร 4) ซอฟต์แวร์ 5) หนังสือ

50% และต้องเป็นผู้ด ำเนินกำรหลัก

อย่ำงน้อย 1 เร่ือง

            3. * ต ำแหน่งระดับเช่ียวชำญ ต้องผ่ำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน  กำรใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในงำนสนับสนุนงำนบริกำรวิชำกำรหรืองำนวิชำชีพบริกำรต่อสังคม และควำมเป็นท่ียอมรับในงำนด้ำนน้ัน ๆ หรือในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพ 90%

         4. ผลงำนของต ำแหน่งนักวิจัย เป็นไปตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศฯ ล ำดับท่ี 6 นวพร หอมจันทร์ โทร.2046

(ไม่ต่ ำกว่ำระดับ)

สรุปหลักเกณฑ์กำรแต่งต้ังพนักงำนมหำวิทยำลัยให้ด ำรงต ำแหน่งสูงข้ึน พ.ศ.2563

ผลกำรด ำเนินงำน กำรมีส่วนร่วมในผลงำน เกณฑ์กำรแต่งต้ัง

คุณภำพผลงำน  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


