
PA กับการขับเคลื่อนผลงานวิจัย
: สานฝันหรือบ่ันทอน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์



แนวคิดเร่ือง Performance Agreement
• คณะสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ด าเนินการ เร่ือง การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการตามข้อตกลงล่วงหน้า (PA) รายบุคคล         
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล 

• แนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นส่วนหนึ่งในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน มีการให้ความส าคัญกับกระบวนการท างาน เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดีขึ้น และมีการพยายามรักษาคุณภาพการท างาน
ที่ดีอยู่แล้วให้คงอยู่และดียิ่งๆ ขึ้น 

• เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการท างาน เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น



• วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและศักยภาพ ในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กรหรือต่อมหาวิทยาลัย

• อันจะท าให้มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรับทราบผลการประเมินและน ามาพัฒนาองค์กรให้มี
คุณภาพ 

• ช่วยเสริมสร้างและสนับสนุนในการด าเนินภารกิจต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บรรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนต่อไป



ลักษณะเฉพาะของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วิสัยทัศน์: บูรณาการความรู้สูส่ากล 
(Integrated Knowledge towards Internationalization)

พันธกิจ 
• จัดการศึกษาในลักษณะบูรณาการบนพ้ืนฐานสงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
• พัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อการศึกษาและการพัฒนาสงัคม
• การประสานความร่วมมือการเรยีนการสอนและส่งเสรมิการวิจัยรว่มกับหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ
• ให้การบริการวิชาการแก่สังคม
• อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 



การก าหนดสัดส่วนการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ
ตามข้อตกลงล่วงหน้า (PA) รายบุคคล 
ให้สอดคล้องกับข้อตกลงล่วงหน้า (PA) 
ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ภาระงานที่ ๑ ด้านการจัดการเรียนการสอน คิดเป็น ๓๕%

ภาระงานที่ ๒ ด้านการวิจัย คิดเป็น ๓๕%

ภาระงานที่ ๓ ด้านบริการวิชาการ คิดเป็น ๒๐%

ภาระงานที่ ๔ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและบริหาร คิดเป็น ๑๐%



แนวคิดเบ้ืองหลังการออกแบบ PA ด้านการวิจัย
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ต่อไปนี้ เป็นภาระงานในหมวดงานวิจัย
๑) การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักวิจัยในโครงการวิจยั ในที่นี่นับรวมทั้งหัวหน้าโครงการวิจัยและนักวจิัยร่วม 
๒) การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ผลิตหนังสือและผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ที่เทียบเท่างานวิจัย ซ่ึง
หมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ รวมถึงงานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองาน
ด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความส าคัญและทรงคุณค่าใน
สาขาวิชานั้นๆ
๓) การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) ในโครงการวิจัยที่สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และมี
เวลาให้ค าปรึกษาแก่ผู้รับทุนได้ตลอดเวลาการรับทุน
การปฏิบัติงานด้านการวิจัย สามารถประเมินได้ ๒ ด้าน ได้แก่
๑) การประเมินกระบวนการ มีค่าน้ าหนักร้อยละ ๔๐ ของภาระงานในหมวดวิจัยทั้งหมด 
๒) การประเมินผลงาน มีค่าน้ าหนักร้อยละ ๖๐ ของภาระงานในหมวดวิจัยทั้งหมด



รายละเอียดข้อตกลงการปฏิบัติงาน ด้านการวิจัย
ตารางที่ ๑ แสดงค่าถ่วงน้ าหนักโครงการวิจัยเพื่อค านวณภาระงานวจิัยด้านกระบวนการและผลงานวิจยั

ภาระความรับผิดชอบ

ขนาดโครงการวิจัย

ขนาดใหญ่พิเศษ 
งบประมาณตัง้แต ่       

๑ ล้านบาทขึ้นไป

ขนาดใหญ่
งบประมาณตัง้แต ่

๕๐๐,๐๐๐ –
๙๙๙,๙๙๙ บาท

ขนาดกลาง
งบประมาณตัง้แต ่

๑๐๐,๐๐๐ –
๔๙๙,๙๙๙ บาท

ขนาดเล็ก
งบประมาณไม่เกนิ 

๑๐๐,๐๐๐บาท หรือ  
ไม่ได้รับงบประมาณ

หัวหน้าทีม
ในโครงการวิจัย

๑.๐ .๙ .๘ .๗

หัวหน้าโครงการ
วิจัย (เดี่ยว)

.๗ .๖ .๕ .๔

นักวิจัยร่วม .๕ .๔ .๓ .๒



ตารางที่ ๒ แสดงค่าถ่วงน้ าหนักโครงการวิจัยเพื่อค านวณภาระงานวจิัยในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ภาระความรับผิดชอบในการ
จัดท าเอกสาร

ประเภทการเผยแพร่

วารสารหรือหนังสือ
รวมบทความวิจัย

หนังสือประมวลผลการ
ประชุมทางวิชาการ

เอกสารเล่มเตม็

นานาชาติ
ระดับชาติ

ที่ได้มาตรฐาน*
ระดับชาติ
ทั่วไป**

นานาชาติ ระดับชาติ นานาชาติ ระดับชาติ

ชื่อแรก ๑.๐ .๙ .๗ .๘ .๗ .๕ .๓

ชื่อที่สอง .๖๗ .๖ .๔๖ .๕๔ .๔๖ .๓๔ .๒

ชื่อที่สามเป็นต้นไป .๓๓ .๓ .๒๓ .๒๗ .๒๓ .๑๗ .๑๐



ตารางท่ี ๓ แสดงค่าถ่วงน้ าหนักโครงการวิจัยเพื่อค านวณภาระงานวิจัยในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ฯ

ระดับของผลประโยชน์ที่เกดิขึ้นจากการวิจัย

ขอบเขตของการใช้ประโยชน์

ระดับสากลและ/หรอื
ระดับชาติ

ระดับเครือข่าย (ใช้ข้าม
กลุ่ม ข้ามองค์กร ข้าม

พื้นที่)

ภายในชุมชน/
องค์กร

การน านโยบายฯ แผน กฎหมาย กฎกติกาและข้อตกลงไป
ด าเนินการ

๑.๐ .๙ .๘

การพัฒนาเปน็นโยบายสาธารณะ แผน กฎหมาย กฎกติกา
ข้อตกลง และนวัตกรรมทางสังคม

.๘ .๗ .๖

การเคลื่อนไหวทางสังคม การมีส่วนร่วมในเวทีสาธารณะหรอื
สมัชชา

.๖ .๕ .๔

เกิดความตระหนกั ความตื่นตัวของสังคมภายหลังได้รบัรู้
ผลการวิจัยจากสื่อสาธารณะ

.๔ .๓ .๒



ผลผลิตด้านการวิจัย

แหล่งทุน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
(ระหว่างด าเนินการ)

จ านวน
โครงการ

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ

จ านวนเงิน

ภายในมหาวิทยาลัย 11 1,313,000 9 1,089,000 3 3,654,200

ภายนอกมหาวิทยาลัย 20 43,915,782 22 49,198,540 11 11,439,160

วิจัยบริการวิชาการ 27 28,686,604 34 53,749,430 9 19,077,510

รวมทั้งหมด 58 72,015,386 65 104,036,970 23 34,170,870



ผลผลิตด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย
รายการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

(ระหว่างด าเนินการ)

ระดับ
นานาชาติ

ระดับชาติ ระดับ
นานาชาติ

ระดับชาติ ระดับ
นานาชาติ

ระดับชาติ

ผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 6 16 7 24 2 1

ผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ร่วมกับผู้อื่น

- - 1 6 - -

ผลงานที่ตีพิมพ์เป็นหนังสือ
หรือสิ่งพิมพ์

3 1 1 - - 1

การน าเสนอในการประชุม 21 30 9 21 2 5

การน าเสนอที่ได้รับการ
อ้างอิงในวงวิชาการ

5 (14 คร้ัง) - 6 (17 คร้ัง) - (รอรวบรวม) (รอรวบรวม)



สนับสนุนหรือบั่นทอน

ข้อค้นพบจากงานวิจัย เรื่อง โครงการศึกษาทิศทางการวิจัยด้านสังคมศาสตร ์
มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล (2554) พบว่า ภาพรวมผลงานวิจัยที่ผ่านมาของคณะฯ เป็น
งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหลง่ทุน เพื่อน าไปก าหนดนโยบายสาธารณะแก้ไข
ปัญหาทางสังคม นอกจากน้ัน ยังเป็นการวิจัยเพื่อการจัดการเรียนการสอนของ
ศาสตร์สาขาวิชา 

ทิศทางงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในอนาคต จึงมุ่งเน้นการบูรณาการศาสตรส์าขา
ให้ตอบสนองต่อปัญหาของสังคม แหล่งทุน และความเชี่ยวชาญของบุคลากร



สนับสนุนหรือบั่นทอน
• ส าหรับมหาวิทยาลัยมหิดล

– ตอบสนองต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหิดล
• ส าหรับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

– ตอบสนองต่อเป้าหมายของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
• ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ

– เป็นภาระงานที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
– เป็นภาระงานที่ส่งเสริมต่อความก้าวหน้าต าแหน่งทางวิชาการ
– เป็นภาระงานที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน

“สนับสนุนหรือบั่นทอนอยู่ท่ีความคิด”
เปลี่ยนความคิด...ชีวิตเปลี่ยน



http://www.hawaiikawaii.net/2012/hawaii-kawaii-survey-help-me-get-better

