
 

 

ภาคผนวก 

การจัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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(ข้อมูล ณ 13 มิถุนายน 2562) 

 

ภายใน 26 ก.ค. 

30 ก.ค. – 20 ส.ค. 
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สรุปจ านวนตัวช้ีวัดที่ให้ส่วนงานจัดท า PA 2563 

 

 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี ส่วนงานท า PA PA เพิ่มเติม ตัวช้ีวัดที่ส่วนงานไม่ต้องท า PA 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 10 10 2 1.12 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 14 13 - 2.1* 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 7 6 - 3.1 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 18 8 - 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 
4.9, 4.16* 

รวม 49 38 2  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มเติมตัวชี้วัดเพิ่มเติมด้านการวิจัย 2 ตัวชี้วัด (1.11 และ 1.12) 

*หมายเหตุ ตัวชี้วัดที่ 2.1 และ 4.16 ไม่ต้องท า PA ในปีงบประมาณ 2563 เพราะมหาวิทยาลัยเริ่มด าเนินการวางระบบ 
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ตัวอย่างการกรอกข้อมูลส่วนที่ 1 - ขอ้มูลทั่วไปของส่วนงาน 

ให้ส่วนงานระบุข้อมูลทั่วไป  
ไม่ควรเกิน 10 บรรทัด 
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ตัวอย่างการกรอกข้อมูลส่วนที่ 1 - ขอ้มูลทั่วไปของส่วนงาน 

ข้อมูลนักศึกษา/หลักสูตร /
งบประมาณ/บุคลากร ให้ระบุ
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2562 

ให้ระบุจ านวนหลักสูตรทั้งหมด  
พร้อมทั้งระบุชื่อหลักสูตร 
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ใส่ข้อมูลผลการด าเนินงานที่ผ่านมาที่สามารถ
ระบุได้ ซึ่งมีตัวชี้วัดเดิมจ านวน 6 ตัว โดยให้
ใส่ข้อมูลการด าเนินการดังกล่าว โดยข้อมูลปี 
2562 สามารถใช้ข้อมูล 6 เดือน 

ใส่จ านวนหลักสูตรทั้งหมดไว้ด้านบน 

และแยกตามปริญญา ตรี-โท-เอก ไว้
ด้านล่าง  

อยู่ระหว่างการวางระบบ หมายถึง 
ส่วนงานไม่ต้องก าหนดค่าเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ 2563 โดยจะ
เริ่มท า PA ในปีงบประมาณ 2564 

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ส่วนที2่ - ข้อมูลการปฏิบัติงานของสว่นงาน  

ให้ก าหนดเป้าหมายเป็นภาพรวม 

และก าหนดแยกระดับปริญญา  
ตรี-โท-เอก ไว้ด้านล่างด้วย 
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ตัวช้ีวัดที่ส่วนงานไม่ต้องท า PA คือตัวชี้วัด
ระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานไม่ต้อง
ก าหนดค่าเป้าหมายระดับมหาวิทยาลัย 

อยู่ระหว่างการวางระบบ หมายถึง ส่วน
งานไม่ต้องก าหนดค่าเป้าหมายใน
ปีงบประมาณ 2563 โดยจะเริ่มท า PA ใน
ปีงบประมาณ 2564 

ใส่จ านวนรวมทั้งหมดไว้ด้านบน 

และแยกจ านวน ชาติ-นานาชาติ 
ไว้ด้านล่าง  

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ส่วนที2่ - ข้อมูลการปฏิบัติงานของสว่นงาน  

ก าหนดเป้าหมายเป็น Band ย่อย ทั้งส่วน
ของ Process และ Result 
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รูปแบบการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม PA ส่วนที่ 2 

การกรอกข้อมูล ความหมาย 
สามารถระบุในแบบฟอร์ม ( / ) 

ข้อมูลการด าเนินงาน 
ปี 2561 - 2562 

เป้าหมายส่วนงาน 
ปี 2563 

N/A ไม่มีพันธกิจที่เกี่ยวข้อง / / 
N/T* ส่วนงาน/ หน่วยงานไม่ได้ก าหนดเป้าหมาย  / 
N/R ไม่มีผลการด าเนินงาน หรือ ผลการ

ด าเนินงานเท่ากับ 0 
/  

- ตัวชี้วัด 1.6 International Publication per academic staff (5 years trend) ให้ส่วนงานก าหนดเป้าหมายจากจ านวนบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด (Head 

count) 

หมายเหตุ 

* N/T กรณีส่วนงานก าหนดเป้าหมาย N/T ในตวัชี้วัดที่ส่วนงานมีพันธกิจ จะถูกน ามาใช้ค านวณในการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ปีที่ใช้ในการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม PA ส่วนที่ 2 

หัวข้อ 
ปีท่ีรายงานข้อมูล 

ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน ปีการศึกษา 
ข้อมูลการด าเนินงาน ปี 2561 2561 2561 2560 
ข้อมูลการด าเนินงาน ปี 2562 2562 2562 2561 
เป้าหมายส่วนงาน ปี 2563 2563 2563 2562 
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โปรดระบุตัวช้ีวัดที่สามารถวัดได้
ชัดเจน 

ก าหนดแผนตัวชี้วัด พร้อมระบุหน่วยนับเป็นรายปี 

ตัวอย่าง ส่วนที่3 - โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ประเภทโครงการ :  
โครงการใหม่ / โครงการต่อเนื่อง 

ประเภทของงบประมาณ :  
งบประมาณแผ่นดิน / 
งบประมาณเงินรายได้ 

ระบุงบประมาณเฉพาะ
ปีงบประมาณ 2563 
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Q&A 

ล าดับ ตัวช้ีวัด ประเด็นข้อสงสัย ตอบข้อสงสัย 
1  ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ

ที่เป็น PI (Principal Investigator) ของ
โครงการที่ได้รับเงินทุนวิจัย 

1. ทุนที่ได้รับ นับจากอะไร โครงการที่เซ็นสัญญาใหม่ใน
ปีงบประมาณนั้นๆ หรือ โครงการทุกโครงการทั้งใหม่
และต่อเนื่ องที่ ได้ รับ เงินโอนมาจากแหล่ งทุน ใน
ปีงบประมาณนั้นๆ 

- นับเฉพาะเงินทุนวิจัยในปีนั้นๆ  
- กรณีท่ีได้รับทุนต่อเนื่อง ถ้ายังไม่เคยรายงานสามารถรายงานได้

ในปีนั้น แต่ถ้านับแล้วในปีถัดไปจะไม่นับซ้ า 
- นับทุกแหล่งทุน (ทุนภายในส่วนงานสามารถนับได้) 
- บุคลากรสายวิชาการ 1 คน เป็น PI หลายโครงการวิจัย ให้นับ

ได้แค่ 1 คน 
2 ตัวชี้วัดที่ 1.2 ผลงานวิจัยถูกอ้างอิงโดย 

International Organization 
1. ต้องมีเอกสารแนบหรือไม่ (สืบค้นจากฐานข้อมูลใด) 
2. องค์กรย่อยของสหประชาชาติ WHO องค์การอนามัย

โลก ถือเป็น international organization หรือไม่คะ
ข้อมูลรายชื่อองค์กร รายละเอียดตาม (เอกสาร
หมายเลข1)  

- ใช้เอกสารที่สามารถอ้างอิงได้ เช่น รายงานการประชุม 
- สามารถนับองค์กรระหว่างประเทศได้ นับการรวมตัวของ

ประเทศในระดับสากล 

3 ตัวชี้วัดที่ 1.4 Citation per publication    
(5 years) 

1. citation 2563 = จ านวนครั้งการอ้างอิงปี 2558-2563 
(6 ปี) หารด้วย จ านวนผลงาน 2558-2562 (5 ปี) ใช่
หรือไม ่

- ดึงข้อมูลครั้งละ 5 ปี 
- กองบริหารงานวิจัยจะท า list ของฐานข้อมูล Jounal ให้ 

4 ตัวชี้วัดที่ 1.5 International Publication 
(per year) (จ านวนบทความตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ) 

1. นับผลงานที่นอกเหนือประเภท Article, review, letter 
ได้ด้วยหรือไม่ เช่น short survey, case report ฯลฯ 

2. ในฐานข้อมูล google scholar นับหรือไม่ 
3. Impress นับหรือไม่ 

- หากสามารถสืบค้นผลงานตีพิมพ์ได้ ก็สามารถน ามาอ้างอิงได้ 
- google scholar ไม่นับ เนื่องจากกว้างมากเกินไปและไม่ได้

เป็นเรื่อง Academic อย่างเดียว จึงให้สืบค้นจากฐานข้อมูล
หลัก (กองบริหารงานวิจัยจะท า list ของฐานข้อมูลให้) 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด ประเด็นข้อสงสัย ตอบข้อสงสัย 
- Impress นับเป็นผลงานตีพิมพ์เมื่อได้รับการตีพิมพ์แล้วเท่านั้น 

5 ตัวชี้วัดที่ 1.6 International Publication 
per academic staff (5 years trend) 
(จ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติต่อบุคลากรสายวิชาการ) 

1. การคิดค่า FTE ค านวณจากเวลาการปฏิบัติงานด้านการ
สอน การวิจัย และบริการวิชาการ โดยตัดภาระงานด้าน
การบริการทางการแพทย์ / และการบริหาร ใช่หรือไม่? 

2. จ านวนบุคลากรสายวิชาการค านวณ FTE คิดอย่างไร 
แตล่ะที่อาจใช้คนละสูตรกัน 

- นับ FTE ตามค าจ ากัดความของ ranking โดยนับเฉพาะเวลา
การปฏิบัติงานจริงในการเรียนการสอน วิจัย และบริการ
วิชาการ ซึ่งไม่นับรวมชั่วโมงบริการทางการแพทย์ (การออก
ตรวจ OPD, ชั่วโมงสอน residency) รวมทั้งไม่นับรวมอาจารย์
ที่ลาศึกษาต่อ และชั่วโมงการบริหาร 

- ใช้ตามสูตรของ ranking (กองบริหารงานวิจัยจะมีค าอธิบายที่
ชัดเจน) 

6 ตัวชี้วัดที่ 1.7 จ านวนผลงานวจิัยตีพิมพ์ 
(Publication) ที่ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ 

1. หากเป็นผลงานที่ เกิดจากอาจารย์  /  นักวิจั ยใน
หน่วยงาน แต่มี affiliation ที่เป็นสถาบันต่างประเทศ 
มีแนวทางในการนับอย่างอย่างไร 

2. หากเป็นผลงานที่ เกิดจากอาจารย์  /  นักวิจั ยใน
หน่วยงานต่างชาติ แต่มี affiliation ที่เป็นสถาบันใน
ไทยมีแนวทางในการนับอย่างอย่างไร  

3. ถ้าผู้แต่งใส่ที่อยู่ 2 ที่ คือ ส่วนงานที่ 1 ในประเทศ และ
ส่วนงานที่ 2 ต่างชาติ นับหรือไม่ 

4. ถ้าเป็นนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา และมี
ผลงานตีพิมพ์หลังจากจบการศึกษา จะนับหรือไม่  

- อาจารย์/นักวิจัยชาวต่างชาติต้องระบุสังกัดชัดเจนว่าอยู่สถาบัน
ในต่างประเทศ (แต่ไม่นับอาจารย์/นักวิจัยชาวต่างชาติที่สังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดลเพียงที่เดียว) 

- สามารถนับผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาต่างชาติได้ แต่ผลงาน
ตีพิมพ์ต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรือ ชื่อมหาวิทยาลัยมหิดล 

7 ตัวชี้วัดที่ 1.8 จ านวนผลงานวิจยัตีพิมพ์ 
(Publication) ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1 

- Quartile JCR มีการจัดล าดับ 2 แบบ  
1. แบบจัดล าดับด้วย impact factor  

- Quartile JCR ให้ใช้แบบจัดล าดับด้วย impact factor โดย
สามารถนับได้ทุก Jounal ที่อยู่ใน Q1 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด ประเด็นข้อสงสัย ตอบข้อสงสัย 
2 . แ บ บ  ESI ใ ช้  total citation ( essential science 

indicator)  มีแนวทางอย่ างไร รายละเ อียดตาม 
(เอกสารหมายเลข2) 

8 ตัวชี้วัดที่ 1.10 จ านวนนักวิจยัส าเร็จรูปที่
เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 

- ส่วนงานต้องด าเนินการด้วยหรือไม่ อย่างไร - ส่วนงานสามารถด าเนินการได้  หากส่วนงานพบนักวิจัย
ศักยภาพสูงสามารถดึงมาร่วมงาน โดยประสานงานกับกอง
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือบรรจุต าแหน่งนักวิจัยเป็นกรณีพิเศษ แต่
ต้องมีการก าหนดจ านวนผลงานวิจัยว่าควรมีผลงานปีละกี่เรื่อง 

- ต้องบรรจุเป็น Full time 
- นับเฉพาะนักวิจัย  

9 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ (อย่างน้อยระดับ 2) 
(MUPSF -Professional Standard 
Framework) 

1. มหาวิทยาลัยจะมีแบบประเมินส าหรับให้ประเมิน
อาจารย์ในระดับคุณภาพการสอนตามมาตรฐาน 4 
ระดับหรือไม ่

2. ใครเป็นผู้ประเมินอาจารย์ที่มีอายุงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 
3. สูตรการค านวณไม่น่าจะใช้อาจารย์ทั้งหมด เพราะ 

ประเมินอาจารย์ที่มีอายุงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป  
4. แยกหลักส ูตรการประเมิน ด ังนั ้นอาจารย ์ที ่สอน

มากกว่า 1 หลักสูตรก็จะประเมินซ้ า (ผลการประเมินจะ
เป็นการประเมินนับซ้ า) 

5. เกณฑ์ในการประเมินฯ และหลักฐานประกอบการ
ประเมิน 

- อยู่ระหว่างการวางระบบ จะเริ่มให้ส่วนงานท า PA ในปี 2564 
(ปีการศึกษา 2563) 

- ผู้ประเมินจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาที่มาจากส่วนงาน
ต่างๆ 

- สูตรการค านวณ คือ นับจากจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
- อาจารย์ที่เข้ารับการประเมินจะมีอายุงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 

(เนื่องจากอาจารย์บรรจุใหม่ที่อายุงานไม่เกิน 3 ปี จะต้องเข้า
รับการอบรมอาจารย์ใหม่ภายใน 3 ปีแรก) 

- การประเมินอาจารย์นับเป็นรายบุคคล ไม่ได้แยกประเมินเป็น
รายหลักสูตร 

- เกณฑ์ในการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ตามแนวทางของ สกอ. 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด ประเด็นข้อสงสัย ตอบข้อสงสัย 
10 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการ

รับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล 
1. นับซ้ าได้หรือไม่ในแต่ละป ี
2. เนื่องจากการได้รับการรับรองคุณภาพในระดับสากล 

(AUN-QA)  ทางกองพัฒนาคุณภาพจะเป็นผู้ เลือก
หลักสูตร ดังนั้นการตั้ งเป้าจะให้ด าเนินการตั้ งค่า
เป้าหมายอย่างไร 

3. ต้องได้รับ Accredit แบบสากล หรือระดับ MU (ระดับ 
2.0 หรือ 3.0) หรือระดับคณะได้หรือไม ่

4. นับจ านวนหลักสูตรร่วมด้วยหรือไม่ 

- สามารถนับหลักสูตรที่ผ่านการตรวจประเมินแล้วซ้ าได้ ตามปีที่
ระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง AUN-QA (ระยะเวลา 5 ปี) 

- การขอรับรองคุณภาพระดับสากล ขึ้นกับคุณภาพและความ
พร้อมของหลักสุตรเอง มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนหลักสูตรที่มี
ความพร้อมและคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

- การก าหนดเป้าหมายในแบบฟอร์ม PA ส่วนงานต้องระบุ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้ชัดเจน 

- นับรวมหลักสูตรร่วมด้วย 
11 ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการ

ตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย 
1. เนื่องจากระดับปริญญาตรี (การแพทย์แผนไทยประยุกต์

บัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์  เมื่อวันที่ 3 พ.ค.59) 
ได้รับการตรวจจาก  กก.MU AUN-QA  แล้ว เมื่อ
รายงานผลส่วนงานจะรายงานแบบนับสะสมได้ใช่
หรือไม ่

2. นับซ้ าได้หรือไม่ในแต่ละป ี

- หากได้รับการตรวจทั้งระดับสากลและมหาวิทยาลัย สามารถ
นับได้ท้ัง 2 ตัวชี้วัด (2.2 – 2.3) 

- สามารถนับหลักสูตรที่ผ่านการตรวจประเมินแล้วซ้ าได้ นับ
ระยะเวลาตามประเภทการตรวจ 
 ตรวจแบบ 2.0 ได้การรับรองเป็นระยะเวลา 2 ปี 
 ตรวจแบบ 3.0 ได้การรับรองเป็นระยะเวลา 5 ปี 

12 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการ
ตรวจประเมินภายในส่วนงาน 

- - ทุกหลักสูตรต้องตรวจแบบ 1.0 ทุกปี 
- หากปีนั้นหลักสูตรมีการตรวจในระดับ 2.0 หรือ 3.0 หรือ 4.0 

แล้ว ห้ถือว่าเป็นการตรวจแบบ 1.0 โดยอนุโลม ไม่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการตรวจ 1.0 อีก 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด ประเด็นข้อสงสัย ตอบข้อสงสัย 
13 ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละของหลักสูตรของส่วนงาน

ที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ
เลือกเรียนได้ตามความต้องการ (Flexi 
programs) 

1. ระดับปริญญาตรีในประเด็นของหลักสูตร พ.บ.หมวด
วิชาเฉพาะส่วนใหญ่เป็นรายวิชาเฉพาะทางการแพทย์ซึ่ง
ผู้เรียนจะต้องเรียน 

ประเภมของ Flexi programs ได้แก่ 
- รายวิชาเรียนล่วงหน้า ที่เปิดส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปริญญาตรี-โท เรียนเก็บหน่วยกิตไว้เพ่ือให้จบเร็วขึ้น 
- นักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นชุดวิชาได้ ที่ท าให้มีศักยภาพ

สูงขึ้น (เช่น การท าวิจัย) 
- เพ่ิมเวลา เพ่ิมศักยภาพ (2+1+2) เช่น ไปท าวิจัยต่างประเทศ 

1 ปี (คล้ายๆ สหกิจศึกษา) ในภาคเรียนปกติและมีหน่วยกิตให้ 
- ลักษณะหลักสูตรที่เป็น Double Degree และ Joint Degree 
- กรณีท่ีเป็นหลักสูตรวิชาชีพ เช่น รายวิชาด้านการแพทย์ 

(กองบริหารการศึกษาจะปรับค าอธิบายให้ชัดเจนอีกครั้ง) 
- นักศึกษาสามารถโอนย้ายสาขาวิชาได้ในบางสาขา แต่ต้องมี

คะแนนตามตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
- หลักเกณฑ์เป็นไปตามสภาวิชาชีพก าหนดใน มคอ.1 หากปรับ

ให้ยืดหยุ่นไม่ได้ก็ท าไม่ได้ 
14 ตัวชี้วัดที่ 2.6 จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม

ความเป็นนานาชาติ ด้านการศึกษา ด้านการ
วิจัย และด้านการเคลื่อนย้ายนักศึกษา 
(อย่างน้อย 1 โครงการต่อส่วนงาน) 

1. Students (ด้านเคลื่อนย้าย) อาทิ short or long term 
student mobility ( inbound/ outbound)  ค น ล ะ
ตัวชี้วัดกับ 2.7 หรือไม ่

2. นับสะสมได้หรือไหม เนื่องจากในปีต่อๆไปโครงการ
ลักษณะนี้ก็ยังคงอยู่ 

3. นับจ านวนโครงการ/กิจกรรมจาก MOU หรือไม ่

- ตัวชี้วัด 2.6 เก็บไม่เหมือนกับตัวชี้วัด 2.7 (ตัวชี้วัด 2.6 เก็บเป็น
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ในขณะที่ 2.7 เก็บเป็นจ านวนคน)  

- นับจ านวนสุทธิรายปี นับโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ในแต่ละปี (ไม่
นับซ้ า) 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด ประเด็นข้อสงสัย ตอบข้อสงสัย 
4. กรณี มี นั ก ศึ กษ าต่ า ง ช า ติ ม า ฝึ ก อบรม โ ด ย เ สี ย

ค่าลงทะเบียน 
5. ตัวชี้วัด 2.6 และ 2.7 เก็บข้อมูลแต่ละปีอย่างไร นับ

ข้อมูลสะสมหรือไม่  

- ตัวชี้วัด 2.6 ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการร่วมกับคู่พันธมิตร (หากมี
การด าเนินการร่วมกับคู่พันธมิตรสามารถนับในตัวชี้วัด 4.16 
ได้) 

- 2.6 นับโครงการที่เกิดข้ึนใหม่ แต่ 2.7 นับจ านวนสะสม 
15 ตัวชี้วัดที่ 2.9 จ านวนชัว่โมงต่อปีการศึกษาที่

ส่วนงานจัดกระบวนการพัฒนานักศึกษาท่ี
ตอบสนองต่อการเป็น Global Citizen, 
Global Talents และEntrepreneurship  

1. นับเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือทุกระดับ
การศึกษา 

- นับทุกระดับการศึกษา 

16 ตัวชี้วัดที่ 2.14 บทเรียนหรือรายวิชาที่เป็น  
e –Learning (ร้อยละต่อรายวชิาทั้งหมดของส่วน
งาน) 

1. หลักสูตรแบบ online 100% ไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากเรื่องของการคิดภาระงานสอนและค่าตอบแทน
อาจารย์พิเศษ ทางมหาวิทยาลัยจะมีการด าเนินการ
อย่างไร 

2. การนับสะสม จะนับเฉพาะรายวิชาที่ยัง Active อยู่ คือ 
ต้องมีคนลงทะเบียนเรียนหรือไม่  หรือนับเฉพาะ
หลักสูตรที่ แต่ละส่ วนงานเปิด โดยอาจจะไม่ มี ผู้
ลงทะเบียน  

- ไม่จ าเป็นต้องเป็นหลักสูตร online 100% ให้เป็นรายวิชาเรียน
เสริม 

- นับสะสม (ตามเอกสารค าอธิบายตัวชี้วัด)  
- รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ เป็นแบบ two-way 

interaction 
- การคิดภาระงานของอาจารย์ กองบริหารการศึกษาจะจัดท า

เป็นประกาศต่อไป 
- ค่าตอบแทนปัจจุบันยังไม่มี มีแต่เงินสนับสนุนการจัดท า

บทเรียน แต่ในอนาคตอาจมีการเก็บค่าลงทะเบียนเรียน
รายวิชาประเภท MOOCs จึงจะมีเงินตอบแทนให้อาจารย์
ผู้สอน  

- นับสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละป ี
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ล าดับ ตัวช้ีวัด ประเด็นข้อสงสัย ตอบข้อสงสัย 
17 ตัวชี้วัดที่ 3.2 จ านวนมาตรฐานคุณภาพ

ระดับชาติและระดับสากลที่ถูกสร้างโดยส่วน
งาน/มหาวิทยาลัย 

1. มาตรฐานคุณภาพวัดด้วยอะไร 
2. แนวปฏิบัติหรือมาตรฐานงานวัดอย่างไร (ค าอธิบายที่

มหิดลส่งให้ ไม่ชัดเจน) 
3. ขอค าอธิบายที่ชัดเจน พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

- ให้ส่วนงานพิจารณาว่ามีบทบาทในการจัดท าเกณฑ์วัดคุณภาพ
ในด้านที่เชี่ยวชาญ เช่น MARHU (MAHIDOL-ASEAN Rating on 
Healthy University) เพ่ือใช้วัดระดับการด าเนินงานด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก (คล้าย UI 
Green ของ Universitas Indonesia) 

18 ตัวชี้วัดที่ 3.3 จ านวนนโยบายชี้น าสังคมของ
มหาวิทยาลัยที่ส าคัญระดับชาติและนานาชาติ 

1. ค าอธิบายพิจารณาแล้วยังมีข้อสงสัย คือโครงการหรือ
กิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ขอให้ยกตัวอย่าง
ที่เห็นชัดเจน เพ่ือที่ส่วนงานพิจารณาและสามารถน ามา
ผลักดันให้เป็นนโยบายระดับชาติและ/หรือนานาชาติว่า
เป็นการอบรม/ประชุมอย่างใด 

2. วิธีการค านวณ ข้อ 2 นับจ านวนนโยบายระดับชาติและ/
หรือนานาชาติที่มาจากโครงการหรือกิจกรรมทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยยังไม่เข้าใจชัดเจน ตามท่ีเข้าใจ
คือการนับจ านวนโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยและส่วนงานพิจารณาว่ ามีนโยบายที่
เกี่ยวข้องอย่างไรกับการศึกษาระดับชาติ/นานาชาติใช่
หรือไม ่

- สามารถน างานวิจัยหรืองานบริการวิชาการมาผลักดันให้เป็น
นโยบายชี้น าสังคมได้ ซึ่งจะนับเป็นนโยบายตรงตามตัวชี้วัดได้ก็
ต่อเมื่อ based-on งานวิจัย หรืองานบริการวิชาการที่ท าโดย
บุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น งานวิจัยเรื่องไขมันทรานส์ ของ
สถาบันโภชนาการ, งานวิจัยเรื่องนักมวยเด็ก ของคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

- นับผลงานในปทีี่มีประกาศเป็นนโยบาย 
- ขอให้มีการเขียนสรุปเชิงบรรยายโดยให้ระบุข้อมูล 2 ส่วน  
1) ชื่อนโยบาย, ระบุหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ออกนโยบาย 
2) มีที่มาจากโครงการอะไร 

19 ตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการ
ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและ
นานาชาติ 

- ค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตั้งแต่ปี 2563  – 
2566  คือ 50 60 70 80 ค านวณจากอะไร 

 

- ให้ส่วนงาน Identify หน่วยบริการวิชาการที่จ าเป็นต้องมีการ
รับรองมาตรฐานทั้งระดับชาติหรือนานาชาติ และระบุว่ามีส่วน
งานไหนที่ได้รับการรับรองแล้ว 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด ประเด็นข้อสงสัย ตอบข้อสงสัย 
- นับจ านวนหน่วยบริการวิชาการ ไม่ได้นับจ านวนใบรับรอง 

(มหาวิทยาลัยจะจัดท าค าอธิบายเกี่ยวกับประเภทงานบริการ
วิชาการอีกครั้ง) 

20 ตัวชี้วัดที่ 3.6 รายรับที่เกิดจากทรัพย์สินทาง
ปัญญา และ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
เพ่ิมข้ึน และ/หรือที่น าขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มี
ประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ 

- จ านวนรายรับที่เกิดข้ึน สะท้อนถึงอะไร - เพ่ือให้เห็นผลของรายรับที่ได้จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดใน
ส่วนงาน 

21 ตัวชี้วัดที่ 4.11 ร้อยละของบุคลากรที่เป็น 
Global Talents 

1. บุคลากรสายวิชาการ ด้านการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพอาจารย์ระดับ 3 ขึ้นไป หมายถึงระดับ
อะไรบ้าง 

2. เกณฑ์การประเมินคุณภาพ บุคลากรสายวิชาการ     
ด้านการศึกษา คืออะไร และใครเป็นผู้ประเมิน 

3. ขอค าอธิบายเพิ่มเติม บุคลากรสายวิชาการด้านวิจัย 
4. ขอเสนอปรับเพ่ิมในนิยาม Global สายสนับสนุน ให้

เกณฑ์ย่อยข้อ 2 และ 3 (อบรม ฝึกงาน น าเสนอผลงาน) 
ให้นับข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

5. ขอปรับเป้าหมาย Global สายสนับสนุน จาก 20% 
เป็น 8% เนื่องจาก การท าข้อมูลเบื้องต้น 
5.1 อ้างอิงตามเกณฑ์ที่มหิดลให้มาได้ผลลัพธ์ 3.97% 

- เกณฑ์การประเมินคุณภาพอาจารย์ระดับ 3 อ้างอิงจากเกณฑ์
การประเมินคุณภาพอาจารย์ที่มีระดับคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ (MUPSF -
Professional Standard Framework) (ตัวชี้วัด 2.1) ซึ่งจะ
เริ่มท าการประเมิน ในปีการศึกษา 2563 (PA 2564) 

- ผู้ประเมินจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการศึกษาที่มาจากส่วนงาน
ต่างๆ 

- บุคลากรสายวิชาการด้านวิจัย จะพิจารณาจากค่า h-index 
(ดัชนีที่ ใช้วัดคุณภาพงานวิจัย ใช้แสดงจ านวนงานวิจัย) 
เนื่องจากสามารถน ามาเทียบเคียงกับหน่วยงานอ่ืนได้ (กอง
ทรัพยากรบุคคลอาจมีการ Identify ค่า h-index กับ อายุงาน
ของบุคลากรสายวิชาการใหม่) 
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5.2 อ้างอิงกรณีขอปรับให้เกณฑ์ย่อย ครอบคลุมนับ

เวลาย้อนหลัง 3 ปี ได้ผลลัพธ์ 8.07 
หมายเหตุ   
เนื่องจากเกณฑ์เน้นมิติต่างประเทศ ดังนั้นกิจกรรม หรือ
กระบวนการสนับสนุนให้คนกลุ่มดังกล่าวได้ตามเกณฑ์ 
ผลลัพธ์อาจส่งผลในปี 2564 ในปี 2563 จึงเสนอท่ี 8%  

- ไม่ปรับเพ่ิม แต่สามารถใช้ผลงานตลอดอายุงาน จึงไม่มีการขอ
ข้อมูลย้อนหลัง 

- ไม่ลดเป้าหมาย เนื่องจากต้องการก าหนดค่าเป้าหมายให้
มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 

 

22 ตัวชี้วัดที่ 4.12,4.13,4.14 1. การส่งข้อมูลค่าเป้าหมายต่าง ๆ ให้กับทางมหาวิทยาลัย 
ไม่อยากให้แสดงค่าเป็นตัวเลขเพ่ือป้องกันข้อมูลหลุด 
หรือถูกน าไปเผยแพร่ในที่สาธารณะ อยากให้แสดงค่า
เป็นสัญลักษณ์ หรือสี เช่น ก าไร สีเขียว หรือขาดทุน สี
แดง เป็นต้น 

2. สูตรการค านวณค่า ROA ส าหรับการค านวณรอบครึ่งปี 
(6 เดือน)  เนื่องจากสูตรเป็นการค านวณจากข้อมูลงบ
ก าไรขาดทุนและงบดุล ซึ่งข้อมูลเป็นคนละฐานรอบ
ระยะเวลา การค านวณรอบครึ่งปี ก าไรสุทธิ (ขาดทุน
สุทธิ) จะค านวณให้เป็นรอบระยะเวลา 1 ปีด้วย ขอ
ยืนยันสูตรส าหรับรอบครึ่งปีกับทางมหาวิทยาลัย 

- ข้อมูลเป็นความลับ ไม่ถูกเปิดเผยแน่นอน 
- ขอยืนยันสูตรการค านวณค่า ROA ส าหรับการค านวณรอบครึ่ง

ปี (6 เดือน) และรอบ 1 ปี ให้ใช้สูตรเดียวกัน  
- การดึงข้อมูลเพื่อปิดบัญชีรอบครึ่งปี ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 

โดยให้ดึงข้อมูลหลังวันที่ 31 มีนาคม สักช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เพ่ือให้ข้อมูลสมบูรณ ์

23 ตัวชี้วัดที่ 4.15 ร้อยละของห้องปฏิบัติการที่มี
การใช้สารเคมี ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย 
ESPReL 

1. ห้องปฏิบัติการทุกห้องต้องท า ESPReL ในระบบ
ออนไลน์และส่งผลคะแนนมาที่ฝ่ายวิจัยใช่หรือไม่ 

- ห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมีต้องท าการประเมิน 
ESPReL Checklist ในระบบ online และไม่ต้ องส่ งผล
คะแนนมายังฝ่ายวิจัย เนื่องจากศูนย์ COSHEM ซึ่งเป็นฝ่าย
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2. ห้องปฏิบัติการต้องด าเนินการท า ESPReL ในระบบ

ออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายในเมื่อไหร่ 
3. เกณฑ์ผ่านมาตรฐาน ESPReL คือ 137 ข้อใช่หรือไม่ 
4. จะมีคณะกรรมการเข้ามาตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ

ที่ผ่านเกณฑ์หรือไม ่
 

บริหารจัดการกลางสามารถดูคะแนนการประเมินของทุก
ห้องปฏิบัติการ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 

- ห้องปฏิบัติกาควรต้องด าเนินการท า ESPReL ในระบบ 
online ให้เร็วที่สุดเพ่ือให้ผลการด าเนินการของส่วนงาน
สามารถเป็นไปตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน 

- เกณฑ์ผ่านมาตรฐาน ESPReL คิดเป็นร้อยละ 80 จาก 
ESPReL Checklist 162 ข้อ 

- ศูนย์ COSHEM จะด าเนินการประสานคณะกรรมการตรวจ
ประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL ในการตรวจ
ประเมินห้องปฏิบัติการของส่วนงาน โดยในอนาคตจะมี
ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน (ปัจจุบัน ยังไม่มีการเก็บ
ค่าใช้จ่าย) 

**หมายเหตุ ในปี 2564 จะเปลี่ยนเป็นระบบ Peer Evaluation 
ของ วช. และในระยะต่อไปจะเริ่มบังคับใช้ในการพิจารณาจัดสรร
ทุนวิจัย โดยทุกห้องปฏิบัติการต้องผ่านเกณฑ์ตามข้อบังคับ และ
จะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน 

24 ตัวชี้วัดที่ 4.16 จ านวนโครงการส่งเสริมความ
เป็นนานาชาติ กับคู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ 

1. ต้องเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยท า  MOU กับคู่
พันธมิตร แล้วส่วนงานเป็นผู้จัดโครงการย่อย ภายใต้ 
MOU นั้นๆ หรือไม ่

2. ต้องเป็นโครงการที่ส่วนงานท า MOU เองหรือไม่ 

- ตัวชี้วัด 4.16 ต้องท าร่วมกับคู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์  
(แต่ตัวชี้วัด 2.6 ไม่จ าเป็นต้องมีคู่พันธมิตร) 
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3. ตัวชี้วัด 4.16 ต่างจากตัวชี้วัด 2.6 อย่างไร 

25 ตัวชี้วัดที่ 4.17 คะแนนการประเมิน EdPEX 1. ก า ร เ พ่ิ ม ขึ้ น ข อ ง แ บ ร นด์  อ ยู่ ใ น  Maturity ข อ ง
มหาวิทยาลัย คิดว่าโอกาสท าได้กี่คะแนน และรองรับ 
Maturity ของส่วนงานที่ไม่เท่ากันอย่างไร เพราะขึ้น 
20-30 คะแนน ก็ไม่ง่ายเลย แต่ให้ขึ้นข้ามแบรนด์เป็น
เป้าหมาย มีแผนรองรับอย่างไร 

- การเพ่ิมขึ้นของแบรนด์ ให้ปรับเพ่ิมขึ้นเป็น 1 แบรนด์ย่อย จะ
เป็นส่วนของ Process หรือ Result ก็ได้  

26  ส่วนงานสนับสนุน เช่น บัณฑิตวิทยาลัย หอสมุดและคลัง
ความรู้ฯ ต้องจัดท า PA ในแบบฟอร์มนอกเหนือจากแบบ
ฟอร์นี้หรือไม่ เนื่องจากไม่มีการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 

- ให้ใช้แบบฟอร์มฉบับเดียวกันในการจัดท า PA แต่ให้ตอบและ
ก าหนดเป้าหมายเฉพาะในส่วนที่ส่วนงานสนับสนุนมีพันธกิจ 
เช่น การบริการวิชาการ การบริหารจัดการ  

 


