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กรอบคิดการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน

1) ใช้กรอบยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) โดยส่วนงานสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ผ่านการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน

2) ส่วนงานสามารถเลือกตัวชี้วัดที่ขึ้นกับศักยภาพของส่วนงาน ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และสามารถ challenge กับ มหาวิทยาลัย
เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลโดยเร็ว

3) ก าหนดเป้าหมายเจรา ระยะเวลา 4 ปี คือ 2561-2564 และอาจมีการทบทวนได้ตาม
ความเหมาะสม (ส าหรับปี 2560 เนื่องจากสิ้นสุดปีงบประมาณแล้ว ให้ส่วนรายงานผล 
ใส่ค่าเป้าหมายตามที่ส่วนงานได้ด าเนินการไปแล้ว และให้รายงานในระบบเดือน
ธันวาคม 2560) 2



แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม 
คุณภาพ และมีทักษะ
การเป็นพลเมืองโลก

วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศ
และนวัตกรรม

บริการวิชาการ
ที่เกิดประโยชน์

แก่สังคม

แสวงหารายได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
ตามพันธกิจ

มหาวิทยาลัยชั้นน า 
รับผิดชอบต่อสังคม 

และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลศิที่ยั่งยืน

• Food Innopolis
• Medical Hub
• Aging

• Renewable Energy 
• Sustainable environment
• Cultural and Green 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก

บริหารจัดการเชิงบูรณาการ

ยุทธศาสตร์
สนับสนุน
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แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12

ยุทธศาสตร์เชงิรุก

ยุทธศาสตร์สนับสนุน

ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ• ยุทธศาสตร์ที่ 1 เชิงรุก :
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

• ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก :  
นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และ
การดูแลผู้สูงอายุ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก : 
ล้านนาสร้างสรรค์ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามพันธกิจ : 
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมี
ทักษะการเป็นพลเมืองโลก

• ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามพันธกิจ : 
วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม

• ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตามพันธกิจ : 
บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

• ยุทธศาสตร์ที่ 7 : 
แสวงหารายไดเ้พือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื

• ยุทธศาสตร์ที่ 8 : 
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ

4



นวัตกรรม

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม แก้ปัญหา ตอบโจทย์ส าคัญของประเทศ

ธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up)

ผู้ได้รับการบ่มเพาะ (incubatees)

คุณค่าต่อมหาวิทยาลัย (รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลง)

Impact

Outcomes

Outputs

มหาวิทยาลัยชั้นน า 
รับผิดชอบต่อสังคม 

และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลศิที่ยั่งยืน

I

I

S

I

I
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สรุปความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงาน

รายการตัวชี้วัด ย.1 ย.2 ย.3 ย.4 ย.5 ย.6 ย.7 ย.8

1. คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนวัตกรรม     

2. รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากนวัตกรรม     

3. จ านวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up)    

4. จ านวนนวัตกรรม    

5. จ านวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (incubatees)    

6. จ านวนบทความตีพิมพ์บนฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์และนักวิจัย   

7. จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus   

8. จ านวนผลงานทางวิชาการที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์จริง    

9. จ านวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก    

10. จ านวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา)    
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มหาวิทยาลัยชั้นน า รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

เป็นผู้น าในการสร้าง จัดการ สร้างเสริมสมรรถนะ และแบ่งปัน
ด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมสีเขียวที่ย่ังยืน

คุณค่าทางเศรษฐกิจ 
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

ที่เกิดจากนวัตกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมและ

พลังงาน

รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือ
ค่าใช้จ่ายที่ลดลงของ

มหาวิทยาลัยจาก
นวัตกรรมและการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม

และพลังงาน

ความเป็นผู้น าด้าน
สิ่งแวดล้อมและ

พลังงานเมื่อเทียบ
กับสถาบันการศึกษา

ภายในประเทศ

สัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนต่อ

การใช้ปริมาณ
พลังงานรวม เมื่อ
เทียบกับปี 2559

ร้อยละของ
คาร์บอนฟุตพร้ินท์

เมื่อเทียบกับปี 
2559

จ านวน
นวัตกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมและ

พลังงาน

จ านวน
ธุรกิจเกิดใหม่ 
(Spin off / 
Start up) 

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดการ
ด าเนินงาน

ตัวชี้วัดระดับ
ยุทธศาสตร์

จ านวนบทความตีพิมพ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ใน
ฐานข้อมูล Scopus ของ

อาจารย์และนักวิจัย

จ านวนการอ้างอิง
ผลงานวิจัย 

(Citations) ใน
ฐานข้อมูล Scopus

จ านวนผลงานทาง
วิชาการที่ถูกน าไปใช้

ประโยชน์จริง

จ านวนทุนสนับสนุน
งานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมจากแหล่ง

ทุนภายนอก 

จ านวนงบประมาณ
สนับสนุนจากแหล่งทุน

ภายนอก (นอกเหนือจาก
การวิจัยและพัฒนา)

สัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนของการใช้ปริมาณ
พลังงานรวม เมื่อเทียบกับ

ปี 2559

ร้อยละของการ
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานไฟฟ้า
เทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละของ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์
ลดลงเม่ือเทียบกับ

ปี 2559

จ านวนโครงการ/กิจกรรมและการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
ในการอนุรักษ์หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

และพลังงานอย่างมีจิตส านึก

ร้อยละของ
ความส าเร็จของ
การคัดแยกขยะ
ภายในส่วนงาน

โครงการเพิ่มพื้นที่สี
เขียวภายในส่วนงาน

ปริมาณไขมันที่ปล่อย
ออกจากส่วนงาน

จ านวนผู้ได้รับการ
บ่มเพาะ (incubatees)
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มหาวิทยาลัยชั้นน า รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหาร และสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 

เป็นผู้น าในการสร้างนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ ระบบการจัดการ และการดูแลสังคมผู้สูงอายุ

คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนวัตกรรม

ด้านอาหารและสุขภาพและ
ผู้สูงอายุ

รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลง
ของมหาวิทยาลัยจากนวัตกรรมด้าน

อาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ

สาขาวิชาด้านอาหารและ
สุขภาพและการดูแลผู้สุงอายุ
ได้รับการจัดอันดับ World 

QS Ranking by Subject ที่
ดีขึ้น

จ านวนนวัตกรรมด้าน
อาหารและสุขภาพ และ

การดูแลผู้สูงอายุ

จ านวน
ธุรกิจเกิดใหม่ 

(Spin off / Start up) 

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดการ
ด าเนินงาน

ตัวชี้วัดระดับ
ยุทธศาสตร์

จ านวนบทความตีพิมพ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ใน
ฐานข้อมูล Scopus ของ

อาจารย์และนักวิจัย

จ านวนการอ้างอิง
ผลงานวิจัย 

(Citations) ใน
ฐานข้อมูล Scopus

จ านวนผลงานทาง
วิชาการที่ถูกน าไปใช้

ประโยชน์จริง

จ านวนทุนสนับสนุน
งานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมจากแหล่ง

ทุนภายนอก 

จ านวนงบประมาณ
สนับสนุนจากแหล่งทุน

ภายนอก (นอกเหนือจาก
การวิจัยและพัฒนา)

สาขาวิชาด้านอาหารและ
สุขภาพและการดูแลผู้สุง
อายุได้รับการจัดอันดับ 

World QS Ranking by 
Subject ที่ดีขึ้น

การมีส่วนร่วมในการ
จัดท าฐานข้อมูลด้าน
อาหารและสุขภาพ 

และการดูแลผู้สูงอายุ

จ านวนผู้ใช้
ฐานข้อมูลและคลัง
ความรู้ด้านอาหาร

สุขภาพและ
ผู้สูงอายุ

จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่
น าไปขับเคลื่อนการแก้ปัญหา
ด้านอาหาร สุขภาพ และการ

ดูแลผู้สูงอายุ

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
สร้างสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัยทางด้านอาหาร
และสุขภาพ และการดูแล

ผู้สูงอายุ

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม Food 

Safety (Healthy 
diet and balanced 

nutrition)

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง

กับ Healthy 
University

จ านวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ 
(incubatees)
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มหาวิทยาลัยชั้นน า รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก : ล้านนาสร้างสรรค์  

เป็นผู้น าในการพัฒนาองค์ความรู้ล้านนาและการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างจิตวิญญาณประจ าถิ่น

คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม เกิดจากการน า

นวัตกรรมและองค์ความรู้ด้าน
ล้านนาไปใช้ประโยชน์

รายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการน านวัตกรรมและ
องค์ความรู้ด้านล้านนาไปใช้ประโยชน์

ความเป็นผู้น าด้านองค์ความรู้และ
การสร้างนวัตกรรมลา้นนาเมื่อ

เทียบกับสถาบันการศึกษาในระดบั
นานาชาติ

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดการ
ด าเนินงาน

ตัวชี้วัดระดับ
ยุทธศาสตร์

จ านวนผลงานทาง
วิชาการที่ถูกน าไปใช้

ประโยชน์จริง

จ านวนทุนสนับสนุน
งานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมจากแหล่ง

ทุนภายนอก 

จ านวนงบประมาณ
สนับสนุนจากแหล่งทุน

ภายนอก (นอกเหนือจาก
การวิจัยและพัฒนา)

การมีส่วนร่วมในการจัดท า
สารบบด้านล้านนา (CMU 

Lanna Directory)

ร้อยละความส าเร็จ
ของการรับนักศึกษา
เข้าศึกษาในหลักสูตร

ด้านล้านนา
สร้างสรรค์

การเปิดหลักสูตร
ระยะสั้น 

(หลักสูตร/ครั้งท่ี
จัด/จ านวน
ผู้รับบริการ)

จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่
น าไปขับเคลื่อนการแก้ปัญหา
ด้านอาหาร สุขภาพ และการ

ดูแลผู้สูงอายุ

จ านวนผลงานวิชาการ และ
งานสร้างสรรค์ด้านล้านนาที่
น าเสนอในเวทีระดับชาติและ

นานาชาติ

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการ

เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมด้าน
ล้านนาสร้างสรรค์

จ านวนนวัตกรรม
ด้านล้านนา
สร้างสรรค์

จ านวนธุรกิจเกิด
ใหม่ (Spin off / 

Start up)

จ านวนผู้ได้รับการ
บ่มเพาะ 

(incubatees)
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มหาวิทยาลัยชั้นน า รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามพันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก

บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นคนดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้าน
คุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก 

(ภายหลังการท างาน 1 ป)ี

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มี
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 

1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา

ร้อยละผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ต่อจ านวนผลงานทั้งหมด

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดการ
ด าเนินงาน

ตัวชี้วัดระดับ
ยุทธศาสตร์

จ านวนหลักสูตรที่สอน
เป็นภาษาอังกฤษทั้ง

หลักสูตร

จ านวนหลักสูตรทุกระดับ
ที่ได้รับการรับรองจาก
เกณฑ์มาตรฐานระดับ

นานาชาติ

ร้อยละของหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เป็น

หลักสูตรนานาชาติต่อ
หลักสูตรทั้งหมด

ร้อยละของกระบวน
วิชาระดับปริญญาตรีที่
มีกิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

และ/หรือ
ภาษาต่างประเทศ

ร้อยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่มีผลการสอบวัด
ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ

ก่อนส าเร็จการศึกษา ตาม
มาตรฐาน Common 

European Framework of 
Reference for Language อยู่

ในระดับ B1 ขึ้นไป

ร้อยละของอาจารย์ท่ีสามารถ
น าเครื่องมือ/วิธีการเพื่อ

พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 และ/หรือ

ทักษะการเป็นพลเมืองโลกไป
ปรับใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน

ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาทักษะท่ี
จ าเป็นส าหรับการเป็น

พลเมืองโลกและ
ประกอบอาชีพใน
อนาคต โดยผ่าน

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

จ านวนนักศึกษา
ต่างชาติที่ลงทะเบียน
ศึกษาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จ านวน 
inbound 
exchange 
student

ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่มี Entrepreneurship/Startup/
สหกิจศึกษา/WIL เป็นส่วนหนึ่งของ

หลักสูตร

ร้อยละผลงานของนักศึกษาต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ

จ านวนหลักสูตร
นานาชาติ

จ านวน 
Outbound 
Exchange 
Student

จ านวนอาจารย์
ชาว

ต่างประเทศ 
(Internationa

l Staff)

จ านวน
นักศึกษาทุก

ระดับที่กระท า
ผิดวินัย
นักศึกษา
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มหาวิทยาลัยชั้นน า รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามพันธกิจ : วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม

ผลงานวิจัยมีคุณภาพสูง สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมและใช้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดการ
ด าเนินงาน

ตัวชี้วัดระดับ
ยุทธศาสตร์

จ านวนการอนุญาตให้ใช้
สิทธิ (Licensing) ใน

เทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลัย 

จ านวนอาจารย์และ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย/
วิชาการ/สิ่งประดิษฐ์/

งานสร้างสรรค์

จ านวนโครงการวิจัย
(รวมยุทธศาสตร์เชิงรุก 
3 ด้าน และด้านอ่ืนๆ)

จ านวนสิทธิบัตร/สิทธิบัตร
ออกแบบผลิตภัณฑ์/อนุ

สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ที่ยื่นขอรับ
ความคุ้มครองท้ังหมด 

จ านวนทุน Post-doctoral 
Fellowships ที่สนับสนุนโดย
ส่วนงานหรือทุนที่ส่วนงาน
สามารถแสวงหาได้เพิ่มเติม

จ านวนทุน PhD 
Scholarships ที่สนับสนุน
โดยส่วนงานหรือทุนที่ส่วน
งานสามารถแสวงหาได้

เพิ่มเติม

จ านวน
ผลงานวิจัย

บูรณาการข้าม
สาขา

จ านวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก

(รวมยุทธศาสตร์เชิงรุก 3 ด้าน และด้าน
อ่ืนๆ)

จ านวนผลงานทางวิชาการที่ถูก
น าไปใช้ประโยชน์จริง

จ านวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับ
ของ QS World Ranking by 

Subject (สาขาวิชา) (อันดับต่ ากว่า 
300)

คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก

วิจัยและนวัตกรรม

รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่
ลดลงของมหาวิทยาลัยจากวิจัย

และนวัตกรรม

จ านวน
นวัตกรรมที่เกิด
จากการวิจัย

จ านวนธุรกิจเกิดใหม่ 
(Spin off / Start 

up) 

จ านวนทุนสนับสนุน
งานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมจากแหล่ง

ทุนภายนอก
จ านวนการอนุญาตให้

ใช้สิทธิ (Licensing) ใน
เทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลัย

จ านวนสาขาวิชาที่ได้รับ
การจัดอันดับของ QS 
World Ranking by 

Subject

อันดับของมหาวิทยาลัย
ใน QS Asian 

Ranking/ QS World 
Ranking

จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย 
(Citations) ในฐานข้อมูล Scopus 

เฉลี่ยต่อปี

จ านวนบทความตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล Scopus ของ

อาจารย์และนักวิจัย
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มหาวิทยาลัยชั้นน า รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตามพันธกิจ : บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม 
เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย และ ได้รับการนึกถึงเป็น “ที่แรก” ในการแก้ไขปัญหาส าคัญ และเสริมพลัง (Empowerment) 

ของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม  โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดการ
ด าเนินงาน

ตัวชี้วัดระดับ
ยุทธศาสตร์

จ านวนบุคลากรที่ด าเนินการเกี่ยวข้องในงานวิชาการเพื่อสังคม
(นักวิชาการ ผู้ประสานงานชุดโครงการ (Program Officer)  พี่
เลี้ยง (Mentor) ผู้บริหารระดับรองคณบดี และเจ้าหน้าที่สาย

สนับสนุน) 

จ านวนงบประมาณสนับสนุนจากแหลง่ทุน
ภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา)
(รวมยุทธศาสตร์เชิงรุก 3 ด้าน และด้านอื่นๆ)

คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นจากการ

บริการวิชาการองค์ความรู้พร้อมใช้
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

บทบาทของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในองค์กร

ด้านบริการวิชาการและวิชาการรับใช้สังคม 
ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ

จ านวนผลงานบริการ
วิชาการสหวิทยาการที่สร้าง
ผลกระทบสูงในวงกว้างต่อ
ชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ

บทบาทของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในองค์กร

ยุทธศาสตร์เชิงรุก 3 ด้าน และด้านบริการ
วิชาการและวิชาการรับใช้สังคม
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มหาวิทยาลัยชั้นน า รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : แสวงหารายได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดการ
ด าเนินงาน

ตัวชี้วัดระดับ
ยุทธศาสตร์

ร้อยละของรายได้จากการวิจัยต่อรายได้รวม (รายได้
จากการรับจ้างท าวิจัย การเป็นที่ปรึกษา การ
ฝึกอบรม การขายทรัพย์สินทางปัญญา) (รวม)

จ านวนรายได้รวมหลังหัก
ค่าใช้จ่าย

ร้อยละของรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อ

รายได้รวม

จ านวนรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวม
เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ร้อยละของเงินรายได้โดยรวม เมื่อเทียบกับ
รายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สัดส่วนเงินสะสมต่อ
ค่าใช้จ่ายรายปี

ร้อยละของรายได้จากการ
บริการวิชาการต่อรายได้รวม

จ านวนเงินรายได้จากแหล่ง
ทุนวิจัยภายนอกหลังหัก

ค่าใช้จ่าย

จ านวนเงินรายได้จากการ
ให้บริการวิชาการหลังหัก

ค่าใช้จ่าย
จ านวนรายได้จากการแปลง

สินทรัพย์ 
จ านวนรายได้จากการบริจาค
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มหาวิทยาลัยชั้นน า รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ

บริหารงานและทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
และปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลง 

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดการ
ด าเนินงาน

ตัวชี้วัดระดับ
ยุทธศาสตร์

ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงโครงสร้าง 
Digital Infrastructure 

สัมฤทธิผลของการปฏิรูป
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ระดับความผูกพันของบุคลากร
ต่อมหาวิทยาลัย

ระดับความส าเร็จในการ 
พัฒนาระบบ CMU-MIS เพ่ือ
บริหารงานในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย

ระดับความส าเร็จในการ
จัดการความรู้ในส่วนงาน 

(KM)

ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของ

นักศึกษาและบุคลากรภายใน
ส่วนงาน

ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญของบุคลากรและ
นักศึกษาภายในส่วนงาน

การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรคุณธรรมและความ

โปร่งใส (ITA)

ผลประเมินตามเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพการศึกษาเพื่อด าเนินการ

ที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ระดับผลการประเมิน
องค์กรคุณธรรมและ

ความโปร่งใส

ร้อยละของการบรรลุผลส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12

ร้อยละของ
งบยุทธศาสตร์ต่อ

งบประมาณทั้งหมด

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาตาม
แนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงาน
แถลงต่อสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่

14



ปฏิทินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงาน

1. การบันทึก
ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานและ
ก าหนดเป้าหมาย

ส่วนงาน

2. วิเคราะห์ค่า
เป้าหมาย กองแผนงาน

3.เจรจา KPI & 
Action Plan
และกรอบ
การประเมินผล

ส่วนงานและ
คณะกรรม

การติดตามPA

4. ลงนาม
ค ารับรอง

อธิการบดี
และผู้บริหาร

ส่วนงาน

5. น าข้อมูลเข้า
ระบบ CMU-PA 

กองแผนงาน

6. การรายงานผล ส่วนงาน

กองแผนงาน
รอบ 12 เดือน รอบ 12 เดือน

ปี 60
รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือนรอบ 12 เดือน
ปี 60
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การตั้งค่าเป้าหมาย

จัดท าเป้าหมายของ
ปี 2561 และ 2564

ส่วนงานพิจารณาเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับศักยภาพและ
ความท้าทาย แต่ไม่ควรน้อยกว่าเดิม และเพิ่มเติมเป้าหมายของภารกิจตาม
แผนการบริหารงานที่ผู้บริหารส่วนงานได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย

เป้าหมาย
ของปี 2560

เนื่องจากเสร็จสิ้นปีงบประมาณแล้ว ให้ส่วนงานกรอกข้อมูลที่เป็น
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และเป้าหมายตามความเป็นจริงที่ส่วนงาน
อาจได้มีการก าหนดไว้แล้ว
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ตัวอย่างตารางค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
พิจารณาเลือกตัวชี้วัด

หน่วยนับ
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย

เกี่ยวข้อง
ไม่

เกี่ยวข้อง
2557 2558 2559 2560 2560 2561 2562 2563 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
1.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก

นวัตกรรมด้านสิง่แวดล้อมและพลังงาน
/ ล้านบาท 80 100 150 200 250 300

1.2 รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากนวัตกรรมดา้น
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  

/ ล้านบาท 45 50 80 120 150 200

1.3 จ านวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up) / ธุรกิจ 0 0 1 2 3 5

1.4 จ านวนนวัตกรรมด้านสิง่แวดลอ้มและพลงังาน / ผลงาน 1 1 2 2 3 6 7 7

1.5 จ านวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (incubatees) / คน 0 10 10 20 50 80 

........
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เกณฑ์การประเมิน

ปรับวิธีการคิดเกณฑ์คะแนน เป็นการบรรลุเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดใน 3 ระดับ

โดยส่วนงานตั้งค่าเป้าหมายในแต่ละตัวชีว้ัด และวัดผลการด าเนนิงานเปรียบเทียบภาพรวม

สรุปส่วนงาน เลือกตัวชี้วัดทั้งหมดจ านวนเท่าใดตัว และ สามารถท าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้เท่าใด  

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความส าเร็จรายยุทธศาสตร์

ต่ ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
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การจัดท าข้อมูลประกอบค ารับรองการปฏิบัติงาน

ขอความร่วมมือส่วนงานด าเนินการจัดท าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ในระบบ
การจัดท าข้อมูลเพื่อประกอบการเจรจาค ารับรองฯ 

ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2560
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ระบบการจัดท าข้อมูลเพื่อประกอบการเจรจาค ารับรองฯ
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ขั้นตอนการเลือกตัวชี้วัด

เลือก เมนู “ก าหนดข้อมูลตัวชี้วัดรายคณะ/ส่วนงาน” เพ่ือเข้าเลือกตัวชี้วัดที่ส่วนงานต้องการตามยุทธศาสตร์
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ขั้นตอนการเลือกตัวชี้วัด

เลือกตัวชี้วัดที่ส่วนงานต้องการ โดยเลือกท าเครื่องหมาย  ในช่อง “เกี่ยวข้อง” และส าหรับตัวชี้วัดที่ไม่ต้องการเลือก โดยเลือก
ท าเครื่องหมาย  ในช่อง “ไม่เกี่ยวข้อง” เมื่อครบถ้วนเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “บันทึก” เพื่อส่งข้อมูลตัวชี้วัดที่เลือกเข้าสู่ระบบ
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ขั้นตอนการเลือกตัวชี้วัด
กรณี ตัวชี้วัดที่ 8.11 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงาน
แถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ส่วนงาน
เพิ่มเติมหัวข้อ ในส่วนของ “ก าหนดข้อมูลตัวชี้วัด
ที่ Commit กับสภาฯ“ เลือก “เพิ่ม” (โดยตัวชี้วัดที่
เพิ่มเติมต้องไม่ซ้ ากับตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 1-8)

เพื่อก าหนดหัวข้อตัวชี้วัดเพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุ
ข้อมูลตามรายการ ดังนี้
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ขั้นตอนการก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัด

เลือกยุทธศาสตร์ ที่ต้องการใส่เป้าหมายและกดปุ่ม “สืบค้น” 

โดยขั้นตอนนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลผลการด าเนินงาน และเป้าหมาย ทีละ
ยุทธศาสตร์ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก”
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ขั้นตอนการออกรายงาน

เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานสามารถตรวจสอบความถูกต้องก่อนออกรายงานได้จากเมนู “รายงานเป้าหมาย
ตัวชี้วัด” เลือกที่ “มุมมองคณะ/ส่วนงาน” ระบบจะขึ้นข้อมูลทั้งหมดที่ส่วนงานกรอกเข้ามาเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้อง 
และสามารถออกรายงานเป้าหมายตัวชี้วัดเป็นไฟล์ Excel ได้โดยกดที่ “Export to xlsx”
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ข้อซักถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
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