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  การจัดทําตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานประจําปี  ถือเป็นกระบวนการ

หรือกลไกอย่างหนึ่งที่ ช่วยสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคล่ือน

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้บรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
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คํารับรองกับท่านอธิการบดีในฐานะผู้รับคํารับรอง  เพ่ือร่วมกันดําเนินงานตามแผนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ิมข้ึน  พร้อมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลตัวช้ีวัดตามคํารับรองฯ ทุกระยะในรอบ 6 

เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน  โดยให้ส่วนงานบันทึกข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงานผ่านทาง

ระบบ CMU-PA (Chiang Mai University – Performance Assessment) ที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาข้ึน 
 

  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทําคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 หลังการเจรจา) ที่มีการกําหนดช่วง

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล คําอธิบาย เกณฑ์การให้คะแนน และข้อมูลที่ต้องการ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่

ตรงกันและใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับ

ข้อเสนอแนะของส่วนงานที่ได้รับในช่วงการเจรจาคํารับรองฯ ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

คู่มือฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 นี้  จะเป็นแนวทางให้ส่วนงานได้เตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ ให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานต่อไป 
 

 

กองแผนงาน  

สํานักงานมหาวิทยาลัย 
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วิธีการคํานวณผลการประเมินของตัวชี้วัด 

       การประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานมีรูปแบบการคํานวณผลการประเมิน

ตามลักษณะของตัวช้ีวัดหลายลักษณะและแบ่งระดับคะแนนของผลการประเมิน โดยมีรายละเอียดและ

ตัวอย่างการคํานวณ ดังน้ี 

 ลักษณะของตัวชี้วัด 

  1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  เช่น ตัวช้ีวัดที่ 2.9 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับ

ทุนอุดหนุนการทําวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในและภายนอกต่ออาจารย์และ

นักวิจัยทั้งหมด  ซ่ึงตัวชี้วัดในลักษณะนี้แนวทางในการประเมินจะมีการกําหนดเป้าหมายและเกณฑ์การ

ให้คะแนนที่เหมาะสม  โดยอาจใช้ผลการดําเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมาของส่วนงานเป็นฐานในการให้คะแนน

ตัวช้ีวัด หรืออาจใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของชาติ เกณฑ์มาตรฐานสากล และเกณฑ์มาตรฐานของ

มหาวิทยาลัยตามที่เห็นสมควร 

 2. ตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone)  เช่น ตัวช้ีวัดที่ 6.2 ระดับ

ความ สําเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS ให้สามารถรองรับการ

ตัดสินใจทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง  ซ่ึงตัวช้ีวัดในลักษณะน้ีมีแนวทางในการประเมินจะกําหนด

ระดับคะแนนในแต่ละข้ันตอนการดําเนินงาน และผลการประเมินจะเป็นไปตามผลการดําเนินงานที่

ครบถ้วนและสมบูรณ์ในข้ันตอนนั้นจากข้ันที่ 1 ถึงข้ันที่ 5 

  3. ตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดย่อยเชิงปริมาณและ/หรือ Milestone รวมกัน เช่น ตัวช้ีวัดที่ 

6.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของส่วนงาน  ซ่ึงตัวช้ีวัดในลักษณะน้ี

จะต้องแจกแจงเป็นตัวช้ีวัดย่อยหลายตัวช้ีวัด  แนวทางการประเมินจะมีการกําหนดค่าน้ําหนัก ค่า

เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และผลคะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์ท้ังในแต่ละตัวช้ีวัดย่อยและในภาพรวม

ของส่วนงาน 

 

 ระดับคะแนนของผลการประเมินในแต่ละระดับ  เป็นดังน้ี 

ระดับคะแนน         ผลการประเมิน 

4.5100 – 5.0000           ดีมาก 

3.5100 – 4.5000           ดี 

2.5100 – 3.5000           พอใช้ 

1.5100 – 2.5000           ต้องปรับปรุง 

0.0000 – 1.5000           ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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 ตัวอย่างวิธีการคํานวณผลการประเมินของตัวชี้วัดทั้ง 3 ลักษณะ/แบบ   
 

แบบท่ี 1: การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ตัวอย่าง : ตัวช้ีวัดที่ 2.9 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการทําวิจัย นวัตกรรม หรืองาน

สร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในและภายนอก ต่อ อาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด  

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการดําเนินงานจํานวนอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุนฯ ร้อยละ 68  มากกว่าท่ีเกณฑ์การให้คะแนน 

      ระดับ 2 (ร้อยละ 65) เท่ากับร้อยละ 3  

           ดังน้ัน  ผลคะแนนจริงที่ได้จึงอยู่ระหว่างเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 2 กับ 3  และได้ระดับคะแนนใน 

                     เบื้องต้น  =  2 คะแนน 
 

 การคํานวณหาผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนนโดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางค์  ดังน้ี 
 

ผลต่างของจํานวนอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุนฯ  =  ร้อยละ 3 (ร้อยละ 68 - 65) 

ผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนนของส่วนงาน         =  ร้อยละ 5 (ร้อยละ 70 - 65) 

เทียบเท่ากับผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน         3    =  0.6000    

                                     

ดังน้ัน  ผลการประเมินร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุนฯ  จะได้ระดับคะแนนเท่ากับ    

          2 + 0.6000 =  2.6000 (ระดับคะแนนที่ได้ในเบ้ืองต้น + เทียบเท่ากับผลต่างของ 

          เกณฑ์การให้คะแนน)    

 

        หมายเหตุ : การระบุระดับคะแนนให้ระบุเป็นทศนิยม 4 ตําแหน่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑                               ๒ ๓                                ๔ ๕ 

60                         65 70                      75 80

  
68 

ผลการดําเนนิงานจริงที่ได้

ระดับคะแนน

ผลการดําเนนิงาน

5 
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แบบที ่2 : การคํานวณผลการประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone) 

ตัวอย่าง  : ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS ให้ 

               สามารถรองรับการตัดสินใจทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง 

 

 

วิธีการให้คะแนน 

     

 

 
สว่นงาน 

ก 

สว่นงาน 

ข 

สว่นงาน 

ค 

   

 

    

มีการออกรายงานข้อมูลจาก

ระบบ CMU-MIS ภาพรวม

ของส่วนงานให้ผูบ้ริหารส่วน

งานรับรองฯ (1-10,1-7  

หรือ 1-5 ฐานขอ้มูล) 

ระดับ 5 

(ขั้นตอนที่ 

1+2+3+4+5) 

   

 

   

มีการออกรายงานข้อมูลจากระบบ 

CMU-MIS ภาพรวมของส่วนงานให้

ผู้บริหารส่วนงานรับรองฯ (1-8,1-5 

หรือ 1-4 ฐานขอ้มูล) 

ระดับ 4 

(ขั้นตอนที่ 

1+2+3+4) 

   

 

  

มีการออกรายงานข้อมูลจากระบบ CMU-MIS 

ภาพรวมของส่วนงานให้ผู้บริหารส่วนงานรับรอง

ข้อมูลได้ครบตามลําดับฐานข้อมูลที่กําหนดไว้

ข้างต้น(1-6 หรือ 1-3 ฐานขอ้มูล) 

ระดับ 3 

(ขั้นตอนที่ 

1+2+3) 

   

 

 

มีการตรวจสอบข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS 

ในทุกฐานข้อมูลใหถู้กต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และเชื่อถือ

ได้อย่างต่อเนื่อง 

ระดับ 2 

(ขั้นตอนที่ 

1+2) 

   
 มีการบันทึกข้อมลูตามกรอบแนวทางที่ส่วนงานตอ้งรับผิดชอบ

หรือได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง 

ระดับ 1 

(ขั้นตอนที่ 1)  

 

วิธีการให้คะแนน ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้ 

ส่วนงาน ก สามารถดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในขั้นตอนที่ 1 

และ 2 แต่ดําเนินการไม่ถึงในขั้นตอนที่ 3 , 4 และ 5 

2 

ส่วนงาน ข สามารถดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในขั้นตอนที่ 1   

แต่ขั้นตอนที่ 2 ไม่ได้กําหนดผู้รับผิดชอบในการบันทึก

และตรวจสอบข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS  

ดังนั้น ในขั้นตอนที่ 3,4 และ 5 จึงถือว่ายังไม่ได้

ดําเนนิการ     

1 

ส่วนงาน ค สามารถดําเนินการแล้วเสร็จในขั้นตอนที่ 2,3,4 และ 

5 แต่ไม่ได้ดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 

1 

 

ตวัอยา่ง 
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แบบท่ี 3 : การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และ/หรือ Milestone ที่มากกว่าหน่ึงตัว 

ตัวอย่าง : ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของส่วนงาน 
 

(1) 

ตัวชี้วัด 

(2) 

นํ้าหนัก

ภายใน

ตัวชี้วัด

ย่อย 

(3) เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 

(4) 

ผลการ

ดําเนินงาน 

(5) 

คะแนนที่

ได ้

(6) 

คะแนนถ่วง

นํ้าหนัก 

((5)x(2)/100) 

1. จํานวน...A...... 20 10 15 20 25 30 19 2.8000 0.5600 

 

2. จํานวน...B...... 40 60 65 70 75 80 78 4.6000 1.8400 

 

3. ระดับความ 

สําเร็จ...C........ 

30 1 2 3 4 5 4 4.0000 1.2000 

4. ระดับความ 

สําเร็จ...D........ 

10 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.5000 

 รวม 100 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้ภาพรวมเท่ากับ 4.1000 
      

   หมายเหตุ  :  ใช้วิธีการคํานวณคะแนนที่ไดข้องแตล่ะตัวช้ีวัดย่อยเหมือนแบบที่ 1 (ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ) และเหมือน 

                       แบบที่ 2 (ตัวชี้วัด Milestone) 
 

๕

  

ระดบัคะแนน ๑                               ๒ ๓                               ๔

๑๐                           ๑๕  ๒๐                             ๒๕ ๓๐ผลการดาํเนินงาน

                ๑๙ 

ผลการดาํเนินงานจริงท่ีได้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับสากล 

 

ตัวชีว้ัดที่ 1.1 ร้อยละของการพฒันาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา (TQF) 

หนว่ยนบั  :  ร้อยละ 

ช่วงเวลาการเกบ็ข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557   

คําอธิบาย  :  

   พิจารณาจากจํานวนหลักสูตรของส่วนงานท่ีได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 

Framework for Higher Education, TQF:HEd) ต่อจํานวนหลักสูตรท้ังหมดของส่วนงาน 

 โดยจะนับเฉพาะหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหลักสูตรตาม

กรอบ TQF อย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้น  โดยไม่นับหลักสูตรท่ีอยู่ระหว่างการย่ืนหรือรอให้ สกอ. รับทราบ 

และส่วนงานสามารถตรวจสอบข้อมูล“สรุปสถานภาพของหลักสูตร  ตามกรอบ  TQF” เ บ้ืองต้นได้ ท่ี 

http://www.eqd.cmu.ac.th เว็บไซต์ของสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มช. ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 

 ท้ังน้ี คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัยควรพิจารณายุบรวม/ยกเลิกหลักสูตรทุกระดับการศึกษาที่ไม่เป็นท่ี

ต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และมีผู้สนใจเข้าเรียนน้อย เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมาย TQF มากขึ้น       
  

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

  

ข้อมูลที่ต้องการ  : 

1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านหลักสูตร สํานักพฒันาคุณภาพการศึกษา (หากมี) 

2. จํานวนหลักสูตรท่ี สกอ. รบัทราบตามกรอบ TQF และจาํนวนหลักสูตรท้ังหมด จําแนกตามระดับ

การศึกษา/สาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

sagun
Highlight

sagun
Highlight

sagun
Highlight
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ตัวชีว้ัดที่ 1.2 จํานวนหลักสูตรสหกิจศึกษา 

หนว่ยนบั  :  หลักสูตร 

ช่วงเวลาการเกบ็ข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557   

คําอธิบาย  :    

 หลักสูตรสหกิจศึกษา หมายถึง หลักสูตรสาขาวิชาท่ีจัดให้มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยสลับกับ

การไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ/ภาครัฐ/องค์กรเอกชนอย่างมีระบบ  

ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  ซ่ึงเป็นหลักสูตรสาขาวิชาท่ีผสมผสานการเรียน

กับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning) ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์การทํางานจริง ทําให้

นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการทํางาน สามารถมองเห็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต และทําให้

นักศึกษามีคุณภาพและคุณลักษณะท่ีตรงตามความต้องการขององค์กร ผู้ใช้บัณฑิต และตลาดแรงงาน  

 หลักสูตรสหกิจศึกษาของส่วนงาน ต้องเป็นไปตามกรอบการจัดทําหลักสูตรสหกิจศึกษา (แบบฟอร์ม

กลาง) หรือตาม “คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ท่ี

คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กําหนดไว้ เช่น กระบวนวิชาสหกิจศึกษา 

ต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเน่ืองหรือเทียบเท่า 

จํานวนช่ัวโมงฝึกปฏิบัติรวมท้ังส้ินไม่น้อยกว่า 480 ชั่วโมง เป็นต้น 

ท้ังน้ี สามารถนับจํานวนหลักสูตรสหกิจศึกษาท่ีขอเปิดหลักสูตรใหม่หรือขอปรับปรุงหลักสูตรที่ผ่าน

ขั้นตอนที่ 2 คือได้จัดทํารายละเอียดของหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง ตามแบบ มคอ. 1, มคอ. 2 หรือ 

สมอ. 08 (แล้วแต่กรณี) เสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะ/วิทยาลัย แล้วจัดส่งให้

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นทางการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้นับเป็น

ผลงานได้ โดยไม่ต้องรอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมท้ังให้นับหลักสูตรสหกิจศึกษาท่ีสภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วด้วย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

 - - เทา่กับปีงบประมาณที่ผ่านมา - มีหลักสูตรเพิ่มข้ึน 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านหลักสูตร สํานักพฒันาคุณภาพการศึกษา (หากมี) 

2. จํานวนหลักสูตรสหกิจศึกษาท้ังหมดของคณะ/วิทยาลัย จาํแนกตามระดับการศึกษา/สาขาวิชา 

พร้อมแนบหลักฐานอ้างอิง เช่น โครงสร้างหลักสูตร หนังสือท่ีส่งถึงสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยา่งเป็นทางการ เป็นต้น 
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ตัวชีว้ัดที่ 1.3 จํานวน International course 

หนว่ยนบั  :  กระบวนวิชา 

ช่วงเวลาการเกบ็ข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

คําอธิบาย :    

International course หมายถึง กระบวนวิชาท่ีมีองค์ความรู้และเน้ือหาสาระท่ีมีความเป็นสากล และ

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน  โดยกระบวนวิชา International course มี

ลักษณะ ดังน้ี  

(1) เป็นกระบวนวิชาท่ีใช้กระบวนวิชาของสถาบันการศึกษาต่างประเทศมาสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาต่างประเทศอื่น  ซ่ึงแล้วแต่ว่าคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัยจะเลือกใช้กระบวนวิชาของมหาวิทยาลัยใด/

ประเทศไหนมาจัดการเรียนการสอนก็ได้  ท ั้งน้ี เพื่อจะให้นักศึกษาสามารถเทียบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาหรือ

เทียบหลักสูตรในการย้ายสถานศึกษาหรือไปเรียนต่อระดับท่ีสูงขึ้นท่ีมหาวิทยาลัยหรือประเทศนั้นๆ ได้ง่ายและมี

ความสะดวกเพิ่มมากข้ึน  

หรือ (2) เป็นกระบวนวิชาของคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัยท่ีมีการปรับการเรียนการสอนของกระบวน

วิชาน้ันๆ เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น 

โดยท้ัง 2 ลักษณะดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาต่างประเทศอ่ืนในเน้ือหาของกระบวนวิชานั้นๆ ทั้งหมดก็ได้ หรือบางส่วนของกระบวนวิชาน้ันๆ ก็ได้ 

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกระบวนวิชาน้ันๆ)  

ท้ังน้ี  สามารถนับจํานวน International course ท่ีขอเปิดหลักสูตรใหม่หรือขอปรับปรุงหลักสูตรที่ผ่าน

ขั้นตอนที่ 2 คือได้จัดทํารายละเอียดของหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง ตามแบบ มคอ. 1 , มคอ. 2 หรือ 

สมอ. 08 (แล้วแต่กรณี) เสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะ/วิทยาลัย แล้วจัดส่งให้

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นทางการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้นับเป็น

ผลงานได้ โดยไม่ต้องรอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมท้ังให้นับ International course ท่ีสภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วด้วย (กระบวนวิชาท่ีมีอยู่เดิม) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

 - - เทา่กับปีงบประมาณที่ผ่านมา - มีกระบวนวิชาเพิ่มข้ึน 
          
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

ข้อมูลจํานวน International course ท้ังหมดของส่วนงาน จาํแนกตามกระบวนวิชา มหาวิทยาลัย และ

ประเทศท่ีใช้ พร้อมแนบหลักฐานอ้างอิง เช่น โครงสร้างหลักสูตร หนังสือท่ีส่งถึงสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างเป็นทางการ เป็นต้น 
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ตัวชีว้ัดที่ 1.4 จํานวนหลักสูตรปริญญาเอก (PhD program) 

หนว่ยนบั  :  หลักสูตร 

ช่วงเวลาการเกบ็ข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

คําอธิบาย :    

 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก (PhD program) ท้ังหมดของคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัยท่ีเปิดสอน

ใหม่และท่ีมีอยู่เดิม  

ท้ังน้ี ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให้คณะ/วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา โดยให้คงหรือเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเฉพาะสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ

ตลาดแรงงานและสังคมเท่าน้ัน รวมท้ังสนับสนุนให้ดําเนินการยุบรวม/ยกเลิกหลักสูตรทุกระดับการศึกษาท่ีไม่เป็น

ท่ีต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และมีผู้สนใจเข้าเรียนน้อย 

ท้ังน้ี สามารถนับจํานวนหลักสูตรปริญญาเอกท่ีขอเปิดหลักสูตรใหม่ที่ผ่านขั้นตอนที่ 2 คือได้จัดทํา

รายละเอียดของหลักสูตรใหม่ตามแบบ มคอ. 1 หรือ มคอ. 2 เสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

ประจําคณะ/วิทยาลัย แล้วจัดส่งให้สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นทางการ

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้นับเป็นผลงานได้ โดยไม่ต้องรอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมท้ังให้

นับหลักสูตรปริญญาเอกที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วด้วย (หลักสูตรท่ีมีอยู่เดิม) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

 - - เทา่กับปงีบประมาณที่ผา่นมา - มีหลักสูตร ป.เอกเพิ่มขึ้น 

        

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านหลักสูตร สํานักพฒันาคุณภาพการศึกษา/บัณฑิต

วิทยาลัย 

2. ระบุรายช่ือหลักสูตรระดับปริญญาเอก (PhD program) ท่ีเปิดสอนใหม่และท่ีมีอยู่เดิมของคณะ/

วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมแนบหลักฐานอ้างอิง เช่น โครงสร้างหลักสูตร หนังสือที่ส่งถึงสํานัก

พัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่างเป็นทางการ เป็นต้น 
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ตัวชีว้ัดที่ 1.5 จํานวนทนุการศึกษาสาํหรบัหลักสูตรนานาชาติ 

หนว่ยนบั  :  ทุน 

ช่วงเวลาการเกบ็ข้อมูล  :  ปีการศึกษา 2556 และ 2557 

คําอธิบาย :    

จํานวนทุนการศึกษาสําหรับหลักสูตรนานาชาติ หมายถึง ทุนการศึกษาท่ีคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย

ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรือได้แสวงหาทุนการศึกษาจากองค์กร/แหล่งทุนภายนอก

มาจัดสรรให้กับนักศึกษาต่างชาติจากกลุ่มประเทศท่ียังขาดโอกาสทางการศึกษา (ด้อยพัฒนา) หรือจัดสรร

ให้กับนักศึกษาต่างชาติท่ีมีความประสงค์และมีความต้องการจะเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ รวมถึง

หลักสูตรสองภาษา (Bilingual) หลักสูตร Double degree Program และ Joint degree Program ของคณะ/

วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัยด้วย เพื่อสร้างส่ิงจูงใจ เครือข่ายความร่วมมือ ความสัมพันธ์ท่ีดี และความเป็นสากล

ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังเพื่อเปิดตลาดทางการศึกษากับประเทศน้ันๆ ในทางอ้อม ซ่ึงระยะยาวจะส่งผลให้

มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับทางด้านวิชาการในระดับสากลเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

มหาวิทยา ลัยจะมี ศิษย์ เ ก่า ต่างชา ติ ท่ีหลากหลายประเทศ ท่ีพ ร้อมจะ เ ป็นตัวแทน /ประชาสัมพัน ธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้กับผู้สนใจศึกษาต่อ/ประชาชนในประเทศน้ันๆ ต่อไป 

ท้ังน้ี  ให้นับทุนการศึกษาท่ีส่วนงานจัดสรรให้กับนักศึกษาต่างชาติ 1 คนเท่ากับ 1 ทุนการศึกษา (หรือ 1 

ทุนการศึกษาเท่ากับ 1 คน) และให้นับเฉพาะทุนการศึกษาท่ีจัดสรรให้กับนักศึกษาต่างชาติให้เรียนจนสําเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่กําหนดเท่าน้ัน (หรือได้รับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    

 
เท่ากับเป้าหมาย 

 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

 ข้อมูลจํานวนทุนการศึกษาท่ีมอบให้นักศึกษาต่างชาติท่ีเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติของคณะ/วิทยาลัย/

บัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 - 4 พจิารณาจากคา่เป้าหมาย
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ตัวชีว้ัดที่ 1.6 จํานวนนักศึกษาต่างชาติทัง้หมดในแต่ละปี 

หนว่ยนบั  :  คน 

ช่วงเวลาการเกบ็ข้อมูล  :  ปีการศึกษา 2556 และ 2557 

คําอธิบาย  :   

 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ หมายถึง นักศึกษาชาวต่างชาติท้ังหมดท่ีรับเข้าใหม่และท่ีมีสถานภาพหรือท่ี

กําลังเรียนอยู่ในคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัยในทุกระดับการศึกษา     

ท้ังน้ี ต้องเป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรของคณะ /วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยเป็นผู้มอบปริญญาบัตรให้เท่าน้ัน โดยไม่นับรวมนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนระยะสั้น และนักศึกษาที่เป็นคนไทยที่เรียนในหลักสูตรนานาชาติ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ลดลง .... คน ลดลง .... คน เท่ากับปีการศึกษาท่ีผ่านมา เพิ่มขึ้น....คน เพิ่มขึ้น....คน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล และ/หรือ

ฐานข้อมูลวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ 

2. จํานวนนักศึกษาต่างชาติท้ังหมดของคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย จาํแนกตามระดับการศึกษา/

สาขาวิชา/ประเทศ 
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ตัวชีว้ัดที่ 1.7 จํานวนศาสตราจารย์อาคนัตุกะ (Visiting professor) 

หนว่ยนบั  :  คน 

ช่วงเวลาการเกบ็ข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

คําอธิบาย :    

 ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) หมายถึง คณาจารย์ประจําท่ีดํารง

ตําแหน่งวิชาการเป็น “ศาสตราจารย์” ของมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีได้มาปฏิบัติงานด้านการสอน การวิจัย หรือการ

ปฏิบัติงานด้านวิชาการในลักษณะอ่ืนในส่วนงานหรือในมหาวิทยาลัยท่ีเป็นงานประจําในช่วงเวลาหน่ึง โดย

เรียกชื่อเป็น “ศาตราจารย์อาคันตุกะ” ตามตําแหน่งวิชาการท่ีเคยได้รับจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด (สรุปความ

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังคณาจารย์อาคันตุกะ พ.ศ. 

2554) 

 การแจงนับจํานวนศาสตราจารย์อาคันตุกะของส่วนงาน ให้นับเฉพาะผู้มีตําแหน่งทางวิชาการเป็น 

“ศาสตราจารย์” เท่าน้ัน โดยไม่นับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ 

รวมท้ังไม่นับอาจารย์ นักวิจัย ผู้เช่ียวชาญ และบุคลากรชาวต่างชาติท่ีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจําหรือ

ช่ัวคราวท่ีส่วนงานต่างๆ จ้างมาปฏิบัติงานประจํา  

 ท้ังน้ี ส่วนงานสามารถแจงนับจํานวนศาสตราจารย์อาคันตุกะได้ท้ัง 3 กรณี ดังน้ี 

 กรณีที่ 1 : จํานวนศาสตราจารย์อาคันตุกะที่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ โดย

ได้รับพิจารณาแต่งต้ังจากสภามหาวิทยาลัย และต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษา 

แต่กรณีมีความจําเป็นและมีเหตุผลสมควร ระยะเวลาการปฏิบัติงานข้างต้นอาจน้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษาได้ 

 กรณีที่ 2 : จํานวนศาสตราจารย์อาคันตุกะที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างส่วนงานกับส่วนงาน/

มหาวิทยาลัย/สถาบันอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบ/แต่งต้ังจากผู้บริหารส่วนงานอย่างเป็นทางการ (หรือไม่เป็นไป

ตามกรณีท่ี 1)  และต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานต้ังแต่ 1 เดือนข้ึนไป หรือมาสอนเป็น Module หรือ Topic ใน

เนื้อหาของกระบวนวิชาน้ันๆ อย่างต่อเนื่องหรือจนจบ Module หรือ Topic น้ันๆ  

 กรณีที่ 3 : จํานวนศาสตราจารย์อาคันตุกะที่เกิดจากการทํางานวิจัยร่วมกัน (Research 

Collaborative) โดยการดําเนินงานโครงการวิจัยร่วมกันน้ัน  อาจมีการเดินทางมาประชุม/สัมมนาร่วมกัน มีการ

ทดลอง/การวิเคราะห์ผล/การเขียนรายงานการวิจัยร่วมกัน มีการติดต่อประสานงานหรือมีการให้คําปรึกษา/

คําแนะนําระหว่างกันอย่างต่อเน่ืองท้ังแบบท่ีเป็นทางการและ/หรือไม่เป็นทางการก็ได้  ท้ังน้ี การติดต่อ

ประสานงานหรือการให้คําปรึกษา/คําแนะนําระหว่างกันอาจดําเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ก็ได้ 

เช่น ผ่านทาง e-mail , MSN , skype และ facebook เป็นต้น  โดยต้องมีเอกสารหลักฐานท่ีสามารถอ้างอิงได้ 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    

 
เท่ากับเป้าหมาย 

 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ข้อมูลจํานวน/รายชื่อ/มหาวิทยาลัย (องค์กร) /ระยะเวลาการปฏิบัติงานของศาสตราจารย์อาคนัตุกะ

(visiting professor) ท่ีได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการแต่งต้ังตามกรณีที่ 1 และกรณีท่ี 2 

2. ข้อมูลจํานวน/รายชื่อ/มหาวิทยาลัย (องค์กร) ของศาสตราจารย์อาคันตุกะ(visiting professor) ท่ีได้

ทํางานวิจัยร่วมกัน พร้อมเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสามารถอ้างอิงได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 - 4 พจิารณาจากคา่เป้าหมาย
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ตัวชีว้ัดที่ 1.8 ผลการตรวจสอบและประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงาน 

หนว่ยนบั  :  ระดับคะแนน 

ช่วงเวลาการเกบ็ข้อมูล  :  ใช้ผลการตรวจประเมินของปีการศึกษา 2555 และ 2556 

คําอธิบาย  :   

ใช้ผลคะแนนจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละส่วนงานท่ีได้รับการประเมินผลจาก

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

ท้ังน้ี  ส่วนงานจะได้รับคะแนนเท่ากับผลการประเมินดังกล่าวและมหาวิทยาลัยจะใช้ผลการประเมินน้ัน

เป็นหลักฐานอ้างอิง 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 2 3 4 5 

 หมายเหตุ : เป้าหมายแผนฯ 11 ของมหาวิทยาลัยเท่ากับระดับดมีากหรือคะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 

 

ข้อมูลที่ต้องการ  : 

           ข้อมูลผลคะแนนของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละส่วนงาน 
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ตัวชีว้ัดที่ 1.9 จํานวนหลกัสูตร/กระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกบัทกัษะการเรียนรูใ้น 

                   ศตวรรษที่ 21 

หนว่ยนบั  :  หลักสูตร/กระบวนวิชา 

ช่วงเวลาการเกบ็ข้อมูล  :  ปีการศึกษา 2556 และ 2557 

คําอธิบาย  :   

 กรอบแนวคิดในการจัดการศึกษาสาํหรบัศตวรรษที่ 21 
 

 
 

Source:  Partnership for 21st Century Skills. 
 

 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) มีเป้าหมายเพื่อสร้างคนให้มีคุณภาพ มีคุณค่า

เป็นท่ียอมรับ สามารถทํางานและใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้โดยไม่ตกยุค โดยนักศึกษานอกจากจะมีความรู้ใน

วิชาหลัก (core subjects) แล้ว นักศึกษาจะต้องรู้ในลักษณะสหวิทยาการ (interdisciplinary) และต้องมีความรู้

รอบตัวอ่ืนๆ ด้วย เช่น global awareness เศรษฐกิจ การเงิน การประกอบธุรกิจ หน้าท่ีพลเมือง สุขภาพ และ

ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น หรือต้องมีทักษะท่ีหลากหลาย ดังน้ี 

1. ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ (Life and Career Skills) เช่น ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล ซ่ึงต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ ทักษะทางสังคม การมองโลกในแง่ดี การควบคุมอารมณ์ การทําประโยชน์

เพื่อผู้อ่ืน มีภาวะผู้นํา รู้จักการให้ และทําความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นต้น 

2. ทักษะการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ (Learning and Innovation Skills) โดยต้องมีการเรียนรู้

ตลอดชีวิต และต้องม่ันฝึกฝน พัฒนาตัวเอง เรียนให้เกิดทักษะ เรียนโดยการปฏิบัติ (learning by doing) การคิด

วิเคราะห์ เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการส่ือสาร และทักษะแห่งความร่วมมือ หรือ

เรียกง่ายๆ ว่า ต้องมี 4C คือ Communication, Collaboration, Creativity และ Critical Thinking 
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3. ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) ปัจจุบัน

เราอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีขับเคล่ือนด้วยส่ือและเทคโนโลยี การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร/ความรู้ต่างๆ ผ่านส่ือ 

และการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจึงมีความสําคัญ ดังน้ัน บัณฑิตท่ีมีประสิทธิภาพ

ต้องสามารถแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลายท้ังทักษะด้านสารสนเทศ ด้าน

ส่ือ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

 ให้คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัยปรับปรุงหลักสูตรหรือปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยนําระบบการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และจัดการเรียนการ

สอนแบบ Problem Based Learning, Self Directed Learning, Life Long Learning และ ICT Integrated learning 

มาใช้อย่างจริงจัง  รวมท้ังต้องพัฒนาคุณภาพด้านการสอน/การถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ให้สอดคล้องกับ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย 

 โดยให้ส่วนงานรายงานผลจํานวนหลักสูตร/กระบวนวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือให้บันทึกข้อมูลของตัวช้ีวัดนี้ในระบบ CMU-PA ออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

 ส่วนที่ 1 : ให้รายงานจํานวนหลักสูตรที่ขอเปิดใหม่หรือที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรให้

มีการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 ส่วนที่ 2 : ให้รายงานจํานวนกระบวนวิชาที่มีการปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ท้ังน้ี ให้นับกระบวนวิชาท่ีอยู่ในหลักสูตรตามส่วนท่ี 1 ได้ และกระบวนวิชา

พ้ืนฐานท่ีส่วนงานอ่ืนรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน ให้นับเป็นผลงานของส่วนงานที่รับผิดชอบฯ โดย

ส่วนงานที่เป็นเจ้าของหลักสูตรไม่สามารถนับได้ 

 ท้ังน้ี จํานวนหลักสูตรที่ขอเปิดใหม่หรือท่ีมีการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร และจํานวนกระบวนวิชาที่

มีการปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จะต้องได้รับการรับรองจาก

คณบดีคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัยหรือมติที่ประชุมผู้บริหารส่วนงาน ว่าเป็นหลักสูตร/กระบวนวิชาท่ีมี

การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อย่างแท้จริงและเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดน้ี 

  

เกณฑ์การให้คะแนน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ลดลง...หลักสูตร/

กระบวนวิชา 

ลดลง...หลักสูตร/

กระบวนวิชา 

หลักสูตร/กระบวนวิชา

เท่ากับปีการศึกษาที่

ผ่านมา 

เพ่ิมข้ึน...หลักสูตร/

กระบวนวิชา 

เพิ่มขึ้น...หลักสูตร/

กระบวนวิชา 
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ข้อมูลที่ต้องการ  : 

1. ระบุรายช่ือของหลักสูตรที่ขอเปิดใหม่หรือท่ีมีการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรให้มีการเรียนการสอน
ท่ีสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร 

2. ระบุรายช่ือของกระบวนวิชาที่มีการปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 พร้อมข้อมูลรายละเอียดของกระบวนวิชา 

3. แนบหนังสือท่ีคณบดีคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัยหรือมติท่ีประชุมผู้บริหารส่วนงานให้การ

รับรอง/เห็นชอบว่า “หลักสูตร/กระบวนวิชาของส่วนงานมีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อย่างแท้จริงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดน้ี”  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนางานวิจัยและสรา้งนวัตกรรมทีน่าํไปใชป้ระโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และความมัน่คงของท้องถ่ิน ประเทศ และสากล 

 

ตัวชีว้ัดที่ 2.1 จํานวนสาขาวิชาทีไ่ด้รบัการจัดอันดับเปน็อันดบั 1 ของประเทศ 

หนว่ยนบั  :  สาขาวิชา/อันดับ 

ช่วงเวลาการเกบ็ข้อมูล  :  ปีปฏิทิน 2556 และ 2557 

คําอธิบาย :    

การจะพัฒนาส่วนงาน/มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ก้าวสู่อันดับ 1 ของประเทศได้น้ัน  ส่วนงาน/

มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องสร้างจุดแข็งและสร้างอัตลักษณ์ของสาขาวิชาหรือคณะ/วิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง 

มีช่ือเสียง และมีความโดดเด่นเพิ่มมากขึ้น (หรือให้มีมากกว่ามหาวิทยาลัยอ่ืนท้ังในประเทศ/ต่างประเทศ) 

โดยเฉพาะจะต้องสร้างผลงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และด้านอ่ืนๆ ให้เป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติ

และระดับนานาชาติอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงอาจเร่ิมต้นโดยการพิจารณาคัดเลือกสาขาวิชาท่ีมีความพร้อมและมี

ความเข้มแข็งมาดําเนินการก่อน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้มีมากข้ึน รวมท้ังเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

สาขาวิชาน้ันให้มีองค์ความรู้ มีความเช่ียวชาญ มีผลงานวิจัย และมีความพร้อมในการก้าวสู่การเป็น

สาขาวิชาอันดับ 1 ของประเทศในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

การประเมินผลการได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของประเทศ  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากผล

การจัดอันดับหรือผลการประเมินของส่วนงานต่างๆ ออกเป็น 2 กรณี ดังน้ี 

กรณีที่ 1 : พิจารณาจากผลการจัดอันดับสาขาวิชาท่ีได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของประเทศ 

จากฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation index, Art 

and Humanities Citation Index) ดังตัวอย่างในภาคผนวก หน้าที่ 85 (สรุปผลข้อมูลโดยสํานักหอสมุด)   

กรณีที่ 2 : พิจารณาจากการเปรียบเทียบ (Benchmarking) กับมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียง หรืออาจมี

เกณฑ์การวัดผลอันท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศได้อย่างชัดเจน โดยเป็นไปตามท่ีได้ตกลงกับมหาวิทยาลัย

ไว้ หรือให้เป็นไปตามท่ีผู้บริหารส่วนงานพิจารณากําหนด แต่ควรเป็นตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนถึงความเป็นเลิศของ

องค์กรได้อย่างแท้จริง  รวมท้ังการประเมินผลแบบอื่นๆ ตามท่ีตกลงกับมหาวิทยาลัย 

ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยจะแบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย คือ ตัวช้ีวัดท่ี 2.1.1 (กรณีท่ี 1) 

และตัวชี้วัดท่ี 2.1.2 (กรณีท่ี 2) ตามลําดับ 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    

 
เท่ากับเป้าหมาย 

 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ข้อมูลผลการจัดอันดับสาขาวิชาของส่วนงานจากฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science 

Citation Index Expand, Social Sciences Citation index, Art and Humanities Citation Index) 

2. ข้อมูลการประเมินผลการดําเนินงานด้วยการเปรียบเทียบ (Benchmarking) หรือเกณฑก์ารวัดผล

ท่ีคณะ/วิทยาลัยกําหนด โดยให้รายงานผลการประเมินให้มหาวิทยาลัย พร้อมรายละเอียดของ

ผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 - 4 พจิารณาจากคา่เป้าหมาย
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ตัวชีว้ัดที่ 2.2 จํานวนโครงการวิจัยทีไ่ด้รับทนุอุดหนนุการทาํวิจัย 

หนว่ยนบั  :  โครงการ 

ช่วงเวลาการเกบ็ข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

คําอธิบาย :    

จํานวนโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนการทําวิจัยท้ังจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก 

ตามประเภท/มิติต่างๆ ของการวิจัย ดังน้ี 

1. โครงการวิจัยพืน้ฐาน (Basic Research) คือ โครงการวิจยัท่ีศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎีหรือใน

ห้องทดลอง เพื่อหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสมุหฐานของปรากฏการณ์และความจริงท่ีสามารถสังเกตได้ โดยที่

ยังไม่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนหรือเฉพาะเจาะจงในการนําผลการวิจยัไปใช้ในงานทางปฏิบัติ                                   

 2. โครงการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) คือ โครงการวิจัยเพื่อนําผลไปทดลองใช้แก้ไข

ปัญหาอ่ืนๆ เช่น การวิจัยทางแพทย์หมายรวมถึงการวิจัยทางคลินิก (Clinical Medicine)    

3. โครงการวิจัยที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม คือ โครงการวิจัยท่ีมีโจทย์ปัญหาเกิดข้ึนแล้วในสังคม 

และต้องการจะศึกษาค้นคว้าหาแนวทาง/วิธีการแก้ไขโจทย์ปัญหาดังกล่าวให้บรรลุผลตามหลักวิชาการ จึง

ทําให้เกิดการศึกษาวิจัยโจทย์ปัญหาในเรื่องน้ันๆ ข้ึนโดยตรง  เพื่อจะนําผลการวิจัยท่ีได้ไปช่วยแก้ไขปัญหา

ของสังคมต่อไป เช่น โครงการวิจัยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ สารพิษตกค้างในพืชผัก/

เน้ือสัตว์ ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาความแตกแยกทางการเมือง และปัญหาแรงงานต่างชาติ (ต่างด้าว) เป็นต้น 

4. โครงการวิจัยที่ชี้นําสังคม คือ โครงการวิจัยท่ีเป็นลักษณะเชิงนโยบายสาธารณะ มองการ

เปล่ียนแปลง/ผลกระทบในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะช้ีนําสังคมให้เห็นถึงปัญหา/ผลกระทบท่ีจะ

เกิดขึ้น รวมท้ังมีการเสนอแนวทางการพัฒนาและทางออกของปัญหาต่างๆ ให้กับสังคมรับทราบ เพื่อจะหา

แนวทางป้องกันและแก้ไขต่อไป เช่น ผลกระทบจากกระแสวัฒนธรรม ปัญหามลพิษของเมืองเชียงใหม่ใน

อนาคต ปัญหาการเคล่ือนย้ายถิ่นฐานของประชาชน และปัญหาสถานบันเทิงรอบรั้วมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 5. โครงการวิจัยที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ คือ โครงการวิจัยท่ีมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้

ใหม่ สร้างส่ิงประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์ และสร้างคุณค่า/มูลค่าเพิ่ม หากโครงการวิจัยน้ันดําเนินการแล้วเสร็จ 

ผลงานวิจัยท่ีได้มีโอกาส แนวโน้ม และเห็นผลในเชิงรายได้หรือทรัพย์สินทางปัญญาในการนําไปต่อยอดในเชิง

พาณิชย์ รวมท้ังสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ 

กรณีโครงการวิจัยน้ันได้รับทุนสนับสนุนเป็นเวลามากกว่า 1 ปี ให้นับโครงการวิจัยน้ันซํ้าได้ตาม

สัญญาหรือระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในข้อตกลง 

ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์/มิติของการวิจัยท่ีศูนย์บริหารงานวิจัยกําหนด     
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เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    

 
เท่ากับเป้าหมาย 

 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย (หากมี) 

2. ระบุรายช่ือโครงการวิจยัท่ีได้รับทุนอุดหนุนการทําวิจยัท้ังหมด จําแนกตามประเภทของงานวิจัย 

แหล่งทุน และระยะเวลา/ปีที่ได้รับทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 - 4 พจิารณาจากคา่เป้าหมาย
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ตัวชีว้ัดที่ 2.3 จํานวนผลงานวิจัยทีพ่ฒันาต่อยอดเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

หนว่ยนบั  :  ผลงาน/ชิ้นงาน 

ช่วงเวลาการเกบ็ข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

คําอธิบาย :    

จํานวนผลงานวิจัยท่ีพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ให้รวมถึงผลงานวิจัยท่ีมีการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับองค์กรและชุมชนด้วย โดยส่วนงานสามารถนับได้ท้ัง 2 กรณี ดังน้ี 

กรณีที่ 1 : เป็นผลงาน/ชิ้นงานของส่วนงานท่ีนําไปต่อยอดเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่ทําให้เกิด

รายได้และมีการลงนามร่วมกันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว  ซ่ึงผลงาน/ชิ้นงานดังกล่าวเป็นผลจากการ

ดําเนินงานโครงการวิจัยของส่วนงานต่างๆ ท่ีมีคุณภาพและสามารถนําไปสู่การพัฒนาเป็นส่ิงประดิษฐ์/

ผลิตภัณฑ์ท่ีก่อให้เกิดรายได้/นําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือพัฒนาต่อยอดไปใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์หรือผลิตในเชิงอุตสาหกรรมต่างๆ ร่วมกับภาคเอกชนได้ในปีงบประมาณน้ันๆ เช่น ผลงานวิจัย

กระบวนการผลิต ฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์จากนํ้าเช่ือมลําไยด้วยวิธีทางเอนไซม์ของคณะอุตสาหกรรม

เกษตร ได้ลงนามให้สิทธิ์บริษัท แอกเซเรซ จํากัด นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น รวมท้ังให้นับ

ผลงาน/ช้ินงานท่ีส่วนงาน/มหาวิทยาลัยนําไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์หรือผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้เอง โดยไม่

ต้องร่วมมือกับภาคเอกชน หรือภาคอุตสาหกรรมด้วย  

กรณีที่ 2 : เป็นผลงานวิจัยท่ีมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology transfer) ให้กับองค์กรและ

ชุมชนต่างๆ  โดยนับได้ท้ังผลงานท่ีมีความคุ้มทุน (มีรายได้) หรือให้เปล่า (ฟรี) ก็ได้ โดยผลงานวิจัยท่ีมีการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว ควรเป็นผลงานท่ีมีผลกระทบหรือเล็งเห็นผลท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดการ

พัฒนา และเกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและชุมชนในทิศทางท่ีดีข้ึนหรือเป็นรูปธรรมท่ีชัดแจ้งด้วย และ/

หรือได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากองค์กร/ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังน้ี ให้ส่วนงานพิจารณาผลงานวิจัยท่ีมี

การถ่ายทอดเทคโนโลยีตามผลงานท่ีเป็นจริง แต่ไม่ควรเป็นผลงานการให้บริการวิชาการท่ัวไป และข้อมูลผล

ของตัวช้ีวัดน้ีอาจเป็นข้อมูลเดียวกันกับตัวช้ีวัดท่ี 2.5 หัวข้อ : งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ท่ี

นําไปใช้ประโยชน์ได้ (สามารถนับผลงานท่ีเป็นงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้) 

 ท้ังน้ี สามารถนับซํ้าหรือนับสะสมได้ หากผลงาน/ชิ้นงานของส่วนงานที่นําไปต่อยอดเชิงพาณิชย์

และอุตสาหกรรมยังก่อให้เกิดรายได้หรือยังอยู่ในข้อตกลง/สัญญาท่ีทําร่วมกันไว้  รวมท้ังผลงานวิจัยท่ีมีการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยียังมีการดําเนินงานถ่ายทอดในปีงบประมาณน้ันๆ อยู่ 

 กรณีเป็นผลงาน/ช้ินงานท่ีร่วมกันหลายส่วนงานให้นับเป็นผลงานของส่วนงานท่ีหัวหน้าโครงการ

สังกัด (กรณีเป็นคณะ/วิทยาลัย) หรือขอในนามส่วนงานใดให้ส่วนงานนั้นเป็นเจ้าของ (กรณีเป็น

สถาบันวิจัย/ส่วนงานวิชาการภายใน)  
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เกณฑ์การให้คะแนน :  

    คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    

 
เท่ากับเป้าหมาย 

 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย (หากมี) 

2. ระบุรายช่ือผลงานวิจัย / ผู้ วิจัย /บริษัทท่ีนําผลงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์และ

อุตสาหกรรม หรือข้อมูลท่ีแสดงถึงการได้นําผลงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์และ

อุตสาหกรรมที่ชัดเจน เช่น สัญญา เป็นต้น 

3. ระบุรายชื่อผลงานวิจัย/ผู้วิจัย/วันเวลา/องค์กรหรือชุมชนท่ีส่วนงานได้เข้าไปให้บริการถ่ายทอด

เทคโนโลยี รวมถึงระบุประเด็นหรือส่ิงท่ีองค์กร/ชุมชนได้รับประโยชน์ เกิดการพัฒนา และเกิด

การเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 - 4 พจิารณาจากคา่เป้าหมาย
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ตัวชีว้ัดที่ 2.4 จํานวนเงินทนุวจิัย นวตักรรม หรืองานสรา้งสรรค์จากแหล่งทนุภายนอก 

หนว่ยนบั  :  บาท 

ช่วงเวลาการเกบ็ข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

คําอธิบาย  :    

 ตัวช้ีวัดต้องการวัดถึงจํานวนเงินทุนวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ท่ีอาจารย์และนักวิจัยได้รับ

จากแหล่งทุนภายนอก ท้ังน้ี นักวิจัยให้หมายความรวมถึงบุคลากรท่ีมีตําแหน่งและ/หรือหน้าท่ีความ

รับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าท่ีวิจัยหรือนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานหรือมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/มหาวิทยาลัยด้วย  

โดยการนับจํานวนให้นับเฉพาะจํานวนบุคลากรท่ีมีตําแหน่งและ/หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบเทียบเท่า

เจ้าหน้าท่ีวิจัยหรือนักวิจัยฯ ท่ีได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอกเท่าน้ัน   

 แหล่งเงินทุนที่ได้จากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ 

1. แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. สกว. สกอ. วช. สสส. เป็นต้น 

2. แหล่งทุนต่างประเทศ 

3. แหล่งทุนจากหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่แหล่งทุนวิจัย 

4. แหล่งทุนภาคการผลิต/ภาคเอกชน 

5. แหล่งทุนจากแหล่งอ่ืนๆ 

กรณีท่ีมีผู้ร่วมทําหลายคนหลายส่วนงานให้แบ่งสัดส่วนเงินตามท่ีส่วนงานตกลงกัน ยกเว้นสถาบัน 

วิจัย/อุทยาน/ศูนย์ให้ถือว่าเงินที่ขอในนามของสถาบันวิจัย/อุทยาน/ศูนย์ให้เงินอยู่ที่สถาบันวิจัย/

อุทยาน/ศูนย์ตามเดิม โดยส่วนงานอื่นไม่สามารถแบง่สัดส่วนได้ 

กรณีโครงการวิจัยน้ันได้รับทุนสนับสนุนเป็นเวลามากกว่า 1 ปีให้คิดจากงบประมาณที่ได้รบัอนุมัติใน

แต่ละปี หากไม่ได้ระบุจํานวนเงินท่ีสนับสนุนในแต่ละปีไว้ให้รายงานจํานวนเงินเฉล่ียตามสัดส่วนเป็นรายปี 

สําหรับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติท่ีมีผู้ร่วมทําหลายส่วนงาน

ให้แบ่งสัดส่วนเงินได้ แม้จะขอในนามของสถาบันวิจัยก็ตาม 

 ท้ังน้ี  ไม่นับจํานวนเงินวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ท่ีส่วนงานได้รับจัดสรรจากแหล่งทุน

ภายใน คือ จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่ปรากฏตามเอกสารงบประมาณของ

ส่วนงานน้ันๆ รวมทั้งกรณีที่ส่วนงานได้รับงบจากแหล่งทุนภายในจากส่วนงานอ่ืนด้วย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 60 

น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 70 

น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 80 

น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 90 

เท่ากับเป้าหมาย 

 

หมายเหตุ : เป้าหมายแผนฯ 11 ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย (หากมี) 

2. จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกในปีท่ีประเมิน  

    จาํแนกตามแหล่งเงินทุนดังกล่าวข้างต้น 

     3. ระบุช่ือผู้ทําผลงาน ช่ืองานวิจัย แหล่งทุน และงบประมาณท่ีได้รับจริงในปีที่ประเมิน  
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ตัวชีว้ัดที่ 2.5 จํานวนผลงานวิจัย นวตักรรม หรืองานสรา้งสรรค์ที่ตีพิมพ ์เผยแพร่ หรือนาํไปใช ้

                    ประโยชนใ์นระดบัชาติหรือระดับนานาชาติ  

หนว่ยนบั  :  ผลงาน/ชิ้นงาน 

ช่วงเวลาการเกบ็ข้อมูล  :  ปีปฏิทิน 2556 และ 2557 (เพื่อให้ส่วนงานสามารถผลักดันผลงานให้

บรรลุผลตามเป้าหมายของแผนฯ 11 ได้) 

คําอธิบาย :   

 งานวิจัยและหรือนวัตกรรม หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวน 

การระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชา เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้หรือเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ หรือเป็น

การต่อยอดองค์ความรู้เติม 

 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ

วารสารวิชาการท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ

รวมท้ังการเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ี 

ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) รวมถึงโปสเตอร์ (Poster) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะ 

กรรมการจัดประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี

ผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ  นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็น

ผู้เช่ียวชาญในสาขาน้ันจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ ท้ังน้ี ไม่นับการเผยแพร่ผลงานท่ีเป็นบทคัดย่อ

(Abstract)   

 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล ISI Web of Science 

(Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation index, Art and Humanities Citation Index)  

ฐานข้อมูล Scopus ฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ฐานข้อมูล Ei Compendex ฐานข้อมูล INSPEC 

ฐานข้อมูล Science Direct ฐานข้อมูล PUBMED ฐานข้อมูล AGRICOLA (AGRICultural Online Access) 

ฐานข้อมูล ERIC (Education Database) ฐานข้อมูล PUBSCIENCE หรือฐานข้อมูลสากลอ่ืนๆ ท่ียอมรับใน

ศาสตร์น้ันๆ หรือวารสารวิชาการท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสาร

ระดับนานาชาติ รวมท้ังการเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในทีป่ระชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจยั

ในท่ีประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) รวมถึงโปสเตอร์ (Poster) ได้รับการตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ 

หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
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ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมิน

บทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาน้ันจากต่างประเทศ ท้ังน้ี ไม่นับการเผยแพร่ผลงานท่ีเป็นบทคัดย่อ 

(Abstract)   

 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จําเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา ค้นคว้าท่ี

แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นท่ียอมรับ หรือเป็นผลงานทางศิลปะท่ีมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น

ระบบท่ีเหมาะสมกับกลุ่มวิชาทางศิลปะ โดยเป็นผลงานท่ีแสดงออกถึงแนวคิด แนวทางการทดลอง เพื่อให้

เกิดผลงานในมิติใหม่ หรือเป็นการพัฒนาจากแนวคิดการสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถ

ในการบุกเบิกศาสตร์ทางศิลปะ งานสร้างสรรค์ยังครอบคลุมไปถึงสิ่งประดิษฐ์ และงานออกแบบตามสาขา

ศิลปะเฉพาะทางท่ีมีคุณค่าและคุณประโยชน์เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 

 งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอผลงาน ศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ 

ผลงานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ฯลฯ ท่ีเป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดการการ

นําเสนอในระดับชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการท่ียอมรับในวงวิชาชีพหรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กร

สมาคมท่ีเกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ 

 งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอผลงาน ศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ 

ผลงานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ฯลฯ ท่ีเป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดการ

การนําเสนอในระดับนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการท่ียอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับการสนับสนุน

จากองค์กร สมาคมท่ีเก่ียวข้องและมีช่ือเสียงในระดับนานาชาติ 

 แหล่งเผยแพร่ที่มีคุณภาพ หมายถึง สถานท่ีสําหรับการเผยแพร่ โดยการจัดนิทรรศการหรือ

จัดการแสดงซึ่งเป็นการนําเสนอผลงานจากงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยประกอบด้วย

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพ ดังต่อไปน้ี 

1. ต้องเป็นหอศิลป์ระดับสถาบันการศึกษา 
2. หอศิลป์ขององค์กรหรือสมาคมจะต้องเป็นสถานท่ีจัดการแสดงงานศิลปะโดยเฉพาะ และมี 

คณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป์ เพื่อดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 

3. แหล่งเผยแพร่ระดับนานาชาติต้องได้รับการยอมรับในวงการศิลปะระดับนานาชาติ หรือเป็น

โครงการความร่วมมือทางศิลปะระหว่างประเทศ 

4. มีคณะกรรมการพิจารณาการกล่ันกรองคัดเลือกงานศิลปะหรือการจัดแสดงผลงาน โดยมี

องค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ศิลปิน

ระดับชาติ ผู้ทรงคุณวุฒ ิและนักวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในวงวิชาการ 

5. ศิลปะท่ีไม่ต้องการแสดงท่ีหอศิลป์ จะต้องมีเอกสารโครงงาน แผนงาน และการประเมิน โดย

ผลงานที่จัดแสดงต้องได้รับการยอรับจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงวิชาการ หรือหลักฐานเพื่อแสดง

กิจกรรมการดําเนินการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพของการแสดงท่ีมีลักษณะเฉพาะ เช่น การ

แสดงพื้นบ้าน ดนตรี ดุริยางค์ศิลป์ และนาฏศิลป์นอกสถานท่ี (Street Performance) เป็นต้น 
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 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์  หมายถึง งานวิจัย นวัตกรรม 

หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย

อย่างถูกต้อง สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ

ประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง

อย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และ/หรือ ได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ท่ีสามารถนําไปสู่การ

แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีดังน้ี 

1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยท่ีนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่อง

ต่างๆ ท่ีทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้าน

สาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการ

ส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นต้น 

2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบ

เป็นข้อมูลการประกาศในกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปสู่การพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ 

หรือผลิตภัณฑ์ซ่ึงก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 

ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซ่ึงได้มีการศึกษา

และการประเมินไว้ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนํางานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์มาใช้

ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชนภายนอกสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการนํางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็นเอกสารหลักฐานท่ีชัดเจน 

พร้อมท้ังระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

 ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือท่ีผ่าน

กระบวนการกล่ันกรองและได้รับการรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ์ของกพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอกําหนด

ตําแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่าผลงานทางวิชาการท่ีเป็นบทบาทความวิชาการ (Academic Papers) ตํารา 

(Textbook) หรือหนังสือ (Books) ต้องเป็นผลงานท่ีผ่านกระบวนการกล่ันกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

 บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้ท่ี

สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฏีท่ีได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การ
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วิจัย โดยจัดทําในรูปของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพซ่ึงมี

ผู้ตรวจอ่าน 

 ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนอง

เน้ือหาท้ังหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหน่ึงของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์

และสังเคราะห์ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาใน

ระดับอุดมศึกษา 

 หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการหรือ

ผู้อ่านท่ัวไป โดยไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามข้อกาํหนดของหลักสูตรหรือต้องนํามาประกอบการ

เรียนการสอนในวิชาใดวิชาหน่ึง ท้ังน้ีจะต้องเป็นเอกสารท่ีเรียบเรียงข้ึนอย่างมีเอกภาพ มี

รากฐานทางวิชาการท่ีม่ันคงและให้ทัศนะของผู้เขียนท่ีสร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้าง

ความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชาน้ัน ๆ  หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวอย่างวารสารระดับชาติ/ระดับนานาชาติและฐานข้อมูลสากลท่ีได้รับการยอมรับ ดังบัญชีรายช่ือ

วารสารวิชาการ (List of Approved National/International Journals) รวบรวมโดยกลุ่มงานประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา สมศ. ในภาคผนวก หน้าที่ 68 รวมท้ังรายช่ือวารสาร/ฐานข้อมูลสากลใน

ภาคผนวกของคู่มือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะท่ี 11 

(พ.ศ. 2555-2559) 

  อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจาํที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของมหาวิทยาลัยรวมท้ังอาจารย์ท่ี

มีสัญญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษา 

  นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจําท่ีเป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมท้ังบุคลากร 

ท่ีมีตําแหน่งและ/หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้างกับส่วน

งาน/มหาวิทยาลัย  โดยสามารถนับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ฯ ของบุคลากรท่ีมีตําแหน่งและ/

หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบเทียบเท่าฯ ได้ และจํานวนให้นับเฉพาะจํานวนบุคลากรท่ีมีผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ฯ เท่าน้ัน 

 ท้ังน้ี การตีพิมพ์ในวารสาร นับเม่ือกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ ซ่ึงเมื่อนับการตอบรับ          

ในปีที่ผ่านมาแล้ว หากตีพิมพ์ในปีที่ประเมินจะนํามาแจงนับซํ้าตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูลไม่ได้ 

(กรณีกองบรรณาธิการวารสารเพียงแค่รับเรื่องไว้ โดยยังไม่ได้ตอบรับอย่างเป็นทางการ กรณีนี้ยังไม่

สามารถนับได้ 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 60 

นอ้ยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 70 

นอ้ยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 80 

น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 90 

เทา่กับเปา้หมาย 

 

 หมายเหตุ : เป้าหมายแผนฯ 11 ของมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึนปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย (หากมี) 

2. จาํนวนงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพมิพ ์เผยแพร่ หรือนําไปใช้ประโยชน์ใน 

    ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูล       
 

หมายเหตุ : 

 1. ผลงานที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ และใช้ประโยชน์รวบรวมจากผลงานตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูล       

 2. การเผยแพร่ผลงาน 1 เรื่อง ท่ีเผยแพร่มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับเพียง 1 ครั้ง โดยควรนําเสนอ 

     ผลการเผยแพร่ที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 

 3. การรายงานข้อมูลบทความจากท่ีได้รบัการตีพิมพ์ในวารสารท้ังหมดตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูล       

              โดยจาํแนกตามประเภทผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับต่างๆ โดยระบุรายละเอียดดังน้ี 

   - ชื่อ เล่มที่ และวัน/เดือน/ปี ของวารสารท่ีตีพิมพ์ 

   - ชื่อบทความ และเลขหน้า 

   - ชื่อผู้เขียน 
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ตัวชีว้ัดที่ 2.6 จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐาน 

                    ข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ 

หนว่ยนบั  :  บทความ 

ช่วงเวลาการเกบ็ข้อมูล  :  ปีปฏิทิน 2556 และ 2557 (เพื่อให้ส่วนงานสามารถผลักดันผลงานให้

บรรลุผลตามเป้าหมายของแผนฯ 11 ได้) 

คําอธิบาย : 

 บทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) หมายถึง การท่ีบทความวิจัยปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล

มาตรฐานสากลตามท่ีกําหนด ให้นับเฉพาะท่ีเป็นบทความวิจัยเท่าน้ัน ได้แก่ "Research article", "letter",  

"review" และ “Case Report” 

 วารสารระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลสากล  ได้แก่ วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูลวารสารที่เป็นท่ี

ยอมรับระดับนานาชาติ เช่น ฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ฐานข้อมูล Ei Compendex ฐานข้อมูล 

INSPEC ฐานข้อมูล Science Direct ฐานข้อมูล PUBMED ฐานข้อมูล AGRICOLA (AGRICultural Online 

Access) ฐานข้อมูล ERIC (Education Database) หรือฐานข้อมูล PUBSCIENCE เป็นต้น 

 วารสารระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ฐานข้อมูลสากล ได้แก่ วารสารท่ีคณะบรรณาธิการต้องเป็นชาว

ต่างประเทศอย่างน้อย 1 คน  และวารสารต้องมีบทความวิจัยจากต่างประเทศลงตีพิมพ์ด้วย 

 วารสารระดับชาติ  ได้แก่ วารสารที่ตีพิมพ์บทความจากนักวิชาการกลุ่มต่างๆ จากสถาบันต่างๆ และ

คณะบรรณาธิการจะต้องเป็นผู้ท่ีมีช่ือเสียงในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับวารสาร และกองบรรณาธิการจะต้อง

มาจากสถาบันอื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

  ส่วนงานสามารถนับผลงานของอาจารย์และนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อได้ด้วย ท้ังน้ี นักวิจัยให้

หมายความรวมถึงบุคลากรท่ีมีตําแหน่งและ/หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าท่ีวิจัยหรือนักวิจัยท่ี

ปฏิบัติงานหรือมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/มหาวิทยาลัยด้วย โดยสามารถนับบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิงฯ

ของบุคลากรท่ีมีตําแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าฯ ได้ และจํานวนให้นับเฉพาะจํานวน

บุคลากรท่ีมีบทความวิจัยได้รับการอ้างอิงฯ เท่าน้ัน 

 ท้ังน้ี ขอให้ส่วนงานแจงนับ/เก็บข้อมูลจํานวนบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed 

journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติให้หน่วยนับเป็นจํานวน “ครั้ง” เพิ่มด้วย โดยให้

รายงานผลไว้ด้านท้ายของแต่ละบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิงฯ ว่าแต่ละบทความวิจัยน้ันๆ ได้รับการ

อ้างอิงฯ จํานวนกี่ครั้ง (รายงานผลไว้ท่ีเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่แนบไว้ในระบบ CMU-PA) ในการน้ี เพื่อให้

เป็นไปตามข้อเสนอแนะของส่วนงาน และเพื่อใช้ประโยชน์ในการหาสัดส่วนบทความวิจัยต่อจํานวนครั้งท่ี

ได้รับการอ้างอิงฯ หรือประเมินผลคุณภาพของบทความวิจัยของแต่ละส่วนงานต่อไป 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 60 

น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 70 

น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 80 

น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 90 

เท่ากับเป้าหมาย 

 

 หมายเหตุ : เป้าหมายแผนฯ 11 ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย (หากมี) 

2. จาํนวนบทความวิจัยของอาจารย์ประจําและนักวิจยัประจําท่ีได้รบัการอ้างอิง (Citation) ใน  

    refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  

    ทัง้นี ้ใหร้ะบุวนัเดือนปทีี่ไดร้บัการการอ้างอิง (Citation) และจํานวนคร้ังที่แต่ละบทความ 

    วิจัยได้รบัการอ้างอิงฯ ด้วย      
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ตัวชีว้ัดที่ 2.7 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ไดร้บัทนุอุดหนนุการทาํวิจัย นวัตกรรม หรืองาน 

                    สร้างสรรค์จากแหลง่ทนุภายในและภายนอก ต่อ อาจารย์และนกัวิจัยทัง้หมด 

หนว่ยนบั  :  ร้อยละ 

ช่วงเวลาการเกบ็ข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

คําอธิบาย :  

 อาจารย์ประจาํ หมายถึง อาจารย์ประจําทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน  

รวมถึงอาจารย์พิเศษท่ีมีสัญญาการจ้างเพื่อการสอนและวิจัยโดยตรงท้ังปีท่ีประเมิน (จ้างไม่ตํ่ากว่า 9  

เดือน)  นับเฉพาะอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริงในปีที่ประเมิน ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ   

 นักวิจัยประจํา ได้แก่ ข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจ้างท้ังปีท่ีประเมิน

(จ้างไม่ตํ่ากว่า 9 เดือน)  โดยนับเฉพาะนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริงในปีท่ีประเมิน ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ  ท้ังน้ี  

นักวิจัยให้หมายความรวมถึงบุคลากรท่ีมีตําแหน่งและ/หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าท่ีวิจัย

หรือนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานหรือมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/มหาวิทยาลัยได้ด้วย  โดยให้นับเฉพาะจํานวนบุคลากร

ท่ีมีตําแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าฯ ท่ีได้รับทุนทําวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์

เท่าน้ัน  

การได้รับทุนทําวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หมายรวมถึง การได้รับเงิน วัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือต่างๆ ท่ีได้รับการสนับสนุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ในกรณีท่ีเป็นวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้คํานวณเป็นจํานวนเงินตามราคาของส่ิงน้ันๆ  

          แหล่งทุนทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย จาํแนกดังน้ี 

              1. แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. สกว. สกอ. วช. เป็นต้น 

              2. แหล่งทุนต่างประเทศ  

              3. จากหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่แหล่งทุนวิจัย 

              4. จากภาคเอกชน 

              5. จากแหล่งอื่นๆ 

         ท้ังน้ี ให้นับเฉพาะอาจารย์และนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมอาจารย์และนักวิจัยประจําท่ี

ลาศึกษาต่อ และไม่นับซํ้าแม้ว่าอาจารย์และนักวิจัยท่านนั้นจะได้รับทุนวิจัยหลายแหล่งทุน/หลายครั้ง

ในปีที่ประเมินน้ันๆ ก็ตาม 

         การนับจํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําท่ีได้รับทุนทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นโครงการ

มากกว่า 1 ปีงบประมาณให้นับได้ทุกปีตามสภาพจริง  โดยไม่นับซํ้า แม้ว่าอาจารย์หรือนักวิจัยประจํา

ท่านน้ันจะได้รับทุนมากกว่า 1 ทุนในรอบปีงบประมาณน้ัน 

          กรณี อาจารย์และนักวิจัยประจําท่านใดได้รับทุนทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท้ังจากภายในและ

ภายนอกสถาบัน (ได้รับท้ัง 2 แหล่งทุน) ให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลอาจารย์และนักวิจัยท่านน้ันไว้ท่ีตัวแปร 
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"จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําที่ได้รับทุนทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน"  เพื่อ

ไม่ให้เกิดการซํ้าซ้อน 

          กรณีท่ีทํางานวิจัยเป็นคณะ (มีเฉพาะอาจารย์กับนักวิจัย) ให้นับผู้ทําวิจัยทั้งคณะ โดยให้นับท้ัง

หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการท้ังหมด เช่น โครงการวิจัยหน่ึง มีหัวหน้าโครงการ 1 คน มีผู้ร่วมทํา

โครงการอีก 3 คน ให้ส่วนงานนับเป็น 4 คน เป็นต้น   

         กรณีอาจารย์หรือนักวิจัยประจําท่านใดได้รับทุนทํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากส่วนงานอ่ืน โดย

ไม่ผ่านความเห็นชอบจากส่วนงานที่สังกัดหรือผู้บริหารส่วนงานที่สังกัดไม่ได้อนุมัติให้ทํา ให้ถือว่า

อาจารย์และนักวิจัยท่านนั้นไม่ได้รับทุนทําวิจัยฯ และส่วนงานไม่สามารถนับได้ 

         กรณีอาจารย์หรือนักวิจัยประจําของส่วนงานใดได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารของส่วนงานอื่น

และได้รับทุนทําวิจัยฯ จากส่วนงานอื่นที่ไม่ใช่ต้นสังกัดเดิม ให้ส่วนงานทีเ่ป็นต้นสังกดัเดิม(ทีอั่ตราถือครอง

อยู่) สามารถนับอาจารย์และนักวิจัยท่านนั้นได้รับทุนทําวิจัยฯ ได้   

กรณีผู้บริหารท่ีมาจากบุคคลภายนอกท่ีมีสัญญาการจ้างเพื่อการบริหาร (ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร) 

ส่วนงานไม่สามารถนับได้ แม้บุคคลท่านน้ันจะได้รับเชิญไปสอนหนังสือในบางวิชาก็ตาม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

60 65 70 75 80 

หมายเหตุ : เป้าหมายแผนฯ 11 ของมหาวิทยาลัย อาจารย์/นักวิจยัต้องได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก 

               แหลง่ทุนภายในและภายนอกรอ้ยละ 80 ของอาจารย/์นักวิจยัทัง้หมด (เกณฑ์การให้คะแนน 

               อาจเปลี่ยนแปลงตามผลการเจรจา) 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย (หากมี) 

2. จํานวนอาจารย์และนักวิจยัประจาํท่ีได้รบัทุนทําวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์จากภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยในปีที่ประเมิน  
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ตัวชีว้ัดที่ 2.8 จํานวนผลงานวิจัย นวตักรรม หรืองานสรา้งสรรคท์ี่ได้ย่ืนขอจดทะเบียนสิทธิบัตร 

                    อนสิุทธิบตัร และลิขสิทธิ์  

หนว่ยนบั  :  ผลงาน/ชิ้นงาน 

ช่วงเวลาการเกบ็ข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

คําอธิบาย :    

 ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ 

คือ จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้ดําเนินการยื่นขอจด

ทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วในปีท่ีประเมิน ท้ังน้ี นักวิจัยให้หมายความรวมถึง

บุคลากรท่ีมีตําแหน่งและ/หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานหรือมี

สัญญาจ้างกับส่วนงาน/มหาวิทยาลัย 

 การนับจํานวนการได้ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิ  จะนับได้ต่อเม่ือ

หน่วยงานรับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้รับเรื่องแล้วเท่านั้น 

 กรณีเป็นผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ท่ีร่วมกันหลายส่วนงานให้นับเป็นผลงานของ

ส่วนงานที่หัวหน้าโครงการสังกัด (กรณีเป็นคณะ/วิทยาลัย) หรือขอในนามส่วนงานใดให้ส่วนงานน้ันเป็น

เจ้าของ (กรณีเป็นสถาบันวิจัย/ส่วนงานวิชาการภายใน) 

 ท้ังน้ี  สามารถนับผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร        

อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    

 
เท่ากับเป้าหมาย 

 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย (หากมี) 

2. ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน และหลักฐานการได้ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ 

    ลิขสิทธิ์ จาํแนกในประเทศหรือต่างประเทศในปีที่ประเมิน   

 

 

 

 

 

คะแนน 1 - 4 พจิารณาจากคา่เป้าหมาย
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ตัวชี้วัดที่ 2.9 ร้อยละของอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอกที่บรรจุใหม่ที่มีงานวิจัยภายใน 5 ปี                 

หนว่ยนบั  :  ร้อยละ 

ช่วงเวลาการเกบ็ข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

คําอธิบาย :    

 ร้อยละของอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอกที่บรรจุใหม่ท่ีมีงานวิจัยภายใน 5 ปี หมายถึง อาจารย์

ประจําท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกท้ังหมดท่ีได้รับบรรจุใหม่ให้เป็นอาจารย์สอนในคณะ/วิทยาลัย หรือใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงระยะเวลา 5 ปี  โดยอาจารย์ประจําดังกล่าวน้ันจะต้องได้ทําวิจัยหรือมี

ผลงานวิจัยในปีใดปีหน่ึงก็ได้ในช่วงระยะเวลา 5 ปีน้ี (อย่างน้อย 1 คนต่อ 1 โครงการ/ผลงาน/ช้ินงาน) เม่ือ

เปรียบเทียบเป็นร้อยละกับอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอกท้ังหมดท่ีบรรจุใหม่ในช่วงระยะเวลา 5 ปีของ

แต่ละส่วนงาน  ท้ังน้ี เพื่อเปิดโอกาสและเป็นส่ิงกระตุ้นให้อาจารย์ได้ทําวิจัยหรือชอบในการทํางานวิจัยต้ังแต่

เริ่มแรกบรรจุ  เพื่อจักได้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่าในการพัฒนางานวิจัยของส่วนงานในอนาคตต่อไป 

ตัวอย่างเช่น กรณีประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส่วนงาน ก. มีอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิ

ระดับปริญญาเอกที่บรรจุใหม่ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 ปีละ 2 คน รวมท้ังหมด 10 คน แต่

มีอาจารย์เพียง 6 คนเท่าน้ันท่ีได้ทําวิจัยหรือมีผลงานวิจัยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 ดังน้ัน 

ถ้านํามาคิดเป็นร้อยละ ((6 x 100)/10) เท่ากับร้อยละ 60.0  โดยใช้สูตรการคํานวณ ดังน้ี 
 

จํานวนอาจารย์ฯ เฉพาะท่ีได้ทําวิจัยหรือมีผลงานวิจัยแล้วในช่วง 5 ปี 

          จํานวนอาจารย์ท้ังหมดฯ ท่ีบรรจุใหม่ในช่วง 5 ปี 
 

สําหรับการจัดทําผลการดําเนินงานย้อนหลัง 3 ปีให้นับข้อมูลย้อนลง 5 ปีตามช่วงเวลาของการ

ประเมินของแต่ละป ี

อาจารย์ประจํา หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา (งบประมาณแผ่นดิน) และมี

คุณวุฒิปริญญาเอกเท่าน้ัน  

 ท้ังน้ี ไม่นับอาจารย์ประจําอัตราเดิมท่ีลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และสําเร็จการศึกษากลับมา

ทํางานหรือใช้ทุนให้กับคณะ/วิทยาลัย และไม่นับวิทยานิพนธ์ (Thesis) ระดับปริญญาเอกของอาจารย์ท่านนั้น   
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

60 70 80 90 100 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านบุคลากร กองบริหารงานบุคคล 

2. ระบุรายช่ือ/คุณวุฒิ/ปีที่บรรจุของอาจารย์ท้ังหมดท่ีบรรจุใหม่ และระบุรายช่ือโครงการวิจยัหรือ

ผลงานวิจัยของอาจารย์ท่ีได้ดําเนินการในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา รวมท้ังทีมนักวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย 

X 100 

sagun
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิน่ 

 

ตัวชีว้ัดที่ 3.1 – 3.9 (ผลงานที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ/ 

             วิชาชีพที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสังคม) 

หนว่ยนบั  :  โครงการ/กิจกรรม/ผลงาน 

ช่วงเวลาการเกบ็ข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

คําอธิบาย  :    

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 : จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้าน Health Hub คือ โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ท่ีมี

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินงานหลัก เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยหรือส่วนงานต่างๆ ในกลุ่มสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านสุขภาพและรกัษาพยาบาล (Health Hub) ของภูมิภาค

อาเซียน เอเชีย และระดับโลกต่อไป  

ตัวช้ีวัดที่ 3.2 : จํานวนผลงานการให้บริการของ Science Park คือ ผลงานการให้บริการของ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Park) ท่ีได้ให้บริการวิชาการ ช่วยแก้ไขปัญหา และช่วยสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม หรือผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําปี

ของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ตัวช้ีวัดที่ 3.3 : จํานวนผลงานด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

ผลงานด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกท่ีส่วนงานได้ให้บริการวิชาการ ช่วยแก้ไขปัญหา 

และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 

พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานท่ีใช้ทดแทนเช้ือเพลิงประเภทนํ้ามัน ซ่ึงเป็นแหล่งพลังงานหลักท่ี

ท่ัวโลกนิยมใช้ในปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามแหล่งที่มาของพลังงาน ได้แก่ 

 1. พลังงานทางเลือก (Alternative Energy) คือ พลังงานท่ีได้จากแหล่งฟอสซิลอ่ืน ท่ีไม่ใช่นํ้ามัน 

ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ หรือยูเรเนียม ซ่ึงใช้แล้วจะหมดไป 

 2. พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) คือ พลังงานที่ได้จากแหล่งท่ีสามารถผลิตหรือก่อกําเนิด

พลังงานน้ันข้ึนมาเองได้ และยังหมุนเวียนนํากลับมาใช้ได้อีก มักเป็นพลังงานสะอาด และไม่สร้างผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อม เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานนํ้า พลังงานลม พลังงานคล่ืน พลังงานความร้อนใต้พิภพ 

พลังงานเคมีจากไฮโดรเจน พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานไบโอดีเซล พลังงานเอทานอล หรือ 

แก๊สโซฮอล เป็นต้น  

ตัวช้ีวัดที่ 3.4 : จํานวนผลงานด้านข้าวล้านนา คือ ผลงานการให้บริการด้านข้าวของศูนย์วิจัย

ข้าวล้านนา ท่ีได้ให้บริการวิชาการ ช่วยแก้ไขปัญหา และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม หรือ

ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของศูนย์วิจัยข้าวล้านนา     
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ตัวช้ีวัดที่ 3.5 : จํานวนผลงานด้านเกษตรทีสู่ง คือ ผลงานการให้บริการด้านเกษตรท่ีสูงของคณะ

เกษตรศาสตร์ท่ีได้ให้บริการวิชาการ ช่วยแก้ไขปัญหา และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม  

 ตัวช้ีวัดที่ 3.6 : จํานวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการพร้าวโมเดล คือ โครงการ/กิจกรรม

ภายใต้โครงการพร้าวโมเดลที่ส่วนงานได้ดําเนินการ  เพื่อให้บริการวิชาการ ช่วยแก้ไขปัญหา และช่วยสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมในพื้นท่ีอําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

ตัวชี้วัดที่ 3.7 : จํานวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาอมก๋อยตามแนว

พระราชดําริฯ คือ โครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาอมก๋อยฯ ท่ีส่วนงานได้ดําเนินการ เพื่อ

ให้บริการวิชาการ ช่วยแก้ไขปัญหา และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมในพื้นท่ีอําเภออมก๋อย 

จังหวัดเชียงใหม่ 

ตัวชี้วัดที่ 3.8 : จํานวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการ 50 ปี มช. รับใช้สังคม 

(ดําเนินการภายในปี 2557) คือ โครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการ 50 ปี มช. รับใช้สังคมท่ีส่วนงานได้

ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เพื่อให้บริการวิชาการ/วิชาชีพและช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชนและสังคม  ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา การให้ความรู้ และการเผยแพร่ผลงานด้านต่างๆ 

ของส่วนงานให้เป็นที่ยอมรับ มีช่ือเสียง และมีภาพลักษณ์ท่ีดีในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยท่ีรับใช้สังคมภาคเหนือ

และประเทศมาอยา่งต่อเน่ืองตลอด 50 ปีที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัดที่ 3.9 : จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ ณ ศูนย์การศึกษาสมุทรสาคร 

คือ โครงการ/กิจกรรมท่ีสํานักบริการวิชาการ หรือส่วนงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้ให้บริการวิชาการผ่านศูนย์

การศึกษาสมุทรสาครในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การเรียนการสอนหลักสูตรระยะส้ัน การอบรมให้ความรู้ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการวิจัย เป็นต้น 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    

 

เท่ากับเป้าหมาย 
 

 

ข้อมูลที่ต้องการ  : 

ระบุรายช่ือโครงการ/กิจกรรม/ผลงานต่างๆ ในปีท่ีประเมินที่ส่วนงานได้ดําเนินการหรือให้บริการตาม

ตัวช้ีวัดน้ันๆ (ดังข้อมูลรายละเอียดของตัวชี้วัดที่ 3.1 – 3.9 ข้างต้น) 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 - 4 พจิารณาจากคา่เป้าหมาย
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ตัวชีว้ัดที่ 3.10 – 3.14 (ผลงานการให้บริการวิชาการโดยมุ่งเน้นผลกระทบต่อความปลอดภัยและ 

             คณุภาพชีวิตของประชาชน) 

หนว่ยนบั  :  ผลงาน 

ช่วงเวลาการเกบ็ข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557  

คําอธิบาย  :    

 ตัวช้ีวัดที่ 3.10 : จํานวนผลงานด้าน Safety Food คือ ผลงานด้าน Safety Food ของส่วนงานท่ี

ได้ดําเนินการ เพื่อให้บริการวิชาการ ช่วยแก้ไขปัญหา และ/หรือ ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและ

สังคม 

 ตัวช้ีวัดที่ 3.11 : จํานวนผลงานด้านผู้สูงอายุ คือ ผลงานที่เกี่ยวกับด้านผู้สูงอายุของส่วนงานที่ได้

ดําเนินการ เพื่อให้บริการวิชาการ ช่วยดูแลรักษา และ/หรือ ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 

 ตัวช้ีวัดที่ 3.12 : จํานวนผลงานด้านการบริหารจัดการน้ํา คือ ผลงานที่เกี่ยวกับด้านการบริหาร

จัดการนํ้าของส่วนงานท่ีได้ดําเนินการ เพื่อให้บริการวิชาการ ช่วยแก้ไขปัญหา และ/หรือ ช่วยสร้างความ

เข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 

ตัวชี้วัดที่ 3.13 : จํานวนผลงานด้านภัยพิบัติธรรมชาติ คือ ผลงานท่ีเกี่ยวกับด้านภัยพิบัติ

ธรรมชาติของส่วนงานที่ได้ดําเนินการ เพื่อให้บริการวิชาการ ช่วยแก้ไขปัญหา และ/หรือ ช่วยสร้างความ

เข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 

ตัวช้ีวัดที่ 3.14 : จํานวนผลงานแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ ผลงานท่ีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายา

เสพติดของส่วนงานท่ีได้ดําเนินการ เพื่อให้บริการวิชาการ ช่วยแก้ไขปัญหา และ/หรือ ช่วยสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับชุมชนและสังคม 

ท้ังน้ี ให้นับผลงานท่ีส่วนงานได้เข้าไปร่วมงานหรือได้เข้าไปช่วยเหลือองค์กรอื่นดําเนินการในเรื่อง

ต่างๆ ข้างต้นได้ด้วย(ตามตัวช้ีวัดที่ 3.10 - 3.14) แต่ต้องเป็นการดําเนินงานร่วมกันอย่างเป็นทางการหรือ

มีเอกสารหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้เท่าน้ัน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    

 
เท่ากับเป้าหมาย 

 
 

ข้อมูลที่ต้องการ  : 

1. ระบุรายช่ือผลงานต่างๆ ในปีที่ประเมินที่ส่วนงานได้ดําเนินการหรือให้บริการตามตัวชี้วัดน้ันๆ 

2. ระบุรายช่ือผลงานต่างๆ ในปีที่ประเมินที่ส่วนงานได้เขา้ไปร่วมงานหรือได้เข้าไปช่วยเหลือองค์กร

อ่ืนๆ ตามตัวชี้วัดน้ันๆ (ดังข้อมูลรายละเอียดของตัวช้ีวัดท่ี 3.10 – 3.14 ข้างต้น) 

 

คะแนน 1 - 4 พจิารณาจากคา่เป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 

มุ่งทาํนบุาํรงุศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีไทยท้องถิน่ลา้นนา และกลุม่ชาติพันธุ์  และอนุรกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

ตัวชีว้ัดที่ 4.1 ระดับความสําเร็จของการเปน็ศูนย์กลางการพฒันาค้นควา้ความรู้ และการเผยแพรข้่อมูล 

                   ด้านลา้นนาคดีศึกษา 

หนว่ยนบั  :  ระดับ 

ช่วงเวลาการเกบ็ข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557   

คําอธิบาย  :    

ความสําเร็จของการเป็นศูนย์ล้านนาคดีศึกษา ซ่ึงจะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ค้นคว้า ศึกษา เผยแพร่ 

และอนุรักษ์ข้อมูลด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นล้านนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

รวมทั้งเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษาในระดับภาคเหนือและประเทศ

ต่อไป โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของศูนยล้์านนาคดีศึกษา 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีแผนปฏิบัติงานของการเป็นศูนย์ล้านนาคดีศึกษา 

2 มีการดําเนินงานตามงาน/โครงการท่ีกาํหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

3 มีการดําเนินงานตามงาน/โครงการท่ีกาํหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4 มีการดําเนินงานตามงาน/โครงการท่ีกาํหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

5 มีการดําเนินงานตามงาน/โครงการท่ีกาํหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

  

ข้อมูลที่ต้องการ  : 

           ข้อมูล/หลักฐานการดําเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
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ตัวชีว้ัดที่ 4.2 ระดบัความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษาชาติพนัธุ์และการพัฒนา   

หนว่ยนบั  :  ระดับ 

ช่วงเวลาการเกบ็ข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557   

คําอธิบาย :  

  ความสําเร็จของการดําเนินงานหรือการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาให้มี

ช่ือเสียงเพิ่มมากขึ้น ท้ังทางด้านการจัดการศึกษา การสร้างความร่วมมือในด้านงานวิจัยและงานพัฒนาด้านชาติ

พันธุ์ การเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และการสร้างความเข้าใจท่ีดี/การยอมรับในความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในสังคม ซ่ึงจะนําไปสู่การสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ ในภูมิภาค

ลุ่มนํ้าโขง และนานาประเทศต่อไป โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน

ประจําปีของศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีแผนปฏิบัติงานประจาํปีของศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา 

2 มีการดําเนินงานตามงาน/โครงการท่ีกาํหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

3 มีการดําเนินงานตามงาน/โครงการท่ีกาํหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4 มีการดําเนินงานตามงาน/โครงการท่ีกาํหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

5 มีการดําเนินงานตามงาน/โครงการท่ีกาํหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

 

ข้อมูลที่ต้องการ : 

 ข้อมูล/หลักฐานการดําเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ  ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
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ตัวชีว้ัดที่ 4.3 จํานวนโครงการทีน่าํองค์ความรู้ไปประยุกต์เพือ่ทาํนบุาํรงุศาสนา ศิลปวฒันธรรม  

                   ประเพณีทอ้งถ่ิน และกลุ่มชาติพันธุ ์  

หนว่ยนบั  :  โครงการ 

ช่วงเวลาการเกบ็ข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

คําอธิบาย :  

 โครงการท่ีส่วนงานได้นําองค์ความรู้ทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการทํานุ

บํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์ โดยต้องเป็นผลงานท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์

ได้จริงและมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ต่อชุมชน/สังคม เช่น โครงการสร้างภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงค์ เมือง

เชียงใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ และโครงการพัฒนาระบบการพิมพ์อักษรธรรมล้านนา (ต๋ัวเมือง) ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ 

เป็นต้น   

 กรณีท่ีเป็นโครงการบูรณาการท่ีร่วมกันหลายส่วนงานให้นับเป็น “ผลงานของส่วนงานที่หัวหน้า

โครงการสังกัด” หรือส่วนงานที่เป็นเจ้าของงบประมาณ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    

 
เท่ากับเป้าหมาย 

 

 

ข้อมูลที่ต้องการ : 

 ระบุรายช่ือของโครงการท่ีนําองค์ความรู้ไปประยุกต์เพื่อทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

ท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์ของส่วนงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 - 4 พจิารณาจากคา่เป้าหมาย
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ตัวชีว้ัดที่ 4.4 จํานวนโครงการทีน่าํศกัยภาพทางวิชาการไปประยุกต์เพื่อการอนุรกัษ์และพัฒนา 

                    ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม    

หนว่ยนบั  :  โครงการ 

ช่วงเวลาการเกบ็ข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

คําอธิบาย :  

  โครงการท่ีส่วนงานได้นําองค์ความรู้ทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการ

อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น การผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเล้ียงสัตว์ การออกแบบ

และสร้างอาคาร/บ้านเรือนท่ีประหยัดพลังงาน การผลิตยาฆ่าแมลงท่ีเป็นมิตรกับสุขภาพและส่ิงแวดล้อมจากพืช

สมุนไพร การเพาะพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่ การแก้ปัญหานํ้าเน่าเสียด้วยองค์ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

 ท้ังน้ี โครงการอาจเป็นข้อมูลเดียวกับตัวชี้วัดท่ี 3.3 ได้  แต่ต้องเป็นโครงการที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์

และนําไปใช้ประโยชน์ได้กับชุมชน/สังคมได้จริง  

 กรณีท่ีเป็นโครงการบูรณาการท่ีร่วมกันหลายส่วนงานให้นับเป็น “ผลงานของส่วนงานที่หัวหน้า

โครงการสังกัด” หรือส่วนงานที่เป็นเจ้าของงบประมาณ  

  

เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    

 
เท่ากับเป้าหมาย 

 

 

ข้อมูลที่ต้องการ : 

 ข้อมูลจํานวน/รายชื่อของโครงการที่นําศกัยภาพทางวชิาการไปประยุกต์เพื่อการอนุรักษ์และพฒันา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของส่วนงาน    

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 - 4 พจิารณาจากคา่เป้าหมาย

sagun
Highlight
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ตัวชีว้ัดที่ 4.5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่นาํพลังงานสะอาด พลงังานทดแทนมาใช้ การลดร่องรอย 

         คารบ์อนและการใช้โฟมภายในส่วนงาน  

หนว่ยนบั  :  โครงการ/กิจกรรม 

ช่วงเวลาการเกบ็ข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

คําอธิบาย :  

 โครงการ/กิจกรรมที่ส่วนงานได้นําพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช้ รวมท้ังได้ดําเนินการลดร่องรอย

คาร์บอนและการใช้โฟมภายในส่วนงาน  เพื่อให้ส่วนงานและมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและ

ลดการเกิดภาวะโลกร้อน  โดยเฉพาะการลดมลพิษทางอากาศและมลภาวะทางเสียงภายในมหาวิทยาลัย โดยมี

ลักษณะ (ตัวอย่าง) โครงการ/กิจกรรมฯ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี 

 ลักษณะโครงการ/กิจกรรมการนําพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช้ เช่น การนําพลังงาน

แสงอาทิตย์มาใช้แทนไฟฟ้า โดยการติดต้ังแผ่นโซล่าเซลล์ (Solar Cell) เพื่อใช้เปิดไฟกริ่งในตอนกลางคืนหรือ

สํารองไว้ใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ ของส่วนงาน 

 ลักษณะโครงการ/กิจกรรมการลดร่องรอยคาร์บอน (Carbon Footprint) เช่น 

 1. กระดาษรีไซเคิล นํากระดาษท่ีใช้งานแล้วกลับมาใช้งานใหม่  

 2. ทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ  

     3. การปิดหน้าจอและเครื่องคอมพิวเตอร์  

 4. การใช้นํ้าอย่างประหยดัและลดการรั่วซึมของน้ํา จะช่วยลดปริมาณก๊าซจะช่วยลดคาร์บอนฯได้ 

160 กิโลกรมัต่อปี  

 5. ลดขยะให้น้อยลง จะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนฯ ได้ 450 กิโลกรัมต่อปี 

 6. ถอดปล๊ักออกจากเครือ่งใช้ไฟฟ้า เมื่อไม่ได้ใช้งาน สามารถลดปริมาณของก๊าซคาร์บอนฯ ได้ 450 

กิโลกรัมต่อปี  

 7. การใช้ "ถงุผ้า" แทน "ถุงพลาสติก" หรือลดการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากพลาสติก จะช่วยลดปริมาณ

ก๊าซคาร์บอนฯ ได้ 545 กิโลกรัมต่อปี  

 8. ทางเดียวกันไปด้วยกัน หากใช้รถคันเดียวกันเดินทางไปด้วยกัน จะช่วยประหยัดน้ํามันและลดการ

ปล่อยควันเสียหรือคาร์บอนฯ ได้ถึง 580 กิโลกรัมต่อปี 

 9. การสร้างหรือปรับปรุงอาคารให้เย็น ส่ือให้เห็นถึงตัวบ้าน หากวางแผนโดยใส่ฉนวนกันความร้อน 

หรือการออกแบบอาคารให้มีหน้าต่างมากๆ และมีทิศทางลมท่ีผ่านสะดวก สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนฯ ได้ 

900 กิโลกรมัต่อปี  

 10.การปลูกต้นไม้ภายในส่วนงาน เน่ืองจากการปลูกต้นไม้เพียงต้นเดียว ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนฯ ใน

อากาศและลดก๊าซคาร์บอนฯ ถึง 1,000 กิโลกรัมต่อปี 

 รวมท้ัง โครงการ/กิจกรรมลักษณะอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักในการช่วยลด

ร่องรอยคาร์บอนฯให้ลดน้อยลงได้  

sagun
Highlight
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 ลักษณะโครงการ/กิจกรรมการลดการใช้โฟม เช่น หน่วยงานใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและมี

คุณภาพแทนโฟม การรณรงค์ให้ความรู้แก่บุคลากร นักศึกษา ประชาชน และร้านค้าต่างๆ ให้เห็นภัยเงียบจากโฟม  

การขอความร่วมมือหรือห้ามร้านค้าภายในส่วนงานใช้โฟม โดยให้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากวัสดุธรรมชาติท่ีย่อยสลาย

ได้ทดแทน ท้ังน้ี ให้รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทําจากพลาสติกด้วย 

 ท้ังน้ี  ส่วนงานสามารถขอความร่วมมือหรือขอคําปรึกษาในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามตัวช้ีวัดน้ี

ได้จาก “สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์”  ซ่ึงพร้อมท่ีจะให้บริการ  เน่ืองจากเป็นหน่วยงานหลักท่ีจะ

ช่วยขับเคล่ือน “ส่วนงานและมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม

(Corporate Social Responsibility) ในด้านน้ี”  รวมท้ังขอความร่วมมือจากส่วนงานอื่นๆ ท่ีมีองค์ความรู้หรือ

ประสบการณ์ในด้านน้ีได้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    

 
เท่ากับเป้าหมาย 

 
 

ข้อมูลที่ต้องการ : 

 ระบุรายช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ีนําพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช้ การลดร่องรอยคาร์บอนและ

การใช้โฟมภายในส่วนงาน 

คะแนน 1 - 4 พจิารณาจากคา่เป้าหมาย
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

พัฒนาความเปน็สากลของมหาวิทยาลยั 

 

ตัวชีว้ัดที่ 5.1 จํานวนหลกัสูตรสองภาษา (Bilingual) และหลกัสูตรนานาชาติ 

หนว่ยนบั  :  หลักสูตร 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

คําอธิบาย  :    

เป็นหลักสูตรสองภาษา (Bilingual) และหลักสูตรนานาชาติท้ังหมดของคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัยท่ี

เปิดสอนใหม่และที่มีอยู่เดิม  โดยให้นับหลักสูตรทุกระดับการศึกษา   

ท้ังน้ี สามารถนับจํานวนหลักสูตรสองภาษา (Bilingual) และหลักสูตรนานาชาติท่ีขอเปิดหลักสูตรใหม่ท่ี

ผ่านขั้นตอนที่ 2 คือได้จัดทํารายละเอียดของหลักสูตรใหม่ตามแบบ มคอ. 1 หรือ มคอ. 2 เสนอผ่านความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะ/วิทยาลัย แล้วจัดส่งให้สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นทางการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้นับเป็นผลงานได้ โดยไม่ต้องรอให้สภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมท้ังให้นับหลักสูตรสองภาษา (Bilingual) และหลักสูตรนานาชาติท่ี

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วด้วย (หลักสูตรที่มีอยู่เดิม) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

 - - เทา่กับปีงบประมาณ

ที่ผ่านมา 

- มีหลักสูตรเพิ่มขึ้น 

        
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านหลักสูตร  สํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษา/บัณฑิต

วิทยาลัย (หากมี) 

2. ระบุรายชื่อหลักสูตรสองภาษา (Bilingual) และหลักสูตรนานาชาติท้ังหมดของคณะ/วิทยาลัย/

บัณฑิตวิทยาลัย จาํแนกตามระดับการศึกษา/สาขาวิชา พร้อมแนบหลักฐานอ้างอิง เช่น โครงสร้าง

หลักสูตร หนังสือท่ีส่งถึงสํานักพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่างเป็นทางการ เป็นต้น 
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ตัวชีว้ัดที่ 5.2 จํานวนหลักสูตร Double degree Program และ Joint degree Program  
หนว่ยนบั  :  หลักสูตร 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

คําอธิบาย :     
 หลักสูตร Double degree Program หมายถึง หลักสูตรสองหลักสูตรท่ีให้ผู้เรียนศึกษาไปพร้อมกัน โดย

ผู้สําเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากท้ังสองหลักสูตร 

 หลักสูตร Joint degree Program หมายถึง หลักสูตรท่ีส่วนงานได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือ

วิชาการในต่างประเทศ  เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน  โดยผู้สําเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา 2 

ใบจากท้ังสองสถาบันฯ หรือได้รับจากที่ใดท่ีหน่ึงแล้วแต่ข้อตกลง 

ท้ังน้ี สามารถให้นับจํานวนหลักสูตร Double degree Program และ Joint degree Program ท่ีขอเปิด

หลักสูตรใหม่หรือขอปรับปรุงหลักสูตรท่ีผ่านขั้นตอนท่ี 2 คือได้จัดทํารายละเอียดของหลักสูตรใหม่/หลักสูตร

ปรับปรุง ตามแบบ มคอ. 1 , มคอ . 2 หรือ สมอ. 08 (แล้วแต่กรณี) เสนอผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารประจําคณะ/วิทยาลัย แล้วจัดส่งให้สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อตรวจสอบความ

ถูกต้องอย่างเป็นทางการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้นับเป็นผลงานได้ โดยไม่ต้องรอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ให้ความเห็นชอบ รวมท้ังให้นับหลักสูตร Double degree Program และ Joint degree Program ท่ีสภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วด้วย (หลักสูตรที่มีอยู่เดิม) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

 - - เท่ากับปีงบประมาณ 

ที่ผ่านมา 

เพิ่มขึ้น....หลักสูตร เพิ่มขึ้น....หลักสูตร 

หมายเหตุ :  เป้าหมายแผนฯ 11 ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นทุกป ี

  

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านหลักสูตร สํานักพฒันาคุณภาพการศึกษา/บัณฑิต

วิทยาลัย (หากมี) 

2. ระบุรายชื่อหลักสูตร Double degree program หรือ Join degree program ของส่วนงาน พร้อมแนบ

หลักฐานอ้างอิง เช่น โครงสร้างหลักสูตร หนังสือท่ีส่งถึงสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น

ทางการ เป็นต้น 
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ตัวชีว้ัดที่ 5.3 จํานวนหลักสูตรที่สามารถถ่ายโอนหน่วยกิตกับสถาบนัวิชาการต่างประเทศได้ 

หนว่ยนบั  :  หลักสูตร 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

คําอธิบาย  :    

 เป็นหลักสูตรท่ีคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัยได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการจัดการศึกษา

หรือด้านหลักสูตรร่วมกับสถาบันวิชาการต่างประเทศ เพื่อดําเนินการหรือมีข้อตกลงร่วมกันให้หลักสูตรของ

คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัยสามารถถ่ายโอนหน่วยกิตกับสถาบันวิชาการต่างประเทศได้ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์

ในการศึกษาต่อของนักศึกษาและเกิดการรับรองวิทยฐานะในด้านคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในระดับ

นานาชาติต่อไป 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
    

 
เท่ากับเป้าหมาย 

 

 

ข้อมูลที่ต้องการ : 

1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านหลักสูตร สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา/บัณฑิต

วิทยาลัย (หากมี) 

2. ระบุรายช่ือหลักสูตรท่ีสามารถถ่ายโอนหน่วยกิตกับสถาบันวิชาการต่างประเทศได้ของส่วนงาน 

พร้อมรายช่ือสถาบันวิชาการต่างประเทศท่ีรับโอนหน่วยกิตของหลักสูตรน้ันๆ หรือหลักฐานท่ีได้รับ

อนุมัติให้เป็นหลักสูตรท่ีถ่ายโอนหน่วยกิตได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 - 4 พจิารณาจากคา่เป้าหมาย
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ตัวชีว้ัดที่ 5.4 ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เขา้รบัการอบรมและสอบผ่านการทดสอบทกัษะ 

                   ภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียน 

หนว่ยนบั  :  ร้อยละ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

คําอธิบาย  :    

 วัดผลจากจํานวนนักศึกษาและบุคลากรท่ีสอบผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียนตาม

หลักเกณฑ์ท่ีกําหนด โดยเทียบกับจํานวนนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีเข้ารับการอบรม

ภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียนกับสถาบันภาษาท้ังหมด 

 ท้ังน้ี ไม่นับนักศึกษาท่ีเข้าเรียนหรืออบรมตามข้อบังคับของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

   

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

 

ข้อมูลที่ต้องการ : 

1. ข้อมูลจํานวนนักศึกษาและบุคลากรท่ีเข้ารับการอบรมท้ังหมด 

2. ข้อมูลจํานวนนักศึกษาและบุคลากรท่ีสอบผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียน 
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ตัวชีว้ัดที่ 5.5 จํานวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติทัง้ Inbound  

                    และ/หรือ Outbound 

หนว่ยนบั  :  คน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีการศึกษา 2556 และ 2557  

คําอธิบาย  :    

 จํานวนนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัยท่ีมีการแลกเปล่ียนระหว่างกันในกลุ่มประเทศ

อาเซียนและนานาชาติ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน โดยให้นับ

จํานวนนักศึกษาท้ังนักศึกษาต่างชาติท่ีเข้ามา (Inbound) และ/หรือนักศึกษาของ มช. ท่ีออกไป (Outbound)  

 การแจงนับจํานวนนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัยท่ีมีการแลกเปล่ียนระหว่างกัน สามารถ

นับได้ท้ัง 2 กรณี ดังน้ี 

 กรณีที่ 1 : จํานวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) 

ท้ังระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน และระยะเวลาให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยนน้ันๆ 

 กรณีที่ 2 : จํานวนนกัศึกษาทีมี่การแลกเปล่ียนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างส่วนงานกับ

องค์กร/มหาวิทยาลัย/สถาบันหรือหน่วยงานต่างประเทศอ่ืนๆ (หรือไม่เป็นไปตามกรณีท่ี 1) รวมถึง

เครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ท้ังระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน เช่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 

(ASEAN University Network ; AUN) เป็นต้น  โดยนับได้ท้ังโครงการแลกเปล่ียนระดับ Exchange Program และ

โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาทั่วไปก็ได้ แต่โครงการแลกเปล่ียนดังกล่าวน้ันต้องได้รับความเห็นชอบจาก

ผู้บริหารส่วนงานอย่างเป็นทางการและ/หรือมีเอกสารหลักฐานท่ีสามารถอ้างอิงได้ และระยะเวลาให้เป็นตาม

วัตถุประสงค์ท่ีท้ังสองหน่วยงานได้ตกลงร่วมกันท่ีจะดําเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนน้ันๆ ร่วมกัน 

 ท้ังน้ี  จํานวนนักศึกษาจะไม่นับซํ้า แม้ว่านักศึกษาท่านน้ันจะเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนระหว่างกันใน

กลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติหลายครั้งก็ตาม  
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

นอ้ยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 60 

นอ้ยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 70 

น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 80 

นอ้ยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 90 

เท่ากับเป้าหมาย 

 
 

ข้อมูลที่ต้องการ : 

ข้อมูลอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ 
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ตัวชีว้ัดที่ 5.6 จํานวนบคุลากรสายวชิาการ (อาจารย์และนกัวิจัย) และบุคลากรสายปฏิบัติการที่มีการ 

                    แลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติทัง้ Inbound และ/หรือ Outbound 

หนว่ยนบั  :  คน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

คําอธิบาย  :    

 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์และนักวิจัย) และบุคลากรสายปฏิบัติการของส่วนงานท่ีมีการ

แลกเปล่ียนระหว่างกันในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติ (ประเทศนอกกลุ่มอาเซียน) เพื่อสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน  โดยให้นับจํานวนบุคลากรท้ังบุคลากรต่างชาติท่ีเข้า

มา (Inbound) และ/หรือบุคลากรของ มช. ท่ีออกไป (Outbound)  

 การแจงนับจํานวนบุคลากรของส่วนงานท่ีมีการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน สามารถนับได้ท้ัง 2 กรณี ดังน้ี 

 กรณีที่ 1 : จํานวนบุคลากรที่มีการแลกเปล่ียนระหว่างกันภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) 

ท้ังระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน และระยะเวลาให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปล่ียนน้ันๆ

 กรณีที่ 2 : จํานวนบุคลากรที่มีการแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างส่วนงานกับ

องค์กร/มหาวิทยาลัย/สถาบันหรือหน่วยงานต่างประเทศอ่ืนๆ (หรือไม่เป็นไปตามกรณีท่ี 1) รวมถึง

เครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ท้ังระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน เช่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 

(ASEAN University Network ; AUN) เป็นต้น โดยนับได้ท้ังโครงการแลกเปล่ียนระดับ Exchange Program และ

โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรท่ัวไปก็ได้ (เช่น มาประชุม อบรม สัมมนา ให้คําปรึกษา และบรรยายให้ความรู้ 

เป็นต้น) รวมท้ังให้นับบุคลากรท่ีมีการแลกเปล่ียนระหว่างกันภายใต้โครงการความร่วมมือต่างๆ ท่ีเกิดจากการ

ทํางานร่วมกันด้วย(เช่น มาช่วยสอน ให้บริการวิชาการ และทํางานวิจัยร่วมกัน เป็นต้น)  แต่โครงการ

แลกเปล่ียน/โครงการความร่วมมือดังกล่าวน้ันต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารส่วนงานอย่างเป็นทางการ

และ/หรือมีเอกสารหลักฐานท่ีสามารถอ้างอิงได้ และระยะเวลาให้เป็นตามวัตถุประสงค์ท่ีท้ังสองหน่วยงานได้ตก

ลงร่วมกันที่จะดําเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนน้ันๆ ร่วมกัน 

 ท้ังน้ี จํานวนบุคลากรฯ จะไม่นับซ้ํา แม้ว่าบุคลากรท่านน้ันจะเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนระหว่างกันใน

กลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติหลายครั้งก็ตาม และไม่นับบุคลากรฯ ท่ีคุมนักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

ตามตัวช้ีวัดที่ 5.5 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

นอ้ยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 60 

นอ้ยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 70 

น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 80 

นอ้ยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 90 

เท่ากับเป้าหมาย 

 
 

ข้อมูลที่ต้องการ : 

ข้อมูลอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ 
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ตัวชีว้ัดที่ 5.7 จํานวนองค์ความรู้ด้านอาเซียน 

หนว่ยนบั  :  บทความ/หนังสือ/ผลงานวิจัย 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

คําอธิบาย  :    

 บทความ/หนังสือ/ผลงานวิจัยท่ีเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนท้ังทางด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ เกษตร ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ภาษา และด้านอ่ืนๆ (เรื่อง/ด้านอะไรก็ได้ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับประเทศในกลุ่ม

อาเซียน) โดยเป็นบทความ/หนังสือ/ผลงานวิจัยท่ีส่วนงานได้รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทําขึ้น เพื่อ

ตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ (ไม่นับผลงานที่อยู่ระหว่างดําเนินการ) รวมท้ังเพื่อ

เป็นการสร้างความรู้/ความเข้าใจระหว่างประชาชนและรัฐในการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีสันติ

สุข โดยองค์ความรู้ด้านอาเซียนดังกล่าวอาจเกี่ยวกับสามเสาหลักท่ีสําคัญ ดังน้ี 

1. ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนท่ีมีแนวคิดหลักในการส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ 

ประชาธิปไตยและความม่ันคงในภูมิภาค โดยการร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคงอย่างรอบด้าน 

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีแนวคิดหลักในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนัเพื่อการ

เติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา โดยการรวมตัวทางเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดขึ้น 

3. ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนท่ีมีแนวคิดหลักในด้านการทํานุบํารุงมนุษย์ ทรัพยากร 

ธรรมชาติ และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของอาเซียน โดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

 ท้ังน้ี ในอนาคตอาจต้องเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านอาเซียนดังกล่าวของทุกส่วนงานไว้ใน “ศูนย์

อาเซียน” ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าและเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

ด้านอาเซียนโดยตรงและครอบคลุมในทุกๆ มิติ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

นอ้ยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 60 

นอ้ยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 70 

น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 80 

นอ้ยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 90 

เท่ากับเป้าหมาย 

 
 

ข้อมูลที่ต้องการ : 

 ระบุช่ือเรื่องของบทความ/หนังสือ/ผลงานวิจัยท่ีเป็นองค์ความรู้ด้านอาเซียน จาํแนกตามแหล่งตีพิมพ์

เผยแพร่ 
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ตัวชีว้ัดที่ 5.8 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวบริการ           

และ/หรือ การค้าชายแดน 

หนว่ยนบั  :  โครงการ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

คําอธิบาย  :    

 เป็นโครงการต่างๆ ท่ีส่วนงานได้ดําเนินการ เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ผู้ประกอบการ และการ

พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวบริการ และ/หรือ การค้าชายแดน ซ่ึงเป็นการสร้างความพร้อมในการรองรับการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประชาชนในกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันและเตรียมรับกับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

นอ้ยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 60 

นอ้ยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 70 

น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 80 

นอ้ยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 90 

เท่ากับเป้าหมาย 

 

 

ข้อมูลที่ต้องการ : 

 ระบุรายชื่อของโครงการพฒันาทักษะฝมืีอแรงงาน ผู้ประกอบการ การท่องเท่ียวบริการ และ/หรือ

การค้าชายแดนของส่วนงาน 

 



 

 

53

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ีและมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวชีว้ัดที่ 6.1  ระดบัความสาํเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสว่นงาน 

หนว่ยนบั   :  ระดับ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

คําอธิบาย : 

 พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของส่วนงาน โดยส่วนงานต้องกําหนด

นํ้าหนัก/เกณฑ์การให้คะแนนหรือจัดทํา KPI Template เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการติดตาม

ประเมินผลให้คะแนนต่อไป (ดังตัวอย่างวิธีการคํานวณผลการประเมินของตัวช้ีวัดแบบที่ 3) ส่วนงานท่ี

ต้องดําเนินการตามตัวชี้วัดน้ี ได้แก่ 

1. วิทยาลัยนานาชาติ   

2. สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

3. สถาบันภาษา   
4. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

5. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6. ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 
7. ศูนย์สัตว์ทดลอง  

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 1. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

   1.1 กรณีท่ีสามารถกาํหนดเป้าหมายผลการดําเนินงานท่ีมีปริมาณมาก 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 60 

น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 70 

น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 80 

น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 90 

เท่ากับเป้าหมาย 

 
                 

 1.2 กรณีที่เป้าหมายผลการดําเนินงานมีปริมาณน้อย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

    เท่ากับเป้าหมาย 

 

 

 

คะแนน 1 - 4 พจิารณาจากคา่เป้าหมาย
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 2. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ (ระดับ/ข้อ)  ให้ส่วนงานกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ/ข้อ  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 กําหนดเกณฑ์การดําเนินงานในระดับ/ข้อที่  1 

2 กําหนดเกณฑ์การดําเนินงานในระดับ/ข้อที่  2 

3 กําหนดเกณฑ์การดําเนินงานในระดับ/ข้อที่  3 

4 กําหนดเกณฑ์การดําเนินงานในระดับ/ข้อที่  4 

5 กําหนดเกณฑ์การดําเนินงานในระดับ/ข้อที่  5 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. มีแผนปฏิบัติงานประจาํปีของส่วนงาน พร้อมคู่มือการประเมินแผน (KPI Template) 

2. รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของส่วนงานตาม KPI Template ท่ี

กําหนด โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการรวบรวมข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล 
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ตัวชีว้ัดที่ 6.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารจดัการข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS ให ้
                   สามารถรองรบัการตัดสินใจทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง 
หนว่ยนบั  :  ระดับ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

คําอธิบาย :  
 ความสําเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS ให้สามารถรองรับการ

ตัดสินใจทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง หมายถึง ส่วนงานในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลและ
ตรวจสอบข้อมูลของส่วนงานตนเองในระบบ CMU-MIS ตามฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง จะต้องมีแผนหรือกรอบ
แนวทางท่ีจะบริหารจัดการข้อมูลให้ทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง และเช่ือถือได้ ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนให้

มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การเป็น e-University ในอนาคตได้อีกทางหน่ึง 
ในการน้ี  รายงานผลของส่วนงานท่ีได้จากฐานข้อมูลต่างๆ  ผู้บริหารส่วนงาน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง รวมท้ัง

มหาวิทยาลัยสามารถใช้ประกอบในการดําเนินการเรื่องต่างๆ ได้ เช่น การจัดทํางบประมาณแผ่นดิน/
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย การจัดทําแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย การจัดทําแผนอัตรากําลัง การ
จัดทํารายงานประจําปี การใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการประเมินผลแผน การทําสารสนเทศเชิงบริหารให้

ผู้บริหาร และการใช้เป็นข้อมูลรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และสํานัก
งบประมาณได้ เป็นต้น โดยมีฐานข้อมูลด้านต่างๆ ดังน้ี 

(1) คณะ/วิทยาลัยศิลปะฯ (2) บัณฑิตวิทยาลัย/วิทยาลยั-

นานาชาติ 

(3) สถาบันวิจยั (4) สถาบัน/สํานัก/ศูนย ์

1. ดา้นหลักสูตร 

2. ดา้นนักศึกษา 

3. ด้านบุคลากร 

4. ดา้นวิจัย 

5. ดา้นวิเทศสัมพันธ์ 

6. ด้านอาคารสถานที่ 

7. ด้านกิจกรรมนักศึกษา 

8. ด้านการเงิน 

9. ดา้นศษิยเ์กา่ 

10. ดา้นภาวะการมงีานทํา

ของบัณฑิต 

1. ด้านหลักสูตร 

2. ด้านนักศึกษา 

3. ด้านบุคลากร 

4. ด้านวิเทศสัมพันธ์ (หากม)ี 

5. ด้านอาคารสถานที่ 

6. ด้านกิจกรรมนักศึกษา(หากม)ี 

7. ด้านการเงิน 

 

1. ด้านบุคลากร 

2. ด้านวิจัย 

3. ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

4. ด้านอาคารสถานที่ 

5. ด้านการเงิน 

 

 

1. ด้านวิจัย (หากม)ี 

2. ด้านบุคลากร 

3. ด้านวิเทศสัมพันธ์ (หากม)ี 

4. ด้านอาคารสถานที่ 

5. ด้านการเงิน 

 

 

มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบความทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านต่างๆ ของ

ส่วนงานในระบบ CMU-MIS ประกอบการพิจารณาให้คะแนนเป็นสําคัญ 

หากส่วนงานมีปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานหรือมีข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล

ด้านต่างๆ ในระบบ CMU-MIS ให้มีความทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง และเช่ือถือได้ ส่วนงานสามารถติดต่อ
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ประสานงานกับส่วนงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักหรือเจ้าของฐานข้อมูลได้โดยตรง เพื่อเป็นการแลกเปล่ียน

เรียนรู้และร่วมมือกันพัฒนา/ปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการท้ังระดับส่วนงานและ

ระดับมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีการบันทึกข้อมูลตามกรอบแนวทางที่ส่วนงานต้องรับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง 

2 มีการตรวจสอบข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS ในทุกฐานข้อมูลให้ถูกตอ้ง ครบถ้วน 

ทันสมัย และเช่ือถือได้อย่างต่อเนื่อง 

3 มีการออกรายงานข้อมูลจากระบบ CMU-MIS ภาพรวมของส่วนงานให้ผู้บริหารส่วนงานรับรอง

ข้อมูลได้ครบตามลําดับฐานข้อมูลที่กําหนดไว้ข้างต้น ดังนี้ 

1. คณะ/วิทยาลัยศลิปะ ส่ือ และเทคโนโลยี จํานวน 1- 6 ฐานข้อมูล 

2. บัณฑิตวิทยาลัย/วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 1- 3 ฐานข้อมูล 

3. สถาบันวิจัย จํานวน 1- 3 ฐานขอ้มูล 

4. สถาบัน/สํานัก/ศูนย ์จํานวน 1- 3 ฐานข้อมูล 

4 มีการออกรายงานข้อมูลจากระบบ CMU-MIS ภาพรวมของส่วนงานให้ผู้บริหารส่วนงานรับรอง

ข้อมูลได้ครบตามลําดับฐานข้อมูลที่กําหนดไว้ข้างต้น ดังนี้ 

1. คณะ/วิทยาลัยศลิปะ ส่ือ และเทคโนโลยี จํานวน 1- 8 ฐานขอ้มูล 

2. บัณฑิตวิทยาลัย/วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 1- 5 ฐานข้อมูล 

3. สถาบันวิจัย จํานวน 1- 4 ฐานขอ้มูล 

4. สถาบัน/สํานัก/ศูนย ์จํานวน 1- 4 ฐานข้อมูล 

5 มีการออกรายงานข้อมูลจากระบบ CMU-MIS ภาพรวมของส่วนงานให้ผู้บริหารส่วนงานรับรอง

ข้อมูลได้ครบตามลําดับฐานข้อมูลที่กําหนดไว้ข้างต้น ดังนี้ 

1. คณะ/วิทยาลัยศลิปะ ส่ือ และเทคโนโลยี จํานวน 1- 10 ฐานขอ้มูล 

2. บัณฑิตวิทยาลัย/วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 1- 7 ฐานขอ้มูล 

3. สถาบันวิจัย จํานวน 1- 5 ฐานขอ้มูล 

4. สถาบัน/สํานัก/ศูนย ์จํานวน 1- 5 ฐานข้อมูล 

 หมายเหตุ : การออกรายงานให้ผู้บริหารส่วนงานรับรองให้เรียงตามลําดับฐานข้อมูลที่กําหนดไว้ด้านบน และ 

                             มหาวิทยาลัยจะตรวจประเมินตามลําดับฐานข้อมูลนัน้ๆ 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

ข้อมูล/หลักฐานการดําเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
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ตัวชีว้ัดที่ 6.3 ระดับความสําเร็จของการบริหารจดัการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระบบ CMU- 
                    MIS ให้สามารถรองรบัการตัดสินใจทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง    
หนว่ยนบั   :  ระดับ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล   :   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

คําอธิบาย :   

 ความสําเร็จของการบริหารจัดการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระบบ CMU-MIS ให้สามารถรองรับ
การตัดสินใจทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง หมายถึง ส่วนงานท่ีรับผิดชอบหลักหรือท่ีเป็นเจ้าของฐานข้อมูล
ต่างๆ จะต้องมีแผนหรือกรอบแนวทางที่จะบริหารจัดการข้อมูลในระบบ CMU-MIS ให้ทันสมัย ครบถ้วน 

ถูกต้อง และเช่ือถือได้ โดยการขับเคล่ือนให้ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการบันทึกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ รวมท้ังให้ส่วนงานเจ้าของฐานร่วมมือกับสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลท่ีรับผิดชอบให้ตอบสนองหรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

ท้ังระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด เพื่อจะให้ฐานข้อมูลต่างๆ ใช้ประโยชน์ในการรองรับการ
ตัดสินใจทางการบริหารของผู้บริหารทุกระดับได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การ
เป็น e-University ในอนาคตได้อีกทางหน่ึง 

ท้ังน้ี รายงานผลของส่วนงานท่ีได้จากฐานข้อมูลต่างๆ ผู้บริหารส่วนงาน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง รวมท้ัง

มหาวิทยาลัยสามารถใช้ประกอบในการดําเนินการเรื่องต่างๆ ได้ เช่น การจัดทํางบประมาณแผ่นดิน/

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย การจัดทําแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย การจัดทําแผนอัตรากําลัง การ

จัดทํารายงานประจําปี การใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการประเมินผลแผน การทําสารสนเทศเชิงบริหารให้

ผู้บริหาร และการใช้เป็นข้อมูลรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานัก

งบประมาณได้ เป็นต้น และมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบความทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง และน่าเช่ือถือของ

ฐานข้อมูลด้านต่างๆ ของส่วนงานในระบบ CMU-MIS ประกอบการพิจารณาให้คะแนนเป็นสําคัญ โดยตัวชี้วัด

น้ีได้แบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย(จํานวน 11 ส่วนงาน) และแบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 แบบ ดังน้ี  

แบบที่ 1 : สําหรับใช้ประเมินส่วนงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักหรือเป็นเจ้าของฐานข้อมูลต่างๆ จํานวน 

10 ส่วนงาน ประกอบด้วย 
  1. ด้านหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย 

2. ด้านบุคลากร   กองบริหารงานบุคคล 

3. ด้านวิจัย    ศูนย์บริหารงานวิจัย   

4. ด้านวิเทศสัมพันธ์   กองวิเทศสัมพันธ์ 

5. ด้านศิษย์เก่า    ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์  

6. ด้านกิจกรรมนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  

7. ด้านอาคารสถานที่   กองอาคารสถานท่ีและสาธารณูปการ  

8. ด้านนักศึกษา   สํานักทะเบียนและประมวลผล 
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9. ด้านการเงิน    กองคลัง 

10. ด้านหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แบบที่ 2 : สําหรับใช้ประเมินผลสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะเป็นส่วนงานหลักในการ
บริหารจัดการ พัฒนา และปรับปรุงระบบของฐานข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 กรณีประเมินผลส่วนงานลําดับที่ 1 - 9 (จํานวน 9 ส่วนงาน)  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีแผนการบริหารจัดการ/พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบในระบบ CMU-MIS 

2 มีการจัดการข้อมูลและรูปแบบการออกรายงานในระบบ CMU-MIS ใหถู้กต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 

และทันกับการใช้งาน 

(โดยใหร้ะบุประเด็นการจัดการข้อมูลและการพัฒนา/ปรับปรุงรูปแบบของรายงาน)  

3 มีกระบวนการแจ้งเตือนหรือกระตุ้นให้ส่วนงาน update ข้อมูลเข้าสู่ระบบ CMU-MIS อย่างต่อเนื่อง

(ตัวอย่างเช่น มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ / มีการประชุมชี้แจง เป็นต้น) 

4 มีการออกรายงานข้อมูลจากระบบ CMU-MIS ภาพรวมของทุกส่วนงานให้ผู้บริหารส่วนงานรับรอง

ข้อมูลตามลําดับ 

5 มีผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลในปีตอ่ไป 

 

 กรณีประเมินผลส่วนงานลําดับที่ 10 (สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา)  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีแผนการบริหารจัดการ/พฒันา/ปรับปรุงฐานข้อมูลกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีท่ี

รับผิดชอบในระบบ CMU-MIS 

2 มีการจัดการข้อมูลกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี และรูปแบบการออกรายงานในระบบ 

CMU-MIS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และทันต่อการใช้งาน 

3 มีการแจ้งให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ CMU-MIS ด้านข้อมูลกระบวนวิชาระดับปริญญา

ตรีตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

4 มีการรายงานสรุปข้อมูลกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีจากระบบ CMU-MIS ภาพรวมของทุก

ส่วนงานให้ผู้บริหารส่วนงานรับรอง 

5 มีผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลในปีต่อไป 
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 กรณีประเมินผลด้านบริหารจัดการระบบของสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีแผนการพฒันาฐานข้อมูล CMU-MIS ท่ีได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 

2 มีการดําเนินการพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลตามแผนที่กําหนด 

3 มีการติดต้ังและใช้งานฐานข้อมูลท่ีได้มีการพัฒนาตามแผนงานบนระบบ CMU-MIS   

4 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่ได้มีการพฒันาตามแผน 

5 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงเพื่อใช้

ประกอบการวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

ข้อมูล/หลักฐานการดําเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
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ตัวชีว้ัดที่ 6.4 จํานวนเงนิรายไดท้ัง้หมดของส่วนงาน 

หนว่ยนบั  :  บาท 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

คําอธิบาย :   

 จํานวนเงินรายได้ท้ังหมดของส่วนงานก่อนการหักค่าใช้จ่าย ท่ีได้รับจากการให้บริการตามพันธกิจ

หรือภาระหน้าท่ีของส่วนงานจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยให้นับ

เฉพาะท่ีเป็นงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน/มหาวิทยาลัยท่ีเกิดข้ึนจริงเท่าน้ัน (ไม่นับรวมงบประมาณ

แผ่นดิน) 

 แหล่งท่ีมาของเงินรายได้ของส่วนงาน ได้แก่ 

1. รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 
2. รายได้จากการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ 

3. รายได้จากการให้บริการรกัษาพยาบาล 

4. รายได้จากเงินอุดหนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

5. รายได้จากการบริหารทรพัย์สิน/ค่าเชา่ 

6. รายได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ 
7. รายได้จากการระดมทุน/การบริจาค 

8. อ่ืนๆ เช่น ดอกเบี้ย ค่าปรับ  

กรณีเงินรายได้ท่ีมีหลายส่วนงานร่วมกันให้แบ่งสัดส่วนเงินตามท่ีส่วนงานตกลงกัน ยกเว้นสถาบันวิจัย

และส่วนงานวิชาการภายในให้ถือว่าเงินที่ขอในนามของสถาบันวิจัยและส่วนงานวิชาการภายในให้เงินอยู่ท่ี

สถาบันวิจัยและส่วนงานวิชาการภายในตามเดิม โดยส่วนงานอื่นไม่สามารถแบ่งสัดส่วนได้ 

กรณีเงินรายได้เกิดจากโครงการท่ีได้รับทุนสนับสนุนเป็นเวลามากกว่า 1 ปีให้คิดจากงบประมาณท่ี

ได้รับอนุมัติในแต่ละปี หากไม่ได้ระบุจํานวนเงินท่ีสนับสนุนในแต่ละปีไว้ให้รายงานจํานวนเงินเฉล่ียตามสัดส่วน

เป็นรายปี 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ลดลงร้อยละ 5 ลดลงร้อยละ 2.5 รายได้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

 หมายเหตุ : เป้าหมายของ TOR อธิการบดีภาพรวมของมหาวิทยาลัยตอ้งเพิ่มขึ้นปีละร้อยละ 5 (เกณฑ์การให้คะแนน 

                           อาจเปลี่ยนแปลงตามผลการเจรจา) 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

ข้อมูลจํานวนเงินรายได้ท้ังหมดของส่วนงาน จาํแนกตามแหล่งที่มาของเงินรายได้ของปีที่ประเมิน 

 

sagun
Highlight
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ตัวชีว้ัดที่ 6.5  ร้อยละของบุคลากรด้านบริหารวิชาการได้รบัการพฒันาให้มีความรู้ความสามารถ 

 ในการบริหารจัดการต่อบุคลากรด้านบริหารวิชาการทัง้หมด   

หนว่ยนบั  :  ร้อยละ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

คําอธิบาย :   

บุคลากรด้านบริหารวิชาการ หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหารวิชาการ ได้แก่ตําแหน่งต่างๆ 

ดังน้ี (1) อธิการบดี (2) รองอธิการบดี (3) ผู้ช่วยอธิการบดี (4) หัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงาน

(คณบดี/รองคณบดี/ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ) ตามมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2551 ได้แก่ หัวหน้าส่วนงานวิชาการ (คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย/สถาบันวิจัย/ส่วนงานวิชาการภายใน) 

และส่วนงานอ่ืน (จํานวน 6 สํานัก) โดยไม่นับสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและสํานักงานมหาวิทยาลัย (5) 

ผู้ช่วยคณบดี และ (6) ตําแหน่งอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ได้แก่ หัวหน้า/รองหัวหน้าภาควิชา หัวหน้า/

รองหัวหน้าสํานักวิชา หัวหน้า/รองหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา หัวหน้า/รองหัวหน้าศูนย์หรือหัวหน้า/รองหัวหน้า

หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการโรงพยาบาล โรงเรียน และสถานีวิทยุ รวมท้ัง

ตําแหน่งอ่ืนๆ ซ่ึงอาจพิจารณาตามโครงสร้างของแต่ละส่วนงานประกอบ 

การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านบริหารวิชาการให้เน้นทางด้านการบริหารจัดการ

สมัยใหม่ ตามท่ีผู้บริหารส่วนงานให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ หรือตามหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (หากมี)  

โดยให้นับได้ท้ังท่ีส่วนงานเป็นผู้จัดโครงการพัฒนาฯเองหรือหน่วยงานข้างนอกเป็นผู้จัดก็ได้ 

 ท้ังน้ี บุคลากรด้านบริหารวิชาการของส่วนงานจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้าน

การบริหารจัดการสมัยใหม่หรือหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง/คน และจํานวน

บุคลากรด้านบริหารวิชาการจะไม่นับซ้ํา แม้ว่าบุคลากรท่านน้ันจะได้รับการพัฒนาฯ หลายครั้งก็ตาม 

 กรณี ส่วนงานใดมีบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์และนักวิจัย) ท่ีได้รับแต่งต้ังให้มาบริหารวิชาการ

จากส่วนงานอ่ืนหรือสังกัดส่วนงานอื่น ให้ส่วนงานน้ันๆ ท่ีบุคลากรท่านน้ันมาบริหารเป็นผู้รายงานข้อมูลของ

ตัวช้ีวัดน้ี เช่น อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีให้สํานักงานมหาวิทยาลัยเป็นผู้รายงานข้อมูล เป็นต้น  
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

80 85 90 95 100 
  

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. จํานวนรายช่ือของบุคลากรด้านบริหารวิชาการท่ีได้รบัการพฒันาความรู้ฯ ท้ังในประเทศและ    

ต่างประเทศในปีที่ประเมิน พร้อมทั้งให้ระบุเรื่อง/วันเดือนปีที่ได้เข้ารบัการอบรม 

2. จํานวนบุคลากรด้านบริหารวิชาการท้ังหมด โดยอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้าน

บุคคล กองบริหารงานบุคคล 

sagun
Highlight

sagun
Highlight

sagun
Highlight

sagun
Highlight

sagun
Highlight

sagun
Highlight

sagun
Highlight
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ตัวชีว้ัดที่ 6.6 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ(อาจารย์และนักวิจัย)ไดร้บัการพฒันาให้มีความรู้ความ 

สามารถในการสอน การวิจัย และทกัษะในวิชาชีพต่อบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด   

หนว่ยนบั  :  ร้อยละ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

คําอธิบาย :   

บุคลากรประจําสายวิชาการ หมายถึง อาจารย์และนักวิจัยประจํา รวมถึงอาจารย์พิเศษที่มีสัญญา

การจ้างท้ังปีการศึกษา (จ้างไม่ตํ่ากว่า 9 เดือน) ท้ังท่ีเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานส่วน

งาน  โดยให้นับรวมบุคลากรท่ีลาศึกษาต่อด้วย รวมทั้งให้นับรวมบุคลากรสายวิชาการของส่วนงาน

ทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งด้านบริหารวิชาการทั้งภายในและภายนอกส่วนงานด้วย 

 การพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพให้นับท้ังในประเทศและต่างประเทศ  ได้แก่ 

    1. การส่งอาจารย์และนักวิจัยประจําไปศึกษาต่อ 

              2. การส่งอาจารย์และนักวิจัยประจําไปอบรม สัมมนา หรือดูงาน 

         3. การฝึกอบรมที่ส่วนงาน/มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 

        อาจารย์และนักวิจัยประจํา 

 ท้ังน้ี บุคลากรประจําสายวิชาการของส่วนงานควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการ

สอน การวิจัย และทักษะในวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง/คน และจํานวนบุคลากรประจําสายวิชาการจะไม่นับ

ซํ้า แม้ว่าบุคลากรท่านน้ันจะได้รับการพัฒนาฯ หลายครั้งก็ตาม 

กรณี บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์และนักวิจัย) ของส่วนงานได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง “ด้าน

บริหารวิชาการ” หรือได้รับแต่งต้ังให้ไปดํารงตําแหน่งด้านบริหารวิชาการภายนอกส่วนงาน ให้ถือว่าการอบรม

เรื่องการบริหารจัดการสมัยใหม่หรือหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดตามตัวช้ีวัดท่ี 6.5 ของอาจารย์และ

นักวิจัยท่านนั้น ไม่เป็นการพัฒนาให้ความรู้ฯ ตามตัวชี้วัด 6.6 น้ี   
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

70 75 80 85 90 

 หมายเหตุ : เป้าหมายแผนฯ 11 ของมหาวิทยาลัยเทา่กับร้อยละ 90 (เกณฑ์การให้คะแนนอาจ 

                           เปลี่ยนแปลงตามผลการเจรจา) 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. จาํนวนรายช่ืออาจารย์/นักวิจัยประจาํและเรื่องที่ได้รับการพัฒนาความรู้ฯ ท้ังในประเทศและ  

 ต่างประเทศในปีที่ประเมิน 

2. จํานวนอาจารย์และนักวิจยัประจาํท้ังหมด โดยอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านบุคคล 

กองบริหารงานบุคคล 
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ตัวชีว้ัดที่ 6.7 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการพฒันาให้มีความรู ้ความสามารถ และ

ทักษะในการทาํงานต่อบคุลากรสายปฏิบัติการทัง้หมด  

หนว่ยนบั  :  ร้อยละ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

คําอธิบาย :  

 บุคลากรประจําสายปฏิบัติการ หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุน สายช่วยวิชาการ สายการจัดการ 

และธุรการ ท้ังท่ีเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานส่วนงาน โดยนับรวม

บุคลากรท่ีลาศึกษาต่อด้วย  

 การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทํางานให้นับท้ังในประเทศและต่างประเทศ ได้แก ่

1. การส่งบุคลากรประจาํสายปฏิบัติการ ไปศึกษาต่อ 

2. การส่งบุคลากรประจาํสายปฏิบัติการ ไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน 

3. การฝึกอบรมท่ีส่วนงาน/มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพฒันาศักยภาพของ 

    บุคลากรประจาํสายปฏิบัติการ 

 ท้ังน้ี บุคลากรประจําสายปฏิบัติการของส่วนงานควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ และ

ทักษะในการทํางานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง/คน และจํานวนบุคลากรประจําสายปฏิบัติการจะไม่นับซํ้า แม้ว่า

บุคลากรท่านน้ันจะได้รับการพัฒนาฯ หลายครั้งก็ตาม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

60 65 70 75 80 

 หมายเหตุ : เป้าหมายแผนฯ 11 ของมหาวิทยาลัยเทา่กับร้อยละ 80 90 (เกณฑ์การให้คะแนนอาจ 

                           เปลี่ยนแปลงตามผลการเจรจา) 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. จํานวนรายช่ือบุคลากรประจําสายปฏิบัติการและเรื่องที่ได้รับการพัฒนาความรูฯ้ ท้ังในประเทศ

และต่างประเทศในปีที่ประเมิน 

2. จํานวนบุคลากรสายปฏิบัติการประจาํท้ังหมด โดยอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้าน

บุคคล กองบริหารงานบุคคล 
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ตัวชีว้ัดที่ 6.8 ระดับความสําเร็จของการเปน็ Creative Campus 
หนว่ยนบั  :  ระดับ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

คําอธิบาย :  
 ความสําเร็จของการพัฒนาศูนย์หริภุญไชยให้เป็น Creative Campus เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการภายใต้สิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น สวยงาม และเอ้ือต่อการศึกษาเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีแผนหรือขั้นตอนการพัฒนาศูนย์การศึกษาหริภุญไชยให้เป็น Creative Campus 

2 มีการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาท่ีกําหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

3 มีการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาท่ีกําหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4 มีการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาท่ีกําหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

5 มีการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาท่ีกําหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

ข้อมูลแสดงผลงานการดําเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 (เพิ่ม) 

การพฒันาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารสว่นงานแถลงต่อสภามหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

 

ตัวชีว้ัดที่ 7.1  ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลง 

                     ต่อสภามหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

หนว่ยนบั   :  ระดับ 

ช่วงเวลาการเกบ็ข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

คําอธิบาย : 

 พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแนวทางการบริหารท่ีผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกเฉพาะตัวชี้วัดท่ีมีความสําคัญหรือท้าทายมาจัดทําคํา

รับรองการปฏิบัติงานกับส่วนงานเท่าน้ัน   

 ท้ังน้ี ขอให้ส่วนงานกําหนดรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ/ข้อของตัวชี้วัดเชิง

คุณภาพให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มเติมด้วย (ดังรูปแบบเกณฑ์การให้คะแนนด้านล่าง) ส่วนตัวช้ีวัดเชิง

ปริมาณให้กําหนดเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยเฉพาะ

เป้าหมายต้องสอดคล้องกับแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไว้ 

 สําหรับการประเมินผล “ตัว ช้ี วัดตามแนวทางการบริหารท่ี ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” มหาวิทยาลัยจะประเมินผลตัวช้ีวัดข้างนอกระบบ CMU-PA  โดยให้ส่วนงาน

ดําเนินงานตามตัวอย่างวิธีการคํานวณผลการประเมินของตัวชี้วัดแบบท่ี 3 : การคํานวณผลการประเมิน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณและ/หรือ Milestone ท่ีมากกว่าหน่ึงตัว (ดังรายละเอียดหน้าที่ 4) และให้ส่วนงานสรุปผล

การดําเนินงานในภาพรวมท่ีได้ไว้ท่ีตัวชี้วัดท่ี 7.1 โดยตัวช้ีวัดน้ีจะมีอยู่ในระบบ CMU-PA ท้ังน้ี ส่วนงานต้อง

แนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงและรายละเอียดของการประเมินผลให้มหาวิทยาลัยด้วย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 1. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

   1.1 กรณีท่ีสามารถกาํหนดเป้าหมายผลการดําเนินงานท่ีมีปริมาณมาก 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 60 

น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 70 

น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 80 

น้อยกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ 90 

เท่ากับเป้าหมาย 
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 1.2 กรณีที่เป้าหมายผลการดําเนินงานมีปรมิาณน้อย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

    เท่ากับเป้าหมาย 

 

 2. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ (ระดับ/ข้อ)  ให้ส่วนงานกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ/ข้อ  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 กําหนดเกณฑ์การดําเนินงานในระดับ/ข้อที่  1 

2 กําหนดเกณฑ์การดําเนินงานในระดับ/ข้อที่  2 

3 กําหนดเกณฑ์การดําเนินงานในระดับ/ข้อที่  3 

4 กําหนดเกณฑ์การดําเนินงานในระดับ/ข้อที่  4 

5 กําหนดเกณฑ์การดําเนินงานในระดับ/ข้อที่  5 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

 ข้อมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดต่างๆ ของส่วนงาน 

 

คะแนน 1 - 4 พจิารณาจากคา่เป้าหมาย



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















































ยุทธศาสตร์/ตวัช้ีวดั
ช่วงเวลา

การเก็บข้อมูล
คณะ ภาค ศวทก ทีสู่ง

แม่

เหียะ

บรกิาร

วชิาการ
หมายเหตุ

1
   1.1 รอ้ยละของการพฒันาหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดบัอดุมศกึษา (TQF)
ปีงบประมาณ 56-57 /

2    1.2 จ านวนหลกัสตูรสหกจิศกึษา ปีงบประมาณ 56-57 /

3    1.3 จ านวน International course ปีงบประมาณ 56-57 / / /

4    1.4 จ านวนหลกัสตูรปรญิญาเอก (PhD program) ปีงบประมาณ 56-57 /

5    1.5 จ านวนทุนการศกึษาส าหรบัหลกัสตูรนานาชาติ ปีการศกึษา 56-57 / / /

6    1.6 จ านวนนกัศกึษาตา่งชาตทิ ัง้หมดในแตล่ะปี ปีการศกึษา 56-57 / / /

7    1.7 จ านวนศาสตราจารย์อาคนัตกุะ (Visiting professor) ปีงบประมาณ 56-57 / / /

8
   1.8 ผลการตรวจสอบและประเมนิการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในของ

สว่นงาน
ปีการศกึษา 55-56 /

9
   1.9 จ านวนหลกัสตูร/กระบวนวชิาทีจ่ดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัทกัษะ

การเรียนรูใ้นศตวรรษที ่21
ปีงบประมาณ 56-57 /

10    2.1.1 จ านวนสาขาวชิาทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ ปีปฏทินิ 56-57 /

11    2.2 จ านวนโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัทุนอดุหนุนการท าวจิยั ปีงบประมาณ 56-57 / / / / / เพิม่เตมิใหค้ณะในสว่นทีย่งัขาด

12    2.3 จ านวนผลงานวจิยัทีพ่ฒันาตอ่ยอดเชงิพาณิชย์และอตุสาหกรรม ปีงบประมาณ 56-57 / / / / / เพิม่เตมิใหค้ณะในสว่นทีย่งัขาด

13    2.4 จ านวนเงนิทุนวจิยั นวตักรรม หรืองานสรา้งสรรค์จากแหลง่ทุนภายนอก ปีงบประมาณ 56-57 / / / / / เพิม่เตมิใหค้ณะในสว่นทีย่งัขาด

14
   2.5 จ านวนผลงานวจิยั นวตักรรม หรืองานสรา้งสรรค์ทีต่พีมิพ์ เผยแพร ่

หรือน าไปใชป้ระโยชน์ในระดบัชาตหิรือระดบันานาชาติ
ปีปฏทินิ 56-57 / / / / / เพิม่เตมิใหค้ณะในสว่นทีย่งัขาด

15
   2.6 จ านวนบทความวจิยัไดร้บัการอา้งองิ (Citation) ใน Refereed 

Journal หรือในฐานขอ้มลูระดบัชาตหิรือระดบันานาชาติ
ปีปฏทินิ 56-57 /

16
   2.7 รอ้ยละของอาจารย์และนกัวจิยัทีไ่ดร้บัทุนอดุหนุนการท าวจิยั นวตักรรม 

หรืองานสรา้งสรรค์จากแหลง่ทุนภายในและภายนอก ตอ่ อาจารย์และนกัวจิยั
ปีงบประมาณ 56-57 / / / / / เพิม่เตมิใหค้ณะในสว่นทีย่งัขาด

17
   2.8 จ านวนผลงานวจิยั นวตักรรม หรืองานสรา้งสรรค์ทีไ่ดย้ืน่ขอจดทะเบยีน

สทิธบิตัร อนุสทิธบิตัร และลขิสทิธิ ์
ปีงบประมาณ 56-57 / / / / / เพิม่เตมิใหค้ณะในสว่นทีย่งัขาด

18
   2.9 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณุวุฒปิรญิญาเอกทีบ่รรจุใหมท่ีม่งีานวจิยั

ภายใน 5 ปี
ปีงบประมาณ 56-57 / / / / / เพิม่เตมิใหค้ณะในสว่นทีย่งัขาด

19    3.5 จ านวนผลงานดา้นเกษตรทีส่งู ปีงบประมาณ 56-57 / / / / / / เพิม่เตมิใหค้ณะในสว่นทีย่งัขาด

20
   3.7 จ านวนโครงการ/กจิกรรมภายใตโ้ครงการพฒันาอมกอ๋ยตามแนว

พระราชด ารฯิ
ปีงบประมาณ 56-57 / / / / / / เพิม่เตมิใหค้ณะในสว่นทีย่งัขาด

21    3.8 จ านวนโครงการ/กจิกรรมภายใตโ้ครงการ 50 ปี มช. รบัใชส้งัคม เริม่ปีงบประมาณ 2557

22    3.10 จ านวนผลงานดา้น Safety Food ปีงบประมาณ 56-57 / / / / / / เพิม่เตมิใหค้ณะในสว่นทีย่งัขาด

23    3.14 จ านวนผลงานแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ ปีงบประมาณ 56-57 / / / / / / เพิม่เตมิใหค้ณะในสว่นทีย่งัขาด

24
   4.4 จ านวนโครงการทีน่ าศกัยภาพทางวชิาการไปประยุกต์เพือ่การอนุรกัษ์

และพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ปีงบประมาณ 56-57 / / / / / /

25
   4.5 จ านวนโครงการ/กจิกรรมทีน่ าพลงังานสะอาด พลงังานทดแทนมาใช ้

การลดรอ่งรอยคาร์บอนและการใชโ้ฟมภายในสว่นงาน
ปีงบประมาณ 56-57 / / / / / /

26    5.1 จ านวนหลกัสตูรสองภาษา(Bilingual) และหลกัสตูรนานาชาติ ปีงบประมาณ 56-57 /

27
   5.2 จ านวนหลกัสตูร Double degree Program และ Joint degree 

Program
ปีงบประมาณ 56-57 /

28    5.3 จ านวนหลกัสตูรทีส่ามารถถา่ยโอนหน่วยกติกบัสถาบนัวชิาการ ปีงบประมาณ 56-57 /

29
   5.5 จ านวนนกัศกึษาทีม่กีารแลกเปลีย่นในกลุม่ประเทศอาเซียนและ

นานาชาตทิ ัง้ Inbound และ/หรือ Outbound
ปีงบประมาณ 56-57 / / / / / / เพิม่เตมิใหค้ณะในสว่นทีย่งัขาด

30

   5.6 จ านวนบคุลากรสายวชิาการ(อาจารย์และนกัวจิยั) และบคุลากรสาย

ปฏบิตักิารทีม่กีารแลกเปลีย่นในกลุม่ประเทศอาเซียนและนานาชาตทิ ัง้ 

Inbound และ/หรือ Outbound

ปีงบประมาณ 56-57 / / / / / / เพิม่เตมิใหค้ณะในสว่นทีย่งัขาด

31    5.7 จ านวนองค์ความรูด้า้นอาเซียน ปีงบประมาณ 56-57 / / / / / / เพิม่เตมิใหค้ณะในสว่นทีย่งัขาด

32
   6.2 ระดบัความส าเร็จของการบรหิารจดัการขอ้มลูของสว่นงานในระบบ 

CMU-MIS ใหส้ามารถรองรบัการตดัสนิใจทางการบรหิารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ปีงบประมาณ 56-57 /

33    6.4 จ านวนเงนิรายไดท้ ัง้หมดของสว่นงาน ปีงบประมาณ 56-57 / เพิม่เตมิใหค้ณะในสว่นทีย่งัขาด

34
   6.5 รอ้ยละของบคุลากรดา้นบรหิารวชิาการไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามรู้

ความสามารถในการบรหิารจดัการตอ่บคุลากรดา้นบรหิารวชิาการท ัง้หมด
ปีงบประมาณ 56-57 / / / / / / เพิม่เตมิใหค้ณะในสว่นทีย่งัขาด

35

   6.6 รอ้ยละของบคุลากรสายวชิาการ(อาจารย์และนกัวจิยั)ไดร้บัการพฒันาให้

มคีวามรูค้วามสามารถในการสอน การวจิยั และทกัษะในวชิาชีพตอ่บคุลากร

สายวชิาการท ัง้หมด

ปีงบประมาณ 56-57 / / / / / / เพิม่เตมิใหค้ณะในสว่นทีย่งัขาด

36
   6.7 รอ้ยละของบคุลากรสายปฏบิตักิารไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามรู ้

ความสามารถ และทกัษะในการท างานตอ่บคุลากรสายปฏบิตักิารท ัง้หมด
ปีงบประมาณ 56-57 / / / / / / เพิม่เตมิใหค้ณะในสว่นทีย่งัขาด

   7.1 ระดบัความส าเร็จของการพฒันาตามแนวทางการบรหิารทีผู่บ้รหิารสว่น

งานแถลงตอ่สภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่

37          7.1.1 จ านวนทีมวจิยั Cluster (เพิม่ขึน้ไมน้่อยกวา่ 3 กลุม่วจิยัตอ่ 5 ปี) ปีงบประมาณ 56-57 /

38          7.1.2 จ านวนโครงการวจิยัทีท่ ารว่มกบัชุมชน (ไมน้่อยกวา่ 5 เรือ่ง/ปี) ปีงบประมาณ 56-57 /

39
         7.1.3 จ านวนโครงการ/กจิกรรมใหบ้รกิารวชิาการทีม่ผีลตอ่การพฒันา

และเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (ไมน้่อยกวา่ 10 โครงการ/กจิกรรมตอ่
ปีงบประมาณ 56-57 / / / / / / เพิม่เตมิใหค้ณะในสว่นทีย่งัขาด

40
         7.1.4 จ านวนสถาบนั/องค์กรในกลุม่ประเทศอาเซียนทีล่งนามความ

รว่มมอืทางวชิาการในระดบัคณะ (ครบทุกประเทศในกลุม่อาเซียนภายใน 5 ปี)
ปีงบประมาณ 56-57 / / / / / / เพิม่เตมิใหค้ณะในสว่นทีย่งัขาด

         7.1.5 จ านวนผลงานการจดทะเบยีนพนัธ์พืช

41                 7.1.5.1 จ านวนผลงานทีย่ืน่ขอขึน้ทะเบยีนพนัธ์ุพืช / พนัธ์ุสตัว์ ปีงบประมาณ 56-57 / / / เพิม่เตมิใหค้ณะในสว่นทีย่งัขาด

42                 7.1.5.2 จ านวนผลงานทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนพนัธ์ุพืช / พนัธ์ุสตัว์ ปีงบประมาณ 56-57 / / / เพิม่เตมิใหค้ณะในสว่นทีย่งัขาด

รวม 41 27 27 21 21 14

ยุทธศาสตร์ที ่5 : พฒันาความเป็นสากลของมหาวทิยาลยั

ยุทธศาสตร์ที ่6 : พฒันาระบบการบรหิารจดัการทีด่ีและมีประสทิธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที ่7 (เพิม่) : การพฒันาตามแนวทางการบรหิารทีผู่บ้รหิารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่

ผูร้บัผดิชอบตวัช้ีวดัเพือ่การจดัท าค ารบัรองการปฏบิตังิานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 - 2557

ส่วนงาน  คณะเกษตรศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่1 : พฒันาการจดัการศกึษาให้มีคุณภาพในระดบัสากล

ยุทธศาสตร์ที ่2 : พฒันางานวจิยัและสรา้งนวตักรรมทีน่ าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และความม ั่นคงของท้องถิน่ ประเทศ และสากล

ยุทธศาสตร์ที ่3 : พฒันาการบรกิารวชิาการและการให้บรกิารบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิน่

ยุทธศาสตร์ที ่4 : มุง่ท านุบ ารุงศาสนา ศลิปวฒันธรรม ประเพณีไทยท้องถิน่ล้านนาและกลุม่ชาตพินัธ์ุและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

1 ผูร้บัผดิชอบ-ค ำรบัรอง2556-57.xlsx



เป้าหมาย เป้าหมาย

2553 2554 2555 2556 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 2557 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ยทุธศาสตร์ที่ 1 : พฒันาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากล 25

   1.1 ร้อยละของการพฒันาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา (TQF) ร้อยละ 3 4.76 9.520 35.00 100 60 70 80 90 100 100 60 70 80 90 100

   1.2 จ านวนหลกัสูตรสหกิจศึกษา หลกัสูตร 3 - - 2 2  -  -  - 1 2 2  -  -  - 1 2

   1.3 จ านวน International course กระบวนวิชา 3 50 50 50 55 45 47 50 53 55 60 56 57 58 59 60

   1.4 จ านวนหลกัสูตรปริญญาเอก (PhD program) หลกัสูตร 3 9 9 9 9 5 6 7 8 9 9 5 6 7 8 9

   1.5 จ านวนทุนการศึกษาส าหรับหลกัสูตรนานาชาติ ทุน 2 - - - 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5

   1.6 จ านวนนกัศึกษาต่างชาติทั้งหมดในแต่ละปี คน 3 28 27 27 30 25 26 27 28 30 32 28 29 30 31 32

   1.7 จ านวนศาสตราจารยอ์าคนัตุกะ (Visiting professor) คน 2 N/A N/A N/A 4 - 1 2 3 4 4 - 1 2 3 4

   1.8 ผลการตรวจสอบและประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงาน ระดบัคะแนน 3 4.35 4.58 4.51 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5

   1.9 จ านวนหลกัสูตร/กระบวนวิชาท่ีจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21

หลกัสูตร/
กระบวนวิชา

3 637 645 670 682 660 665 670 675 682 692 670 675 680 685 692

ยทุธศาสตร์ที่ 2 : พฒันางานวจิัยและสร้างนวตักรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน

 การพฒันาเศรษฐกจิ สังคม และความมั่นคงของท้องถิน่ ประเทศ และสากล

26

   2.1.1 จ านวนสาขาวิชาท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ สาขาวิชา 3 - - - 2 - - - 1 2 3 - - 1 2 3

   2.2 จ านวนโครงการวิจยัท่ีไดรั้บทุนอุดหนุนการท าวิจยั โครงการ 3 137 151 119 120 100 105 110 115 120 125 105 110 115 120 125

   2.3 จ านวนผลงานวิจยัท่ีพฒันาต่อยอดเชิงพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม ผลงาน 2 1 2 - 2 - - - 1 2 3 - - 1 2 3

   2.4 จ านวนเงินทุนวิจยั นวตักรรม หรืองานสร้างสรรคจ์ากแหล่งทุนภายนอก บาท 3 82,792,463 55,540,421 59,344,124 65,000,000 39,000,000 45,500,000 52,000,000 58,500,000 65,000,000 70,000,000 42,000,000   49,000,000   56,000,000     63,000,000     70,000,000

   2.5 จ านวนผลงานวิจยั นวตักรรม หรืองานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพ ์เผยแพร่ หรือน าไปใช้
ประโยชน์ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ

ผลงาน/ช้ินงาน 3 125 143 180 180 108 126 144 162 180 200 120 140 160 180 200

   2.6 จ านวนบทความวิจยัไดรั้บการอา้งอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานขอ้มูล
ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ

บทความ 3 59 80 114 114 68 80 91 103 114 130 78 91 104 117 130

   2.7 ร้อยละของอาจารยแ์ละนกัวิจยัท่ีไดรั้บทุนอุดหนุนการท าวิจยั นวตักรรม หรืองาน
สร้างสรรคจ์ากแหล่งทุนภายในและภายนอก ต่อ อาจารยแ์ละนกัวิจยัทั้งหมด

ร้อยละ 3 80.52 89.80 88.04 80 60 65 70 75 80 100 80 85 90 95 100

   2.8 จ านวนผลงานวิจยั นวตักรรม หรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดย้ืน่ขอจดทะเบียนสิทธิบตัร อนุ
สิทธิบตัร และลิขสิทธ์ิ

ผลงาน/ช้ินงาน 3 - 2 5 2 - - - 1 2 2 - - - 1 2

   2.9 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าคุณวฒิุปริญญาเอกท่ีบรรจุใหม่ท่ีมีงานวิจยัภายใน 5 ปี ร้อยละ 3 40.00 88.89 88.89 100 60 70 80 90 100 100 60 70 80 90 100

ยทุธศาสตร์ที่ 3 : พฒันาการบริการวชิาการและการให้บริการบนฐานความต้องการของ

ชุมชนและท้องถิน่

11

   3.5 จ านวนผลงานดา้นเกษตรท่ีสูง ผลงาน 3 7 9 9 10 2 4 6 8 10 12 4 6 8 10 12

เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวช้ีวดัเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

ส่วนงาน  คณะเกษตรศาสตร์

ยทุธศาสตร์/ตัวช้ีวดั หน่วยนับ น า้หนัก
ผลการด าเนินงาน เกณฑ์การให้คะแนน

1 ค ำรับรอง2556-2557-ฉบับลงนำม.xlsx



เป้าหมาย เป้าหมาย

2553 2554 2555 2556 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 2557 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ยทุธศาสตร์/ตัวช้ีวดั หน่วยนับ น า้หนัก

ผลการด าเนินงาน เกณฑ์การให้คะแนน

   3.7 จ านวนโครงการ/กิจกรรมภายใตโ้ครงการพฒันาอมก๋อยตามแนวพระราชด าริฯ โครงการ/
กิจกรรม

3 8 4 3 4 - 1 2 3 4 6 2 3 4 5 6

   3.8 จ านวนโครงการ/กิจกรรมภายใตโ้ครงการ 50 ปี มช. รับใชส้งัคม โครงการ/
กิจกรรม

- - - - - - - - - - 2 - - - 1 2

   3.10 จ านวนผลงานดา้น Safety Food ผลงาน 2 4 13 9 9 5 6 7 8 9 12 8 9 10 11 12

   3.14 จ านวนผลงานแกไ้ขปัญหายาเสพติด ผลงาน 3 4 4 4 2 - - - 1 2 4 - 1 2 3 4

ยทุธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีไทยท้องถิน่ล้านนาและกลุ่ม

ชาติพนัธ์ุและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4

   4.4 จ านวนโครงการท่ีน าศกัยภาพทางวิชาการไปประยกุตเ์พ่ือการอนุรักษแ์ละพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

โครงการ 2 23 23 9 18 10 12 14 16 18 20 12 14 16 18 20

   4.5 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีน าพลงังานสะอาด พลงังานทดแทนมาใช ้การลดร่องรอย
คาร์บอนและการใชโ้ฟมภายในส่วนงาน

โครงการ/
กิจกรรม

2  -  -  - 3 - - 1 2 3 4 - 1 2 3 4

ยทุธศาสตร์ที่ 5 : พฒันาความเป็นสากลของมหาวทิยาลยั 18

   5.1 จ านวนหลกัสูตรสองภาษา(Bilingual) และหลกัสูตรนานาชาติ หลกัสูตร 3 3 3 4 5 2 3 4  - 5 6 3 4 5  - 6

   5.2 จ านวนหลกัสูตร Double degree Program และ Joint degree Program หลกัสูตร 3  -  - 2 3 1  - 2  - 3 3 1  - 2  - 3

   5.3 จ านวนหลกัสูตรท่ีสามารถถ่ายโอนหน่วยกิตกบัสถาบนัวิชาการต่างประเทศได้ หลกัสูตร 3 N/A N/A N/A 5 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6

   5.5 จ านวนนกัศึกษาท่ีมีการแลกเปล่ียนในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติทั้ง Inbound 
และ/หรือ Outbound

คน 3 16 20 51 52 31 36 42 47 52 54 34 39 44 49 54

   5.6 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ(อาจารยแ์ละนกัวิจยั) และบุคลากรสายปฏิบติัการท่ีมีการ
แลกเปล่ียนในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติทั้ง Inbound และ/หรือ Outbound

คน 3 66 50 84 85 51 60 68 77 85 90 54 63 72 81 90

   5.7 จ านวนองคค์วามรู้ดา้นอาเซียน บทความ/
หนงัสือ/
ผลงานวิจยั

3 N/A N/A N/A 5 1 2 3 4 5 7 3 4 5 6 7

ยทุธศาสตร์ที่ 6 : พฒันาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 10

   6.2 ระดบัความส าเร็จของการบริหารจดัการขอ้มูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS ให้
สามารถรองรับการตดัสินใจทางการบริหารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

ระดบั 2 4 5 4 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5

   6.4 จ านวนเงินรายไดท้ั้งหมดของส่วนงาน บาท 2    127,688,696    105,692,709    115,394,905    121,000,000 72,600,000 84,700,000 96,800,000 108,900,000 121,000,000    127,000,000 76,200,000   88,900,000   101,600,000   114,300,000   127,000,000   

   6.5 ร้อยละของบุคลากรดา้นบริหารวิชาการไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้ความสามารถใน
การบริหารจดัการต่อบุคลากรดา้นบริหารวิชาการทั้งหมด

ร้อยละ 2 77.78 66.67 72.22 100 80 85 90 95 100 100 80 85 90 95 100

   6.6 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ(อาจารยแ์ละนกัวิจยั)ไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้
ความสามารถในการสอน การวิจยั และทกัษะในวิชาชีพต่อบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด

ร้อยละ 2 91.03 98.59 95.59 90 70 75 80 85 90 90 70 75 80 85 90

   6.7 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบติัการไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้ ความสามารถ และ
ทกัษะในการท างานต่อบุคลากรสายปฏิบติัการทั้งหมด

ร้อยละ 2 73.03 81.57 92.45 80 60 65 70 75 80 80 60 65 70 75 80
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เป้าหมาย เป้าหมาย

2553 2554 2555 2556 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 2557 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

เกณฑ์การให้คะแนน
ยทุธศาสตร์/ตัวช้ีวดั หน่วยนับ น า้หนัก

ผลการด าเนินงาน เกณฑ์การให้คะแนน

ยทุธศาสตร์ที่ 7 (เพิม่) : การพฒันาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภา

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

6

   7.1 ระดบัความส าเร็จของการพฒันาตามแนวทางการบริหารท่ีผูบ้ริหารส่วนงานแถลงต่อ
สภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่

ระดบั 6 N/A N/A N/A 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5

         7.1.1 จ านวนทีมวิจยั Cluster (เพ่ิมข้ึนไม่นอ้ยกวา่ 3 กลุ่มวิจยัต่อ 5 ปี) ทีมวิจยั <20> 2 3 3 4 - 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

         7.1.2 จ านวนโครงการวิจยัท่ีท  าร่วมกบัชุมชน (ไม่นอ้ยกวา่ 5 เร่ือง/ปี) โครงการ <20> 10 15 8 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5

         7.1.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมใหบ้ริการวิชาการท่ีมีผลต่อการพฒันาและเสริมสร้าง
ความเขม้แข็งของชุมชน (ไม่นอ้ยกวา่ 10 โครงการ/กิจกรรมต่อปี)

โครงการ/
กิจกรรม

<20> 32 13 12 10 2 4 6 8 10 10 2 4 6 8 10

         7.1.4 จ านวนสถาบนั/องคก์รในกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ในระดบัคณะ (ครบทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนภายใน 5 ปี)

สถาบนั/องคก์ร <20>  -  - 1 1 - - - - 1 2 - - 1 - 2

         7.1.5 จ านวนผลงานการจดทะเบียนพนัธ์พืช ผลงาน <20>

   - จ านวนผลงานท่ียืน่ขอข้ึนทะเบียนพนัธุพื์ช / พนัธุส์ตัว์ จ  านวน N/A N/A N/A 1 - - - - 1 2 - - - 1 2

   - จ านวนผลงานท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนพนัธุพื์ช / พนัธุส์ตัว์ จ  านวน 1 N/A N/A 1 - - - - 1 1 - - - - 1

100รวม
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