ก
คำนำ
การจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานประจาปี ถือเป็นกระบวนการหรือกลไกที่
ช่วยสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของส่วนงานในมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย
ยุ ทธศาสตร์ ของการพั ฒนามหาวิทยาลั ย ตามแผนพั ฒ นาการศึก ษามหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ ระยะที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้ส่วนงานต่างๆ จัดทาคารับรองการปฏิบัติงาน โดยให้มี
การลงนามอย่างเป็นทางการระหว่างผู้บริหารส่วนงานในฐานะผู้ทาคารับรองกับท่านอธิการบดี ในฐานะ
ผู้รับคารับรอง เพื่อร่วมกันดาเนินงานในทางปฏิ บัติให้เกิดผลสาเร็จเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผลตัวชี้วัดตามคารับรองฯ ในระยะรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามความเหมาะสม
ของตัวชี้วัด โดยให้ส่วนงานบันทึก ข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงานผ่านทางระบบ CMU-PA (Chiang Mai
University – Performance Assessment) ที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึน้
การจัดทาตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ได้กาหนดเป้าหมายให้ครอบคลุม
ระยะเวลาของแผนและก าหนดเกณฑ์ การประเมิ นให้ สอดคล้ องกั บ การมุ่ งเน้ นผลสั มฤทธิ์ ตามเป้ าหมาย
เป็นสาคัญ มีประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ
ระยะที่ 12 ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ เป็นกลไกการกากับและติดตามความสาเร็จ พร้อมนี้ได้จัดทาคู่มือตัวชี้วัด
เพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ซึ่งมีการ
ก าหนดช่ว งระยะเวลาการเก็ บ ข้ อ มู ล ค าอธิบ าย และข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการ เพื่ อ สร้างความเข้าใจที่ ต รงกั น
และใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน
มหาวิท ยาลั ย หวั งเป็ นอย่างยิ่ งว่าคู่มื อ ตั วชี้วัดเพื่ อการจั ดท าค ารับ รองการปฏิบั ติ งานนี้
จะเป็นแนวทางให้ส่วนงานได้ ใช้เป็นกรอบการดาเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาส่วนงาน
และขับเคลื่อนให้บรรลุตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

กองแผนงาน สานักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข

สารบัญ
คานา
สารบัญ
เกณฑ์การให้คะแนน / วิธีการพิจารณาผลการประเมินของตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
1.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
1.2 รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
1.3 จานวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up)
1.4 จานวนนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
1.5 จานวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (incubatees)
1.6 จานวนบทความตีพิมพ์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์และนักวิจัย
1.7 จานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
1.8 จานวนผลงานทางวิชาการที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์จริง
1.9 จานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก
1.10 จานวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา)
1.11 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนของการใช้ปริมาณพลังงานรวม เมื่อเทียบกับปี 2559
1.12 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา
1.13 ร้อยละของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559
1.14 จานวนโครงการ/กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในการอนุรักษ์หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
พลังงานอย่างมีจิตสานึก
1.15 ร้อยละของความสาเร็จของการคัดแยกขยะภายในส่วนงาน
1.16 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในส่วนงาน
1.17 ปริมาณไขมันที่ปล่อยออกจากส่วนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูส้ ูงอายุ
2.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
2.2 รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
2.3 จานวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up)
2.4 จานวนนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
2.5 จานวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (incubatees)
2.6 จานวนบทความตีพิมพ์ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ในฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์และนักวิจัย
2.7 จานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
2.8 จานวนผลงานทางวิชาการที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์จริง
2.9 จานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก
2.10 จานวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา)
2.11 สาขาวิชาด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สุงอายุได้รับการจัดอันดับ World QS Ranking by Subject ที่ดีขึ้น
2.12 การมีส่วนร่วมในการจัดทาฐานข้อมูลด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
2.13 จานวนผู้ใช้ฐานข้อมูลและคลังความรู้ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
2.14 จานวนโครงการ/กิจกรรม ที่นาไปขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
2.15 จานวนโครงการ/กิจกรรมสร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยทางด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
2.16 จานวนโครงการ/กิจกรรม Food Safety (Healthy diet and balanced nutrition)
2.17 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Healthy University
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สารบัญ
หน้า
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ล้านนาสร้างสรรค์
3.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการนานวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านล้านนาไปใช้ประโยชน์
3.2 รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการนานวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านล้านนาไปใช้ประโยชน์
3.3 จานวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up)
3.4 จานวนนวัตกรรมด้านล้านนาสร้างสรรค์
3.5 จานวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (incubatees)
3.6 จานวนผลงานทางวิชาการที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์จริง
3.7 จานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก
3.8 จานวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา)
3.9 การมีส่วนร่วมในการจัดทาสารบบด้านล้านนา (CMU Lanna Directory)
3.10 ร้อยละความสาเร็จของการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรด้านล้านนาคดีศึกษา
3.11 การเปิดหลักสูตรระยะสั้น
3.12 จานวนผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ด้านล้านนาที่นาเสนอในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
3.13 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมด้านล้านนาสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก (ภายหลังการทางาน 1 ปี)
4.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปีหลังสาเร็จการศึกษา
4.3 ร้อยละผลงานของนักศึกษาต่อผู้สาเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (ที่คณะ
กรรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะให้ความเห็นชอบ)
4.4 ร้อยละผลงานของนักศึกษาที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ต่อจานวนผลงานที่เผยแพร่ทั้งหมด
4.5 ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มี Entrepreneurship/Startup/สหกิจศึกษา/WIL เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
4.6 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา / WIL
4.7 จานวนหลักสูตรนานาชาติ
4.8 จานวนหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร (โท100%ปี2564 + เอก100%ปี2562)
4.9. จานวนหลักสูตรทุกระดับที่ได้รับการรับรองจากเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ (นับสะสม)
4.10 ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นหลักสูตรนานาชาติต่อหลักสูตรทั้งหมด
4.11 ร้อยละของกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาต่างประเทศ
4.12 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา ตาม มาตรฐาน
Common European Framework of Reference for Language อยู่ในระดับ B1 ขึ้นไป
4.13 ร้อยละของอาจารย์ที่สามารถนาเครื่องมือ/วิธีการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 และ/หรือทักษะการเป็นพลเมือง
โลกไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4.14 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับการเป็นพลเมืองโลกและประกอบอาชีพในอนาคต โดยผ่านกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
4.15 จานวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.16 จานวน inbound exchange student
4.17 จานวน Outbound Exchange Student
4.18 จานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (International Staff)
4.19 จานวนนักศึกษาทุกระดับที่กระทาผิดวินัยนักศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
5.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากวิจัยและนวัตกรรม (นอกมหาวิทยาลัย)
5.2 รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากวิจัยและนวัตกรรม
5.3 จานวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up)
5.4 จานวนนวัตกรรม
5.5 จานวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (incubatees)
5.6 จานวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติของอาจารย์และนักวิจัย
5.7 จานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus เฉลี่ยต่อปี
5.8 จานวนผลงานทางวิชาการที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์จริง
5.9 จานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก
5.10 จานวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับของ QS World Ranking by Subject (สาขาวิชา) (อันดับต่ากว่า 300)
5.11 จานวนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) ในเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
5.12 จานวนอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย/วิชาการ/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์
5.13 จานวนโครงการวิจัย
5.14 จานวนสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ที่ยื่นขอรับความคุ้มครองทั้งหมด
5.15 จานวนทุน Post-doctoral Fellowships ที่สนับสนุนโดยส่วนงานหรือทุนที่ส่วนงานสามารถแสวงหาได้เพิ่มเติม
5.16 จานวนทุน PhD Scholarships ที่สนับสนุนโดยส่วนงานหรือทุนที่ส่วนงานสามารถแสวงหาได้เพิ่มเติม
5.17 จานวนผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริการวิชาการทีเ่ กิดประโยชน์แก่สังคม
6.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริการวิชาการองค์ความรู้พร้อมใช้และนวัตกรรม
6.2 จานวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา)
6.3 บทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในองค์กร
6.4 จานวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการที่สร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ
6.5 จานวนบุคลากรที่ดาเนินการเกี่ยวข้องในงานวิชาการเพื่อสังคม
(นักวิชาการ ผู้ประสานงานชุดโครงการ (Program Officer) พี่เลี้ยง (Mentor) ผู้บริหารระดับรองคณบดี และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน )
6.6 การมีส่วนร่วมในการจัดทาคลังความรู้พร้อมใช้ นวัตกรรมและบทเรียนที่สามารถแก้ไขปัญหาสาคัญและเสริมพลัง (Empowerment)
ของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : แสวงหารายได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7.1 จานวนรายได้รวมหลังหักค่าใช้จ่าย
7.2 ร้อยละของรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อรายได้รวม
7.3 ร้อยละของรายได้จากการวิจัยต่อรายได้รวม
(รายได้จากการรับจ้างทาวิจัย การเป็นที่ปรึกษา การฝึกอบรม การขายทรัพย์สินทางปัญญา)
7.4 ร้อยละของรายได้จากการบริการวิชาการต่อรายได้รวม
7.5 สัดส่วนเงินสะสมต่องบประจารายปี (งบบุคลากรและงบดาเนินงาน)
7.6 จานวนเงินรายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอกหลังหักค่าใช้จ่าย
7.7 จานวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการหลังหักค่าใช้จ่าย
7.8 จานวนรายได้จากการแปลงสินทรัพย์
7.9 จานวนรายได้จากการบริจาค
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92
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สารบัญ
หน้า
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ
8.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)
8.2 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ต่องบประมาณทั้งหมดของส่วนงาน
8.3 สัมฤทธิผลของการปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคล
8.4 ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย
8.5 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงโครงสร้าง Digital Infrastructure
8.6 ระดับความสาเร็จในการ พัฒนาระบบ CMU-MIS เพื่อบริหารงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
8.7 ระดับความสาเร็จในการจัดการความรู้ในส่วนงาน (KM)
8.8 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักศึกษาและบุคลากรภายในส่วนงาน
8.9 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของบุคลากรและนักศึกษาภายในส่วนงาน
8.10 การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
8.11 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ฉ

เกณฑ์การประเมิน
วิธีการคิดเกณฑ์ประเมินแบ่งเป็นการบรรลุเป้าหมายของแต่ละตัวชีว้ ัดใน 3 ระดับ
ต่ากว่าเป้าหมาย

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

โดยส่วนงานตั้งค่าเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัด และวัดผลการดาเนินงานเปรียบเทียบภาพรวมสรุป
ส่วนงาน เลือกตัวชี้วัดทั้งหมดจานวนเท่าใดตัว และ สามารถทาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้เท่าใด คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ความสาเร็จรายยุทธศาสตร์

วิธีการค่านวณผลการประเมินของตัวชี้วัด
การประเมินผลคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานมีรูปแบบการพิจารณาผลการประเมินตาม
ลักษณะของตัวชีว้ ัดหลายลักษณะ โดยมีรายละเอียดและตัวอย่างการพิจารณา ดังนี้
 ลักษณะของตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ แนวทางในการประเมินจะมีการกาหนดเป้าหมายที่เหมาะสม
โดยอาจใช้ ผ ลการด าเนิ น งาน 3 ปี ที่ ผ่ า นมาของส่ ว นงานเป็ น ฐานในการให้ ค ะแนนตั ว ชี้ วั ด หรื อ
อาจใช้ เ กณฑ์ ม าตรฐานสากล และเกณฑ์ ม าตรฐานของมหาวิ ท ยาลั ย ตามที่ เ ห็ น สมควร ทั้ ง นี้
เกณฑ์การประเมินจะเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของส่วนงาน กับเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
2. ตัวชี้วัดตามขั้นตอนการด่าเนินงาน (Milestone) แนวทางในการประเมินจะกาหนด
ระดั บในแต่ ละขั้ นตอนการด าเนิ นงาน และให้ ส่ วนงานก าหนดเป้ าหมายตามระดั บ โดยการประเมิ นผล
จะเป็ นไปตามผลการด าเนิ นงานที่ ครบถ้ วนและสมบู รณ์ ตามขั้ นตอนนั้ นจากขั้ นที่ 1 ถึ งขั้ นที่ ส่ วนงาน
ตั้งเป้าหมายไว้
สาหรับตัวชี้วัดที่ได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย (ตัวชี้วัดเพิ่มเติม 8.11) ให้ส่วนงานกาหนด
รายละเอี ย ดเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนในแต่ ล ะระดั บ /ข้ อ ของตั ว ชี้ วัด โดยเป้ า หมายต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
แนวทางการบริหารที่ผบู้ ริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไว้
3. ตั ว ชี้ วั ด ที มี ตั ว ชี้ วั ด ย่ อ ยเชิ ง ปริ ม าณและ/หรื อ Milestone รวมกั น (หากมี )
โดยตัวชี้วัดในลักษณะนี้จะต้องแจกแจงเป็นตัวชี้วัดย่อยหลายตัวชี้วัด แนวทางการประเมินจะมีการกาหนด
ค่าน้าหนัก ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ในแต่ละตัวชี้วัดย่อย และกาหนดระดับ หรือ เปอร์เซ็นต์
ความสาเร็จในภาพรวม ให้ส่วนงานพิจารณาตั้งเป้าหมายจากความสาเร็จภาพรวม และวัดประเมินผล
โดยเปรียบเทียบความสาเร็จตามเป้าหมาย

ช
 ตัวอย่างวิธีการค่านวณผลการประเมินของตัวชีว้ ัดทั้ง 3 ลักษณะ/แบบ
แบบที 1: การประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ตัวอย่าง : ตัวชี้วัดที 1.4 จ่านวนนวัตกรรมด้านสิงแวดล้อมและพลังงาน
เป้าหมาย : 20 ผลงาน
ผลการด่าเนินงาน : 25 ผลงาน

ต่ากว่าเป้าหมาย

20 ผลงาน

25 ผลงาน

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

 ผลการดาเนินงานจานวนนวัตกรรมด้านสิง่ แวดล้อมและพลังงาน มากกว่าเป้าหมายทีต่ ั้งไว้ (20ผลงาน)
สรุปผลการดาเนินงาน “สูงกว่าเป้าหมาย”

แบบที 2 : การค่านวณผลการประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการด่าเนินงาน (Milestone)
ตัวอย่าง : ตัวชี้วัดที 8.6.3 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Business Intelligence : BI)
(ตัวชี้วัดเฉพาะหน่วยงานกลาง)
วิธีการให้คะแนน

ตัวอย่าง

หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน
กลาง ก
กลาง ข กลาง ค































ระดับ 5
(ขั้นตอนที่
(1+2+3+4+5)
ระดับ 4
ผู้ใช้งานทุกคนตามระดับ 3 สามารถใช้งานผ่าน
(ขั้นตอนที่
ระบบ Mobile และเป็น Realtime
1+2+3+4)
ระดับ 3
ผู้ใช้งานระดับตัดสินใจทุกคนสามารถใช้งานระบบ BI
(ขั้นตอนที่
ได้ตามสิทธิและหน้าที่
1+2+3)
ระดับ 2
มีการนาเข้าข้อมูลสู่ระบบ BI เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่าง
(ขั้นตอนที่
น้อยครบในด้านนักศึกษา งบประมาณ บัญชี/การเงิน
1+2)
บุคลากร หลักสูตร และงานวิจัย

ผู้ใช้งานทุกคนตามระดับ 3 สามารถสร้าง
Analytics ได้ด้วยตนเอง

มีแผนการพัฒนาระบบ BI ที่ครอบคลุมแนวโน้ม BI ทั้ง 5 ข้อ

ระดับ 1
(ขั้นตอนที่ 1)

ซ

วิธีการให้คะแนน
ผลการประเมิน
หน่วยงานกลาง ก สามารถดาเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในขัน้ ตอนที่ 1
และ 2 แต่ดาเนินการไม่ถึงในขัน้ ตอนที่ 3, 4 และ 5
หน่วยงานกลาง ข สามารถด าเนิ นการแล้ วเสร็ จครบถ้ วนในขั้ นตอนที่ 1
แต่ขั้นตอนที่ 2 ไม่ได้มีการนาเข้าข้อมูลสู่ระบบ BI เพื่อใช้
ในการตั ด สิ นใจอย่ า งน้ อยครบในด้านนั ก ศึ ก ษา
งบประมาณ บั ญ ชี /การเงิ น บุ คลากร หลั กสู ตร และ
งานวิจัย ดั งนั้น ในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 จึ งถื อว่ายั ง
ไม่ได้ดาเนินการ
หน่วยงานกลาง ค สามารถด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ในขั้ น ตอนที่ 2, 3, 4
และ 5 แต่ไม่ได้ดาเนินการในขั้นตอนที่ 1

ระดับทีได้
2
1

1

 ส่วนงานตัง้ เป้าหมายตามระดับ (Milestone) ที่ทา้ ทายและสามารถดาเนินการได้ โดยการประเมินผล
จะเปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามระดับที่ดาเนินการได้จริง กับระดับที่ส่วนงานตัง้ ไว้

แบบที 3 : การค่านวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และ / หรือ Milestone ทีมากกว่าหนึงตัว
A
ตัวชี้วัด

1
2
3
4

จานวน...A......
จานวน...B......
ระดับความ สาเร็จ...C........
ระดับความ สาเร็จ...D........
รวม

B
ค่าน้า่ หนัก
ภายในตัวชี้วดั
ย่อย
20
40
30
10
100

ผลการด่าเนินงาน
C
ผลการด่าเนินงาน
(คะแนนเต็ม 100)
19
78
40
55

D
คะแนนทีได้
((B/100)*C)
3.80
31.20
12.00
5.50
52.50

 ส่วนงานตั้งเป้าหมายตามระดับคะแนนที่ท้าทายและสามารถดาเนินการได้ โดยการประเมินผลจะ
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามระดับคะแนนรวมหลังจากคิดค่าน้าหนักที่ดาเนินการได้จริง
กับระดับคะแนนที่ส่วนงานตั้งไว้

หมายเหตุ :
KPI Owner หมายถึง ส่วนงาน/บุคคล ผูร้ ับผิดชอบในการกากับและขับเคลื่อนตัวชีว้ ัด
Data Owner หมายถึง ส่วนงาน/บุคคล ที่เป็นเจ้าของข้อมูล, เป็นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลและติดตามข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
(Environment and Energy Innovation)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน
หน่วยนับ : บาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลั ง งาน
หมายถึ ง การประเมิ น มู ล ค่ า ผลกระทบทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม อั น เกิ ด จาก
การนานวั ตกรรมหรือ องค์ค วามรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานไปใช้ป ระโยชน์ใ นด้านต่าง ๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม เป็นมูลค่าในหน่วยของ
เงินตรา สะท้อนการประเมิน ผลเสีย ผลประโยชน์ของโครงการ หรือกิจกรรม ทางเศรษฐกิจที่มีต่อบุคคลกลุ่มบุคคล-สิ่งแวดล้อม (Third party effects) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของผลกระทบที่เกิดขึน้
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุจานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจาก
การนานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่ างๆ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
2. บรรยายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจาก
การนานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่ างๆ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินที่ชัดเจน (Indirect Benefit)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
หน่วยนับ : บาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
เงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัย หมายถึง รายรับของมหาวิทยาลัยจากการนานวัตกรรมหรือ
องค์ความรูใ้ นการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานไปใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดรายได้ หรืออาจเป็น
การลดค่าใช้จ่ายของส่ว นงาน ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับงบบูรณาการตามศักยภาพของส่วนงานในการจัดทา
ข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ ได้แก่ รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้นวัตกรรม ค่าใช้จ่าย
ที่ลดลงจากการประหยัดค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการบริหารจัดการขยะหรือการแปลงขยะ
เป็นพลังงานทดแทน เพื่อใช้หรือจาหน่าย รายได้จากโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานจากแหล่งทุน
ภายนอก อาทิ โครงการจัดการชีวมวล เป็นต้น
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลรายได้ที่เพิ่มขึน้ จากนวัตกรรมและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2. ข้อมูลค่าใช้จา่ ยที่ลดลงจากนวัตกรรมและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

3
ตัวชี้วัดที่ 1.3 จานวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up)
หน่วยนับ : ธุรกิจ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ธุ ร กิ จ เกิ ด ใหม่ (Spin off / Start up) หมายถึ ง ธุ ร กิ จ ที่ เ กิ ด จากการบ่ ม เพาะองค์ ค วามรู้ แ ก่
ผู้ประกอบการ หรือเกิดจากการต่อยอดนวัตกรรม หรือต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
สู่การทาธุรกิจใหม่
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลจานวนธุรกิจที่เกิดจากการต่อยอดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2. ข้อมูลชื่อธุรกิจที่เกิดจากการต่อยอดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3. ข้อมูลชื่อโครงการที่นาองค์ความรูไ้ ปต่อยอดด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
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ตัวชี้วัดที่ 1.4 จานวนนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน หมายถึง สิ่งใหม่ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ
กระบวนการผลิต ที่เกิดจากการใช้ความรูแ้ ละความคิดสร้างสรรค์ นาไปใช้ประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน ก่อให้เกิดผลิตผลที่เพิ่มขึ้น หรือสามารถนาไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ชื่อนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2. ข้อมูลเอกสารรับรองผลงานนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
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ตัวชี้วัดที่ 1.5 จานวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (incubatees)
หน่วยนับ : คน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
จานวนผูไ้ ด้รับการบ่มเพาะธุรกิจ (incubatees) หมายถึง จานวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือ
บุคคลภายนอก ที่ได้รับการพัฒนาสู่การประกอบธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ จากการถ่ายทอดองค์ความรู้
หรือผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้น
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลชื่อธุรกิจบ่มเพาะที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานของมหาวิทยาลัย
2. ข้อมูลจานวนบุคคลที่ได้รับการบ่มเพาะที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานของมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
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ตัวชี้วัดที่ 1.6 จานวนบทความตีพิมพ์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์
และนักวิจัย
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน
คาอธิบาย :
จานวนบทความตีพิมพ์ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูล Scopus
งานวิ จั ย หมายถึ ง กระบวนการที่ มี ร ะเบี ย บแบบแผนในการค้ น หาค าตอบของปั ญ หา หรื อ
การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง
วิเคราะห์และตีความข้อมูลเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตลอดจนการสรุปผลอย่างเป็นระบบ
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจาทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมถึง
อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างเพื่อการสอนและวิจัยโดยตรงทั้งปีที่ประเมิน (จ้างไม่ต่ากว่า 9 เดือน)
นับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงในปีที่ประเมิน ไม่รวมผู้ท่ลี าศึกษาต่อ
นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจาที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากร
ที่มตี าแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วจิ ัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/
มหาวิท ยาลั ย โดยสามารถนับ ผลงานวิ จั ย ของบุคลากรที่ มี ต าแหน่ งและ/หรื อ หน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบ
เทียบเท่าฯ ได้ และจานวนให้นับเฉพาะจานวนบุคลากรที่มผี ลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตพี ิมพ์ฯ เท่านั้น
ทั้งนี้ การตีพิมพ์ในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ ซึ่งเมื่อนับการตอบรับ
ในปีท่ีผ่านมาแล้ว หากตีพิมพ์ในปีท่ีประเมินจะนามาแจงนับซ้าตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูลไม่ ได้
(กรณีกองบรรณาธิการวารสารเพียงแค่รับเรื่องไว้ โดยยังไม่มีเอกสารตอบรับ กรณีนี้ยังไม่สามารถนับได้ )
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนบทความจากผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่ตีพิมพ์
ในฐานข้อมูล Scopus
หมายเหตุ :
1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย (หากมี)
2. ผลงานที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ รวบรวมจากผลงานตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูล
3. การเผยแพร่ผลงาน ๑ เรื่อง เผยแพร่มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับเพียง ๑ ครั้ง
โดยนับจากการเผยแพร่ที่มคี ุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด
ทั้งนี้ หากทาร่วมมากกว่า 1 ส่วนงาน สามารถนับซ้ากับส่วนงานอื่นได้
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย

7
ตัวชี้วัดที่ 1.7 จานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus ด้านสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน
คาอธิบาย :
จานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus หมายถึง จานวนบทความวิจัย
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและพลั ง งานที่ไ ด้รั บ การตี พิม พ์ ใ นฐานข้อ มู ล มาตรฐานสากล คื อ ฐานข้ อ มู ล Scopus
โดยให้นับเฉพาะที่เป็นบทความวิจัยเท่านั้น ได้แก่ "Research article", "letter", "review" และ “Case Report”
ส่ ว นงานสามารถนั บ ผลงานของอาจารย์ ป ระจ าหรื อ นั ก วิ จั ย ประจ าที่ ล าศึ ก ษาต่ อ ได้ ทั้ ง นี้
นักวิจัยให้หมายความรวมถึงบุคลากรที่มีตาแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัย
หรือนักวิจัย ที่ปฏิบัติงานหรือมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/มหาวิทยาลัยด้วย โดยสามารถนับบทความวิจัย
ที่ได้รับการอ้างอิงฯ ของบุคลากรที่มตี าแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าฯ ได้
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนบทความวิจัยของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ที่ได้รับ
การอ้างอิง ในฐานข้อมูล มาตรฐานสากล (ฐานข้อมูล Scopus) ตามช่วงเวลาการเก็ บ ข้อมูล
ทั้งนี้ ให้ระบุวันเดือนปีที่ได้รับการอ้างอิงและจานวนครั้งที่แต่ละบทความวิจัยได้รับการอ้างอิงฯ
หมายเหตุ :
1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย (หากมี)
2. ขอให้ ส่ ว นงานแจงนั บ /เก็ บ ข้ อ มู ล จ านวนบทความวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การอ้ า งอิ ง ฯ เพิ่ ม ด้ ว ย
โดยให้รายงานผลไว้ด้านท้ายของแต่ละบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงฯ ว่าบทความวิจัยนั้นๆ
ได้รับการอ้างอิงฯ จานวนกี่ครั้ง โดยให้รายงานผลไว้ที่เอกสารแนบหลักฐานอ้างอิงในระบบ
CMU-PA
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
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ตัวชี้วัดที่ 1.8 จานวนผลงานทางวิชาการที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์จริง
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ผลงานทางวิชาการที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์จริง หมายถึง ผลงานการศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานที่มีการประยุกต์ใช้หรือพัฒนา โดยมีกระบวนการ หรือขั้นตอนการปรับปรุงการใช้งานให้เหมาะสม
กับสถานการณ์หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ ผลงานดังกล่าวอาจมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับ
บุคคล อาคาร ย่าน หรือเมืองก็ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในสภาพแวดล้อมจริง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อ
มหาวิทยาลัย ชุมชนหรือสังคม
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุชื่อผลงานทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์จริง ต่อสังคม
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
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ตัวชี้วัดที่ 1.9 จานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก
หน่วยนับ : บาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก หมายถึง งบประมาณ
ที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโครงการ งานวิจัย หรือเพื่อพัฒนาผลงาน/ นวัตกรรมด้าน
สิ่ งแวดล้ อมและพลั งงาน โดยอาจอยู่ ใ นรู ป ของการให้ ทุ น ศึ ก ษาวิจั ย การให้ ทุ น พั ฒ นาผลงาน รวมถึ ง
การให้ความสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ อย่างเป็นทางการทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่
1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาครัฐ แบ่งเป็น
- ทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมจากงบประมาณแผ่ น ดิ น ที่ ผ่ า น วช./สวทน .
โดยผ่านระบบ NRMS เป็นต้น
- ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดินจากหน่วยงานภาครัฐอื่น
(ที่ไม่ผ่าน วช./สวทน)
2. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคอุตสาหกรรม
3. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากต่างประเทศ
4. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งอื่นๆ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
แยกตามประเภท
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
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ตัวชี้วัดที่ 1.10 จานวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและ
พัฒนา)
หน่วยนับ : บาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก หมายถึง งบประมาณที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ให้การสนับสนุนโครงการ กิจกรรม หรือผลงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยอาจอยู่ในรูปของการร่วมทุน
หรือการให้ความสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา
จานวนทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยแบ่งออกเป็น
1. ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ
2. ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม
3. ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ
4. ทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ อาทิ ทุนสนับสนุนจากพืน้ ที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กกร.)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จาแนกรายประเภท
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
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ตัวชี้วัดที่ 1.11 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้ปริมาณพลังงานรวมเมื่อเทียบกับปี 2559
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานทางเลือก หรือพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงประเภท
น้ามัน หรือพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักที่ทั่วโลกนิยมใช้ในปัจจุบัน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2
ประเภทตามแหล่งที่มาของพลังงาน ได้แก่
1. พลั งงานทางเลือก (Alternative Energy) คือ พลังงานที่ไ ด้จากแหล่งฟอสซิลอื่นที่ไ ม่ใ ช่น้ามัน
ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ หรือยูเรเนียม ซึ่งใช้แล้วจะหมดไป
2. พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) คือ พลังงานที่ได้จากแหล่งที่สามารถผลิตหรือก่อกาเนิด
พลังงานนั้นขึ้นมาเองได้ และยังหมุนเวียนนากลับมาใช้ได้อีก มักเป็นพลังงานสะอาด และไม่สร้างผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น พลั งงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้า พลังงานลม พลังงานคลื่น พลังงานความร้อนใต้ พิ ภพ
พลั งงานเคมีจากไฮโดรเจน พลั งงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานไบโอดีเซล พลังงานเอทานอล หรือ
แก๊สโซฮอล เป็นต้น
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อ ปริมาณการใช้พลังงานรวม คือ ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน
(กิโลวัตต์ชั่วโมง Kilowatthour; kWh) ต่อปริมาณการใช้พลังงานรวมทั้งหมดของส่วนงาน (กิโลวัตต์ชั่วโมง
Kilowatthour; kWh)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานทดแทน (กิโลวัตต์ชั่วโมง Kilowatthour; kWh)
2. ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานรวมทั้งหมดของส่วนงาน (กิโลวัตต์ชั่วโมง Kilowatthour; kWh)
3. ข้อมูลปริมาตรไฟฟ้าในหน่วยกิโลวัตต์-ชั่วโมง
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
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ตัวชี้วัดที่ 1.12 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า คือ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของส่วนงานที่เกิดขึน้ จริง
ในแต่ละเดือน (พิจารณาจากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่ได้รับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) โดยเปรียบเทียบกับ
ช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผา่ นมา (เปรียบเทียบรายเดือน)
ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า
ค่าไฟฟ้าของส่วนงานที่เกิดขึน้ จริง (บาท) ในแต่ละเดือน (ปีปัจจุบัน)
=
𝑥 100
ค่าไฟฟ้าของส่วนงานที่เกิดขึน้ จริง (บาท) ในแต่ละเดือน (ปีที่ผา่ นมา)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลค่าไฟฟ้าของส่วนงานในช่วงเวลาเดียวกัน ณ ปีปัจจุบัน (บาท)
2. ข้อมูลค่าไฟฟ้าของส่วนงานในช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผา่ นมา (บาท)
หมายเหตุ :
1. ให้ส่วนงานแจงข้อมูลค่าไฟฟ้า โดยกรอกข้อมูลค่าไฟฟ้าของส่วนงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน
(พิจารณาจากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่ได้รั บจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) โดยให้รวมจานวนเงิน
ค่าไฟฟ้า (บาท) ตามรอบระยะเวลาการกรอกข้อมูลในระบบ CMU-PA และให้แนบใบเสร็จรับเงิน
ค่าไฟฟ้า ไว้เป็นเอกสารหลักฐานอ้างอิงในระบบ CMU-PA
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ, กองคลัง
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ตัวชี้วัดที่ 1.13 ร้อยละของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
คาร์บอน ฟุตพริน้ ท์ Carbon Footprint (CF) เป็นค่าทางวิทยาศาสตร์ที่คานวณปริมาณการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ สู่บรรยากาศ โดยคานวณออกมาในรูปคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ซึ่งการวัดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีทั้งทางตรงและทางอ้อม
- ทางตรง เป็นการวั ด ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยอกมาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยตรง
เช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงรวมถึงการใช้พลังงานในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ
ยานพาหนะ เป็นต้น
- ทางอ้อม เป็นการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ โดยคานวณ
รวมทั้ ง กระบวนการผลิ ต ตั้ ง แต่ ก ระบวนการได้ ม าซึ่ ง วั ต ถุ ดิ บ การเพาะปลู ก การแปรรู ป
การประกอบชิ้นส่วน การขนส่ง การใช้งาน รวมไปถึงกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์หรือ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ห ลั ง การใช้ ง าน เรี ย กได้ ว่ า ตลอดวั ฏ จั ก รชี วิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ (LCA: Life Cycle
Assessment) โดยท าการค านวณออกมาในรูป ของคาร์บ อนไดออกไซด์เ ทีย บเท่ าต่ อ หน่ ว ย
ผลิตภัณฑ์
การวัดคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) วัดจากปริมาตรการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(กิโลกรัม) รวมทั้งส่วนงาน หารด้วยปริมาตรผลผลิต (จานวนนักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร/ผูเ้ ข้ารับบริการ)
ร้อยละของคาร์บอนฟุตพริน้ ท์
ปริมาตรการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (กิโลกรัม) รวมทั้งส่วนงาน
=
𝑥 100
ปริมาตรผลผลิต (จานวนนักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร/ผูเ้ ข้ารับบริการ)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลปริมาตรการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (กิโลกรัม) ยอดรวมของทั้งส่วนงาน
2. ข้อมูลปริมาตรผลผลิต (จานวนนักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร/ผู้เข้ารับบริการ)
2. ดัชนีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลผลิต
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
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ตัวชี้วัดที่ 1.14 จานวนโครงการ/กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
ในการอนุรักษ์หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีจติ สานึก
หน่วยนับ : โครงการ/กิจกรรม
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
โครงการ/กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในการอนุรักษ์หรือ
ใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละพลั ง งานอย่า งมี จิต สานึก หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่ม หาวิท ยาลั ย
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน หรือ
ใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละพลั ง งานอย่ า งมี จิ ต ส านึ ก หมายรวมถึ ง โครงการที่ มี ผ ลกระทบโดยตรง
เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมและพลั งงานภายในมหาวิทยาลัย และ โครงการที่สร้างผลกระทบที่ดีแก่สั งคม
ภายนอกด้วย
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุจานวนโครงการ/กิ จกรรมและการมี ส่วนร่ว มของนัก ศึก ษา คณาจารย์ และบุคลากร
ในการอนุรักษ์หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีจติ สานึก
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
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ตัวชี้วัดที่ 1.15 ร้อยละของความสาเร็จของการคัดแยกขยะภายในส่วนงาน
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
การคั ด แยกขยะ คือ การคั ด แยกประเภทของขยะ โดยแบ่ง ออกเป็ น ขยะอิน ทรี ย์ ขยะรีไ ซเคิ ล
ขยะทั่วไป และขยะอันตราย รวมทั้ง การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การรณรงค์คัดแยก
ขยะ การคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง กระบวนการขนย้ายขยะไปยังโรงพักขยะของส่วนกลาง เพื่อส่วนกลาง
จะได้นาขยะเหล่านี้ไปแปรรูปเป็นพลั งงานทดแทน (Waste to Energy) โดยใช้เทคโนโลยีแบบบูรณาการ
(Integrated Solid Waste Management) เช่น เศษวัสดุเหลือทางการเกษตร เศษกิ่งไม้และใบไม้ และมูลสัตว์
สามารถนามาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน ให้เป็นก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ก๊าซไบโอมีเทนอัด
เพื่อใช้กับระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัย (ขส.มช.) ขยะรีไซเคิลและพลาสติกนากลับมาใช้ประโยชน์
หรือนาไปแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติก เพื่อนาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ต่อไป
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลปริมาณขยะแยกตามประเภทของขยะ (กิโลกรัม)
2. ข้อมูลปริมาณขยะที่เข้าสู่กระบวนการแปรรูปขยะ (กิโลกรัม)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
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ตัวชี้วัดที่ 1.16 ร้อยละของพื้นที่สีเขียวภายในส่วนงาน
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
การจัดการพื้นที่สีเขียว หมายถึง การจัดการพื้นที่ทั้งหมดที่ส่วนงานรับผิดชอบ ให้มีพื้นที่สีเขียว
พื้ น ที่ ป กคลุ ม ไปด้ ว ยพื ช ชนิ ด ต่ า งๆ คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละกั บ พื้ น ที่ ทั้ ง หมดที่ ส่ ว นงานรั บ ผิ ด ชอบ ทั้ ง นี้
พืน้ ที่รวมดังกล่าว ไม่รวมพื้นที่ป่ารกร้างที่ไม่ได้รับการดูแล
การวัดปริมาณพื้นที่สีเขียว วัดจากปริมาณพื้นที่ สีเขียวของส่วนงาน (หน่วยตารางเมตร) หารด้วย
ปริมาณพืน้ ที่ทั้งหมดที่สว่ นงานรับผิดชอบ (หน่วยตารางเมตร) เท่ากับร้อยละของพืน้ ที่สเี ขียวภายในส่วนงาน
ร้อยละของพื้นที่สเี ขียวภายในส่วนงาน
ปริมาณพืน้ ที่สีเขียวของส่วนงาน (หน่วยตารางเมตร)
=
𝑥 100
ปริมาณพืน้ ที่ทั้งหมดที่สว่ นงานรับผิดชอบ (หน่วยตารางเมตร)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลปริมาณพืน้ ที่สีเขียวของส่วนงาน (ตารางเมตร)
2. ข้อมูลปริมาณพืน้ ที่ทั้งหมดที่สว่ นงานรับผิดชอบ (ตารางเมตร)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
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ตัวชี้วัดที่ 1.17 ปริมาณไขมันที่ปล่อยออกจากส่วนงาน
หน่วยนับ : มิลลิกรัมต่อลิตร
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
น้ามันและไขมัน (Oil and Grease) เป็นสารอาหารที่มีอยู่ในธรรมชาติได้มาจากพืชและสัตว์ น้าเสียจาก
ร้านอาหารที่มีน้ามันและไขมันปนเปื้อนส่วนใหญ่มาจากการประกอบอาหาร ได้ก่อให้เกิดปัญหาน้ามันและ
ไขมันปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นจานวนมาก โดยอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนสู่ดินและแหล่งน้าผิวดินโดยตรง
ปริมาณไขมันที่ปล่อยออกจากส่วนงาน วัดจากน้ามันและไขมันที่ถูกตักออกมาจากบ่อดักไขมันและ
ผ่านกระบวนการทาความสะอาดตามมาตรฐานแล้ว
บ่อดักไขมันที่ได้มาตรฐาน จะต้องมีการคัดแยกขยะ เศษอาหาร วัสดุ -อุปกรณ์ และภาชนะต่าง ๆ
ออกจากน้าเสีย ก่อนปล่อยน้าเสียเข้าสู่บ่อดักไขมัน ซึ่งจะต้องมีการกาจัดน้ามัน-ไขมันออกจากบ่อดักไขมัน
ทุกครั้งที่มีการทิ้งน้าเสีย และต้องไม่มีน้ามัน -ไขมัน ขยะ เศษวัสดุต่าง ๆ ตกค้างภายในบ่อดักไขมันทุกบ่อ
ของส่วนงานที่ใช้งาน
ยกตัว อย่าง เช่น น้ามันและไขมันที่ปนเปื้อนอยู่ในน้าเสียจากร้านอาหารมีป ริมาณเฉลี่ยเท่ากับ
1,500 มิลลิกรัม/ลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2546)1 ค่าความเข้มข้นของน้ามันและไขมันเพิ่มขึ้นตามขนาด
ของพืน้ ที่รา้ นอาหาร โดยค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของน้ามันและไขมันในบ่อดักไขมันสาหรับร้านอาหารขนาดเล็ก
(น้อยกว่า 100 ตารางเมตร) ขนาดกลาง (100-200 ตารางเมตร) และขนาดใหญ่ (มากกว่า 200 ตารางเมตร)
เท่ากับ 1,300 2,400 และ 6,400 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลาดับ (ประสิทธิ์ เหลืองรุ่งเกียรติ , 2545)2
ดังนั้น มวลแห้งเฉลี่ยของน้ามันและไขมันจากร้านอาหารขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เท่ากับ
1.5 4.2 และ 19.2 กิโลกรัม/วัน-ร้าน ตามลาดับ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ระบุข้อมูลปริมาณไขมันที่ปล่อยออกจากส่วนงาน (มิลลิกรัมต่อลิตร)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
________________________________________________________________________________
1 กรมควบคุมมลพิษ

(2546). คู่มอื แนวทางการจัดการกากตะกอนจากระบบบาบัดน้าเสีย โครงการจัดทา
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการกาก ตะกอนจากระบบบาบัดน้าเสีย
2 ประสิทธิ์ เหลืองรุ่งเกียรติ (2545). ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้ประกอบการที่จาหน่ายอาหาร
และปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของบ่อดักไขมันในเขตกรุงเทพมหานคร วารสารการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล
ผู้สูงอายุ (Food and Health)
)
ตัวชี้วัดที่ 2.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนวัตกรรมด้านอาหารและ
สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
หน่วยนับ : บาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
คุ ณค่าทางเศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่งแวดล้อมที่เ กิดจากนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และ
การดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง การประเมินมูลค่าผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อันเกิดจากการนานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ไปใช้ประโยชน์
ในด้านต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เป็นมูล ค่าในหน่ว ยของเงินตรา สะท้อนการประเมิน ผลเสีย ผลประโยชน์ของโครงการ หรือกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่มีต่อบุคคล-กลุ่มบุคคล-สิ่งแวดล้อม (Third party effects) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ของผลกระทบที่เกิดขึน้
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุจานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจาก
การนานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุที่นาไปใช้ประโยชน์
ในด้านต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
2. บรรยายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจาก
การนานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุไปใช้ประโยชน์
ในด้ า นต่ า งๆ ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถประเมิ น เป็ น ตั ว เงิ น ที่ ชั ด เจน
(Indirect Benefit)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และ
การดูแลผูส้ ูงอายุ
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2 รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และ
การดูแลผู้สูงอายุ
หน่วยนับ : บาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
เงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัย หมายถึง รายรับของมหาวิทยาลัยจากการนานวัตกรรมหรือ
องค์ความรู้ในด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ไปใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดรายได้ หรืออาจเป็น
การลดค่าใช้จ่ายของส่วนงาน ทั้งนี้ รวมถึงรายได้จากการให้บริการสุขภาพที่เพิ่มขึ้น (เช่น ศูนย์ศรีพัฒน์
ศูนย์ความเป็นเลิศ โรงพยาบาล ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ และร้านเภสัชฯ) การได้รับ งบบูรณาการ
ตามศักยภาพของส่วนงานในการจัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้ อ มู ล รายได้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากนวั ตกรรมและการบริ ห ารจั ด การด้ า นอาหารและสุ ข ภาพ และ
การดูแลผู้สูงอายุ
2. ข้อมูล ค่าใช้จ่ายที่ล ดลงจากนวัตกรรมและการบริหารจัดการด้านอาหารและสุขภาพ และ
การดูแลผู้สูงอายุ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และ
การดูแลผูส้ ูงอายุ
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ตัวชี้วัดที่ 2.3 จานวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up)
หน่วยนับ : ธุรกิจ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ธุ ร กิ จ เกิ ด ใหม่ (Spin off / Start up) หมายถึ ง ธุ ร กิ จ ที่ เ กิ ด จากการบ่ ม เพาะองค์ ค วามรู้ แ ก่
ผู้ประกอบการ หรือเกิดจากการต่อยอดนวัตกรรม หรือต่อยอดองค์ความรู้ด้านอาหารและสุขภาพ และ
การดูแลผู้สูงอายุ สู่การทาธุรกิจใหม่
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูล จานวนธุ รกิ จที่เ กิ ด จากการต่อยอดนวัตกรรมด้ านอาหารและสุข ภาพ และการดูแ ล
ผูส้ ูงอายุ
2. ข้อมูลชื่อธุรกิจที่เกิดจากการต่อยอดนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูส้ ูงอายุ
3. ข้อมูลชื่อโครงการที่นาองค์ความรูไ้ ปต่อยอดด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูส้ ูงอายุ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และ
การดูแลผูส้ ูงอายุ

21
ตัวชี้วัดที่ 2.4 จานวนนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
นวั ต กรรมด้ า นอาหารและสุ ข ภาพ และการดู แ ลผู้ สู ง อายุ หมายถึ ง สิ่ ง ใหม่ ที่ เ ป็ น สิ่ ง ประดิษ ฐ์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บริ ก าร หรื อ กระบวนการผลิ ต ที่ เ กิ ด จากการใช้ ค วามรู้ แ ละความคิ ด สร้ า งสรรค์ น าไปใช้
ประโยชน์ในด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดผลิตผลที่เพิ่มขึ้น หรือสามารถนาไปสู่
การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ชื่อนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล
ผูส้ ูงอายุ
2. ข้อมูลเอกสารรับรองผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ด้านอาหารและ
สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และ
การดูแลผูส้ ูงอายุ

22
ตัวชี้วัดที่ 2.5 จานวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (incubatees)
หน่วยนับ : คน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
จานวนผูไ้ ด้รับการบ่มเพาะธุรกิจ (incubatees) หมายถึง จานวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือ
บุคคลภายนอก ที่ได้รับการพัฒนาสู่การประกอบธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ จากการถ่ายทอดองค์ความรู้
หรือผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้น
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลชื่อธุรกิจบ่มเพาะที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุของมหาวิทยาลัย
2. ข้อมูลจานวนบุคคลที่ได้รับการบ่มเพาะที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูส้ ูงอายุ
ของมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และ
การดูแลผูส้ ูงอายุ
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ตัวชี้วัดที่ 2.6 จานวนบทความตีพมิ พ์ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ในฐานข้อมูล
Scopus ของอาจารย์และนักวิจัย
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน
คาอธิบาย :
จานวนบทความตีพิม พ์ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย อาหารและสุขภาพ และการดูแล
ผู้สูงอายุ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูล
Scopus
งานวิ จั ย หมายถึ ง กระบวนการที่ มี ร ะเบี ย บแบบแผนในการค้ น หาค าตอบของปั ญ หา หรื อ
การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง
วิเคราะห์และตีความข้อมูล เกี่ยวกับด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนการสรุปผล
อย่างเป็นระบบ
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจาทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมถึง
อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างเพื่อการสอนและวิจัยโดยตรงทั้งปีที่ประเมิน (จ้างไม่ต่ากว่า 9 เดือน)
นับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงในปีที่ประเมิน ไม่รวมผู้ท่ลี าศึกษาต่อ
นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจาที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากร
ที่มตี าแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วจิ ัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/
มหาวิท ยาลั ย โดยสามารถนับ ผลงานวิ จั ย ของบุคลากรที่ มี ต าแหน่ งและ/หรื อ หน้ า ที่ความรับ ผิด ชอบ
เทียบเท่าฯ ได้ และจานวนให้นับเฉพาะจานวนบุคลากรที่มผี ลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตพี ิมพ์ฯ เท่านั้น
ทั้งนี้ การตีพิมพ์ในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ ซึ่งเมื่อนับการตอบรับ
ในปีท่ีผ่านมาแล้ว หากตีพิมพ์ในปีท่ีประเมินจะนามาแจงนับซ้าตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูลไม่ ได้
(กรณีกองบรรณาธิการวารสารเพียงแค่รับเรื่องไว้ โดยยังไม่มีเอกสารตอบรับ กรณีนี้ยังไม่สามารถนับได้ )
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนบทความจากผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล
ผูส้ ูงอายุที่ตพี ิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus
หมายเหตุ :
1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย (หากมี)
2. ผลงานที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ รวบรวมจากผลงานตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูล
3. การเผยแพร่ผลงาน ๑ เรื่อง เผยแพร่มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับเพียง ๑ ครั้ง
โดยนับจากการเผยแพร่ที่มคี ุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด
ทั้งนี้ หากทาร่วมมากกว่า 1 ส่วนงาน สามารถนับซ้ากับส่วนงานอื่นได้
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
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ตัวชี้วัดที่ 2.7 จานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus ด้านอาหารและ
สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน
คาอธิบาย :
จานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus หมายถึง จานวนบทความวิจัยด้าน
อาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล คือ ฐานข้อมูล
Scopus โดยให้ นั บ เฉพาะที่ เ ป็ น บทความวิ จั ย เท่ า นั้ น ได้ แ ก่ "Research article", "letter", "review" และ
“Case Report”
ส่ ว นงานสามารถนั บ ผลงานของอาจารย์ ป ระจ าหรื อ นั ก วิ จั ย ประจ าที่ ล าศึ ก ษาต่ อ ได้ ทั้ ง นี้
นักวิจัยให้หมายความรวมถึงบุคลากรที่มีตาแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัย
หรือนักวิจัย ที่ปฏิบัติงานหรือมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/มหาวิทยาลัยด้วย โดยสามารถนับบทความวิจัย
ที่ได้รับการอ้างอิงฯ ของบุคลากรที่มตี าแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าฯ ได้
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนบทความวิจัยของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ที่ได้รับ
การอ้างอิง ในฐานข้อมูล มาตรฐานสากล (ฐานข้อมูล Scopus) ตามช่วงเวลาการเก็ บ ข้อมูล
ทั้งนี้ ให้ระบุวันเดือนปีที่ได้รับการอ้างอิงและจานวนครั้งที่แต่ละบทความวิจัยได้รับการอ้างอิงฯ
หมายเหตุ :
1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย (หากมี)
2. ขอให้ ส่ ว นงานแจงนั บ /เก็ บ ข้ อ มู ล จ านวนบทความวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การอ้ า งอิ ง ฯ เพิ่ ม ด้ ว ย
โดยให้รายงานผลไว้ด้านท้ายของแต่ละบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงฯ ว่าบทความวิจัยนั้นๆ
ได้รับการอ้างอิงฯ จานวนกี่ครั้ง โดยให้รายงานผลไว้ที่เอกสารแนบหลักฐานอ้างอิงในระบบ
CMU-PA
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
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ตัวชี้วัดที่ 2.8 จานวนผลงานทางวิชาการที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์จริง
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ผลงานทางวิชาการที่ถูก นาไปใช้ประโยชน์จริง หมายถึง ผลงานการศึกษาวิจัย ด้านอาหารและ
สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุที่มีการประยุกต์ใช้หรือพัฒนา โดยมีกระบวนการ หรือขั้นตอนการปรับปรุง
การใช้งานให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ ผลงานดังกล่าวอาจมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวั ตกรรมที่ใ นระดั บ บุ ค คล หน่ว ยงานหรื อ ชุ ม ชนก็ ไ ด้ เพื่อให้เ กิดประโยชน์ใ นสภาพแวดล้อ มจริ ง
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ตอ่ มหาวิทยาลัย ชุมชนหรือสังคม
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุชื่อผลงานทางวิชาการด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูส้ ูงอายุที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์จริง
ต่อสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และ
การดูแลผูส้ ูงอายุ
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ตัวชี้วัดที่ 2.9 จานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก
หน่วยนับ : บาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก หมายถึง งบประมาณ
ที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโครงการ งานวิจัย หรือเพื่อพัฒนาผลงาน/ นวัตกรรม
ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ โดยอาจอยู่ในรูป ของการให้ทุนศึกษาวิจัย การให้ทุนพัฒนา
ผลงาน รวมถึงการให้ความสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ อย่างเป็นทางการทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่
1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาครัฐ แบ่งเป็น
- ทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมจากงบประมาณแผ่ น ดิ น ที่ ผ่ า น วช./สวทน.
โดยผ่านระบบ NRMS เป็นต้น
- ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดินจากหน่วยงานภาครัฐอื่น
(ที่ไม่ผ่าน วช./สวทน)
2. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคอุตสาหกรรม
3. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากต่างประเทศ
4. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งอื่นๆ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
แยกตามประเภท
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
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ตัวชี้วัดที่ 2.10 จานวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและ
พัฒนา)
หน่วยนับ : บาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก หมายถึง งบประมาณที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ให้การสนับสนุนโครงการ กิจกรรม หรือ ผลงานด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ โดยอาจอยู่
ในรูปของการร่วมทุน หรือการให้ความสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา
จานวนทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยแบ่งออกเป็น
1. ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ
2. ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม
3. ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ
4. ทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ อาทิ ทุนสนับสนุนจากพืน้ ที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กกร.)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จาแนกรายประเภท
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และ
การดูแลผูส้ ูงอายุ
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ตัวชี้วัดที่ 2.11 สาขาวิชาด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สุงอายุได้รับการจัดอันดับ World QS
Rankings by Subject ที่ดีขึ้น
หน่วยนับ : อันดับ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
QS World University Rankings by Subject หมายถึง การจัดอันดับ มหาวิท ยาลัย ที่ดีที่สุดในโลก
พิจารณาจาก 3 เรื่อง ดังนี้
1. Academic reputation : ชื่อเสียงทางวิชาการ จากการสารวจของ QS Global Academic Survey
เป็นผลสารวจจากนักวิชาการทั่วโลก
2. Employer reputation : ชื่อเสียงจากนายจ้าง จากการสารวจผ่าน QS Global Employer Survey
เป็นผลสารวจจากผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงานทั่วโลก
3. Research citations per paper : จานวนงานวิจัยที่ถูกนาไปใช้อ้างถึง จากงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์
จากฐานข้อมูลของ Scopus/Elsevier
การจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject สามารถแยกตามกลุ่มสาขาวิชา 5 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่ ม Arts & Humanities (ศิ ล ปะศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ ) ประกอบด้ ว ย 10 สาขาวิ ช า คื อ
1.1 Archaeology, 1.2 Architecture / Built Environment, 1.3 Art & Design, 1.4 English Language &
Literature, 1.5 History, 1.6 Linguistics, 1.7 Modern Languages, 1.8 Performing Arts, 1.9 Philosophy
และ 1.10 Theology, Divinity & Religious Studies
2. กลุ่ม Engineering & Technology (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา
คื อ 2.1 Computer Science & Information Systems, 2.2 Chemical Engineering, 2.3 Civil & Structural
Engineering, 2.4 Electrical & Electronic Engineering, 2.5 Mechanical Engineering และ 2.6 Mineral &
Mining Engineering
3. กลุ่ม Life Sciences & Medicine (วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชวี ิตและแพทยศาสตร์) ประกอบด้วย
9 ส า ข า วิ ช า คื อ 3.1 Agriculture & Forestry, 3.2 Anatomy & Physiology, 3.3 Biological Sciences,
3.4 Dentistry, 3.5 Medicine, 3.6 Nursing, 3.7 Pharmacy & Pharmacology, 3.8 Psychology และ
3.9 Veterinary Science
4. กลุ่ม Natural Sciences (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา คือ 4.1 Chemistry,
4.2 Earth & Marine Sciences, 4.3 Environmental Sciences, 4.4 Geography, 4.5 Materials Science,
4.6 Mathematics และ 4.7 Physics & Astronomy
5. กลุ่ม Social Sciences and Management (สังคมศาสตร์ และการบริหารจัดการ) ประกอบด้วย
14 สาขาวิชา คือ 5.1 Accounting & Finance, 5.2 Anthropology, 5.3 Business & Management Studies,
5.4 Communication & Media Studies, 5.5 Development Studies, 5.6 Economics & Econometrics,
5.7 Education & Training, 5.8 Hospitality & Leisure Management, 5.9 Law, 5.10 Politics & International
Studies, 5.11 Social Policy & Administration, 5.12 Sociology, 5.13 Sports-related Subjects และ
5.14 Statistics & Operational Research
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โดยสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ด้ า นอาหารและสุ ข ภาพ และการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ทั้ ง 3 เรื่ อ ง
ซึ่ ง อยู่ ใ น กลุ่ ม Life Sciences & Medicine (วิ ท ยาศาสตร์ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต และแพทยศาสตร์ )
มีความเด่นชัด ในการผลักดันให้ได้รับการจัดอันดับ QS World Ranking by Subject ที่ดขี นึ้ คือ
1. สาขาวิชา Agriculture & Forestry (เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์)
2. สาขาวิชา Medicine (แพทยศาสตร์)
3. สาขาวิชา Pharmacy & Pharmacology (เภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยา)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลผลการจัดอันดับ QS World University Ranking by Subject ของ 3 สาขาวิชาดังกล่าว
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ
หมายเหตุ
ผลการจั ด อั น ดั บ ของ QS World Rankings by Subject 2016 มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ติ ด อั น ดั บ
3 สาขาวิชา ดังนี้
อันดับที่ 101–150 จานวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Agriculture & Forestry
อันดับที่ 201-250 จานวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Modern Languages
อันดับที่ 251-300 จานวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Medicine
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ตัวชี้วัดที่ 2.12 การมีส่วนร่วมในการจัดทาฐานข้อมูลด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
หน่วยนับ : ประเด็น/ หัวข้อที่เข้ามามีส่วนร่วม
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ฐานข้อมูลที่จัดทาขึ้นจะต้องเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือตามหลักวิชาการและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
โดยที่ส่วนงานมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ ผลงาน/ โครงการ เจ้าของผลงาน เครือข่าย
แหล่งทุน และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สามารถนาข้อมูลนั้นมาอ้างอิงเป็นหลักฐานประกอบข้อมูลด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุได้ โดยประเมินจากประเด็น/ หัวข้อที่ส่วนงานเข้ามา
มีส่วนร่วมตามภารกิจ เช่น 1. การจัดทาองค์ความรู้ 2. การจัดทาระบบ 3. การสอบทานความถูกต้อง
ของข้อมูล 4. การจัดทาสื่อในการนาเสนอ (Animation, Info-Graphic) 5. การมีส่วนร่วมด้านอื่นๆ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุชื่อประเด็น/ หัวข้อทีส่ ่วนงานมีสว่ นร่วมในการจัดทาฐานข้อมูล
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และ
การดูแลผูส้ ูงอายุ
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ตัวชี้วัดที่ 2.13 จานวนผู้ใช้ฐานข้อมูลและคลังความรู้ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
หน่วยนับ : คน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ผู้ใช้ฐานข้อมูลและคลังความรู้ด้านอาหารสุขภาพและผู้สูงอายุ หมายถึง นักศึกษา นักวิจัย หรือ
บุคลากรมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลทั่วไป ที่สบื ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลพร้อมใช้ที่ได้มาตรฐาน น่าเชื่อถือได้
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และนาข้อมูลนั้นไปอ้างอิงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและสุขภาพ
และการดูแลผู้สูงอายุ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ระบุ จานวนผู้ใ ช้ฐ านข้อมูล และคลังความรู้ด้านอาหาร สุขภาพและผู้สูงอายุ ที่สืบ ค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลพร้อมใช้ที่ได้มาตรฐาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และ
การดูแลผูส้ ูงอายุ
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ตัวชี้วัดที่ 2.14 จานวนโครงการที่นาไปขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านอาหาร สุขภาพ และ
การดูแลผู้สูงอายุ
หน่วยนับ : โครงการ/กิจกรรม
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
โครงการ/กิ จกรรมที่นาไปขับ เคลื่อนการแก้ปัญ หาด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
หมายถึ ง โครงการ/กิ จ กรรมด้ า นอาหาร สุ ข ภาพ และการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ ส่ ว นงานได้ จั ด ขึ้ น และ
มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแก่สังคมในด้านต่างๆ ทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม
เพื่อให้บริการและตอบสนองความต้องการของสังคม และรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สากลในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ โครงการจัดประชุมวิชาการ การผลิตหนังสือ/ตารา เว็บไซต์/ฐานข้อมูล/สื่อออนไลน์ การผลิต
สื่อ/สิ่งพิมพ์ การแสดง นิทรรศการ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่เผยแพร่ในระดับสากล เป็นต้น โดยโครงการ/
กิจกรรมเหล่านี้ จะมีส่วนช่ วยในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สู งอายุ
ต่อไป
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ระบุ ชื่อและจ านวนโครงการ/กิ จ กรรมที่ มีส่ วนช่ วยในการขั บ เคลื่ อนการแก้ปั ญ หาด้ า นอาหาร
สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และ
การดูแลผูส้ ูงอายุ
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ตัวชี้วัดที่ 2.15 จานวนโครงการสร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยทางด้านอาหาร สุขภาพ
และการดูแลผู้สูงอายุ
หน่วยนับ : โครงการ/กิจกรรม
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
โครงการสร้างสภาพแวดล้อ มภายในมหาวิทยาลัยทางด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
หมายถึ ง โครงการ/กิ จกรรมที่นาองค์ความรู้ด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ มาประยุกต์ใช้
ในการปรับสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย อาทิ สถานที่ออกกาลังกาย, โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในส่วนงาน เป็นต้น
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ระบุชื่อและจานวนโครงการ/กิจกรรมที่นาองค์ความรู้ด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
มาประยุกต์ใช้ภายในมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และ
การดูแลผูส้ ูงอายุ
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ตัวชี้วัดที่ 2.16 จานวนโครงการ/ กิจกรรม Food Safety (Healthy diet and balanced nutrition)
หน่วยนับ : โครงการ/กิจกรรม
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
โครงการ/ กิ จ กรรม ที่ ด าเนิ น การด้ า นความปลอดภั ย ทางอาหาร ( Food Safety) ซึ่ ง อาศั ย
การมีส่วนร่วมของคนในองค์กร ทั้งผู้ประกอบการร้านค้า นักศึกษา บุคลากร ครอบคลุมพื้นที่ภายในและ
บริเ วณรอบมหาวิท ยาลั ย โดยโครงการ/ กิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี ขึ้น , การดาเนินงานด้ า นสุข ลั ก ษณะ
ในการประกอบอาหารให้ ค รอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ก ารเลื อ กวั ต ถุ ดิ บ ในการประกอบอาหาร กระบวนการ
ในการเตรี ย มอาหาร ตลอดจนการดู แ ลภาชนะที่ ใ ช้ , การจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ สุ ข ภาพ
(Create supportive environment) และการพั ฒ นาทั ก ษะส่ ว นบุ ค คล ท าให้ เ กิ ด ความรอบรู้ ท างสุ ข ภาพ
(Health literacy)
ตัวอย่างโครงการ ด้าน CMU Food Safety ได้แก่
- การใช้วัตถุดิบที่ปลอดสารพิษในร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัย
- การควบคุมสุขลักษณะของผู้ประกอบการร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัย
- การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงภาชนะใส่อาหาร
- มีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชน
- การจัดการขยะจากผู้ประกอบการร้านอาหาร
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
โครงการ/ กิจกรรม ที่ดาเนินการด้านความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และ
การดูแลผูส้ ูงอายุ
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ตัวชี้วัดที่ 2.17 จานวนโครงการ/ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ Healthy University
หน่วยนับ : โครงการ/กิจกรรม
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
มหาวิทยาลัยสู่องค์การสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy University) เป็นระบบบริหารความอยู่ดีมีสุข
ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ส่งเสริมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
ตลอดจนสภาพแวดล้อมด้านสุขภาพด้วยการดาเนินการตามกลวิธี 3 ด้าน ได้แก่
1. System and Infrastructure
2. Zero Tolerance area in Healthy University
3. Health Promotion Strategies
ส่งผลให้เกิดกระแสการรับรู้การสร้างสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรในวงกว้าง ได้แก่ การมีระบบ
การให้บริการด้านสุขภาพ, การประยุกต์หลักสูตรการเรียนการสอนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ, การจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาเป็นต้นในการสร้างเสริม
สุขภาพแก่สถาบัน องค์กรและชุมชนอื่นๆ
ทั้งนี้ โครงการตัวอย่างด้านการสร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่
- Clean Environment
- Alcohol Free
- Green Environment
- No Illicit Drugs
- Health Promotion Services
- No Gambling
- Disability Friendly
- No Violence, bulling and sexual Harassment
- Smoking Cessation
- Road safety violations including helmet use
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
จานวนโครงการ/ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ Healthy University
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และ
การดูแลผูส้ ูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เชิงรุก : ล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna)
ตัวชี้วัดที่ 3.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการนานวัตกรรมหรือ
องค์ความรู้ด้านล้านนาไปใช้ประโยชน์
หน่วยนับ : บาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
คุ ณค่าทางเศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่งแวดล้อมที่เ กิดจากนวัตกรรมหรื อองค์ความรู้ ด้า นล้ า นนา
หมายถึ ง การประเมินมูล ค่าผลกระทบทั้งทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการ
น านวั ต กรรมหรื อ องค์ ค วามรู้ ด้ า นล้ า นนาไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย
ซึ่ ง จะวั ด ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ เศรษฐกิ จ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น มู ล ค่ า ในหน่ ว ยของเงิ น ตรา
สะท้ อ นการประเมิ น ผลเสี ย ผลประโยชน์ ข องโครงการ หรื อ กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ที่ มี ต่ อ บุ ค คลกลุ่มบุคคล-สิ่งแวดล้อม (Third party effects) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของผลกระทบที่เกิดขึน้
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุจานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจาก
การน านวั ต กรรมหรื อ องค์ ค วามรู้ ด้ า นล้ า นนาสร้ า งสรรค์ ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นด้ า นต่ า งๆ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
2. บรรยายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจาก
การน านวั ต กรรมหรื อ องค์ ค วามรู้ ด้ า นล้ า นนาสร้ า งสรรค์ ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นด้ า นต่ า งๆ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินที่ชัดเจน (Indirect Benefit)

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านล้านนาสร้างสรรค์
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ตัวชี้วัดที่ 3.2 รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการนานวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านล้านนา
ไปใช้ประโยชน์
หน่วยนับ : บาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
เงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัย หมายถึง รายรับของมหาวิทยาลัยจากการนานวัตกรรมหรือ
องค์ ค วามรู้ ใ นด้ า นล้ า นนาไปใช้ ป ระโยชน์ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ทั้ ง นี้ รวมถึ ง การได้ รั บ งบบู ร ณาการ
ตามศักยภาพของส่วนงานในการจัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลรายได้ที่เพิ่มขึน้ จากโครงการด้านล้านนาสร้างสรรค์
2. ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการใช้นวัตกรรมหรือองค์ความรูด้ ้านล้านนา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านล้านนาสร้างสรรค์
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ตัวชี้วัดที่ 3.3 จานวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up)
หน่วยนับ : ธุรกิจ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ธุ ร กิ จ เกิ ด ใหม่ (Spin off / Start up) หมายถึ ง ธุ ร กิ จ ที่ เ กิ ด จากการบ่ ม เพาะองค์ ค วามรู้ แ ก่
ผู้ ป ระกอบการ หรื อเกิ ด จากการต่ อ ยอดนวั ต กรรม หรื อ ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ ด้ า นล้ า นนาสร้ า งสรรค์
สู่การทาธุรกิจใหม่
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลจานวนธุรกิจที่เกิดจากการต่อยอดนวัตกรรมด้านล้านนา
2. ข้อมูลชื่อธุรกิจที่เกิดจากการต่อยอดนวัตกรรมด้านล้านนา
3. ข้อมูลชื่อโครงการที่นาองค์ความรูไ้ ปต่อยอดด้านล้านนา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านล้านนาสร้างสรรค์
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ตัวชี้วัดที่ 3.4 จานวนนวัตกรรมด้านล้านนาสร้างสรรค์
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
นวั ตกรรมด้านล้านนาสร้ างสรรค์ หมายถึง สิ่งใหม่ที่เ ป็น สิ่งประดิษ ฐ์ ผลิตภัณฑ์ บริก าร หรือ
กระบวนการผลิ ต ที่ เ กิ ด จากการใช้ ค วามรู้แ ละความคิ ดสร้ า งสรรค์ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นด้ า นล้า นนา
สร้างสรรค์ก่อให้เกิดผลิตผลที่เพิ่มขึ้น หรือสามารถนาไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ชื่อนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ด้านล้านนาสร้างสรรค์
2. ข้อมูลเอกสารรับรองผลงานนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ด้านล้ านนา
สร้างสรรค์
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านล้านนาสร้างสรรค์
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ตัวชี้วัดที่ 3.5 จานวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (incubatees)
หน่วยนับ : คน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
จานวนผูไ้ ด้รับการบ่มเพาะธุรกิจ (incubatees) หมายถึง จานวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือ
บุคคลภายนอก ที่ได้รับการพัฒนาสู่การประกอบธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ จากการถ่ายทอดองค์ความรู้
หรือผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมด้านล้านนาสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้น
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลชื่อธุรกิจบ่มเพาะที่เกี่ยวเนื่องกับด้านล้านนาของมหาวิทยาลัย
2. ข้อมูลจานวนบุคคลที่ได้รับการบ่มเพาะจากนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับด้านล้านนาของมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านล้านนาสร้างสรรค์
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ตัวชี้วัดที่ 3.6 จานวนผลงานทางวิชาการที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์จริง
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ผลงานทางวิ ช าการที่ ถู ก น าไปใช้ ป ระโยชน์ จ ริ ง หมายถึ ง ผลงานการศึ ก ษาวิ จั ย ด้ า นล้ า นนา
ที่ มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ห รื อ พั ฒ นา โดยมี ก ระบวนการ หรื อ ขั้ น ตอนการปรั บ ปรุ ง การใช้ ง านให้ เ หมาะสม
กั บ สถานการณ์ ห รื อแก้ ปัญ หาที่เ กิ ด ขึ้น ผลงานดั ง กล่ า วอาจมีอ งค์ค วามรู้ เทคโนโลยี และนวั ต กรรม
ที่ เ กี่ ย วกั บ ด้ า นล้ า นนาสร้ า งสรรค์ ในระดั บ บุ ค คล อาคาร ย่ า น หรื อ เมื อ งก็ ไ ด้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์
ในสภาพแวดล้อมจริง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ตอ่ มหาวิทยาลัย ชุมชนหรือสังคม
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุชื่อผลงานทางวิชาการด้านล้านนาสร้างสรรค์ ที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์จริง
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านล้านนาสร้างสรรค์
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ตัวชี้วัดที่ 3.7 จานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก
หน่วยนับ : บาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก หมายถึง งบประมาณ
ที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโครงการ งานวิจัย หรือเพื่อพัฒนาผลงาน/ นวัตกรรมด้าน
ล้ า นนาสร้ า งสรรค์ โดยอาจอยู่ ใ นรู ป ของการให้ ทุ น ศึ ก ษาวิ จั ย การให้ ทุ น พั ฒ นาผลงาน รวมถึ ง
การให้ความสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ อย่างเป็นทางการทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่
1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาครัฐ แบ่งเป็น
- ทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมจากงบประมาณแผ่ น ดิ น ที่ ผ่ า น วช./สวทน.
โดยผ่านระบบ NRMS เป็นต้น
- ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดินจากหน่วยงานภาครัฐอื่น
(ที่ไม่ผ่าน วช./สวทน)
2. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคอุตสาหกรรม
3. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากต่างประเทศ
4. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งอื่นๆ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
แยกตามประเภท
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
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ตัวชี้วัดที่ 3.8 จานวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและ
พัฒนา)
หน่วยนับ : บาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก หมายถึง งบประมาณที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ให้การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม หรือผลงานด้านล้านนาสร้างสรรค์ โดยอาจอยู่ในรูปของการร่วมทุนหรือ
การให้ความสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา
จานวนทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยแบ่งออกเป็น
1. ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ
2. ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม
3. ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ
4. ทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ อาทิ ทุนสนับสนุนจากพืน้ ที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กกร.)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จาแนกรายประเภท
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านล้านนาสร้างสรรค์
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ตัวชี้วัดที่ 3.9 การมีส่วนร่วมในการจัดทาสารระบบด้านล้านนา (CMU Lanna Directory)
หน่วยนับ : ประเด็น/ หัวข้อที่เข้ามามีส่วนร่วม
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
สารบบด้านล้านนา คือ การรวบรวมข้อมูลผลงาน/โครงการ เจ้าของผลงาน เครือข่าย แหล่งทุน
และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แยกตามประเภทงานล้านนาพืน้ ฐาน และองค์ความรูด้ ้านล้านนาคดี
องค์ความรูด้ ้านล้านนาศึกษา 8 ด้าน มีรายละเอียดดังนีค้ ือ
1. ด้านภาษา วรรณกรรม และวรรณศิลป์ คือ การใช้ภาษาล้านนา การพูด การอ่าน การเขียน
การปริวรรตอักษรธรรมล้านนา พจนานุกรมล้านนา ตาราเรียน เอกสารประกอบการเรียนอักษรธรรม
ล้ า นนา ส านวน สุ ภ าษิ ต ล้ า นนา ผลงานการศึ ก ษางานวรรณกรรม ต านาน นิ ท าน เจี้ ย ก้ อ ม และ
งานวรรณศิลป์ คร่าว ซอ โคลง อัตชีวประวัติของกวีเอกล้านนา นอกจากนี้ยังรวมถึงผลงานการศึกษา
ภาษา วรรณกรรม และวรรณศิลป์ ของกลุ่มคนที่อยู่ในขอบข่ายเชื่อมโยงวัฒนธรรมล้านนาตระกูลต่างๆ
เช่น ภาษาไทใหญ่ ภาษาพม่า ภาษาไทลือ้
2. ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ล้ า นนาและโบราณคดี คื อ การรวบรวมผลงานทางการศึ ก ษาทาง
ประวัติศาสตร์ล้านนา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชน โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีการจดบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น จารึก ตานานพื้นเมือง ตานานวีรบุรุษ และตานานทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึง
เหตุการณ์สาคัญของบ้าน เมือง รวมถึงอั ตชีวประวัติของบุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์ล้านนา นอกจากนี้
ยังรวบรวมผลงานการศึกษาแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ และประวัติศาสตร์ศิลปะล้านนา
ในแขนงต่างๆ
3. ด้านปรัชญา ศาสนา และความเชื่อ คือ การรวบรวมผลงานการศึกษาเรื่องแนวความคิดทาง
ปรัชญา พระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนา ตานานทางพระพุทธศาสนา ตานานวัด ตานานพระธาตุ นิทาน
ชาดก บทสวดพื้ น เมื อ ง พิ ธี ก รรม ความเชื่ อ ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ คาถาอาคม โชคลาง ผี ขวั ญ
จิตวิญญาณ และข้อต้องห้ามทางสังคม จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีสาคัญของล้านนา รวมถึงกฎหมาย
4. ด้านศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรี และนาฏกรรม คือ การรวบรวมผลงานการศึกษางาน
ศิลปกรรม งานพุท ธศิลป์ งานหัตถกรรม งานประดิษฐ์ งานประณีตศิลป์ งานจิตรกรรม ประติมากรรม
เครื่องสั ก การะ เครื่องใช้ใ นพิธี ก รรม ศิลปะการดนตรี บทเพลง บทขับ ขาน คร่าว จ๊อย ซอ ฮ่ า ศิลปะ
การฟ้อนรา และอัตชีวประวัติ สล่า ช่าง ศิลปินเอกล้านนา
5. ด้ า นสถาปั ต ยกรรม คื อ การรวบรวมผลงานการศึ ก ษาสิ่ ง ปลู ก สร้ า งและสภาพแวดล้อม
ว่าด้วยลักษณะที่อยู่อาศัย เรือนท้องถิ่นล้านนา ความเชื่อเกี่ยวกับเรือนประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการ
เรือนท้องถิ่น รูปแบบพัฒนาการเรือนล้านนา ส่วนประกอบของเรือนที่อยู่อาศัย รู ปแบบสถาปัตยกรรมของ
วัด วิหาร อุโบสถอย่างล้านนา เทคนิคทางการก่อสร้าง การรื้อย้ายเรือนโบราณ แนวทางการอนุ รัก ษ์
ทางสถาปัตยกรรม แหล่งนิเวศของชุมชน การวางผังชุมชนและการวิเคราะห์ออกแบบ
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6. ด้ า นการกิ น การอยู่ เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม คื อ การรวบรวมผลงานการศึ ก ษาภู มิ ปัญ ญาล้ านนา
การดารงชีวิตของชาวล้านนา อาหาร การเกษตร เครื่องมือ เครื่องใช้ วัฒนธรรมเครื่องแต่งกาย เศรษฐกิจ
สังคม ชุมชนการละเล่น กิจกรรมทางวัฒนธรรม งานประเพณีและการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา
7. ด้านแพทย์และสมุนไพรล้านนา คือ การรวบรวมผลงานการศึกษาเกี่ยวกับโรคและอาการป่วย
ของชาวล้านนา การตรวจวินิจฉัย บาบัด การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟู สุขภาพ การผดุงครรภ์ ตารายา
สมุ น ไพรพื้ น บ้ า น พจนานุ ก รมทางการแพทย์ ล้ า นนา รวมถึ ง วิ วั ฒ นาการด้ า นการแพทย์ ล้ า นนา และ
แพทย์ทางเลือกแผนล้านนาร่วมสมัย
8. ด้านมานุษยวิทยา คือ การรวบรวมผลงานการศึกษาเชิงสังคมวิทยา มานุษยวิทยาของกลุ่มคน
ประวัติความเป็นมา การอพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในล้านนา อัตลักษณ์ทางชาติ พันธุ์
การด ารงอยู่ ของกลุ่ ม ชาติ พั นธุ์ ที่ห ลากหลาย ท่ามกลางกระแสการเปลี่ย นแปลงทางสั ง คมเศรษฐกิ จ
การเมือง การปกครอง ระบบนิเวศ วัฒนธรรม และการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์สู่สังคมคนเมือง
ฐานข้อมู ลที่ จัด ท าขึ้ นจะต้ องเป็ นข้ อมูลที่น่ าเชื่ อถื อตามหลักวิ ช าการ โดยที่ ส่ ว นงานมี ส่ ว นร่วม
ในการรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ ผลงาน/ โครงการ เจ้าของผลงาน และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สามารถนา
ข้อมูลนั้นมาอ้างอิงเป็นหลักฐานประกอบข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นล้านนาสร้างสรรค์
โดยประเมินจากประเด็น/ หัวข้อที่ส่วนงานเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจ เช่น 1. การจัดทาองค์ความรู้
2. การจัดทาระบบ 3. การสอบทานความถูกต้องของข้อมูล 4. การจัดทาสื่อในการนาเสนอ (Animation,
Info-Graphic) 5. การมีส่วนร่วมด้านอื่นๆ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุชื่อประเด็น/ หัวข้อที่ส่วนงานมีสว่ นร่วมในการจัดทาฐานข้อมูล
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยสังคม
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านล้านนาสร้างสรรค์
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ตัวชี้วัดที่ 3.10 ร้อยละความสาเร็จของการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรด้านล้านนาคดีศึกษา
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
คาอธิบาย :
การนับจานวนนักศึกษาที่ เข้าศึกษาในหลักสูตรด้านล้านนาสร้างสรรค์ สามารถนับได้ทั้งนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เทียบกับเป้าหมายการรับนักศึกษาในปีการศึกษานั้น
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศกึ ษาในหลักสูตรด้านล้านนาสร้างสรรค์
2. จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรด้านล้านนาสร้างสรรค์
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะมนุษยศาสตร์
Data Owner คือ คณะมนุษยศาสตร์
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ตัวชี้วัดที่ 3.11 การเปิดหลักสูตรระยะสั้น
ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.11.1 จานวนหลักสูตรระยะสั้น
หน่วยนับ : หลักสูตร
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
หลักสูตรระยะสั้น คือ การจัดการเรียนการสอน หรือจัดอบรมสัมมนาในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 3
เดือน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับบริการ สามารถนาความรู้ ด้านล้านนาไปเผยแพร่ต่อในวงกว้าง และอาจเกิด
การประยุกต์ใช้หรือบูรณาการในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ ได้แก่
- หลักสูตรฝึกอบรมที่ต่อยอดจาก โครงการท่องเที่ยวล้านนา, MICE
- หลักสูตรฝึกอบรมที่ต่อยอดจาก โครงการด้านอาหารและสุขภาพ
- หลักสูตรฝึกอบรมที่ต่อยอดจาก โครงการด้านการออกแบบ
- หลักสูตรอบรมช่างผีมอื ล้านนา
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุจานวนหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านล้านนา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
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ตัวชี้วัดที่ 3.11.2 จานวนครั้งที่จัดหลักสูตรระยะสั้น
หน่วยนับ : ครั้ง
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
จานวนครั้งที่จัดหลักสูตรระยะสั้นตามหัวข้อตัวชี้วัดย่อยที่ 3.11.1 โดยนับจานวนครั้งที่จัดอบรม
หลักสูตร (นับซ้าได้)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนครั้งที่จัดหลักสูตรระยะสั้นตามหัวข้อตัวชี้วัดย่อยที่ 3.11.1
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
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ตัวชี้วัดที่ 3.11.3 จานวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น
หน่วยนับ : คน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
จานวนผู้รับบริก ารในแต่ล ะหลัก สูตรระยะสั้นตามหัวข้อ ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.11.1 (ไม่นับซ้ากรณี
อบรมหลักสูตรเดิม)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนผูร้ ับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นแต่ละหลักสูตร
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
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ตัวชี้วัดที่ 3.12 จานวนผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ด้านล้านนาที่นาเสนอในเวทีระดับชาติ
และนานาชาติ
หน่วยนับ : ผลงาน/ ชิน้ งาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
งานสร้ า งสรรค์ ท่ี เ ผยแพร่ ร ะดั บ นานาชาติ หมายถึ ง การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการและ
งานสร้างสรรค์ด้านล้านนาในเวทีการประชุม หรือการแสดงผลงานทางวิชาการที่เปิดกว้างสาหรับทุกประเทศ
ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ด้านล้านนาที่นาเสนอในเวทีระดับชาติ
2. จานวนผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ด้านล้านนาที่นาเสนอในเวทีระดับนานาชาติ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์
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ตัวชี้วัดที่ 3.13 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมด้านล้านนาสร้างสรรค์
หน่วยนับ : โครงการ/กิจกรรม
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ต่อการพัฒนากายภาพด้านล้านนาร่วมสมัย
ภายในส่วนงาน/มหาวิทยาลัย โดยจัดทาโครงการหรือกิจกรรมทีส่ ่งเสริมสภาพแวดล้อมบรรยากาศล้านนา
สร้างสรรค์ภายในส่วนงาน/มหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนากายภาพล้านนาร่วมสมัย ของ
มหาวิทยาลัย ในรูปแบบที่เกี่ยวกับ 1.การปรับภูมิทัศน์ของส่วนงาน 2.ภาษาถิ่น 3.การแต่งกายประจาถิ่น
4.อาหาร 5.ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อสร้างส่งเสริมบรรยากาศล้านนาสร้างสรรค์
2. รายงานผลการดาเนินงาน โครงการ/ กิจกรรม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามพันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณธรรม คุณภาพ และ
มีทักษะการเป็นพลเมืองโลก
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการ
เป็นพลเมืองโลก (ภายหลังการทางาน 1 ปี)
หน่วยนับ : ระดับ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
คาอธิบาย :
ผู้ใ ช้บ ัณ ฑิต หมายถึง นายจ้า ง ผู้ป ระกอบการ และผู้บ ัง คับ บัญ ชาที ่บ ัณ ฑิต มหาวิท ยาลัย
เชียงใหม่ทางานเกี่ ยวข้องด้วย
การประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต โดยวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อทักษะด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
โดยวัดภายหลังจากการทางาน 1 ปี
ทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global citizen skills) ในมิตขิ อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
- มีความสามารถในการทางานร่วมกับผูอ้ ื่น มีมนุษยสัมพันธ์
- มีความสามารถในการสื่อสารอย่างเหมาะสม
- มีความสามารถในการคิดแบบองค์รวม
- มีความเข้าใจในวัฒนธรรมอื่นที่แตกต่าง
- มี ค วามสามารถทางด้ า น IT literacy (การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล คั ด กรองข้ อ มู ล เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล )
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้ อ มู ล ผลการส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต (นายจ้ า ง , ผู้ ป ระกอบการ และ
ผูบ้ ังคับบัญชาที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชีย งใหม่ทางานเกี่ยวข้องด้วย)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย
Data Owner คือ สานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่มี ีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
หลังสาเร็จการศึกษา
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่เรียนในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอก
เวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานทาหรือมีกิจการของตัวเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่
ส าเร็จการศึก ษาเมื่อเทีย บกั บ บัณฑิตที่สาเร็จในปีการศึก ษานั้น โดยไม่ นับ รวมผู้ท่ีศึก ษาต่อ ในระดับ
บัณฑิตศึกษาและไม่มีงานทา โดยจะนับกรณีการทางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามา
ประจ าเพื่ อ เลี้ ย งชี พ ตนเองได้ โดยการนั บ จ านวนผู้ มี ง านท าของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรีย น
ในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังจบการศึกษาเท่านั้น ไม่นับผู้ที่มีงานทา
หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่แล้ว
วันที่สาเร็จการศึกษา หมายถึง วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา
หมายเหตุ: การคานวณค่าร้อยละนี้ไม่นาบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทา
แล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา และจานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
2. ข้อมูลผลการสารวจการมีงานทาของบัณฑิตที่แสดงถึงร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระในปีแรก
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย
Data Owner คือ สานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละผลงานของนักศึกษาต่อผู้สาเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการ
ตีพมิ พ์ เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน
คาอธิบาย :
ผลงานของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ที่คณะกรรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาคณะให้ความเห็นชอบ ได้แก่ ฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index
Expanded, Social Sciences Citation index, Art and Humanities Citation Index) หรื อ ฐานข้ อ มู ล Scopus
และฐานข้อมูลอื่น ต่อผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทในวารสารระดับนานาชาติ (ปีปฏิทิน)
2. จานวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอกในวารสารระดับนานาชาติ (ปีปฏิทิน)
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ บัณฑิตวิทยาลัย

55
ตัวชี้วัดที่ 4.4 ร้อยละผลงานของนักศึกษาที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ต่อจานวนผลงานที่เผยแพร่
ทั้งหมด
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน
คาอธิบาย :
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ
วิจัยเพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้
เพื่อจัดทาผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนาไปเผยแพร่ให้เป็น
ประโยชน์ตอ่ สาธารณะ ตัวชี้วัดนีจ้ ะเป็นการประเมินคุณภาพผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โทและปริญญาเอก โดยนับผลงานที่ตีพิมพ์เฉพาะที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ต่อจานวนผลงานทั้งหมดที่
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท
2. ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก
3. จานวนผลงานทั้งหมดที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ บัณฑิตวิทยาลัย
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ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่มี ี Entrepreneurship/Startup/สหกิจศึกษา/
WIL เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
การจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ หรือหลักสูตรที่เปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในฐานะพนักงานของสถานประกอบการ เป็นการเพิ่มทักษะ/ประสบการณ์จริง
ให้แก่นักศึกษา ซึ่งการจัดหลักสูตรในรูปแบบดังกล่าวจะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในปัจจุบัน โดยไม่นับรวมวิชาชีพที่ต้องเรียนปฏิบัติอยู่แล้ว เช่น แพทย์ พยาบาล
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มี Entrepreneurship/Startup/สหกิจศึกษา/WIL เป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตร
2. จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย

57
ตัวชี้วัดที่ 4.6 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา / WIL
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย
เป็นการคานวณจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา / WIL ต่อนักศึกษา
ปริญญาตรีทั้งหมด ตามเงื่อนไข โดยไม่นับรวมวิชาชีพที่ต้องเรียนปฏิบัติอยู่แล้ว เช่น แพทย์ พยาบาล
ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ( Cooperative Education) เ ป็ น ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า ที่ เ น้ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาผนวกกับการฝึกปฏิบัติ
เพื่อสังคมและได้รับประสบการณ์โดยตรงจากสถานประกอบการ เสมือนหนึ่งเป็นพนัก งาน (ชั่วคราว)
นั บ เป็ น ระบบที่ มี ก ารผสมผสานระหว่ า งการเรี ย นกั บ การปฏิ บั ติ ง านจริ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะ
ด้านต่างๆ แก่นักศึกษาโดยกาหนดระยะเวลา ปฏิบัติงานต่อเนื่อง (16 สัปดาห์ ) หรือ 1 ภาคการศึกษา
และสถานประกอบการกาหนดภาระหน้าที่และตาแหน่งที่ต้องปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเหมือนเป็นพนักงาน
ขององค์กร
การจั ด การศึ ก ษาเชิ ง บู ร ณาการกั บ การท างาน (Work Integrated Learning : WIL)
เป็นการจัดให้มี การเรียนการสอนในสถานศึกษาผนวกกับสถานประกอบการ กาหนดระยะเวลาทางาน
ในระหว่ า งปี ที่ ศึ ก ษา โดยอาจก าหนดให้ ท างาน 4 เดื อ น หรื อ ท างาน 3 เดื อ น สลั บ กั บ การเรี ย น
ในสถานศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา/ WIL
2. จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย
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ตัวชี้วัดที่ 4.7 จานวนหลักสูตรนานาชาติ
หน่วยนับ : หลักสูตร
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย
จานวนหลักสูตรนานาชาติ หมายถึง จานวนสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นหลัก สูตรนานาชาติ ตั้งแต่
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเกิดจากการเปิดหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร
นานาชาติ เป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย โดยจะต้องมี
นักศึกษาที่เป็นต่างชาติร่วมเรียนอยู่ด้วย ทั้งนี้ ต้องเป็นหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย เชียงใหม่พิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้ว
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนนักศึกษาต่างชาติในแต่ละหลักสูตร
2. ระบุรายชื่อหลักสูตรนานาชาติทั้งหมดของคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย จาแนกตามระดับการ
ศึกษา/สาขาวิชา พร้อมแนบหลักฐานอ้างอิง เช่น โครงสร้างหลักสูตร หนังสือที่สง่ ถึงสานักพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นทางการ เป็นต้น
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ สานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย
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ตัวชี้วัดที่ 4.8 จานวนหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร
หน่วยนับ : หลักสูตร
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
หลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ หมายถึง การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ที่ใช้สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนรูปแบบการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ สานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย
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ตัวชี้วัดที่ 4.9 จานวนหลักสูตรทุกระดับที่ได้รับการรับรองจากเกณฑ์มาตรฐานระดับ นานาชาติ
(นับสะสม)
หน่วยนับ : หลักสูตร
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้กาหนดนโยบายให้มีการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิต
ที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ การรับรองคุณภาพหลักสูตรเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ
(WFME, ABEST21, AACSB, ABET, AUN-QA etc) จะช่ ว ยยกระดั บ คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รสู่ ร ะดั บ สากล
มากยิ่งขึน้
หมายเหตุ :
- World Federation for Medical Education (WFME) คื อ มาตรฐานสากลส าหรั บ แพทยศาสตร์
ศึกษาพื้นฐานของสหพันธ์แพทยศาสตร์ศึกษาโลก เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพของโรงเรียนแพทย์
- The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow, A 21st century (ABEST21)
คือ องค์กร ที่รับรองคุณภาพการศึกษา ภายใต้รัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งมีความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบัน
ในระดับสากลกว่า 20 สถาบันและบริษัทชั้นนาระดับโลก
- Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) คือ สถาบันในการรับรองและ
ประกันคุณภาพให้กับสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจ หรือ Business Schools ทั่วโลก
- Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) คื อ สถาบั น ในการรั บ รองและ
ประกันคุณภาพให้กับสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์
- ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) คือ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ในอาเซียนที่นามาใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ได้กาหนด
เอาไว้ในระดับอาเซียน
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนหลักสูตรทุกระดับที่ได้รับการรับรองจากเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ สานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ตัวชี้วัดที่ 4.10 ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นหลักสูตรนานาชาติต่อหลักสูตร
ทั้งหมด
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
การส่งเสริมให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร
จะช่วยเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อกี ทางหนึ่ง
จานวนหลักสูตรนานาชาติ หมายถึง จานวนสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติในระดับ
บัณฑิตศึก ษา ของคณะ/วิท ยาลั ย /บัณฑิตวิทยาลัย โดยต้องเป็นหลัก สูตรที่สภามหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ให้นับจานวนหลักสูตรนานาชาติที่เปิดสอนทั้งหมด
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนหลักสูตรในระดับปริญญาโทที่ได้รับการรับรองจากเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ
2. จานวนหลักสูตรในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองจากเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ บัณฑิตวิทยาลัย
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ตัวชี้วัดที่ 4.11 ร้อยละของกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีท่มี ีกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาต่างประเทศ
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
กระบวนวิ ช าระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ มี กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และใช้ สื่ อ การเรี ย นการสอน
เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศในกระบวนวิชา Major ที่สอนโดยคณะฯ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด เพื่อกระตุน้ ให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มขึน้
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. กระบวนวิชาระดั บ ปริญ ญาตรีที่มีกิจกรรมการเรีย นการสอน และใช้สื่อการเรีย นการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ
2. กระบวนวิชาระดั บ ปริญ ญาตรีที่มีกิจกรรมการเรีย นการสอน และใช้สื่อการเรีย นการสอน
เป็นภาษาต่างประเทศ
3. จานวนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีทั้งหมด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ สานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ตั ว ชี้ วั ด ที่ 4.12 ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท่ี มี ผ ลการสอบวั ด ความรู้ แ ละทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา ตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference
for Language อยู่ในระดับ B1 ขึ้นไป
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
การยกระดั บ มาตรฐานภาษาอังกฤษของนัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี โดยก าหนดให้มีก ารสอบ
วัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานสามารถเทียบเคียงผลกับ
Common European Framework of Reference for Language ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ย เพื่ อ ทราบ
ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา โดยกาหนดเป้าหมายเทีย บกับระดับ
B1 ขึน้ ไป
หมายเหตุ :
ระดับ B1 ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสาคัญของข้อความทั่วๆ ไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อ
ที่คุ้นเคยหรือสนใจ เช่น การทางาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้
ระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง
พร้อมให้เหตุผลสั้น ๆ ได้
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จ านวนนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ มี ผ ลการสอบวั ด ความรู้ แ ละทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ
ก่อนสาเร็จการศึกษาอยู่ในระดับ B1 ขึน้ ไป
2. จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้ารับการสอบทั้งหมด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
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ตัวชี้วัดที่ 4.13 ร้อยละของอาจารย์ที่สามารถนาเครื่องมือ/วิธีการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 และ/หรือทักษะการเป็นพลเมืองโลกไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
การพัฒนาอาจารย์สาหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557
และได้ส่งเสริมให้มีก ารนาความรู้ไ ปใช้จริงในห้องเรีย น ผ่านโครงการนาร่องสาหรับการจัดการเรี ย นรู้
แบบใหม่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่เป็นประจาทุก ปี ตลอดจน
มีการติดตามผลการนาความรูไ้ ปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนอาจารย์ ที่นาเครื่องมือ/วิธีการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูแ้ ห่งศตวรรษที่ 21
ใช้ประกอบการสอน
2. จานวนอาจารย์ทั้งหมด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
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ตัวชี้วัดที่ 4.14 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับการเป็นพลเมืองโลก
และประกอบอาชีพในอนาคต โดยผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
การพั ฒ นาทั ก ษะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การประกอบอาชี พ ในอนาคต (ทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21)
นอกจากการส่งเสริมผ่านการจัดเรียนรู้ในกระบวนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรแล้ว การส่งเสริมผ่านกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
แห่งศตวรรษที่ 21
กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมที่ดาเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนัก ศึกษา
เป็ น กิ จ กรรมที่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มมี โ อกาสได้ รั บ การพั ฒ นาสติ ปั ญ ญา สั ง คม อารมณ์ ร่ า งกาย และคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม โดยสอดคล้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ และทั ก ษะการเป็ น พลเมื อ งโลก
โดยรวมถึงกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น
การนับจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร สามารถนับได้ทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระดั บ ปริ ญ ญาโท และปริ ญ ญาเอก โดยไม่ ส ามารถนั บ ซ้ า หากนั ก ศึ ก ษาผู้ นั้ น เข้ า ร่ ว มหลายครั้ ง
ในปีที่ประเมิน
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับการเป็นพลเมืองโลกผ่านกิจกรรม
เสริมหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และปัณฑิตศึกษา
2. ข้อมูลนักศึกษาที่มสี ถานภาพ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ กองพัฒนานักศึกษา
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ตัวชี้วัดที่ 4.15 จานวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยนับ : คน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติที่สมัครเข้าศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และลงทะเบียนเรียน
ในกระบวนวิชาตามกาหนดไว้ในหลักสูตร โดยจานวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนศึกษาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นตัวบ่งชี้ที่ส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย นับรวม
นักศึกษาต่างชาติทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ : ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศจากสานักทะเบียนและประมวลผล
- ข้อมูลจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้ข้อมูล ณ ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษานั้นๆ
- ข้อมูลจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้ข้อมูล ณ ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษานั้นๆ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ สานักทะเบียนและประมวลผล
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ตัวชี้วัดที่ 4.16 จานวน Inbound exchange student
หน่วยนับ : คน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
จานวนนักศึกษาต่างประเทศที่มาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน (exchange program) หรือโครงการ
ศึกษาระยะสั้น/ฝึกอบรม/ดูงาน (short course program) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย
1 เดือน เป็นตัวบ่งชีท้ ี่สง่ เสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย และสะท้อนถึงความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่รู้จักในแวดวง
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ จานวนนักศึกษาจะไม่นับซ้า แม้ว่าจะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนหลายครั้งก็ตาม
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวน inbound exchange student ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ กองวิเทศสัมพันธ์
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ตัวชี้วัดที่ 4.17 จานวน Outbound exchange student
หน่วยนับ : คน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
จานวนนัก ศึก ษามหาวิท ยาลั ย เชีย งใหม่ที่ไ ปเข้า ร่ว มโครงการศึก ษาระยะสั้น /ฝึก อบรม/ดู ง าน
(short course program) ณ ต่ า งประเทศ เป็ น ระยะเวลาอย่ า งน้ อ ย 1 เดื อ น เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ส่ ง เสริ ม
ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย และสะท้อนถึงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่รู้จักในแวดวงสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
เพิ่มขึน้
ทั้งนี้ จานวนนักศึกษาจะไม่นับซ้า แม้ว่าจะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนหลายครั้งก็ตาม
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวน Outbound exchange student ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ กองวิเทศสัมพันธ์
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ตัวชี้วัดที่ 4.18 จานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (International Staff
หน่วยนับ : คน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
จานวนบุคลากรต่างชาติที่มาสอน และ/หรือทาวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้ทาสัญญากับ
คณะฯ/ ส่วนงาน เป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 9 เดือน
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (International Staff) ที่ทาสัญญากับคณะฯ/ ส่วนงาน เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 9 เดือน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ กองวิเทศสัมพันธ์

70
ตัวชี้วัดที่ 4.19 จานวนนักศึกษาทุกระดับที่กระทาผิดวินัยนักศึกษา
หน่วยนับ : คน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
คาอธิบาย :
จานวนนักศึกษาที่กระทาผิดวินัยนักศึกษา โดยนับจากวันที่มีการกระทาความผิด ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้
ที่สะท้อนถึงประสิทธิผลของกระบวนการกากับดูแล และส่งเสริ มให้นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย
และมีจริยธรรม
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนนักศึกษาที่กระทาผิดวินัยในช่วงปีการศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ งานวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามพันธกิจ : วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ 5.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากวิจัยหรือนวัตกรรม
หน่วยนับ : ล้านบาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง การประเมิน
มูลค่าผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการนานวัตกรรมและองค์ความรู้
จากงานวิจัยด้านต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ
สั งคม และสิ่งแวดล้อม เป็นมูล ค่าในหน่วยของเงินตรา สะท้อนการประเมิน ผลเสีย ผลประโยชน์ของ
โครงการ หรื อ กิ จ กรรม ทางเศรษฐกิ จ ที่ มี ต่ อ บุ ค คล-กลุ่ ม บุ ค คล-สิ่ ง แวดล้ อ ม (Third party effects)
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของผลกระทบที่เกิดขึน้
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุจานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจาก
การนานวัตกรรมและองค์ความรูจ้ ากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัย
2. บรรยายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจาก
การน านวั ต กรรมและองค์ ค วามรู้ จ ากงานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นด้ า นต่ า งๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัย ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินที่ชัดเจน (Indirect Benefit)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
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ตัวชี้วัดที่ 5.2 รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงของมหาวิทยาลัยจากวิจัยและนวัตกรรม
หน่วยนับ : ล้านบาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
เงิ น รายได้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ล ดลงของมหาวิ ท ยาลั ย หมายถึ ง
รายรับของมหาวิทยาลัยจากการนานวัตกรรมและผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดรายได้ หรืออาจเป็น
การลดค่าใช้จ่ายของส่ว นงานหรือองค์ก รที่นาเอางานวิจัย และนวัตกรรมไปปรับ ใช้ ได้แก่ รายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากโครงการที่นาความรู้ไปใช้ รายได้จากงานวิจัย รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการ
ใช้นวัตกรรม เป็นต้น
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลรายได้ที่เพิ่มขึน้ จากงานวิจัยและนวัตกรรม
2. ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากงานวิจัยและนวัตกรรม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
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ตัวชี้วัดที่ 5.3 จานวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up)
หน่วยนับ : ธุรกิจ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ธุ ร กิ จ เกิ ด ใหม่ (Spin off / Start up) หมายถึ ง ธุ ร กิ จ ที่ เ กิ ด จากการบ่ ม เพาะองค์ ค วามรู้ แ ก่
ผู้ประกอบการ หรือเกิดจากการต่อยอดนวัตกรรม หรือต่อยอดองค์ความรู้ด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก
ยุทธศาสตร์เชิงรุก สู่การทาธุรกิจใหม่
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลจานวนธุรกิจที่เกิดจากการต่อยอดงานวิจัยหรือนวัตกรรม
2. ข้อมูลชื่อธุรกิจที่เกิดจากการต่อยอดงานวิจัยหรือนวัตกรรม
3. ข้อมูลชื่อโครงการที่นาองค์ความรูไ้ ปต่อยอดงานวิจัยหรือนวัตกรรม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
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ตัวชี้วัดที่ 5.4 จานวนนวัตกรรม
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการผลิต ที่เกิดจาก
การใช้ความรู้และความคิด สร้างสรรค์ นาไปใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ ก่อให้เกิดผลิตผลที่เพิ่มขึ้น หรือ
สามารถน าไปสู่ ก ารแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม (Product Innovation, Service Innovation, Process
Innovation, Business Model Innovation)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ชื่อนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
2. ข้อมูลเอกสารรับรองผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
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ตัวชี้วัดที่ 5.5 จานวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (incubatees)
หน่วยนับ : คน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
จานวนผูไ้ ด้รับการบ่มเพาะธุรกิจ (incubatees) หมายถึง จานวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือ
บุ ค คลภายนอก ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาสู่ ก ารประกอบธุ ร กิ จ หรื อ ผู้ ป ระกอบการ จากการถ่ า ยทอด
องค์ความรู้ หรือผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม ในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากยุทธศาสตร์เชิงรุก ที่มหาวิทยาลัย
สร้างขึ้น
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลชื่อธุรกิจบ่มเพาะด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
2. ข้อมูลจานวนนักศึกษาที่ได้รับการบ่มเพาะจากนวัตกรรมด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
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ตัวชี้วัดที่ 5.6 จานวนบทความตีพมิ พ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติของอาจารย์และนักวิจัย
หน่วยนับ : บทความ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน
คาอธิบาย :
จานวนบทความตีพิมพ์ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
(Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
งานวิ จั ย หมายถึ ง กระบวนการที่ มี ร ะเบี ย บแบบแผนในการค้ น หาค าตอบของปั ญ หา หรื อ
การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง
วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจาทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมถึง
อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างเพื่อการสอนและวิจัยโดยตรงทั้งปีที่ประเมิน (จ้างไม่ต่ากว่า 9 เดือน)
นับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงในปีที่ประเมิน ไม่รวมผู้ท่ลี าศึกษาต่อ
นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจาที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากร
ที่มตี าแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วจิ ัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/
มหาวิท ยาลั ย โดยสามารถนับ ผลงานวิ จั ย ของบุคลากรที่ มี ต าแหน่ งและ/หรื อ หน้ า ที่ความรับ ผิด ชอบ
เทียบเท่าฯ ได้ และจานวนให้นับเฉพาะจานวนบุคลากรที่มผี ลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตพี ิมพ์ฯ เท่านั้น
ทั้งนี้ การตีพิมพ์ในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ ซึ่งเมื่อนับการตอบรับ
ในปีท่ีผ่านมาแล้ว หากตีพิมพ์ในปีท่ีประเมินจะนามาแจงนับซ้าตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูลไม่ ได้
(กรณีกองบรรณาธิการวารสารเพียงแค่รับเรื่องไว้ โดยยังไม่มเี อกสารตอบรับ กรณีนยี้ ังไม่สามารถนับได้)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนบทความจากผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตพี ิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
2. จานวนบทความจากผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตพี ิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus
หมายเหตุ :
1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย (หากมี)
2. ผลงานที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ รวบรวมจากผลงานตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูล
3. การเผยแพร่ผลงาน ๑ เรื่อง เผยแพร่มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับเพียง ๑ ครั้ง
โดยนับจากการเผยแพร่ที่มคี ุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด
ทั้งนี้ หากทาร่วมมากกว่า 1 ส่วนงาน สามารถนับซ้ากับส่วนงานอื่นได้
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
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ตัวชี้วัดที่ 5.7 จานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus เฉลี่ยต่อปี
หน่วยนับ : บทความ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน
คาอธิบาย :
จานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus หมายถึง จานวนบทความวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล คือ ฐานข้อมูล Scopus โดยให้นับเฉพาะที่เป็นบทความวิจัย
เท่านั้น ได้แก่ "Research article", "letter", "review" และ “Case Report”
ส่วนงานสามารถนับผลงานของอาจารย์ ประจาหรือนักวิจัยประจาที่ลาศึกษาต่อได้ ทั้งนี้ นักวิจัย
ให้หมายความรวมถึงบุคลากรที่มีตาแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือ
นักวิจัยที่ปฏิบัติงานหรือมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/มหาวิทยาลัยด้วย โดยสามารถนับบทความวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิงฯ ของบุคลากรที่มตี าแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าฯ ได้
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนบทความวิจัยของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ที่ได้รับ
การอ้างอิง ในฐานข้อมูล มาตรฐานสากล (ฐานข้อมูล Scopus) ตามช่วงเวลาการเก็ บ ข้อมูล
ทั้งนี้ ให้ระบุวันเดือนปีที่ได้รับการอ้างอิงและจานวนครั้งที่แต่ละบทความวิจัยได้รับการอ้างอิงฯ
หมายเหตุ :
1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย (หากมี)
2. ขอให้ ส่ ว นงานแจงนั บ /เก็ บ ข้ อ มู ล จ านวนบทความวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การอ้ า งอิ ง ฯ เพิ่ ม ด้ ว ย
โดยให้รายงานผลไว้ด้านท้ายของแต่ละบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงฯ ว่าบทความวิจัยนั้นๆ
ได้รับการอ้างอิงฯ จานวนกี่ครั้ง โดยให้รายงานผลไว้ที่เอกสารแนบหลักฐานอ้างอิงในระบบ
CMU-PA
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
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ตัวชี้วัดที่ 5.8 จานวนผลงานทางวิชาการที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์จริง
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ผลงานทางวิชาการที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์จริง หมายถึง ผลงานการศึกษาวิจัยที่มีการประยุกต์ใช้
หรือพั ฒนา โดยมีก ระบวนการ หรือขั้นตอนการปรับ ปรุ งการใช้ง านให้เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ ห รื อ
แก้ปัญหาที่เกิดขึน้ ผลงานดังกล่าวอาจมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในระดับบุคคล อาคาร ย่าน
หรือเมืองก็ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในสภาพแวดล้อมจริง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน
หรือสังคม
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุชื่อผลงานทางวิชาการทั้งหมดที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์จริงต่อสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
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ตัวชี้วัดที่ 5.9 จานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก
หน่วยนับ : ล้านบาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก หมายถึง งบประมาณ
ที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโครงการ งานวิจัย หรือเพื่อพัฒนาผลงาน/ นวัตกรรม
โดยอาจอยู่ในรูปของการให้ทุนศึกษาวิจัย การให้ทุนพัฒนาผลงาน รวมถึงการให้ความสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ
อย่างเป็นทางการทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่
1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาครัฐ แบ่งเป็น
- ทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมจากงบประมาณแผ่ น ดิ น ที่ ผ่ า น วช./สวทน.
โดยผ่านระบบ NRMS เป็นต้น
- ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดินจากหน่วยงานภาครัฐอื่น
(ที่ไม่ผ่าน วช./สวทน)
2. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคอุตสาหกรรม
3. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากต่างประเทศ
4. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งอื่นๆ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
แยกตามประเภท
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
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ตัวชี้วัดที่ 5.10 จานวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับของ QS World Rankings by Subject
หน่วยนับ : สาขาวิชา
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
QS World University Rankings by Subject หมายถึ ง การจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ดี ที่ สุ ด ในโลก
ในรายสาขาวิชา พิจารณาจาก 4 เรื่อง ดังนี้
1. Academic reputation : ชื่อเสียงทางวิชาการ จากการสารวจของ QS Global Academic Survey
เป็นผลสารวจจากนักวิชาการทั่วโลก
2. Employer reputation : ชื่อเสียงจากนายจ้าง จากการสารวจผ่าน QS Global Employer Survey
เป็นผลสารวจจากผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงานทั่วโลก
3. Research citations per paper : จานวนงานวิจัยที่ถูกนาไปใช้อ้างถึง จากงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์
จากฐานข้อมูลของ Scopus
4. H-index : คือดัชนีที่คานวณได้จากจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุด และจานวน
การอ้างอิงที่บทความได้รับ
การจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject สามารถแยกตามกลุ่มสาขาวิชา 5 กลุ่ม
ได้แก่
1. กลุ่ม Arts & Humanities (ศิลปะศาสตร์และมนุษยศาสตร์) ประกอบด้วย 10 สาขาวิชา คือ
1.1 Archaeology, 1.2 Architecture / Built Environment, 1.3 Art & Design, 1.4 English Language &
Literature, 1.5 History, 1.6 Linguistics, 1.7 Modern Languages, 1.8 Performing Arts, 1.9 Philosophy
และ 1.10 Theology, Divinity & Religious Studies
2. กลุ่ม Engineering & Technology (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา
คื อ 2.1 Computer Science & Information Systems, 2.2 Chemical Engineering, 2.3 Civil & Structural
Engineering, 2.4 Electrical & Electronic Engineering, 2.5 Mechanical Engineering และ 2.6 Mineral &
Mining Engineering
3. กลุ่ม Life Sciences & Medicine (วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและแพทยศาสตร์) ประกอบด้วย
9 ส า ข า วิ ช า คื อ 3.1 Agriculture & Forestry, 3.2 Anatomy & Physiology, 3.3 Biological Sciences,
3.4 Dentistry, 3.5 Medicine, 3.6 Nursing, 3.7 Pharmacy & Pharmacology, 3.8 Psychology และ
3.9 Veterinary Science
4. กลุ่ม Natural Sciences (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา คือ 4.1 Chemistry,
4.2 Earth & Marine Sciences, 4.3 Environmental Sciences, 4.4 Geography, 4.5 Materials Science,
4.6 Mathematics และ 4.7 Physics & Astronomy
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5. กลุ่ม Social Sciences and Management (สังคมศาสตร์และการบริหารจัดการ) ประกอบด้วย
14 สาขาวิชา คือ 5.1 Accounting & Finance, 5.2 Anthropology, 5.3 Business & Management Studies,
5.4 Communication & Media Studies, 5.5 Development Studies, 5.6 Economics & Econometrics,
5.7 Education & Training, 5.8 Hospitality & Leisure Management, 5.9 Law, 5.10 Politics & International
Studies, 5.11 Social Policy & Administration, 5.12 Sociology, 5.13 Sports-related Subjects และ
5.14 Statistics & Operational Research
โดยสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับ QS World Rankings by Subject จะต้องมีอันดับต่ากว่า 300 อาทิ
- สาขาวิชา Agriculture & Forestry
- สาขาวิชา Modern Languages
- สาขาวิชา Medicine
- สาขาวิชา Pharmacy & Pharmacology
- สาขาวิชา Biological Science
- สาขาวิชา Hospitality & Leisure Management
- สาขาวิชา Environmental Sciences
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลผลการจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject ทีม่ ีอันดับต่ากว่า 300
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
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ตัวชี้วัดที่ 5.11 จานวนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) ในเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
หน่วยนับ : สัญญา
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
การอนุญ าตให้ใ ช้สิท ธิ (Licensing) ในเทคโนโลยีของมหาวิท ยาลัย หมายถึง การที่เจ้าของสิทธิ
(มหาวิทยาลัย) อนุญาตให้ผู้ขอใช้สิทธิได้ใช้สิทธิใดๆ เช่น ผลิต ขาย ใช้ หรือมีไว้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ความเป็นเจ้าของ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. อนุญาตให้ใช้สทิ ธิแต่เพียงผูเ้ ดียว (Exclusive Licensing)
2. อนุญาตให้ใช้สทิ ธิโดยไม่จากัดจานวนผูร้ ับอนุญาต (Non-Exclusive Licensing)
3. อนุญาตให้ใช้สทิ ธิแต่เพียงผูเ้ ดียว แต่ไม่จากัดเจ้าของสิทธิ (Sole Licensing)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุจานวนสัญญาที่มกี ารอนุญาตให้ใช้สทิ ธิ (Licensing) ในเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
2. ระบุชื่อสัญญาที่มกี ารอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) ในเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
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ตัวชี้วัดที่ 5.12 จานวนอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย/วิชาการ/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์
หน่วยนับ : คน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจาทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมถึง
อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างเพื่อการสอนและวิจัยโดยตรงทั้งปีที่ประเมิน (จ้างไม่ต่ากว่า 9 เดือน)
นับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงในปีที่ประเมิน ไม่รวมผู้ท่ลี าศึกษาต่อ
นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจาที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากร
ที่มตี าแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วจิ ัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/
มหาวิทยาลัย โดยสามารถนับผลงานวิจัยของบุคลากรทีม่ ีตาแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าฯ ได้
และจานวนให้นับเฉพาะจานวนบุคลากรที่มผี ลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพมิ พ์ฯ เท่านั้น
โดยใช้ข้อมูลหลักฐานจากฐานข้อมูล Scopus หรือ TCI นับข้อมูลที่ผลิตขึ้นในปีนั้น ทั้งนี้ การตีพิมพ์
ในวารสาร นั บ เมื่ อ กองบรรณาธิ ก ารวารสารนั้ น ตอบรั บ ซึ่ ง เมื่ อ นั บ การตอบรั บ ในปี ท่ี ผ่ า นมาแล้ ว
หากตีพิมพ์ในปีท่ีประเมินจะนามาแจงนับซ้าตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูลไม่ได้ (กรณีกองบรรณาธิการ
วารสารเพียงแค่รับเรื่องไว้ โดยยังไม่มเี อกสารตอบรับ กรณีน้ยี ังไม่สามารถนับได้)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุจานวนอาจารย์และนักวิจัยที่มผี ลงานวิจัย/วิชาการ/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์
2. ระบุรายชื่ออาจารย์และนักวิจัยที่มผี ลงานวิจัย/วิชาการ/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
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ตัวชี้วัดที่ 5.13 จานวนโครงการวิจัย
ตัวชี้วัดย่อยที่ 5.13.1 จานวนโครงการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
โครงการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน หมายถึง โครงการวิจัยที่อาจารย์และนักวิจัยของส่วนงาน
ได้ร่วมมือทาวิจัยกับองค์กรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ประเทศในปีที่ประเมิน โดยโครงการวิจัยเหล่านี้ จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
และพลั งงาน เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารและตอบสนองความต้ อ งการของสั ง คม มี ผ ลก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ นัก วิจัย ให้หมายความรวมถึงบุคลากรที่มีตาแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ
เทียบเท่าเจ้าหน้าที่วจิ ัยหรือนักวิจัยที่ปฏิบัติงานหรือมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/ มหาวิทยาลัย
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุจานวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2. ระบุรายชื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย/ศูนย์
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 5.13.2 จานวนโครงการวิจัยด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
โครงการวิจัยด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง โครงการวิจัยที่อาจารย์และ
นักวิจัยของส่วนงานได้ร่วมมือท าวิจัยกับองค์กรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
ทั้ งภายในและภายนอกประเทศในปี ที่ ประเมิ น โดยโครงการวิ จั ยเหล่ านี้ จะมี ส่ วนช่ วยในการขั บเคลื่ อน
การแก้ปัญหาด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้บริการและตอบสนองความต้องการของ
สังคม มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ นักวิจัยให้หมายความรวมถึงบุคลากรที่มีตาแหน่ง
และ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัยที่ปฏิบัติงานหรือมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/
มหาวิทยาลัย
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุจานวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูส้ ูงอายุ
2. ระบุรายชื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูส้ ูงอายุ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย/ศูนย์
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 5.13.3 จานวนโครงการวิจัยด้านล้านนาสร้างสรรค์
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
โครงการวิจัย ด้านล้านนาสร้างสรรค์ หมายถึง โครงการวิจัยที่อาจารย์และนักวิจัยของส่วนงาน
ได้ร่วมมือทาวิจัยกับองค์กรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ประเทศในปีที่ประเมิน โดยโครงการวิจัยเหล่านี้ จะมีส่วนช่ วยในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาทางสังคม
เกี่ ย วกั บ ด้านล้านนาสร้างสรรค์ เพื่อให้บ ริก ารและตอบสนองความต้องการของสังคม มีผลก่อให้เ กิด
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ นักวิจัยให้หมายความรวมถึงบุคลากรที่มีตาแหน่งและ/หรือหน้าที่
ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วจิ ัยหรือนักวิจัยที่ปฏิบัติงานหรือมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/ มหาวิทยาลัย
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุจานวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านล้านนาสร้างสรรค์
2. ระบุรายชื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านล้านนาสร้างสรรค์
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย/ศูนย์
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 5.13.4 จานวนโครงการวิจัยด้านอื่นๆ
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
โครงการวิ จั ย ด้ า นอื่ น ๆ หมายถึ ง โครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย ด้ า นอื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ จาก
ยุทธศาสตร์เชิงรุก ที่อาจารย์และนักวิจัยของส่วนงานได้ร่วมมือท าวิจัยกับองค์กรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศในปีที่ประเมิน โดยโครงการวิจัยเหล่านี้
จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาทางสังคม เพื่อให้บริการและตอบสนองความต้องการของสังคม
มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ นักวิจัยให้หมายความรวมถึงบุคลากรที่มีตาแหน่งและ/
หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัยที่ปฏิบัติงานหรือมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/
มหาวิทยาลัย
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุ จ านวนโครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย ด้า นอื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ จากยุ ท ธศาสตร์ เ ชิงรุก
ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน / ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ / ด้านล้านนา
สร้างสรรค์
2. ระบุ ร ายชื่ อ โครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย ด้ า นอื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ จากยุ ท ธศาสตร์ เ ชิ ง รุก
ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน / ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ / ด้านล้านนา
สร้างสรรค์
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย/ศูนย์
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
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ตัวชี้วัดที่ 5.14 จานวนสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ที่ยื่นขอรับ
ความคุ้มครองทั้งหมด
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสาคัญที่รัฐออกให้ เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่มีลักษณะตามที่กาหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒, ฉบับแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ และพ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์
คิดค้นหรือการออกแบบ เพื่อให้ได้สิ่งของ, เครื่องใช้หรือสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เราใช้กันอยู่ใน
ชีวติ ประจาวัน เช่น การประดิษฐ์รถยนต์, โทรทัศน์, คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์ หรือการออกแบบขวดบรรจุน้าดื่ม,
ขวดบรรจุน้าอัดลม หรือ การออกแบบลวดลายบนจานข้าว, ถ้วยกาแฟ ไม่ให้เหมือนของคนอื่น เป็นต้น
โดยแบ่งประเภทของสิทธิบัตร ได้ดังนี้
1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หมายถึง การคิดค้นหรือคิดทาขึ้นอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือ
กรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระทาใด ๆ ที่ทาให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี อาทิ กลไก โครงสร้าง
ส่วนประกอบของสิ่งของเครื่องใช้ เช่น กลไกของกล้องถ่ายรูป , กลไกของเครื่องยนต์, ยารักษาโรค เป็นต้น
หรือการคิดค้นกรรมวิธีในการผลิตสิ่งของ เช่น วิธีการในการผลิตสินค้า , วิธีการในการเก็บรักษาพืชผัก
ผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น (กรรมวิธี หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการ ในการผลิต การเก็บรักษา
ให้คงสภาพหรือให้มคี ุณภาพดีขึน้ หรือการปรับสภาพให้ดีข้ึนซึ่งผลิตภัณฑ์)
2. สิ ท ธิ บั ต รการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ หมายถึ ง รู ป ร่ า งของผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ องค์ ป ระกอบของ
ลวดลาย หรื อ สี ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ อั น มี ลั ก ษณะพิ เ ศษ ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง สามารถใช้ เ ป็ น แบบส าหรั บ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรมได้ การออกแบบรูปร่าง ลวดลาย หรือสี สัน ที่มองเห็นได้จาก
ภายนอก เช่น การออกแบบแก้วน้าให้มีรูปร่างเหมือนรองเท้า เป็นต้น โดยการการออกแบบผลิตภัณฑ์
จะต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่ออุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม
3. อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสาคัญที่รัฐออกให้ เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ โดยจะเป็นการให้
ความคุ้มครองสิ่งประดิษ ฐ์คิด ค้นเช่นเดียวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ แต่แตกต่างกันตรงที่การประดิษ ฐ์
ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตร เป็นการประดิษฐ์ที่มีเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น
โดยการประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรไดตองประกอบด้วยลักษณะ ดังต่อไปนี้ (๑) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
(๒) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม
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การขอรับสิทธิบัตรไดตองประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
1. เป็ น การประดิ ษ ฐ์ ขึ้ น ใหม่ ได้ แ ก่ การประดิ ษ ฐ์ ที่ ไ ม เป็ น งานที่ ป รากฏอยู่ แ ล ว หมายถึ ง
(๑) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพรหลายอยู แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร (๒) การประดิษฐ์
ที่ไดมีการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ที่ไดเผยแพรอยู่แล้วไม่ว่าในหรือ
นอกราชอาณาจั ก รก่ อ นวั น ขอรั บ สิ ท ธิ บั ตร และไม่ ว่ า การเปิด เผยนั้น จะกระท าโดยเอกสาร สิ่ ง พิมพ์
การนาแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ (๓) การประดิษฐ์ที่ไดรับสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรแล้วไม่วา่ ในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร (๔) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรไวแลวนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกิน สิบแปดเดือน ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรแต่ยังมิได
มีก ารออกสิท ธิ บัตรหรืออนุสิท ธิ บัตรให้ (๕) การประดิษ ฐ์ที่มีผู้ขอรับ สิท ธิบัตรหรืออนุสิท ธิบัตรไว แลว
ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และไดประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร
2. เป็นการประดิษ ฐ์ที่มีขั้นการประดิษ ฐ์สูงขึ้น ไดแก การประดิษ ฐ์ที่ไ มเป็นที่ป ระจัก ษ์โ ดยง่าย
แก่บุคคลที่มคี วามชานาญในระดับสามัญ สาหรับงานประเภทนั้น
3. เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ไดแก การประดิษฐ์ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม
อายุสิทธิบัตร
- สิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ 20 ปี นับจากวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตร
- สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุ 10 ปี นับจากวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตร
- อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ 6 ปี นับจากวันยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตร สามารถต่ออายุ ไ ด้
2 ครั้ง ครัง้ ละ 2 ปี รวมเป็น 10 ปี
ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดีย วที่จะกระท าการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ไ ด้ริ เ ริ่ม
โดยการใช้ ส ติ ปั ญ ญาความรู้ ความสามารถ และความวิ ริ ย ะอุ ต สาหะของตนเองในการสร้ า งสรรค์
โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง
โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน
การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา มิได้ เป็นการรับรองสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์
แต่อย่างใด แต่เป็นเพียงการแจ้งต่อหน่วยงานราชการว่าตนเองเป็นเจ้าของสิทธิ์ในผลงานลิขสิทธิ์ที่แจ้งไว้
เท่านั้น โดยผู้แจ้งต้องรับ รองตนเองว่าเป็นเจ้าของผลงานที่นามาแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และหนังสือรับ รอง
ที่กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาออกให้ ก็มิได้รับรองว่าผู้แจ้งเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์แต่อย่างใด หากมีข้อโต้แย้ง
เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ผูแ้ จ้งจาเป็นต้องพิสูจน์ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ นั้นเอง
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ประเภทของงานที่มีลขิ สิทธิ์ที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภท ได้แก่
1. งานวรรณกรรม เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ คาปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. งานนาฏกรรม เช่น งานที่เ กี่ย วกั บ การรา การเต้น การท าท่า หรือการแสดงประกอบขึ้ น
เป็นเรื่องราว รวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ดว้ ย
3. งานศิลปกรรม เช่น งานจิตรกรรม งานประติมากรรม ภาพพิมพ์ งานสถาปัตยกรรม ภาพถ่าย
ภาพประกอบ หรืองานสร้ า งสรรค์รูป ทรงสามมิติ เ กี่ย วกั บ ภูมิป ระเทศ หรือวิท ยาศาสตร์
งานศิลปะประยุกต์ ซึ่งรวมถึงภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย
4. งานดนตรีกรรม เช่น คาร้อง ทานอง การเรียบเรี ยงเสียงประสานรวมถึงโน้ตเพลงที่แยกและ
เรียบเรียงเสียงประสานแล้ว
5. งานสิ่งบันทึกเสียง เช่น เทปเพลง แผ่นคอมแพ็คดิสก์ (ซีดี) ที่บันทึกข้อมูลเสียง ทั้งนี้ไม่รวมถึง
เสียงประกอบภาพยนตร์ หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอื่น
6. งานโสตทัศนวัสดุ เช่น วีดีโอเทป วีซีดี ดีวีดี แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึก ข้อมูล ประกอบด้วย
ลาดับของภาพหรือภาพและเสียงอันสามารถที่จะนามาเล่นซ้าได้อกี
7. งานภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์ รวมทั้งเสียงประกอบของภาพยนตร์นั้นด้วย (ถ้ามี)
8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เช่น การกระจายเสียงวิทยุ การแพร่เสียง หรือภาพทางโทรทัศน์
9. งานอืน่ ใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
ผลงานที่ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ ประกอบด้วย
1. ข่าวประจาวั น และข้อ เท็จ จริง ต่ า งๆ ที่มีลัก ษณะเป็นเพีย งข่ าวสาร เช่น วัน เวลา สถานที่
ชื่ อ บุ ค คล จ านวนคน ปริ ม าณ เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ หากมี ก ารน าข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วมาเรี ย บเรี ย ง
จนมีลักษณะเป็นงานวรรณกรรม อาทิ การวิเคราะห์ข่าว บทความ ผลงานนั้นอาจจะได้รับ
ความคุ้มครองในลักษณะของงานวรรณกรรม
2. รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
3. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง คาชีแ้ จง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
4. คาพิพากษา คาสั่ง คาวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
5. คาแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตามข้อ 3.1 - 3.4 ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงาน
อื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทาขึน้
6. ความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใช้หรือทางาน แนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
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จานวนลิขสิทธิ์ที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง หมายถึง จานวนผลงานที่เกิดจากความรู้ความสามารถ
และความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานประเภทต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น เช่น งานวรรณกรรม นาฏกรรม
ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใด
ในแผนกวรรณคดี วิ ท ยาศาสตร์ หรื อ ศิ ล ปะ เป็ น ต้ น ซึ่ ง เจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ จ ะมี สิ ท ธิ แ ต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย ว
ที่จะกระทาการใด ๆ เกี่ยวกับงาน ลิขสิทธิ์ของตนโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ให้ความคุ้มครองถึงสิท ธิของ
นักแสดง และสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย ซึ่งถือว่าเป็น “ทรัพย์สินทาง
ปัญญา” ประเภทหนึ่งที่มคี ุณค่าทางเศรษฐกิจ
เจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ส ามารถหาประโยชน์ จ ากงานลิ ข สิ ท ธิ์ ข องตนได้ เช่ น ท าซ้ า คื อ การคั ด เลื อ ก
ทาสาเนา ทาแม่พิมพ์ บันทึกเสียง บันทึกภาพ ฯลฯ จากต้นฉบับหรือสาเนา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
เผยแพร่ตอ่ สาธารณชน เช่น การแสดง การบรรยาย การจาหน่าย การทาให้ปรากฏด้วยเสียงด้วยภาพ ฯลฯ
จากงานที่ได้จัดทาขึ้น เป็นต้น
การนับจานวนการจดทะเบีย นสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ จะนับได้ต่อเมื่อ ได้รับ เลขที่
คาขอการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
กรณีเ ป็นผลงานวิจัย นวั ตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ร่วมหลายส่วนงานให้ นับ เป็นผลงานของ
ส่วนงานที่หัวหน้าโครงการสังกัด (กรณีเป็นคณะ/วิทยาลัย) หรือขอในนามส่วนงานใดให้ส่วนงานนั้น
เป็นเจ้าของ (กรณีเป็นสถาบันวิจัย)
ทั้งนี้ สามารถนับผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ เลขที่คาขอการจดทะเบีย น
สิทธิบัตร อนุสทิ ธิบัตร และลิขสิทธิ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุจานวนสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง
2. ระบุรายชื่อสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
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ตัวชี้วัดที่ 5.15 จานวนทุน Post-Doctoral Fellowships ที่สนับสนุนโดยส่วนงานหรือทุนที่ส่วนงาน
สามารถแสวงหาได้เพิ่มเติม
หน่วยนับ : ทุน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ทุน Post-doctoral Fellowships หมายถึง ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ที่สนับสนุนโดยส่วนงาน
หรือทุนที่ส่ว นงานสามารถแสวงหาได้ เ พิ่ มเติ ม เพื่อสนับ สนุนผู้ที่ส าเร็ จการศึก ษาระดับ ปริญ ญาเอก
ให้มคี วามเข็มแข็งและมีประสบการณการทางานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดูแลของนักวิจัย
พี่เลีย้ ง เป็นการเตรียมความพรอมขั้นพื้นฐานในการก้าวไปสู่การทางานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น โดยมีเป้าหมาย
เพื่อสร้างนักวิจัย คุณภาพที่จะเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุจานวนทุน Post-Doctoral Fellowships ที่ได้รับทุนสนับสนุนโดยส่วนงานหรือทุนที่สว่ นงาน
สามารถแสวงหาได้เพิ่มเติม
2. ระบุรายชื่อทุน Post-Doctoral Fellowships ที่ได้รับทุนสนับสนุนโดยส่วนงานหรือทุนที่สว่ นงาน
สามารถแสวงหาได้เพิ่มเติม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
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ตัวชี้วัดที่ 5.16 จานวนทุน PhD Scholarships ที่สนับสนุนโดยส่วนงานหรือทุนที่ส่วนงานสามารถ
แสวงหาได้เพิ่มเติม
หน่วยนับ : ทุน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
จานวนทุน PhD Scholarships หมายถึง จานวนทุนระดับปริญญาเอกที่สนับสนุนโดยส่วนงานหรือ
ทุนที่ส่วนงานสามารถแสวงหาได้เพิ่มเติม อาทิ (1) โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เป็นโครงการ
ของรัฐที่ให้ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก (Ph.D. Research Fellowship) บริหารจัดการโดยสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) (2) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เป็นต้น
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ผลิ ต ผลงานวิ จั ย และนั ก วิ จั ย ระดั บ ปริ ญ ญาเอกที่มี คุ ณ ภาพสู ง ในมหาวิ ท ยาลัย ไทย
ให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งให้ความสาคัญสูงสุดต่อคุณภาพที่เข้มงวดและระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุ จ านวนทุ น PhD Scholarships ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น โดยส่ ว นงาน หรื อ ทุ น ที่ ส่ ว นงาน
สามารถแสวงหาได้เพิ่มเติม
2. ระบุ ร ายชื่ อ ทุ น PhD Scholarships ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น โดยส่ ว นงาน หรื อ ทุ น ที่ ส่ ว นงาน
สามารถแสวงหาได้เพิ่มเติม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
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ตัวชี้วัดที่ 5.17 ผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขา
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขา คือ งานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่าง 2 ส่วนงานขึน้ ไป ให้นับรวม
ทั้งที่เป็นความร่วมมือในลักษณะค่าใช้จ่าย (in-cash) และ/หรือ มูลค่า (in-kind) ซึ่งอาจเป็นเงินทุนวิจัยของ
ส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเป็นเงินทุนวิจัยจากองค์กรอื่นๆ ที่ส่วนงานได้รับและให้ดาเนินการ
ทาวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยี ทั้งนี้ ต้องเป็นโครงการวิจัยที่เป็นทางการหรือ
มีเอกสารหลักฐานของโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันอย่างชัดเจน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ และด้านล้านนาสร้างสรรค์ เพื่อช่วยกันพัฒนา
องค์ความรู้ตามยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สามารถถือเป็นผลงานวิจัยของแต่ละส่วนงาน
โดยนับร่วมกันได้
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลจานวนผลงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการข้ามสาขา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตามพันธกิจ : บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
ตัวชี้วัดที่ 6.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริการวิชาการองค์ความรู้
พร้อมใช้และนวัตกรรม
หน่วยนับ : บาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
การประเมินมูล ค่าผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการนา
การบริการวิชาการ หรือองค์ความรู้พร้อมใช้ หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะวัดผลกรทบที่เกิดขึน้ กับ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นมูลค่าในหน่วยของเงินตรา สะท้อนการ
ประเมิ น ผลเสี ย ผลประโยชน์ ข องโครงการ หรื อ กิ จ กรรม ทางเศรษฐกิ จ ที่ มี ต่ อ บุ ค คล-กลุ่ ม บุ คคลสิ่งแวดล้อม (Third party effects) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของผลกระทบที่เกิดขึน้
ทั้งนี้ สามารถนับซ้ากับผลงานที่ก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการ
บริการวิชาการองค์ความรู้ พร้อมใช้และนวัตกรรม (ยุทธศาสตร์ที่ 1.1, 2.1, 3.1, 5.1) ได้ในกรณีที่สร้าง
ประโยชน์เชิงประจักษ์
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุจานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจาก
การนานวัตกรรมและองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/ สถาบันวิจัย/ สานัก/ ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
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ตัวชี้วัดที่ 6.2 จานวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและ
พัฒนา)
หน่วยนับ : บาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก หมายถึง งบประมาณที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ให้การสนับสนุนโครงการ กิจกรรม หรือ ผลงานด้านบริการวิชาการและวิชาการรับใช้สังคม โดยอาจอยู่ใน
รูปของการร่วมทุน หรือการให้ความสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา
แบ่ ง เป็ น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและพลั ง งาน, ด้ า นอาหารและสุ ข ภาพ และการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ด้ า นล้ า นนา
สร้างสรรค์ และด้านอื่นๆ
โดยจานวนทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยแบ่งออกเป็น
1. ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ
2. ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม
3. ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ
4. ทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ อาทิ ทุนสนับสนุนจากพืน้ ที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กกร.)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จาแนกรายประเภท
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ/ ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
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ตัวชี้วัดที่ 6.3 บทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในองค์กร
หน่วยนับ : คน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มบี ทบาท ในด้านต่างๆ อันประกอบด้วย
1 ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2 ด้านอาหารและสุขภาพ, และการดูแลผูส้ ูงอายุ
3 ด้านล้านนาสร้างสรรค์
4 ด้านบริการวิชาการและวิชาการรับใช้สังคม
ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ (ไม่นับรวมภายในมหาวิทยาลัย) โดยการเป็นพี่เลี้ยง
(Mentor) หรือ ผู้จัดการโครงการ (Program manager) ที่เป็น Leader หรือ Prime mover ของ โครงการ SDGs,
Engagement Thailand, Asia Engage หรือ APUCEN โดย SDGs (Sustainable Development Goals) คือ
โครงการที่มเี ป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 17 ประเด็น ดังนี้
กรอบงาน
Mentor
Leader
Prime mover
1. ขจัดความยากจน
2. ขจัดความหิวโหย
3. การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
4. การศึกษาที่เท่าเทียม
5. ความเท่าเทียมทางเพศ
6. การจัดการน้าและสุขาภิบาล
7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
8. การจ้ า งงานที่ มี คุ ณ ค่ า และการเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ
9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
10. ลดความเหลื่อมล้า
11. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
14. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากร
ทางทะเล
14. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากร
ทางทะเล
15. การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
หมายเหตุ : คณะฯ เลือกกรอบงานข้อ 3 / 12 / 13 / 17
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กรอบงาน
16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
17. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Mentor

Leader

Prime mover

Engagement Thailand ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ University Engagement คื อ การท างาน
เชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลักทุกด้านของมหาวิทยาลัยบนหลัก การ
พื้ น ฐาน 4 ประการ ได้ แ ก่ 1) ร่ ว มคิ ด ร่ ว มท าแบบหุ้ น ส่ ว น (Partnership) 2) เกิ ด ประโยชน์ ร่ ว มกั น แก่
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย (Mutual benefit) 3) มี ก ารใช้ ค วามรู้ แ ละเกิ ด การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น (Scholarship) และ
4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social impact)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนและรายละเอียดบทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัย ในแต่ละด้าน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/ สถาบันวิจัย/ สานัก/ ศูนย์
Data Owner คือ สานักงานประสานงานเพื่อสังคม
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ตัวชี้วัดที่ 6.4 จานวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการที่สร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อ
ชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการ คือ ผลงานด้านการบริการวิชาการที่เกิดจากการใช้ความรู้
จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติ มาผสมผสาน
ใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถแก้ไขประเด็น
ปัญหาสาคัญ ของ ชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ หรือช่วยสร้างความเข้มแข็งและสอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนและสังคม
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการ ที่สร้างผลกระทบสูง
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ
Data Owner คือ

คณะ/วิทยาลัย/ สถาบันวิจัย/ สานัก/ ศูนย์
สานักงานประสานงานเพื่อสังคม
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ตัวชี้วัดที่ 6.5 จานวนบุคลากรที่ดาเนินการเกี่ยวข้องในงานวิชาการเพื่อสังคม
หน่วยนับ : คน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
จานวนบุค ลากรที่ดาเนินการเกี่ยวข้องในงานวิชาการเพื่อสังคม เช่น ผู้บ ริหาร นัก วิชาการ
ทั้ ง ในรู ป แบบผู้ ป ระสานงานชุ ด โครงการ (Program Officer) พี่ เ ลี้ ย ง (Mentor) เจ้ า หน้ า ที่ ส ายสนั บ สนุ น
ผูท้ รงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน) โดยเปรียบเทียบเป็นรายปี
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนบุคลากรที่ดาเนินการเกี่ยวข้องในงานวิชาการเพื่อสังคม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/ สถาบันวิจัย/ สานัก/ ศูนย์
Data Owner คือ สานักงานประสานงานเพื่อสังคม
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ตัวชี้วัดที่ 6.6 การมีส่วนร่วมในการจัดทาคลังความรู้พร้อมใช้ นวัตกรรมและบทเรียนที่สามารถ
แก้ไขปัญหาสาคัญและเสริมพลัง (Empowerment) ของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
หน่วยนับ : ประเด็น/ หัวข้อที่เข้ามามีส่วนร่วม
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
คลังความรู้พร้อมใช้ คือ ข้อมูล Final report บทความวิชาการ คู่มือ งานวิจัย หรือผลงาน
ทางวิ ช าการ ที่ เ ป็ น องค์ ค วามรู้ พ ร้ อ มใช้ /นวั ต กรรมที่ ใ ช้ ง านได้ จ ริ ง / บทเรี ย นจากการใช้ ค วามรู้ แ ละ
นวัตกรรม ที่สามารถแก้ไขปัญหาสาคัญ ได้รับการเผยแพร่ เปรียบเทียบรายปี จาแนกได้ดังนี้
- ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
- ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
- ด้านล้านนาสร้างสรรค์
- ด้านอื่น ๆ
โดยประเมินจากประเด็น/ หัวข้อที่ส่วนงานเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจ เช่น 1.การจัดทาองค์ความรู้
2. การจัดทาระบบ 3. การสอบทานความถูกต้องของข้อมูล 4. การจัดทาสื่อในการนาเสนอ (Animation,
Info-Graphic) 5. การมีส่วนร่วมด้านอื่นๆ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุชื่อประเด็น/ หัวข้อที่ส่วนงานมีสว่ นร่วมในการจัดทาคลังความรู้
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน/ สานัก/ ศูนย์
Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

ยุทธศำสตร์ที่ 7 : แสวงหำรำยได้เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
ตัวชี้วัดที่ 7.1 จำนวนรำยได้รวมหลังหักค่ำใช้จ่ำย (รำยได้ - ค่ำใช้จ่ำย)
หน่วยนับ : ล้านบาท
ช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คำอธิบำย :
รายได้รวมหลังหักค่าใช้จ่าย หมายถึง รายได้รวมของส่วนงานลบด้วยรายจ่ายรวมของส่วนงาน
รายได้รวม คือ
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
(2) เงินอุดหนุนการวิจัยและเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก
(3) ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน เบีย้ ปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(4) รายได้จากการบริการวิชาการ
(5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการดาเนินการ
(6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ไ ด้ม าจากการใช้ที่ร าชพั สดุ หรื อจั ดหาประโยชน์ใ นที่ ร าชพั ส ดุ
ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแล จัดการหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
(7) เงินบารุงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และเงินบารุงอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่กาหนด
โดยคณะกรรมการ
(8) เงินรายได้หรือผลประโยชน์อ่นื
รายจ่ายรวม คือ
(1) งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคล ได้แก่ เงินเดือน
ค่าจ้าง รวมถึงเงินที่กาหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น
(2) งบด าเนิ น งาน หมายถึ ง รายจ่ า ยที่ ก าหนดให้ จ่ า ยเพื่ อ การบริ ห ารงานประจ า ได้ แ ก่
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าสวัสดิการ ทุนสนับสนุนการดาเนินงานด้ าน
ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
(3) งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(4) งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ ประกอบด้วย
เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(5) งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายข้างต้น
ข้อมูลที่ต้องรำยงำน :
1. ระบุจานวนงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงานทั้งหมด
2. ระบุจานวนเงินที่ใช้จา่ ยจริงในรอบปีงบประมาณ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน/ สานัก/ ศูนย์
Data Owner คือ กองคลัง
หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
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ตัวชี้วัดที่ 7.2 ร้อยละของรำยได้จำกค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำต่อรำยได้รวม
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คำอธิบำย :
พิจารณาจากเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เทียบกับรายได้รวม (ในรอบปีงบประมาณ)
รายได้รวม คือ
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
(2) เงินอุดหนุนการวิจัยและเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก
(3) ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน เบีย้ ปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(4) รายได้จากการบริการวิชาการ
(5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการดาเนินการ
(6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ไ ด้ม าจากการใช้ที่ร าชพั สดุ หรื อจั ดหาประโยชน์ใ นที่ ร าชพั ส ดุ
ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแล จัดการหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
(7) เงินบารุงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และเงินบารุงอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่กาหนด
โดยคณะกรรมการ
(8) เงินรายได้หรือผลประโยชน์อ่นื
ข้อมูลที่ต้องรำยงำน :
1. ระบุจานวนเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. ระบุจานวนงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้ทั้งหมด
3. ระบุจานวนเงินรายได้ทั้งหมดที่ส่วนงานสามารถแสวงหาได้เพิ่มเติม
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย
Data Owner คือ กองคลัง
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ตัวชี้วัดที่ 7.3 ร้อยละของรำยได้จำกกำรวิจัยต่อรำยได้รวม
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คำอธิบำย :
รายได้จากการวิจัย หมายถึง รายได้ทั้งหมดจากการรับจ้างทาวิจัย การเป็นที่ปรึกษา การฝึกอบรม
และการขายทรัพ ย์สินทางปัญ ญา ซึ่งเป็นเงินงบประมาณที่ไ ด้รับ จากแหล่งทุ นภายนอกมหาวิท ยาลั ย
(ตามตัวชีว้ ัดที่ 5.9 ) ไม่นับรวมงบประมำณแผ่นดิน
รายได้รวม คือ
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
(2) เงินอุดหนุนการวิจัยและเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก
(3) ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน เบีย้ ปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(4) รายได้จากการบริการวิชาการ
(5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการดาเนินการ
(6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ไ ด้ม าจากการใช้ที่ร าชพั สดุ หรื อจั ดหาประโยชน์ใ นที่ ร าชพั ส ดุ
ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแล จัดการหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
(7) เงินบารุงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และเงินบารุงอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่กาหนด
โดยคณะกรรมการ
(8) เงินรายได้หรือผลประโยชน์อ่นื
ข้อมูลที่ต้องรำยงำน :
1. ระบุจานวนเงินรายได้จากการวิจัย
2. ระบุจานวนงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้ทั้งหมด
3. ระบุจานวนเงินรายได้ทั้งหมดที่ส่วนงานสามารถแสวงหาได้เพิ่มเติม
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
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ตัวชี้วัดที่ 7.4 ร้อยละของรำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำรต่อรำยได้รวม
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คำอธิบำย :
รายได้จากการบริการวิชาการ หมายถึง รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย (Net Profit) จากการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
รายได้รวม คือ
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
(2) เงินอุดหนุนการวิจัยและเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก
(3) ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน เบีย้ ปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(4) รายได้จากการบริการวิชาการ
(5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการดาเนินการ
(6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ไ ด้ม าจากการใช้ที่ร าชพั สดุ หรื อจั ดหาประโยชน์ใ นที่ ร าชพั ส ดุ
ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแล จัดการหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
(7) เงินบารุงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และเงินบารุงอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่กาหนด
โดยคณะกรรมการ
(8) เงินรายได้หรือผลประโยชน์อ่นื
ข้อมูลที่ต้องรำยงำน :
1. ระบุจานวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ
2. ระบุจานวนงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้ทั้งหมด
3. ระบุจานวนเงินรายได้ทั้งหมดที่ส่วนงานสามารถแสวงหาได้เพิ่มเติม
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ศูนย์
Data Owner คือ กองคลัง
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ตัวชี้วัดที่ 7.5 สัดส่วนเงินสะสมต่องบประจำรำยปี (งบบุคลำกรและงบดำเนินงำน)
หน่วยนับ : ปี
ช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คำอธิบำย :
พิจารณาศัก ยภาพในการด าเนินการของส่วนงาน โดยวัด ความอยู่รอดจากเงินสะสมคงเหลื อ
เที ย บกั บ งบประจ าปี ด้ า นงบบุ ค ลากรและงบด าเนิ น งาน (นั บ รวมงบประมำณเงิ น แผ่ น ดิ น และ
งบประมำณเงินรำยได้)
ข้อมูลที่ต้องรำยงำน :
1. ระบุจานวนเงินสะสมคงเหลือ
2. ระบุ จ านวนงบประจ าปี ด้ า นงบบุ ค ลากรและงบด าเนิ น งาน (งบประมาณรายได้ ) รวมทั้ ง
งบอุดหนุนด้านบุคลากรและงบดาเนินงาน
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ กองคลัง/กองแผนงาน
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 7.6 รำยได้จำกแหล่งทุนวิจัยภำยนอกหลังหักค่ำใช้จ่ำย
หน่วยนับ : ล้านบาท
ช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คำอธิบำย :
รายได้ จ ากแหล่ ง ทุ น วิ จั ย ภายนอกหลั ง หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ย หมายถึ ง รายได้ ห ลั ง หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยจาก
งบประมาณที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโครงการ งานวิจัย หรือเพื่อพัฒนาผลงาน/
นวัตกรรม โดยอาจอยู่ในรูปของการให้ทุนศึกษาวิจัย การให้ทุนพัฒนาผลงาน รวมถึงการให้ความสนับสนุน
ในรูปแบบอื่นๆ อย่างเป็นทางการทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่
1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาครัฐ แบ่งเป็น
- ทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมจากงบประมาณแผ่ น ดิ น ที่ ผ่ า น วช./สวทน.
โดยผ่านระบบ NRMS เป็นต้น
- ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดินจากหน่วยงานภาครัฐ อื่น
(ที่ไม่ผ่าน วช./สวทน)
2. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคอุตสาหกรรม
3. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากต่างประเทศ
4. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งอื่นๆ
ข้อมูลที่ต้องรำยงำน :
1. ระบุรายได้ที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
แยกตามประเภท
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
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ตัวชี้วัดที่ 7.7 รำยได้จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรหลังหักค่ำใช้จ่ำย
หน่วยนับ : ล้านบาท
ช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คำอธิบำย :
รายได้จากการให้บ ริก ารวิชาการหลังหักค่าใช้จ่าย หมายถึง รายได้ทั้งหมดจากการให้บริการ
วิ ช าการหลั ง หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ย ที่ ส่ ว นงานสามารถแสวงหาได้ เ พิ่ ม เติ ม ซึ่ ง เป็ น เงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รับ จาก
แหล่ ง ทุ น ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย เช่ น งบกลุ่ ม จั ง หวั ด งบจั ง หวั ด งบบู ร ณาการ เป็ น ต้ น (ไม่ นั บ รวม
งบประมำณแผ่นดิน) อาทิ โครงการด้านการพัฒนาสังคมจากแหล่งทุนภายนอก, รายได้จากการบริการ
วิชาการ, รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้จากคลังความรู้พร้อมใช้
เป็นต้น โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้
(1) หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น (ผูส้ ูงอายุ / กลุ่มวัยทางาน / ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0)
(2) การบริการวิชาการวิชาชีพ
(3) รายได้จากส่วนงานวิชาการภายใน
ข้อมูลที่ต้องรำยงำน :
1. ระบุจานวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ กองคลัง
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ตัวชี้วัดที่ 7.8 รำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรแปลงสินทรัพย์
หน่วยนับ : ล้านบาท
ช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คำอธิบำย :
รำยได้ จำกกำรบริห ำรทรั พย์สิ น หมายถึง ทรัพย์สินของมหาวิท ยาลัย ที่เ ป็ นสั ง หาริม ทรั พ ย์
อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในทรัพย์สินและความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย และมีแผนการแสวงหารายได้จากทรัพย์สิน
ที่ มี อ ยู่ เช่ น รายได้ ที่ ม าจากแหล่ ง ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น รายได้ จ ากการบริ ห าร
กองทุน ทรัพย์สินทางกายภาพต่างๆ การให้เช่า และการลงทุนทางพาณิชย์ ซึ่งเป็นเงินรายได้ที่เกิดจากการ
บริหารจัดการโดยสานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
ข้อมูลที่ต้องรำยงำน :
1. ข้อมูลจานวนเงินรายได้ที่ได้รับจากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
2. ข้อมูลจานวนเงินรายได้ที่ได้รับจากการบริหารสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
3. ข้อมูลจานวนเงินรายได้ที่ได้รับจากจากแหล่งทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ สานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
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ตัวชี้วัดที่ 7.9 จำนวนรำยได้จำกกำรบริจำค
หน่วยนับ : บาท
ช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คำอธิบำย :
เงินบริจาค หมายถึง เงินซึ่งมีผู้มอบให้มหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ใช้จ่ายในกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยนั้น หรือเป็นเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้มอบให้เพื่อหาดอกผลใช้จ่ายในกิจการของ
มหาวิทยาลัย โดยนับรำยได้จำกกำรบริจำคจำกนักศึกษำเก่ำ (รวมทั้งชมรม/สมำคมจำกส่วนงำน)
และบุคคลทั่วไปภำยนอก
ข้อมูลที่ต้องรำยงำน :
1. ระบุจานวนเงินบริจาคจากนักศึกษาเก่า
2. ระบุจานวนเงินบริจาคอื่นๆ (นอกเหนือจากนักศึกษาเก่า)
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย
Data Owner คือ สานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ
ตัวชี้วัดที่ 8.1 ผลประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดาเนินการที่เป็นเลิศ
(EdPEx200)
หน่วยนับ : คะแนน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
คาอธิบาย :
ก. ระดับมหาวิทยาลัย
1. ผ่านการประเมิน EdPEx200 โดยได้ค่าคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 275 คะแนน ในปีการศึกษา 2560
2. ผ่านการประเมิน EdPEx300 โดยได้ค่าคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 350 คะแนน ในปีการศึกษา 2563
ข. ระดับส่วนงาน
เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ ส่ ว นงานน าเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ การด าเนิ น การที่ เ ป็ น เลิ ศ ไปใช้ ใ น
การประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. ทุกส่วนงานวิชาการด้านการเรียนการสอนเสนอเข้ารับการประเมิน EdPEx200 โดยทุกปีจะต้อง
มีสว่ นงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ผ่านการประเมิน EdPEx200
2. ส่วนงานที่ผ่านการประเมิน EdPEx200 แล้วจะต้องผ่านการประเมิน EdPEx300 ในรอบ 3 ปี
ถัดไป
3. ส่วนงานที่ผ่านการประเมิน EdPEx300 แล้วจะต้องผ่านการประเมิน EdPEx600 ในรอบ 3 ปี
ถัดไป
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 และผลการประเมิน EdPEx จาก สกอ.
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย
Data Owner คือ ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร
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ตัวชี้วัดที่ 8.2 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ต่องบประมาณทั้งหมดของส่วนงาน
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย
งบยุ ท ธศาสตร์ต่องบประมาณทั้ ง หมด หมายถึงจานวนงบประมาณที่ม หาวิท ยาลัย และ
ส่วนงาน จัดสรรเป็นงบยุทธศาสตร์เปรียบเทียบกับงบประมาณที่จัดสรรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย / ของ
ส่ ว นงาน ทั้ ง งบประมาณแผ่ น ดิ น และงบประมาณเงิ น รายได้ ข องแต่ ล ะปี ง บประมาณ เพื่ อ ให้ เ ห็ น ว่ า
มหาวิทยาลัย/ ส่วนงาน ได้จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาฯ
ระยะที่ 12 ของมหาวิทยาลัย
งบยุทธศาสตร์ครอบคลุม ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก : ล้านนาสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามพันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะ
การเป็นพลเมืองโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามพันธกิจ : วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตามพันธกิจ : บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : แสวงหารายได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลค่าใช้จา่ ยงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์
2. ข้อมูลจานวนงบประมาณทั้งหมดของส่วนงาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ กองแผนงาน
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ตัวชี้วัดที่ 8.3 สัมฤทธิผลของการปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยนับ : ระดับคะแนน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบายตัวชี้วัด :
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ การพัฒนาระบบสรรหาบุคลากร
ที่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน สามารถแข่งขันได้ การสร้างสภาพแวดล้อม ของการบริหารงานบุคคล
ในการท างานที่ เ หมาะสมให้ กั บ บุ ค ลากร ได้ แ ก่ สวั ส ดิ ก าร ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ค่ า ตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ จะช่วยให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น ตลอดจนการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน เป็นการสร้างความผูกพัน ให้กับบุคลากร โดยมีความสอดคล้องกับพันธกิจ กลยุทธ์ด้าน
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการวัดผล จาแนกเป็น 3 ระบบงาน ดังนี้ การวางแผน
กลยุทธ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล(HRS) การบริหารทรัพยากรบุคคล(HRM) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(HRD)
แนวทางการดาเนินงาน :
ขั้นตอนที่ 1. มีการสารวจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรค์
ผลงานที่โดดเด่น
ขั้นตอนที่ 2 มีการจัดทา แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนที่ 3 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารงานบุคคล ได้แก่
การบันทึก ข้อมูลผู้ได้รับรางวัล ในระดับต่าง ๆ การบันทึกข้ อมูลการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรตามสมรรถนะ
ขั้ น ตอนที่ 4 มี ก ารถ่ า ยทอด กระบวนการ วิ ธี ก าร การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มในการท างาน
ให้ทุกส่วนงานได้รับทราบและบริหารส่วนงานไปในทิศทางเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 5 มีการดาเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนที่ 6 มีระดับการประเมินผลตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
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เกณฑ์การประเมินผลตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล :
หัวข้อ
1. อัตราว่างใหม่สายวิชาการ รอบรรจุ (HRS)
2. อัตราที่เปิดรับสมัครและส่วนงานขอยกเว้นคุณสมบัติ (HRM1)
3. ระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ในระดับดีมาก (HRM2)
4. จานวนบุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึน้ (HRM3)
5. จานวนบุคลากรได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ
6. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
7. จานวนบุคลากรที่ได้รับจัดสรรทุน
8. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะที่เหมาะสม (IDP)

น้าหนัก
(คะแนน)
10
10
20
20
10
10
10
10

ลาดับ
1
2
3
4
5

คะแนน
1
2
3
4
5

ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย

รายการเกณฑ์การให้คะแนน
น้อยกว่า 50 คะแนน
ระหว่าง 50 – 59 คะแนน
ระหว่าง 60 – 69 คะแนน
ระหว่าง 70 – 79 คะแนน
มากกว่า 80 คะแนน

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. อัตราว่างใหม่ รอบรรจุ (HRS)
2. อัตราที่เปิดรับสมัครและส่วนงานขอยกเว้นคุณสมบัติ (HRM1)
3. ระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ในระดับดีมาก (HRM2)
4. จานวนบุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึน้ (HRM3)
5. จานวนบุคลากรได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ
6. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
7. จานวนบุคลากรที่ได้รับจัดสรรทุน
8. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะที่เหมาะสม (IDP)
โดยข้อมูลดังกล่าว กองบริหารงานบุคคลจะสรุปจากระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU-HR ซึ่งผูบ้ ริหารส่วนงานจะเป็นผู้รับรองข้อมูล
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ กองบริหารงานบุคคล
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คำอธิบำยเพิ่มเติมตัวชี้วดั ที่ 8.3 สัมฤทธิผลของกำรปฏิรปู ระบบกำรบริหำรงำนบุคคล
1. อัตรำว่ำงใหม่รอบรรจุ (HRS) : พิจารณาความสามารถของส่วนงานในการสรรหาบุคคลากรเข้าทางานตาม
กรอบ
โดยพิจารณาจาก กรอบอัตราสายวิชาการ และสายปฏิบัตกิ ารที่วา่ งอยู่และได้ดาเนินการเปิดใช้กรอบแล้ว
สูตรการคานวณ:
อัตราว่างที่ดาเนินการเปิดใช้กรอบ
ความสามารถในการสรรหา(ตามกรอบ) =
𝑥 100
อัตราว่างทั้งหมดของส่วนงาน
เช่น กรอบอัตราว่าง 5 ตาแหน่ง อยูร่ ะหว่างดาเนินการ (ประกาศรับสมัคร, อยู่ระหว่างสอบ/สัมภาษณ์)
3 ตาแหน่ง คิดค่าคะแนน เท่ากับ (3/5)*100 = 60%
การคิดคะแนนค่าน้าหนัก:
คะแนน = ความสามารถในการสรรหา(ตามกรอบ)𝑥 %ค่าน้าหนักตัวชีว้ ัด
เช่น ค่าคะแนน 60 * 10% = 6 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10)
2. อัตรำที่เปิดรับสมัครและส่วนงำนขอยกเว้นคุณสมบัติ (HRM1) : พิจารณาความสามารถของส่วนงานในการ
สรรหาบุคคลากรเข้าทางานทันตามเวลา โดยพิจารณาจากสัดส่วนอัตราที่เปิดรับสมัครและส่วนงานไม่ขอยกเว้น
คุณสมบัตหิ รือไม่ขยายระยะเวลาการรับสมัคร จากอัตราที่เปิดรับทั้งหมด
สูตรการคานวณ:
ความสามารถในการสรรหา(ตามเวลา)
อัตราไม่ขอยกเว้นคุณสมบัตหิ รือไม่ขยายระยะเวลาการรับสมัคร
=
𝑥 100
อัตราที่เปิดรับทั้งหมดของส่วนงาน
เช่น กรอบอัตราอยู่ระหว่างดาเนินการ (ประกาศรับสมัคร, อยู่ระหว่างสอบ/สัมภาษณ์) 3 ตาแหน่ง มีการขยาย
ระยะเวลาการรั บสมั ค ร 1 ต าแหน่ ง และ ไม่ข อยกเว้น คุ ณ สมบั ติห รื อ ไม่ข ยายระยะเวลาการรั บสมั ค ร
2 ตาแหน่ง คิดค่าคะแนน เท่ากับ (2/3)*100 = 66.67 %
การคิดคะแนนค่าน้าหนัก:
คะแนน = ความสามารถในการสรรหา(ตามเวลา)𝑥 %ค่าน้าหนักตัวชีว้ ัด
เช่น ค่าคะแนน 66.67 * 10% = 6.67 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10)
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3. ระดับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรอยู่ในระดับดีมำกขึ้นไป (HRM2): พิจารณาจากผลการ
ประเมินรอบเดือนมิถุนายน (ครั้งที่ 2, รอบ 9 เดือน) ของบุคลากรทั้งหมดของส่วนงาน (นับรวมพนักงานส่วนงาน)
โดยคิดสัดส่วนจานวนผู้ได้รับการประเมินในระดับดีมากขึน้ ไป ต่อ บุคลากรทั้งหมดของส่วนงาน
สูตรการคานวณ:
ระดับการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
จานวนบุคลากรที่ได้รับการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป
𝑥 100
=
จานวนบุคลากรที่ประเมินทั้งหมด
เช่น บุคลากรที่ได้รับการประเมินในระดับดีมาก 20 คน จากบุคลากรทั้งหมดของส่วนงาน 100 คน คิดค่าคะแนน
เท่ากับ (20/100)*100 = 20 %
การคิดคะแนนค่าน้าหนัก:
คะแนน = ระดับการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากร 𝑥 %ค่าน้าหนักตัวชี้วัด
เช่น ค่าคะแนน 20 * 20% = 4 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20)
4. จำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร และ/หรือ สำยปฏิบัตกิ ำรเข้ำสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (HRM3): พิจารณาจากจานวน
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ที่ได้รับการเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น ต่อจานวนบุคลากรที่ย่ืนผลงานเพื่อขอ
ตาแหน่งที่สูงขึ้น (นับสะสม)
วิธีคานวณร้อยละของผู้ที่ได้เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น
(1)
(2)
ปี
คงเหลือสะสม
จานวนที่ยื่นขอ
จากปีที่ผ่านมา พิจารณาภายในปี
2558
0
10
2559
5
3
2560
4
5

(1)+(2)= (3)
รวมจานวน
รายการยื่นคงค้าง
10
8
9

(4)
จานวนที่ผ่าน
การพิจารณา
5
4
6

((4)/(3))*100
วิธีการคิดค่าคะแนน
(5/10)*100 = 50%
(4/8)*100 = 50%
(6/9)*100 = 66.67%

การคิดคะแนนค่าน้าหนัก:
คะแนน = ร้อยละของผู้ที่ได้เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น 𝑥 %ค่าน้าหนักตัวชี้วัด
เช่น ค่าคะแนน 50 * 20% = 10 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20)
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5. จำนวนบุคลำกรได้รับรำงวัลในระดับต่ำง ๆ : พิจารณาจากจานวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลในระดับส่วนงานขึน้ ไป
โดยที่ตอ้ งเป็นรางวัลที่มีการประกาศหลักเกณฑ์ชัดเจน, มีการจัดทาโครงการ/ กิจกรรมทั่วทั้งส่วนงาน และได้รับการ
ยอมรับ ต่อจานวนบุคลากรทั้งหมด
กำรกำหนดค่ำเป้ำหมำย
ค่าเป้าหมายรายปี
ตัวชีว้ ัด
2560 2561 2562 2563 2564
จานวนบุคลากรได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ
5%
5%
5%
5%
5%
จากค่าเป้าหมายส่วนงานมีบุคลากรทั้งหมด 100 คน ดังนัน้ เป้าหมายส่วนงานต้องมีบุคลากรได้รับรางวัล
ปี 2560 เท่ากับ (100*5%) = 5 คน
สูตรการคานวณ:
ร้อยละบุคลากรที่ได้รับรางวัล =

จานวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับส่วนงานขึ้นไป
𝑥 100
จานวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลตามเป้าหมาย

เช่น จานวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับส่วนงานขึ้นไป 2 คน จากจานวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลตามเป้าหมาย
จานวน 5 คน คิดค่าคะแนน เท่ากับ (2/5)*100 = 40 %
การคิดคะแนนค่าน้าหนัก:
คะแนน = ร้อยละบุคลากรที่ได้รับรางวัล 𝑥 %ค่าน้าหนักตัวชีว้ ัด
เช่น ค่าคะแนน 40 * 10% = 4 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10)
6. จำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะ : พิจารณาจากจานวนบุคลากรในส่วนงานที่ได้เข้ารับการอบรมพัฒนา
ทักษะ ที่ ต่อจานวนบุคลากรทั้งหมด โดย กำรพัฒนำทักความรู้และทักษะ เป็นการพัฒนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของแต่ละบุคคล รวมถึงการได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ที่เป็นสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทางการบริหาร
สูตรการคานวณ:
ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ =

จานวนบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะ
𝑥 100
จานวนบุคลากรทั้งหมดของส่วนงาน

เช่น บุคลากรที่เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะ 85 คน จากบุคลากรทั้งหมดของส่วนงาน 100 คน คิดค่าคะแนน
เท่ากับ (85/100)*100 = 85 %
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การคิดคะแนนค่าน้าหนัก:
คะแนน = ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ 𝑥 %ค่าน้าหนักตัวชีว้ ัด
เช่น ค่าคะแนน 85 * 10% = 8.5 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10)
7. จำนวนบุคลำกรที่ได้รับจัดสรรทุน : พิจารณาจากจานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ ที่ได้รับ
การสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ ทุนการศึกษาสาหรับบุคลากรเพื่อพัฒนาทาง
ความรู้, ทุนเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท – เอก ณ ต่างประเทศ ในโครงการอาจารย์ช้างเผือก, ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือทุนประเภทอื่นๆ (นับตามปีที่ได้รับทุน) ต่อ จานวน
บุคลากรทั้งหมด
กำรกำหนดค่ำเป้ำหมำย
ค่าเป้าหมายรายปี
ตัวชีว้ ัด
2560 2561 2562 2563 2564
จานวนบุคลากรที่ได้รับจัดสรรทุน
3%
3%
4%
5%
5%
จากค่าเป้าหมายส่วนงานมีบุคลากรทั้งหมด 100 คน ดังนัน้ เป้าหมายจานวนทุนที่สว่ นงานต้องจัดสรรใน
ปี 2560 เท่ากับ (100*3%) = 3 คน
สูตรการคานวณ:
ร้อยละบุคลากรที่ได้รับจัดสรรทุน =

จานวนบุคลากรที่ได้รับทุนจากส่วนงาน
𝑥 100
จานวนบุคลากรที่ต้องได้รับทุนตามเป้าหมาย

เช่น บุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษา จานวน 2 คน จากบุคลากรที่ต้องได้รับทุนตามเป้าหมาย 3 คน คิดค่าคะแนน
เท่ากับ (2/3)*100 = 66.67%
การคิดคะแนนค่าน้าหนัก
คะแนน = ร้อยละบุคลากรที่ได้รับจัดสรรทุน𝑥 %ค่าน้าหนักตัวชีว้ ัด
ดังนัน้ ค่าคะแนน เท่ากับ (66.67*10%) = 6.67 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10)
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8. จำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมสมรรถนะที่เหมำะสม (IDP) : ผลการประเมินสมรรถนะและการ
วิเคราะห์แผนพัฒนารายบุคคลตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยพิจารณาจากจานวนบุคลากรที่ได้รับการประเมินต่า
กว่าเกณฑ์และได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะที่เหมาะสมจนได้คะแนนประเมินที่สูงขึ้น ต่อจานวนบุคลากรที่ต้อง
พัฒนาทัง้ หมด
กำรกำหนดค่ำเป้ำหมำย
เป้าหมายรายปี
ตัวชี้วัด
2560 2561 2562 2563 2564
จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม
80% 80% 85% 85% 90%
สมรรถนะที่เหมาะสม (IDP)
จากผลการประเมินสมรรถนะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ส่วนงานมีบุคลากรที่ได้รับการประเมินต่ากว่า
เกณฑ์ จานวน 10 คน ผ่านเกณฑ์ 90 คน จากบุคลากรทั้งหมด 100 คน ดังนัน้ เป้าหมายจานวนบุคลากรที่มีผล
การประเมินต่ากว่าเกณฑ์ ที่ส่วนงานต้องพัฒนาในปี 2560 เท่ากับ (10*80%) = 8 คน
สูตรการคานวณ:
ร้อยละบุคลากรที่ได้รับรับการพัฒนาตามสมรรถนะที่เหมาะสม
จานวนบุคลากรกลุม่ ที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่ได้รับคะแนนประเมินสูงขึน้
𝑥 100
=
จานวนบุคลากรกลุ่มที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่สว่ นงานต้องพัฒนาตามเป้าหมาย
เช่น บุคลากรกลุ่มที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่ได้รับคะแนนประเมินสูงขึน้ จานวน 5 คน จากบุคลากรทัง้ หมดที่ต้องพัฒนา
ตามเป้าหมาย 8 คน คิดค่าคะแนน เท่ากับ (5/8)*100 = 62.5 %
การคิดคะแนนค่าน้าหนัก
คะแนน = ร้อยละบุคลากรที่ได้รับรับการพัฒนาตามสมรรถนะที่เหมาะสม 𝑥 %ค่าน้าหนักตัวชีว้ ัด
ดังนัน้ ค่าคะแนน เท่ากับ (62.5* 10%) = 6.25 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10)
หมายเหตุ: ส่วนงานสามารถตรวจสอบสรุปการประเมินสมรรถนะ บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จากลิ้งค์ :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1drIS2apHFNuwtusW7VRy0idSqjdGBxdJPnQuSd-Iq2E/edit#gid=0

115
ตัวชี้วัดที่ 8.4 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบถึง ความผูกพันต่อองค์กร ความจงรักภักดีที่จะคงอยู่ ความภาคภูมิใจ
และเป็นส่วนหนึ่งในมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท เพื่อ ความก้าวหน้าและผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้สร้างเสริมให้บุคลากรมีความรักความผูกพันต่อองค์กรต่อไป
แนวทางการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 มีการสารวจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม ที่ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพัน
ต่อองค์กร
ขั้นตอนที่ 2 มีการจัดทา แผนดาเนินการเกี่ยวกับโครงการ Happy University
ขั้นตอนที่ 3 มีการถ่ายทอด กระบวนการ วิธีการ การสร้างสภาพแวดล้อมในการทางาน
ให้ทุกส่วนงานได้รับทราบและบริหารส่วนงานไปในทิศทางเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 4 มีการดาเนินการตามโครงการ Happy University มีการสารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี ่อองค์กร
ขั้นตอนที่ 5. มีคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ่ องค์กร อยู่ในระดับสูง
เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ
หัวข้อ

น้าหนัก

1. ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มตี ่อองค์กรทีอ่ ยู่ในระดับสูง

50

2. ร้อยละความสุขของบุคลากรที่มตี ่อองค์กรที่อยู่ในระดับสูง

50

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ผลคะแนนความผูกพันของบุคลากรที่มตี ่องานที่ตนเองรับผิดชอบ
2. ผลคะแนนความผูกพันของบุคลากรที่มตี ่อองค์กร
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ กองบริหารงานบุคคล
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ตัวชี้วัดที่ 8.5 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงโครงสร้าง Digital Infrastructure
หน่วยนับ : ร้อยละความสาเร็จ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
มหาวิ ท ยาลั ย มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ที่ ห ลั ก ของ
มหาวิ ท ยาลั ย และมี ร ะบบเครื อ ข่า ยที่มี ค วามพร้อ มสนับ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอน การวิ จั ย และ
การอยู่อาศัยของบุค ลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างมีเสถียรภาพ โดยมีวิธีการ
คานวณเพื่อวัดระดับความสาเร็จตามเกณฑ์คะแนน ดังนี้
1. เสถียรสภาพของการให้บริการระบบเครือข่าย
เสถียรภาพของการให้บริการระบบเครือข่าย
เวลาที่ระบบเครือข่ายให้บริการได้เป็นปกติ (Uptime)
(ไม่รวมระยะเวลาในการบารุงรักษาระบบ ตามแผน โดยมีการประกาศล่วงหน้า)
=
𝑥100
เวลาที่ให้บริการเครื่องแม่ขา่ ยใน 1 ปี
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ที่อยู่ในระดับมากมากที่สุด
ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริการระบบเครือข่าย
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการระบบเครือข่ายที่ตอบแบบสารวจ ที่อยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด
=
𝑥 100
จานวนผูร้ ับบริการระบบเครือข่ายที่ตอบแบบสารวจ
เกณฑ์การประเมินร้อยละความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
1. เสถียรสภาพของการให้บริการระบบเครือข่าย
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
ที่อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด

น้าหนัก
50
50

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลเสถียรสภาพของการให้บริการระบบเครือข่าย
2. ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริการระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ที่อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตัวชี้วัดที่ 8.6 ระดับความสาเร็จในการ พัฒนาระบบ CMU-MIS เพื่อบริหารงานในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.6.1 ระดับคุณภาพข้อมูลระบบ CMU-MIS
หน่วยนับ : ระดับ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ระดั บ คุ ณ ภาพข้ อ มู ล หมายถึ ง คุ ณ ภาพข้ อ มู ล ในระบบ CMU-MIS ซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ความส าเร็ จ
ของการบูรณาการการบริหารจัด การข้อมูลระบบ CMU-MIS กั บ กระบวนการทางานประจา หมายถึง
ส่วนงานได้ประยุกต์ใช้ระบบ CMU-MIS หรือระบบอื่นใดที่มหาวิทยาลัยกาหนดเป็นระบบหลักในการทางาน
ที่ เ ชื่ อ มโยงมายั ง ระบบ CMU-MIS เช่ น ระบบงานทะเบี ย น ระบบบั ญ ชี ก ารเงิ น และพั ส ดุ (FIS) เป็ น ต้ น
เป็นเครื่องมือสาหรับกระบวนการทางานประจา ตามพันธกิจและภารกิจของแต่ละส่วนงาน ซึ่งส่วนงาน
ต้ อ งแสดงผลการด าเนิ น การน าระบบ CMU-MIS สนั บ สนุ น กระบวนงานประจ า เพื่ อ ลดระยะเวลา
ลดขั้นตอน เพิ่มประสิท ธิภาพการท างาน และท าให้ข้อมูลในระบบ CMU-MIS มีความทันสมัย ถู ก ต้อง
ครบถ้ ว นสมบู ร ณ์อ ยู่ เ สมอ และมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ สามารถใช้ ใ นการบริห ารจั ด การ เพื่ อ การตั ด สิ นใจ
ในขั้นตอนต่างๆ ทั้งในระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัยได้ เช่น การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ร ะยะสั้น/
ระยะยาว การจัดทางบประมาณแผ่นดิน/งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย การจัดทาแผนอัตรากาลัง
การจัด ท ารายงานประจ าปี การติด ตามและการประเมิ น ผลต่ างๆ การท าสารสนเทศเชิ งยุ ท ธศาสตร์
เพื่ อ ผู้ บ ริ ห าร และการใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล รายงานให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) และ
ส านั ก งบประมาณได้ เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยั ง สนั บ สนุ น การก้ า วเป็ น Digital University ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย
รายการข้อมูล คือ จานวนข้อมูลที่จัดเก็บตามจานวนข้อมูลทั้งหมดที่มี เช่น ข้อมูลรายชื่ออาจารย์
ครบทุกคนจากทั้งมหาวิทยาลัย
ความสมบูรณ์ของข้อมูล คือ ในแต่ละรายการข้อมูลมีความสมบูรณ์ทุกส่วนที่ควรจัดเก็บและ
จาเป็น
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ในการนี้ รายงานผลของส่วนงานสาหรับตัวชีว้ ัดนี้การใช้ระบบ CMU-MIS ขึน้ อยู่กับพันธกิจและภารกิจ
ของส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลต่างๆ ดังตารางดังนี้
(1) คณะ/วิทยาลัยศิลปะ (2) บัณฑิตวิทยาลัย/
(3) สถาบันวิจัย
(4) สถาบัน/สานัก/ศูนย์
ฯ
วิทยาลัยนานาชาติ
1. ด้านบุคลากร
1. ด้านหลักสูตร
1. ด้านบุคลากร
1. ด้านวิจัย (หากมี)
2. ด้านวิจัย
2. ด้านบุคลากร
2. ด้านวิจัย
2. ด้านบุคลากร
3. ด้านวิเทศสัมพันธ์
3. ด้ า น วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ์ 3. ด้านวิเทศสัมพันธ์ 3. ด้านวิเทศสัมพันธ์
4. ด้านอาคารสถานที่
(หากมี)
4. ด้านอาคารสถานที่
(หากมี)
5. ด้านกิจกรรมนักศึกษา 4. ด้านอาคารสถานที่
5. ด้านการวางแผน
4. ด้านอาคารสถานที่
6. ด้านการวางแผน
5. ด้านกิจกรรมนักศึกษา
5. ด้านการวางแผน
(หากมี)
6. ด้านการวางแผน
พิจารณาจาก 2 ส่วน คือ
1. การนาระบบ CMU-MIS บูรณาการเข้ากั บงานประจาของแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท าให้ข้อมูล
ในระบบ CMU-MIS มีคุณภาพ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2. ผลการประเมินคุณภาพของข้อมูลในระบบ CMU-MIS ในเรื่องความถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วน และ
น่าเชื่อถือได้ของข้อมูลของหน่วยงานกลางที่ดูแลข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลในการตรวจสอบระยะเวลา
การประเมินให้เป็นไปตามหน่วยงานกลางที่ดูแลฐานข้อมูลเป็นผูก้ าหนด
หน่วยงานกลางดูแลข้อมูล ประเมินผลข้อมูลของส่วนงานนั้น ๆ ได้แก่
ระบบงาน
หน่วยงานกลางดูแลข้อมูล
1. บุคลากร
กองบริหารงานบุคคล
2. วิจัย
ศูนย์บริหารงานวิจัย
3. วิเทศสัมพันธ์
กองวิเทศสัมพันธ์
4. อาคารสถานที่
กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
5. กิจกรรมนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
6. หลักสูตรระดับปริญญาตรี และภาวะการมีงานทาของ สานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บัณฑิต
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
8. การวางแผน
กองแผนงาน
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หากส่ ว นงานมี ปั ญ หาอุ ป สรรคในการด าเนิ น งานหรื อ มี ข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง
ฐานข้อมูลด้านต่างๆ ในระบบ CMU-MIS ให้มีความทันสมัย ครบถ้วน แม่นยา ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ส่วน
งานสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกลางผู้ดูแลฐานข้อมูลได้โดยตรง หรื อแสดงไว้ในส่วนของ
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการรายงานผลตัวชี้วัดได้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือกัน
พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง ระบบให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทั้ ง ระดั บ ส่ ว นงานและระดั บ
มหาวิทยาลัยมากที่สุด
ดังนั้น การประเมินผลการบูรณาการ CMU-MIS โดยการประเมินความถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วน
และมีความน่าเชื่อถือจากหน่วยงานกลาง คือ การดูแลฐานข้อมูลตามเกณฑ์และระบบการประเมิน
การคานวณคะแนน :
ระดับคะแนน
ผลการประเมินโดยหน่วยงานกลาง
1
ผลประเมินรับรองคุณภาพของข้อมูลของส่วนงานในฐานข้อมูล CMU-MIS อยู่ในระดับ 1
จากผูด้ ูแลฐานข้อมูลแต่ละฐาน
2
ผลประเมินรับรองคุณภาพของข้อมูลของส่วนงานในฐานข้อมูล CMU-MIS อยู่ในระดับ 2
จากผูด้ ูแลฐานข้อมูลแต่ละฐาน
3
ผลประเมินรับรองคุณภาพของข้อมูลของส่วนงานในฐานข้อมูล CMU-MIS อยู่ในระดับ 3
จากผูด้ ูแลฐานข้อมูลแต่ละฐาน
4
ผลประเมินรับรองคุณภาพของข้อมูลของส่วนงานในฐานข้อมูล CMU-MIS อยู่ในระดับ 4
จากผูด้ ูแลฐานข้อมูลแต่ละฐาน
5
ผลประเมินรับรองคุณภาพของข้อมูลของส่วนงานในฐานข้อมูล CMU-MIS อยู่ในระดับ 5
จากผูด้ ูแลฐานข้อมูลแต่ละฐาน
การกาหนดน้าหนักเพื่อคานวณคะแนนค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก เป็นดังนี้
ฐานข้อมูล
น้าหนัก (Wi)
1. ด้านหลักสูตร
1.0
2. ด้านบุคลากร
1.0
3. ด้านวิจัย
1.0
4. ด้านวิเทศสัมพันธ์
0.5
5. ด้านอาคารสถานที่
0.5
6. ด้านกิจกรรมนักศึกษา
0.5
7. ด้านภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
0.5
8. ด้านการวางแผน
1.0
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สูตรการคานวณ
ผลการประเมิน = ∑(WiPi)
∑Wi
Wi : น้าหนัก
Pi : คะแนนผลการประเมินในฐานข้อมูล i
อนึ่ง เกณฑ์คุณภาพข้อมูลแต่ละฐานที่หน่วยงานกลางใช้สาหรับประเมินข้อมูลแต่ละส่วนงาน ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับการประเมินคุณภาพข้อมูล
1
จานวนข้อมูลไม่ครบรายการ และไม่สมบูรณ์
2
จานวนข้อมูลไม่ครบรายการ แต่ข้อมูลสมบูรณ์ทุกรายการที่อยู่ในระบบ
3
จานวนข้อมูลครบรายการ แต่ไม่สมบูรณ์ทุกรายการ
4
จานวนข้อมูลครบรายการ และสมบูรณ์ทุกรายการแต่ไม่ทันรอบการประเมิน
5
จานวนข้อมูลครบรายการ และสมบูรณ์ทุกรายการและทันเวลารอบการประเมิน
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. รายงานผลการประเมินการดาเนินงานของหน่วยงานกลางในการประเมินผลการดาเนินงานและ
ความถูกต้องของข้อมูลของแต่ละส่วนงาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ หน่วยงานกลางดูแลข้อมูล
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.6.2 ระดับความสาเร็จในการ พัฒนาระบบ CMU-MIS เพื่อบริหารงานในภาพรวม
หน่วยนับ : ระดับ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ความสาเร็จของการบริหารจัดการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระบบ CMU-MIS ให้สามารถ
รองรับการตัดสินใจทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง หมายถึง ส่วนงานที่รับผิดชอบหลักหรือที่เป็นเจ้าของ
ฐานข้อมูลต่างๆ จะต้องมีแผนหรือกรอบแนวทางที่จะบริหารจัดการข้อมูลในระบบ CMU-MIS ให้มคี ุณภาพ
ทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ปลอดภัย และเป็นความลับ โดยการขับเคลื่อนให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการบันทึกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลในระบบอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ รวมทั้งให้สว่ นงานเจ้าของ
ฐานร่ ว มมื อ กั บ ส านั ก บริ ก ารเทคโนโลยี สารสนเทศในการพั ฒ นาและปรับ ปรุ ง ฐานข้ อมู ล ที่รั บ ผิ ดชอบ
ให้ตอบสนองหรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ บริก ารทั้งระดับส่วนงานและระดับ มหาวิทยาลัย
มากที่สุด เพื่อจะให้ข้อมูล ต่างๆ มีคุณภาพ ใช้ประโยชน์ในการรองรับการตัดสินใจทางการบริหารของ
ผูบ้ ริหารทุกระดับได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การเป็น Digital University
ทั้งนี้ สารสนเทศที่ได้ จากระบบฐานข้อมูลต่างๆ ผู้บ ริหารส่วนงาน ผู้บ ริหารมหาวิท ยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา
รวมทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย สามารถใช้ วิ เ คราะห์ ประเมิ น ผลต่ า งๆ ได้ เช่ น การจั ด ท างบประมาณแผ่ น ดิ น /
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย การจัดทาแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย การจัดทาแผนอัตรากาลัง
การจัดทารายงานประจาปี การประกันคุณภาพ การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ การประเมินผลการจัดทา
ค ารั บ รองฯ การท าสารสนเทศเชิ ง บริ ห ารให้ ผู้ บ ริ ห าร และก ารใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล รายงานให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงบประมาณได้ เป็นต้น มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณภาพ
ข้อมูล ความทันสมัย ครบถ้ ว น ถู ก ต้อง และน่าเชื่อถือของฐานข้อมูลด้านต่างๆ ของส่วนงานในระบบ
CMU-MIS ประกอบการพิจารณาให้คะแนนเป็นสาคัญ โดยตัวชี้วัดนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 แบบตามหน่วยงาน
ดังนี้
แบบที่ 1 : สาหรับใช้ประเมินผลหน่วยงานกลางที่เป็นผูร้ ับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการ
ข้อมูลต่างๆ จานวน 11 ด้าน
ในการประเมินคุณภาพข้อมูลในระบบหน่วยงานกลาง ต้องดาเนินการออกแบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบเอง และออกแบบระบบการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลในระบบ CMU-MIS เอง
โดยต้องครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และเชื่อถือได้
ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบคุณภาพข้อมูลในระบบโดยต้องตรวจสอบเป็นรายส่วนงานและทุกรอบเวลา
ดังนี้ (ยกเว้น ข้อมูลนักศึกษา, การเงิน และนักศึกษาเก่า ที่ทาเฉพาะภาพรวม)
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ข้อมูล

หน่วยงานกลาง

1. ด้านหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา)
บัณฑิตวิทยาลัย
2. ด้านหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี)
สานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ด้านบุคลากร
กองบริหารงานบุคคล
4. ด้านวิจัย
ศูนย์บริหารงานวิจัย
5. ด้านวิเทศสัมพันธ์
กองวิเทศสัมพันธ์
6. ด้านกิจกรรมนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
7. ด้านอาคารสถานที่
กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
8. ด้านการวางแผน
กองแผนงาน
ระดับ
คะแนน
1
2
3
4
5

รอบเวลาการ
ตรวจสอบ
รายภาคการศึกษา
รายภาคการศึกษา
รายเดือน
รายเดือน
รายไตรมาศ
รายเดือน
รายภาคการศึกษา
รายเดือน

การบริหารระบบฐานข้อมูลในระบบ CMU-MIS
ส่วนงานที่มีผลการประเมินตามตัวชีว้ ัดที่ 8.6.1 ได้คะแนนระดับ 4 ขึน้ ไป ต่ากว่าร้อยละ 60
ส่วนงานที่มีผลการประเมินตามตัวชีว้ ัดที่ 8.6.1 ได้คะแนนระดับ 4 ขึน้ ไป ร้อยละ 60 – 69
ส่วนงานที่มีผลการประเมินตามตัวชีว้ ัดที่ 8.6.1 ได้คะแนนระดับ 4 ขึน้ ไป ร้อยละ 70 – 79
ส่วนงานที่มีผลการประเมินตามตัวชีว้ ัดที่ 8.6.1 ได้คะแนนระดับ 4 ขึน้ ไป ร้อยละ 80-89
ส่วนงานที่มีผลการประเมินตามตัวชีว้ ัดที่ 8.6.1 ได้คะแนนระดับ 4 ขึน้ ไป ร้อยละ 90-100
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แบบที่ 2 : ใช้ประเมินผล สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะเป็นส่วนงานหลักในการพัฒนา
และปรับปรุงระบบของฐานข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
 กรณี ป ระเมิ น ผลด้ า นการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบของส านั ก บริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มีการคานวณคะแนน ดังนี้
การบริหารระบบฐานข้อมูลในระบบ CMU-MIS (100%)
ระดับ
การดาเนินงานโดยหน่วยงานกลาง
การดาเนินงานโดยสานักบริการเทคโนโลยี
คะแนน
(ถ่วงน้าหนักร้อยละ 70)
สารสนเทศ (ถ่วงน้าหนักร้อยละ 30)
มีผลคะแนนการประเมินจากหน่วยงานกลาง ไม่ มี แ ผนบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ ง Business
1
ที่ดูแลฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน Continuity Plan : BCP ระบบ CMU-MIS
ต่อ CMU-MIS ของปีก่อนหน้า
มีการดาเนินงานตามระดับ 1 และได้นาผล มี แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม ต่ อ เ นื่ อ ง Business
2
การประเมิ น ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นา Continuity Plan : BCP ระบบ CMU-MIS
ระบบ CMU-MIS
มีการดาเนินงานตามระดับ 1, 2 และมีผล มี แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม ต่ อ เ นื่ อ ง Business
3
การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อ Continuity Plan : BCP ระบบ CMU-MIS และมี
การใช้ระบบ CMU-MIS ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ผลการทดสอบ BCP
มีการดาเนินงานตามระดับ 1, 2, 3 และมี มีการดาเนินงานตามระดับ 1 - 3 และนาผล
4
การน าผลการส ารวจความพึ ง พอใช้ ม า การประเมิน BCP มาวิเ คราะห์ป รับ ปรุงแก้ไ ข
พัฒนาระบบอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
เพื่อความมั่นใจ
มีการดาเนินงานตามระดับ 1-4 และ มีผล มีก ารนาผลการดาเนินงานตามระดับ 1 - 4
5
คะแนนการประเมิ น จากส่ ว นงานเจ้ า ของ และทดสอบ BCP รอบ 2 พร้อมผลการประเมิน
ฐานข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผลการด าเนิ น งานต่ อ
CMU-MIS ในสิ้นปีอยู่ในระดับ 4 ขึน้ ไป
หมายเหตุ : สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริการเอง
โดยระดับความพึงพอใจเป็น Rating Scale 1 - 5
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูล/หลักฐานการดาเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ตามเกณฑ์การให้คะแนน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ หน่วยงานกลาง/สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Data Owner คือ หน่วยงานกลาง/สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.6.3 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Business Intelligence : BI)
หน่วยนับ : ระดับ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คาอธิบาย :
Business Intelligence : BI คือ เทคโนโลยีสาหรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึง
ข้ อมู ล รวมถึ งการดู ในหลากหลายมุ มมอง (Multidimensional Model) ของแต่ หน่ วยงาน ซึ่ งช่ วยให้ ผู้ ใช้ งาน
ในองค์กรท าการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น BI Application จะรวบรวมการท างานของระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
แบบสอบถามและสร้างรายงานเพื่อการวิเคราะห์
Business Intelligence คือ ซอฟต์แวร์ (Software) ที่นาข้อมูลที่มีอยู่ เ พื่ อจั ดท ารายงานในรูป แบบ
ต่างๆ โดยทาหน้าที่ในการดึงข้อมูลจาก Database โดยตรงแล้วนาเสนอในรูปแบบของ Report ชนิดต่างๆ
ที่ เ หมาะสมกั บ มุ ม มองในการวิ เ คราะห์ แ ละตรงตามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ง าน การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
จะอยู่ในรูปแบบหลายมิติ (Multidimensional Model) ซึ่งจะทาให้สามารถดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill-down)
ได้
เนื่องจากแนวโน้มระบบ BI ปัจจุบันได้มีแนวโน้มในการขยายตัวเพื่อการใช้งานในการตัดสินใจระดับ
ต่าง ๆ ดังนี้
1. ผู้ใช้งานระดับตัดสินใจสามารถใช้งาน BI ได้
จากเดิมที่ระบบ BI เคยเป็นงานของ Data Expert ซึ่งมาจากสาย IT หรือนักวิเคราะห์ ปัจจุบันแนวโน้ม
ความต้องการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจต่างก็ ต้องใช้งาน BI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในแง่มุมของตัวเอง
กั นแล้ ว ซึ่ งระบบ BI ควรจะเข้ าถึ งได้ อย่ างง่ ายดายผ่ าน Web Browser และเปิ ดให้ ผู้ ใช้ งานระดั บตั ดสิ นใจ
ทาการค้นหาผลการวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ เพื่อนามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้
2. BI ควรสร้าง Analytics ที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างกว้างขวางผู้ใช้งานในองค์กรส่วนใหญ่ควรสามารถทาการวิเคราะห์
ข้อมูล ต่างๆ ได้ด้ว ยตัว เองผ่านระบบ Self Service ตั้งแต่ก ารนาเข้าข้ อมูล , การจาแนกประเภทข้อ มู ล ,
การวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล
3. BI ควรเป็นระบบ Real-time Analytics
ระบบ BI ควรสามารถใช้ งานได้ ใ นแบบ Interactive ได้ โดยผู้ ใช้ งานระดั บตั ดสิ นใจสามารถเลื อก
ปรับเปลี่ยนค่าต่างๆ และข้อมูลมีการอัพเดตได้ในแบบทันที ทาให้ผู้ใช้งานสามารถเฝ้าตรวจสอบข้อมูลอัพเดต
ล่าสุดได้อยู่เสมอ
4. BI ควรมีการประมวลผลข้อมูลจากแหล่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
จากทิศทางของระบบข้อมูลจะเป็น Big Data ที่ทาให้การวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งใหม่ๆ ที่เพิ่มเติมเข้า
มาในระบบทุ กวั นกลายเป็ นเรื่ องธรรมดา ระบบ BI จึ งควรต้ องรองรั บการน าเข้ าข้ อมู ลเพิ่ มเติ มอยู่ เสมอ
ตลอดเวลาได้ด้วยเช่นกัน
5. Mobile BI : ควรเป็นระบบ BI ที่ใช้ได้บนอุปกรณ์พกพาอย่าง Smartphone และ Tablet ได้
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
มีแผนการพัฒนาระบบ BI ที่ครอบคลุมแนวโน้ม BI ทั้ง 5 ข้อ
2
มีการนาเข้าข้อมูลสู่ระบบ BI เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างน้อยครบในด้านนักศึกษา
งบประมาณ บัญชี/การเงิน บุคลากร หลักสูตร และงานวิจัย
3
ผูใ้ ช้งานระดับตัดสินใจทุกคนสามารถใช้งานระบบ BI ได้ตามสิทธิและหน้าที่
4
ผูใ้ ช้งานทุกคนตามระดับ 3 สามารถใช้งานผ่านระบบ Mobile และเป็น Realtime
5
ผูใ้ ช้งานทุกคนตามระดับ 3 สามารถสร้าง Analytics ได้ดว้ ยตนเอง
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลตามเกณฑ์การให้คะแนน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Data Owner คือ สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตัวชี้วัดที่ 8.7 ระดับความสาเร็จในการจัดการความรู้ในส่วนงาน (KM)
หน่วยนับ : ระดับ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
กระบวนการในการจัดการความรู้ การรวบรวมและจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย
การจั ด เก็ บ และการแบ่ ง ปั น ความรู้ การถ่ า ยทอดความรู้ การจั ด หาเครื่ อ งมื อ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือ สร้างกลไกการนาเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป็นส่ว นหนึ่งของงานประจาขององค์ก รโดยสามารถนาเอาผลของการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้เ พื่อนาไปใช้
ในการดาเนินงาน การแก้ปัญหา การสร้างเป็นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้เกิดเป็นประสบการณ์
ใหม่ๆ และนาเอาความรู้หรือประสบการณ์ใหม่กลับมาเป็นความรู้หมุนเวียนต่อไปในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
ความสาเร็จ
1.
มีการระบุความรู้ภายในองค์ก ร การกาหนดกระบวนการและวิธีก ารรวบรวมความรู้
การจัด เก็ บ และการถ่ ายทอดความรู้ มีก ารคัดเลือกเครื่องมือที่จะใช้ มีก ารศึก ษาถึง
ความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในองค์กร รูปแบบของข้อมูลที่จัดเก็บ กาหนดผู้รับผิดชอบ กาหนด
เป้ า หมายของการจั ด การความรู้ มี ก ารด าเนิ น งานในการสร้า งและแสวงหาความรู้
โดยมีแนวทางในการรวบรวมและแสวงหาความรู้ที่มีอยู่ทั้งในรูปของเอกสาร กิจกรรม
รวมถึงความรู้ที่มอี ยู่ในตัวบุคคล
2.
มี ก ารจั ด วางโครงสร้ า งของความรู้ การก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบ และบทบาทหน้ า ที่
มีกลไกการจัดเก็บและรวบรวมความรู้อย่างเป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้
เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มส าหรั บ การเก็ บ ความรู้ อ ย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ การเรี ย กใช้ ง านได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้องในอนาคต
3.
มีก ระบวนการในการเข้ าถึ ง แหล่ งความรู้ที่ไ ด้ ออกแบบและจั ดเก็ บ ภายในหน่ ว ยงาน
ผู้ ใ ช้ ง านสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ความรู้ ที่ ต้ อ งการได้ อ ย่ า งสะดวกและรวดเร็ ว รวมถึ ง
การประมวลและกลั่นกรองความรู้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น การปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน และปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์และเหมาะสม
4.
มีการกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยอาศัยฐานความรู้ที่จัดเก็บและเครื่องมือหรือ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจอยู่ในรูปของเอกสาร
ระบบสารสนเทศ โดยมีกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานขององค์กร
5.
มีการนาเอาผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินงาน การแก้ปัญหา
การสร้างเป็นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้เ กิดเป็นประสบการณ์ใ หม่ๆ และ
น าเอาความรู้ ห รื อ ประสบการณ์ ใ หม่ ก ลั บ มาเป็ น ความรู้ ห มุ น เวี ย นต่ อ ไปในองค์ ก ร
อย่างต่อเนื่อง
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนงาน
1.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในส่วนงาน
1.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรูใ้ นส่วนงาน
2. ความสาเร็จในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. จานวนนวัตกรรมที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในส่วนงาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ กองบริหารงานบุคคล
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ตัวชี้วัดที่ 8.8 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักศึกษาและบุคลากรภายใน
ส่วนงาน
หน่วยนับ : ระดับ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ แ ละเข้ า ใจในภาพลั ก ษณ์ ข องส่ ว นงาน ให้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมายหลั ก และ
กลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียของส่วนงานและสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แนวทางการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตัง้ คณะทางานด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุกระดับส่วนงาน
ขั้นตอนที่ 2 มีการประเมินการรับรู้ภารกิจของส่วนงานที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
“มหาวิทยาลั ย เชียงใหม่ : มหาวิทยาลั ย แห่งความเป็นเลิศ (CMU: University of
Excellence)”
ขั้นตอนที่ 3 การจัดทาแผนการสื่อสารภาพลักษณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ของส่วนงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 กาหนดแผนและแนวทางการดาเนินงานการสื่อสารภาพลักษณ์ของส่วนงาน
3.2 การด าเนิ น งานผลิ ต สื่ อ และใช้ ช่ อ งทางการสื่ อ สาร เพื่ อ สื่ อ สารภาพลั ก ษณ์
ไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียของส่วนงาน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานการรับรู้ภาพลักษณ์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก และ
กลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียของส่วนงาน โดยใช้แบบประเมินจากที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เป้าหมายการดาเนินงาน :
ระดับ
เป้าหมาย
1 ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินงานขั้นตอนที่ 1 - 2
2 ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินงานขั้นตอนที่ 3 – 4
3 กลุ่ ม เป้ า หมายหลั ก (นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรสายวิ ช าการ และพนั ก งานปฏิ บั ติ ง าน)
รับรู้ภาพลักษณ์ของส่วนงานอย่างถูกต้อง ร้อยละ 80
4 กลุ่มเป้าหมายภายนอก (นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับรู้ภาพลักษณ์ของส่วนงานอย่างถูกต้อง ร้อยละ 60
5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินงานตามแผนการสื่อสารภาพลักษณ์ได้บรรลุผล ร้อยละ 80
(ตามจานวนโครงการตามแผนงานทั้งหมด)
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. รายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะทางานด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุกระดับส่วนงานและ
ผลการดาเนินงาน
2. ผลการประเมินการรับรู้ภารกิจของส่วนงานที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3. แผนการดาเนินงานของส่วนงานด้านการสื่อสารภาพลักษณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลักและ
กลุ่มผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียของส่วนงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
4. ผลการดาเนินงานตามแผนฯ
5. ผลการประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ส่วนงานของกลุ่มเป้าหมายหลัก (นักศึกษา บุคลากร)
จากการประเมิน โดยใช้แบบประเมินจากที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6. ผลการประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ส่วนงานของกลุ่มเป้าหมายภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป) โดยใช้แบบประเมินจากที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะการสื่อสารมวลชน, งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง (งานสื่อสารองค์ก ร),
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตัวชี้วัดที่ 8.9 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของบุคลากรและนักศึกษาภายในส่วนงาน
หน่วยนับ : ระดับ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
การรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารที่สาคัญของบุคลากรและนักศึกษาภายในส่วนงาน เป็นการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรและนักศึกษาภายในส่วนงานข้อมูลข่าวสารที่สาคัญ เพื่อนาไปปรับปรุงระบบการสื่อสารไปยัง
บุคลากรและนักศึกษาภายในส่วนงานให้ได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และชัดเจน รวมทั้งเกิดความพึงพอใจ
ต่อการบริการของมหาวิทยาลัย
แนวทางการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตัง้ คณะทางานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกของส่วนงาน
- เอกสารแต่งตัง้ คณะทางานฯ
- หนังสือเชิญประชุม
- รายงานการประชุม
ขั้นตอนที่ 2 มีการกาหนดแผนการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสาร
ขั้นตอนที่ 3 มีการสร้างช่องทางการสื่อสารกับบุคลากร และนักศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 4 มีการใช้ระบบการสื่อสารที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ขั้นตอนที่ 5 มีก ารประเมินผลสั มฤทธิ์ด้านความพึงพอใจและระดับ การรับ รู้ของบุคลากรและ
นักศึกษา โดยใช้แบบประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
รายการเกณฑ์การให้คะแนน
1
ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินงานขั้นตอนที่ 1 - 2
2
ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินงานขั้นตอนที่ 3 – 4
3
ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินงานขั้นตอนที่ 5 และ ความพึงพอใจในช่องทางการรับรู้
ข่าวสารของบุคลากรและนักศึกษาภายในส่วนงาน และระดับการรับรู้ข่าวสารของส่วนงานของ
บุคลากรและนักศึกษา
4
ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินงานขั้นตอนที่ 5 และ ความพึงพอใจในช่องทางการรับรู้
ข่าวสารของบุคลากรและนักศึกษาภายในส่วนงาน และระดับการรับรู้ข่าวสารของส่วนงานของ
บุคลากรและนักศึกษาในเรื่องสาคัญอยู่ในระดับดีมาก มากกว่าร้อยละ 80
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. รายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะทางานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกของส่วนงาน
2. แผนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารของส่วนงาน
3. ผลการดาเนินงานตามแผนฯ
4. ความพึงพอใจในช่องทางการรับรู้ขา่ วสารของบุคลากรและนักศึกษาภายในส่วนงาน
5. ระดับการรับรู้ขา่ วสารของส่วนงานของบุคลากร และนักศึกษาในเรื่องสาคัญ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะการสื่อสารมวลชน, งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง,
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตัวชี้วัดที่ 8.10 การดาเนินการทีเ่ กี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
หน่วยนับ : ระดับคะแนน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
การประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส่วนงานที่ครอบคลุมทุกมิติ
ทั้งในระดับบริหารงานของผู้บริหารส่วนงาน, ระดับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ , ขั้นตอนและกระบวนการ
ดาเนินงานของส่วนงาน, วัฒนธรรมขององค์กร รวมไปถึงผลจากการดาเนินงานของส่วนงานต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยการวัดผล จาแนกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการให้และเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลการดาเนินงานตามภารกิจของส่วนงานที่ดาเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็น การดาเนินงานที่มีความเสี่ยงในการทุจริต
มากกว่าการดาเนินงานด้ านอื่นๆ รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีสว่ นร่วมในกระบวนการดาเนินงานด้านต่างๆ มีสว่ นร่วมในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนได้
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของ
ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่ของส่วนงานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่ตามพันธกิจ และยึดหลักการกระจาย
ผลประโยชน์ที่ถูกต้อง ชอบธรรม และเสมอภาค มีเจตจานงที่แน่วแน่ในการบริหารหน่วยงาน ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อนหน่วยงาน
จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
3. ดั ชนี ความปลอดจากการทุ จริ ต ในการปฏิ บั ติ งาน ( Corruption – Free Index)
ประเมินเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริ ตต่อหน้าที่
หรือผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บ ริหารที่เ ป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย การเรีย กรับ
ผลประโยชน์จากผู้อ่นื
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
ทั ศนคติ ในการปฏิ บั ติ งาน แนวทางปฏิ บั ติ ประจ าหรื อวั ฒนธรรมของหน่ วยงาน ที่ ไม่ ยอมรั บพฤติ กรรม
การทุจริตต่างๆ ในหน่วยงาน จนกระทั่งไม่ทนต่ อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสั งคม (Social
Sanction) รวมไปถึ งกระบวนการของหน่ วยงานที่ จะต้ องปลูกฝังและสร้ างให้เกิดวั ฒนธรรมทางความคิ ด
แยกแยะผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บผลประโยชน์ ส่ วนรวม และกระบวนการของหน่ วยงานที่ มี ก ารก าหนด
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
5. ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการ
ของหน่วยงานและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความสาคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่จะต้องกาหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐาน
นั้นอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ รวมถึงจะต้องให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
ซึ่งถือเป็นลักษณะคุณธรรมที่หน่วยงานจะต้องพึงปฏิบัติต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
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เกณฑ์ในการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส่วนงาน
ดัชนี

คะแนน

แนวทางการดาเนินงาน

1. ความโปร่งใส

20

1.1 ส่วนงานดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเปิดเผย
ข้อมูลแต่ละโครงการให้สาธารณะรับทราบตาม 5 ขั้นตอน ดังนี้
(1) มี ก ารประกาศเผยแพร่ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งแต่ ล ะโครงการ
ล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า ระยะเวลาตามที่ ก ฎหมายของ
แต่ละหน่วยงานกาหนด
(2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/
ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
(3) มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคานวณราคากลางแต่ละโครงการ
(4) มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซือ้
หรือจ้างแต่ละโครงการ
(5) มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสิน
ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
1.2 มีก ารจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ (จานวนเรื่อง
ที่ได้รับการร้องเรียน และได้ดาเนินการอย่างมีระบบ)

2. ความพร้อมรับ
ผิด

10

การแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารงานของผูบ้ ริหารส่วนงาน ต่อ
บุค ลากรของส่ ว นงาน การประกาศเจตนารมณ์ข องผู้บ ริ ห ารต่ อ
บุคลากรส่วนงาน

3. ความปลอดจาก
การทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

20

3.1 มีนโยบาย/ โครงการ/ กิจกรรม ที่เ กี่ย วข้องกั บ การส่งเสริ ม
ให้ ส่ ว นงานมี ค วามปลอดทุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ ง าน เช่ น
การรณรงค์ หรือการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อป้องกันการทุจริต
ต่อหน้าที่
3.2 การประเมินส่วนงานจากการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. วัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร

20

4.1 การสร้ า งวั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต ในหน่ ว ยงาน โดยมี น โยบาย/
โครงการ/ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสุจริต
4.2 ส่ ว นงานมี น โยบาย หรื อ การปรั บ ปรุ ง ขั้น ตอน หรื อ แนวทาง
การปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน

133
5.คุณธรรมการ
ทางานในหน่วยงาน

20

6. การสื่อสาร

10

ส่วนงานมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการทางาน รวมถึง
ความเป็นธรรมในการบริหารงาน การให้บริการแก่นักศึกษา และ
ผู้มารับบริการ เช่น การมีผังขั้นตอนการให้บริการ, การให้บริการ
ตามลาดับก่อนหลัง
ส่ ว นงานมี วิ ธี สื่ อ สารนโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น การ
ด้านองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นที่ตระหนักรู้ทั่วทั้งองค์กร
เช่น การประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ทั่วทั้งส่วนงาน

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. รายงานผลการดาเนินงานและหลักฐานในแต่ละดัชนี
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ กองแผนงาน
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ตัวชี้วัดที่ 8.11 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลง
ต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยนับ : ระดับ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ความสาเร็จของการพัฒนาตามแนวทางการบริหาร พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายของ
ตัว ชี้วั ด ตามแนวทางการบริ หารที่ ผู้บ ริ ห ารส่ว นงานแถลงต่ อสภามหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ โดยส่ว นงาน
สามารถคัดเลือกตัวชี้วัดที่มีความสาคัญ และปรากฏในตัวเลือกตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ มาจัดทาคารับรองการ
ปฏิบัติงาน
ทั้ ง นี้ ขอให้ ส่ ว นงานก าหนดรายละเอี ย ดเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนในแต่ ล ะระดั บ /ข้ อ ของตั ว ชี้ วั ด
ให้ม หาวิท ยาลั ย พิจารณาเพิ่มเติมด้ว ย โดยเป้าหมายต้องสอดคล้องกับ แนวทางการบริหารที่ผู้บริหาร
ส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไว้
ส าหรั บ การประเมิ น ผล “ตั ว ชี้ วั ด ตามแนวทางการบริ ห ารที่ ผู้ บ ริ ห ารส่ ว นงานแถลงต่ อ
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ” มหาวิทยาลัยจะประเมินผลตัวชี้วัด โดยให้ส่วนงานสรุปผลการดาเนินงาน
ในภาพรวมที่ได้พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงและรายละเอียดของการประเมินผลให้มหาวิทยาลัย
ด้วย
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานของส่วนงาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

