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  การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานประจ าปี ถือเป็นกระบวนการหรือกลไกที่

ช่วยสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของส่วนงานในมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ของการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12  

(พ.ศ.2560-2564) มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้ส่วนงานต่างๆ จัดท าค ารับรองการปฏิบัติงาน โดยให้มี

การลงนามอย่างเป็นทางการระหว่างผู้บริหารส่วนงานในฐานะผู้ท าค ารับรองกับท่านอธิการบดีในฐานะ 

ผู้รับค ารับรอง เพื่อร่วมกันด าเนินงานในทางปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งมีการติดตาม

ประเมินผลตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ ในระยะรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน หรือตามความเหมาะสม

ของตัวชี้วัด โดยให้ส่วนงานบันทึกข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงานผ่านทางระบบ CMU-PA (Chiang Mai 

University – Performance Assessment) ที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึน้ 

  การจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ได้ก าหนดเป้าหมายใหค้รอบคลุม

ระยะเวลาของแผนและก าหนดเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

เป็นส าคัญ มีประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ  

ระยะที่ 12 ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ เป็นกลไกการก ากับและติดตามความส าเร็จ  พร้อมนี้ได้จัดท าคู่มือตัวชี้วัด 

เพื่อการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ซึ่งมีการ

ก าหนดช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล ค าอธิบาย และข้อมูลที่ต้องการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน 

และใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน  

  มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานนี ้

จะเป็นแนวทางให้ส่วนงานได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาส่วนงาน

และขับเคลื่อนให้บรรลุตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 

กองแผนงาน ส านักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

วิธีการคิดเกณฑ์ประเมินแบ่งเป็นการบรรลุเป้าหมายของแต่ละตัวชีว้ัดใน 3 ระดับ 
 

ต ่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

 

โดยส่วนงานตั้งค่าเป้าหมายในแตล่ะตัวชี้วัด และวัดผลการด าเนนิงานเปรียบเทียบภาพรวมสรุป

ส่วนงาน เลือกตัวชี้วัดทั้งหมดจ านวนเท่าใดตัว และ สามารถท าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้เท่าใด คิดเป็น

เปอร์เซ็นต์ความส าเร็จรายยุทธศาสตร์ 

 

วธิีการค่านวณผลการประเมินของตัวชี้วัด 

 การประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานมีรูปแบบการพิจารณาผลการประเมินตาม

ลักษณะของตัวชีว้ัดหลายลักษณะ โดยมีรายละเอียดและตัวอย่างการพิจารณา ดังนี ้

 ลักษณะของตัวชี้วัด 

  1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ แนวทางในการประเมินจะมีการก าหนดเป้าหมายที่เหมาะสม   

โดยอาจใช้ผลการด าเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมาของส่วนงานเป็นฐานในการให้คะแนนตัวชี้วัด หรือ 

อาจใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล และเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยตามที่ เห็นสมควร ทั้ งนี ้ 

เกณฑก์ารประเมนิจะเปรียบเทียบผลการด าเนนิงานของสว่นงาน กับเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

 2. ตัวชี้วัดตามขั้นตอนการด่าเนินงาน (Milestone) แนวทางในการประเมินจะก าหนด

ระดับในแต่ละขั้นตอนการด าเนินงาน และให้ส่วนงานก าหนดเป้าหมายตามระดับ โดยการประเมินผล 

จะเป็นไปตามผลการด าเนินงานที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามขั้นตอนนั้นจากขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ส่วนงาน

ตั้งเป้าหมายไว้ 

 ส าหรับตัวชี้วัดที่ได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย (ตัวชี้วัดเพิ่มเติม 8.11) ให้ส่วนงานก าหนด

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ/ข้อของตัวชี้วัด  โดยเป้าหมายต้องสอดคล้องกับ 

แนวทางการบริหารที่ผูบ้ริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหมไ่ว้ 

  3. ตัวชี้วัดที มีตัวชี้วัดย่อยเชิงปริมาณและ/หรือ Milestone รวมกัน (หากมี)  

โดยตัวชี้วัดในลักษณะนี้จะต้องแจกแจงเป็นตัวชี้วัดย่อยหลายตัวชี้วัด แนวทางการประเมินจะมีการก าหนด 

ค่าน้ าหนัก ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ในแต่ละตัวชี้วัดย่อย และก าหนดระดับ หรือ เปอร์เซ็นต์

ความส าเร็จในภาพรวม ให้ส่วนงานพิจารณาตั้งเป้าหมายจากความส าเร็จภาพรวม และวัดประเมินผล

โดยเปรียบเทียบความส าเร็จตามเป้าหมาย  
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 ตัวอย่างวิธีการค่านวณผลการประเมินของตัวชีว้ัดทั้ง 3 ลักษณะ/แบบ   
 

แบบที  1: การประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ตัวอย่าง : ตัวชี้วัดท ี 1.4 จ่านวนนวัตกรรมด้านสิ งแวดล้อมและพลังงาน 

เป้าหมาย :  20 ผลงาน 

ผลการด่าเนนิงาน : 25 ผลงาน 

 

ต ่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

 

 ผลการด าเนนิงานจ านวนนวตักรรมด้านสิง่แวดล้อมและพลงังาน มากกวา่เป้าหมายทีต่ั้งไว้ (20ผลงาน)  

สรุปผลการด าเนินงาน “สูงกว่าเปา้หมาย” 

 

แบบที  2 : การค่านวณผลการประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการด่าเนินงาน (Milestone) 
 

ตัวอย่าง  : ตัวชี้วัดที  8.6.3 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Business Intelligence : BI)            

(ตัวชี้วัดเฉพาะหน่วยงานกลาง) 
 

 

วิธีการใหค้ะแนน 
     

 

 
หน่วยงาน

กลาง ก 

หน่วยงาน

กลาง ข 

หน่วยงาน

กลาง ค 

   

 

    
ผู้ใชง้านทุกคนตามระดับ 3 สามารถสร้าง 

Analytics ได้ด้วยตนเอง 

ระดับ 5 

(ขั้นตอนท่ี 

(1+2+3+4+5) 

   

 

   
ผู้ใชง้านทุกคนตามระดับ 3 สามารถใชง้านผ่าน

ระบบ Mobile และเป็น Realtime 

ระดับ 4 

(ขั้นตอนท่ี 

1+2+3+4) 

   

 

  
ผู้ใชง้านระดับตัดสินใจทุกคนสามารถใชง้านระบบ BI   

ไดต้ามสิทธิและหนา้ท่ี 

ระดับ 3 

(ขั้นตอนท่ี 

1+2+3) 

   

 

 

มกีารน าเข้าข้อมูลสู่ระบบ BI เพื่อใชใ้นการตัดสนิใจอยา่ง

นอ้ยครบในด้านนักศกึษา งบประมาณ  บัญชี/การเงิน 

บุคลากร หลักสูตร และงานวจิัย 

ระดับ 2 

(ขั้นตอนท่ี 

1+2) 

   
 มแีผนการพัฒนาระบบ BI ท่ีครอบคลุมแนวโนม้ BI ท้ัง 5 ข้อ 

ระดับ 1 

(ขั้นตอนท่ี 1)  

ตัวอย่าง 

20 ผลงาน 25 ผลงาน 
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 ส่วนงานตัง้เป้าหมายตามระดบั (Milestone) ที่ทา้ทายและสามารถด าเนินการได้ โดยการประเมินผล 

จะเปรียบเทียบผลการด าเนนิงานตามระดับที่ด าเนินการไดจ้รงิ กับระดับที่ส่วนงานตัง้ไว ้ 

วิธีการใหค้ะแนน ผลการประเมนิ ระดับที ได ้

หน่วยงานกลาง ก สามารถด าเนนิการแลว้เสร็จครบถ้วนในขัน้ตอนท่ี 1 

และ 2 แตด่ าเนนิการไมถ่ึงในขัน้ตอนท่ี 3, 4 และ 5 

2 

หน่วยงานกลาง ข สามารถด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในขั้นตอนท่ี 1     

แต่ขั้นตอนท่ี 2 ไมไ่ด้มีการน าเข้าข้อมูลสู่ระบบ BI เพื่อใช้

ในการตั ดสิ นใจอย่ างน้ อยครบในด้ านนั กศึ กษา 

งบประมาณ บัญชี/การเงิน บุคลากร หลักสูตร และ

งานวิจัย ดังนั้น ในขั้นตอนท่ี 3, 4 และ 5 จึงถือว่ายัง

ไมไ่ด้ด าเนนิการ     

1 

หน่วยงานกลาง ค สามารถด าเนินการแล้วเสร็จในขั้นตอนท่ี 2, 3, 4 

และ 5 แต่ไม่ได้ด าเนนิการในขั้นตอนท่ี 1 

1 

 

หมายเหตุ : 

KPI Owner หมายถึง ส่วนงาน/บุคคล ผูร้ับผดิชอบในการก ากับและขับเคลื่อนตัวชีว้ัด 

Data Owner หมายถึง ส่วนงาน/บุคคล ที่เป็นเจา้ของข้อมูล, เป็นผูเ้ก็บรวบรวมข้อมูลและติดตามข้อมูล 

แบบที  3 : การค่านวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ และ / หรอื Milestone ที มากกว่าหนึ งตัว 

 

 

A B ผลการด่าเนินงาน 

ตัวชี้วัด ค่าน้า่หนัก

ภายในตวัชี้วดั

ย่อย 

C D 

ผลการด่าเนินงาน 

(คะแนนเต็ม 100) 

คะแนนที ได ้

((B/100)*C) 

1 จ านวน...A...... 20 19 3.80 

2 จ านวน...B...... 40 78 31.20 

3 ระดับความ ส าเร็จ...C........ 30 40 12.00 

4 ระดับความ ส าเร็จ...D........ 10 55 5.50 

รวม 100  52.50 
      

 ส่วนงานตั้งเป้าหมายตามระดับคะแนนที่ท้าทายและสามารถด าเนินการได้ โดยการประเมินผลจะ

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามระดับคะแนนรวมหลังจากคิดค่าน้ าหนักที่ด าเนินการได้จริง  

กับระดับคะแนนที่ส่วนงานตั้งไว้ 
 



 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดล้อมที่เกิดจากนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ

พลังงาน  

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อวัดผลกระทบของผลงานวิชาการทีเ่กิดข้ึนต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

หน่วยนับ  : บาท 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย :  

 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากนวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 

หมายถึง การประเมินมูลค่าผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม อันเกิดจาก 

การนํานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ภายนอก

มหาวิทยาลัย ซ่ึงจะวัดผลกระทบที่เกิดข้ึนกับเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม เป็นมูลค่าในหน่วยของ

เงินตรา สะท้อนการประเมิน ผลเสีย ผลประโยชน์ของโครงการ หรือกิจกรรม ทางเศรษฐกิจที่มีต่อบุคคล- 

กลุ่มบุคคล-ส่ิงแวดล้อม (Third party effects)  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ระบุจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจาก

การนํานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. บรรยายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม อันเกิดจาก

การนํานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินท่ีชัดเจน (Indirect Benefit) 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เชิงรุก : นวตักรรมด้านสิ่งแวดลอ้มและพลังงาน  

(Environment and Energy Innovation)
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน   

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อให้ส่วนงานนํานวตักรรมที่เกิดข้ึนภายในส่วนงานไปใช้ประโยชน์จริงและสามารถ

สร้างรายได้หรือช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายของส่วนงานในการดําเนินงาน 

หน่วยนับ  : บาท 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย :   

 เงินรายได้ที่เพ่ิมข้ึนของมหาวิทยาลัย หมายถึง รายรับของมหาวิทยาลัยจากการนํานวัตกรรมหรือ

องค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานไปใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดรายได้ หรืออาจเป็น

การลดค่าใช้จ่ายของส่วนงาน ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับงบบูรณาการตามศักยภาพของส่วนงานในการจัดทํา

ข้อเสนอโครงการเพ่ือของบประมาณ ได้แก่ รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้นวัตกรรม ค่าใช้จ่าย 

ที่ลดลงจากการประหยัดค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการบริหารจัดการขยะหรือการแปลงขยะ

เป็นพลังงานทดแทน เพ่ือใช้หรือจําหน่าย รายได้จากโครงการด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงานจากแหล่งทุน

ภายนอก  

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ข้อมูลรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากนวัตกรรมและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

2. ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากนวัตกรรมและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 จํานวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up) 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ทีเ่กิดมาจากการใช้นวัตกรรมที่เกิดข้ึนภายใน

ส่วนงาน 

หน่วยนับ  : ธุรกิจ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย :  

ธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up) หมายถึง ธุรกิจที่ เ กิดจากการบ่มเพาะองค์ความรู้แก่

ผู้ประกอบการ หรือเกิดจากการต่อยอดนวัตกรรม หรือต่อยอดองค์ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน  

สู่การทําธุรกิจใหม่ โดยไม่ได้พิจารณาถึงมูลค่าของธุรกิจเป็นหลัก 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ข้อมูลจํานวนธุรกิจทีเ่กิดจากการต่อยอดนวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 

2. ข้อมูลชื่อธุรกิจที่เกิดจากการต่อยอดนวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 

3. ข้อมูลชื่อโครงการทีน่ําองค์ความรู้ไปต่อยอดด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดที่ 1.4 จํานวนนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : พิจารณาความสําเร็จจากการนําความรู้ทีไ่ด้รับการบ่มเพาะหรือความรู้จากการวิจัย 

ไปสร้างให้เกิดผลสําเร็จอย่างเปน็รูปธรรม 

หน่วยนับ  : ผลงาน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย :  

 นวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน หมายถึง ส่ิงใหม่ที่เป็นส่ิงประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ

กระบวนการผลิต ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ นําไปใช้ประโยชน์ในด้านส่ิงแวดล้อมและ

พลังงาน ก่อให้เกิดผลิตผลที่เพิ่มข้ึน หรือสามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ช่ือนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

2. ข้อมูลเอกสารรับรองผลงานนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อม

และพลังงาน 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดที่ 1.5 จํานวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (incubatees) 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อเพิ่มจํานวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ หรือการพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพ 

ที่สามารถนําองค์ความรู้ไปใช้ต่อยอดในการประกอบธุรกิจได้ 

หน่วยนับ  : คน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย :  

จํานวนผู้ได้รับการบ่มเพาะธุรกิจ (incubatees) หมายถึง จํานวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือ

บุคคลภายนอก ที่ได้รับการพัฒนาสู่การประกอบธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

หรือผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่มหาวิทยาลัยสร้างข้ึน  

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ข้อมูลชื่อธุรกิจบ่มเพาะที่เกีย่วเนื่องกับส่ิงแวดล้อมและพลังงานของมหาวิทยาลัย 

2. ข้อมูลจํานวนบุคคลที่ได้รบัการบ่มเพาะที่เกี่ยวเนื่องกบัส่ิงแวดล้อมและพลังงานของมหาวิทยาลัย 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดที่ 1.6 จํานวนบทความตีพิมพด้์านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์

และนักวิจัย 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยสร้างผลงานเพ่ือบรรจุอยู่ในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติที่ได้รับการยอมรับอันเป็นการสร้างช่ือเสียงในวงกว้างให้แก่ส่วนงาน และมหาวิทยาลัย 

หน่วยนับ  : ผลงาน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปปีฏิทิน 

คําอธิบาย :  

จํานวนบทความตีพิมพ์ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูล Scopus  

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือ 

การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นท่ีผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง 
วิเคราะห์และตีความข้อมูลเกี่ยวกับด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ตลอดจนการสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
          อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจําทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมถึง

อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างเพื่อการสอนและวิจัยโดยตรงทั้งปีที่ประเมิน (จ้างไม่ต่ํากว่า 9 เดือน) 
นับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงในปีที่ประเมิน ไม่รวมผู้ที่ลาศึกษาต่อ 

นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากร 

ที่มีตําแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/
มหาวิทยาลัย  โดยสามารถนับผลงานวิจัยของบุคลากรท่ีมีตําแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ
เทียบเท่าฯ ได้ และจํานวนให้นับเฉพาะจํานวนบุคลากรที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ฯ เท่านั้น 

          ทั้งน้ี การตีพิมพ์ในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ ซึ่งเม่ือนับการตอบรับ          
ในปีท่ีผ่านมาแล้ว หากตีพิมพ์ในปีที่ประเมินจะนํามาแจงนับซ้ําตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูลไม่ได้ 
(กรณีกองบรรณาธิการวารสารเพียงแค่รับเรื่องไว้ โดยยังไม่มีเอกสารตอบรับ กรณีนี้ยังไม่สามารถนับได้) 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. จํานวนบทความจากผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 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  

โดยนับจากการเผยแพร่ที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด  

ทั้งนี้ หากทําร่วมมากกว่า 1 ส่วนงาน สามารถนับซ้ํากับส่วนงานอื่นได้ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย  
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ตัวชี้วัดที่ 1.7 จํานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus ด้านสิ่งแวดล้อมและ

พลังงาน 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้อาจารย์และนกัวิจัยผลิตผลงานวิจยัทีน่่าเชื่อถือ และมี

การอ้างอิงผลงานวิจยั (Citations) บ่อยครัง้ 

หน่วยนับ  : ผลงาน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปปีฏิทิน 

คําอธิบาย :  

 จํานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus หมายถึง จํานวนบทความวิจัย 

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล คือ ฐานข้อมูล Scopus โดยให้นับเฉพาะที่เป็นบทความวิจัย

เท่านั้น ได้แก่ "Research article", "letter", "review" และ “Case Report” 

  ส่วนงานสามารถนับผลงานของอาจารย์ประจําหรือนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อได้ ทั้งน้ี นักวิจัย 

ให้หมายความรวมถึงบุคลากรท่ีมีตําแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าท่ีวิจัยหรือ

นักวิจัยที่ปฏิบัติงานหรือมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/มหาวิทยาลัยด้วย โดยสามารถนับบทความวิจัยที่ได้รับ

การอ้างอิงฯ ของบุคลากรที่มีตําแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าฯ ได้ 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. จํานวนบทความวิจัยของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ที่ได้รับ 

การอ้างอิงในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล (ฐานข้อมูล Scopus) ตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  

ทั้งนี้ ให้ระบุวันเดือนปีที่ได้รับการอ้างอิงและจํานวนครั้งที่แต่ละบทความวิจัยได้รับการอ้างอิงฯ     
 

หมายเหตุ :  

1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย (หากมี) 

2. ขอให้ส่วนงานแจงนับ /เก็บข้อมูลจํานวนบทความวิจัยที่ ไ ด้รับการอ้างอิงฯ เ พ่ิมด้วย  

โดยให้รายงานผลไว้ด้านท้ายของแต่ละบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงฯ ว่าบทความวิจัยนั้นๆ 

ได้รับการอ้างอิงฯ จํานวนกี่ครั้ง โดยให้รายงานผลไว้ท่ีเอกสารแนบหลักฐานอ้างอิงในระบบ 

CMU-PA 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย   
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ตัวชี้วัดที่ 1.8 จํานวนผลงานทางวิชาการที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์จริง 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อเป็นการสนบัสนนุการผลิตผลงานทางการศึกษาให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้

จริงเปน็รปูธรรม  

หน่วยนับ  : ผลงาน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย :  

 ผลงานทางวิชาการที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์จริง หมายถึง ผลงานการศึกษาวิจัยที่มีการประยุกต์ใช้

หรือพัฒนา โดยมีกระบวนการ หรือข้ันตอนการปรับปรุงการใช้งานให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือ

แก้ปัญหาที่เกิดข้ึน ผลงานดังกล่าวอาจมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในระดับบุคคล อาคาร ย่าน 

หรือเมืองก็ได้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในสภาพแวดล้อมจริง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน

หรือสังคม 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ระบุช่ือผลงานทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์จริงต่อสังคม
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดที่ 1.9 จํานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อทําให้ทราบถึงความสามารถในการหาเงินสนับสนุนการจัดทํางานวิจัยต่างๆ  

จากภายนอกของส่วนงาน 

หน่วยนับ  : บาท 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย :  

 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก หมายถึง งบประมาณ 

ที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโครงการ งานวิจัย หรือเพื่อพัฒนาผลงาน/ นวัตกรรมด้าน

ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน โดยอาจอยู่ในรูปของการให้ทุนศึกษาวิจัย การให้ทุนพัฒนาผลงาน รวมถึง 

การให้ความสนับสนุนในรูปแบบอ่ืนๆ อย่างเป็นทางการทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ 

1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านระบบ NRMS  

2.  ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ,องค์การ

มหาชน, มูลนิธิ, หน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของรัฐ ทั้งที่ยื่นคําขอผ่านระบบ NRMS และ

ผ่านหน่วยงานโดยตรง 

3. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคอุตสาหกรรม (เอกชน) 

4. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากต่างประเทศ 

5. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งอ่ืนๆ (ทุนส่วนตัว) 

6. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ทําหน้าที่เป็น  

หน่วยงานกลางประสานงานด้านงบประมาณการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เช่น ทุนผ่าน

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ระบุงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลยั 

แยกตามประเภท 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดที่ 1.10 จํานวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและ

พัฒนา) 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพ่ือวัดระดับความสามารถของส่วนงานที่สามารถหารายได้เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ด้านบริการวิชาการ 

หน่วยนับ  : บาท 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย :  

 งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก หมายถึง งบประมาณที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ให้การสนับสนุนโครงการ กิจกรรม หรือผลงานด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน โดยอาจอยู่ในรูปของการร่วมทุน 

หรือการให้ความสนับสนุนในรูปแบบอ่ืนๆ นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา 

 จํานวนทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยแบ่งออกเป็น 

1. ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 

2. ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม 

3. ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ 

4. ทุนสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ อาทิ ทุนสนบัสนนุจากพื้นที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กกร.) 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ระบุงบประมาณทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จําแนกรายประเภท 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดที่ 1.11 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้ปริมาณพลังงานรวมเมื่อเทียบกับปี 2559 

(ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย) 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพือ่สนับสนนุให้มหาวิทยาลัยมีการใช้พลังงานทดแทนเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ

เป็นตัวอย่างแก่สังคมโดยรอบ 

หน่วยนับ  : ร้อยละ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย :  

 พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานทางเลือก หรือพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ทดแทนเช้ือเพลิงประเภท

น้ํามัน หรือพลังงานไฟฟ้า ซ่ึงเป็นแหล่งพลังงานหลักที่ทั่วโลกนิยมใช้ในปัจจุบัน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 

ประเภทตามแหล่งที่มาของพลังงาน ได้แก่ 

 1. พลังงานทางเลือก (Alternative Energy) คือ พลังงานที่ได้จากแหล่งฟอสซิลอ่ืนที่ไม่ใช่น้ํามัน 

ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ หรือยูเรเนียม ซ่ึงใช้แล้วจะหมดไป 

 2. พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) คือ พลังงานท่ีได้จากแหล่งท่ีสามารถผลิตหรือก่อกําเนิด

พลังงานนั้นข้ึนมาเองได้ และยังหมุนเวียนนํากลับมาใช้ได้อีก มักเป็นพลังงานสะอาด และไม่สร้างผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ํา พลังงานลม พลังงานคล่ืน พลังงานความร้อนใต้พิภพ 

พลังงานเคมีจากไฮโดรเจน พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานไบโอดีเซล พลังงานเอทานอล หรือ  

แก๊สโซฮอล เป็นต้น  

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานรวม คือ ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน 

(กิโลวัตต์ช่ัวโมง Kilowatthour; kWh) ต่อปริมาณการใช้พลังงานรวมทั้งหมดของส่วนงาน (กิโลวัตต์ช่ัวโมง 

Kilowatthour; kWh) 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานทดแทน (กิโลวัตต์ช่ัวโมง Kilowatthour; kWh) 

2. ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานรวมทั้งหมดของส่วนงาน (กิโลวัตต์ช่ัวโมง Kilowatthour; kWh) 

3. ข้อมูลปริมาตรไฟฟ้าในหน่วยกิโลวัตต์-ช่ัวโมง 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ มหาวิทยาลัย 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ตัวชี้วัดที่ 1.12 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกบัปีที่ผ่านมา 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพ่ือส่งเสริมให้แต่ละส่วนงานมีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 

หน่วยนับ  : ร้อยละ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย :  

การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า คือ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของส่วนงานที่เกิดข้ึนจริง

ในแต่ละเดือน (พิจารณาจากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่ได้รับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) โดยเปรียบเทียบกับ

ช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

 

 สูตรการคํานวณ:  
 

ร้อยละการประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า

ค่าไฟช่วงเวลาเดียวกันในปทีี่ผ่านมา ค่าไฟ ช่วงเวลาเดียวกัน ณ ปีปจัจุบนั 
ค่าไฟช่วงเวลาเดียวกันในปทีี่ผ่านมา

𝑥 100 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

          1. ข้อมูลค่าไฟฟ้าของส่วนงานในช่วงเวลาเดียวกัน ณ ปีปัจจุบัน (บาท) 

          2. ข้อมูลค่าไฟฟ้าของส่วนงานในช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา (บาท) 

 

หมายเหตุ : ให้ส่วนงานแจ้งข้อมูลค่าไฟฟ้า โดยกรอกข้อมูลค่าไฟฟ้าของส่วนงานท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่ละเดือน 

(พิจารณาจากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่ได้รับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) โดยให้รวมจํานวนเงินค่าไฟฟ้า 

(บาท) ตามรอบระยะเวลาการกรอกข้อมูลในระบบ CMU-PA และให้แนบใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า ไว้เป็น

เอกสารหลักฐานอ้างอิงในระบบ CMU-PA 

  

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด  

 KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

 Data Owner คือ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ 

 

 

  

ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย 
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ตัวชี้วัดที่ 1.13 โครงการที่ช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย) 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพือ่สนับสนนุการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกซ่ึงเป็นมลพิษทางอากาศ และ

เป็นองค์กรตัวอย่างแก่สังคมโดยรอบ 

หน่วยนับ  : กิโลกรัม 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย :  

คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint : CF) เป็นค่าทางวิทยาศาสตร์ที่คํานวณปริมาณการปลดปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมต่างๆ สู่บรรยากาศ โดยคํานวณออกมาในรูปคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า ซ่ึงการวัดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีทั้งทางตรงและทางอ้อม 

- การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง เป็นการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมา

จากกิจกรรมที่เกิดข้ึนโดยตรง เช่น การเผาไหม้ของเช้ือเพลิงรวมถึงการใช้พลังงานในอาคาร 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และยานพาหนะ เป็นต้น 

- การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม เป็นการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากผลผลิต 

หรือผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ โดยคํานวณรวมทั้งกระบวนการผลิต ตั้งแต่กระบวนการได้มาซ่ึงวัตถุดิบ 

การเพาะปลูก การแปรรูป การประกอบช้ินส่วน การขนส่ง การใช้งาน รวมไปถึงกระบวนการ

จัดการซากผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์หลังการใช้งาน เรียกได้ว่าตลอดวัฏจักรชีวิตของ

ผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)  

 

โครงการที่ช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอน  ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint : CF) หมายถึง โครงการ/

กิจกรรมที่ส่วนงานได้จัดข้ึน และมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน ที่ช่วยลดการปลดปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ สู่บรรยากาศ โดยวัดจากปริมาตรการปลดปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก หน่วยวัดเป็นกิโลกรัม 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย เก็บข้อมูลโดยส่วนกลาง 

1.  ข้อมูลปริมาตรการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (กิโลกรมั) 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ มหาวิทยาลัย 

Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย 
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ตัวชี้วัดที่ 1.14 จํานวนโครงการ/กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร

ในการอนุรักษ์หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีจิตสํานึก 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพ่ือเสริมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง

ภายในมหาวิทยาลัย 

หน่วยนับ  : โครงการ/กิจกรรม 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย :  

 โครงการ/กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในการอนุรักษ์หรือ 

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีจิตสํานึก หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย  

นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมและพลังงาน หรือ 

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีจิตสํานึก หมายรวมถึง โครงการที่มีผลกระทบโดยตรง 

เพ่ือจัดการส่ิงแวดล้อมและพลังงานภายในมหาวิทยาลัย และ โครงการที่สร้างผลกระทบที่ดีแก่สังคม

ภายนอกด้วย 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ระบุจํานวนโครงการ/กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร 

ในการอนุรักษ์หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีจิตสํานึก 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

Data Owner คือ กองพัฒนานักศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 1.15 ร้อยละของความสําเร็จของการคัดแยกขยะภายในส่วนงาน 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพ่ือสร้างจิตสํานึกในการคัดแยกขยะให้แก่นักศึกษา รวมถึงบุคลากรในแต่ละส่วน

งาน อันเป็นการสนับสนุนการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีเพ่ือเป็นตัวอย่างแก่สังคมโดยรวม 

หน่วยนับ  : ร้อยละ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย :  

 การคัดแยกขยะ คือ การคัดแยกประเภทของขยะ โดยแบ่งออกเป็นขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล  

ขยะทั่วไป และขยะอันตราย รวมทั้งการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การรณรงค์คัดแยก

ขยะ การคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง กระบวนการขนย้ายขยะไปยังโรงพักขยะของส่วนกลาง เพ่ือส่วนกลาง 

จะได้นําขยะเหล่าน้ีไปแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน (Waste to Energy) โดยใช้เทคโนโลยีแบบบูรณาการ 

(Integrated Solid Waste Management) แปรรูปเป็นพลังงานทดแทน  
 

หมายเหตุ :  ให้ส่วนงานมีโครงการและแผนการคัดแยกขยะภายในส่วนงานและทําการท้ิงขยะในจุดพักขยะ

ที่กําหนดไว้ โดยทางเทศบาลนครเชียงใหม่จะนําขยะจากจุดพักขยะไปยังศูนย์บริหารจัดการชีวมวล 

ครบวงจร และทางศูนย์ฯ จะคัดแยกขยะและวัดผลการคัดแยกขยะของแต่ละส่วนงานต่อไป 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ข้อมูลปริมาณขยะที่คัดแยกตามประเภทของขยะได้อย่างถูกต้อง (กิโลกรมั) 

2. ข้อมูลปริมาณขยะทั้งหมด (กิโลกรัม) 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย ์

Data Owner คือ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ / ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร 
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ตัวชี้วัดที่ 1.16 ร้อยละของพื้นที่สีเขียวภายในส่วนงาน 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพือ่สนับสนนุการมีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อพ้ืนทีท่ั้งหมดในส่วนงานอย่างเหมาะสม 

หน่วยนับ  : ร้อยละ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย : 

การจัดการพ้ืนที่สีเขียว หมายถึง การจัดการพ้ืนที่ทั้งหมดที่ส่วนงานรับผิดชอบ ให้มีพ้ืนที่สีเขียว 

พื้นที่ปกคลุมไปด้วยพืชชนิดต่างๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละกับพ้ืนที่ทั้งหมดที่ส่วนงานรับผิดชอบ ทั้งนี้  

พื้นที่รวมดังกล่าว ไม่รวมพื้นที่ป่ารกร้างที่ไม่ได้รับการดูแล 
 

หมายเหตุ : แต่ละส่วนงานมีหน้าท่ีจัดสรรสัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวให้เหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้เก็บ

ข้อมูลตัวชี้วัด 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ข้อมูลปริมาณพื้นที่สีเขียวของส่วนงาน (ตารางเมตร) 

2. ข้อมูลปริมาณพื้นที่ทั้งหมดของส่วนงาน (ตารางเมตร) 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

Data Owner คือ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ 

  

ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย 
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ตัวชี้วัดที่ 1.17 ปริมาณไขมันที่ปล่อยออกจากส่วนงาน 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพ่ือให้แต่ละส่วนงานมีการจัดทําระบบสําหรับดักไขมันก่อนปล่อยออกสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 

หน่วยนับ  : มิลลิกรมัต่อลิตร 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย :  

 น้ํามันและไขมัน (Oil and Grease) เป็นสารอาหารที่มีอยู่ในธรรมชาติได้มาจากพืชและสัตว์ น้ําเสียจาก

ร้านอาหารที่มีน้ํามันและไขมันปนเปื้อนส่วนใหญ่มาจากการประกอบอาหาร ได้ก่อให้เกิดปัญหาน้ํามันและ

ไขมันปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อมเป็นจํานวนมาก โดยอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนสู่ดินและแหล่งน้ําผิวดินโดยตรง 

ปริมาณไขมันที่ปล่อยออกจากส่วนงาน วดัจากน้ํามันและไขมันที่ถูกตักออกมาจากบ่อดักไขมันและ

ผ่านกระบวนการทําความสะอาดตามมาตรฐานแล้ว 

 บ่อดักไขมันที่ได้มาตรฐาน จะต้องมีการคัดแยกขยะ เศษอาหาร วัสดุ-อุปกรณ์ และภาชนะต่าง ๆ 

ออกจากน้ําเสีย ก่อนปล่อยน้ําเสียเข้าสู่บ่อดักไขมัน ซ่ึงจะต้องมีการกําจัดน้ํามัน-ไขมันออกจากบ่อดักไขมัน

ทุกครั้งที่มีการท้ิงน้ําเสีย และต้องไม่มีน้ํามัน-ไขมัน ขยะ เศษวัสดุต่าง ๆ ตกค้างภายในบ่อดักไขมันทุกบ่อ

ของส่วนงานที่ใช้งาน 

ยกตัวอย่าง เช่น น้ํามันและไขมันที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ําเสียจากร้านอาหารมีปริมาณเฉล่ียเท่ากับ 

1,500 มิลลิกรัม/ลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2546)1 ค่าความเข้มข้นของน้ํามันและไขมันเพิ่มขึ้นตามขนาด

ของพ้ืนท่ีร้านอาหาร โดยค่าเฉล่ียความเข้มข้นของนํ้ามันและไขมันในบ่อดักไขมันสําหรับร้านอาหารขนาดเล็ก 

(น้อยกว่า 100 ตารางเมตร) ขนาดกลาง (100-200 ตารางเมตร) และขนาดใหญ่ (มากกว่า 200 ตารางเมตร) 

เท่ากับ 1,300 2,400 และ 6,400 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ (ประสิทธิ์ เหลืองรุ่งเกียรติ, 2545)2 

ดังนั้น มวลแห้งเฉล่ียของน้ํามันและไขมันจากร้านอาหารขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เท่ากับ  

1.5 4.2 และ 19.2 กิโลกรัม/วัน-ร้าน ตามลําดับ 

หมายเหต ุ: ส่วนงานที่มีร้านอาหาร / โรงอาหาร / ร้านกาแฟต้องดําเนินการติดตัง้ระบบดักไขมนัให้เรียบร้อย 

จากนั้นมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้วัดระดับปริมาณไขมันในน้าํหลังผ่านระบบดักไขมันเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของน้ํา 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

 ระบุข้อมูลปริมาณไขมันที่ปล่อยออกจากส่วนงาน (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

Data Owner คือ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ 

________________________________________________________________________________ 

1 กรมควบคุมมลพิษ (2546). คู่มือแนวทางการจัดการกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย โครงการจัดทําหลักเกณฑแ์ละ

แนวทางการจัดการกาก ตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
2 ประสิทธิ์ เหลืองรุ่งเกียรติ (2545). ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้ประกอบการที่จําหน่ายอาหารและปัจจัยที่มีผล

ต่อประสิทธิภาพของบ่อดักไขมันในเขตกรุงเทพมหานคร วารสารการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 25 ฉบับ

ที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) 



 

 

 

 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากนวัตกรรมด้านอาหารและ

สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อวัดผลกระทบของผลงานวิชาการทีเ่กิดข้ึนต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

หน่วยนับ  : บาท 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ 

คําอธิบาย :   

 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และ 

การดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง การประเมินมูลค่าผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม  

อันเกิดจากการนํานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ไปใช้ประโยชน์ 

ในด้านต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะวัดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม  

เป็นมูลค่าในหน่วยของเงินตรา สะท้อนการประเมิน ผลเสีย ผลประโยชน์ของโครงการ หรือกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจที่มีต่อบุคคล-กลุ่มบุคคล-ส่ิงแวดล้อม (Third party effects)  เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม

ของผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ระบุจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจาก

การนํานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุที่นําไปใช้ประโยชน์

ในด้านต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. บรรยายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม อันเกิดจาก

การนํานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุไปใช้ประโยชน์ 

ในด้านต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินที่ชัดเจน  

(Indirect Benefit) 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก : นวตักรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล 

      ผู้สูงอายุ (Food & Health, and Aging) 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2 รายได้ท่ีเพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และ

การดูแลผู้สูงอายุ 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อให้ส่วนงานนํานวตักรรมที่เกิดข้ึนภายในส่วนงานไปใช้ประโยชน์จริงและสามารถ

สร้างรายได้หรือช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายของส่วนงานในการดําเนินงาน 

หน่วยนับ  : บาท 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ 

คําอธิบาย :  

เงินรายได้ที่เพ่ิมข้ึนของมหาวิทยาลัย หมายถึง รายรับของมหาวิทยาลัยจากการนํานวัตกรรมหรือ

องค์ความรู้ในด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ไปใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดรายได้ หรืออาจเป็น

การลดค่าใช้จ่ายของส่วนงาน ทั้งนี้ รวมถึงรายได้จากการให้บริการสุขภาพที่เพ่ิมข้ึน (เช่น ศูนย์ศรีพัฒน์ 

ศูนย์ความเป็นเลิศ โรงพยาบาล ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ และร้านเภสัชฯ) การได้รับงบบูรณาการ 

ตามศักยภาพของส่วนงานในการจัดทําข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ข้อมูลรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากนวัตกรรมและการบริหารจัดการด้านอาหารและสุขภาพ และ 

การดูแลผู้สูงอายุ 

2. ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากนวัตกรรมและการบริหารจัดการด้านอาหารและสุขภาพ และ 

การดูแลผู้สูงอายุ 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดที่ 2.3 จํานวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up) 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ทีเ่กิดมาจากการใช้นวัตกรรมที่เกิดข้ึนภายใน

ส่วนงาน 

หน่วยนับ  : ธุรกิจ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ 

คําอธิบาย :  

ธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up) หมายถึง ธุรกิจที่ เ กิดจากการบ่มเพาะองค์ความรู้แก่

ผู้ประกอบการ หรือเกิดจากการต่อยอดนวัตกรรม หรือต่อยอดองค์ความรู้ด้านอาหารและสุขภาพ และ 

การดูแลผู้สูงอายุ สู่การทําธุรกิจใหม่ โดยไม่พิจารณาถึงมูลค่าของธุรกิจ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ข้อมูลจํานวนธุรกิจที่เกิดจากการต่อยอดนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล

ผู้สูงอายุ 

2. ข้อมูลชื่อธุรกิจที่เกิดจากการต่อยอดนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 

3. ข้อมูลชื่อโครงการทีน่ําองค์ความรู้ไปต่อยอดด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดที่ 2.4 จํานวนนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : พิจารณาความสําเร็จจากการนําความรู้ทีไ่ด้รับการบ่มเพาะหรือความรู้จากการวิจัย 

ไปสร้างให้เกิดผลสําเร็จอย่างเปน็รูปธรรม 

หน่วยนับ  : ผลงาน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ 

คําอธิบาย :  

นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง ส่ิงใหม่ที่เป็นส่ิงประดิษฐ์ 

ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการผลิต ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ นําไปใช้

ประโยชน์ในด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดผลิตผลที่เพ่ิมข้ึน หรือสามารถนําไปสู่

การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม 

  

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ช่ือนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล

ผู้สูงอายุ 

2. ข้อมูลเอกสารรับรองผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ด้านอาหารและ
สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดที่ 2.5 จํานวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (incubatees) 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพ่ือเพ่ิมจํานวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ หรือการพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพที่

สามารถนําองค์ความรู้ไปใช้ต่อยอดในการประกอบธุรกิจได้ 

หน่วยนับ  : คน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ 

คําอธิบาย :  

จํานวนผู้ได้รับการบ่มเพาะธุรกิจ (incubatees) หมายถึง จํานวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือ

บุคคลภายนอก ที่ได้รับการพัฒนาสู่การประกอบธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

หรือผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุที่มหาวิทยาลัยสร้างข้ึน  

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ข้อมูลชื่อธุรกิจบ่มเพาะที่เกีย่วเนื่องกับอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุของมหาวิทยาลัย 

2. ข้อมูลจํานวนบุคคลที่ได้รับการบ่มเพาะที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ

ของมหาวิทยาลัย 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.6 จํานวนบทความตีพิมพ์ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ในฐานข้อมูล 
Scopus ของอาจารย์และนักวิจัย 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยสร้างผลงานเพ่ือบรรจุอยู่ในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติที่ได้รับการยอมรับอันเป็นการสร้างช่ือเสียงในวงกว้างให้แก่ส่วนงาน และมหาวิทยาลัย 

หน่วยนับ  : ผลงาน 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปปีฏิทิน 
คําอธิบาย :  

จํานวนบทความตีพิมพ์ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยอาหารและสุขภาพ และการดูแล
ผู้สูงอายุ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูล 
Scopus  

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือ 
การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นท่ีผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง 
วิเคราะห์และตีความข้อมูล เกี่ยวกับด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนการสรุปผล
อย่างเป็นระบบ 
          อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจําทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมถึง
อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างเพื่อการสอนและวิจัยโดยตรงทั้งปีที่ประเมิน (จ้างไม่ต่ํากว่า 9 เดือน) 
นับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงในปีที่ประเมิน ไม่รวมผู้ที่ลาศึกษาต่อ 

นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากร 
ที่มีตําแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/
มหาวิทยาลัย  โดยสามารถนับผลงานวิจัยของบุคลากรท่ีมีตําแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ
เทียบเท่าฯ ได้ และจํานวนให้นับเฉพาะจํานวนบุคลากรที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ฯ เท่านั้น 
          ทั้งน้ี การตีพิมพ์ในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ ซึ่งเม่ือนับการตอบรับ          

ในปีท่ีผ่านมาแล้ว หากตีพิมพ์ในปีที่ประเมินจะนํามาแจงนับซ้ําตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูลไม่ได้ 

(กรณีกองบรรณาธิการวารสารเพียงแค่รับเรื่องไว้ โดยยังไม่มีเอกสารตอบรับ กรณีนี้ยังไม่สามารถนับได้) 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
1. จํานวนบทความจากผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล

ผู้สูงอายุที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus 
หมายเหตุ :  

1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย (หากมี) 
2. ผลงานที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ รวบรวมจากผลงานตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูล 

3. การเผยแพร่ผลงาน ๑ เรื่อง เผยแพร่มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับเพียง ๑ ครั้ง  
โดยนับจากการเผยแพร่ที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด  
ทั้งนี้ หากทําร่วมมากกว่า 1 ส่วนงาน สามารถนับซ้ํากับส่วนงานอื่นได้ 

 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย 
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย  
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ตัวชี้วัดท่ี 2.7 จํานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus ด้านอาหารและ

สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพ่ือผลักดันและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ และมี

การอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) บ่อยครั้ง 

หน่วยนับ  : ผลงาน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปปีฏิทิน 

คําอธิบาย :  

 จํานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus หมายถึง จํานวนบทความวิจัย 

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล คือ ฐานข้อมูล Scopus โดยให้นับเฉพาะที่เป็นบทความวิจัย

เท่านั้น ได้แก่ "Research article", "letter", "review" และ “Case Report” 

  ส่วนงานสามารถนับผลงานของอาจารย์ประจําหรือนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อได้ ทั้งน้ี นักวิจัย 

ให้หมายความรวมถึงบุคลากรท่ีมีตําแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าท่ีวิจัยหรือ

นักวิจัยที่ปฏิบัติงานหรือมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/มหาวิทยาลัยด้วย โดยสามารถนับบทความวิจัยที่ได้รับ

การอ้างอิงฯ ของบุคลากรที่มีตําแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าฯ ได้ 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. จํานวนบทความวิจัยของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ที่ได้รับ 

การอ้างอิงในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล (ฐานข้อมูล Scopus) ตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  

ทั้งนี้ ให้ระบุวันเดือนปีที่ได้รับการอ้างอิงและจํานวนครั้งที่แต่ละบทความวิจัยได้รับการอ้างอิงฯ     
 

หมายเหตุ :  

1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย (หากมี) 

2. ขอให้ส่วนงานแจงนับ /เก็บข้อมูลจํานวนบทความวิจัยที่ ไ ด้รับการอ้างอิงฯ เ พ่ิมด้วย  

โดยให้รายงานผลไว้ด้านท้ายของแต่ละบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงฯ ว่าบทความวิจัยนั้นๆ 

ได้รับการอ้างอิงฯ จํานวนกี่ครั้ง โดยให้รายงานผลไว้ท่ีเอกสารแนบหลักฐานอ้างอิงในระบบ 

CMU-PA 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย   

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย   
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ตัวชี้วัดที่  2.8 จํานวนผลงานทางวิชาการที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์จริง 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อเป็นการสนับสนุนการผลิตผลงานทางการศึกษาให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้

จริงเป็นรูปธรรม  

หน่วยนับ  : ผลงาน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย :   

 ผลงานทางวิชาการที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์จริง หมายถึง ผลงานการศึกษาวิจัยที่มีการประยุกต์ใช้

หรือพัฒนา โดยมีกระบวนการ หรือข้ันตอนการปรับปรุงการใช้งานให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือ

แก้ปัญหาที่เกิดข้ึน ผลงานดังกล่าวอาจมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในระดับบุคคล อาคาร ย่าน 

หรือเมืองก็ได้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในสภาพแวดล้อมจริง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน

หรือสังคม  

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ระบุช่ือผลงานทางวิชาการทั้งหมดที่ถกูนําไปใช้ประโยชน์จริงต่อสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดที่ 2.9 จํานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพ่ือทําให้ทราบถึงความสามารถในการหาเงินสนับสนุนการจัดทํางานวิจัยต่างๆ 

จากภายนอกของส่วนงาน  

หน่วยนับ  : บาท 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย :  

 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก หมายถึง งบประมาณ 

ที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโครงการ งานวิจัย หรือเพ่ือพัฒนาผลงาน/ นวัตกรรม  

ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ โดยอาจอยู่ในรูปของการให้ทุนศึกษาวิจัย การให้ทุนพัฒนา

ผลงาน รวมถึงการให้ความสนับสนุนในรูปแบบอ่ืนๆ อย่างเป็นทางการทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ 

1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านระบบ NRMS  

2.  ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ,องค์การ

มหาชน, มูลนิธิ, หน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของรัฐ ทั้งที่ยื่นคําขอผ่านระบบ NRMS และ

ผ่านหน่วยงานโดยตรง 

3. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคอุตสาหกรรม (เอกชน) 

4. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากต่างประเทศ 

5. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งอ่ืนๆ (ทุนส่วนตัว) 

6. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ทําหน้าที่เป็น  

หน่วยงานกลางประสานงานด้านงบประมาณการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เช่น ทุนผ่าน

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ระบุงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลยั 

แยกตามประเภท 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดที่ 2.10 จํานวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา) 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพ่ือวัดระดับความสามารถของส่วนงานท่ีสามารถหารายได้เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานด้านบริการวิชาการ 

หน่วยนับ  : บาท 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย :  

 งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก หมายถึง งบประมาณที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ให้การสนับสนุนโครงการ กิจกรรม หรือผลงานด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ โดยอาจอยู่

ในรูปของการร่วมทุน หรือการให้ความสนับสนุนในรูปแบบอ่ืนๆ นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา 

 จํานวนทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยแบ่งออกเป็น 

1. ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 

2. ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม 

3. ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ 

4. ทุนสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ อาทิ ทุนสนบัสนนุจากพื้นที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กกร.) 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ระบุงบประมาณทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จําแนกรายประเภท 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดที่ 2.11  สาขาวิชาด้านอาหารและสขุภาพและการดูแลผู้สุงอายุได้รับการจัดอันดับ World QS 

Rankings by Subject ท่ีดีขึ้น (ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย) 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รบัการยอมรบัในระดับสากล 

หน่วยนับ  : อันดับ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ 

คําอธิบาย :  

 QS World University Rankings by Subject  หมายถึง การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก

พิจารณาจาก 3 เรื่อง ดังนี้ 
 1. Academic reputation : ช่ือเสียงทางวิชาการ จากการสํารวจของ QS Global Academic Survey 
เป็นผลสํารวจจากนักวิชาการทั่วโลก 

 2. Employer reputation : ช่ือเสียงจากนายจ้าง จากการสํารวจผ่าน QS Global Employer Survey 
เป็นผลสํารวจจากผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงานทั่วโลก 
 3. Research citations per paper : จํานวนงานวิจัยที่ถูกนําไปใช้อ้างถึง จากงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ 

จากฐานข้อมูลของ Scopus/Elsevier 
 
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 สาขา 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 (วิทยาศาสตรธ์รรมชาติ) 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 (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 
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5.14 Statistics & Operational Research 
โดยสาขาวิชาที่ เ กี่ยวข้องกับด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ทั้ง 3 เรื่อง  

ซ่ึงอยู่ใน กลุ่ม Life Sciences & Medicine (วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและแพทยศาสตร์)  

มีความเด่นชัด ในการผลักดันให้ได้รับการจัดอันดับ QS World Ranking by Subject ที่ดีข้ึน คือ 

1. สาขาวิชา Agriculture &  Forestry (เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์) 

2. สาขาวิชา Medicine (แพทยศาสตร์) 

3. สาขาวิชา Pharmacy & Pharmacology (เภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยา) 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยศูนย์บริหารงานวิจัย 

1. ข้อมูลผลการจัดอันดับ QS World University Ranking by Subject ของ 3 สาขาวิชาดังกล่าว  

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 

 

 

 

หมายเหตุ   

 ผลการจัดอันดับของ QS World Rankings by Subject 2016 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ติดอันดับ  

3 สาขาวิชา ดังนี้  

 อันดับที่ 101–150 จํานวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Agriculture & Forestry  

อันดับที ่201-250 จํานวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Modern Languages  

อันดับที ่251-300 จํานวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Medicine   
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ตัวชี้วัดที่ 2.12 การมีส่วนร่วมในการจัดทําฐานข้อมูลด้านอาหารและสขุภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพ่ือให้ส่วนงานมีบทบาทในการสนับสนุนสังคมทางด้านอาหาร สุขภาพ และ 

การดูแลผู้สูงอายุ โดยการรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ ผลงาน/ โครงการ ที่จะเป็นประโยชน์ จัดทําเป็น

ฐานข้อมูลด้านอาหารและสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ที่สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลสําหรับผู้ต้องการใช้งานได้ 

หน่วยนับ  : ประเด็น/ หัวข้อที่เข้ามามีส่วนร่วม 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ 

คําอธิบาย :  

 ฐานข้อมูลที่จัดทําขึ้นจะต้องเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือตามหลักวิชาการและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

โดยที่ส่วนงานมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ ผลงาน/ โครงการ เจ้าของผลงาน เครือข่าย 

แหล่งทุน และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สามารถนําข้อมูลนั้นมาอ้างอิงเป็นหลักฐานประกอบข้อมูลด้านต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุได้ โดยประเมินจากประเด็น/ หัวข้อที่ส่วนงานเข้ามา

มีส่วนร่วมตามภารกิจ เช่น  1. การจัดทําองค์ความรู้ 2. การจัดทําระบบ 3. การสอบทานความถูกต้อง

ของข้อมูล 4. การจัดทําสื่อในการนําเสนอ (Animation, Info-Graphic) 5. การมีส่วนร่วมด้านอ่ืนๆ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ระบุช่ือประเด็น/ หัวข้อที่ส่วนงานมีส่วนร่วมในการจัดทําฐานข้อมูล 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล

ผู้สูงอายุ 
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ตัวชี้วัดที่ 2.13 จํานวนผู้ใช้ฐานข้อมูลและคลังความรู้ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อเป็นการผลักดันให้ส่วนงานผลิตคลังความรูที้่ใช้งานได้ง่ายและเปน็ประโยชน์ต่อ

ผู้รับบริการได้จริง 

หน่วยนับ  : คน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ 

คําอธิบาย :  

 ผู้ใช้ฐานข้อมูลและคลังความรู้ด้านอาหารสุขภาพและผู้สูงอายุ หมายถึง นักศึกษา นักวิจัย หรือ

บุคลากรมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลทั่วไป ที่สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลพร้อมใช้ท่ีได้มาตรฐาน น่าเชื่อถือได้

และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และนําข้อมูลนั้นไปอ้างอิงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและสุขภาพ 

และการดูแลผู้สูงอายุ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

 ระบุจํานวนผู้ใช้ฐานข้อมูลและคลังความรู้ด้านอาหาร สุขภาพและผู้สูงอายุที่สืบค้นข้อมูลจาก

ฐานข้อมูลพร้อมใช้ที่ได้มาตรฐาน 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล

ผู้สูงอายุ 
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ตัวชี้ วัดท่ี 2.14 จํานวนโครงการท่ีนําไปขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านอาหาร สุขภาพ และ 

การดูแลผู้สูงอายุ 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพ่ือส่งมอบความรู้ที่สามารถนําไปใช้แก้ปัญหาด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแล

ผู้สูงอายุแก่สังคม 

หน่วยนับ  : โครงการ/กิจกรรม 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ 

คําอธิบาย :  

 โครงการ/กิจกรรมที่นําไปขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 

หมายถึง โครงการ /กิจกรรมด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุที่ ส่วนงานได้จัดข้ึน และ 

มีผลก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีข้ึนแก่สังคมในด้านต่างๆ ทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม  

เพ่ือให้บริการและตอบสนองความต้องการของสังคม และรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สากลในรูปแบบ

ต่างๆ อาทิ โครงการจัดประชุมวิชาการ การผลิตหนังสือ/ตํารา เว็บไซต์/ฐานข้อมูล/ส่ือออนไลน์ การผลิต

ส่ือ/ส่ิงพิมพ์ การแสดง นิทรรศการ รวมท้ังกิจกรรมต่าง ๆ ที่เผยแพร่ในระดับสากล เป็นต้น  โดยโครงการ/

กิจกรรมเหล่าน้ี จะมีส่วนช่วยในการขับเคล่ือนการแก้ปัญหาด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 

ต่อไป 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

ระบุช่ือและจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการขับเคล่ือนการแก้ปัญหาด้านอาหาร 

สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล

ผู้สูงอายุ 
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ตัวชี้วัดที่ 2.15 จํานวนโครงการสร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยทางด้านอาหาร สขุภาพ 

และการดูแลผู้สูงอายุ 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพ่ือสนับสนุนให้แต่ละส่วนงานสร้างส่ิงแวดล้อมภายในส่วนให้เหมาะสมกับ 

การส่งเสริมด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 

หน่วยนับ  : โครงการ/กิจกรรม 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ 

คําอธิบาย :  

 โครงการสร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยทางด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 

หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่นําองค์ความรู้ด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุมาประยุกต์ใช้ 

ในการปรับสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย อาทิ สถานที่ออกกําลังกาย, โครงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

ในส่วนงาน เป็นต้น 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

ระบุช่ือและจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่นําองค์ความรู้ด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 

มาประยุกต์ใช้ภายในมหาวิทยาลัย 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

  Data Owner คือ คณะอนกุรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล

ผู้สูงอายุ 
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ตัวชี้วัดที่ 2.16 จํานวนโครงการ/ กิจกรรม Food Safety (Healthy diet and balanced nutrition) 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพ่ือทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความปลอดภัยทางด้านอาหาร 

หน่วยนับ  : โครงการ/กิจกรรม 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ 

คําอธิบาย :  

 โครงการ / กิจกรรม ที่ ดําเนินการด้านความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) ซ่ึงอาศัย 

การมีส่วนร่วมของคนในองค์กร ทั้งผู้ประกอบการร้านค้า นักศึกษา บุคลากร ครอบคลุมพ้ืนที่ภายในและ

บริเวณรอบมหาวิทยาลัย โดยโครงการ/ กิจกรรมเพ่ือสุขภาพที่ดีข้ึน, การดําเนินงานด้านสุขลักษณะ 

ในการประกอบอาหารให้ครอบคลุมตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหาร กระบวนการ 

ในการเตรียมอาหาร ตลอดจนการดูแลภาชนะที่ใช้, การจัดส่ิงแวดล้อมที่ เ อ้ืออํานวยต่อสุขภาพ  

(Create supportive environment) และการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล ทําให้เกิดความรอบรู้ทางสุขภาพ 

(Health literacy)  

 ตัวอย่างโครงการ ด้าน CMU Food Safety ได้แก่ 

     - การใช้วัตถุดิบที่ปลอดสารพิษในร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัย 

     - การควบคุมสุขลักษณะของผู้ประกอบการร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัย 

     - การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงภาชนะใส่อาหาร 

     - มีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชน 

     - การจัดการขยะจากผู้ประกอบการร้านอาหาร 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

 โครงการ/ กิจกรรม ที่ดําเนินการด้านความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล

ผู้สูงอายุ 
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ตัวชี้วัดที่ 2.17 จํานวนโครงการ/ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ Healthy University 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหันมาให้ความสําคัญกับการสร้าง

และรักษาสุขภาพที่ดี 

หน่วยนับ  : โครงการ/กิจกรรม 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ 

คําอธิบาย : 

  มหาวิทยาลัยสู่องค์การสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy University) เป็นระบบบริหารความอยู่ดีมีสุข

ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ส่งเสริมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 

ตลอดจนสภาพแวดล้อมด้านสุขภาพด้วยการดําเนินการตามกลวิธี 3 ด้าน ได้แก่  

     1. System and Infrastructure  

     2. Zero Tolerance area in Healthy University  

     3. Health Promotion Strategies  

ส่งผลให้เกิดกระแสการรับรู้การสร้างสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรในวงกว้าง ได้แก่ การมีระบบ

การให้บริการด้านสุขภาพ, การประยุกต์หลักสูตรการเรียนการสอนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ, การจัดการ

ส่ิงแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น ทั้งน้ี เพ่ือให้มหาวิทยาเป็นต้นในการสร้างเสริม

สุขภาพแก่สถาบัน องค์กรและชุมชนอ่ืนๆ 

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 : 

 จํานวนโครงการ/ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ Healthy University 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

Data Owner คือ คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล

ผู้สูงอายุ 

 



 

 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1  คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากการนํานวัตกรรมหรือ 

องค์ความรู้ด้านล้านนาไปใช้ประโยชน์ 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพ่ือวัดผลกระทบของผลงานวิชาการที่เกิดข้ึนต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

หน่วยนับ  :  บาท 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ 

คําอธิบาย : 

 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ด้านล้านนา 

หมายถึง การประเมินมูลค่าผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม อันเกิดจากการ 

นํานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ด้านล้านนาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  ภายนอกมหาวิทยาลัย  

ซ่ึงจะวัดผลกระทบที่เกิดข้ึนกับเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม เป็นมูลค่าในหน่วยของเงินตรา  

สะท้อนการประเมิน ผลเสีย ผลประโยชน์ของโครงการ หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีต่อบุคคล- 

กลุ่มบุคคล-ส่ิงแวดล้อม (Third party effects) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : 

1. ระบุจํานวนเงินท่ีเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจาก

การนํานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ ด้านล้านนาสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. บรรยายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม อันเกิดจาก

การนํานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ ด้านล้านนาสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  

ภายนอกมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินที่ชัดเจน (Indirect Benefit) 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 

 

 

  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เชิงรุก : ล้านนาสร้างสรรค ์ (Creative Lanna) 
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ตัวชี้วัดที่ 3.2 รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการนํานวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านล้านนาไปใช้ประโยชน์ 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อให้ส่วนงานนํานวตักรรมที่เกิดข้ึนภายในส่วนงานไปใช้ประโยชน์จริงและสามารถ

สร้างรายได้หรือช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายของส่วนงานในการดําเนินงาน 

หน่วยนับ  : บาท 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ 

คําอธิบาย : 

 เงินรายได้ที่เพ่ิมข้ึนของมหาวิทยาลัย หมายถึง รายรับของมหาวิทยาลัยจากการนํานวัตกรรมหรือ

องค์ความรู้ ในด้านล้านนาไปใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดรายได้ ทั้ง น้ี รวมถึงการได้รับงบบูรณาการ  

ตามศักยภาพของส่วนงานในการจัดทําข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : 

1. ข้อมูลรายได้ที่เพิ่มข้ึนจากโครงการด้านล้านนาสร้างสรรค์ 

2. ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการใช้นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ด้านล้านนา 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

 Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดที่ 3.3 จํานวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up) 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ทีเ่กิดมาจากการใช้นวัตกรรมที่เกิดข้ึนภายใน

ส่วนงาน 

หน่วยนับ  : ธุรกิจ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ 

คําอธิบาย : 

ธุรกิจเกิดใหม่  (Spin off / Start up) หมายถึง  ธุรกิจที่ เ กิดจากการบ่มเพาะองค์ความรู้แ ก่

ผู้ประกอบการ หรือเกิดจากการต่อยอดนวัตกรรม หรือต่อยอดองค์ความรู้ด้านล้านนาสร้างสรรค์  

สู่การทําธุรกิจใหม่ โดยไม่พิจารณาถึงมูลค่าของธุรกิจ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

1. ข้อมูลจํานวนธุรกิจทีเ่กิดจากการต่อยอดนวัตกรรมด้านล้านนา 
2. ข้อมูลชื่อธุรกิจที่เกิดจากการต่อยอดนวัตกรรมด้านล้านนา 
3. ข้อมูลชื่อโครงการทีน่ําองค์ความรู้ไปต่อยอดด้านล้านนา 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

 Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย  
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ตัวชี้วัดที่ 3.4 จํานวนนวัตกรรมด้านล้านนาสร้างสรรค์ 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : พิจารณาความสําเร็จจากการนําความรู้ทีไ่ด้รับการบ่มเพาะหรือความรู้จากการวิจัย 

ไปสร้างให้เกิดผลสําเร็จอย่างเปน็รูปธรรม 

หน่วยนับ  : ผลงาน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย : 

นวัตกรรมด้านล้านนาสร้างสรรค์ หมายถึง ส่ิงใหม่ที่เป็นส่ิงประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ

กระบวนการผลิต ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ นําไปใช้ประโยชน์ในด้านล้านนา

สร้างสรรค์ก่อให้เกิดผลิตผลที่เพิ่มข้ึน หรือสามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : 

1. ช่ือนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ด้านล้านนาสร้างสรรค์ 

2. ข้อมูลเอกสารรับรองผลงานนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ด้านล้านนา

สร้างสรรค์ 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

 Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดที่ 3.5 จํานวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (incubatees) 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพ่ือเพ่ิมจํานวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ หรือการพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพ 

ที่สามารถนําองค์ความรู้ไปใช้ต่อยอดในการประกอบธุรกิจได้ 

หน่วยนับ  : คน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ 

คําอธิบาย : 

จํานวนผู้ได้รับการบ่มเพาะธุรกิจ (incubatees) หมายถึง จํานวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือ

บุคคลภายนอก ที่ได้รับการพัฒนาสู่การประกอบธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

หรือผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมด้านล้านนาสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยสร้างข้ึน  

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

1. ข้อมูลชื่อธุรกิจบ่มเพาะที่เกีย่วเนื่องกับด้านล้านนาของมหาวิทยาลัย 

2. ข้อมูลจํานวนบุคคลทีไ่ด้รบัการบ่มเพาะจากนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกบัด้านล้านนาของมหาวิทยาลัย 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

 Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย  
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ตัวชี้วัดที่ 3.6 จํานวนผลงานทางวิชาการที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์จริง . 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อเป็นการสนบัสนนุการผลิตผลงานทางการศึกษาให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้

จริงเปน็รปูธรรม  

หน่วยนับ  : ผลงาน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย :  

 ผลงานทางวิชาการที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์จริง หมายถึง ผลงานการศึกษาวิจัยที่มีการประยุกต์ใช้

หรือพัฒนา โดยมีกระบวนการ หรือข้ันตอนการปรับปรุงการใช้งานให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือ

แก้ปัญหาที่เกิดข้ึน ผลงานดังกล่าวอาจมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในระดับบุคคล อาคาร ย่าน 

หรือเมืองก็ได้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในสภาพแวดล้อมจริง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน

หรือสังคม 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ระบุช่ือผลงานทางวิชาการทั้งหมดที่ถกูนําไปใช้ประโยชน์จริงต่อสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดที่ 3.7 จํานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพ่ือทําให้ทราบถึงความสามารถในการหาเงินสนับสนุนการจัดทํางานวิจัยต่างๆ  

จากภายนอกของส่วนงาน  

หน่วยนับ  : บาท 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย :  

 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก หมายถึง งบประมาณ 

ที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโครงการ งานวิจัย หรือเพ่ือพัฒนาผลงาน/ นวัตกรรม 

โดยอาจอยู่ในรูปของการให้ทุนศึกษาวิจัย การให้ทุนพัฒนาผลงาน รวมถึงการให้ความสนับสนุนในรูปแบบอ่ืนๆ 

อย่างเป็นทางการทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ 

1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านระบบ NRMS  

2.  ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ,องค์การ

มหาชน, มูลนิธิ, หน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของรัฐ ทั้งที่ยื่นคําขอผ่านระบบ NRMS และ

ผ่านหน่วยงานโดยตรง 

3. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคอุตสาหกรรม (เอกชน) 

4. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากต่างประเทศ 

5. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งอ่ืนๆ (ทุนส่วนตัว) 

6. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ทําหน้าที่เป็น  

หน่วยงานกลางประสานงานด้านงบประมาณการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เช่น ทุนผ่าน

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ระบุงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลยั 

แยกตามประเภท 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดที่ 3.8 จํานวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา) 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อวัดระดับความสามารถของส่วนงานที่สามารถหารายได้เพ่ือสนับสนุน 

การดําเนินงานด้านบริการวิชาการ 

หน่วยนับ  : บาท 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย :  

 งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก หมายถึง งบประมาณที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ให้การสนับสนุนโครงการ กิจกรรม หรือ ผลงานด้านบริการวิชาการและวิชาการรับใช้สังคม โดยอาจอยู่ใน

รูปของการร่วมทุน หรือการให้ความสนับสนุนในรูปแบบอ่ืนๆ นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา แบ่งเป็น 

ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน, ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ด้านล้านนาสร้างสรรค์ และ

ด้านอ่ืนๆ 

โดยจํานวนทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยแบ่งออกเป็น 

1. ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 

2. ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม 

3. ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ 

4. ทุนสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ อาทิ ทุนสนบัสนนุจากพื้นที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กกร.) 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ระบุงบประมาณทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จําแนกรายประเภท 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ/ ศนูย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย (งานบริการรับใช้สังคม) 
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ตัวชี้วัดที่ 3.9 การมีส่วนร่วมในการจัดทําสารระบบด้านล้านนา (CMU Lanna Directory) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ส่วนงานได้มีบทบาทในการสนับสนุนสังคมทางด้านล้านนา โดยการรวบรวมข้อมูล 

องค์ความรู้ ผลงาน/ โครงการที่จะใช้ประโยชน์จัดทําฐานข้อมูลด้านล้านนาท่ีสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูล

สําหรับผู้ต้องการใช้งานได้ 

หน่วยนับ  :  ประเด็น/ หัวข้อที่เข้ามามีส่วนร่วม 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ 

คําอธิบาย :  

สารระบบด้านล้านนา คือ การรวบรวมข้อมูลผลงาน/โครงการ เจ้าของผลงาน เครือข่าย แหล่งทุน 

และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แยกตามประเภทงานล้านนาพ้ืนฐาน และองค์ความรู้ด้านล้านนาคดี  

องค์ความรู้ด้านล้านนาศึกษา 8 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้คือ 

1. ด้านภาษา วรรณกรรม และวรรณศิลป์ คือ การใช้ภาษาล้านนา การพูด การอ่าน การเขียน 

การปริวรรตอักษรธรรมล้านนา พจนานุกรมล้านนา ตําราเรียน เอกสารประกอบการเรียนอักษรธรรม

ล้านนา สํานวน สุภาษิตล้านนา ผลงานการศึกษางานวรรณกรรม ตํานาน นิทาน เจ้ียก้อม และ 

งานวรรณศิลป์ คร่าว ซอ โคลง อัตชีวประวัติของกวีเอกล้านนา นอกจากน้ียังรวมถึงผลงานการศึกษา

ภาษา วรรณกรรม และวรรณศิลป์ ของกลุ่มคนท่ีอยู่ในขอบข่ายเช่ือมโยงวัฒนธรรมล้านนาตระกูลต่างๆ 

เช่น ภาษาไทใหญ่ ภาษาพม่า ภาษาไทล้ือ 

2. ด้านประวัติศาสตร์ล้านนาและโบราณคดี คือ การรวบรวมผลงานทางการศึกษาทาง

ประวัติศาสตร์ล้านนา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชน โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีการจดบันทึก

เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น จารึก ตํานานพ้ืนเมือง ตํานานวีรบุรุษ และตํานานทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึง

เหตุการณ์สําคัญของบ้าน เมือง รวมถึงอัตชีวประวัติของบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ล้านนา นอกจากน้ี

ยังรวบรวมผลงานการศึกษาแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ และประวัติศาสตร์ศิลปะล้านนา 

ในแขนงต่างๆ 

3. ด้านปรัชญา ศาสนา และความเชื่อ คือ การรวบรวมผลงานการศึกษาเรื่องแนวความคิดทาง

ปรัชญา พระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนา ตํานานทางพระพุทธศาสนา ตํานานวัด ตํานานพระธาตุ นิทาน

ชาดก บทสวดพ้ืนเมือง พิธีกรรม ความเช่ือ ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ คาถาอาคม โชคลาง ผี ขวัญ  

จิตวิญญาณ และข้อต้องห้ามทางสังคม จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีสําคัญของล้านนา รวมถึงกฎหมาย 

4. ด้านศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรี และนาฏกรรม คือ การรวบรวมผลงานการศึกษางาน

ศิลปกรรม งานพุทธศิลป์ งานหัตถกรรม งานประดิษฐ์ งานประณีตศิลป์ งานจิตรกรรม ประติมากรรม 

เครื่องสักการะ เครื่องใช้ในพิธีกรรม ศิลปะการดนตรี บทเพลง บทขับขาน คร่าว จ๊อย ซอ ฮ่ํา ศิลปะ 

การฟ้อนรํา และอัตชีวประวัติ สล่า ช่าง ศิลปินเอกล้านนา 
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5. ด้านสถาปัตยกรรม คือ การรวบรวมผลงานการศึกษาส่ิงปลูกสร้างและสภาพแวดล้อม  

ว่าด้วยลักษณะที่อยู่อาศัย เรือนท้องถ่ินล้านนา ความเช่ือเกี่ยวกับเรือนประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการ 

เรือนท้องถิ่น รูปแบบพัฒนาการเรือนล้านนา ส่วนประกอบของเรือนที่อยู่อาศัย รูปแบบสถาปัตยกรรมของ

วัด วิหาร อุโบสถอย่างล้านนา เทคนิคทางการก่อสร้าง การรื้อย้ายเรือนโบราณ แนวทางการอนุรักษ์ 

ทางสถาปัตยกรรม แหล่งนิเวศของชุมชน การวางผังชุมชนและการวิเคราะห์ออกแบบ 

 

6. ด้านการกิน การอยู่ เครื่องนุ่งห่ม คือ การรวบรวมผลงานการศึกษาภูมิปัญญาล้านนา  

การดํารงชีวิตของชาวล้านนา อาหาร การเกษตร เครื่องมือ เครื่องใช้ วัฒนธรรมเครื่องแต่งกาย เศรษฐกิจ 

สังคม ชุมชนการละเล่น กิจกรรมทางวัฒนธรรม งานประเพณีและการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา 

7. ด้านแพทย์และสมุนไพรล้านนา คือ การรวบรวมผลงานการศึกษาเก่ียวกับโรคและอาการป่วย

ของชาวล้านนา การตรวจวินิจฉัย บําบัด การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟู สุขภาพ การผดุงครรภ์ ตํารายา 

สมุนไพรพ้ืนบ้าน พจนานุกรมทางการแพทย์ล้านนา รวมถึงวิวัฒนาการด้านการแพทย์ล้านนา และ 

แพทย์ทางเลือกแผนล้านนาร่วมสมัย 

8. ด้านมานุษยวิทยา คือ การรวบรวมผลงานการศึกษาเชิงสังคมวิทยา มานุษยวิทยาของกลุ่มคน 

ประวัติความเป็นมา การอพยพเคล่ือนย้ายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในล้านนา อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์  

การดํารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ 

การเมือง การปกครอง ระบบนิเวศ วัฒนธรรม และการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์สู่สังคมคนเมือง 

 

 ฐานข้อมูลที่จัดทําข้ึนจะต้องเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือตามหลักวิชาการ โดยที่ส่วนงานมีส่วนร่วม 

ในการรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ ผลงาน/ โครงการ เจ้าของผลงาน และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สามารถนํา

ข้อมูลนั้นมาอ้างอิงเป็นหลักฐานประกอบข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นล้านนาสร้างสรรค์  

โดยประเมินจากประเด็น/ หัวข้อที่ส่วนงานเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจ เช่น  1. การจัดทําองค์ความรู้  

2. การจัดทําระบบ 3. การสอบทานความถูกต้องของข้อมูล 4. การจัดทําส่ือในการนําเสนอ (Animation, 

Info-Graphic) 5. การมีส่วนร่วมด้านอ่ืนๆ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ระบุช่ือประเด็น/ หัวข้อที่ส่วนงานมีส่วนร่วมในการจัดทําฐานข้อมูล 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

Data Owner คือ อนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 3 
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ตัวชี้วัดที่ 3.10 ร้อยละความสําเร็จของการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสตูรด้านล้านนาคดีศึกษา 

วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามและส่งเสริมการดําเนินการของหลักสูตรด้านล้านนาคดีของคณะมนุษยศาสตร์ 

หน่วยนับ  : ร้อยละ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

คําอธิบาย :   

การนับจํานวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรด้านล้านนาสร้างสรรค์ สามารถนับได้ทั้งนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เทียบกับเป้าหมายการรับนักศึกษาในปีการศึกษานั้น 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : 

1. จํานวนนกัศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในหลักสูตรด้านล้านนาสร้างสรรค์ 

2. จํานวนนกัศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรด้านล้านนาสร้างสรรค์ 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ คณะมนุษยศาสตร์ 

 Data Owner คือ คณะมนุษยศาสตร์ 
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ตัวชี้วัดที่ 3.11 การเปิดหลักสตูรระยะสั้น 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพ่ือให้เกิดการส่งมอบความรู้ทางด้านวัฒนธรรมล้านนาออกสู่ชุมชนและให้

ผู้เข้าร่วมสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมและสร้างรายได้ได้ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.11.1 จํานวนหลักสูตรระยะสั้น 

หน่วยนับ  : หลักสูตร 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย : 

 หลักสูตรระยะส้ัน คือ การจัดการเรียนการสอน หรือจัดอบรมสัมมนาในช่วงระยะเวลาไม่เกิน  

3 เดือน ที่มุ่งเน้นให้ผู้ เข้ารับบริการ สามารถนําความรู้ ด้านล้านนาไปเผยแพร่ต่อในวงกว้าง และ 

อาจเกิดการประยุกต์ใช้หรือบูรณาการในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ  ได้แก่ 

 - หลักสูตรฝกึอบรมทีต่่อยอดจาก โครงการท่องเทีย่วล้านนา, MICE 

 - หลักสูตรฝกึอบรมทีต่่อยอดจาก โครงการด้านอาหารและสุขภาพ 

- หลักสูตรฝกึอบรมทีต่่อยอดจาก โครงการด้านการออกแบบ  

- หลักสูตรอบรมช่างผีมือล้านนา 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

1. ระบุจํานวนหลักสูตรอบรมระยะส้ันด้านล้านนา 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

 Data Owner คือ อนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 3 
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ตัวชี้วัดที่ 3.11.2 จํานวนครั้งที่จัดหลักสูตรระยะสั้น 

หน่วยนับ  : ครั้ง 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย : 

 จํานวนครั้งที่จัดหลักสูตรระยะส้ันตามหัวข้อตัวช้ีวัดย่อยที่ 3.11.1 โดยนับจํานวนครั้งที่จัดอบรม

หลักสูตร (นับซํ้าได้) 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

1. จํานวนครั้งทีจ่ัดหลักสูตรระยะส้ันตามหวัข้อตัวชี้วัดย่อยที่ 3.11.1 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

 Data Owner คือ อนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 3 
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ตัวชี้วัดที่ 3.11.3 จํานวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

หน่วยนับ  : คน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย : 

 จํานวนผู้รับบริการในแต่ละหลักสูตรระยะส้ันตามหัวข้อตัวช้ีวัดย่อยที่ 3.11.1 (ไม่นับซํ้ากรณี

อบรมหลักสูตรเดิม) 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

1. จํานวนผู้รบับริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะส้ันแต่ละหลักสูตร 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

 Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบนั/สํานัก/ศนูย์ 
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ตัวชี้วัดที่ 3.12  จํานวนผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ด้านล้านนาที่นําเสนอในเวทีระดับชาติ

และนานาชาติ 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพ่ือสนับสนุนให้ส่วนงานสร้างผลงานที่สามารถนําเสนอความเป็นล้านนา 

ออกสู่สากลได้ 

หน่วยนับ  :  ผลงาน/ ช้ินงาน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย :     
 งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและ 

งานสร้างสรรค์ด้านล้านนาในเวทีการประชุม หรือการแสดงผลงานทางวิชาการท่ีเปดิกว้างสําหรับทุกประเทศ 

ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

  

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. จํานวนผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ด้านล้านนาที่นําเสนอในเวทีระดับชาต ิ

2. จํานวนผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ด้านล้านนาที่นําเสนอในเวทีระดับนานาชาติ 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/ศูนย ์

Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/ศูนย ์
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ตัวชี้วัดที่ 3.13 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มด้านล้านนาสร้างสรรค์ 

วัตถุประสงคต์ัวชี้วัด : เพ่ือสร้างบรรยากาศความเป็นล้านนาภายในบริเวณมหาวิทยาลัย 

หน่วยนับ  : โครงการ/กิจกรรม 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย :  

การมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ต่อการพัฒนากายภาพด้านล้านนาร่วมสมัย

ภายในส่วนงาน/มหาวิทยาลัย โดยจัดทําโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมบรรยากาศล้านนา

สร้างสรรค์ภายในส่วนงาน/มหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนากายภาพล้านนาร่วมสมัยของ

มหาวิทยาลัย ในรูปแบบที่เก่ียวกับ 1.การปรับภูมิทัศน์ของส่วนงาน 2.ภาษาถิ่น 3.การแต่งกายประจําถิ่น 

4.อาหาร 5.ด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน  

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

1. ระบุกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสร้างส่งเสริมบรรยากาศล้านนาสร้างสรรค์ 

2. รายงานผลการดําเนินงาน โครงการ/ กิจกรรม 

  

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศนูย์ 

Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบนั/สํานัก/ศนูย์ 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะ 

การเป็นพลเมืองโลก (ภายหลังการทํางาน 1 ปี) 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่
จบการศึกษาตามหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย 
หน่วยนับ  : ระดับ 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

คําอธิบาย :  

ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้บังคับบัญชาที่บัณฑิตมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ทํางานเกี่ยวข้องด้วย 

 การประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต โดยวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ต่อทักษะด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

โดยวัดภายหลังจากการทํางาน 1 ปี 

ทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global citizen skills) ในมิติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้ 

1) มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ 

2) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างเหมาะสม 

3) มีความสามารถในการคิดแบบองค์รวม  

4) มีความเข้าใจในวัฒนธรรมอ่ืนที่แตกต่าง 

5) มีความสามารถทางด้าน IT literacy (การวิเคราะห์ข้อมูล คัดกรองข้อมูล เข้าถึงข้อมูล) 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : 

1. ข้อมูลผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใ ช้บัณฑิต (นายจ้าง , ผู้ประกอบการ  และ

ผู้บังคับบัญชาที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทํางานเกี่ยวข้องด้วย) 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  

 KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 

          Data Owner คือ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามพันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และ 

      มีทักษะการเป็นพลเมืองโลก 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี

หลังสําเร็จการศึกษา และภายในช่วงเวลาที่แต่ส่วนงานเห็นความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการมีรายได้ของบัณฑิตหลังจากจบการศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 

หน่วยนับ  : ร้อยละ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีการศึกษา  

คําอธิบาย : 

 ผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่เรียนในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอก

เวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานทําหรือมีกิจการของตัวเองที่มีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปี หรือมากกว่า 

1 ปีตามที่ส่วนงานเห็นชอบ นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จในปีการศึกษานั้น โดย

ไม่นับรวมผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาและไม่มีงานทํา โดยจะนับกรณีการทํางานสุจริตทุก

ประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจําเพื่อเล้ียงชีพตนเองได้ โดยการนับจํานวนผู้มีงานทําของผู้สําเร็จ

การศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปล่ียนงานใหม่หลังจบ

การศึกษาเท่านั้น นับรวมผู้ที่มีงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้วก่อนสําเร็จการศึกษา  

วันที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สําเร็จการศึกษา 

 

หมายเหตุ:  

 อ้างอิงจากข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี จากฐานข้อมูลสารสนเทศ CMU-MIS 

หัวข้อ “ผู้กรอกแบบสอบถามระดับปริญญาตรี > สารสนเทศแสดงสถานภาพการทํางานปัจจุบัน จําแนก

ตามคณะ” โดยไม่นับรวมผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาและไม่มีงานทํา ตามรายละเอียด ดังน้ี : 

https://mis.cmu.ac.th/skajob/information/skainfocountstustatusorgpercentandall.aspx?levid=40 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

1. ข้อมูลผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่แสดงถึงร้อยละของบัณฑิต 

ระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระในปีแรก  (นับเฉพาะผู้ที่ทํางานแล้ว 

และ ผู้ที่ทํางานแล้วและกําลังศึกษาต่อ) 

2. ข้อมูลผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่แสดงถึงร้อยละของบัณฑิต 

ระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายในช่วงเวลาที่ส่วนงานกําหนด (นับ

เฉพาะผู้ที่ทํางานแล้ว และ ผู้ที่ทํางานแล้วและกําลังศึกษาต่อ) 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 

 Data Owner คือ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.3 ร้อยละผลงานของนักศึกษาต่อผู้สําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ  

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพ่ือวัดระดับความสามารถของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาในการสร้างผลงาน

ระดับนานาชาติ 

หน่วยนับ  : ร้อยละ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปปีฏิทิน 

คําอธิบาย :  

ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ที่คณะกรรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจําคณะให้ความเห็นชอบ ได้แก่  ฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index 

Expanded, Social Sciences Citation index, Art and Humanities Citation Index) หรือ ฐานข้อมูล Scopus 

และฐานข้อมูลอื่น ต่อผู้สําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด   

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

       1.  จํานวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทในวารสารระดับนานาชาติ (ปปีฏิทิน)  

       2.  จํานวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอกในวารสารระดับนานาชาติ (ปปีฏิทิน)  

       3.  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (ปกีารศึกษา) 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 

 Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย และบัณฑิตวิทยาลัย 

 

  



55 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.4 ร้อยละผลงานของนักศึกษาท่ีอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ต่อจํานวนผลงานท่ีเผยแพร่ทั้งหมด 

ในระดับนานาชาติ 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพ่ือวัดระดับผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเทียบกับจํานวนผลงานที่

เผยแพร่ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับนานาชาติที่สามารถประมวลความรู้และสร้างผลงานที่

นําไปเผยแพร่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะได้ 

หน่วยนับ  : ร้อยละ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีปฏิทิน 

คําอธิบาย :  

 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ 

วิจัยเพ่ือหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเช่ือถือ เป็นประโยชน์ ผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้

เพื่อจัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนําไปเผยแพร่ให้เป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวช้ีวัดนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา

โทและปริญญาเอก โดยนับผลงานที่ตีพิมพ์เฉพาะท่ีอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ต่อจํานวนผลงานท้ังหมด 

ที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

1. ผลงานทีต่ีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาโท 

2. ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาเอก 

 3. จํานวนผลงานทั้งหมดทีเ่ผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 

 Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยละของหลักสตูรระดับปริญญาตรีที่มี Entrepreneurship/Startup/สหกิจศึกษา/

WIL เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้สร้างประสบการณ์ทํางานจริง

ระหว่างการศึกษา และเพ่ิมโอกาสในการมีงานทําของนักศึกษาหลังจากจบการศึกษา 

หน่วยนับ  : ร้อยละ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีการศึกษา  

คําอธิบาย :  

 การจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ หรือหลักสูตรที่เปิดโอกาส 

ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในฐานะพนักงานของสถานประกอบการ รวมถึงหลักสูตรพิเศษของแต่ละส่วน

งานที่เข้าข่ายการส่งเสริมการออกไปฝึกปฏิบัติงานภายนอกของนักศึกษา เป็นการเพิ่มทักษะ/ประสบการณ์

จริงให้แก่นักศึกษา ซ่ึงการจัดหลักสูตรในรูปแบบดังกล่าวจะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

ในปัจจุบัน โดยไม่นับรวมวิชาชีพที่ต้องเรียนปฏิบัติอยู่แล้ว เช่น แพทย์ พยาบาล 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

1. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทีมี่ Entrepreneurship/Startup/สหกิจศึกษา/WIL หรือโครงการ

พิเศษอ่ืนๆทีม่ีการส่งเสริมให้นักศึกษาออกไปฝกึปฏิบตัิการจริงตามความเห็นชอบของส่วนงาน

เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 

2. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีท้ังหมด 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 

 Data Owner คือ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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ตัวชี้วัดที ่4.6 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา / WIL 

วัตถุประสงค์ตัวชี้ วัด : เพ่ือสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสรับประสบการณ์ทํางานจริงจาก

ผู้ประกอบการ และเพ่ิมโอกาสในการได้งานทําหลังจากจบการศึกษาโดยให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการ

ผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของธุรกิจ 

หน่วยนับ  : ร้อยละ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

คําอธิบาย  

 เป็นการคํานวณจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทีเ่ข้าร่วมสหกิจศึกษา / WIL หรือหลักสูตรพิเศษ

อ่ืนๆทีเ่ปน็การเปิดโอกาสให้นักศึกษาออกไปร่วมงานสร้างโครงการร่วมกับผู้ประกอบการโดยตรง ต่อ

นักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมด ตามเงือ่นไข โดยไม่นับรวมวิชาชีพทีต่้องเรียนปฏิบัติอยู่แล้ว เช่น แพทย์ 

พยาบาล 

 สห กิจ ศึกษา  ( Cooperative Education) เ ป็ น ร ะบบการ ศึ กษา ที่ เ น้ นก า รป ฏิบั ติ ง าน 

ในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาผนวกกับการฝึกปฏิบัติ 

เพ่ือสังคมและได้รับประสบการณ์โดยตรงจากสถานประกอบการ เสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน (ช่ัวคราว) 

นับเป็นระบบที่มีการผสมผสานระหว่างการเรียนกับการปฏิบัติงานจริง ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ 

ด้านต่างๆ แก่นักศึกษาโดยกําหนดระยะเวลา ปฏิบัติงานต่อเนื่อง (16 สัปดาห์ ) หรือ 1 ภาคการศึกษา 

และสถานประกอบการกําหนดภาระหน้าที่และตําแหน่งที่ต้องปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเหมือนเป็นพนักงาน

ขององค์กร 

     การจัดการศึกษาเ ชิงบูรณาการกับการทํางาน  (Work Integrated Learning : WIL)  

เป็นการจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาผนวกกับสถานประกอบการ กําหนดระยะเวลาทํางาน 

ในระหว่างปีที่ ศึกษา โดยอาจกําหนดให้ทํางาน 4 เดือน หรือทํางาน 3 เดือน สลับกับการเรียน 

ในสถานศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

1. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทีเ่ข้าร่วมสหกิจศึกษา/ WIL  

2. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ข้อมูลจากสํานักทะเบียนและประมวลผล) 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 

 Data Owner คือ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ตัวชี้วัดที ่4.7 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพ่ือส่งเสริมความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นสากล 

และเพ่ิมจํานวนนักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมากข้ึน 

หน่วยนับ  : หลักสูตร 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีการศึกษา  

คําอธิบาย  

จํานวนหลักสูตรนานาชาติ หมายถึง จํานวนสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ ตั้งแต่

ระดับปริญญาตรีข้ึนไปของคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงเกิดจากการเปิดหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร

นานาชาติ และต้องเป็นหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. จํานวนหลักสูตรนานาชาติทั้งหมดของคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย จําแนกตามระดับการ 

ศึกษา/สาขาวิชา พร้อมแนบหลักฐานอ้างอิง เช่น โครงสร้างหลักสูตร หนังสือที่ส่งถึงสํานักพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นทางการ เป็นต้น 

2. จํานวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย  

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 

 Data Owner คือ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 4.8 จํานวนหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษท้ังหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพือ่เสริมสร้างให้นักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรมีความคุ้นเคย และเพ่ิมความสามารถใน

การใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึน 

หน่วยนับ  : หลักสูตร 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีการศึกษา  

คําอธิบาย : 

 หลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ หมายถึง การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

ที่ใช้ส่ือการเรียนการสอน ตลอดจนรูปแบบการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร  

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

 1. จํานวนหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 

 Data Owner คือ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 4.9 จํานวนหลักสูตรทุกระดับที่ได้รับการรับรองจากเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ (นับสะสม) 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพือ่ให้มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรตรงตามมาตรฐานและคณุภาพในระดับสากล 

หน่วยนับ  : หลักสูตร 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย : 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ได้กําหนดนโยบายให้มีการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นในคุณภาพของบัณฑิต 

ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ี การรับรองคุณภาพหลักสูตรเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ 

(WFME, ABEST21, AACSB, ABET, AUN-QA และ อ่ื นๆ ) จะ ช่ ว ยยกระ ดับ คุณภาพของห ลัก สูต ร 

สู่ระดับสากลมากยิ่งข้ึน 

หมายเหตุ : 

           - World Federation for Medical Education (WFME) คือ มาตรฐานสากลสําหรับแพทยศาสตร์

ศึกษาพ้ืนฐานของสหพันธ์แพทยศาสตร์ศึกษาโลก เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและ

รับรองคุณภาพของโรงเรียนแพทย์ 

          - The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow, A 21st century (ABEST21) 

คือ องค์กร ที่รับรองคุณภาพการศึกษา ภายใต้รัฐบาลญ่ีปุ่น ซ่ึงมีความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบัน 

ในระดับสากลกว่า 20 สถาบันและบริษัทช้ันนําระดับโลก 

          - Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) คือ สถาบันในการรับรองและ

ประกันคุณภาพให้กับสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจ หรือ Business Schools ทั่วโลก  

          - Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) คือ  สถาบันในการรับรองและ

ประกันคุณภาพให้กับสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

          - ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) คือ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ในอาเซียนท่ีนํามาใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามท่ีได้กําหนด

เอาไว้ในระดับอาเซียน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

 1. จํานวนหลักสูตรทุกระดับทีไ่ด้รบัการรับรองจากเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 

 Data Owner คือ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 4.10 ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นหลักสูตรนานาชาติต่อหลักสูตรท้ังหมด 

วัตถุประสงค์ตัวชี้ วัด : เ พ่ือส่งเสริมความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย ที่จะผลิตบัณฑิตที่ มี 

ความเป็นสากล และเพ่ิมจํานวนนักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมากข้ึน 

หน่วยนับ  : ร้อยละ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย : 

 การส่งเสริมให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร  

จะช่วยเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อีกทางหนึ่ง 

จํานวนหลักสูตรนานาชาติ หมายถึง จํานวนสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติในระดับ

บัณฑิตศึกษา ของคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย โดยต้องเป็นหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ให้นับจํานวนหลักสูตรนานาชาติที่เปิดสอนทั้งหมด 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

 1. จํานวนหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาโท 

2. จํานวนหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาเอก 

3. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 

 Data Owner คือ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ตัวชี้ วัดท่ี  4.11 ร้อยละของกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่ มี กิจกรรมการเรียนการสอน 

เป็นภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรมีความคุ้นเคย และเพ่ิมความสามารถ 

ในการใช้ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาต่างประเทศมากข้ึน 

หน่วยนับ  : ร้อยละ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

คําอธิบาย : 

 กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอน และใช้ส่ือการเรียนการสอน 

เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศในกระบวนวิชา Major ที่สอนโดยคณะฯ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

กําหนด เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มข้ึน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

1. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอน และใช้ส่ือการเรียนการสอน 

เป็นภาษาอังกฤษ 

2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอน และใช้ส่ือการเรียนการสอน 

เป็นภาษาต่างประเทศ 

3. จํานวนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 

 Data Owner คือ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ตัวชี้ วัดที่ 4.12 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีผลการสอบวัดความรู้และทักษะ

ภาษาอังกฤษก่อนสําเร็จการศึกษา ตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference 

for Language อยู่ในระดับ B1 ขึ้นไป 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยนับ  : ร้อยละ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีการศึกษา  

คําอธิบาย : 

 การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยกําหนดให้มีการสอบ 

วัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสําเร็จการศึกษา โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานสามารถเทียบเคียงผลกับ 

Common European Framework of Reference for Language สําหรับนัก ศึกษาช้ันปี สุดท้าย  หรือผ่าน

หลักสูตรกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาก่อนสําเร็จการศึกษา โดยกําหนดเป้าหมายเทียบกับระดับ B1 ข้ึนไป  

หมายเหตุ : 

 ระดับ B1 ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสําคัญของข้อความทั่วๆ ไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อ 

ที่คุ้นเคยหรือสนใจ เช่น การทํางาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน

ระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง

พร้อมให้เหตุผลส้ัน ๆ ได้ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

1. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ มีผลการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 

ก่อนสําเร็จการศึกษาอยู่ในระดับ B1 ข้ึนไป 

2. จํานวนนกัศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้ารบัการสอบทั้งหมด 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ ศูนย์ประสานงานวิชาการ 

 Data Owner คือ ศูนย์ประสานงานวิชาการ 
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ตัวชี้วัดที่ 4.13 ร้อยละของอาจารย์ที่สามารถนําเครื่องมือ/วิธีการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่ง

ศตวรรษที ่21 และ/หรือทักษะการเปน็พลเมืองโลกไปปรับใชใ้นการจัดการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพือ่พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะที่ทนัสมัย และพัฒนาวิธีการเรียนการสอนเพื่อให้เกิด

ประสิทธิผลมากข้ึน 

หน่วยนับ  : ร้อยละ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

คําอธิบาย : 

 การพัฒนาอาจารย์สําหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 

และได้ส่งเสริมให้มีการนําความรู้ไปใช้จริงในห้องเรียน ผ่านโครงการนําร่องสําหรับการจัดการเรียนรู้ 

แบบใหม่  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่เป็นประจําทุกปี ตลอดจน 

มีการติดตามผลการนําความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

1. จํานวนอาจารย์ ที่นําเครื่องมือ/วิธีการเพื่อพัฒนาทกัษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21  

ใช้ประกอบการสอน 

2. จํานวนอาจารย์ท้ังหมด 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย 

 Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย 
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ตัวชี้วัดที่ 4.14 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการเป็นพลเมืองโลก

และประกอบอาชีพในอนาคต โดยผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ตัวชี้ วัด : เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเป็นพลเมืองโลกให้แก่นักศึกษาที่ผ่านหลักสูตร  

ทําให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามที่สังคมต้องการ 

หน่วยนับ  : ร้อยละ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีการศึกษา  

คําอธิบาย : 

 การพัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับการประกอบอาชีพในอนาคต (ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21) 

นอกจากการส่งเสริมผ่านการจัดเรียนรู้ในกระบวนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรแล้ว การส่งเสริมผ่านกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 

แห่งศตวรรษที่ 21 

           กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา 

เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม

จริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก  

โดยรวมถึงกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม กิจกรรม

ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น 

 การนับจํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร สามารถนับได้ท้ังนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยไม่สามารถนับซ้ํา หากนักศึกษาผู้นั้นเข้าร่วมหลายคร้ัง 

ในปีที่ประเมิน               

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. จํานวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับการเป็นพลเมืองโลกผ่านกิจกรรม

เสริมหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และปัณฑิตศึกษา 

2. ข้อมูลนักศึกษาที่มีสถานภาพ 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

           KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย 

           Data Owner คือ กองพัฒนานักศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 4.15 จํานวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพือ่ยกระดับความเปน็นานาชาติของมหาวิทยาลัย 

หน่วยนับ  :  คน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีการศึกษา  

คําอธิบาย : 

 จํานวนนักศึกษาชาวต่างชาติท่ีสมัครเข้าศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และลงทะเบียนเรียน 

ในกระบวนวิชาตามกําหนดไว้ในหลักสูตร โดยจํานวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนศึกษาในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นตัวบ่งช้ีที่ส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย นับรวม

นักศึกษาต่างชาติทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 

หมายเหตุ : ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศจากสํานักทะเบียนและประมวลผล 

- ข้อมูลจํานวนนกัศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้ข้อมูล ณ ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษานัน้ๆ 

- ข้อมูลจํานวนนกัศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ใช้ข้อมูล ณ ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษานั้นๆ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

 1. จํานวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

           KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย 

           Data Owner คือ สํานักทะเบียนและประมวลผล 
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ตัวชี้วัดที่ 4.16 จํานวน Inbound exchange student 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และช่วยประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก 

หน่วยนับ  : คน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีการศึกษา  

คําอธิบาย : 

 จํานวนนักศึกษาต่างประเทศที่มาเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน (exchange program) หรือโครงการ

การศึกษาระยะส้ันที่เทียบเท่ากับหลักสูตรเต็ม/ ฝึกอบรม/ การศึกษาดูงาน (short course program) ณ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับรวมถึงโครงการอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมความเป็นนานาชาติของ

มหาวิทยาลัย และสะท้อนถึงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยอาจมีช่วงระยะเวลาที่

ครบถ้วนตามขอบเขตของหลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่ส่วนงานเห็นว่าการไปปฏิบัติงานดังกล่าวก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา 

ทั้งนี้ หากนักศึกษาหนึ่งคนเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนหลายครั้ง จํานวนนักศึกษาจะไม่นับซ้ํา  

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

 1. จํานวน inbound exchange student ในระดับปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษา 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

           KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 

           Data Owner คือ กองวิเทศสัมพันธ์/กองพัฒนานักศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 4.17 จํานวน Outbound exchange student 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพือ่สร้างความร่วมมือกบัสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และช่วยประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รูจ้ัก รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์การศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อพัฒนาทกัษะทางด้านภาษาและด้านการใช้ชีวิต 

หน่วยนับ  : คน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีการศึกษา  

คําอธิบาย : 

 จํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ไปเข้าร่วมโครงการในต่างประเทศ เช่น โครงการ

แลกเปล่ียน (exchange program)/ โครงการศึกษาระยะส้ันที่เทียบเท่ากับหลักสูตรเต็ม / การฝึกอบรม/ 

การศึกษาดูงาน (short course program) รวมถึงโครงการอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมความเป็น

นานาชาติของมหาวิทยาลัย และสะท้อนถึงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยอาจมีช่วง

ระยะเวลาที่ครบถ้วนตามขอบเขตของหลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่ส่วนงานเห็นว่าการไปปฏิบัติงาน

ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา 
 

 ทั้งนี้ หากนกัศึกษาหนึง่คนเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่นหลายครั้ง จํานวนนักศึกษาจะไม่นับซ้ํา  

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

1. จํานวน Outbound exchange student ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

           KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 

           Data Owner คือ กองวิเทศสัมพันธ์/กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 4.18 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (International Staff) 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพือ่สร้างประสบการณ์ในแลกเปลี่ยนความรู้เป็นภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 

หน่วยนับ  : คน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีการศึกษา  

คําอธิบาย : 

 จํานวนบุคลากรต่างชาติที่มาสอน และ/หรือทําวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้ทําสัญญา 

กับคณะฯ/ ส่วนงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

1. จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (International Staff) ที่ทําสัญญากับคณะฯ/ ส่วนงาน เป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า 9 เดือน 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

           KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 

           Data Owner คือ กองวิเทศสัมพันธ ์
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ตัวชี้วัดที่ 4.19 จํานวนนักศึกษาทุกระดับที่กระทําผิดวินัยนักศึกษา 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพ่ือให้นักศึกษาเกิดจิตสํานึกในการรักษากฎระเบียบ กฎหมาย และสร้างบัณฑิต 

ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

หน่วยนับ  :  คน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 

คําอธิบาย : 

 จํานวนนักศึกษาที่กระทําผิดวินัยนักศึกษา โดยนับจากวันที่มีการกระทําความผิด ซ่ึงเป็นตัวบ่งช้ี 

ที่สะท้อนถึงประสิทธิผลของกระบวนการกํากับดูแล และส่งเสริมให้นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย

และมีจริยธรรม  

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

 1. จํานวนนักศึกษาที่กระทาํผิดวินัยในช่วงปีการศึกษา 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

           KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 

           Data Owner คือ กองพัฒนานักศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 4.20 ร้อยละของหลกัสตูรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ 3.01 ขึ้นไป 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพ่ือให้หลักสูตรที่ใช้ในการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน 

หน่วยนับ  :  คน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 

คําอธิบาย : 

 สัดส่วนหลักสูตรที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับ  

3.01 ข้ึนไป เปรียบเทียบกับจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

1. จาํนวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต้ังแต่ 3.01 ข้ึนไป 

2. จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทีม่ีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 

 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 

           KPI Owner คือ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

           Data Owner คือ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ตัวชี้วัดท่ี 5.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากวิจัยหรือนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อวัดผลกระทบของผลงานวิชาการที่เกิดขึน้ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

หน่วยนับ  : บาท 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค าอธิบาย :   

 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง การประเมิน

มูลค่าผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการน านวัตกรรมและองค์ความรู้

จากงานวิจัยด้านต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นมูลค่าในหน่วยของเงินตรา สะท้อนการประเมิน ผลเสีย ผลประโยชน์ของ

โครงการ หรือกิจกรรม ทางเศรษฐกิจที่มีต่อบุคคล-กลุ่มบุคคล-สิ่งแวดล้อม (Third party effects)  

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของผลกระทบที่เกิดขึน้ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ระบุจ านวนเงินที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจาก

การน านวัตกรรมและองค์ความรูจ้ากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ภายนอก

มหาวิทยาลัย 

2. บรรยายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจาก

การน านวัตกรรมและองค์ความรู้ จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ภายนอก

มหาวิทยาลัย เป็นรายโครงการ ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินที่ชัดเจน (Indirect 

Benefit) 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 

  

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ตามพันธกจิ : วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม 
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ตัวชี้วัดท่ี 5.2 รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรอืค่าใช้จ่ายที่ลดลงของมหาวิทยาลัยจากวิจัยและนวัตกรรม  

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อให้ส่วนงานน านวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายในส่วนงานไปใช้ประโยชน์จริงและสามารถ

สร้างรายได้หรือช่วยใหล้ดค่าใช้จ่ายของส่วนงานในการด าเนินงาน 

หน่วยนับ  : ล้านบาท 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย :  

 เงินรายได้ที่ เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัย หรือค่าใ ช้จ่ายที่ลดลงของมหาวิทยาลัย หมายถึง  

รายรับของมหาวิทยาลัยจากการน านวัตกรรมและผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดรายได้ หรอือาจเป็น

การลดค่าใช้จ่ายของส่วนงานหรือองค์กรที่น าเอางานวิจัยและนวัตกรรมไปปรับใช้  ได้แก่ รายได้หรือ

ค่าใช้จา่ยที่ลดลงจากโครงการที่น าความรู้ไปใช้ รายได้จากงานวิจัย รายได้หรอืผลประโยชน์ที่ได้มาจากการ

ใช้นวัตกรรม เป็นต้น 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ข้อมูลรายได้ที่เพิ่มขึน้จากงานวิจัยและนวัตกรรม 

2. ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากงานวิจัยและนวัตกรรม 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดท่ี 5.3 จ านวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up)  

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการสร้างธุรกิจใหม่ที่เกิดมาจากการใช้นวัตกรรมที่เกิดขึน้ภายในส่วนงาน 

หน่วยนับ  : ธุรกิจ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค าอธิบาย :  

ธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up) หมายถึง ธุรกิจที่ เกิดจากการบ่มเพาะองค์ความรู้แก่

ผู้ประกอบการ หรือเกิดจากการต่อยอดนวัตกรรม หรือต่อยอดองค์ความรู้ด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก

ยุทธศาสตรเ์ชงิรุก สู่การท าธุรกิจใหม่ โดยไม่พจิารณาถึงมูลค่าของธุรกิจ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ข้อมูลจ านวนธุรกิจที่เกิดจากการตอ่ยอดงานวิจัยหรือนวัตกรรม 

2. ข้อมูลช่ือธุรกิจที่เกิดจากการตอ่ยอดงานวิจัยหรือนวัตกรรม 

3. ข้อมูลช่ือโครงการที่น าองค์ความรูไ้ปต่อยอดงานวิจัยหรอืนวัตกรรม 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดท่ี 5.4 จ านวนนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : พิจารณาความส าเร็จจากการน าความรู้ที่ ได้รับการบ่มเพาะหรือความรู้ 

จากการวิจัย ไปสร้างให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

หน่วยนับ  : ผลงาน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค าอธิบาย :  

 นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการผลิต ที่เกิดจาก

การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ น าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ก่อให้เกิดผลิตผลที่เพิ่มขึ้น หรือ

สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม (Product Innovation, Service Innovation, Process 

Innovation, Business Model Innovation)  

  

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ช่ือนวัตกรรมหรอืผลงานสร้างสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์ 

2. ข้อมูลเอกสารรับรองผลงานนวัตกรรมหรอืงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดท่ี 5.5 จ านวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (Incubatees) 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อเพิ่มจ านวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ หรือการพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพ 

ที่สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ตอ่ยอดในการประกอบธุรกิจได้ 

หน่วยนับ  : คน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค าอธิบาย :  

จ านวนผูไ้ด้รับการบ่มเพาะธุรกิจ (Incubatees) หมายถึง จ านวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และ

บุคคลภายนอก ที่ได้รับการพัฒนาสู่การประกอบธุรกิจ หรือการเป็นผู้ประกอบการ จากการถ่ายทอดองค์

ความรู้ หรอืผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม ในด้านอื่นๆ นอกเหนอืจากยุทธศาสตร์เชิงรุกที่มหาวิทยาลัยสร้างขึน้  

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ข้อมูลช่ือธุรกิจบ่มเพาะด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย 

2. ข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่ได้รับการบ่มเพาะจากนวัตกรรมด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดท่ี 5.6 จ านวนบทความตีพมิพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติของอาจารย์และนักวิจัย 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยสร้างผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ 

และนานาชาติอันเป็นการสร้างช่ือเสียงในวงกว้างให้แก่ส่วนงาน และมหาวิทยาลัย 

หน่วยนับ  : บทความ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีปฏิทิน 

ค าอธิบาย :  
จ านวนบทความตีพิมพ์ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

(Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ 

อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมถึง

อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างเพื่อการสอนและวิจัยโดยตรงทั้งปีที่ประเมิน (จ้างไม่ต่ ากว่า 9 เดือน) 

นับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจรงิในปีที่ประเมิน ไม่รวมผู้ที่ลาศึกษาต่อ 

นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจ าที่เป็นข้าราชการ หรอืพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากร 

ที่มีต าแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจา้หน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/

มหาวิทยาลัย  โดยสามารถนับผลงานวิจัยของบุคลากรที่มีต าแหน่งและ /หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ

เทียบเท่าฯ ได้ และให้นับเฉพาะจ านวนบุคลากรที่มผีลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพมิพ์ฯ เท่านั้น 

 ทั้งน้ี การนับผลงานจากการตอบรับให้ตีพิมพ์ (accepted letter) ของกองบรรณาธิการ

วารสารในปีปฏิทินใดแล้วครั้งหน่ึง หากผลงานได้ถูกตีพิมพ์เป็นรูปเล่มในปีถัดไปจะไม่สามารถนับ

ซ้ าในปีที่ตีพมิพ์เป็นรูปเล่มได้  

(กรณีกองบรรณาธิการวารสารเพียงแค่รับเรื่องไว้ โดยยังไม่มเีอกสารตอบรับ กรณีนีย้ังไม่สามารถนับได้) 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. จ านวนบทความจากผลงานวิจัย หรอืงานสร้างสรรคท์ี่ตพีิมพ์ในฐานขอ้มูล Scopus 

2. จ านวนบทความจากผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ไม่

สามารถสืบค้นเจอในฐานขอ้มูล Scopus) 

3. จ านวนบทความจากผลิงานวิจัย หรอืงานสร้างสรรคท์ี่ตพีิมพ์ในฐานขอ้มูลระดับชาติ 

หมายเหตุ :  

1. อ้างองิจากระบบ CMU-MIS ฐานขอ้มูลด้านวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย (หากมี) 

2. ผลงานที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ รวบรวมจากผลงานตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูล 

3. การเผยแพรผ่ลงาน ๑ เรื่อง เผยแพร่มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับเพียง ๑ ครั้ง  

โดยนับจากการเผยแพรท่ี่มคีุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด  

ทั้งน้ี หากท าร่วมมากกว่า 1 ส่วนงาน สามารถนับซ้ ากับส่วนงานอื่นได้ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย/ศูนย์บริหารงานวิจัย 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย  
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ตัวชี้วัดท่ี 5.7 จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus  

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ และมี

การอา้งองิผลงานวิจัย (Citations) บ่อยครั้ง  

หน่วยนับ  : บทความ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีปฏิทิน  

ค าอธิบาย :  

 จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus หมายถึง จ านวนบทความวิจัย 

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล คือ ฐานข้อมูล Scopus โดยให้นับเฉพาะที่เป็นบทความวิจัย

เท่านั้น ได้แก่ "Research article", "letter", "review" และ “Case Report” 

  ส่วนงานสามารถนับผลงานของอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อได้ ทั้งนี้ นักวิจัย 

ให้หมายความรวมถึงบุคลากรที่มีต าแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือ

นักวิจัยที่ปฏิบัติงานหรือมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/มหาวิทยาลัยด้วย โดยสามารถนับบทความวิจัยที่ได้รับ

การอา้งองิฯ ของบุคลากรที่มตี าแหน่งและ/หรอืหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าฯ ได้ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. จ านวนบทความวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ที่ได้รับ  

การอ้างอิงในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล (ฐานข้อมูล Scopus) ตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  

ทั้งนี ้ให้ระบุวันเดือนปีที่ได้รับการอ้างองิและจ านวนครั้งที่แต่ละบทความวิจัยได้รับการอ้างอิงฯ     

 

หมายเหตุ :  

1. อ้างองิจากระบบ CMU-MIS ฐานขอ้มูลด้านวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย (หากมี) 

2. ขอให้ส่วนงานแจงนับ/เก็บข้อมูลจ านวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงฯ เพิ่มด้วย  

โดยให้รายงานผลไว้ด้านท้ายของแต่ละบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงฯ ว่าบทความวิจัยนั้นๆ 

ได้รับการอ้างอิงฯ จ านวนกี่ครั้ง โดยให้รายงานผลไว้ที่เอกสารแนบหลักฐานอ้างอิงในระบบ 

CMU-PA 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย  
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ตัวชี้วัดท่ี 5.8 จ านวนผลงานทางวชิาการที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์จริง 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อเป็นการสนับสนุนการผลิตผลงานทางการศกึษาให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้

จรงิเป็นรูปธรรม  

หน่วยนับ  : ผลงาน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค าอธิบาย :  

 ผลงานทางวิชาการที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์จริง หมายถึง ผลงานการศึกษาวิจัยที่มีการประยุกต์ใช้

หรือพัฒนา โดยมีกระบวนการ หรือขั้นตอนการปรับปรุงการใช้งานให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ผลงานดังกล่าวอาจมีองค์ความรู ้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในระดับบุคคล อาคาร ย่าน 

หรือเมืองก็ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในสภาพแวดล้อมจริง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน

หรอืสังคม  

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ระบุช่ือผลงานทางวิชาการทั้งหมดที่ถูกน าไปใช้ประโยชนจ์รงิต่อสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดท่ี 5.9 จ านวนทุนสนับสนุนงานวจิัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อท าให้ทราบถึงความสามารถในการหาเงินสนับสนุนการจัดท างานวิจัยต่างๆ  

จากภายนอกของสว่นงาน  

หน่วยนับ  : บาท 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค าอธิบาย :  

 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก หมายถึง  งบประมาณ 

ที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโครงการ งานวิจัย หรือเพื่อพัฒนาผลงาน/ นวัตกรรม 

โดยอาจอยู่ในรูปของการให้ทุนศึกษาวิจัย การให้ทุนพัฒนาผลงาน รวมถึงการให้ความสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ 

อย่างเป็นทางการทั้งทางตรงและทางออ้ม ได้แก่ 

1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านระบบ NRMS  

2.  ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ,องค์การ

มหาชน, มูลนิธิ, หน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ ทั้งที่ยื่นค าขอผ่านระบบ NRMS และ

ผา่นหนว่ยงานโดยตรง 

3. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคอุตสาหกรรม (เอกชน) 

4. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากต่างประเทศ 

5. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งอื่นๆ (ทุนส่วนตัว) 

6. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่เป็น  

หน่วยงานกลางประสานงานด้านงบประมาณการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เช่น ทุนผ่าน

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ระบุงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

แยกตามประเภท 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดท่ี 5.10 จ านวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับของ QS World Rankings by Subject  

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อผลักดันสาขาวิชาต่างๆ ภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยให้สามารถแข่งขัน 

ในเวทีโลกได้ 

หน่วยนับ  : สาขาวิชา 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค าอธิบาย :  

 QS World University Rankings by Subject หมายถึง การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก 

ในรายสาขาวิชา พิจารณาจาก 4 เรื่อง ดังนี้ 

 1. Academic reputation : ช่ือเสียงทางวิชาการ จากการส ารวจของ QS Global Academic Survey 

เป็นผลส ารวจจากนักวิชาการทั่วโลก 

 2. Employer reputation : ช่ือเสียงจากนายจ้าง จากการส ารวจผ่าน QS Global Employer Survey 

เป็นผลส ารวจจากผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงานทั่วโลก 

 3. Research citations per paper : จ านวนงานวิจัยที่ถูกน าไปใช้อ้างถึง จากงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ 

จากฐานข้อมูลของ Scopus 

 4. H-index : คือดัชนีที่ค านวณได้จากจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุด และจ านวน

การอา้งองิที่บทความได้รับ 

 

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 สาข 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 
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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 (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 จะต้องมีอันดับต่ ากว่า 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 ทีม่ีอันดับต่ ากว่า 300 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดท่ี 5.11 จ านวนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) ในเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อสร้างเสริมให้เกิดการสร้างผลผลิตหรือนวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ และสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 

หน่วยนับ  : สัญญา 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค าอธิบาย :  

 การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) ในเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย หมายถึง การที่เจ้าของสิทธิ 

(มหาวิทยาลัย) อนุญาตให้ผู้ขอใช้สิทธิได้ใช้สิทธิใดๆ เช่น ผลิต ขาย ใช้ หรือมีไว้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ความเป็นเจา้ของ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื 

 1. อนุญาตใหใ้ช้สทิธิแต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive Licensing) 

 2. อนุญาตใหใ้ช้สทิธิโดยไม่จ ากัดจ านวนผูร้ับอนุญาต (Non-Exclusive Licensing) 

 3. อนุญาตใหใ้ช้สทิธิแต่เพียงผูเ้ดียว แต่ไม่จ ากัดเจา้ของสิทธิ (Sole Licensing) 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ระบุจ านวนสัญญาที่มกีารอนุญาตใหใ้ช้สทิธิ (Licensing) ในเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย 

2. ระบุช่ือสัญญาที่มกีารอนุญาตให้ใชส้ิทธิ (Licensing) ในเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดท่ี 5.12 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย/วิชาการ/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์  

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อเพิ่มจ านวนอาจารย์และนักวิจัยที่สามารถสร้างผลงานวิจัย/วิชาการ/สิ่งประดิษฐ์/

งานสร้างสรรค์ 

หน่วยนับ  : คน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค าอธิบาย :  

 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมถึง

อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างเพื่อการสอนและวิจัยโดยตรงทั้งปีที่ประเมิน (จ้างไม่ต่ ากว่า 9 เดือน) 

นับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจรงิในปีที่ประเมิน ไม่รวมผู้ที่ลาศึกษาต่อ 

นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจ าที่เป็นข้าราชการ หรอืพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากร 

ที่มีต าแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจา้หน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/

มหาวิทยาลัย  โดยสามารถนับผลงานวิจัยของบุคลากรที่มตี าแหน่งและ/หรอืหน้าที่ความรับผดิชอบเทียบเท่าฯ ได้ 

และจ านวนให้นับเฉพาะจ านวนบุคลากรที่มผีลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่ตีพมิพ์ฯ เท่านั้น 

 โดยใช้ข้อมูลหลักฐานจากฐานข้อมูล Scopus หรือ TCI นับข้อมูลที่ผลิตขึ้นในปีนั้น ทั้งนี้ การตีพิมพ์

ในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ ซึ่งเมื่อนับการตอบรับในปีที่ผ่านมาแล้ว  

หากตีพิมพ์ในปีที่ประเมินจะน ามาแจงนับซ้ าตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูลไม่ได้ (กรณีกองบรรณาธิการ

วารสารเพียงแค่รับเรื่องไว้ โดยยังไม่มเีอกสารตอบรับ กรณีนี้ยังไม่สามารถนับได้) 

 ทั้งนี ้การนับจากที่ประชุมวิชาการโดยเมื่อจัดแสดง หรือน าเสนอผลงาน ในที่ประชุมแลว้ต้องมีการ

ลงในเอกสารรวมรวมผลงานหลังการประชุม (Proceedings) ที่อยู่ใน TCI หรอื SCOPUS เท่านั้น 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ระบุจ านวนอาจารย์และนักวิจัยที่มผีลงานวิจัย/วิชาการ/สิ่งประดษิฐ์/งานสร้างสรรค์ 

2. ระบุรายช่ืออาจารย์และนักวิจัยที่มผีลงานวิจัย/วิชาการ/สิ่งประดษิฐ์/งานสร้างสรรค์ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย   
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ตัวชี้วัดท่ี 5.13 จ านวนโครงการวิจัย 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อท าให้ส่วนงานสร้างโครงการวิจัยในด้านต่างๆ ที่มีส่วนขับเคลื่อน 

ตามยุทธศาสตรแ์ละแก้ปัญหาด้านต่างๆ ของสังคมได้ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 5.13.1 จ านวนโครงการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

หน่วยนับ  : ผลงาน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค าอธิบาย :  

โครงการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน หมายถึง โครงการวิจัยที่อาจารย์และนักวิจัยของส่วนงาน

ได้ร่วมมือท าวิจัยกับองค์กรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

ประเทศในปีที่ประเมิน โดยโครงการวิจัยเหล่านี้ จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

และพลังงาน เพื่อให้บริการและตอบสนองความต้องการของสังคม มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ นักวิจัยให้หมายความรวมถึงบุคลากรที่มีต าแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ

เทียบเท่าเจ้าหนา้ที่วจิัยหรอืนักวิจัยที่ปฏิบัติงานหรอืมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/ มหาวิทยาลัย 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ระบุจ านวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

2. ระบุรายชื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย/ศูนย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 5.13.2 จ านวนโครงการวิจัยด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 

หน่วยนับ  : ผลงาน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค าอธิบาย :  

โครงการวิจัยด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง โครงการวิจัยที่อาจารย์และ

นักวิจัยของส่วนงานได้ร่วมมือท าวิจัยกับองค์กรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศในปีที่ประเมิน โดยโครงการวิจัยเหล่านี้ จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อน 

การแก้ปัญหาด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้บริการและตอบสนองความต้องการของ

สังคม มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น  ทั้งนี้ นักวิจัยให้หมายความรวมถึงบุคลากรที่มีต าแหน่ง

และ/หรอืหน้าที่ความรับผดิชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัยที่ปฏิบัติงานหรอืมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/ 

มหาวิทยาลัย 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ระบุจ านวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูสู้งอายุ 

2. ระบุรายชื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูสู้งอายุ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย/ศูนย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 5.13.3 จ านวนโครงการวิจัยด้านล้านนาสร้างสรรค์ 

หน่วยนับ  : ผลงาน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค าอธิบาย :  

โครงการวิจัยด้านล้านนาสร้างสรรค์ หมายถึง โครงการวิจัยที่อาจารย์และนักวิจัยของส่วนงาน 

ได้ร่วมมือท าวิจัยกับองค์กรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศกึษาทั้งภายในและภายนอก

ประเทศในปีที่ประเมิน โดยโครงการวิจัยเหล่านี้ จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาทางสังคม

เกี่ยวกับด้านล้านนาสร้างสรรค์ เพื่อให้บริการและตอบสนองความต้องการของสังคม มีผลก่อให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น  ทั้งนี้ นักวิจัยให้หมายความรวมถึงบุคลากรที่มีต าแหน่งและ/หรือหน้าที่ 

ความรับผดิชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วจิัยหรอืนักวิจัยที่ปฏิบัติงานหรือมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/ มหาวิทยาลัย 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ระบุจ านวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านล้านนาสร้างสรรค์ 

2. ระบุรายชื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านล้านนาสร้างสรรค์ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย/ศูนย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 

  



88 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 5.13.4 จ านวนโครงการวิจัยด้านอื่นๆ  

หน่วยนับ  : ผลงาน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค าอธิบาย :  

โครงการวิจัยด้านอื่นๆ หมายถึง โครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก

ยุทธศาสตร์เชิงรุก ที่อาจารย์และนักวิจัยของส่วนงานได้ร่วมมือท าวิจัยกับองค์กรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศในปีที่ประเมิน โดยโครงการวิจัยเหล่านี้ 

จะมีส่วนชว่ยในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาทางสังคม เพื่อให้บริการและตอบสนองความต้องการของสังคม 

มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ นักวิจัยให้หมายความรวมถึงบุคลากรที่มีต าแหน่งและ/

หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัยที่ปฏิบัติงานหรือมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/ 

มหาวิทยาลัย 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ระบุจ านวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านอื่นๆ  ที่นอกเหนือจากยุทธศาสตร์เชิงรุก 

ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน / ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ / ด้านล้านนา

สร้างสรรค ์

2. ระบุรายช่ือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากยุทธศาสตร์เชิงรุก 

ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน / ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ / ด้านล้านนา

สร้างสรรค ์

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย/ศูนย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 

  



89 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.14 จ านวนสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์  ที่ยื่นขอรับ

ความคุ้มครองท้ังหมด 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างผลงานที่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย รวมถึง

นวัตกรรมใหมท่ี่สามารถสร้างรายได้ให้กับส่วนงาน 

หน่วยนับ  : ผลงาน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค าอธิบาย :  

สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้ เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒, ฉบับแกไข

เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ และพ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์

คิดค้นหรือการออกแบบ เพื่อให้ได้สิ่งของ, เครื่องใช้หรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เราใช้กันอยู่ใน

ชีวิตประจ าวัน เช่น การประดิษฐ์รถยนต์, โทรทัศน์, คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์ หรือการออกแบบขวดบรรจุน้ าดื่ม, 

ขวดบรรจุน้ าอัดลม หรือการออกแบบลวดลายบนจานข้าว, ถ้วยกาแฟ ไม่ให้เหมือนของคนอื่น เป็นต้น  

โดยแบ่งประเภทของสิทธิบัตร ได้ดังนี ้

1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หมายถึง การคิดค้นหรือคิดท าขึ้นอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือ

กรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระท าใด ๆ ที่ท าให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี อาทิ กลไก โครงสร้าง 

ส่วนประกอบของสิ่งของเครื่องใช้ เช่น กลไกของกล้องถ่ายรูป, กลไกของเครื่องยนต์, ยารักษาโรค เป็นต้น 

หรือการคิดค้นกรรมวิธีในการผลิตสิ่งของ เช่น วิธีการในการผลิตสินค้า, วิธีการในการเก็บรักษาพืชผัก

ผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น (กรรมวิธี หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการ ในการผลิต การเก็บรักษา

ให้คงสภาพหรอืให้มคีุณภาพดีขึน้หรอืการปรับสภาพใหด้ีขึ้นซึ่งผลติภัณฑ)์ 

2. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง รูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือองค์ประกอบของ

ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ อันมีลักษณะพิเศษ ส าหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบส าหรับ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรมได้ การออกแบบรูปร่าง ลวดลาย หรือสีสัน ที่มองเห็นได้จาก

ภายนอก เช่น การออกแบบแก้วน้ าให้มีรูปร่างเหมือนรองเท้า เป็นต้น โดยการการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

จะต้องเป็นการออกแบบผลติภัณฑ์ใหม ่เพื่ออุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม 

3. อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้ เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ โดยจะเป็นการให้

ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเช่นเดียวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ แต่แตกต่างกันตรงที่การประดิษฐ์  

ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตร เป็นการประดิษฐ์ที่มีเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น 

โดยการประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรไดตองประกอบด้วยลักษณะ ดังต่อไปนี้ (๑) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 

(๒) เป็นการประดษิฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม 
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การขอรับสิทธิบัตรไดตองประกอบด้วยลักษณะดังตอ่ไปนี ้ 

1. เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ได้แก่  การประดิษฐ์ที่ ไม เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล ว หมายถึง  

(๑) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพรหลายอยูแล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร (๒) การประดิษฐ์ 

ที่ไดมีการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ที่ได เผยแพรอยู่แล้วไม่ว่าในหรือ 

นอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่าการเปิดเผยนั้น จะกระท าโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์  

การน าแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ (๓) การประดิษฐ์ที่ไดรับสิทธิบัตรหรือ 

อนุสิทธิบัตรแล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร (๔) การประดิษฐ์ที่มผีู้ขอรับสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตรไวแลวนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินสิบแปดเดือน ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรแต่ยังมิได 

มีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้ (๕) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไวแลว 

ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และไดประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร 

2. เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ไดแก การประดิษฐ์ที่ไมเป็นที่ประจักษ์โดยง่าย 

แก่บุคคลที่มคีวามช านาญในระดับสามัญ ส าหรับงานประเภทนั้น 

3. เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ไดแก การประดิษฐ์ที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณชิยกรรม 

 

อายุสิทธิบัตร 

- สิทธิบัตรการประดษิฐ์ มีอายุ 20 ปี นับจากวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตร   

- สิทธิบัตรการออกแบบผลติภัณฑ์ มีอายุ 10 ปี นับจากวันยื่นค าขอรับสิทธิบัตร 

- อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ 6 ปี นับจากวันยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร สามารถต่ออายุได้  

2 ครั้ง ครัง้ละ 2 ปี รวมเป็น 10 ปี 

 

 ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระท าการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่ม  

โดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์  

โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ใหคุ้้มครอง 

โดยผู้สรา้งสรรคจ์ะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรคโ์ดยไม่ต้องจดทะเบียน 

การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา มิได้ เป็นการรับรองสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ 

แต่อย่างใด แต่เป็นเพียงการแจ้งต่อหน่วยงานราชการว่าตนเองเป็นเจ้าของสิทธิ์ในผลงานลิขสิทธิ์ที่แจ้งไว้

เท่านั้น โดยผู้แจ้งต้องรับรองตนเองว่าเป็นเจ้าของผลงานที่น ามาแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และหนังสือรับรอง  

ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้ ก็มิได้รับรองว่าผูแ้จง้เป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์แตอ่ย่างใด หากมีข้อโต้แย้ง

เกี่ยวกับความเป็นเจา้ของลขิสิทธิ์ ผูแ้จ้งจ าเป็นต้องพิสูจนค์วามเป็นเจา้ของลิขสิทธิ์ นั้นเอง 
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ประเภทของงานที่มีลขิสิทธิ์ที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภท ได้แก่ 

1. งานวรรณกรรม เชน่ หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ค าปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2. งานนาฏกรรม เช่น งานที่เกี่ยวกับการร า การเต้น การท าท่า หรือการแสดงประกอบขึ้น  

เป็นเรื่องราว รวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ดว้ย 

3. งานศิลปกรรม เช่น งานจติรกรรม งานประติมากรรม ภาพพิมพ์ งานสถาปัตยกรรม ภาพถ่าย 

ภาพประกอบ หรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติเกี่ยวกับภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์  

งานศลิปะประยุกต์ ซึ่งรวมถึงภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย 

4. งานดนตรีกรรม เช่น ค าร้อง ท านอง การเรียบเรียงเสียงประสานรวมถึงโน้ตเพลงที่แยกและ

เรียบเรียงเสียงประสานแลว้ 

5. งานสิ่งบันทึกเสียง เช่น เทปเพลง แผ่นคอมแพ็คดิสก์ (ซีดี) ที่บันทึกข้อมูลเสียง ทั้งนี้ไม่รวมถึง

เสียงประกอบภาพยนตร ์หรอืเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอื่น 

6. งานโสตทัศนวัสดุ เช่น วีดีโอเทป วีซีดี ดีวีดี แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล  ประกอบด้วย 

ล าดับของภาพหรอืภาพและเสียงอันสามารถที่จะน ามาเล่นซ้ าได้อกี 

7. งานภาพยนตร ์เชน่ ภาพยนตร ์รวมทั้งเสียงประกอบของภาพยนตรน์ั้นดว้ย (ถ้ามี) 

8. งานแพรเ่สียงแพร่ภาพ เชน่ การกระจายเสียงวิทยุ การแพรเ่สียง หรอืภาพทางโทรทัศน์ 

9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรอืแผนกศิลปะ 

 

ผลงานที่ไม่ถอืว่าเป็นลิขสทิธิ์ ประกอบด้วย 

1. ข่าวประจ าวันและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร เช่น วัน เวลา สถานที่  

ช่ือบุคคล จ านวนคน ปริมาณ เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีการน าข้อมูลดังกล่าวมาเรียบเรียง 

จนมีลักษณะเป็นงานวรรณกรรม อาทิ การวิเคราะห์ข่าว บทความ ผลงานนั้นอาจจะได้รับ

ความคุ้มครองในลักษณะของงานวรรณกรรม 

2. รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย 

3. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง ค าชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือ

หนว่ยงานอื่นใดของรัฐหรอืของท้องถิ่น 

4. ค าพิพากษา ค าสั่ง ค าวนิิจฉัย และรายงานของทางราชการ 

5. ค าแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตามข้อ 3.1 - 3.4 ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงาน

อื่นใดของรัฐหรอืของท้องถิ่นจัดท าขึน้ 

6. ความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใช้หรือท างาน แนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือ

ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรอืคณิตศาสตร์ 
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จ านวนลิขสิทธิ์ที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง หมายถึง จ านวนผลงานที่เกิดจากความรู้ความสามารถ 

และความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานประเภทต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น เช่น งานวรรณกรรม นาฏกรรม 

ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใด 

ในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ เป็นต้น ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์จะมีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียว  

ที่จะกระท าการใด ๆ เกี่ยวกับงาน ลิขสิทธิ์ของตนโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ให้ความคุ้มครองถึงสิทธิของ

นักแสดง และสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย ซึ่ งถือว่าเป็น “ทรัพย์สินทาง

ปัญญา” ประเภทหนึ่งที่มคีุณค่าทางเศรษฐกิจ  

เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถหาประโยชน์จากงานลิขสิทธิ์ของตนได้ เช่น ท าซ้ า คือการคัดเลือก  

ท าส าเนา ท าแม่พิมพ์ บันทึกเสียง บันทึกภาพ ฯลฯ จากต้นฉบับหรอืส าเนา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ

เผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น การแสดง การบรรยาย การจ าหนา่ย การท าให้ปรากฏด้วยเสียงด้วยภาพ ฯลฯ 

จากงานที่ได้จัดท าขึ้น เป็นต้น 

 

 การนับจ านวนการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ จะนับได้ต่อเมื่อ ได้รับเลขที่ 

ค าขอการจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา, ส านักงานพาณิชย์จังหวัด หรือหน่วยงานที่มี

หน้าที่รับค าขอการจดทะเบียนในต่างประเทศแล้วเท่าน้ัน 

 กรณีเป็นผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ร่วมหลายส่วนงานให้นับเป็นผลงานของ  

ส่วนงานที่หัวหน้าโครงการสังกัด (กรณีเป็นคณะ/วิทยาลัย) หรือขอในนามส่วนงานใดให้ส่วนงานน้ัน

เป็นเจ้าของ (กรณีเป็นสถาบันวิจัย) 

 ทั้งนี้ สามารถนับผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับเลขที่ค าขอการจดทะเบียน

สิทธิบัตร อนุสทิธิบัตร และลิขสิทธิ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ระบุจ านวนสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ/์อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง 

2. ระบุรายช่ือสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ/์อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย  
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ตัวชี้วัดที่ 5.15 จ านวนทุน Post-Doctoral Fellowships ที่สนับสนุนโดยส่วนงานหรือทุนที่ส่วนงาน

สามารถแสวงหาได้เพิ่มเติม 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อสนับสนุนใหอ้าจารย์และนักวิจัยของสว่นงานได้รับการศึกษาและประสบการณ์

การท างานวิจัยเพิ่มเติมหลังการจบการศกึษาระดับปริญญาเอก 

หน่วยนับ  : ทุน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค าอธิบาย :  

ทุน Post-doctoral Fellowships หมายถึง ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ที่สนับสนุนโดยส่วนงาน

หรือทุนที่ส่วนงานสามารถแสวงหาได้เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  

ให้มีความเข็มแข็งและมีประสบการณการท างานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดูแลของนักวิจัย 

พี่เลี้ยง เป็นการเตรยีมความพรอมขั้นพื้นฐานในการก้าวไปสู่การท างานวิจัยในระดับที่สูงขึน้ โดยมีเป้าหมาย

เพื่อสร้างนักวิจัย คุณภาพที่จะเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

และเศรษฐกิจของประเทศ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ระบุอาจารย์ที่ร่วมท าวิจัย Post-Doctoral Fellowships ทีไ่ด้รับทุนสนับสนุนโดยส่วนงานหรอืทุน

ที่สว่นงานสามารถแสวงหาได้เพิ่มเติม 

2. ระบุรายช่ือผูไ้ด้รับทุน Post-Doctoral Fellowships ที่ได้รับทุนสนับสนุนโดยส่วนงานหรอืทุนที่

ส่วนงานสามารถแสวงหาได้เพิ่มเติม 

3. วันที่ได้รับทุน (วันที่เซ็นต์สัญญา) 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑติวิทยาลัย/สถาบัน/ศูนย์/ส านัก 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดที่ 5.16 จ านวนทุน PhD Scholarships ที่สนับสนุนโดยส่วนงานหรือทุนที่ส่วนงานสามารถ

แสวงหาได้เพิ่มเติม 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อสนับสนุนการผลิตอาจารย์และนักวิจัยของส่วนงานที่มีคุณภาพสูง 

ได้ตามมาตรฐานสากล 

หน่วยนับ  : ทุน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค าอธิบาย :  

 จ านวนทุน PhD Scholarships หมายถึง จ านวนทุนระดับปริญญาเอกที่สนับสนุนโดยส่วนงานหรือ

ทุนที่ส่วนงานสามารถแสวงหาได้เพิ่มเติม อาทิ (1) โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เป็นโครงการ

ของรัฐที่ให้ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก (Ph.D. Research Fellowship) บริหารจัดการโดยส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) (2) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เป็นต้น 

ทั้งนี้ เพื่อผลิตผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพสูงในมหาวิทยาลัยไทย  

ให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งให้ความส าคัญสูงสุดต่อคุณภาพที่เข้มงวดและระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ระบุรายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา PhD Scholarships ที่ได้รับทุนสนับสนุนโดยส่วนงาน หรือทุนที่

ส่วนงานสามารถแสวงหาได้เพิ่มเตมิ 

2. ระบุรายช่ือผู้ได้รับทุน PhD Scholarships ที่ได้รับทุนสนับสนุนโดยส่วนงาน หรือทุนที่ส่วนงาน 

สามารถแสวงหาได้เพิ่มเตมิ 

3. วันที่ได้รับทุน (วันที่เซ็นต์สัญญา) 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑติวิทยาลัย/สถาบัน/ศูนย์/ส านัก 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

ตัวชี้วัดท่ี 5.17 ผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขา 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อเป็นตัวช่วยให้เกิดการท างานวิจัยแบบบูรณาการข้ามสาขาอันจะก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อสังคม 

หน่วยนับ  : ผลงาน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค าอธิบาย :  

ผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขา คือ งานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่าง 2 ส่วนงานขึ้นไป (โดย

พิจารณาตั้งแต่ระดับคณะ หรือการร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถาบันภายนอก) ทั้งที่เป็นความร่วมมือใน

ลักษณะค่าใ ช้จ่าย ( in-cash) และ/หรือ มูลค่า ( in-kind) ซึ่ งอาจเป็นเงินทุนวิจัยของส่วนงานใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรอืเป็นเงินทุนวิจัยจากองค์กรอื่นๆ ที่สว่นงานได้รับและให้ด าเนินการท าวิจัยร่วมกัน 

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยี ทั้งนี้ ต้องเป็นโครงการวิจัยที่เป็นทางการหรือมีเอกสาร

หลักฐานของโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันอย่างชัดเจน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ และด้านล้านนาสร้างสรรค์ เพื่อช่วยกันพัฒนาองค์ความรู้

ตามยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สามารถถือเป็นผลงานวิจัยของแต่ละส่วนงาน โดยนับร่วมกัน

ได้ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ข้อมูลรายช่ือผลงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการข้ามสาขา 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 

 

 

 

  

 

 



 

 

 
 

ตัวชี้วัดที่ 6.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริการวิชาการองค์ความรู้ 

พร้อมใช้และนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการให้บริการ

วิชาการจากการน าองค์ความรู้พร้อมใช้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมภายนอก

มหาวิทยาลัย  

หน่วยนับ  : บาท 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค าอธิบาย :  

 การประเมินมูลค่าผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการน า 

การบริการวิชาการ หรือองค์ความรู้พร้อมใช้ หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ซึ่งจะวัดผลกรทบที่เกิดขึ้นกับ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นมูลค่าในหน่วยของเงนิตรา สะท้อนการ

ประเมิน ผลเสีย ผลประโยชน์ของโครงการ หรือกิจกรรม ทางเศรษฐกิจที่มีต่อบุคคล-กลุ่มบุคคล-

สิ่งแวดล้อม (Third party effects)  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของผลกระทบที่เกิดขึน้  

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : 

1. ระบุจ านวนเงนิที่เกิดจากการประเมินผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เกิด

จากการบริการวิชาการ โดยน าองค์ความรู้พร้อมใช้ หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ใหก้ับชุมชน

และสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. บรรยายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจาก

การบริการวิชาการ หรือองค์ความรู้พร้อมใช้ หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงนิที่ชัดเจน (Indirect Benefit) 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/ สถาบันวิจัย/ ส านัก/ ศูนย์ 

 Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย (งานรับใช้สังคม) 

 

  

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ตามพันธกจิ : บรกิารวิชาการที่เกดิประโยชน์แก่สังคม 
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ตัวชี้วัดที่ 6.2 จ านวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและ

พัฒนา) 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อวัดระดับความสามารถของส่วนงานที่สามารถหารายได้เพื่อสนับสนุน 

การด าเนนิงานด้านบริการวิชาการ 

หน่วยนับ  : บาท 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค าอธิบาย :  

 งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก หมายถึง งบประมาณที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ให้การสนับสนุนโครงการ กิจกรรม หรือ ผลงานด้านบริการวิชาการและวิชาการรับใช้สังคม โดยอาจอยู่ใน

รูปของการร่วมทุน หรือการให้ความสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา  แบ่งเป็น 

ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน, ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ด้านล้านนาสร้างสรรค์ และ

ด้านอื่นๆ 

โดยจ านวนทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยแบ่งออกเป็น 

1. ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 

2. ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม 

3. ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ 

4. ทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ อาทิ ทุนสนับสนุนจากพืน้ที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กกร.) 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

 1. ระบุงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จ าแนกรายประเภท 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ/ ศูนย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย (งานบริการรับใช้สังคม) 
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ตัวชี้วัดท่ี 6.3 บทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในองค์กร 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการท างานวิชาการร่วมกับ

สังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านต่างๆ 

หน่วยนับ  :  คน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย : 

 บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ี่มบีทบาท ในด้านต่าง ๆ อันประกอบด้วย 

1)  ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

  2)  ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูสู้งอายุ 

  3)  ด้านล้านนาสร้างสรรค์ 

  4)  ด้านบริการวิชาการและการวิจัยรับใช้สังคม  

ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ (ไม่นับรวมภายในมหาวิทยาลัย) โดยการเป็นพี่เลี้ยง 

(Mentor) หรือ ผู้จัดการโครงการ (Program manager) ที่เป็น Leader หรือ Prime mover ของ โครงการ SDGs, 

Engagement Thailand, Asia Engage หรอื APUCEN โดย SDGs (Sustainable Development Goals) คือ

โครงการที่มเีป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 17 ประเด็น ดังนี้ 

กรอบงาน Mentor Leader Prime mover 

1. ขจัดความยากจน 

2. ขจัดความหวิโหย 

3. การมสีุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  

4. การศกึษาที่เท่าเทียม  

5. ความเท่าเทียมทางเพศ 

6. การจัดการน้ าและสุขาภิบาล   

7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้   

8. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ  

9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรา้งพื้นฐาน  

10. ลดความเหลื่อมล้ า  

11. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน   

12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  

13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

14. การใชป้ระโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากร

ทางทะเล 
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กรอบงาน Mentor Leader Prime mover 

14. การใชป้ระโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากร

ทางทะเล  

15. การใชป้ระโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 

16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 

17. ความรว่มมอืเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 

 

 

 Engagement Thailand ได้ ให้ความส าคัญกับ University Engagement คือ  การท างาน 

เชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลักทุกด้านของมหาวิทยาลัยบนหลักการ

พื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ 1) ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นส่วน (Partnership) 2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit) 3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) และ  

4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมนิได้ (Social impact)  

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  

1. จ านวนและรายละเอียดบทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยในแตล่ะด้านที่ท างานวิชาการรว่มกับ

สังคมภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ     คณะ/วิทยาลัย/ สถาบันวิจัย/ ส านัก/ ศูนย์ 

 Data Owner คือ   ศูนย์บริหารงานวิจัย (งานรับใช้สังคม) 
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ตัวชี้วัดที่ 6.4  จ านวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการที่สร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อ ชุมชน/

กลุ่มจังหวัด/ประเทศ 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อให้ส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบูรณาการองค์ความรู้

จากสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อสร้างผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการที่สร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อ ชุมชน/

กลุ่มจังหวัด/ประเทศ 

หน่วยนับ  :  ผลงาน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย : 

 ผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการ คือ ผลงานด้านการบริการวิชาการที่เกิดจากการใช้ความรู้

จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติ มาผสมผสาน  

ใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถแก้ไขประเด็น

ปัญหาส าคัญ ของ ชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ หรือช่วยสร้างความเข้มแข็งและสอดคล้องกับบริบทของ

ชุมชนและสังคม 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  :  

1. จ านวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการ ที่สร้างผลกระทบสูงในวงกว้างตอ่ชุมชน/กลุ่มจังหวัด/

ประเทศ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/ สถาบันวิจัย/ ส านัก/ ศูนย์ 

 Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย (งานรับใช้สังคม) 
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ตัวชี้วัดท่ี 6.5 จ านวนบุคลากรที่ด าเนินการเกี่ยวข้องในงานวิชาการเพื่อสังคม 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อประเมินการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ในงานวิชาการเพื่อสังคม 

หน่วยนับ  :  คน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย : 

 จ านวนบุคลากรที่ด าเนินการเกี่ยวข้องในงานวิชาการเพื่อสังคม เช่น  ผู้บริหาร นักวิชาการ  

ทั้งในรูปแบบผู้ประสานงานชุดโครงการ (Program Officer) พี่เลี้ยง (Mentor) เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 

ผูท้รงคุณวุฒิ และเจ้าหนา้ที่สายสนับสนุน) โดยเปรียบเทียบเป็นรายปี 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : 

 1. จ านวนบุคลากรที่ด าเนินการเกี่ยวข้องในงานวิชาการเพื่อสังคม 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/ สถาบันวิจัย/ ส านัก/ ศูนย์ 

 Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย (งานรับใช้สังคม) 
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ตัวชี้วัดที่ 6.6 การมีส่วนร่วมในการจัดท าคลังความรู้พร้อมใช้ นวัตกรรมและบทเรียนที่สามารถ

แก้ไขปัญหาส าคัญและเสริมพลัง (Empowerment) ของชุมชน ท้องถ่ินและสังคม 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อประเมินการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยในการสร้างผลิตผลด้านการบริการ

วิชาการที่สังคมสามารถน าไปใช้ประโยชน์และสามารถการแก้ปัญหาของชุมชน ท้องถิ่นและสังคมได้ 

หน่วยนับ  :  ประเด็น/ หัวข้อที่เข้ามามีส่วนรว่ม 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย : 

 คลังความรู้พร้อมใช้  คือ ข้อมูล  Final report  บทความวิชาการ คู่มือ งานวิจัย หรือผลงาน 

ทางวิชาการ ที่เป็นองค์ความรู้พร้อมใช้ / นวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง / บทเรียนจากการใช้ความรู้และ

นวัตกรรม ที่สามารถแก้ไขปัญหาส าคัญ ได้รับการเผยแพร่ เปรียบเทียบรายปี  จ าแนกได้ดังนี้ 

   - ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

   - ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 

   - ด้านล้านนาสร้างสรรค์ 

       - ด้านอื่น ๆ 

 โดยประเมินจากประเด็น/ หัวข้อที่ส่วนงานเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจ เช่น  1) การจัดท าองค์ความรู้ 

2) การจัดท าระบบ 3) การสอบทานความถูกต้องของข้อมูล 4) การจัดท าสื่อในการน าเสนอ (Animation, 

Info-Graphic) และ 5) การมสี่วนรว่มด้านอื่น ๆ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ระบุชื่อประเด็น/ หัวข้อที่สว่นงานมีสว่นร่วมในการจัดท าคลังความรู้ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน/ ส านัก/ ศูนย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย (งานรับใช้สังคม) 

 

 

 



 

 

 

ตัวชี้วัดท่ี 7.1 จ ำนวนรำยได้รวมหลังหักค่ำใช้จ่ำย (รำยได้ - ค่ำใช้จ่ำย) 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อพิจารณาความสามารถของส่วนงานในการบริหารต้นทุนการด าเนินงานของส่วนงาน 
หน่วยนับ  : บาท 
ช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  
ค ำอธิบำย :  
 รายได้รวมหลังหักค่าใช้จ่าย หมายถึง รายได้รวมของส่วนงานลบด้วยรายจ่ายรวมของส่วนงาน ที่
ผา่นระบบ MIS ของกองคลัง โดยนับรวมองคก์รในก ากับ  (ไม่นับรวมค่าเสื่อม) 

รายได้รวม คือ  
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี  
(2) เงินอุดหนุนการวจิัยและเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก  
(3) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบีย้ปรับ และค่าบริการตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
(4) รายได้จากการบริการวิชาการ 
(5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินการ  
(6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 

ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแล จัดการหรอืผลประโยชนอ์ย่างอื่น 
(7) เงินบ ารุงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่และเงินบ ารุงอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่ก าหนด

โดยคณะกรรมการ 
(8) เงินรายได้หรือผลประโยชน์อื่น   

 

รายจ่ายรวม คือ  
(1) งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคล ได้แก่ เงินเดือน 

ค่าจา้ง รวมถึงเงนิที่ก าหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดอืนและเงินเพิ่มอื่น 
(2) งบด าเนินงาน  หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าสวัสดิการ ทุนสนับสนุนการด าเนินงานด้าน  
ต่าง ๆ และรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

(3) งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
ค่าครุภัณฑ ์ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

(4) งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ ประกอบด้วย 
เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

(5)  งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายข้างต้น หรือหนี้สินที่เกิด
ขึน้กับมหาวิทยาลัย 

  

ยุทธศำสตรท์ี่ 7 : แสวงหำรำยได้เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืน 
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ข้อมูลที่ต้องรำยงำน : รายงานในระบบฐานขอ้มูล CMU –MIS ของกองคลัง 
1. ระบุจ านวนรายได้รวม 
2. ระบุจ านวนเงินที่ใช้จา่ยจริง 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน/ ส านัก/ ศูนย์ 
Data Owner คือ กองคลัง 

หมายเหต ุ: อา้งอิงข้อมูลจากขอ้บังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ว่าดว้ยการบริหารการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑  
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ตัวชี้วัดท่ี 7.2 ร้อยละของรำยได้จำกค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำต่อรำยได้รวม 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อพิจารณาดูสัดส่วนรายได้ที่ส่วนงานได้รับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อรายได้
รวมทั้งหมดของส่วนงาน 
หน่วยนับ  : ร้อยละ 

ช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค ำอธิบำย :  

 พิจารณาจากเงนิรายได้จากค่าธรรมเนียมการศกึษา เทียบกับรายได้รวม (ในรอบปีงบประมาณ) 

รายได้รวม คือ  
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี  
(2) เงินอุดหนุนการวจิัยและเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก  
(3) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบีย้ปรับ และค่าบริการตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
(4) รายได้จากการบริการวิชาการ 
(5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินการ  
(6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 

ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแล จัดการหรอืผลประโยชนอ์ย่างอื่น 
(7) เงินบ ารุงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่และเงินบ ารุงอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่ก าหนด

โดยคณะกรรมการ 
(8) เงินรายได้หรือผลประโยชน์อื่น   

 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน : รายงานในระบบฐานขอ้มูล CMU –MIS ของกองคลัง 

1. ระบุจ านวนเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศกึษา 

2. ระบุจ านวนรายได้รวม 

 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย 

Data Owner คือ กองคลัง 
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ตัวชี้วัดท่ี 7.3 ร้อยละของรำยได้จำกกำรวิจัยต่อรำยได้รวม 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อพิจารณาดูสัดส่วนรายได้ที่ส่วนงานได้รับจากการวิจัย ต่อรายได้รวมทั้งหมด
ของสว่นงาน เพื่อประเมินความสามารถในการสรรหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
หน่วยนับ  : ร้อยละ 

ช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค ำอธิบำย :  

 รายได้จากการวิจัย หมายถึง รายได้ทั้งหมดจากการรับจ้างท าวิจัย การเป็นที่ปรึกษา การฝกึอบรม  

และการขายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  

(ตามตัวชีว้ัดที่ 5.9) ไม่นับรวมงบประมำณแผ่นดิน 

รายได้รวม คือ  
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี  
(2) เงินอุดหนุนการวจิัยและเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก  
(3) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบีย้ปรับ และค่าบริการตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
(4) รายได้จากการบริการวิชาการ 
(5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินการ  
(6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 

ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแล จัดการหรอืผลประโยชนอ์ย่างอื่น 
(7) เงินบ ารุงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่และเงินบ ารุงอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่ก าหนด

โดยคณะกรรมการ 
(8) เงินรายได้หรือผลประโยชน์อื่น   

 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน : รายงานในระบบฐานขอ้มูล CMU –MIS ของศูนย์บริหารงานวิจัย 

1. ระบุจ านวนเงินรายได้จากการวิจัย  

กรณีโครงการที่มรีะยะเวลาการด าเนินโครงการมากกว่า 1 ปี ค านวณได้โดย 

เงินรายได้จากการวจิัย =
งบประมาณวิจัยทั้งโครงการ

จ านวนวันด าเนินการของโครงการ
𝑥 จ านวนวันของปีงบประมาณนั้นๆ 

 

2. ระบุจ านวนรายได้รวม 

  

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 

  

(ต่อปีงบประมาณ) 
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ตัวชี้วัดท่ี 7.4 ร้อยละของรำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำรต่อรำยได้รวม 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อพิจารณาดูสัดส่วนรายได้ที่ส่วนงานได้รับจากการบริการวิชาการต่อรายได้รวม
ทั้งหมดของส่วนงาน 
หน่วยนับ  : ร้อยละ 

ช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค ำอธิบำย :  

 รายได้จากการบริการวิชาการ หมายถึง รายได้ทั้งหมดจากการบริการวิชาการ (นับรวมทั้ง 

งบประมำณเงินแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ และเงนิรำยได้ทั้งหมดที่ส่วนงำนสำมำรถแสวงหำได้

เพิ่มเติม) 

รายได้รวม คือ  
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี  
(2) เงินอุดหนุนการวจิัยและเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก  
(3) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบีย้ปรับ และค่าบริการตา่งๆ ของมหาวิทยาลัย  
(4) รายได้จากการบริการวิชาการ 
(5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินการ  
(6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 

ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแล จัดการหรอืผลประโยชนอ์ย่างอื่น 
(7) เงินบ ารุงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่และเงินบ ารุงอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่ก าหนด

โดยคณะกรรมการ 
(8) เงินรายได้หรือผลประโยชน์อื่น   

 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน : รายงานในระบบฐานขอ้มูล CMU –MIS ของกองคลัง 

1. ระบุจ านวนรายได้ทั้งหมดจากการบริการวิชาการ 

2. ระบุจ านวนรายได้รวม 

 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ศูนย์ 

Data Owner คือ กองคลัง 
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ตัวชี้วัดท่ี 7.5 สัดส่วนเงนิสะสมต่องบประจ ำรำยปี (งบบุคลำกรและงบด ำเนินงำน) 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อพิจารณาความเสี่ยงของส่วนงาน กรณีที่ไม่ได้รับเงินงบประมาณจัดสรรจาก

มหาวิทยาลัย (สัดส่วนปกติอยู่ที่ 2 ปี) 

หน่วยนับ  : ปี 

ช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค ำอธิบำย :  

 พิจารณาศักยภาพในการด าเนินการของส่วนงาน โดยวัดความอยู่รอดจากเงินสะสมคงเหลือ  

(เงินฝาก – หนี้สิน – เงินงบประมาณที่จะใช้ตามยุทธศาสตร์) เทียบกับงบประจ าปีด้านงบบุคลากรและงบ

ด าเนินงาน (นับรวมงบประมำณเงินแผ่นดินและงบประมำณเงนิรำยได้ถอืเป็นค่ำใช้จ่ำยคงท่ีของส่วน

งำน)  

 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน : รายงานในระบบฐานขอ้มูล CMU –MIS ของกองคลัง 

1. ระบุจ านวนเงินสะสมคงเหลือ 

2. ระบุจ านวนงบประจ าปี ด้านงบบุคลากรและงบด าเนินงาน (งบประมาณรายได้)  รวมทั้ง

งบอุดหนุนด้านบุคลากรและงบด าเนินงาน (งบประมาณแผ่นดนิ) 

 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 

Data Owner คือ กองคลัง   
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 7.6 รำยได้จำกแหล่งทุนวิจัยภำยนอกหลังหักค่ำใช้จ่ำย 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : พิจารณาเงนิคงเหลอืจากทุนวิจัยภายนอกที่ส่วนงานได้รับมา หลังจากที่ด าเนินการ

แล้วเสร็จ เพื่อดูประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการ/ งานวิจัย 

หน่วยนับ  : บาท 

ช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค ำอธิบำย :  

รายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอกหลังหักค่าใช้จ่าย หมายถึง รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจาก

งบประมาณที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโครงการ งานวิจัย หรือเพื่อพัฒนาผลงาน/ 

นวัตกรรม โดยอาจอยู่ในรูปของการให้ทุนศกึษาวิจัย การใหทุ้นพัฒนาผลงาน รวมถึงการให้ความสนับสนุน

ในรูปแบบอื่นๆ อย่างเป็นทางการทั้งทางตรงและทางออ้ม ได้แก่ 

    1.  ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาครัฐ แบ่งเป็น 

- ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดินที่ผ่าน วช./สวทน.  

   โดยผ่านระบบ NRMS เป็นต้น 

- ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ, 

   องค์การมหาชน, มูลนิธิ, หน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ ทั้งที่ยื่นค าขอผ่านระบบ 

   NRMS และผา่นหนว่ยงานโดยตรง 

    2.  ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคอุตสาหกรรม 

    3.  ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากต่างประเทศ 

    4.  ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งอื่นๆ 
 

หรอื สามารถพิจารณาจาก ค่า Overhead Charge จากโครงการ/ งานวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุน 
 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน : รายงานในระบบฐานขอ้มูล CMU –MIS ของศูนย์บริหารงานวิจัย 

1. ระบุรายได้ที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  

หักค่าใช้จ่าย 

 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดท่ี 7.7 รำยได้จำกกำรให้บรกิำรวิชำกำรหลังหักค่ำใช้จ่ำย 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : พิจารณาเงินคงเหลือจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยที่ส่วนงานได้รับมา 

หลังจากที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เพื่อดูประสิทธิภาพในการให้บริการวิชาการ 

หน่วยนับ  : บาท 

ช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค ำอธิบำย :  

รายได้จากการให้บริการวิชาการหลังหักค่าใช้จ่าย หมายถึง รายได้ทั้งหมดจากการให้บริการวิชาการ

หลังหักค่าใช้จ่าย ที่ส่วนงานสามารถแสวงหาได้เพิ่มเติม ซึ่งเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก

มหาวิทยาลัย เช่น งบกลุ่มจังหวัด งบจังหวัด งบบูรณาการ เป็นต้น (ไม่นับรวมงบประมำณแผ่นดิน)  

อาทิ โครงการด้านการพัฒนาสังคมจากแหล่งทุนภายนอก, รายได้จากการบริการวิชาการ, รายได้หรือ

ผลประโยชนท์ี่ได้มาจากการใช้นวัตกรรมและองค์ความรูจ้ากคลังความรู้พร้อมใช้  เป็นต้น โดยสามารถแบ่ง

ได้ดังนี ้

(1) หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น (ผูสู้งอายุ / กลุ่มวัยท างาน / ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0) 

(2) การบริการวิชาการวิชาชีพ 

(3) รายได้จากส่วนงานวิชาการภายใน 

 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน : รายงานในระบบฐานขอ้มูล CMU –MIS ของศูนย์บริหารงานวิจัย 

1. ระบุรายได้จากการบริการวิชาการได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยหลังหักค่าใช้จา่ย 

 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 

Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดท่ี 7.8 รำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรแปลงสินทรัพย์ 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : พิจารณาความสามารถในการสร้างรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของสว่นงาน 

หน่วยนับ  : บาท 

ช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค ำอธิบำย :  

 รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ หรือ อสังหาริมทรัพย์ 

หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ การสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินและ  

ความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย และมีแผนการแสวงหารายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่ เช่น  

รายได้ที่มาจากแหล่งทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินรายได้จากการบริหารกองทุน ทรัพย์สิน

ทางกายภาพต่างๆ การให้เช่าหรอืการลงทุนทางพาณิชย์  

รายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ รายได้จากการบริหารพื้นที่เช่าส่วนกลาง, รายได้ค่า

บ ารุงการใช้หอประชุม มช., รายได้จากเสาสัญญาณโทรศัพท์ฯ และ WiFi  

 รายได้จากสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ รายได้จากการบริหารกองทุนและพัฒนาส่วนงาน , รายได้จาก

ดอกเบีย้เงนิหมุนเวียน (เงินรายได้), รายได้จากดอกเบีย้จากเงินแผน่ดิน (Block Grant) 

 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน : รายงานในระบบฐานขอ้มูล CMU –MIS ของกองคลัง และศูนย์บริหารงานวิจัย) 

          1.  ข้อมูลรายได้ที่ได้รับจากการบริหารจัดการสังหาริมทรัพย์ หรือรายได้จากการบริหารกองทุน

และพัฒนาสว่นงาน (ข้อมูลจากกองคลัง) 

 2.  ข้อมูลรายได้ที่ได้รับจากการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (ข้อมูลจากกองคลัง) 

3. ข้อมูลรายได้ที่ได้รับจากการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  

(ข้อมูลจากศูนย์บริหารงานวิจัย) 

 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด  

 KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 

    Data Owner คือ กองคลัง, ศูนย์บริหารงานวิจัย 
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ตัวชี้วัดท่ี 7.9 จ ำนวนรำยได้จำกกำรบริจำค 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เป็นตัวชีว้ัดความผูกพันระหว่างสว่นงานและศษิย์เก่า  

หน่วยนับ  : บาท 

ช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค ำอธิบำย :  

 เงินบริจาค หมายถึง  เงินซึ่งมีผู้มอบให้มหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์หรือไม่มีวัตถุประสงค์ก็

ตาม เพื่อให้ใช้จ่ายในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยนั้น หรือเป็นเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้มอบให้เพื่อหา

ดอกผลใช้จ่ายในกิจการของมหาวิทยาลัย โดยนับรำยได้จำกกำรบริจำคจำกนักศึกษำเก่ำ (รวมทั้ง

ชมรม/สมำคมจำกส่วนงำน)  และบุคคลทั่วไปภำยนอก 

 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน :  

1. ระบุจ านวนเงินบริจาคจากนักศกึษาเก่า ที่สว่นงานได้รับโดยตรงจากผู้บริจาค 

2. ระบุจ านวนเงินบริจาคอื่นๆ (นอกเหนอืจากที่สว่นงานได้รับโดยตรง)  

ใช้ขอ้มูลรายงานในระบบ CMU –MIS ของกองคลัง 

 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย 

Data Owner คือ กองคลัง 



 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 8.1  ผลประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อด าเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx200) 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งเกณฑ์ Education Criteria 

for Performance Excellence เป็นเกณฑ์ที่สามารถน ามาเป็นกรอบการด าเนินงานบริหารจัดการการศึกษา

ของสถาบันอุดมศึกษาให้มคีุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างรวดเร็ว 

หน่วยนับ  :  คะแนน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

ค าอธิบาย  : 

 ก. ระดับมหาวิทยาลัย  

1. ผา่นการประเมิน EdPEx200 โดยได้ค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 275 คะแนน ในปีการศกึษา 2560 

2. ผา่นการประเมิน EdPEx300 โดยได้ค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 350 คะแนน ในปีการศึกษา 2563 
  

 ข. ระดับส่วนงาน  

 เพื่อผลักดันให้ส่วนงานน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ใน 

การประกันคุณภาพการศกึษา ดังนี้ 

1. ทุกส่วนงานวิชาการด้านการเรียนการสอนเสนอเข้ารับการประเมิน EdPEx200 โดยทุกปีจะต้อง

มีสว่นงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ี่ผ่านการประเมิน 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. 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย 

Data Owner คือ ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร  

  

ยุทธศาสตรท์ี่ 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ 
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ตัวชี้วัดท่ี 8.2 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ต่องบประมาณทั้งหมดของส่วนงาน 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อให้สัดส่วนการจัดสรรงบในการด าเนินงานของส่วนงานตามยุทธศาสตร์เป็นไป

อย่างเหมาะสมในการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศกึษามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ระยะที่ 12  

หน่วยนับ  :  รอ้ยละ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค าอธิบาย   

งบยุทธศาสตร์ต่องบประมาณทั้งหมด หมายถึงจ านวนงบประมาณที่มหาวิทยาลัยและ 

ส่วนงาน จัดสรรเป็นงบยุทธศาสตร์เปรียบเทียบกับงบประมาณที่จัดสรรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย / ของ 

ส่วนงาน ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของแต่ละปีงบประมาณ โดยงบยุทธศาสตร์

ครอบคลุม ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 เชงิรุก :  นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 เชงิรุก :  นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 เชงิรุก :  ล้านนาสร้างสรรค ์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ตามพันธกิจ :  ผลติบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะ 

การเป็นพลเมืองโลก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ตามพันธกิจ :  วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ตามพันธกิจ :  บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 :  แสวงหารายได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 8 :  บริหารจัดการเชิงบูรณาการ 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : ใช้ข้อมูลจากระบบค าของบประมาณ กองแผนงาน 

 1.  ข้อมูลคา่ใช้จา่ยงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์ 

 2.  ข้อมูลจ านวนงบประมาณทั้งหมดของสว่นงาน 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 

 Data Owner คือ กองแผนงาน 
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ตัวชี้วัดท่ี 8.3 สัมฤทธิผลของการปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อผลักดันให้เกิดการด าเนินงานทางด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้าน

การสรรหา การจัดการสวัสดิการ ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของส่วนงาน 

หน่วยนับ  :  ระดับคะแนน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด :  

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ การพัฒนาระบบสรรหาบุคลากร  

ที่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน สามารถแข่งขันได้ การสร้างสภาพแวดล้อม ของการบริหารงานบุคคล  

ในการท างานที่เหมาะสมให้กับบุคลากร ได้แก่ สวัสดิการ ความก้าวหน้าในอาชีพ ค่าตอบแทนและ  

สิทธิประโยชน์  จะช่วยให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น ตลอดจนการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ  

การปฏิบัติงาน เป็นการสร้างความผูกพัน ให้กับบุคลากร โดยมีความสอดคล้องกับพันธกิจ กลยุทธ์ 

ด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการวัดผล จ าแนกเป็น 3 ระบบงาน ดังนี้   

การวางแผนกลยุทธ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (HRS) การบริหารทรัพยากรบุคคล(HRM) การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล(HRD) 

แนวทางการด าเนินงาน :   

ขั้นตอนที่ 1.  มีการส ารวจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรค์

ผลงานที่โดดเด่น 

ขั้นตอนที่ 2   มีการจัดท า แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  

ขั้นตอนที่ 3   มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารงานบุคคล ได้แก่ 

การบันทึก ข้อมูลผู้ได้รับรางวัล ในระดับต่าง ๆ  การบันทึกข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรตามสมรรถนะ 

ขั้นตอนที่ 4   มีการถ่ายทอด กระบวนการ วิธีการ การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ให้ทุกส่วนงานได้รับทราบและบริหารส่วนงานไปในทิศทางเดียวกัน 

ขั้นตอนที่ 5   มีการด าเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล  

ขั้นตอนที่ 6   มีระดับการประเมนิผลตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
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เกณฑ์การประเมินผลตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล :   

หัวข้อ น้ าหนัก 

(คะแนน) 

1. อัตราว่างใหมส่ายวิชาการ รอบรรจุ (HRS) 10 

2. อัตราที่เปิดรับสมัครและส่วนงานขอยกเว้นคุณสมบัติ (HRM1) 10 

3. ระดับการประเมนิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ในระดับดีมาก (HRM2) 20 

4. จ านวนบุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึน้ (HRM3) 20 

5. จ านวนบุคลากรได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ  10 

6. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ 10 

7. จ านวนบุคลากรที่ได้รับจัดสรรทุน 10 

8. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะที่เหมาะสม (IDP) 10 

 

ล าดับ รายการเกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย  นอ้ยกว่า 50 คะแนน 1 

2 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย  ระหว่าง 50 – 59 คะแนน 2 

3 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย  ระหว่าง 60 – 69 คะแนน 3 

4 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย  ระหว่าง 70 – 79 คะแนน 4 

5 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย  มากกว่า 80 คะแนน 5 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : กองบริหารงานบุคคลจะใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

CMU-HR 

1. อัตราว่างใหม ่รอบรรจุ (HRS) 

2. อัตราที่เปิดรับสมัครและส่วนงานขอยกเว้นคุณสมบัติ (HRM1) 

3. ระดับการประเมนิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ในระดับดีมาก (HRM2) 

4. จ านวนบุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึน้ (HRM3) 

5. จ านวนบุคลากรได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ  

6. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ 

7. จ านวนบุคลากรที่ได้รับจัดสรรทุน 

8. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะที่เหมาะสม (IDP) 

     โดยข้อมูลดังกล่าว กองบริหารงานบุคคลจะสรุปจากระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่CMU-HR ซึ่งผูบ้ริหารส่วนงานจะเป็นผู้รับรองขอ้มูล 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

 KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 

 Data Owner คือ กองบริหารงานบุคคล  
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ค าอธบิายเพิ่มเติมตัวชี้วดัที่ 8.3 สัมฤทธิผลของการปฏิรปูระบบการบรหิารงานบคุคล 

1. ประสทิธิภาพในการบรรจุบุคลากรตามกรอบอัตราว่างที่มหาวทิยาลัยก าหนด : พจิารณาความสามารถของส่วน

งานในการสรรหาบุคลากรเข้าท างานตามกรอบอัตราว่างท่ีมหาวทิยาลัยก าหนดให้ โดยพิจารณาจาก กรอบอัตราสาย

วชิาการและสายปฏบัิตกิาร ท่ีบรรจุแล้ว หรือได้ด าเนินการขออนุมัติเปิดใชก้รอบแลว้ เทียบกับกรอบอัตราว่างท้ังหมดของ

ส่วนงาน 

 สูตรการค านวณ:  

ความสามารถในการสรรหา(ตามกรอบ) =
อัตราว่างท่ีด าเนนิการเปิดใชก้รอบ + อัตราว่างท่ีบรรจุแล้ว

อัตราว่างท้ังหมดของส่วนงาน
𝑥 100 

 

เชน่  กรอบอัตราว่าง 5 ต าแหนง่ อยูร่ะหว่างด าเนนิการ (ประกาศรับสมัคร, อยู่ระหว่างสอบ/สัมภาษณ)์   

1 ต าแหนง่ และมีอัตราที่บรรจุแล้ว 2 ต าแหนง่  สามารถคิดคา่คะแนน เท่ากับ ((1+2)/5)*100 = 60% 

 

การคิดคะแนนคา่น้ าหนัก: 

คะแนน = ความสามารถในการสรรหา(ตามกรอบ)𝑥 %ค่าน้ าหนักตัวช้ีวัด 
 

 เชน่  ค่าคะแนน   60 * 10% = 6 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10) 

 

2. ประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากรตามคุณสมบัติที่ก าหนด : พจิารณาความสามารถของส่วนงานในการสรรหา

บุคลากรเข้าท างานทันตามก าหนดเวลา โดยพิจารณาจากสัดส่วนอัตราท่ีเปิดรับสมัครและส่วนงานไม่ขอยกเว้นคุณสมบัติ

หรือไมข่ยายระยะเวลาการรับสมัคร จากอัตราที่ส่วนงานด าเนนิการเปิดรับท้ังหมด 

 

  สูตรการค านวณ:  

ความสามารถในการสรรหา(ตามเวลา) =
อัตราไมข่อยกเว้นคุณสมบัตหิรือไมข่ยายระยะเวลาการรับสมัคร

อัตราว่างท่ีด าเนนิการเปิดใชก้รอบ + อัตราว่างท่ีบรรจุแล้ว
𝑥 100 

 

เช่น  กรอบอัตราอยู่ระหว่างด าเนินการ (ประกาศรับสมัคร , อยู่ระหว่างสอบ/สัมภาษณ์)  3 ต าแหน่ง มีการขยาย

ระยะเวลาการรับสมัคร 1 ต าแหน่ง และ ไม่ขอยกเว้นคุณสมบัติหรือไม่ขยายระยะเวลาการรับสมัคร  

2 ต าแหนง่  คิดค่าคะแนน เท่ากับ (2/3)*100 = 66.67 % 

 

การคิดคะแนนคา่น้ าหนัก: 

คะแนน = ความสามารถในการสรรหา(ตามเวลา)𝑥 %ค่าน้ าหนักตัวชี้วัด 
 

 เชน่  ค่าคะแนน   66.67 * 10% = 6.67 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10) 

 

หมายเหตุ : กองบริหารงานบคุคลจะใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ CMU-HR  
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3. ระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป : พิจารณาจากผลการประเมินรอบ

เดือนมิถุนายน (คร้ังท่ี 2, รอบ 6 เดือน) ของบุคลากรท้ังหมดของส่วนงาน (นับรวมพนักงานส่วนงาน) โดยคิดสัดส่วน

จ านวนผู้ได้รับการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป ตอ่ บุคลากรท้ังหมดของส่วนงาน 

  สูตรการค านวณ:  

ระดับการประเมินผลการปฏบัิตงิานของบุคลากร =
จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป 

จ านวนบุคลากรท่ีประเมินท้ังหมด
𝑥 100 

 

เช่น  บุคลากรท่ีได้รับการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป  20 คน จากบุคลากรท้ังหมดของส่วนงาน 100 คน คิดค่า

คะแนน เท่ากับ (20/100)*100 = 20 % 

 

การคิดคะแนนคา่น้ าหนัก: 

คะแนน = ระดับการประเมินผลการปฏบัิตงิานของบุคลากร 𝑥 %ค่าน้ าหนักตัวช้ีวัด 
 

 เชน่  ค่าคะแนน   20 * 20% = 4 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20) 

หมายเหตุ : กองบริหารงานบคุคลจะใช้ข้อมูลจากผลการประเมนิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จาก ระบบ

   ฐานข้อมูลบุคลากรมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ CMU-HR 

 

4. จ านวนบุคลากรสายวิชาการ และ/หรือ สายปฏิบัติการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น (HRM3): พิจารณาจากจ านวน

บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ท่ีได้รับการเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น ต่อจ านวนบุคลากรท่ียื่นผลงานเพื่อขอ

ต าแหนง่ท่ีสูงขึ้น (นับสะสม)  

  

วธีิค านวณร้อยละของผู้ท่ีได้เลื่อนต าแหนง่สูงขึ้น   

ปี 

(1) 

คงเหลอืสะสม

จากปท่ีีผ่านมา 

(2) 

จ านวนท่ีย่ืนขอ

พจิารณาภายในปี 

(1)+(2)= (3) 

รวมจ านวน

รายการย่ืนคงค้าง 

(4) 

จ านวนท่ีผ่าน

การพจิารณา 

((4)/(3))*100 

วธีิการคดิค่าคะแนน 

2558 0 10 10 5 (5/10)*100 = 50% 

2559 5 3 8 4 (4/8)*100 = 50% 

2560 4 5 9 6 (6/9)*100 = 66.67% 

 

การคิดคะแนนคา่น้ าหนัก: 

คะแนน = ร้อยละของผู้ท่ีได้เลื่อนต าแหนง่สูงขึ้น  𝑥 %ค่าน้ าหนักตัวช้ีวัด 
 

 เชน่  ค่าคะแนน   50 * 20% = 10 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20) 

 

หมายเหตุ : กองบริหารงานบคุคลจะใช้ข้อมูลจากผลการประเมนิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จาก  

   ระบบ กพอ.03 online จากระบบ CMU-MIS 
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5. จ านวนบุคลากรได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ : พจิารณาจากจ านวนบุคลากรท่ีได้รับรางวัลในระดับส่วนงานขึ้นไป โดย

ท่ีต้องเป็นรางวัลท่ีมีการประกาศหลักเกณฑ์ชัดเจน, มีการจัดท าโครงการ/ กิจกรรมท่ัวท้ังส่วนงาน และได้รับการยอมรับ 

ตอ่จ านวนบุคลากรท้ังหมด  

 การก าหนดค่าเปา้หมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2560 2561 2562 2563 2564 

จ านวนบุคลากรได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ  5% 5% 5% 5% 5% 

 

จากค่าเป้าหมายส่วนงานมบุีคลากรท้ังหมด 100 คน ดังนัน้ เป้าหมายส่วนงานต้องมบุีคลากรได้รับรางวัล 

ปี 2560 เท่ากับ (100*5%) = 5 คน 

 

 สูตรการค านวณ:  

ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับรางวัล =
จ านวนบุคลากรท่ีได้รับรางวัลระดับส่วนงานขึ้นไป

จ านวนบุคลากรท่ีได้รับรางวัลตามเป้าหมาย
𝑥 100 

 

เชน่  จ านวนบุคลากรท่ีได้รับรางวัลระดับส่วนงานขึ้นไป 2 คน จากจ านวนบุคลากรท่ีได้รับรางวัลตามเป้าหมาย จ านวน 

5 คน คิดค่าคะแนน เท่ากับ (2/5)*100 = 40 % 

  

การคิดคะแนนคา่น้ าหนัก: 

คะแนน = ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับรางวัล  𝑥 %ค่าน้ าหนักตัวช้ีวัด 
 

 เชน่  ค่าคะแนน   40 * 10% = 4 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10) 

หมายเหตุ : กองบริหารงานบคุคลจะใช้ข้อมูลจาก ระบบฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ CMU-HR 

 

6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ : พจิารณาจากจ านวนบุคลากรในสว่นงานท่ีได้เข้ารับการอบรมพัฒนา

ทักษะ ท่ี ต่อจ านวนบุคลากรท้ังหมด โดย การพัฒนาทักษะความรู้และทักษะ เป็นการพัฒนาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน

หนา้ที่ของแต่ละบุคคล รวมถึงการได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ท่ีเป็นสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทางการบริหาร 

สูตรการค านวณ:  

ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาทักษะ =
จ านวนบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะ

จ านวนบุคลากรท้ังหมดของส่วนงาน
𝑥 100 

เช่น  บุคลากรท่ีเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะ 85 คน จากบุคลากรท้ังหมดของส่วนงาน 100 คน คิดค่าคะแนน 

เท่ากับ (85/100)*100 = 85 % 

การคิดคะแนนคา่น้ าหนัก: 

คะแนน = ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาทักษะ  𝑥 %ค่าน้ าหนักตัวช้ีวัด 
 เชน่  ค่าคะแนน   85 * 10% = 8.5 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10) 
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7.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับจัดสรรทุน : พิจารณาจากจ านวนบุคลากรท้ังสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ ท่ีได้รับ

การสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ได้แก่ ทุนการศกึษาส าหรับบุคลากรเพื่อพัฒนาทางความรู้

ทุนเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท – เอก ณ ต่างประเทศ ในโครงการอาจารย์ช้างเผือก , ทุนการศึกษา

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ส าหรับผู้ปฏบัิตงิานในมหาวิทยาลัย หรือทุนประเภทอื่นๆ (นับตามปีท่ีได้รับทุน) ต่อ จ านวนบุคลากร

ท้ังหมด 

 การก าหนดค่าเปา้หมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2560 2561 2562 2563 2564 

จ านวนบุคลากรท่ีได้รับจัดสรรทุน 3% 3% 4% 5% 5% 

 

จากค่าเป้าหมายส่วนงานมบุีคลากรท้ังหมด 100 คน ดังนัน้ เป้าหมายจ านวนทุนท่ีสว่นงานตอ้งจัดสรรใน 

ปี 2560 เท่ากับ (100*3%) = 3 คน 

 

สูตรการค านวณ:  

ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับจัดสรรทุน =
จ านวนบุคลากรท่ีได้รับทุนจากส่วนงาน

จ านวนบุคลากรท่ีต้องได้รับทุนตามเป้าหมาย
𝑥 100 

 

เช่น  บุคลากรท่ีได้รับทุนการศึกษา จ านวน 2 คน จากบุคลากรท่ีต้องได้รับทุนตามเป้าหมาย 3 คน คิดค่าคะแนน 

เท่ากับ (2/3)*100 = 66.67% 

 

การคิดคะแนนคา่น้ าหนัก 

คะแนน = ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับจัดสรรทุน𝑥 %ค่าน้ าหนักตัวชี้วัด 
 

ดังนัน้ ค่าคะแนน เท่ากับ (66.67*10%) = 6.67 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10) 

  

หมายเหตุ : ทุนสนับสนนุหมายถงึ ทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษา ท่ีเห็นความส าคัญในการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กร

พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะอยู่เสมอ ช่องทางหนึ่งท่ีส าคัญในการพัฒนาบุคลากร คือ การสนับสนุนเงินทุนเพื่อให้

บุคลากรได้พัฒนาในด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เงินทุนเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรท้ัง

สายวชิาการ และปฏบัิตกิาร ประกอบไปด้วย  

1. ทุนการศึกษาส าหรับบุคลากรเพื่อพัฒนาทางความรู้ คือ ทุนการศึกษาส าหรับสนับสนุนบุคลากรท่ีไปศึกษา

ตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น ประกอบไปด้วยทุนการศึกษาส าหรับบุคลากรเพื่อพัฒนาทางความรู้ 2 ประเภท ได้แก่  

1.1 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภท

คณาจารย์ประจ า นักวิจัย และส าหรับบุคคลภายนอก ที่ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ คือ ทุนการศกึษาเพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย และบุคคลภายนอก ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า เพื่อให้น าความรู้มา

พัฒนามหาวทิยาลัยและชุมชน  เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพ่ือให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงดา้นวชิาการของโลกใน

ปัจจุบันและอนาคต 

1.2 ทุนเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท – เอก ณ ต่างประเทศ ในโครงการอาจารย์ช้างเผือก คือ 

ทุนการศึกษาเพ่ือสร้างอาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถ มคีุณธรรมจรยิธรรม ให้ปฏบัิตงิานในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  
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1.3 ทุนการศึกษาส าหรับบุคลากรเพื่อพัฒนาทางความรู้ ที่ส่วนงานเป็นผู้ จัดสรรให้แก่บุคลากร คือ 

ทุนการศึกษาท่ีส่วนงานแต่ละส่วนงานจัดสรรให้แก่บุคคลากรท้ังสายวิชาการ และปฏิบัติการ เช่น  ทุนการศึกษาส าหรับ

ผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย ส านักงานการตรวจสอบภายใน และส านักงานสภามหาวิทยาลัย คือ 

ทุนการศึกษาที่ส านักงานมหาวทิยาลัยจัดสรรให้แกบุ่คลากรสายปฏบัิตกิารในสังกัด เป็นต้น  

2. ทุนส าหรับบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะ คือ ทุนส าหรับพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ท่ี

สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 โดยเปิดให้อาจารย์เสนอโครงการ ภายใต้ “โครงการน าร่องการจัดการเรียนรู้แบบใหม่”เพื่อ

เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ท่ีมีความสนใจแบะประสงค์จะปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ

ศตวรรษท่ี 21  

8. จ านวนบคุลากรทีไ่ด้รับการพัฒนาตามสมรรถนะทีเ่หมาะสม (IDP) : ผลการประเมินสมรรถนะและการวเิคราะห์

แผนพัฒนารายบุคคลตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยพิจารณาจากจ านวนบุคลากรท่ีได้รับการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์และ

ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะท่ีเหมาะสมจนได้คะแนนประเมินท่ีสูงขึ้น ต่อจ านวนบุคลากรท่ีตอ้งพัฒนาทัง้หมด 

 การก าหนดค่าเปา้หมาย 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายรายปี 

2560 2561 2562 2563 2564 

จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตาม

สมรรถนะที่เหมาะสม (IDP) 

80% 80% 85% 85% 90% 

 

 จากผลการประเมินสมรรถนะตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ส่วนงานมีบุคลากรท่ีได้รับการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ 

จ านวน 10 คน ผ่านเกณฑ ์90 คน จากบุคลากรท้ังหมด 100 คน ดังนัน้ เป้าหมายจ านวนบุคลากรท่ีมีผลการประเมินต่ า

กว่าเกณฑ์ ที่ส่วนงานต้องพัฒนาในปี 2560 เท่ากับ (10*80%) = 8 คน 

 

สูตรการค านวณ:  

ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับรับการพัฒนาตามสมรรถนะที่เหมาะสม

=
จ านวนบุคลากรกลุ่มท่ีต่ ากว่าเกณฑท่ี์ได้รับคะแนนประเมินสูงขึน้

จ านวนบุคลากรกลุ่มท่ีต่ ากวา่เกณฑ์ท่ีสว่นงานตอ้งพัฒนาตามเป้าหมาย
𝑥 100 

 

เชน่  บุคลากรกลุ่มท่ีต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีได้รับคะแนนประเมินสูงขึน้ จ านวน 5 คน จากบุคลากรท้ังหมดท่ีต้องพัฒนาตาม

เป้าหมาย 8 คน คิดค่าคะแนน เท่ากับ (5/8)*100 = 62.5 % 

 

การคิดคะแนนคา่น้ าหนัก 

คะแนน = ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับรับการพัฒนาตามสมรรถนะที่เหมาะสม  𝑥 %ค่าน้ าหนักตัวช้ีวัด 
 

ดังนัน้ ค่าคะแนน เท่ากับ (62.5* 10%) = 6.25 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10) 

 

หมายเหต:ุ ส่วนงานสามารถตรวจสอบสรุปการประเมินสมรรถนะ บุคลากรมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ได้จากระบบ CMU-

MIS  > เมนู การจัดการข้อมูล > หัวขอ้ รายงานผลการประเมินความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
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เกณฑ์การประเมินผลตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล :   

หัวข้อ น้ าหนัก (คะแนน) 

1. อัตราการบรรจุบุคลากรตามกรอบอัตราว่างท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (HRS) 10 

2. อัตราที่เปิดรับสมัครและส่วนงานขอยกเวน้คุณสมบัต ิ(HRM1) 10 

3. ระดับการประเมินผลการปฏบัิตงิานของบุคลากรอยู่ในระดับดีมากขึน้ไป (HRM2) 20 

4. จ านวนบุคลากรสายวชิาการ และสายปฏบัิตกิารเข้าสูต่ าแหนง่ท่ีสูงขึ้น (HRM3) 20 

5. จ านวนบุคลากรได้รับรางวัลในระดับตา่ง ๆ  10 

6. จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาทักษะ 10 

7. จ านวนบุคลากรท่ีได้รับจัดสรรทุน 10 

8. จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะที่เหมาะสม (IDP) 10 

 

ล าดับ รายการเกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย  นอ้ยกว่า 50 คะแนน 1 

2 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย  ระหว่าง 50 – 59 คะแนน 2 

3 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย  ระหว่าง 60 – 69 คะแนน 3 

4 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย  ระหว่าง 70 – 79 คะแนน 4 

5 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย  มากกวา่ 80 คะแนน 5 
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ตัวชี้วัดท่ี 8.4 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อวัดผลจากการด าเนินงานขององค์กร ในด้านของบุคลากร จากระดับ 

ความเป็นเจ้าของหรือความมีส่วนร่วมในองค์กร ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติงานของบุคลากร น าไปสู่ 

การประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ 

หน่วยนับ  :  ร้อยละ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย :  

เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบถึง ความผูกพันต่อองค์กร ความจงรักภักดีที่จะคงอยู่ ความภาคภูมิใจ 

และเป็นส่วนหนึ่งในมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท เพื่อความก้าวหน้าและผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้สร้างเสริมให้บุคลากรมคีวามรักความผูกพันต่อองค์กรตอ่ไป  

แนวทางการด าเนินงาน  

ขั้นตอนที่ 1  มีการส ารวจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพัน 

 ต่อองค์กร 

ขั้นตอนที่ 2  มกีารจัดท า แผนด าเนนิการเกี่ยวกับโครงการ Happy University  

ขั้นตอนที่ 3  มีการถ่ายทอด กระบวนการ วธิีการ การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 ให้ทุกส่วนงานได้รับทราบและบริหารส่วนงานไปในทิศทางเดียวกัน 

ขั้นตอนที่ 4  มีการด าเนินการตามโครงการ Happy University มีการส ารวจความพึงพอใจของ     

 บุคลากรที่มตี่อองค์กร 

ขั้นตอนที่ 5.  มคีะแนนความพงึพอใจของบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยพิจารณาจาก 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

8.4.1 ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร :  

เกณฑค์ะแนนความสุขของบุคลากร ระดับ 

1. คะแนนเฉลี่ยผลการส ารวจปัจจัยที่สง่ผลต่อความสุขของบุคลากร อยู่ระหว่าง 0 - 20 น้อยมาก 

2.คะแนนเฉลี่ยผลการส ารวจปัจจัยที่สง่ผลต่อความสุขของบุคลากร อยู่ระหว่าง 20 - 40 น้อย 

3.คะแนนเฉลี่ยผลการส ารวจปัจจัยที่สง่ผลต่อความสุขของบุคลากร  อยู่ระหว่าง 40 - 60 ปานกลาง 

4.คะแนนเฉลี่ยผลการส ารวจปัจจัยที่สง่ผลต่อความสุขของบุคลากร  อยู่ระหว่าง 60 - 80 ดี 

5.คะแนนเฉลี่ยผลการส ารวจปัจจัยที่สง่ผลต่อความสุขของบุคลากร  อยู่ระหว่าง 80 - 100 ดีมาก 

8.4.2 ระดับความสุขของบุคลากร : 

เกณฑ์คะแนนความผูกพัน ต่อองค์กร ระดับ 

1. คะแนนเฉลี่ยผลการส ารวจปัจจัยที่สง่ผลต่อความผูกพัน อยู่ระหว่าง 0 - 1 น้อยมาก 

2.คะแนนเฉลี่ยผลการส ารวจปัจจัยที่สง่ผลต่อความผูกพัน อยู่ระหว่าง 1 - 2 น้อย 

3.คะแนนเฉลี่ยผลการส ารวจปัจจัยที่สง่ผลต่อความผูกพัน อยู่ระหว่าง 2 - 3 ปานกลาง 

4.คะแนนเฉลี่ยผลการส ารวจปัจจัยที่สง่ผลต่อความผูกพัน อยู่ระหว่าง 3 - 4 ดี 

5.คะแนนเฉลี่ยผลการส ารวจปัจจัยที่สง่ผลต่อความผูกพัน อยู่ระหว่าง 4 - 5 ดีมาก 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : กองบรหิารงานบุคคลจะใช้ข้อมูลจากผลการประเมิน Happinometer 

1. ผลคะแนนความผูกพันของบุคลากรที่มตี่องานที่ตนเองรับผดิชอบ 

2. ผลคะแนนความผูกพันของบุคลากรที่มตี่อองค์กร 

  

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 

Data Owner คือ กองบริหารงานบุคคล 

  



125 
 

 
 

ตัวชี้วัดท่ี 8.5 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงโครงสร้าง Digital Infrastructure 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้สนับสนุนการ

ท างานของบุคลากรและนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

หน่วยนับ : ร้อยละความส าเร็จ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย :  

มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมพื้นที่ที่หลักของ

มหาวิทยาลัยและมีระบบเครือข่ายที่มีความพร้อมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และ  

การอยู่อาศัยของบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างมีเสถียรภาพ โดยมีวิธีการ

ค านวณเพื่อวัดระดับความส าเร็จตามเกณฑค์ะแนน ดังนี้ 

1. เสถียรสภาพของการให้บรกิารระบบเครือข่าย 

เสถียรภาพของการให้บริการระบบเครอืขา่ย

=

เวลาท่ีระบบเครอืขา่ยให้บริการได้เป็นปกติ (Uptime)

(ไมร่วมระยะเวลาในการบ ารุงรักษาระบบ ตามแผน โดยมีการประกาศล่วงหนา้)

เวลาท่ีให้บริการเครื่องแม่ขา่ยใน 1 ปี
𝑥100 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  ที่อยู่ในระดับ 

มาก-มากที่สุด 

ร้อยละความพงึพอใจของผูรั้บบริการระบบเครอืขา่ย  

=
ความพงึพอใจของผู้รับบริการระบบเครอืขา่ยท่ีตอบแบบส ารวจ ท่ีอยูใ่นระดับมาก ถึงมากที่สุด

จ านวนผูรั้บบริการระบบเครอืขา่ยท่ีตอบแบบส ารวจ
𝑥 100 

 

เกณฑ์การประเมินร้อยละความส าเร็จ 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

1. เสถียรสภาพของการให้บริการระบบเครือข่าย 50 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบเครือขา่ยของมหาวิทยาลัย  

ที่อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด 

50 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

 1. ข้อมูลเสถียรสภาพของการให้บริการระบบเครือขา่ย 

 2. ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ับบริการระบบเครอืข่ายของมหาวิทยาลัย ที่อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์  

Data Owner คือ ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย 
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ตัวชี้วัดท่ี 8.6 ระดับความส าเร็จในการ พัฒนาระบบ CMU-MIS เพื่อบริหารงานในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฐานข้อมูลส่วนกลาง โดยปรับปรุงข้อมูล

ให้ถูกต้องแม่นย า และเป็นปัจจุบัน ผ่านการตรวจสอบจากผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถ

น าข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบที่สามารถรายงาน

ผลได้ทันที 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.6.1 ระดับคุณภาพข้อมูลระบบ CMU-MIS  

หน่วยนับ : ระดับ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ  

ค าอธิบาย :   

ระดับคุณภาพข้อมูล หมายถึง คุณภาพข้อมูลในระบบ CMU-MIS ซึ่งขึ้นอยู่กับความส าเร็จ 

ของการบูรณาการการบริหารจัดการข้อมูลระบบ CMU-MIS กับกระบวนการท างานประจ า หมายถึง  

ส่วนงานได้ประยุกต์ใช้ระบบ CMU-MIS หรอืระบบอื่นใดที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นระบบหลักในการท างาน

ที่เช่ือมโยงมายังระบบ CMU-MIS เช่น ระบบงานทะเบียน ระบบบัญชีการเงินและพัสดุ (FIS) เป็นต้น  

เป็นเครื่องมือส าหรับกระบวนการท างานประจ า ตามพันธกิจและภารกิจของแต่ละส่วนงาน ซึ่งส่วนงาน  

ต้องแสดงผลการด าเนินการน าระบบ CMU-MIS สนับสนุนกระบวนงานประจ า เพื่อลดระยะเวลา  

ลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และท าให้ข้อมูลในระบบ CMU-MIS มีความทันสมัย ถูกต้อง

ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่เสมอ และมีความน่าเชื่อถือ สามารถใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อการตัดสินใจ  

ในขั้นตอนต่างๆ ทั้งในระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัยได้ เช่น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้น/

ระยะยาว การจัดท างบประมาณแผ่นดิน/งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย การจัดท าแผนอัตราก าลัง 

การจัดท ารายงานประจ าปี การติดตามและการประเมินผลต่างๆ การท าสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์  

เพื่อผู้บริหาร และการใช้เป็นข้อมูลรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ  

ส านักงบประมาณได้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนการก้าวเป็น Digital University ตามนโยบาย

มหาวิทยาลัย  

รายการข้อมูล คือ จ านวนข้อมูลที่จัดเก็บตามจ านวนข้อมูลทั้งหมดที่มี เช่น ขอ้มูลรายชื่ออาจารย์

ครบทุกคนจากทั้งมหาวิทยาลัย 

ความสมบูรณ์ของข้อมูล คือ ในแต่ละรายการข้อมูลมีความสมบูรณ์ทุกส่วนที่ควรจัดเก็บและ

จ าเป็น 
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ในการนี้ รายงานผลของส่วนงานส าหรับตัวชี้วัดนี้การใช้ระบบ CMU-MIS ขึ้นอยู่กับพันธกิจและภารกิจ

ของส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลต่างๆ ดังตารางดังนี้ 

(1) คณะ/วิทยาลัยศิลปะ

ฯ 

(2) บัณฑิตวิทยาลัย/

วิทยาลัยนานาชาติ 

(3) สถาบันวิจัย (4) สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 

1. ดา้นบุคลากร 

2. ดา้นวิจัย 

3. ดา้นวิเทศสัมพันธ์ 

4. ดา้นอาคารสถานที่ 

5. ดา้นกิจกรรมนักศึกษา 

6. ด้านการวางแผน 

1. ด้านหลักสูตร 

2. ด้านบุคลากร 

3. ด้ า น วิ เ ท ศสั ม พั น ธ์  

(หากมี) 

4. ด้านอาคารสถานที ่

5. ด้านกิจกรรมนักศึกษา 

(หากมี) 

6. ด้านการวางแผน 

1. ด้านบุคลากร 

2. ด้านวิจัย 

3. ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

4. ด้านอาคารสถานที่ 

5. ด้านการวางแผน 

 

 

1. ด้านวิจัย (หากมี) 

2. ด้านบุคลากร 

3. ด้านวิเทศสัมพันธ์  

     (หากมี) 

4. ด้านอาคารสถานที่ 

5. ด้านการวางแผน 

 

 

พิจารณาจาก 2 ส่วน คอื 

1. การน าระบบ CMU-MIS บูรณาการเข้ากับงานประจ าของแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท าให้ข้อมูล 

ในระบบ CMU-MIS มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

2. ผลการประเมินคุณภาพของข้อมูลในระบบ CMU-MIS ในเรื่องความถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วน และ

น่าเช่ือถือได้ของข้อมูลของหน่วยงานกลางที่ดูแลข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลในการตรวจสอบระยะเวลา

การประเมินใหเ้ป็นไปตามหน่วยงานกลางที่ดูแลฐานข้อมูลเป็นผูก้ าหนด 

 

หน่วยงานกลางดูแลข้อมูล ประเมินผลข้อมูลของส่วนงานน้ัน ๆ ได้แก่ 

ระบบงาน หน่วยงานกลางดูแลข้อมูล 

1. บุคลากร กองบริหารงานบุคคล 

2. วิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย 

3. วิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ 

4. อาคารสถานที ่ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ 

5. กิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศกึษา 

6. หลักสูตรระดับปริญญาตรี และภาวะการมีงานท าของ

บัณฑติ 

ส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

7. หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา บัณฑติวิทยาลัย 

8. การวางแผน กองแผนงาน 

 

หากส่วนงานมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานหรือมีข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลด้านต่างๆ ในระบบ CMU-MIS ให้มีความทันสมัย ครบถ้วน แม่นย า ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ส่วน
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งานสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกลางผู้ดูแลฐานข้อมูลได้โดยตรง หรือแสดงไว้ในส่วนของ

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการรายงานผลตัวชี้วัดได้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมอืกัน

พัฒนา/ปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งระดับส่วนงานและระดับ

มหาวิทยาลัยมากที่สุด 

ดังนั้น การประเมินผลการบูรณาการ CMU-MIS โดยการประเมินความถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วน 

และมีความนา่เชื่อถือจากหน่วยงานกลาง คือ การดูแลฐานข้อมูลตามเกณฑแ์ละระบบการประเมิน 

 

การค านวณคะแนน :  

ระดับคะแนน ผลการประเมินโดยหน่วยงานกลาง 

1 ผลประเมินรับรองคุณภาพของข้อมูลของส่วนงานในฐานขอ้มูล CMU-MIS อยู่ในระดบั 1 

จากผูดู้แลฐานข้อมูลแต่ละฐาน 

2 ผลประเมินรับรองคุณภาพของข้อมูลของส่วนงานในฐานขอ้มูล CMU-MIS อยู่ในระดบั 2 

จากผูดู้แลฐานข้อมูลแตล่ะฐาน 

3 ผลประเมินรับรองคุณภาพของข้อมูลของส่วนงานในฐานขอ้มูล CMU-MIS อยู่ในระดบั 3 

จากผูดู้แลฐานข้อมูลแตล่ะฐาน 

4 ผลประเมินรับรองคุณภาพของข้อมูลของส่วนงานในฐานขอ้มูล CMU-MIS อยู่ในระดบั 4 

จากผูดู้แลฐานข้อมูลแต่ละฐาน 

5 ผลประเมินรับรองคุณภาพของข้อมูลของส่วนงานในฐานขอ้มูล CMU-MIS อยู่ในระดบั 5 

จากผูดู้แลฐานข้อมูลแต่ละฐาน 

 

การก าหนดน้ าหนักเพื่อค านวณคะแนนค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก เป็นดังนี้ 

ฐานข้อมูล น้ าหนัก (Wi) 

1. ด้านหลักสูตร 1.0 

2. ด้านบุคลากร 1.0 

3. ด้านวิจัย 1.0 

4. ด้านวิเทศสัมพันธ์ 0.5 

5. ด้านอาคารสถานที่ 0.5 

6. ด้านกิจกรรมนักศกึษา 0.5 

7. ด้านภาวะการมงีานท าของบัณฑิต 0.5 

8. ด้านการวางแผน 1.0 

 

  

  



129 
 

     สูตรการค านวณ 

ผลการประเมิน = ∑(WiPi) 

                         ∑Wi 

 

                             Wi : น้ าหนัก 

                             Pi : คะแนนผลการประเมินในฐานข้อมูล i 

 

       อนึ่ง เกณฑค์ุณภาพข้อมูลแต่ละฐานที่หนว่ยงานกลางใชส้ าหรับประเมินขอ้มูลแตล่ะส่วนงาน ดังนี้ 

ระดับคะแนน ระดับการประเมินคุณภาพข้อมูล 

1 จ านวนข้อมูลไม่ครบรายการ และไม่สมบูรณ์ 

2 จ านวนข้อมูลไม่ครบรายการ แตข่้อมูลสมบูรณ์ทุกรายการที่อยู่ในระบบ 

3 จ านวนข้อมูลครบรายการ แตไ่ม่สมบูรณ์ทุกรายการ 

4 จ านวนข้อมูลครบรายการ และสมบูรณ์ทุกรายการแตไ่ม่ทันรอบการประเมนิ 

5 จ านวนข้อมูลครบรายการ และสมบูรณ์ทุกรายการและทันเวลารอบการประเมิน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

1. รายงานผลการประเมินการด าเนินงานของหน่วยงานกลางในการประเมินผลการด าเนินงานและ  

ความถูกต้องของขอ้มูลของแต่ละส่วนงาน 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑติวิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 

 Data Owner คือ หนว่ยงานกลางผูดู้แลขอ้มูล  
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ตัวชี้วดัย่อยที่ 8.6.2 ระดับความส าเร็จในการ พัฒนาระบบ CMU-MIS เพื่อบริหารงานในภาพรวม 

หน่วยนับ : ระดับ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค าอธิบาย :   

 ความส าเร็จของการบริหารจัดการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระบบ CMU-MIS ให้สามารถ

รองรับการตัดสินใจทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง หมายถึง ส่วนงานที่รับผิดชอบหลักหรือที่เป็นเจ้าของ

ฐานข้อมูลต่างๆ จะต้องมีแผนหรอืกรอบแนวทางที่จะบริหารจัดการข้อมูลในระบบ CMU-MIS ใหม้ีคุณภาพ 

ทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง เช่ือถือได้ ปลอดภัย และเป็นความลับ โดยการขับเคลื่อนให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ด าเนนิการบันทึกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลในระบบอย่างตอ่เนื่องและสม่ าเสมอ รวมทั้งใหส้่วนงานเจา้ของ

ฐานร่วมมือกับส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบ  

ให้ตอบสนองหรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย  

มากที่สุด เพื่อจะให้ข้อมูลต่างๆ มีคุณภาพ ใช้ประโยชน์ในการรองรับการตัดสินใจทางการบริหารของ

ผูบ้ริหารทุกระดับได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การเป็น Digital University  

ทั้งนี้ สารสนเทศที่ได้จากระบบฐานข้อมูลต่างๆ ผู้บริหารส่วนงาน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ  

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา 

รวมทั้งมหาวิทยาลัยสามารถใช้วิเคราะห์ ประเมินผลต่างๆ ได้ เช่น การจัดท างบประมาณแผ่นดิน/

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย การจัดท าแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย การจัดท าแผนอัตราก าลัง  

การจัดท ารายงานประจ าปี การประกันคุณภาพ การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ การประเมินผลการจัดท า

ค ารับรองฯ การท าสารสนเทศเชิงบริหารให้ผู้บริหาร และการใช้เป็นข้อมูลรายงานให้ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) และส านักงบประมาณได้ เป็นต้น มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณภาพ

ข้อมูล ความทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือของฐานข้อมูลด้านต่างๆ ของส่วนงานในระบบ  

CMU-MIS ประกอบการพิจารณาให้คะแนนเป็นส าคัญ โดยตัวชีว้ัดนีไ้ด้แบ่งออกเป็น 2 แบบตามหน่วยงาน 

ดังนี้  

แบบที่ 1 : ส าหรับใช้ประเมินผลหน่วยงานกลางที่เป็นผูร้ับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการ 

ข้อมูลตา่งๆ จ านวน 11 ด้าน 

 ในการประเมินคุณภาพข้อมูลในระบบหน่วยงานกลาง ต้องด าเนินการออกแบบการบริหารจัดการ

ข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบเอง และออกแบบระบบการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลในระบบ CMU-MIS เอง      

โดยต้องครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และเชื่อถือได้ 

 ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบคุณภาพข้อมูลในระบบโดยต้องตรวจสอบเป็นรายส่วนงานและทุกรอบเวลา 

ดังนี้ (ยกเว้น ข้อมูลนักศกึษา, การเงนิ และนักศึกษาเก่า ที่ท าเฉพาะภาพรวม) 
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ข้อมูล หน่วยงานกลาง รอบเวลาการ

ตรวจสอบ 

1. ดา้นหลักสูตร (ระดับบัณฑติศกึษา)        บัณฑติวิทยาลัย รายภาคการศกึษา 

2. ด้านหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายภาคการศกึษา 

3. ด้านบุคลากร          กองบริหารงานบุคคล รายเดือน 

4. ด้านวิจัย                ศูนย์บริหารงานวิจัย รายเดือน 

5. ด้านวิเทศสัมพันธ์   กองวิเทศสัมพันธ์ รายไตรมาศ 

6. ด้านกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศกึษา รายเดือน 

7. ด้านอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ รายภาคการศกึษา 

8. ด้านการวางแผน กองแผนงาน รายเดือน 

 

ระดับ

คะแนน 
การบรหิารระบบฐานข้อมูลในระบบ CMU-MIS 

1 ส่วนงานที่มีผลการประเมินตามตัวชีว้ัดที่ 8.6.1 ได้คะแนนระดับ 4 ขึน้ไป ต่ ากว่าร้อยละ 60 

2 ส่วนงานที่มีผลการประเมินตามตัวชีว้ัดที่ 8.6.1 ได้คะแนนระดับ 4 ขึน้ไป รอ้ยละ  60 – 69 

3 ส่วนงานที่มีผลการประเมินตามตัวชีว้ัดที่ 8.6.1 ได้คะแนนระดับ 4 ขึน้ไป รอ้ยละ 70 – 79 

4 ส่วนงานที่มีผลการประเมินตามตัวชีว้ัดที่ 8.6.1 ได้คะแนนระดับ 4 ขึน้ไป รอ้ยละ 80-89 

5 ส่วนงานที่มีผลการประเมินตามตัวชีว้ัดที่ 8.6.1 ได้คะแนนระดับ 4 ขึน้ไป รอ้ยละ 90-100 
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แบบที่ 2 : ใช้ประเมินผล ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะเป็นส่วนงานหลักในการพัฒนา 

และปรับปรุงระบบของฐานข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวข้างตน้ 

 กรณีประเมินผลด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีการค านวณคะแนน ดังนี้ 

ระดับ

คะแนน 

การบรหิารระบบฐานข้อมูลในระบบ CMU-MIS (100%) 

การด าเนินงานโดยหน่วยงานกลาง 

(ถ่วงน้ าหนักร้อยละ 70) 

การประเมินโดยส านักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ถ่วงน้ าหนักร้อยละ 30) 

1 มีผลคะแนนการประเมินจากหน่วยงานกลาง

ที่ดูแลฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน

ต่อ CMU-MIS ของปีก่อนหน้า 

ไม่ มี แผนบริหารความต่อ เนื่ อ ง  Business 

Continuity Plan : BCP ระบบ CMU-MIS 

2 มีการด าเนินงานตามระดับ 1 และได้น าผล

การประเมินด าเนินการปรับปรุง/พัฒนา

ระบบ CMU-MIS 

มี แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม ต่ อ เ นื่ อ ง  Business 

Continuity Plan : BCP ระบบ CMU-MIS 

3 มีการด าเนินงานตามระดับ 1, 2 และมีผล

การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อ

การใชร้ะบบ CMU-MIS ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 

มี แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม ต่ อ เ นื่ อ ง  Business 

Continuity Plan : BCP ระบบ CMU-MIS และมี

ผลการทดสอบ BCP 

4 มีการด าเนินงานตามระดับ 1, 2, 3 และมี

การน าผลการส ารวจความพึงพอใช้มา

พัฒนาระบบอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

มีการด าเนินงานตามระดับ 1 - 3 และน าผล

การประเมิน BCP มาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไข

เพื่อความม่ันใจ 

5 มีการด าเนินงานตามระดับ 1-4 และ มีผล

คะแนนการประเมินจากส่วนงานเจ้าของ

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานต่อ 

CMU-MIS ในสิ้นปีอยู่ในระดับ 4 ขึน้ไป  

มีการน าผลการด าเนินงานตามระดับ 1 - 4 

และทดสอบ BCP รอบ 2 พร้อมผลการประเมิน 

    หมายเหตุ : หน่วยงานกลางจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการเองโดยระดับความพึงพอใจ           

 เป็น Rating Scale 1 - 5 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ข้อมูล/หลักฐานการด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ตามเกณฑก์ารให้คะแนน 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ หนว่ยงานกลาง/ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 Data Owner คือ หนว่ยงานกลาง/ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.6.3 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Business Intelligence : BI) 

หน่วยนับ  :  ระดับ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ค าอธิบาย :  

 Business Intelligence : BI คือ เทคโนโลยีส าหรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึง

ข้อมูล รวมถึงการดูในหลากหลายมุมมอง (Multidimensional Model) ของแต่หน่วยงาน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งาน 

ในองค์กรท าการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น BI Application จะรวบรวมการท างานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

แบบสอบถามและสร้างรายงานเพื่อการวิเคราะห์ 

Business Intelligence คือ ซอฟต์แวร์ (Software) ที่น าข้อมูลที่มีอยู่เพื่อจัดท ารายงานในรูปแบบ

ต่างๆ โดยท าหน้าที่ในการดึงข้อมูลจาก Database โดยตรงแล้วน าเสนอในรูปแบบของ Report ชนิดต่างๆ 

ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน การวิเคราะห์ข้อมูล  

จะอยู่ในรูปแบบหลายมิติ (Multidimensional Model) ซึ่งจะท าให้สามารถดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill-down) 

ได้ 

เนื่องจากแนวโน้มระบบ BI ปัจจุบันได้มีแนวโน้มในการขยายตัวเพื่อการใช้งานในการตัดสินใจระดับ 

ต่าง ๆ ดังนี ้

1. ผู้ใช้งานระดับตัดสินใจสามารถใช้งาน BI ได้ 

จากเดิมที่ระบบ BI เคยเป็นงานของ Data Expert ซึ่งมาจากสาย IT หรือนักวิเคราะห์ ปัจจุบันแนวโน้ม

ความต้องการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจต่างก็ต้องใช้งาน BI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในแง่มุมของตัวเอง 

กันแล้ว ซึ่งระบบ BI ควรจะเข้าถึงได้อย่างง่ายดายผ่าน Web Browser และเปิดให้ผู้ใช้งานระดับตัดสินใจ 

ท าการค้นหาผลการวิเคราะหร์ูปแบบต่างๆ เพื่อน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้ 

2. BI ควรสร้าง Analytics ที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง 

เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างกว้างขวางผู้ใช้งานในองค์กรส่วนใหญ่ควรสามารถท าการวิเคราะห์

ข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตัวเองผ่านระบบ Self Service ตั้งแต่การน าเข้าข้อมูล, การจ าแนกประเภทข้อมูล,  

การวิเคราะหข์้อมูล และการแสดงผลขอ้มูล 

3. BI ควรเป็นระบบ Real-time Analytics 

ระบบ BI ควรสามารถใช้งานได้ในแบบ Interactive ได้โดยผู้ใช้งานระดับตัดสินใจสามารถเลือก

ปรับเปลี่ยนค่าต่างๆ และข้อมูลมีการอัพเดตได้ในแบบทันที ท าให้ผู้ใช้งานสามารถเฝ้าตรวจสอบข้อมูลอัพเดต

ล่าสุดได้อยู่เสมอ 

4. BI ควรมกีารประมวลผลข้อมูลจากแหล่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

จากทิศทางของระบบข้อมูลจะเป็น Big Data ที่ท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งใหม่ๆ ที่เพิ่มเติมเข้า

มาในระบบทุกวันกลายเป็นเรื่องธรรมดา ระบบ BI จึงควรต้องรองรับการน าเข้าข้อมูลเพิ่มเติมอยู่เสมอ

ตลอดเวลาได้ด้วยเช่นกัน 

5. Mobile BI : ควรเป็นระบบ BI ที่ใชไ้ด้บนอุปกรณ์พกพาอย่าง Smartphone และ Tablet ได้  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีแผนการพัฒนาระบบ BI ที่ครอบคลุมแนวโน้ม BI ทั้ง 5 ข้อ 

2 มีการน าเข้าข้อมูลสู่ระบบ BI เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างนอ้ยครบในด้านนักศกึษา 

งบประมาณ บัญชี/การเงิน บุคลากร หลักสูตร และงานวิจัย 

3 ผูใ้ช้งานระดับตัดสินใจทุกคนสามารถใช้งานระบบ BI ได้ตามสิทธิและหน้าที่ 

4 ผูใ้ช้งานทุกคนตามระดับ 3 สามารถใช้งานผ่านระบบ Mobile และเป็น Realtime 

5 ผูใ้ช้งานทุกคนตามระดับ 3 สามารถสร้าง Analytics ได้ดว้ยตนเอง 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

 1. ขอ้มูลตามเกณฑก์ารให้คะแนน 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

 KPI Owner คือ ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 Data Owner คือ ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตัวชี้วัดที่ 8.7  ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้ในส่วนงาน (KM) 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ จากการรวบรวมความรู้ภายในองค์กร ทั้งในตัวบุคคล 

หรือข้อมูลในการด าเนินงานต่างๆ มาใช้ในการท างานให้สามารถตอบสนองตามเป้าหมายของผู้รับบริการ และ

ตรงตามเป้าหมายขององค์กรมากที่สุดผ่านระบบจัดการข้อมูล องค์ความรู้กลาง และสารสนเทศเพื่อให้เกิดผล

สัมฤทธิ์ที่มปีระโยชน์ตอ่องค์กร 

หน่วยนับ : ระดับ หรอื จ านวนนวัตกรรมการท างาน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค าอธิบาย :   

กระบวนการในการจัดการความรู้ การรวบรวมและจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย

การจัดเก็บและการแบ่งปันความรู้ การถ่ายทอดความรู้ การจัดหาเครื่องมือและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือ สร้างกลไกการน าเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เป็นส่วนหนึ่งของงานประจ าขององค์กรโดยสามารถน าเอาผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อน าไปใช้  

ในการด าเนินงาน การแก้ปัญหา การสร้างเป็นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้เกิดเป็นประสบการณ์

ใหม่ๆ และน าเอาความรู้หรือประสบการณ์ใหม่กลับมาเป็นความรู้หมุนเวียนต่อไปในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  

โดยสามารถ พิจารณาได้จาก 2 เกณฑ ์ได้แก่ 

1. การเกิดนวัตกรรมในการท างานของส่วนงาน ได้แก่ การปรับปรุงวิธีปฏิบัติงาน โดยลดขั้นตอน

การท างาน หรอืการท างานข้ามสายงาน หรอืระบบปฏิบัติงานใหม่ๆ ที่สนับสนุนการท างานภายใน

องค์กรให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 

2. พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการจัดการความรู ้ดังตาราง 

ระดับ
ความส าเร็จ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1.  มีการระบุความรู้ภายในองค์กร การก าหนดกระบวนการและวิธีการรวบรวมความรู้  

การจัดเก็บและการถ่ายทอดความรู้ มีการคัดเลือกเครื่องมือที่จะใช้ มีการศึกษาถึง
ความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในองค์กร รูปแบบของข้อมูลที่จัดเก็บ ก าหนดผู้รับผิดชอบ ก าหนด

เป้าหมายของการจัดการความรู้  มีการด าเนินงานในการสร้างและแสวงหาความรู้  

โดยมีแนวทางในการรวบรวมและแสวงหาความรู้ที่มีอยู่ทั้งในรูปของเอกสาร กิจกรรม 
รวมถึงความรู้ที่มอียู่ในตัวบุคคล 

2.  มีการจัดวางโครงสร้างของความรู้  การก าหนดผู้รับผิดชอบ และบทบาทหน้าที่   

มีกลไกการจัดเก็บและรวบรวมความรู้อย่างเป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้  

เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อการเรียกใช้งานได้ 
อย่างรวดเร็วและถูกต้องในอนาคต 

3.  มีกระบวนการในการเข้าถึงแหล่งความรู้ที่ได้ออกแบบและจัดเก็บภายในหน่วยงาน 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึง 
การประมวลและกลั่นกรองความรู้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น การปรับปรุงรูปแบบ

เอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน และปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์และเหมาะสม 
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4.  มีการกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยอาศัยฐานความรู้ที่จัดเก็บและเครื่องมือหรือ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจอยู่ในรูปของเอกสาร 

ระบบสารสนเทศ โดยมีกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานขององค์กร 

5.  มีการน าเอาผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินงาน การแก้ปัญหา 

การสร้างเป็นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้เกิดเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ และ
น าเอาความรู้หรือประสบการณ์ใหม่กลับมาเป็นความรู้หมุนเวียนต่อไปในองค์กร 

อย่างตอ่เนื่อง 
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนงาน 

1.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในส่วนงาน 

1.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรูใ้นส่วนงาน 

2. ความส าเร็จในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3. จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในส่วนงาน 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 

Data Owner คือ กองบริหารงานบุคคล 
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ตัวชี้วัดที่ 8.8 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักศึกษาและบุคลากรภายใน

ส่วนงาน 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อให้เกิดการรับรู้อัตลักษณ์ และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไปสู่ส่วนงานและ

บุคคล เพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆที่สอดแทรกและสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตลอดจนสื่อสารออกมาสู่ภายนอกได้อย่างสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยแหง่ความเป็นเลิศ 

หน่วยนับ : ระดับ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค าอธิบาย :   

เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในภาพลักษณ์ของส่วนงาน ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลักและ 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของส่วนงานและสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

แนวทางการด าเนินงาน    

ขั้นตอนที่ 1 แตง่ตัง้คณะท างานด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุกระดับส่วนงาน 

ขั้นตอนที่ 2 มีการประเมินการรับรู้ภารกิจของส่วนงานที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

“มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (CMU: University of 

Excellence)” 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าแผนการสื่อสารภาพลักษณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย

ของสว่นงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรเ์ชงิรุกของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

3.1 ก าหนดแผนและแนวทางการด าเนินงานการสื่อสารภาพลักษณ์ของสว่นงาน 

3.2 การด าเนินงานผลิตสื่อและใช้ช่องทางการสื่อสาร เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ 

ไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของส่วนงาน 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานการรับรู้ภาพลักษณ์ในกลุ่มเป้าหมายหลักและ

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของส่วนงาน โดยใช้แบบประเมินจากที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

เป้าหมายการด าเนินงาน :  

ระดับ เป้าหมาย 

1 ด าเนนิการตามแนวทางการด าเนินงานขั้นตอนที่ 1 - 2 

2 ด าเนนิการตามแนวทางการด าเนินงานขั้นตอนที่ 3 – 4 

3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และพนักงานปฏิบัติงาน)  

รับรู้ภาพลักษณ์ของส่วนงานอย่างถูกต้อง ร้อยละ 80  

4 กลุ่มเป้าหมายภายนอก (นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รับรู้ภาพลักษณ์ของส่วนงานอย่างถูกต้อง ร้อยละ 60   

5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินงานตามแผนการสื่อสารภาพลักษณ์ได้บรรลุผล ร้อยละ 80 

(ตามจ านวนโครงการตามแผนงานทั้งหมด) 

ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน : ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยงานประชาสัมพันธ์ 

กองกลาง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะท างานด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุกระดับส่วนงานและ

ผลการด าเนนิงาน 

2. ผลการประเมินการรับรู้ภารกิจของส่วนงานที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

3. แผนการด าเนินงานของส่วนงานด้านการสื่อสารภาพลักษณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลักและ

กลุ่มผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียของสว่นงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรเ์ชิงรุกของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

4. ผลการด าเนนิงานตามแผนฯ 

5. ผลการประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ส่วนงานของกลุ่มเป้าหมายหลัก (นักศึกษา บุคลากร) 

จากการประเมิน โดยใช้แบบประเมินจากที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

6. ผลการประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ส่วนงานของกลุ่มเป้าหมายภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป) โดยใช้แบบประเมินจากที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 

KPI Owner   คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 

Data Owner คือ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง (งานสื่อสารองค์กร), คณะการสื่อสารมวลชน, 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตัวชี้วัดท่ี 8.9 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญของบุคลากรและนักศึกษาภายในส่วนงาน 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญไปยังผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย 
หน่วยนับ : ระดับ 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  
ค าอธิบาย :   
 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของบุคลากรและนักศึกษาภายในส่วนงาน เป็นการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรและนักศึกษาภายในส่วนงานข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ เพื่อน าไปปรับปรุงระบบการสื่อสารไปยัง
บุคลากรและนักศึกษาภายในส่วนงานให้ได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน ์และชัดเจน รวมทั้งเกิดความพึงพอใจ
ต่อการบริการของมหาวิทยาลัย   
 

แนวทางการด าเนินงาน  
ขั้นตอนที่ 1  แตง่ตัง้คณะท างานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสว่นงาน      

 - เอกสารแตง่ตัง้คณะท างานฯ 
             - หนังสือเชิญประชุม 
             - รายงานการประชุม 
ขั้นตอนที่ 2  มีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสาร 
ขั้นตอนที่ 3  มีการสร้างช่องทางการสื่อสารกับบุคลากร และนกัศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ 
ขั้นตอนที่ 4  มกีารใชร้ะบบการสื่อสารที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ขั้นตอนที่5  มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความพึงพอใจและระดับการรับรู้ของบุคลากรและ

นักศึกษา โดยใช้แบบประเมินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :   
ระดับ รายการเกณฑ์การให้คะแนน 

1 ด าเนนิการตามแนวทางการด าเนินงานขั้นตอนที่ 1 - 2 

2 ด าเนนิการตามแนวทางการด าเนินงานขั้นตอนที่ 3 – 4 

3 ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานขั้นตอนที่ 5 และ ความพึงพอใจในช่องทางการรับรู้
ข่าวสารของบุคลากรและนักศึกษาภายในส่วนงาน และระดับการรับรู้ขา่วสารของสว่นงานของ
บุคลากรและนักศึกษา 

4 ด าเนนิการตามแนวทางการด าเนนิงานขั้นตอนที่ 5 และ ความพึงพอใจในช่องทางการรับรู้
ข่าวสารของบุคลากรและนักศึกษาภายในส่วนงาน และระดับการรับรู้ข่าวสารของส่วนงานของ
บุคลากรและนักศึกษาในเรื่องส าคัญอยู่ในระดับดีมาก มากกว่าร้อยละ 80 

 

  

ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย 
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ข้อมูลที่ต้องรายงาน : ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยงานประชาสัมพันธ์ 
กองกลาง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะท างานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกของส่วนงาน 
2. แผนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารของสว่นงาน 
3. ผลการด าเนนิงานตามแผนฯ 
4. ความพึงพอใจในชอ่งทางการรับรู้ขา่วสารของบุคลากรและนักศึกษาภายในส่วนงาน 
5. ระดับการรับรู้ขา่วสารของส่วนงานของบุคลากร และนักศึกษาในเรื่องส าคัญ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 

KPI Owner   คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 
Data Owner คือ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง, คณะการสื่อสารมวลชน, 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ตัวชี้วัดท่ี  8.10 การด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสสู่ส่วนงาน เพื่อ
ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 
 

หน่วยนับ : ระดับคะแนน 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค าอธิบาย :   

 การประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส่วนงานที่ครอบคลุมทุกมิติ 

ทั้งในระดับบริหารงานของผู้บริหารส่วนงาน, ระดับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่, ขั้นตอนและกระบวนการ

ด าเนินงานของส่วนงาน, วัฒนธรรมขององค์กร รวมไปถึงผลจากการด าเนินงานของส่วนงานต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย โดยการวัดผล จ าแนกเป็น 5 ดัชน ีดังนี้ 

 1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการให้และเปิดเผย

ข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจของส่วนงานที่ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง 

หรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็น การด าเนินงานที่มีความเสี่ยงในการทุจริต

มากกว่าการด าเนินงานด้านอื่นๆ รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา 

มีสว่นร่วมในกระบวนการด าเนินงานด้านต่างๆ มีสว่นร่วมในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนได้ 

 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของ

ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าที่ของส่วนงานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหนา้ที่ตามพันธกิจ และยึดหลักการกระจาย

ผลประโยชน์ที่ถูกต้อง ชอบธรรม และเสมอภาค มีเจตจ านงที่แน่วแน่ในการบริหารหน่วยงาน ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต พร้อมรับผดิเมื่อเกิดความผดิพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อนหน่วยงาน 

จะเป็นไปอย่างมคีุณธรรมและธรรมาภบิาล 

 3. ดั ช นีความปลอดจากการทุ จริ ต ในการปฏิ บั ติ ง าน  ( Corruption – Free Index)  

ประเมินเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ 

หรือผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย การเรียกรับ

ผลประโยชน์จากผู้อื่น 

 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและ

ทัศนคติในการปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน ที่ไม่ยอมรับพฤติกรรม 

การทุจริตต่างๆ ในหน่วยงาน จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social 

Sanction) รวมไปถึงกระบวนการของหน่วยงานที่จะต้องปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิด

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และกระบวนการของหน่วยงานที่มีการก าหนด 

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน  

 5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการ

ของหน่วยงานและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ที่จะต้องก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐาน
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นั้นอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ รวมถึงจะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  

ซึ่งถือเป็นลักษณะคุณธรรมที่หน่วยงานจะต้องพึงปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน  

 

เกณฑ์ในการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส่วนงาน 

ดัชนี คะแนน แนวทางการด าเนินงาน 

1. ความโปร่งใส 20 1.1 ส่วนงานด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเปิดเผย 

      ข้อมูลแต่ละโครงการใหส้าธารณะรับทราบตาม 5 ขั้นตอน ดังนี ้

(1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 

      ล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อยกว่ า ระยะ เ วลาตามที่ กฎหมายของ 

      แตล่ะหน่วยงานก าหนด 

(2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ 

      ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 

(3) มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ 

(4) มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อ 

     หรอืจา้งแต่ละโครงการ 

(5) มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 

     พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสิน 

     ผลการจัดซื้อ จัดจา้ง 

1.2 มีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ (จ านวนเรื่อง 

       ที่ได้รับการรอ้งเรียน และได้ด าเนินการอย่างมรีะบบ) 

2. ความพร้อมรับ

ผิด 

10 การแสดงเจตจ านงสุจรติในการบริหารงานของผู้บริหารส่วนงาน ต่อ

บุคลากรของส่วนงาน การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารต่อ

บุคลากรส่วนงาน 

3. ความปลอดจาก

การทุจริตในการ

ปฏิบัติงาน 

20 3.1 มีนโยบาย/ โครงการ/ กิจกรรม  ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 

      ให้ส่ วนงานมีความปลอดทุจริตในการปฏิบัติ งาน เ ช่น  

      การรณรงค์ หรือการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อป้องกันการทุจริต 

      ต่อหน้าที ่

3.2 การประเมนิส่วนงานจากการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



143 
 

4. วัฒนธรรม

คุณธรรมในองค์กร 

20 4.1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน โดยมีนโยบาย / 

      โครงการ/ กิจกรรม  ที่เกี่ยวข้องกับการสรา้งความสุจรติ 

4.2 ส่วนงานมีนโยบาย หรือการปรับปรุงขั้นตอน หรือแนวทาง 

      การปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงป้องกัน 

      และปราบปรามการทุจรติในหน่วยงาน  

5.คุณธรรมการ

ท างานในหน่วยงาน 

20 ส่วนงานมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการท างาน รวมถึง

ความเป็นธรรมในการบริหารงาน การให้บริการแก่นักศึกษา และ 

ผู้มารับบริการ เช่น การมีผังขั้นตอนการให้บริการ, การให้บริการ

ตามล าดับก่อนหลัง 

6. การสื่อสาร 10 ส่วนงานมีวิธีสื่อสารนโยบายที่ เกี่ ยวข้องกับการด าเนินการ 

ด้านองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นที่ตระหนักรู้ทั่วทั้งองค์กร 

เชน่ การประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ทั่วทั้งส่วนงาน 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. รายงานผลการด าเนนิงานและหลักฐานในแต่ละดัชนี  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 

Data Owner คือ กองแผนงาน  
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ตัวชี้วัดที่  8.11 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงาน 

แถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด : เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผล ตามแนวทางการบริหารที่

ผูบ้ริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หน่วยนับ : ระดับ 

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  :  ปีงบประมาณ  

ค าอธิบาย :   

ความส าเร็จของการพัฒนาตามแนวทางการบริหาร พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายของ

ตัวชี้วัดตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยส่วนงาน

สามารถคัดเลือกตัวชี้วัดที่มีความส าคัญ และปรากฏในตัวเลือกตัวชีว้ัดยุทธศาสตร์ มาจัดท าค ารับรองการ

ปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ ขอให้ส่วนงานก าหนดรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ/ข้อของตัวชี้วัด  

ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มเติมด้วย โดยเป้าหมายต้องสอดคล้องกับแนวทางการบริหารที่ผู้บริหาร 

ส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหมไ่ว้ 

          ส าหรับการประเมินผล “ตัวชี้วัดตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อ 

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่” มหาวิทยาลัยจะประเมินผลตัวชี้วัด โดยให้ส่วนงานสรุปผลการด าเนินงาน 

ในภาพรวมที่ได้พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงและรายละเอียดของการประเมินผลให้มหาวิทยาลัย

ด้วย              

  

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 

1. ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานของสว่นงานตามแนวทางการบริหารที่ผูบ้ริหารส่วนงาน 

แถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 

KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 

Data Owner คือ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


