ยุทธศาสตร์ที่ 1 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
(Environment and Energy Innovation)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน
หน่วยนับ : ล้านบาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
หมายถึ ง การประเมิ น มู ล ค่ า ผลกระทบทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม อั น เกิ ด จากน า
นวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
ซึ่ ง จะวั ด ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น มู ล ค่ า ในหน่ ว ยของเงิ น ตรา
สะท้ อ นการประเมิ น ผลเสี ย ผลประโยชน์ ข องโครงการ หรื อ กิ จ กรรม ทางเศรษ ฐกิ จ ที่ มี ต่ อ บุ ค คลกลุ่มบุคคล-สิ่งแวดล้อม (Third party effects) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของผลกระทบที่เกิดขึน้
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุจานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจาก
น านวั ต กรรมและองค์ ค วามรู้ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและพลั ง งานไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะเศรษฐศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ 1.2 รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงของมหาวิทยาลัยจากนวัตกรรมและการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
หน่วยนับ : ล้านบาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
เงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัย หมายถึง รายรับของมหาวิทยาลัยจากการนานวัตกรรมและ
องค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานไปใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดรายได้ หรืออาจเป็น
การลดค่าใช้จ่ายของส่วนงาน หรือองค์กร ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับงบบูรณาการ และ ศักยภาพของส่วนงาน
ในการจั ด ท าข้ อ เสนอโครงการเพื่อ ของบประมาณ ได้ แ ก่ รายได้ หรื อ ผลประโยชน์ ที่ไ ด้ ม าจากการใช้
นวัตกรรม ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการประหยัดค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการบริหารจัดการ
ขยะหรือการแปลงขยะเป็นพลังงานทดแทน เพื่อใช้หรือจาหน่าย รายได้จากโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานจากแหล่งทุนภายนอก อาทิ โครงการจัดการชีวมวล เป็นต้น
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลรายได้ที่เพิ่มขึน้ จากนวัตกรรมและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2. ข้อมูลค่าใช้จา่ ยที่ลดลงจากนวัตกรรมและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์

ตัวชี้วัดที่ 1.3 จานวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up)
หน่วยนับ : ธุรกิจ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ธุ ร กิ จ เกิ ด ใหม่ (Spin off / Start up) หมายถึ ง ธุ ร กิ จ ที่ เ กิ ด จากการบ่ ม เพาะองค์ ค วามรู้ แ ก่
ผู้ประกอบการ หรือเกิดจากการต่อยอดนวัตกรรม หรือต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
สู่การทาธุรกิจใหม่
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลจานวนธุรกิจที่เกิดจากการต่อยอดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2. ข้อมูลชื่อธุรกิจที่เกิดจากการต่อยอดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3. ข้อมูลชื่อโครงการที่นาองค์ความรูไ้ ปต่อยอดด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์

ตัวชี้วัดที่ 1.4 จานวนนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน หมายถึง สิ่งใหม่ที่เป็น สิ่ง ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ
กระบวนการผลิต ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ นาไปใช้ประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน ก่อให้เกิดผลิตผลที่เพิ่มขึ้น หรือสามารถนาไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ชื่อนวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2. ข้อมูลเอกสารรับรองผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์

ตัวชี้วัดที่ 1.5 จานวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (incubatees)
หน่วยนับ : คน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
จานวนผูไ้ ด้รับการบ่มเพาะธุรกิจ (incubatees) หมายถึง จานวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือ
บุคคลภายนอก ที่ได้รับการพัฒนาสู่การประกอบธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ จากการถ่ายทอดองค์ความรู้
หรือผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้น
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลชื่อธุรกิจบ่มเพาะที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานของมหาวิทยาลัย
2. ข้อมูลจานวนนักศึกษาที่ได้รับการบ่มเพาะจากนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานของมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์

ตัวชี้วัดที่ 1.6 จานวนบทความตีพมิ พ์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในฐานข้อมูล Scopus ของ อาจารย์
และนักวิจัย
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน
คาอธิบาย :
งานวิ จั ย หมายถึ ง กระบวนการที่ มี ร ะเบี ย บแบบแผนในการค้ น หาค าตอบของปั ญ หา หรื อ
การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนการประดิษ ฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้ นคว้าหรือทดลอง
วิเคราะห์และตีความข้อมูล เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตลอดจนการสรุปผลอย่างเป็นระบบ
จานวนบทความตีพิมพ์ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูล Scopus
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจาทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมถึง
อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างเพื่อการสอนและวิจัยโดยตรงทั้งปีที่ประเมิน (จ้างไม่ต่ากว่า 9 เดือน)
นับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงในปีที่ประเมิน ไม่รวมผู้ท่ลี าศึกษาต่อ
นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจาที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากร
ที่มีตาแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/
มหาวิ ท ยาลั ย โดยสามารถนั บ ผลงานวิจั ย ของบุ คลากรที่มี ต าแหน่ ง และ/หรื อหน้า ที่ ความรั บ ผิ ดชอบ
เทียบเท่าฯ ได้ และจานวนให้นับเฉพาะจานวนบุคลากรที่มผี ลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตพี ิมพ์ฯ เท่านั้น
ทั้งนี้ การตีพิมพ์ในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ ซึ่งเมื่อนับการตอบรับ
ในปีท่ีผ่านมาแล้ว หากตีพิมพ์ในปีท่ีประเมินจะนามาแจงนับซ้าตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูลไม่ได้
(กรณีกองบรรณาธิการวารสารเพียงแค่รับเรื่องไว้ โดยยังไม่มีเอกสารตอบรับ กรณีนี้ยังไม่สามารถนับได้ )
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย (หากมี)
2. จานวนงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ตพี ิมพ์ในระดับนานาชาติ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
หมายเหตุ :
๑. ผลงานที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ รวบรวมจากผลงานตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูล
๒. การเผยแพร่ผลงาน ๑ เรื่อง เผยแพร่มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับเพียง ๑ ครั้ง โดยควรนาเสนอผลการเผยแพร่
ที่มคี ุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด

ตัวชี้วัดที่ 1.7 จานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus ด้านสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน เฉลี่ยต่อปี
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน
คาอธิบาย :
จานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus หมายถึง จานวนบทความวิจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล คือ ฐานข้อมูล Scopus โดยให้นับ
เฉพาะที่เป็นบทความวิจัยเท่านั้น ได้แก่ "Research article", "letter", "review" และ “Case Report”
ส่ว นงานสามารถนับ ผลงานของอาจารย์และนัก วิจัย ประจาที่ลาศึก ษาต่อได้ด้ วย ทั้งนี้ นัก วิจัย
ให้หมายความรวมถึงบุคลากรที่มีตาแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือ
นักวิจัย ที่ปฏิบัติงานหรือมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/มหาวิทยาลัยด้วย โดยสามารถนับบทความวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิงฯ ของบุคลากรที่มีตาแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทีย บเท่าฯได้ และจานวนให้นับ
เฉพาะจานวนบุคลากรที่มบี ทความวิจัยได้รับการอ้างอิงฯ เท่านั้น
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย (หากมี)
2. จานวนบทความวิจัยของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ที่ได้รับ
การอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากลตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูล ทั้งนี้ ให้ระบุ
วันเดือนปีที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) และจานวนครั้งที่แต่ละบทความวิจัยได้รับการอ้างอิงฯ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 1.8 จานวนผลงานทางวิชาการที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์จริง
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ผลงานทางวิชาการที่ถู กนาไปใช้ประโยชน์จริงต่อสังคมภายในและนอกมหาวิทยาลัย หมายถึง
ผลงานการศึกษาวิจัยที่มกี ารประยุกต์ใช้หรือพัฒนา โดยมีกระบวนการ หรือขั้นตอนการปรับปรุงการใช้งาน
ให้เ หมาะสมกับ สถานการณ์หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ผลงานดังกล่าวอาจมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวั ต กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อมและพลั ง งานในระดั บ บุค คล อาคาร ย่ าน หรือ เมื องก็ ไ ด้ เพื่ อให้ เ กิ ด
ประโยชน์ในสภาพแวดล้อมจริง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ตอ่ มหาวิทยาลัย ชุมชนหรือสังคม
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ระบุชื่อผลงานทางวิชาการในด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์จริงต่อสังคม
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ

ตัวชี้วัดที่ 1.9 จานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก
หน่วยนับ : บาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก หมายถึง งบประมาณที่
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโครงการ งานวิจัย หรือเพื่อพัฒนาผลงาน/ นวัตกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยอาจอยู่ในรูปของการให้ทุนศึกษาวิจัย การให้ทุนพัฒนาผลงาน รวมถึงการให้
ความสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ อย่างเป็นทางการทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่
1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาครัฐ แบ่งเป็น
- ทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมจากงบประมาณแผ่ น ดิ น มช.ที่ ผ่ า น วช./สวทน
โดยผ่านระบบ NRMS เป็นต้น
- ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดินจากหน่วยงานภาครัฐอื่น
(ที่ไม่ผ่าน วช./สวทน)
2. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคอุตสาหกรรม
3. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากต่างประเทศ
4. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งอื่นๆ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ระบุงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
แยกตามประเภท
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ

ตัวชี้วัดที่ 1.10 จานวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและ
พัฒนา)
หน่วยนับ : บาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
งบประมาณสนั บ สนุ น จากแหล่ ง ทุ น ภายนอก หมายถึ ง งบประมาณที่ ห น่ ว ยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโครงการ กิจกรรม หรือ ผลงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยอาจอยู่ในรูป
ของการร่วมทุน หรือการให้ความสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา
จานวนทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก แบ่งออกเป็น 5 ประเภท
1.
ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ
2.
ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม
3.
ทุนสนับสนุนจากพืน้ ที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กกร.)
4.
ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ
5.
ทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ระบุงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จาแนกรายประเภท
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ

ตัวชี้วัดที่ 1.11 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้ปริมาณพลังงานรวมเมื่อเทียบกับปี 2559
หน่วยนับ : ร้อยละ/MW
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงประเภทน้ามัน ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลัก
ที่ทั่วโลกนิยมใช้ในปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามแหล่งที่มาของพลังงาน ได้แก่
1. พลั งงานทางเลือก (Alternative Energy) คือ พลังงานที่ไ ด้จากแหล่งฟอสซิลอื่นที่ไ ม่ใ ช่น้ามัน
ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ หรือยูเรเนียม ซึ่งใช้แล้วจะหมดไป
2. พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) คือ พลังงานที่ได้จากแหล่งที่สามารถผลิตหรือก่อกาเนิด
พลังงานนั้นขึ้นมาเองได้ และยังหมุนเวียนนากลับมาใช้ได้อีก มักเป็นพลังงานสะอาด และไม่สร้างผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อม เช่น พลั งงานแสงอาทิตย์ พลั งงานน้า พลั งงานลม พลั งงานคลื่น พลังงานความร้อนใต้พิ ภพ
พลั งงานเคมีจากไฮโดรเจน พลั งงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานไบโอดีเซล พลังงานเอทานอล หรื อ
แก๊สโซฮอล เป็นต้น
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อ การใช้ปริมาณพลังงานรวม คือ ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน
จากพลังงานทางเลือก หรือพลังงานหมุนเวียน ต่อปริมาณการใช้พลังงานรวมทั้งหมดของส่วนงาน
การวั ด การใช้พ ลั งงานทดแทน วัดจากปริมาณสมมู ลของการใช้พลั งงานทดแทนคิ ดเทีย บเท่ า
ต่ อ ปริ ม าณไฟฟ้ า ในหน่ ว ยกิ โ ลวั ต ต์ - ชั่ ว โมง หารด้ ว ยปริ ม าณไฟฟ้ า และเชื้ อ เพลิ ง ที่ ใ ช้ ใ นส่ ว นงาน
คิดสมมูลเทียบเท่ากับปริมาณไฟฟ้าในหน่วยกิโลวัตต์-ชั่วโมง
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานทดแทน ที่เกิดจากแหล่งที่สามารถผลิตหรือก่อกาเนิดพลังงาน
สะอาดขึ้นมาเองได้ และยังหมุนเวียนนากลับมาใช้ใหม่
2. ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานรวมทั้งหมดที่ใช้ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ข้อมูลปริมาตรไฟฟ้าในหน่วยกิโลวัตต์-ชั่วโมง
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
Data Owner คือ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

ตัวชี้วัดที่ 1.12 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา
หน่วยนับ : ล้านบาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
การประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นพลั ง งานไฟฟ้ า คื อ การวั ด ปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า มาตรฐาน
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันกับ
ปีที่ผา่ นมา (เปรียบเทียบรายไตรมาส)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลค่าไฟฟ้าของหน่วยงานในช่วงเวลาเดียวกัน ณ ปีปัจจุบัน
2. ข้อมูลค่าไฟฟ้าของหน่วยงานในช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผา่ นมา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์

ตัวชี้วัดที่ 1.13 ร้อยละของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ Carbon Footprint (CF) เป็นค่าทางวิทยาศาสตร์ที่คานวณปริมาณการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ สู่บรรยากาศ โดยคานวณออกมาในรูปคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ซึ่งการวัดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีทั้งทางตรงและทางอ้อม
- ทางตรง เป็นการวัด ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ป ล่อยอกมาจากกิจกรรมที่เ กิดขึ้นโดยตรง
เช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงรวมถึงการใช้พลังงานในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ
ยานพาหนะ เป็นต้น
- ทางอ้อม เป็นการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ โดยคานวณ
รวมทั้ ง กระบวนการผลิ ต ตั้ ง แต่ ก ระบวนการได้ ม าซึ่ ง วั ต ถุ ดิบ การเพาะปลู ก การแปรรู ป
การประกอบชิ้นส่วน การขนส่ง การใช้งาน รวมไปถึงกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์หรือ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ห ลั ง การใช้ ง าน เรี ย กได้ ว่ า ตลอดวั ฏ จั ก รชี วิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ (LCA: Life Cycle
Assessment) โดยท าการค านวณออกมาในรูป ของคาร์บ อนไดออกไซด์ เ ทีย บเท่าต่ อหน่ว ย
ผลิตภัณฑ์
ซึ่ ง สาเหตุ ข องการเกิ ด สภาวะโลกร้ อ นสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ส าคั ญ คื อ การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจาก
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งทั่ว โลกได้พยายามแก้ปัญหาโดยการประชาสัมพันธ์ให้มีการแสดงข้อมูล
“คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ” (Carbon Footprint) บนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ ว ย โดยจะมี ฉ ลากคาร์ บ อน (Carbon Label)
เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ โ ภคในการเลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
เพราะเครื่ อ งหมายคาร์ บ อน ฟุ ต พริ้ น ท์ ที่ ติ ด บนสิ น ค้ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ นั้ น เป็ น การแสดงข้ อ มู ล
ให้ ผู้ บ ริ โ ภคได้ ท ราบว่ า ตลอดวั ฎ จั ก รชี วิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล่ า นั้ น มี ก ารปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
ออกมาในปริมาณเท่าไหร่ ตั้งแต่กระบวนการหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการกาจัด
เมื่อกลายเป็นของเสีย ซึ่งจะเป็นการสร้างความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเพื่ อลดปั ญ หาโลกร้ อน รวมถึง การลดการผลิ ตและการใช้พลั งงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิ ล
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน การผลิตพลังงานทดแทนจากของเสีย
การวัดคาร์บ อน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) วัดจากปริมาตรการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(กิโลกรัม) รวมทั้งส่วนงานใน 1 ปี หารด้วยปริมาตรผลผลิต (จานวนนักศึกษา) หรือจานวนผู้เข้ารับบริการ
เท่ากับดัชนีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลผลิต

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลปริมาตรการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (กิโลกรัม) ยอดรวมของทั้งส่วนงานในรอบ 1
ปีงบประมาณ
2. ข้อมูลปริมาตรผลผลิต (จานวนนักศึกษาและจานวนผูเ้ ข้ารับบริการ)
3. ดัชนีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลผลิต
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ รองอธิการบดีที่กากับยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
Data Owner คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ 1.14 จานวนโครงการ/กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
ในการอนุรักษ์หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีจติ สานึก
หน่วยนับ : โครงการ/กิจกรรม
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
โครงการ/กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในการอนุรักษ์หรือ
ใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติ และพลั ง งานอย่ างมี จิต สานึ ก หมายถึง โครงการหรือ กิจ กรรมที่ม หาวิท ยาลั ย
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มีส่วนร่วมในการอนุรัก ษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน หรือ
ใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละพลั ง งานอย่ า งมี จิ ต ส านึ ก หมายรวมถึ ง โครงการที่ มี ผ ลกระทบโดยตรง
เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานภายในมหาวิท ยาลัย และ โครงการที่สร้างผลกระทบที่ดีแก่สังคม
ภายนอกด้วย
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ระบุ จ านวนโครงการ/กิ จ กรรมและการมี ส่ ว นร่ ว มของนั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ และบุ ค ลากร
ในการอนุรักษ์หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีจติ สานึก
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์

ตัวชี้วัดที่ 1.15 ร้อยละของความสาเร็จของการคัดแยกขยะภายในส่วนงาน
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
การคั ด แยกขยะ คื อ การคั ด แยกประเภทของขยะ โดยแบ่ ง ออกเป็น ขยะอิน ทรี ย์ ขยะรีไ ซเคิ ล
ขยะทั่วไป และขยะอันตราย รวมทั้ง การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การรณรงค์คัดแยก
ขยะ การคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง กระบวนการขนย้ายขยะไปยังโรงพักขยะของส่วนกลาง เพื่อส่วนกลาง
จะได้นาขยะเหล่านี้ไ ปแปรรูปเป็นพลั งงานทดแทน (Waste to Energy) โดยใช้เ ทคโนโลยีแบบบูรณาการ
(Integrated Solid Waste Management) เช่น เศษวัสดุเหลือทางการเกษตร เศษกิ่งไม้และใบไม้ และมูลสัตว์
สามารถนามาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน ให้เป็นก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ก๊าซไบโอมีเทนอัด
เพื่อใช้กับระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัย (ขส.มช.) ขยะรีไซเคิลและพลาสติกนากลับมาใช้ประโยชน์
หรือนาไปแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกเพื่อนาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ตอ่ ไป
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลปริมาณขยะแยกตามประเภทของขยะ ในรอบ 1 ปีงบประมาณ
2. ข้อมูลปริมาณขยะที่เข้าสู่กระบวนการแปรรูปขยะ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์

ตัวชี้วัดที่ 1.16 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในส่วนงาน
หน่วยนับ : ตร.ม.
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว หมายถึง การมีโครงการ หรือการจัดการให้มีสัดส่วนปริมาณพื้นที่สีเขียว
พื้นที่ปกคลุมไปด้วยพืชชนิดต่าง ๆ คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นจากทั้งหมด ที่ส่วนงานรับผิดชอบ ทั้งนี้
การวัดปริมาณพื้นที่สีเขียว วัดจากปริมาณพื้นที่ใช้ประโยชน์ (หน่วยตารางเมตร) ไม่รวมพื้นที่ป่ารกร้างที่ไม่ได้
รับการจัดการดูแล
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ข้อมูลปริมาณพืน้ ที่ใช้ประโยชน์ (ตารางเมตร)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
Data Owner คือ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

ตัวชี้วัดที่ 1.17 ปริมาณไขมันที่ปล่อยออกจากส่วนงาน
หน่วยนับ : มิลลิกรัมต่อลิตร
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
น้ามันและไขมัน (Oil and Grease) เป็นสารอาหารที่มีอยู่ในธรรมชาติได้มาจากพืชและสัตว์ น้าเสียจาก
ร้านอาหารที่มีน้ามันและไขมันปนเปื้อนส่วนใหญ่มาจากการประกอบอาหาร ได้ก่อให้เกิดปัญหาน้ามันและ
ไขมันปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นจานวนมาก โดยอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนสู่ดินและแหล่งน้าผิวดินโดยตรง
ปริมาณไขมันที่ปล่อยออกจากส่วนงาน วัดจากน้ามันและไขมันที่ถูกตักออกมาจากบ่อดักไขมันและ
ผ่านกระบวนการทาความสะอาดตามมาตรฐานแล้ว
บ่อดักไขมันที่ได้มาตรฐาน จะต้องมีการคัดแยกขยะ เศษอาหาร วัสดุ -อุปกรณ์ และภาชนะต่าง ๆ
อกจากน้าเสีย ก่อนปล่อยน้าเสียเข้าสู่ล่อดักไขมัน ซึ่งจะต้องมีการกาจัดน้ามัน -ไขมันออกจากบ่อดักไขมัน
ทุกครั้งที่มีการทิ้งน้าเสีย และต้องไม่มีน้ามัน -ไขมัน ขยะ เศษวันสุต่าง ๆ ตกค้างภายในบ่อดักไขมันทุกบ่อ
ของส่วนงานที่ใช้งาน
ยกตัว อย่าง เช่น น้ามันและไขมันที่ป นเปื้อนอยู่ใ นน้าเสีย จากร้านอาหารมีป ริมาณเฉลี่ย เท่ากั บ
1,500 มิลลิกรัม/ลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2546)1 ค่าความเข้มข้นของน้ามันและไขมันเพิ่มขึ้นตามขนาด
ของพืน้ ที่ร้านอาหาร โดยค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของน้ามันและไขมันในบ่อดักไขมันสาหรับร้านอาหารขนาดเล็ก
(น้อยกว่า 100 ตารางเมตร) ขนาดกลาง (100-200 ตารางเมตร)และขนาดใหญ่ (มากกว่า 200
ตารางเมตร) เท่ากับ 1,300 2,400 และ6,400 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลาดับ (ประสิทธิ์ เหลืองรุ่งเกียรติ ,
2545)2 ดังนั้นมวลแห้งเฉลี่ยของน้ามันและไขมันจากร้านอาหารขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่
เท่ากับ 1.5 4.2 และ 19.2 กิโลกรัม/วัน-ร้าน ตามลาดับ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ระบุข้อมูลปริมาณไขมันที่ปล่อยออกจากส่วนงาน (มิลลิกรัมต่อลิตร)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
________________________________________________________________________________
1 กรมควบคุมมลพิษ (2546). คู่มือแนวทางการจัดการกากตะกอนจากระบบบาบัดน้าเสีย โครงการจัดทาหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการ

กาก ตะกอนจากระบบบาบัดน้าเสีย
2 ประสิทธิ์ เหลืองรุ่งเกียรติ (2545). ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้ประกอบการที่จาหน่ายอาหารและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ

ของบ่อดักไขมันในเขตกรุงเทพมหานคร วารสารการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล
ผู้สูงอายุ (Food and Health)
)
ตัวชี้วัดที่ 2.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนวัตกรรมด้านอาหารและ
สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
หน่วยนับ : ล้านบาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการ
ดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง การประเมินมูลค่าผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิด
จากนานวัตกรรมและองค์ค วามรู้ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ไปใช้ป ระโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นมูลค่า
ในหน่วยของเงินตรา สะท้อนการประเมิน ผลเสีย ผลประโยชน์ของโครงการ หรือ กิจกรรม ทางเศรษฐกิจที่
มีต่อบุคคล-กลุ่มบุคคล-สิ่งแวดล้อม (Third party effects) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของผลกระทบที่
เกิดขึ้น
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุ จ านวนเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผลกระทบทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม
อันเกิดจากนานวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ที่นาไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะเศรษฐศาสตร์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2 รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงของมหาวิทยาลัยจากนวัตกรรมด้านอาหาร
และสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ (ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย)
หน่วยนับ : ล้านบาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
เงินรายได้ที่เพิ่มขึน้ ของมหาวิทยาลัย หมายถึง รายรับของมหาวิทยาลัยจากการนานวัตกรรมและ
องค์ความรูใ้ นด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูส้ ูงอายุ ไปใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดรายได้ หรืออาจเป็น
การลดค่าใช้จา่ ยของส่วนงาน หรือองค์กร ทั้งนี้ รวมถึงรายได้จากคณะแพทยศาสตร์ (ศูนย์ศรีพัฒน์, ศูนย์
ความเป็นเลิศ และโรงพยาบาล) การได้รับงบบูรณาการ และศักยภาพของส่วนงานในการจัดทาข้อเสนอ
โครงการเพื่อของบประมาณ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากนวัตกรรมและการบริหารจัดการด้านอาหารและสุขภาพ และการ
ดูแลผู้สูงอายุ
2. ข้อมูล ค่าใช้จ่ายที่ล ดลงจากนวัตกรรมและการบริหารจัดการด้านอาหารและสุขภาพ และ
การดูแลผู้สูงอายุ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์

ตัวชี้วัดที่ 2.3 จานวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up)
หน่วยนับ : ธุรกิจ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ธุรกิ จเกิ ดใหม่ (Spin off / Start up) หมายถึง ธุ รกิจที่เกิด จากการบ่มเพาะองค์ความรู้แก่
ผูป้ ระกอบการ หรือเกิดจากการต่อยอดนวัตกรรม หรือต่อยอดองค์ความรู้ด้านอาหารและสุขภาพ และการ
ดูแลผู้สูงอายุ สู่การทาธุรกิจใหม่
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูล จานวนธุ รกิ จที่เ กิ ด จากการต่อยอดนวั ตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแ ล
ผูส้ ูงอายุ
2. ข้อมูลชื่อธุรกิจที่เกิดจากการต่อยอดนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูส้ ูงอายุ
3. ข้อมูลชื่อโครงการที่นาองค์ความรูไ้ ปต่อยอดด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูส้ ูงอายุ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์

ตัวชี้วัดที่ 2.4 จานวนนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูส้ ูงอายุ หมายถึง สิ่งใหม่ที่เป็น สิ่งประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการผลิต ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ นาไปใช้
ประโยชน์ในด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูส้ ูงอายุ ก่อให้เกิดผลิตผลที่เพิ่มขึ้น หรือสามารถนาไปสู่
การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ชื่อนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล
ผูส้ ูงอายุ
2. ข้อมูลเอกสารรับรองผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ด้านอาหารและ
สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์

ตัวชี้วัดที่ 2.5 จานวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (incubatees)
หน่วยนับ : คน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
จานวนผู้ไ ด้ รั บ การบ่ ม เพาะ (incubatees) หมายถึ ง จ านวนบุ ค คลภายนอกได้ รั บ การถ่ า ยทอด
องค์ความรู้ หรือผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูส้ ูงอายุจากมหาวิทยาลัย
และสามารถส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ อันมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลชื่อธุรกิจบ่มเพาะที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุของมหาวิทยาลัย
2. ข้อมูลจานวนนักศึกษาที่ได้รับการบ่มเพาะจากนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ อาหารและสุขภาพ
และการดูแลผู้สูงอายุของมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์

ตัวชี้วัดที่ 2.6 จานวนบทความตีพมิ พ์ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ในฐานข้อมูล
Scopus ของอาจารย์และนักวิจัย
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน
คาอธิบาย :
งานวิ จั ย หมายถึ ง กระบวนการที่ มี ร ะเบี ย บแบบแผนในการค้ น หาค าตอบของปั ญ หา หรื อ
การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนการประดิษ ฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้ นคว้าหรือทดลอง
วิเคราะห์และตีความข้อมูล เกี่ยวกับด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนการสรุปผล
อย่างเป็นระบบ
จานวนบทความตีพิม พ์ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย อาหารและสุขภาพ และการดูแล
ผู้สูงอายุ ที่ไ ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ป รากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูล
Scopus
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจาทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมถึง
อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างเพื่อการสอนและวิจัยโดยตรงทั้งปีที่ประเมิน (จ้างไม่ต่ากว่า 9 เดือน)
นับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงในปีที่ประเมิน ไม่รวมผู้ท่ลี าศึกษาต่อ
นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจาที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากร
ที่มีตาแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/
มหาวิ ท ยาลั ย โดยสามารถนั บ ผลงานวิจั ย ของบุ คลากรที่มี ต าแหน่ ง และ/หรื อหน้า ที่ ความรั บ ผิ ดชอบ
เทียบเท่าฯ ได้ และจานวนให้นับเฉพาะจานวนบุคลากรที่มผี ลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตพี ิมพ์ฯ เท่านั้น
ทั้งนี้ การตีพิมพ์ในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ ซึ่งเมื่อนับการตอบรับ
ในปีท่ีผ่านมาแล้ว หากตีพิมพ์ในปีท่ีประเมินจะนามาแจงนับซ้าตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูลไม่ได้
(กรณีกองบรรณาธิการวารสารเพียงแค่รับเรื่องไว้ โดยยังไม่มีเอกสารตอบรับ กรณีนี้ยังไม่สามารถนับได้ )
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย (หากมี)
2. จานวนงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ตพี ิมพ์ในระดับนานาชาติ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
หมายเหตุ :
๑. ผลงานที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ รวบรวมจากผลงานตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูล
๒. การเผยแพร่ผลงาน ๑ เรื่อง เผยแพร่มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับเพียง ๑ ครั้ง โดยควรนาเสนอผลการเผยแพร่
ที่มคี ุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด

ตัวชี้วัดที่ 2.7 จานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus ด้านอาหารและ
สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ เฉลี่ยต่อปี
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน
คาอธิบาย :
จานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus หมายถึง จานวนบทความวิจัยด้าน
อาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล คือ ฐานข้อมูล
Scopus โดยให้นับเฉพาะที่เป็นบทความวิจัยเท่านั้น ได้แก่ "Research article", "letter", "review" และ “Case
Report”
ส่ว นงานสามารถนับ ผลงานของอาจารย์และนัก วิจัย ประจาที่ลาศึก ษาต่อได้ด้ วย ทั้งนี้ นัก วิจัย
ให้หมายความรวมถึงบุคลากรที่มีตาแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือ
นักวิจัย ที่ปฏิบัติงานหรือมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/มหาวิทยาลัยด้วย โดยสามารถนับบทความวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิงฯ ของบุคลากรที่มีตาแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทีย บเท่าฯได้ และจานวนให้นับ
เฉพาะจานวนบุคลากรที่มบี ทความวิจัยได้รับการอ้างอิงฯ เท่านั้น
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย (หากมี)
2. จานวนบทความวิจัยของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ที่ได้รับ
การอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากลตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูล ทั้งนี้ ให้ระบุ
วันเดือนปีที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) และจานวนครั้งที่แต่ละบทความวิจัยได้รับการอ้างอิงฯ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 2.8 จานวนผลงานทางวิชาการด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุท่ถี ูกนาไปใช้
ประโยชน์จริง
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ผลงานทางวิชาการที่ถู กนาไปใช้ประโยชน์จริงต่อสังคมภายในและนอกมหาวิทยาลัย หมายถึง
ผลงานการศึกษาวิจัยที่มกี ารประยุกต์ใช้หรือพัฒนา โดยมีกระบวนการ หรือขั้นตอนการปรับปรุงการใช้งาน
ให้เ หมาะสมกับ สถานการณ์หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ผลงานดังกล่าวอาจมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้ สูงอายุในระดับบุคคล อาคาร ย่าน หรือเมืองก็ได้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในสภาพแวดล้อมจริง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ตอ่ มหาวิทยาลัย ชุมชนหรือสังคม
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ระบุชื่อผลงานทางวิชาการในด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์
จริงต่อสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ

ตัวชี้วัดที่ 2.9 จานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก
หน่วยนับ : บาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก หมายถึง งบประมาณที่
หน่ว ยงานภายนอกมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโครงการ งานวิจัย หรือเพื่อพั ฒนาผลงาน/ นวัตกรรม
ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ โดยอาจอยู่ในรูปของการให้ทุนศึกษาวิจัย การให้ทุนพัฒนา
ผลงาน รวมถึงการให้ความสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ อย่างเป็นทางการทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่
1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาครัฐ แบ่งเป็น
- ทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมจากงบประมาณแผ่ น ดิ น มช.ที่ ผ่ า น วช./สวทน
โดยผ่านระบบ NRMS เป็นต้น
- ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดินจากหน่วยงานภาครัฐอื่น
(ที่ไม่ผ่าน วช./สวทน)
2. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคอุตสาหกรรม
3. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากต่างประเทศ
4. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งอื่นๆ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ระบุงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
แยกตามประเภท
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ

ตัวชี้วัดที่ 2.10 จานวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและ
พัฒนา)
หน่วยนับ : บาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
งบประมาณสนั บ สนุ น จากแหล่ ง ทุ น ภายนอก หมายถึ ง งบประมาณที่ ห น่ ว ยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโครงการ กิจกรรม หรือ ผลงานด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
โดยอาจอยู่ในรูปของการร่วมทุน หรือการให้ความสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากการวิจัยและ
พัฒนา
จานวนทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก แบ่งออกเป็น 5 ประเภท
1.
ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ
2.
ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม
3.
ทุนสนับสนุนจากพืน้ ที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กกร.)
4.
ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ
5.
ทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ระบุงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จาแนกรายประเภท
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ

ตัวชี้วัดที่ 2.11 สาขาวิชาด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สุงอายุได้รับการจัดอันดับ World QS
Rankings by Subject ที่ดีขึ้น
หน่วยนับ : อันดับ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
QS World University Rankings by Subject หมายถึง การจัด อั นดับ มหาวิท ยาลัย ที่ดีที่สุดในโลก
พิจารณาจาก 3 เรื่อง ดังนี้
1. Academic reputation : ชื่ อ เสี ย งทางวิ ช าการ จากการส ารวจของ QS Global Academic
Survey เป็นผลสารวจจากนักวิชาการทั่วโลก
2. Employer reputation : ชื่ อ เสี ย งจากนายจ้ า ง จากการส ารวจผ่ า น QS Global Employer
Survey เป็นผลสารวจจากผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงานทั่วโลก
3. Research citations per paper : จานวนงานวิจัยที่ถูกนาไปใช้อ้างถึง จากงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์
จากฐานข้อมูลของ Scopus/Elsevier
การจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject สามารถแยกตามกลุ่มสาขาวิชา 5 กลุ่ม
ได้แก่
1. 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 (วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชวี ิตและแพทยศาสตร์) ประกอบด้วย
9 ส า ข า วิ ช า คื อ 3.1 Agriculture & Forestry, 3.2 Anatomy & Physiology, 3.3 Biological Sciences,
3.4 Dentistry, 3.5 Medicine, 3.6 Nursing, 3.7 Pharmacy & Pharmacology, 3.8 Psychology และ
3.9 Veterinary Science
4. กลุ่ม Natural Sciences (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา คือ 4.1 Chemistry,
4.2 Earth & Marine Sciences, 4.3 Environmental Sciences, 4.4 Geography, 4.5 Materials Science,
4.6 Mathematics และ 4.7 Physics & Astronomy

5. กลุ่ม Social Sciences and Management (สังคมศาสตร์ และการบริหารจัดการ) ประกอบด้วย
14 สาขาวิ ช า คื อ 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
โดยสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ทั้ง 3 เรื่อง ซึ่งอยู่ใน
กลุ่ม Life Sciences & Medicine (วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและแพทยศาสตร์) มีความเด่นชัด
ในการผลักดันให้ได้รับการจัดอันดับ QS World Ranking by Subject ที่ดขี ึน้ คือ
1. สาขาวิชา Agriculture & Forestry (เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์)
2. สาขาวิชา Medicine (แพทยศาสตร์)
3. สาขาวิชา Pharmacy & Pharmacology (เภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยา)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลผลการจัดอันดับ QS World University Ranking by Subject ของ 3 สาขาวิชาดังกล่าว
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ
หมายเหตุ
ผลการจั ด อั น ดั บ ของ QS World Rankings by Subject 2016 มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ติ ด อั น ดั บ
3 สาขาวิชา ดังนี้
อันดับที่ 101–150 จานวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Agriculture & Forestry
อันดับที่ 201-250 จานวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Modern Languages
อันดับที่ 251-300 จานวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Medicine

ตัวชี้วัดที่ 2.12 การมีส่วนร่วมในการจัดทาฐานข้อมูลด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
หน่วยนับ : ประเด็น/ หัวข้อที่เข้ามามีส่วนร่วม
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ฐานข้อมูลที่จัดทาขึ้นจะต้องเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือตามหลักวิชาการและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
โดยที่ส่วนงานมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ ผลงาน/ โครงการ เจ้าของผลงาน เครือข่าย
แหล่งทุน และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สามารถนาข้อมูลนั้นมาอ้างอิงเป็นหลักฐานประกอบข้อมูลด้านต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุได้ โดยประเมินจากประเด็น/ หัวข้อที่ส่วนงานเข้ามา
มีส่วนร่วมตามภารกิจ เช่น 1. การจัดทาองค์ความรู้ 2. การจัดทาระบบ 3. การสอบทานความถูกต้อง
ของข้อมูล 4. การจัดทาสื่อในการนาเสนอ (Animation, Info-Graphic) 5. การมีส่วนร่วมด้านอื่นๆ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุชื่อประเด็น/ หัวข้อทีส่ ่วนงานมีสว่ นร่วมในการจัดทาฐานข้อมูล
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ

ตัวชี้วัดที่ 2.10 จานวนผู้ใช้ฐานข้อมูลและคลังความรู้ด้านอาหารสุขภาพและผู้สูงอายุ
หน่วยนับ : คน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ผู้ใช้ฐานข้อมูลและคลังความรู้ด้านอาหารสุขภาพและผู้สูงอายุ หมายถึง นักศึกษา นักวิจัย หรือ
บุคลากรมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลทั่วไป ที่สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลพร้อมใช้ที่ได้มาตรฐาน น่าเชื่อถือได้
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และนาข้อมูลนั้นไปอ้างอิงในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและสุขภาพ
และการดูแลผู้สูงอายุ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ระบุจานวนผูใ้ ช้ฐานข้อมูลและคลังความรูด้ ้านอาหาร สุขภาพและผูส้ ูงอายุที่สบื ค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลพร้อมใช้ที่ได้มาตรฐาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ

ตัวชี้วัดที่ 2.11 จานวนโครงการที่นาไปขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านอาหาร สุขภาพ และ
การดูแลผู้สูงอายุ
หน่วยนับ : โครงการ/กิจกรรม
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
โครงการ/กิ จ กรรมที่นาไปขับ เคลื่อนการแก้ปัญ หาด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
หมายถึ ง โครงการ/กิ จ กรรมด้ า นอาหาร สุ ข ภาพ และการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ ส่ ว นงานได้ จั ด ขึ้ น และ
มีผลก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแก่สังคมในด้านต่างๆ ทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม
เพื่อให้บริการและตอบสนองความต้องการของสังคม และรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่สากลในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ โครงการจัดประชุมวิชาการ การผลิตหนังสือ/ตารา เว็บไซต์/ฐานข้อมูล/สื่อออนไลน์ การผลิต
สื่อ/สิ่งพิมพ์ การแสดง นิทรรศการ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่เผยแพร่ในระดับสากล เป็นต้น โดยโครงการ/
กิจกรรมเหล่านี้ จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
ต่อไป
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ระบุ ชื่ อ และจ านวนโครงการ/กิ จ กรรมที่ มีส่ ว นช่ ว ยในการขั บ เคลื่อ นการแก้ ปัญ หาด้ านอาหาร
สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย/ศูนย์/อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ
Data Owner คือ สานักบริการวิชาการ/ศูนย์บริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 2.12 จานวนโครงการสร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยทางด้านอาหารและ
สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
หน่วยนับ : โครงการ/กิจกรรม
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
โครงการสร้ า งสภาพแวดล้ อมภายในมหาวิ ท ยาลั ย ทางด้ านอาหารและสุ ข ภาพ และการดู แ ล
ผู้สู ง อายุ หมายถึ ง โครงการ/กิ จ กรรมที่ นาองค์ ความรู้ด้า นอาหารและสุข ภาพ และการดูแ ลผู้ สูง อายุ
มาประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการปรับ สภาพแวดล้อมภายในมหาวิท ยาลัย อาทิ โครงการจัด การท าทางเท้ า -ทาง
จักรยาน, สถานที่ออกกาลังกาย, โครงการเพิ่มพืน้ ที่สีเขียวในส่วนงาน เป็นต้น
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ระบุชื่อและจานวนโครงการ/กิจกรรมที่นาองค์ความรู้ดา้ นอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูส้ ูงอายุ
มาประยุกต์ใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
Data Owner คือ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

ตัวชี้วัดที่ 2.13 จานวนโครงการ/ กิจกรรม Food Safety (Healthy diet and balanced nutrition)
หน่วยนับ : โครงการ/กิจกรรม
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
โครงการ/ กิจกรรม ที่ดาเนินการด้านความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) อาศัยการมีส่วน
ร่วมของคนในองค์กร ทั้งผูป้ ระกอบการร้านค้า นักศึกษา บุคลากร ครอบคลุมพื้นที่ภายในและบริเวณรอบ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยโครงการ/ กิ จ กรรมอาจจั ด ท าในรู ป ของการสร้ า งนโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพ
(Build Healthy Public Policy), การดาเนินงานด้านสุขลักษณะในการประกอบอาหารให้ครอบคลุมตั้งแต่การ
เลือกวั ตถุ ดิบ ในการประกอบอาหาร กระบวนการในการเตรีย มอาหาร ตลอดจนการดูแลภาชนะที่ใ ช้ ,
การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อสุขภาพ (Create supportive environment) และการพัฒนาทักษะส่วน
บุคคล (Develop Personal Skills) ทาให้เกิดความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health literacy)
ตัวอย่างโครงการ ด้าน CMU Food Safety ได้แก่
- การใช้วัตถุดิบที่ปลอดสารพิษในร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัย
- การควบคุมสุขลักษณะของผู้ประกอบการร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัย
- การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงภาชนะใส่อาหาร
- มีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชน
- การจัดการขยะจากผู้ประกอบการร้านอาหาร
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
โครงการ/ กิจกรรม ที่ดาเนินการด้านความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย/ศูนย์
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย/ศูนย์/

ตัวชี้วัดที่ 2.14 จานวนโครงการ/ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ Healthy University
หน่วยนับ : โครงการ/กิจกรรม
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
มหาวิทยาลัยสู่องค์การสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy University) เป็นระบบบริหารความอยู่ดมี ีสุข
ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีส่ ่งเสริมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูส้ ูงอายุ
ตลอดจนสภาพแวดล้อมด้านสุขภาพด้วยการดาเนินการตามกลวิธี 3 ด้าน ได้แก่
1. System and Infrastructure
2. Zero Tolerance area in Healthy University
3. Health Promotion Strategies
ส่งผลให้เกิดกระแสการรับรู้การสร้างสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรในวงกว้าง ได้แก่ การมี
ระบบการให้บริการด้านสุขภาพ, การประยุกต์หลักสูตรการเรียนการสอนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ, การ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ อานวยต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาเป็นต้นในการสร้าง
เสริมสุขภาพแก่สถาบัน องค์กรและชุมชนอื่นๆ
ทั้งนี้ โครงการตัวอย่างด้านการสร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่
- Clean Environment
- Alcohol Free
- Green Environment
- No Illicit Drugs
- Health Promotion Services
- No Gambling
- Disability Friendly
- No Violence, bulling and sexual Harassment
- Smoking Cessation
- Road safety violations including helmet use
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
จานวนโครงการ/ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ Healthy University
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย/ศูนย์
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย/ศูนย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เชิงรุก : ล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna)
ตัวชี้วัดที่ 3.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการนานวัตกรรมและองค์
ความรู้ด้านล้านนาไปใช้ประโยชน์
หน่วยนับ : ล้านบาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนวัตกรรมด้านล้านนา หมายถึง การประเมิน
มูลค่าผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากนานวัตกรรมและองค์ความรู้ด้าน
ล้านนาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลั ย ซึ่งจะวัดผลกระทบที่เกิดขึน้ กับเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม เป็นมูลค่าในหน่วยของเงินตรา สะท้อนการประเมิน ผลเสีย ผลประโยชน์ของโครงการ
หรือกิจกรรม ทางเศรษฐกิจที่มีต่อบุคคล-กลุ่มบุคคล-สิ่งแวดล้อม (Third party effects) เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของผลกระทบที่เกิดขึน้
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุจานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจาก
น านวั ต กรรมและองค์ ค วามรู้ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและพลั ง งานไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะเศรษฐศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ 3.2 รายได้ที่เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัยจากการนานวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านล้านนาไป
ใช้ประโยชน์
หน่วยนับ : ล้านบาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
เงินรายได้ที่เพิ่มขึน้ ของมหาวิทยาลัย หมายถึง รายรับของมหาวิทยาลัยจากการนานวัตกรรมและ
องค์ความรูใ้ นด้านล้านนาไปใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดรายได้ หรืออาจเป็นการลดค่าใช้จ่ายของส่วนงาน หรือ
องค์กร ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับงบบูรณาการ และ ศักยภาพของส่วนงานในการจัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อ
ของบประมาณ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลรายได้ที่เพิ่มขึน้ จากโครงการด้านล้านนาสร้างสรรค์
2. ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการใช้นวัตกรรมและองค์ความรูด้ ้านล้านนา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์

ตัวชี้วัดที่ 3.3 จานวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up)
หน่วยนับ : จานวนธุรกิจ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ธุ ร กิ จ เกิ ด ใหม่ (Spin off / Start up) หมายถึ ง ธุ ร กิ จ ที่ เ กิ ด จากการบ่ ม เพาะองค์ ค วามรู้ แ ก่
ผู้ ป ระกอบการ หรื อเกิ ด จากการต่ อ ยอดนวั ต กรรม หรื อ ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ ด้ า นล้ า นนาสร้ า งสรรค์
สู่การทาธุรกิจใหม่
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลจานวนธุรกิจที่เกิดจากการต่อยอดนวัตกรรมด้านล้านนา
2. ข้อมูลชื่อธุรกิจที่เกิดจากการต่อยอดนวัตกรรมด้านล้านนา
3. ข้อมูลชื่อโครงการที่นาองค์ความรูไ้ ปต่อยอดด้านล้านนา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์

ตัวชี้วัดที่ 3.4 จานวนนวัตกรรมด้านล้านนาสร้างสรรค์
หน่วยนับ : ชิน้ งาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ หมายถึง สิ่งใหม่ที่เป็น สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวน
การผลิต ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ นาไปใช้ประโยชน์ในด้านล้านนาสร้างสรรค์
ก่อให้เกิดผลิตผลที่เพิ่มขึ้น หรือสามารถนาไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ชื่อนวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ด้านล้านนาสร้างสรรค์
2. ข้อมูล เอกสารรับรองผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ ด้านล้านนา
สร้างสรรค์
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์

ตัวชี้วัดที่ 3.5 จานวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (incubatees)
หน่วยนับ : คน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
จานวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (incubatees) หมายถึง จานวนบุคคลภายนอกได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ หรือผลงานวิจัย หรือนวั ตกรรม ด้านล้านนาจากมหาวิท ยาลัย และสามารถส่งเสริมความเป็น
ผูป้ ระกอบการ อันมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ระบุจานวนคนที่ได้รับการบ่มเพาะนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์

ตัวชี้วัดที่ 3.6 จานวนผลงานทางวิชาการที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์จริง
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ผลงานทางวิชาการที่ถู กนาไปใช้ประโยชน์จริงต่อสังคมภายในและนอกมหาวิทยาลัย หมายถึง
ผลงานการศึกษาวิจัยที่มกี ารประยุกต์ใช้หรือพัฒนา โดยมีกระบวนการ หรือขั้นตอนการปรับปรุงการใช้งาน
ให้เ หมาะสมกับ สถานการณ์หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ผลงานดังกล่าวอาจมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่เกี่ยวกับด้านล้านนาสร้างสรรค์ ในระดับบุคคล อาคาร ย่าน หรือเมืองก็ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ในสภาพแวดล้อมจริง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ตอ่ มหาวิทยาลัย ชุมชนหรือสังคม
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ระบุชื่อผลงานทางวิชาการในด้านด้านล้านนาสร้างสรรค์ ที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์จริงต่อสังคม
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ

ตัวชี้วัดที่ 3.7 จานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก
หน่วยนับ : บาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก หมายถึง งบประมาณที่
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโครงการ งานวิจัย หรือเพื่อพัฒนาผลงาน/ นวัตกรรมด้าน
ล้านนาสร้างสรรค์ โดยอาจอยู่ในรูปของการให้ทุนศึกษาวิจัย การให้ทุนพัฒนาผลงาน รวมถึงการให้ความ
สนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ อย่างเป็นทางการทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่
1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาครัฐ แบ่งเป็น
- ทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมจากงบประมาณแผ่ น ดิ น มช.ที่ ผ่ า น วช./สวทน
โดยผ่านระบบ NRMS เป็นต้น
- ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดินจากหน่วยงานภาครัฐอื่น
(ที่ไม่ผ่าน วช./สวทน)
2. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคอุตสาหกรรม
3. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากต่างประเทศ
4. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งอื่นๆ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ระบุงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
แยกตามประเภท
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ

ตัวชี้วัดที่ 3.8 จานวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและ
พัฒนา)
หน่วยนับ : บาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
งบประมาณสนั บ สนุ น จากแหล่ ง ทุ น ภายนอก หมายถึ ง งบประมาณที่ ห น่ ว ยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโครงการ กิจกรรม หรือ ผลงานด้านล้านนาสร้างสรรค์ โดยอาจอยู่ในรูปของ
การร่วมทุน หรือการให้ความสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา
จานวนทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก แบ่งออกเป็น 5 ประเภท
1.
ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ
2.
ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม
3.
ทุนสนับสนุนจากพืน้ ที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กกร.)
4.
ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ
5.
ทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ระบุงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จาแนกรายประเภท
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ

ตัวชี้วัดที่ 3.9 การมีส่วนร่วมในการจัดทาสารระบบด้านล้านนา (CMU Lanna Directory)

หน่วยนับ : ประเด็น/ หัวข้อที่เข้ามามีส่วนร่วม
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
สารบบด้านล้านนา คือ การรวบรวมข้อมูลผลงาน/โครงการ เจ้าของผลงาน เครือข่าย แหล่งทุน
และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แยกตามประเภทงานล้านนาพืน้ ฐาน และองค์ความรูด้ ้านล้านนาคดี
องค์ความรูด้ ้านล้านนาศึกษา 8 ด้าน มีรายละเอียดดังนีค้ ือ
1. ด้านภาษา วรรณกรรม และวรรณศิลป์ คือ การใช้ภาษาล้านนา การพูด การอ่าน การเขียน
การปริวรรตอักษรธรรมล้านนา พจนานุกรมล้านนา ตาราเรียน เอกสารประกอบการเรียนอักษรธรรม
ล้า นนา ส านวน สุ ภ าษิต ล้ านนา ผลงานการศึ ก ษางานวรรณกรรม ต านาน นิ ท าน เจี้ ย ก้ อ ม และงาน
วรรณศิลป์ คร่าว ซอ โคลง อัตชีวประวัติของกวีเอกล้า นนา นอกจากนี้ยังรวมถึงผลงานการศึกษาภาษา
วรรณกรรม และวรรณศิลป์ ของกลุ่มคนที่อยู่ในขอบข่ายเชื่อมโยงวัฒนธรรมล้านนาตระกู ลต่างๆ เช่น
ภาษาไทใหญ่ ภาษาพม่า ภาษาไทลือ้
2. ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ล้ า นนาและโบราณคดี คื อ การรวบรวมผลงานทางการศึ ก ษาทาง
ประวัติศาสตร์ล้านนา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชน โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีการจดบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น จารึก ตานานพืน้ เมือง ตานานวีรบุรุษ และตานานทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึง
เหตุการณ์สาคัญของบ้าน เมือง รวมถึงอัตชีวประวัติของบุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์ล้านนา นอกจากนี้
ยังรวบรวมผลงานการศึกษาแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ และประวัติศาสตร์ศลิ ปะล้านนาใน
แขนงต่างๆ
3. ด้านปรัชญา ศาสนา และความเชื่อ คือ การรวบรวมผลงานการศึกษาเรื่องแนวความคิดทาง
ปรัชญา พระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนา ตานานทางพระพุทธศาสนา ตานานวัด ตานานพระธาตุ นิทาน
ชาดก บทสวดพื้นเมือง พิธีกรรม ความเชื่อ ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ คาถาอาคม โชคลาง ผี ขวัญ จิต
วิญญาณ และข้อต้องห้ามทางสังคม จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีสาคัญของล้านนา รวมถึงกฎหมาย
4. ด้านศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรี และนาฏกรรม คือ การรวบรวมผลงานการศึกษางาน
ศิลปกรรม งานพุทธศิลป์ งานหัตถกรรม งานประดิษฐ์ งานประณีตศิลป์ งานจิตรกรรม ประติมากรรม
เครื่องสักการะ เครื่องใช้ในพิธีกรรม ศิลปะการดนตรี บทเพลง บทขับขาน คร่าว จ๊อย ซอ ฮ่า ศิลปะการ
ฟ้อนรา และอัตชีวประวัติ สล่า ช่าง ศิลปินเอกล้านนา
5. ด้านสถาปัตยกรรม คือ การรวบรวมผลงานการศึกษาสิ่งปลูกสร้างและสภาพแวดล้อม ว่าด้วย
ลักษณะที่อยู่อาศัย เรือนท้องถิ่นล้านนา ความเชื่อเกี่ยวกับเรือนประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการเรือนท้องถิ่น
รูปแบบพัฒนาการเรือนล้านนา ส่วนประกอบของเรือนที่อยู่อาศัย รูปแบบสถาปัตยกรรมของวัด วิหาร
อุ โ บสถอย่ า งล้ า นนา เทคนิ ค ทางการก่ อ สร้ า ง การรื้ อ ย้ า ยเรื อ นโบราณ แนวทางการอนุ รั ก ษ์ ท าง
สถาปัตยกรรม แหล่งนิเวศของชุมชน การวางผังชุมชนและการวิเคราะห์ออกแบบ
6. ด้านการกิน การอยู่ เครื่องนุ่งห่ม คือ การรวบรวมผลงานการศึกษาภูมิปัญญาล้านนา การ
ดารงชีวิตของชาวล้านนา อาหาร การเกษตร เครื่องมือ เครื่องใช้ วัฒนธรรมเครื่องแต่งกาย เศรษฐกิจ

สังคม ชุมชนการละเล่น กิจกรรมทางวัฒนธรรม งานประเพณีและการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา
7. ด้านแพทย์และสมุนไพรล้านนา คือ การรวบรวมผลงานการศึกษาเกี่ยวกับโรคและอาการ
ป่วยของชาวล้านนา การตรวจวินิจฉัย บาบัด การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟู สุขภาพ การผดุงครรภ์
ตารายา สมุนไพรพืน้ บ้าน พจนานุกรมทางการแพทย์ล้านนา รวมถึงวิวัฒนาการด้านการแพทย์ล้านนา และ
แพทย์ทางเลือกแผนล้านนาร่วมสมัย
8. ด้านมานุษยวิทยา คือ การรวบรวมผลงานการศึกษาเชิงสังคมวิทยา มานุษยวิทยาของกลุ่มคน
ประวัติความเป็นมา การอพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในล้านนา อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ การ
ดารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง ระบบนิเวศ วัฒนธรรม และการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์สู่สังคมคนเมือง
ฐานข้อมูลที่จัดทาขึ้นจะต้องเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือตามหลักวิชาการ โดยที่ส่วนงานมีส่วนร่วมในการ
รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ ผลงาน/ โครงการ เจ้าของผลงาน และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สามารถนาข้อมูล
นั้นมาอ้า งอิงเป็น หลั ก ฐานประกอบข้อมูลด้า นต่าง ๆ ที่เ กี่ย วข้องกั บ ความเป็ นล้านนาสร้างสรรค์ โดย
ประเมินจากประเด็น/ หัวข้อที่ส่วนงานเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจ เช่น 1. การจัดทาองค์ความรู้ 2. การ
จัดทาระบบ 3. การสอบทานความถูกต้องของข้อมูล 4. การจัดทาสื่อในการนาเสนอ (Animation, InfoGraphic) 5. การมีส่วนร่วมด้านอื่นๆ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุชื่อประเด็น/ หัวข้อทีส่ ่วนงานมีสว่ นร่วมในการจัดทาฐานข้อมูล
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยสังคม
Data Owner คือ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดที่ 3.10 ร้อยละความสาเร็จของการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรด้านล้านนา
สร้างสรรค์
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
การนับจานวนนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรด้านล้านนาสร้างสรรค์ สามารถนับได้ทั้งนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยไม่สามารถนับซ้า หากนักศึกษาผู้นั้นเข้าร่วมหลาย
ครั้งในปีที่ประเมิน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในหลักสูตรด้านล้านนาสร้างสรรค์
2. จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรด้านล้านนาสร้างสรรค์
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยสังคม
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยสังคม

ตัวชี้วัดที่ 3.11 การเปิดหลักสูตรระยะสั้น
ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.11.1 จานวนหลักสูตรระยะสั้น
หน่วยนับ : หลักสูตร
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
หลักสูตรระยะสั้น คือ การจัดการเรียนการสอนในช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่เกิน 3 เดือน ที่มุ่งเน้นผลิต
ผู้มีสมรรถนะ เฉพาะทางในการประกอบอาชี พที่บูรณาการจากองค์ความรู้ด้านล้านนา มุ่งเน้นผลิตผู้มี
สมรรถนะ เฉพาะทางในการประกอบอาชีพพัฒนาอาชีพ เดิมอาชีพเสริม หรือ เปลี่ยนอาชีพใหม่ในลักษณะ
ของการศึกษาตลอดชีวิตการจัดการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ โดยจัดแบบเปิดหรือ
ยืดหยุ่นเพื่อให้ได้หลักสูตรฝึกอบรมหรือ กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อนางานด้านล้านนาต่อยอดกับธุรกิจด้านต่าง
ๆ ได้แก่
- หลักสูตรฝึกอบรมที่ต่อยอดจาก โครงการท่องเที่ยวล้านนา, MICE
- หลักสูตรฝึกอบรมที่ต่อยอดจาก โครงการด้านอาหารและสุขภาพ
- หลักสูตรฝึกอบรมที่ต่อยอดจาก โครงการด้านการออกแบบ
- หลักสูตรอบรมช่างผีมอื ล้านนา
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ระบุจานวนหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านล้านนา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยสังคม
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยสังคม

ตัวชี้วัดที่ 3.11.2 จานวนครั้งที่จัดหลักสูตรระยะสั้น
หน่วยนับ : ครั้ง
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
จานวนครั้งที่จัดหลักสูตรระยะสั้นตามหัวข้อหลักสูตรในข้อ 3.11.1 โดยนับจานวนครั้งที่จัดอบรม
หลักสูตร (นับซ้าได้)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
จานวนครั้งที่จัดหลักสูตรระยะสั้นตามหัวข้อหลักสูตรในข้อ 3.11.1
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยสังคม
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยสังคม
ตัวชี้วัดที่ 3.11.3 จานวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น
หน่วยนับ : คน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
จานวนผู้รับบริการในแต่ละหลักสูตรระยะสั้นตามหัวข้อหลักสูตรในข้อ 3.11.1 (ไม่นับซ้ากรณี
อบรมหลักสูตรเดิม)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
จานวนผูร้ ับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นแต่ละหลักสูตร
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยสังคม
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยสังคม

ตัวชี้วัดที่ 3.12 จานวนผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ด้านล้านนาที่นาเสนอในเวทีระดับชาติ
และนานาชาติ
หน่วยนับ : ผลงาน/ ชิน้ งาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
งานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ด้านล้านนาในเวทีการประชุม หรือการแสดงผลงานทางวิชาการ ที่เปิดกว้างสาหรับทุกประเทศ
ได้รับการยอมรับในสาขา
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ด้านล้านนาที่นาเสนอในเวทีระดับชาติ
2. จานวนผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ด้านล้านนาที่นาเสนอในเวทีระดับนานาชาติ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยสังคม
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยสังคม

ตัวชี้วัดที่ 3.13 จานวนโครงการ/ กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมด้านล้านนา
สร้างสรรค์
หน่วยนับ : โครงการ/กิจกรรม
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
การมีส่วนร่วมของส่วนงาน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ต่อการพัฒนากายภาพล้านนาร่วม
สมัย ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจาทาโครงการหรือกิจกรรม ส่งเสริมสภาพแวดล้อมบรรยากาศ
ล้านนาสร้างสรรค์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนากายภาพล้านนาร่วมสมัย
ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบที่เกี่ยวกับ 1. การปรับภูมทิ ัศน์ของส่วนงาน 2.ภาษาถิ่น 3.การแต่งกายประจา
ถิ่น 4.อาหาร 5. ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อสร้างส่งเสริมบรรยากาศล้านนาสร้างสรรค์
2. รายงานผลการดาเนินงาน โครงการ/ กิจกรรม
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน/ ศูนย์
Data Owner คือ คณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน/ ศูนย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามพันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณธรรม คุณภาพ และ
มีทักษะการเป็นพลเมืองโลก
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการ
เป็นพลเมืองโลก (ภายหลังการทางาน 1 ปี)
หน่วยนับ : ระดับ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ผู้ใ ช้บ ัณ ฑิต หมายถึง นายจ้า ง ผู ้ป ระกอบการ และผู ้บ ัง คับ บัญ ชาที่บ ัณ ฑิต มหาวิท ยาลัย
เชียงใหม่ทางานเกี่ ยวข้องด้วย
การประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต โดยวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต่ อ ทั ก ษะด้ า นคุ ณ ธรรม คุ ณ ภาพ และทั ก ษะการเป็ น พลเมื อ งโลก ทั้ ง ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละระดั บ
บัณฑิตศึกษา โดยวัดภายหลังจากการทางาน 1 ปี
ทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global citizen skills) ในมิติของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
- มีความสามารถในการทางานร่วมกับผูอ้ ื่น มีมนุษยสัมพันธ์
- มีความสามารถในการสื่อสารอย่างเหมาะสม
- มีความสามารถในการคิดแบบองค์รวม
- มีความเข้าใจในวัฒนธรรมอื่นที่แตกต่าง
- มี ค วามสามารถทางด้ า น IT literacy (การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล คั ด กรองข้ อ มู ล เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล )
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1.ข้อ มูล ผลการส ารวจความพึง พอใจของผู ้ใ ช้บ ัณ ฑิต (นายจ้า ง , ผู ้ป ระกอบการ และ
ผู้บังคับบัญชาที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชีย งใหม่ทางานเกี่ยวข้องด้วย)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย
Data Owner คือ สานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่มี ีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
หลังสาเร็จการศึกษา
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่เรียนในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอก
เวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานทาหรือมีกิจการของตัวเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่
สาเร็จการศึก ษาเมื่อเทีย บกั บ บัณฑิตที่สาเร็จในปีก ารศึก ษานั้น โดยไม่ นับ รวมผู้ท่ีศึ ก ษาต่อ ในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยจะนับกรณีการทางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจาเพื่อเลี้ยงชีพ
ตนเองได้ โดยการนับจานวนผู้มีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอก
เวลา ให้นับเฉพาะผูท้ ี่เปลี่ยนงานใหม่หลังจบการศึกษาเท่านั้น ไม่นับผู้ที่มงี านทาหรือมีกิจการของตนเองที่มี
รายได้ประจาอยู่แล้ว
วันที่สาเร็จการศึกษา หมายถึง วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา
หมายเหตุ: การคานวณค่าร้อยละนี้ไม่นาบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทา
แล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา และจานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลผลการสารวจการมีงานทาของบัณฑิตที่แสดงถึงร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้
งานทาและประกอบอาชีพอิสระในปีแรก
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย
Data Owner คือ สานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการ
ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ต่อจานวนผลงานทั้งหมด (รวม IS)
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน
คาอธิบาย :
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ
วิจัยเพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้
เพื่อจัดทาผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนาไปเผยแพร่ให้เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญ ญาโทและปริญ ญาเอก โดยนับ ผลงานที่ตีพิมพ์ใ นวารสารที่อยู่ใ นฐานข้อมูล SCOPUS ต่อจานวน
ผลงานทั้งหมด
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท
2. ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก
3. จานวนผลงานทั้งหมดในฐานข้อมูล SCOPUS
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย

ตัวชี้วัดที่ 4.4 ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่มี ี Entrepreneurship/Startup/สหกิจศึกษา/
WIL เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
การจัด หลัก สูตรระดับ ปริญญาตรีที่ส่งเสริมการเป็นผู้ป ระกอบการ หรือหลักสูตรที่เปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในฐานะพนักงานของสถานประกอบการ เป็นการเพิ่มทักษะ/ประสบการณ์จริง
ให้แก่นักศึกษา ซึ่งการจัดหลักสูตรในรูปแบบดังกล่าวจะสอดคล้ องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในปัจจุบัน
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มี Entrepreneurship/Startup/สหกิจศึกษา/WIL เป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตร
2. จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย

ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา / WIL
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย
เป็นการคานวณจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา / WIL ต่อนักศึกษาทั้งหมด
ตามเงื่อนไข
สหกิ จ ศึ ก ษา (Cooperative Education) เป็ น ระบบการศึ ก ษาที่ เ น้ น การปฏิ บั ติ ง านในสถาน
ประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาผนวกกับการฝึกปฏิบัติเพื่อสังคม
และได้รับประสบการณ์โดยตรงจากสถานประกอบการ เสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน (ชั่วคราว) นับเป็นระบบที่
มีการผสมผสานระหว่างการเรียนกับการปฏิบัติงานจริง ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ แก่นักศึกษา
โดยกาหนดระยะเวลา ปฏิบัติงานต่อเนื่อง (16 สัปดาห์ ) หรือ 1 ภาคการศึกษา และสถานประกอบการ
กาหนดภาระหน้าที่และตาแหน่งที่ต้องปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเหมือนเป็นพนักงานขององค์กร
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated Learning : WIL) เป็นการ
จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาผนวกกับสถานประกอบการ กาหนดระยะเวลาทางานในระหว่างปี
ที่ศึกษา โดยอาจกาหนดให้ทางาน 4 เดือน หรือทางาน 3 เดือน สลับกับการเรียนในสถานศึกษาจนกว่าจะ
สาเร็จการศึกษา
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มี Entrepreneurship/Startup/สหกิจศึกษา/WIL เป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตร
2. จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย

ตัวชี้วัดที่ 4.6 จานวนหลักสูตรนานาชาติ
หน่วยนับ : จานวนหลักสูตร
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย
จานวนหลักสูตรนานาชาติ หมายถึง จานวนสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติตั้งแต่ระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปของคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร
นานาชาติ เป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย โดยต้องเป็น
หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย เชียงใหม่พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ให้นับจานวนหลักสูตรนานาชาติ
ที่เปิดสอนทั้งหมด
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านหลักสูตร วิทยาลัยนานาชาติ/บัณฑิตวิทยาลัย
2. ระบุรายชื่อหลักสูตรนานาชาติทั้งหมดของคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย จาแนกตามระดับการ
ศึกษา/สาขาวิชา พร้อมแนบหลักฐานอ้างอิง เช่น โครงสร้างหลักสูตร หนังสือที่ส่งถึงสานักพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นทางการ เป็นต้น
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ วิทยาลัยนานาชาติ/บัณฑิตวิทยาลัย

ตัวชี้วัดที่ 4.7 จานวนหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร
หน่วยนับ : จานวนหลักสูตร
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
หลั ก สู ตรภาษาอังกฤษ หมายถึ ง การจั ดการศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี และบัณฑิต ศึก ษาที่ใ ช้สื่ อ
การเรียนการสอน ตลอดจนรูปแบบการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร
ทั้ งนี้ การนั บจ านวนหลั กสู ตรที่ สอนเป็ นภาษาอั งกฤษทั้ งหลั กสู ตร จะต้ องเป็ นหลั กสู ตรที่ ได้ รั บ
การอนุมัตจิ ากสภามหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย

ตัวชี้วัดที่ 4.8 จานวนหลักสูตรทุกระดับที่ได้รับการรับรองจากเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ
(นับสะสม)
หน่วยนับ : จานวนหลักสูตร
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้กาหนดนโยบายให้มีการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิต
ที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ การรับรองคุณภาพหลักสูตรมีเกณฑ์มาตรฐานทั้งระดับชาติ
(เกณฑ์ สกอ. และสภาวิชาชีพต่างๆ) และเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ (WFME, ABEST21, AACSB,
ABET, AUN-QA etc) การผลักดันให้หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพจากเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ
จะช่วยยกระดับคุณภาพของหลักสูตรสู่ระดับสากลมากยิ่งขึน้
หมายเหตุ :
- World Federation for Medical Education (WFME) คื อ มาตรฐานสากลส าหรั บ แพทยศาสตร์
ศึกษาพื้นฐานของสหพันธ์แพทยศาสตร์ศกึ ษาโลก เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพของโรงเรียนแพทย์
- The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow, A 21st century (ABEST21)
คือ องค์กร ที่รับรองคุณภาพการศึกษา ภายใต้รัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งมีความร่วมมือด้านวิชาการกับ สถาบัน
ในระดับสากลกว่า 20 สถาบันและบริษัทชั้นนาระดับโลก
- Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) คือ สถาบันในการรับรองและ
ประกันคุณภาพให้กับสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจ หรือ Business Schools ทั่วโลก
- Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) คื อ สถาบั น ในการรั บ รองและ
ประกันคุณภาพให้กับสถาบันการศึกษาด้านวิศวะกรรมศาสตร์
- ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) คือ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ในอาเซียนทีน่ ามาใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ได้กาหนด
เอาไว้ในระดับอาเซียน
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนหลักสูตรทุกระดับที่ได้รับการรับรองจากเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย

ตัวชี้วัดที่ 4.9 ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นหลักสูตรนานาชาติต่อหลักสูตรทั้งหมด
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
การส่งเสริมให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร
จะช่วยเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อกี ทางหนึ่ง
จานวนหลักสูตรนานาชาติ หมายถึง จานวนสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ ในระดับ
บัณฑิตศึก ษา ของคณะ/วิทยาลั ย/บัณฑิตวิท ยาลัย โดยต้องเป็นหลัก สูตรที่สภามหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ให้นับจานวนหลักสูตรนานาชาติที่เปิดสอนทั้งหมด
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนหลักสูตรทุกระดับที่ได้รับการรับรองจากเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย

ตัวชี้วัดที่ 4.10 ร้อยละของกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีท่มี ีกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาต่างประเทศ
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
กระบวนวิ ช าระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ มี กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และใช้ สื่ อ การเรี ย นการสอน
เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศในกระบวนวิชา Major ที่สอนโดยคณะฯ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา
ได้พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มขึน้
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่มกี ิจกรรมการเรียนการสอน และใช้ส่อื การเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่มกี ิจกรรมการเรียนการสอน และใช้ส่อื การเรียนการสอนเป็น
ภาษาต่างประเทศ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย

ตั ว ชี้ วั ด ที่ 4.11 ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท่ี มี ผ ลการสอบวั ด ความรู้ แ ละทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา ตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference
for Language อยู่ในระดับ B1 ขึ้นไป
หน่วยนับ :
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
การยกระดั บ มาตรฐานภาษาอังกฤษของนัก ศึก ษาระดับปริญ ญาตรี โดยกาหนดให้มีก ารสอบ
วัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานสามารถเทียบเคียงผลกับ
Common European Framework of Reference for Language ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ย เพื่ อ ทราบ
ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา โดยกาหนดเป้าหมายเทียบกับระดับ
B1 ขึน้ ไป
หมายเหตุ :
ระดับ B1 ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสาคัญของข้อความทั่วๆ ไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อ
ที่คุ้นเคยหรือสนใจ เช่น การทางาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง
พร้อมให้เหตุผลสั้น ๆ ได้
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการสอบวัดความรูแ้ ละทักษะภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จ
การศึกษาอยู่ในระดับ B1 ขึ้นไป
2. จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้ารับการสอบทั้งหมด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย

ตัวชี้วัดที่ 4.12 ร้อยละของอาจารย์ที่สามารถนาเครื่องมือ/วิธีการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 และ/หรือทักษะการเป็นพลเมืองโลกไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
การพัฒนาอาจารย์สาหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557
และได้ส่งเสริมให้มีการนาความรู้ไปใช้จริงในห้องเรียน ผ่านโครงการนาร่องสาหรับการจัดการเรียนรู้แบบ
ใหม่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่เป็นประจาทุกปี ตลอดจนมีการ
ติดตามผลการนาความรูไ้ ปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนอาจารย์ ที่นาเครื่องมือ/วิธีการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูแ้ ห่งศตวรรษที่ 21 ใช้
ประกอบการสอน
2. จานวนอาจารย์ทั้งหมด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย

ตัวชี้วัดที่ 4.13 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับการเป็นพลเมืองโลก
และประกอบอาชีพในอนาคต โดยผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
การพั ฒ นาทั ก ษะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การประกอบอาชี พ ในอนาคต (ทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21)
นอกจากการส่งเสริมผ่านการจัดเรียนรู้ในกระบวนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรแล้ว การส่งเสริมผ่านกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
แห่งศตวรรษที่ 21
กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมที่ดาเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา
เป็ น กิ จ กรรมที่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มมี โ อกาสได้ รั บ การพั ฒ นาสติ ปั ญ ญา สั ง คม อารมณ์ ร่ า งกาย และคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม โดยสอดคล้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ และทั ก ษะการเป็ น พลเมื อ งโลก
โดยรวมถึงกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น
การนั บ จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร สามารถนั บ ได้ ทั้ ง นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ระดั บ ปริ ญ ญาโท และปริ ญ ญาเอก โดยไม่ ส ามารถนั บ ซ้ า หากนั ก ศึ ก ษาผู้ นั้ น เข้ า ร่ ว ม
หลายครั้งในปีที่ประเมิน
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา (หากมี)
2. ข้อมูลนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ กองพัฒนานักศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 4.14 จานวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยนับ : คน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติที่สมัครเข้าศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และลงทะเบียนเรียน
ในกระบวนวิชาตามกาหนดไว้ในหลักสูตร โดยจานวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนศึกษาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นตัวบ่งชี้ที่ส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย นับ รวม
นักศึกษาต่างชาติทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ : ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศสานักทะเบียน
- ข้อมูลจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้ข้อมูล ณ ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษานั้นๆ
- ข้อมูลจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้ข้อมูล ณ ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษานั้นๆ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ สานักทะเบียน

ตัวชี้วัดที่ 4.15 จานวน Inbound exchange student
หน่วยนับ : คน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
จานวนนักศึกษาต่างประเทศที่มาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน (exchange program) หรือโครงการ
ศึกษาระยะสั้น/ฝึกอบรม/ดูงาน (short course program) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย
1 เดือน เป็นตัวบ่งชีท้ ี่ส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย และสะท้อนถึงความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่รู้จักในแวดวง
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ จานวนนักศึกษาจะไม่นับซ้า แม้ว่าจะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนหลายครั้งก็ตาม
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวน inbound exchange student
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ กองพัฒนานักศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 4.16 จานวน Outbound exchange student
หน่วยนับ : คน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
จานวนนัก ศึก ษามหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ที่ ไ ปเข้ าร่ วมโครงการศึ ก ษาระยะสั้ น/ฝึก อบรม/ดู งาน
(short course program) ณ ต่างประเทศ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน เป็นตัวบ่งชี้ที่ส่งเสริมความเป็น
นานาชาติของมหาวิทยาลัย และสะท้อนถึงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัย
หนึ่งที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่รู้จักในแวดวงสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ จานวนนักศึกษาจะไม่นับซ้า แม้ว่าจะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนหลายครั้งก็ตาม
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวน Outbound exchange student
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ กองพัฒนานักศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 4.17 จานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (International Staff) ที่ทาการสอน/ทาวิจัย อย่าง
น้อย 9 เดือนขึ้นไป
หน่วยนับ : คน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
จานวนบุคลากรต่างชาติที่มาสอน และ/หรือทาวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้ทาสัญญากับ
คณะฯ/ ส่วนงาน เป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 9 เดือน
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (International Staff) ทีท่ าสัญญากับคณะฯ/ ส่วนงาน
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ กองวิเทศสัมพันธ์

ตัวชี้วัดที่ 4.18 จานวนนักศึกษาทุกระดับที่กระทาผิดวินัยนักศึกษา
หน่วยนับ : คน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
คาอธิบาย :
จานวนนักศึกษาที่กระทาผิดวินัยนักศึกษา โดยนับจากวันที่มีการกระทาความผิด ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้
ที่สะท้อนถึงประสิทธิผลของกระบวนการกากับดูแล และส่งเสริ มให้นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย
และมีจริยธรรม
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนนักศึกษาที่กระทาผิดวินัยในช่วงปีการศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย
Data Owner คือ งานวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามพันธกิจ : วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ 5.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากวิจัยและนวัตกรรม (นอก
มหาวิทยาลัย)
หน่วยนับ : ล้านบาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
หมายถึ ง การประเมิ น มู ล ค่ า ผลกระทบทั้ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม อั น เกิ ด จากน า
นวัตกรรมและองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะวัดผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นมูลค่าในหน่วยของเงินตรา สะท้อนการประเมิน ผลเสีย
ผลประโยชน์ของโครงการ หรือกิจกรรม ทางเศรษฐกิจที่มีต่อบุคคล-กลุ่มบุคคล-สิ่งแวดล้อม (Third party
effects) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของผลกระทบที่เกิดขึน้
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุจานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจาก
นานวัตกรรมและองค์ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะเศรษฐศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ 5.2 รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงของมหาวิทยาลัยจากวิจัยและนวัตกรรม
(ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย)
หน่วยนับ : ล้านบาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
เงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัย หรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงของมหาวิทยาลัย หมายถึง รายรับของ
มหาวิทยาลัยจากการนานวัตกรรมและผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดรายได้ หรืออาจเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายของส่วนงาน หรือองค์กร ที่นาเอางานวิจัยไปปรับใช้ ได้แก่ รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงจาก
โครงการที่นาความรูไ้ ปใช้ รายได้จากงานวิจัย รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้นวัตกรรม เป็นต้น
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลรายได้ที่เพิ่มขึน้ จากงานวิจัยและนวัตกรรม
2. ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากงานวิจัยและนวัตกรรม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ

ตัวชี้วัดที่ 5.3 จานวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up)
หน่วยนับ : ธุรกิจ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ธุ ร กิ จ เกิ ด ใหม่ (Spin off / Start up) หมายถึ ง ธุ ร กิ จ ที่ เ กิ ด จากการบ่ ม เพาะองค์ ค วามรู้ แ ก่
ผู้ประกอบการ หรือเกิ ด จากการต่อยอดนวั ตกรรม หรือต่ อยอดองค์ความรู้ด้ านอื่ นๆ ที่ นอกเหนือจาก
ยุทธศาสตร์เชิงรุก สู่การทาธุรกิจใหม่
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลจานวนธุรกิจที่เกิดจากการต่อยอดงานวิจัยหรือนวัตกรรม
2. ข้อมูลชื่อธุรกิจที่เกิดจากการต่อยอดงานวิจัยหรือนวัตกรรม
3. ข้อมูลชื่อโครงการที่นาองค์ความรูไ้ ปต่อยอดงานวิจัยหรือนวัตกรรม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ

ตัวชี้วัดที่ 5.4 จานวนนวัตกรรม
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เป็น สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการผลิต ที่เกิดจาก
การใช้ความรู้และความคิด สร้างสรรค์ นาไปใช้ป ระโยชน์ ใ นด้านต่างๆ ก่อให้เกิดผลิตผลที่เพิ่มขึ้น หรือ
สามารถน าไปสู่ ก ารแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม (Product Innovation, Service Innovation, Process
Innovation, Business Model Innovation)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ชื่อนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
2. ข้อมูลเอกสารรับรองผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ

ตัวชี้วัดที่ 5.5 จานวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (incubatees)
หน่วยนับ : คน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
จานวนผูไ้ ด้รับการบ่มเพาะธุรกิจ (incubatees) หมายถึง จานวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือ
บุคคลภายนอก ที่ได้รับการพัฒนาสู่การประกอบธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ จากการถ่ายทอดองค์ความรู้
หรือผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้น
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลชื่อธุรกิจบ่มเพาะที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานของมหาวิทยาลัย
2. ข้อมูลจานวนนักศึกษาที่ได้รับการบ่มเพาะจากนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานของมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์

ตัวชี้วัดที่ 5.6 จานวนบทความตีพมิ พ์ในฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์และนักวิจัย
หน่วยนับ : บทความ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน
คาอธิบาย :
งานวิ จั ย หมายถึ ง กระบวนการที่ มี ร ะเบี ย บแบบแผนในการค้ น หาค าตอบของปั ญ หา หรื อ
การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง
วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
จานวนบทความตีพิมพ์ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
(Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูล Scopus
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจาทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมถึง
อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างเพื่อการสอนและวิจัยโดยตรงทั้งปีที่ประเมิน (จ้างไม่ต่ากว่า 9 เดือน)
นับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงในปีที่ประเมิน ไม่รวมผู้ท่ลี าศึกษาต่อ
นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจาที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากร
ที่มีตาแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/
มหาวิ ท ยาลั ย โดยสามารถนั บ ผลงานวิจั ย ของบุ คลากรที่มี ต าแหน่ ง และ/หรื อหน้า ที่ ความรั บ ผิ ดชอบ
เทียบเท่าฯ ได้ และจานวนให้นับเฉพาะจานวนบุคลากรที่มผี ลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตพี ิมพ์ฯ เท่านั้น
ทั้งนี้ การตีพิมพ์ในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ ซึ่งเมื่อนับการตอบรับ
ในปีท่ีผ่านมาแล้ว หากตีพิมพ์ในปีท่ีประเมินจะนามาแจงนับซ้าตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูลไม่ได้
(กรณีกองบรรณาธิการวารสารเพียงแค่รับเรื่องไว้ โดยยังไม่มเี อกสารตอบรับ กรณีนีย้ ังไม่สามารถนับได้)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย (หากมี)
2. จานวนงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ตพี ิมพ์ในระดับนานาชาติ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
หมายเหตุ :
๑. ผลงานที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ รวบรวมจากผลงานตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูล
๒. การเผยแพร่ผลงาน ๑ เรื่อง เผยแพร่มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับเพียง ๑ ครั้ง โดยควรนาเสนอผลการเผยแพร่
ที่มคี ุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด

ตัวชี้วัดที่ 5.7 จานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus เฉลี่ยต่อปี
หน่วยนับ : บทความ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน
คาอธิบาย :
จานวนการอ้างอิ งผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อ มูล Scopus หมายถึง จานวนบทความวิจั ย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล คือ ฐานข้อมูล Scopus โดยให้นับเฉพาะที่เป็นบทความวิจัย
เท่านั้น ได้แก่ "Research article", "letter", "review" และ “Case Report”
ส่ว นงานสามารถนับ ผลงานของอาจารย์และนัก วิจัย ประจาที่ลาศึก ษาต่อได้ด้ วย ทั้ งนี้ นัก วิจัย
ให้หมายความรวมถึงบุคลากรที่มีตาแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือ
นักวิจัย ที่ปฏิบัติงานหรือมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/มหาวิทยาลัยด้วย โดยสามารถนับบทความวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิงฯ ของบุคลากรที่มีตาแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทีย บเท่าฯได้ และจานวนให้นับ
เฉพาะจานวนบุคลากรที่มบี ทความวิจัยได้รับการอ้างอิงฯ เท่านั้น
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย (หากมี)
2. จานวนบทความวิจัยของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ที่ได้รับ
การอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากลตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูล ทั้งนี้ ให้ระบุ
วันเดือนปีที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) และจานวนครั้งที่แต่ละบทความวิจัยได้รับการอ้างอิงฯ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 5.8 จานวนผลงานทางวิชาการที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์จริง
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ผลงานทางวิชาการที่ถู กนาไปใช้ประโยชน์จริงต่อสังคมภายในและนอกมหาวิทยาลัย หมายถึง
ผลงานการศึกษาวิจัยที่มกี ารประยุกต์ใช้หรือพัฒนา โดยมีกระบวนการ หรือขั้นตอนการปรับปรุงการใช้งาน
ให้เ หมาะสมกับ สถานการณ์หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ผลงานดังกล่าวอาจมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ในระดับบุคคล อาคาร ย่าน หรือเมืองก็ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในสภาพแวดล้อมจริง มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ตอ่ มหาวิทยาลัย ชุมชนหรือสังคม
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ระบุชื่อผลงานทางวิชาการทั้งหมดที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์จริงต่อสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ

ตัวชี้วัดที่ 5.9 จานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก
หน่วยนับ : ล้านบาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
จานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก หมายถึง จานวนเงินทุน
สนับสนุนงานวิจัยและพั ฒนานวั ตกรรมที่อาจารย์หรือนักวิจัยได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
(นับรวมทั้งหมด) ทั้งนี้ นักวิจัยให้หมายความรวมถึงบุคลากรที่มีตาแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรั บผิดชอบ
เทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัยที่ปฏิบัติงานหรือมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/มหาวิทยาลัยด้วย โดยการ
นับจานวนให้นับเฉพาะจานวนบุคลากรที่มีตาแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัย
หรือนักวิจัยฯ ที่ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอกเท่านั้น โดยอาจอยู่ใน
รูปของการร่วมทุน การให้ทุนศึกษาวิจัย การให้ทุนพัฒนาผลงาน รวมถึงการให้ความสนับสนุนในรูปแบบอื่น
ๆ อย่างเป็นทางการทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ ทุนอุดหนุนการศึก ษาวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งบประมาณที่เกิดจาการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา เป็นต้น
จานวนแหล่งเงินทุนที่ได้จากแหล่งทุนภายนอก แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
1. แหล่งทุนจากภาครัฐ ประกอบด้วย
1.1 แหล่งงบประมาณแผ่นดินของมหาวิท ยาลัย ที่ผ่าน วช./สวทน. โดยผ่านระบบ NRMS
เป็นต้น
1.2 แหล่งงบประมาณแผ่นดิน จากหน่วยงานที่เป็นแหล่งทุนวิจัย เช่น สกว./สวรส. เป็นต้น
1.3 แหล่งงบประมาณแผ่นดินจากหน่วยงาน กระทรวง จังหวัด ภาครัฐอื่น ที่ไม่ใช่แหล่งทุนวิจัย
เช่น กรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น
2. แหล่งทุนภาคอุตสาหกรรม/ภาคการผลิต/ภาคเอกชน
3. แหล่งทุนต่างประเทศ
4. แหล่งทุนจากแหล่งอื่นๆ
กรณี ที่ มี ผู้ ร่ ว มท าหลายคนหลายส่ ว นงานให้ แ บ่ ง สั ด ส่ ว นเงิ น ตามที่ ส่ ว นงานตกลงกั น ยกเว้ น
สถาบันวิจัยให้ถือว่าเงินที่ขอในนามของสถาบันวิจัยให้เงินอยู่ท่สี ถาบันวิจัยตามเดิม โดยส่วนงานอื่น
ไม่สามารถแบ่งสัดส่วนได้
กรณีโครงการวิจัยนั้นได้รับทุนสนับสนุนเป็นเวลามากกว่า 1 ปี ให้คดิ จากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ในแต่ละปี หากไม่ได้ระบุจานวนเงินที่สนับสนุนในแต่ละปีไว้ให้รายงานจานวนเงินเฉลี่ยตามสัดส่วนเป็นรายปี
สาหรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่มผี รู้ ่วมทาหลายส่วนงาน
ให้แบ่งสัดส่วนเงินได้ แม้จะขอในนามของสถาบันวิจัยก็ตาม
ทั้งนี้ ไม่นับจานวนเงินวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ส่วนงานได้รับจัดสรรจากแหล่งทุนภายใน คือ
จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่ปรากฏตามเอกสารงบประมาณของส่วนงานนั้นๆ
รวมทัง้ กรณีที่ส่วนงานได้รับงบจากแหล่งทุนภายในจากส่วนงานอื่นด้วย

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย
2. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภายนอกมหาวิทยาลัยในปีที่ประเมิน
จาแนกตามแหล่งเงินทุนดังกล่าวข้างต้น
3. ระบุชื่อผูท้ าผลงาน ชื่องานวิจัย แหล่งทุน และงบประมาณที่ได้รับจริงในปีที่ประเมิน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 5.10 จานวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับของ QS World Rankings by Subject
หน่วยนับ : สาขาวิชา
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
QS World University Rankings by Subject หมายถึ ง การจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ดี ที่ สุ ด ในโลก
ในรายสาขาวิชา พิจารณาจาก 4 เรื่อง ดังนี้
1. Academic reputation : ชื่ อ เสี ย งทางวิ ช าการ จากการส ารวจของ QS Global Academic
Survey เป็นผลสารวจจากนักวิชาการทั่วโลก
2. Employer reputation : ชื่ อ เสี ย งจากนายจ้ า ง จากการส ารวจผ่ า น QS Global Employer
Survey เป็นผลสารวจจากผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงานทั่วโลก
3. Research citations per paper : จานวนงานวิจัยที่ถูกนาไปใช้อ้างถึง จากงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์
จากฐานข้อมูลของ Scopus
4. H-index : คือดัชนีที่คานวณได้จากจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุด และจานวน
การอ้างอิงที่บทความได้รับ
การจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject สามารถแยกตามกลุ่มสาขาวิชา 5 กลุ่ม
ได้แก่
1. กลุ่ม Arts & Humanities (ศิลปะศาสตร์และมนุษยศาสตร์) ประกอบด้วย 10 สาขาวิชา คือ
1.1 Archaeology, 1.2 Architecture / Built Environment, 1.3 Art & Design, 1.4 English Language &
Literature, 1.5 History, 1.6 Linguistics, 1.7 Modern Languages, 1.8 Performing Arts, 1.9 Philosophy
และ 1.10 Theology, Divinity & Religious Studies
2. กลุ่ม Engineering & Technology (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา
คื อ 2.1 Computer Science & Information Systems, 2.2 Chemical Engineering, 2.3 Civil & Structural
Engineering, 2.4 Electrical & Electronic Engineering, 2.5 Mechanical Engineering และ 2.6 Mineral &
Mining Engineering
3. กลุ่ม Life Sciences & Medicine (วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชวี ิตและแพทยศาสตร์) ประกอบด้วย
9 ส า ข า วิ ช า คื อ 3.1 Agriculture & Forestry, 3.2 Anatomy & Physiology, 3.3 Biological Sciences,
3.4 Dentistry, 3.5 Medicine, 3.6 Nursing, 3.7 Pharmacy & Pharmacology, 3.8 Psychology และ
3.9 Veterinary Science
4. กลุ่ม Natural Sciences (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา คือ 4.1 Chemistry,
4.2 Earth & Marine Sciences, 4.3 Environmental Sciences, 4.4 Geography, 4.5 Materials Science,
4.6 Mathematics และ 4.7 Physics & Astronomy

5. กลุ่ม Social Sciences and Management (สังคมศาสตร์และการบริหารจัดการ) ประกอบด้วย
14 สาขาวิ ช า คื อ 5.1 Accounting & Finance, 5.2 Anthropology, 5.3 Business & Management Studies,
5.4 Communication & Media Studies, 5.5 Development Studies, 5.6 Economics & Econometrics,
5.7 Education & Training, 5.8 Hospitality & Leisure Management, 5.9 Law, 5.10 Politics & International
Studies, 5.11 Social Policy & Administration, 5.12 Sociology, 5.13 Sports-related Subjects และ
5.14 Statistics & Operational Research
โดยสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับ QS World Rankings by Subject จะต้องมีอันดับต่ากว่า 300 อาทิ
- สาขาวิชา Agriculture & Forestry
- สาขาวิชา Modern Languages
- สาขาวิชา Medicine
- สาขาวิชา Pharmacy & Pharmacology
- สาขาวิชา Biological Science
- สาขาวิชา Hospitality & Leisure Management
- สาขาวิชา Environmental Sciences
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลผลการจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject ที่ต่ากว่า 300
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 5.11 จานวนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) ในเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
หน่วยนับ : สัญญา
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
การอนุญ าตให้ใ ช้สิท ธิ (Licensing) ในเทคโนโลยีของมหาวิท ยาลัย หมายถึง การที่เจ้าของสิทธิ
(มหาวิทยาลัย) อนุญาตให้ผู้ขอใช้สิทธิได้ใช้สิทธิใด ๆ เช่น ผลิต ขาย ใช้ หรือมีไว้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ความเป็นเจ้าของ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. อนุญาตให้ใช้สทิ ธิแต่เพียงผูเ้ ดียว (Exclusive Licensing)
2. อนุญาตให้ใช้สทิ ธิโดยไม่จากัดจานวนผูร้ ับอนุญาต (Non-Exclusive Licensing)
3. อนุญาตให้ใช้สทิ ธิแต่เพียงผูเ้ ดียว แต่ไม่จากัดเจ้าของสิทธิ (Sole Licensing)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุชื่อสัญญาที่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) ในเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
2. ระบุจานวนสัญญาที่มกี ารอนุญาตให้ใช้สทิ ธิ (Licensing) ในเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 5.12 จานวนอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย/วิชาการ/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์
(จานวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด)
หน่วยนับ : คน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจาทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมถึง
อาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างเพื่อการสอนและวิจัยโดยตรงทั้งปีที่ประเมิน (จ้างไม่ต่ากว่า 9 เดือน)
นับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงในปีที่ประเมิน ไม่รวมผู้ท่ลี าศึกษาต่อ
นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจาที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากร
ที่มีตาแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/
มหาวิ ท ยาลั ย โดยสามารถนั บ ผลงานวิจั ย ของบุ คลากรที่มี ต าแหน่ ง และ/หรื อหน้า ที่ ความรั บ ผิ ดชอบ
เทียบเท่าฯ ได้ และจานวนให้นับเฉพาะจานวนบุคลากรที่มผี ลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตพี ิมพ์ฯ เท่านั้น
โดยใช้ข้อมูลหลักฐานจากฐานข้อมูล Scopus หรือ TCI นับข้อมูลที่ผลิตขึ้นในปีนั้น ทั้งนี้ การตีพิมพ์
ในวารสาร นั บ เมื่ อ กองบรรณาธิ ก ารวารสารนั้ น ตอบรั บ ซึ่ ง เมื่ อ นั บ การตอบรั บ ในปี ท่ี ผ่ า นมาแล้ ว
หากตีพิมพ์ในปีท่ีประเมินจะนามาแจงนับซ้าตามช่วงเวลาการเก็บข้อมูลไม่ได้ (กรณีกองบรรณาธิการ
วารสารเพียงแค่รับเรื่องไว้ โดยยังไม่มเี อกสารตอบรับ กรณีน้ียังไม่สามารถนับได้)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ระบุจานวนผู้ใช้ฐานข้อมูลและคลังความรูด้ ้านอาหาร สุขภาพและผูส้ ูงอายุที่สบื ค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลพร้อมใช้ที่ได้มาตรฐาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 5.13 จานวนโครงการวิจัย
ตัวชี้วัดย่อยที่ 5.13.1 จานวนโครงการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานต่องานวิจัยทั้งหมด
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
โครงการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน หมายถึง โครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
และพลังงานที่ส่วนงานได้จัดขึ้น และมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแก่สังคมในด้านต่าง ๆ
ทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สั งคม เพื่อให้บ ริก ารและตอบสนองความต้องการของสังคม และรวมทั้ง
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ส ากลในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ โครงการจัดประชุมวิชาการ การผลิตหนังสือ/ตารา
เว็ บ ไซต์ / ฐานข้ อ มู ล /สื่ อออนไลน์ การผลิต สื่อ /สิ่ง พิม พ์ การแสดง นิท รรศการ รวมทั้ง กิจ กรรมต่ าง ๆ
ที่เผยแพร่ในระดับสากล เป็นต้น โดยโครงการวิจัยเหล่านี้ จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุจานวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2. ระบุรายชื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3. ระบุจานวนโครงการวิจัยทั้งหมด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย/ศูนย์/อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย
จานวนโครงการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานต่องานวิจัยทั้งหมด ที่เป็นความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ คือ โครงการวิจัยที่อา จารย์และ
นักวิจัยของส่วนงานได้ร่วมมือทาวิจัยกับองค์กรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศในปีท่ีประเมิน ทั้งนี้ นักวิจัยให้
หมายความรวมถึงบุคลากรที่มีตาแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัยที่ปฏิบัติงานหรือมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/มหาวิทยาลัย
โครงการวิจัยที่เป็นความร่วมมือ ให้นับรวมทัง้ ที่เป็นความร่วมมือในลักษณะค่าใช้จ่าย (in-cash) และ/หรือ มูลค่า (in-kind) ซึ่งอาจเป็นเงินทุนวิจัยของส่วนงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายเดียวหรือเป็นเงินทุนวิจัยจากทั้งสองฝ่ายที่ร่วมมือกัน รวมทั้งเป็นเงินทุนวิจัยจากองค์กรต่างประเทศอื่นๆ ที่ส่วนงานได้รับและให้ดาเนินการทา
วิจัยร่วมกัน ทั้งนี้ ต้องเป็นโครงการวิจัยที่เป็นทางการหรือมีเอกสารหลักฐานของโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันอย่างชัดเจน
กรณีท่ีเป็นโครงการวิจัยที่เป็นความร่วมมือจากหลายส่วนงานให้นับเป็นผลงานของส่วนงานที่ หัวหน้าโครงการสังกัด (กรณีท่ีเป็นคณะ/วิทยาลัย) หรือทาใน
นามส่วนงานใดให้ส่วนงานนั้นเป็นเจ้าของโครงการ (กรณีเป็นสถาบันวิจัย)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 5.13.2 จานวนโครงการวิจัยด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุต่อ
งานวิจัยทั้งหมด
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
โครงการวิจัยด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง โครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สู งอายุ ที่ส่วนงานได้จัดขึ้น และมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้นแก่ สั งคมในด้านต่าง ๆ ทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม เพื่อให้บริก ารและตอบสนอง
ความต้องการของสังคม และรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สากลในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ โครงการจัดประชุม
วิชาการ การผลิตหนังสือ/ตารา เว็บไซต์/ฐานข้อมูล/สื่อออนไลน์ การผลิตสื่อ/สิ่งพิมพ์ การแสดง นิทรรศการ
รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่เผยแพร่ในระดับสากล เป็นต้น โดยโครงการวิจัยเหล่านี้ จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อน
การแก้ปัญหาด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุจานวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูส้ ูงอายุ
2. ระบุรายชื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูส้ ูงอายุ
3. ระบุจานวนโครงการวิจัยทั้งหมด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย/ศูนย์/อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัดย่อยที่ 5.13.3 จานวนโครงการวิจัยด้านล้านนาสร้างสรรค์ต่องานวิจัยทั้งหมด
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
โครงการวิจัยด้านล้านนาสร้างสรรค์ หมายถึง โครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านล้านนาสร้างสรรค์
ที่สว่ นงานได้จัดขึน้ และมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ แก่สังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งการถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่สังคม เพื่อให้บริการและตอบสนองความต้องการของสังคม และรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้
สู่สากลในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ โครงการจัดประชุมวิชาการ การผลิตหนังสือ/ตารา เว็บ ไซต์/ฐานข้อมูล/
สื่อออนไลน์ การผลิตสื่อ/สิ่งพิมพ์ การแสดง นิทรรศการ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่เผยแพร่ในระดับสากล
เป็นต้น โดยโครงการวิจัยเหล่านี้ จะมีสว่ นช่วยในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านล้านนา ต่อไป
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุจานวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านล้านนาสร้างสรรค์
2. ระบุรายชื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านล้านนาสร้างสรรค์
3. ระบุจานวนโครงการวิจัยทั้งหมด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย/ศูนย์
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัดย่อยที่ 5.13.4 จานวนโครงการวิจัยด้านอื่นๆ ต่องานวิจัยทั้งหมด
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
โครงการวิจัยด้านล้านนาสร้างสรรค์ หมายถึง โครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านอื่นๆ นอกเหลือ
จากยุทธศาสตร์เชิงรุก ที่ส่วนงานได้จัดขึ้น และมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขนึ้ แก่สังคมในด้าน
ต่าง ๆ ทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม เพื่อให้บริก ารและตอบสนองความต้องการของสังคม และ
รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สากลในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ โครงการจัดประชุมวิชาการ การผลิตหนังสือ/
ตารา เว็บไซต์/ฐานข้อมูล/สื่อออนไลน์ การผลิตสื่อ/สิ่งพิมพ์ การแสดง นิทรรศการ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เผยแพร่ในระดับสากล เป็นต้น โดยโครงการวิจัยเหล่านี้ จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้าน
ล้านนา ต่อไป
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุจานวนโครงการประเภทอื่น
2. ระบุรายชื่อโครงการประเภทอื่น
3. ระบุจานวนโครงการวิจัยทั้งหมด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัย/ศูนย์
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 5.14 จานวนสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ที่ยื่นขอรับ
ความคุ้มครองทั้งหมด
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสาคัญที่รัฐออกให้ เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่มีลักษณะตามที่กาหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒, ฉบับแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ และพ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์
คิดค้นหรือการออกแบบ เพื่อให้ได้สิ่งของ, เครื่องใช้หรือสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เราใช้กันอยู่ใน
ชีวิตประจาวัน เช่น การประดิษฐ์รถยนต์, โทรทัศน์, คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์ หรือการออกแบบขวดบรรจุน้าดื่ม,
ขวดบรรจุน้าอัดลม หรือ การออกแบบลวดลายบนจานข้าว, ถ้วยกาแฟ ไม่ให้เหมือนของคนอื่น เป็นต้น
โดยแบ่งประเภทของสิทธิบัตร ได้ดังนี้
1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หมายถึง การคิดค้นหรือคิดทาขึ้นอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือ
กรรมวิธีใ ดขึ้นใหม่ หรือการกระทาใด ๆ ที่ท าให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี อาทิ กลไก โครงสร้าง
ส่วนประกอบของสิ่งของเครื่องใช้ เช่น กลไกของกล้องถ่ายรูป , กลไกของเครื่องยนต์, ยารักษาโรค เป็นต้น
หรือการคิดค้นกรรมวิธีในการผลิตสิ่งของ เช่น วิธีการในการผลิตสินค้า , วิธีการในการเก็บรักษาพืชผัก
ผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น (กรรมวิธี หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการ ในการผลิต การเก็บรักษา
ให้คงสภาพหรือให้มคี ุณภาพดีขึน้ หรือการปรับสภาพให้ดีข้ึนซึ่งผลิตภัณฑ์)
2. สิ ท ธิ บั ต รการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ หมายถึ ง รู ป ร่ า งของผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ องค์ ป ระกอบของ
ลวดลาย หรื อ สี ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ อั น มี ลั ก ษณะพิ เ ศษ ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง สามารถใช้ เ ป็ น แบบส าหรั บ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรมได้ การออกแบบรูปร่าง ลวดลาย หรือสี สัน ที่มองเห็นได้จาก
ภายนอก เช่น การออกแบบแก้วน้าให้มีรูปร่างเหมือนรองเท้า เป็นต้น โดยการการออกแบบผลิตภัณฑ์
จะต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่ออุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม
3. อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสาคัญที่รัฐออกให้ เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ โดยจะเป็นการให้
ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเช่นเดียวกั บสิทธิบัตรการประดิษฐ์ แต่แตกต่างกั นตรงที่ก ารประดิษ ฐ์
ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตร เป็นการประดิษฐ์ที่มีเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น
โดยการประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรไดตองประกอบด้วยลักษณะ ดังต่อไปนี้ (๑) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
(๒) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม

การขอรับสิทธิบัตรไดตองประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
1. เป็ น การประดิ ษ ฐ์ ขึ้ น ใหม่ ได้ แ ก่ การประดิ ษ ฐ์ ที่ ไ ม เป็ น งานที่ ป รากฏอยู่ แ ล ว หมายถึ ง
(๑) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพรหลายอยู แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร (๒) การประดิษฐ์
ที่ไดมีการเปิดเผยสาระสาคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ที่ไดเผยแพรอยู่แล้วไม่ว่าในหรือ
นอกราชอาณาจั ก รก่ อ นวั น ขอรั บ สิ ท ธิ บั ตร และไม่ว่ า การเปิด เผยนั้ น จะกระท าโดยเอกสาร สิ่ งพิ ม พ์
การนาแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ (๓) การประดิษฐ์ที่ไดรับสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรแล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร (๔) การประดิษฐ์ที่มผี ู้ขอรับสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรไวแลวนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกิน สิบแปดเดือน ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรแต่ยังมิได
มีก ารออกสิท ธิ บัตรหรืออนุสิท ธิ บัตรให้ (๕) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิท ธิบัตรหรืออนุสิท ธิบัตรไว แลว
ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และไดประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร
2. เป็นการประดิษ ฐ์ที่มีขั้นการประดิษ ฐ์สูงขึ้น ไดแก การประดิษ ฐ์ที่ไ มเป็นที่ป ระจัก ษ์โ ดยง่าย
แก่บุคคลที่มคี วามชานาญในระดับสามัญ สาหรับงานประเภทนั้น
3. เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ไดแก การประดิษฐ์ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม
อายุสิทธิบัตร
- สิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ 20 ปี นับจากวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตร
- สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุ 10 ปี นับจากวันยื่นคาขอรับสิทธิบัตร
- อนุสิทธิ บัตรการประดิษฐ์ มีอายุ 6 ปี นับจากวันยื่นคาขอรับอนุสิทธิบัตร สามารถต่ออายุได้
2 ครั้ง ครัง้ ละ 2 ปี รวมเป็น 10 ปี
ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิ แต่เพีย งผู้เดียวที่จะกระท าการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ไ ด้ริเริ่ม
โดยการใช้ ส ติ ปั ญ ญาความรู้ ความสามารถ และความวิ ริ ย ะอุ ต สาหะของตนเองในการ สร้ า งสรรค์
โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง
โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน
การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา มิได้ เป็นการรับรองสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์
แต่อย่างใด แต่เป็นเพียงการแจ้งต่อหน่วยงานราชการว่าตนเองเป็นเจ้าของสิทธิ์ในผลงานลิขสิทธิ์ที่แจ้งไว้
เท่านั้น โดยผู้แจ้งต้องรับ รองตนเองว่าเป็นเจ้าของผลงานที่นามาแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และหนังสือรับรอง
ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้ ก็มิได้รับรองว่าผูแ้ จ้งเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์แต่อย่างใด หากมีข้อโต้แย้ง
เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ผูแ้ จ้งจาเป็นต้องพิสูจน์ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ นั้นเอง

ประเภทของงานที่มีลขิ สิทธิ์ที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภท ได้แก่
1. งานวรรณกรรม เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ คาปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. งานนาฏกรรม เช่น งานที่ เ กี่ย วกั บ การรา การเต้น การท าท่า หรือ การแสดงประกอบขึ้ น
เป็นเรื่องราว รวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ดว้ ย
3. งานศิลปกรรม เช่น งานจิตรกรรม งานประติมากรรม ภาพพิมพ์ งานสถาปัตยกรรม ภาพถ่าย
ภาพประกอบ หรือ งานสร้ างสรรค์ รูป ทรงสามมิ ติเ กี่ ย วกั บ ภูมิ ป ระเทศ หรื อวิ ท ยาศาสตร์
งานศิลปะประยุกต์ ซึ่งรวมถึงภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย
4. งานดนตรีกรรม เช่น คาร้อง ทานอง การเรียบเรียงเสียงประสานรวมถึงโน้ตเพลงที่แยกและ
เรียบเรียงเสียงประสานแล้ว
5. งานสิ่งบันทึกเสียง เช่น เทปเพลง แผ่นคอมแพ็คดิสก์ (ซีดี) ที่บันทึกข้อมูลเสียง ทั้งนี้ไม่รวมถึง
เสียงประกอบภาพยนตร์ หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอื่น
6. งานโสตทัศนวัสดุ เช่น วีดีโอเทป วีซีดี ดีวีดี แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูลประกอบด้วยลาดับ
ของภาพหรือภาพและเสียงอันสามารถที่จะนามาเล่นซ้าได้อกี
7. งานภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์ รวมทั้งเสียงประกอบของภาพยนตร์นั้นด้วย (ถ้ามี)
8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เช่น การกระจายเสียงวิทยุ การแพร่เสียง หรือภาพทางโทรทัศน์
9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
ผลงานที่ไม่ถอื ว่าเป็นลิขสิทธิ์ ประกอบด้วย
1. ข่าวประจาวันและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร เช่น วัน เวลา สถานที่ ชื่อ
บุคคล จานวนคน ปริมาณ เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีการนาข้อมูลดังกล่าวมาเรียบเรียงจนมีลักษณะ
เป็นงานวรรณกรรม อาทิ การวิเคราะห์ข่าว บทความ ผลงานนั้นอาจจะได้รับความคุ้มครอง
ในลักษณะของงานวรรณกรรม
2. รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
3. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง คาชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
4. คาพิพากษา คาสั่ง คาวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
5. คาแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตามข้อ 3.1 - 3.4 ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงาน
อื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทาขึน้
6. ความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใช้หรือทางาน แนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์

จานวนลิขสิทธิ์ที่ยื่นขอรั บความคุ้มครอง หมายถึง จานวนผลงานที่เกิดจากความรู้ความสามารถ
และความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานประเภทต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น เช่น งานวรรณกรรม นาฏกรรม
ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใด
ในแผนกวรรณคดี วิ ท ยาศาสตร์ หรื อ ศิ ล ปะ เป็ น ต้น ซึ่ ง เจ้ า ของลิ ขสิ ท ธิ์ จ ะมี สิ ท ธิ แ ต่เ พี ย งผู้ เ ดี ย วที่ จ ะ
กระทาการใด ๆ เกี่ยวกับงาน ลิขสิทธิ์ของตนโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ให้ความคุ้มครองถึงสิทธิของนักแสดง
และสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย ซึ่งถือว่าเป็น “ทรัพย์สินทางปัญ ญา”
ประเภทหนึ่งที่มคี ุณค่าทางเศรษฐกิจ
เจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ส ามารถหาประโยชน์ จ ากงานลิ ข สิ ท ธิ์ ข องตนได้ เช่ น ท าซ้ า คื อ การคั ด เลื อ ก
ทาสาเนา ทาแม่พิมพ์ บันทึกเสียง บันทึกภาพ ฯลฯ จากต้นฉบับหรือสาเนา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น การแสดง การบรรยาย การจาหน่าย การทาให้ปรากฏด้วยเสียงด้วยภาพ ฯลฯ
จากงานที่ได้จัดทาขึ้น เป็นต้น
การนับจานวนการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิท ธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ จะนับได้ต่อเมื่อ ได้รับเลขที่
คาขอการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
กรณีเ ป็นผลงานวิจั ย นวั ตกรรม หรื องานสร้ างสรรค์ ร่วมหลายส่ว นงานให้ นับ เป็นผลงานของ
ส่วนงานที่หัวหน้าโครงการสังกัด (กรณีเป็นคณะ/วิทยาลัย) หรือขอในนามส่วนงานใดให้ส่วนงานนั้น
เป็นเจ้าของ (กรณีเป็นสถาบันวิจัย)
ทั้งนี้ สามารถนับผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ เลขที่คาขอการจดทะเบีย น
สิทธิบัตร อนุสทิ ธิบัตร และลิขสิทธิ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุรายชื่อสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง
2. ระบุจานวนสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 5.15 จานวนทุน Post-Doctoral Fellowships ที่สนับสนุนโดยส่วนงานหรือทุนที่ส่วนงาน
สามารถแสวงหาได้เพิ่มเติม
หน่วยนับ : ทุน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ทุน Post-doctoral Fellowships หมายถึง ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ที่สนับสนุนโดยส่วนงาน
หรือ ทุน ที่ส่ ว นงานสามารถแสวงหาได้ เ พิ่ มเติ ม เพื่ อสนับ สนุน ผู้ที่ สาเร็จ การศึก ษาระดั บ ปริญ ญาเอก
ให้มีความเข็มแข็งและมีประสบการณการทางานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดูแลของนักวิจัย
พี่เลี้ยง เป็นการเตรียมความพรอมขั้นพื้นฐานในการก้าวไปสู่การทางานวิจัยในระดับที่สูงขึน้ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อสร้างนัก วิจัย คุ ณภาพที่จะเป็นก าลังสาคัญ ในการขับ เคลื่อนและผลิตผลงานวิจัย ที่เ ป็นประโยชน์
ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ทุน Post-Doctoral Fellowships นับเฉพาะ ทุนที่ได้รับสนับสนุนจากศูนย์บริหารงานวิจัย
เท่านั้น
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุรายชื่อทุน Post-Doctoral Fellowships ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์บริหารงานวิจัย
2. ระบุจานวนทุน Post-Doctoral Fellowships ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์บริหารงานวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 5.16 จานวนทุน PhD Scholarships ที่สนับสนุนโดยส่วนงานหรือทุนที่ส่วนงานสามารถ
แสวงหาได้เพิ่มเติม
หน่วยนับ : ทุน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
จานวนทุน PhD Scholarships หมายถึง จานวนทุนระดับปริญญาเอกที่สนับสนุนโดยส่วนงานหรือ
ทุ น ที่ ส่ ว นงานสามารถแสวงหาได้ เ พิ่ ม เติ ม อาทิ (1) โครงการปริ ญ ญาเอกกาญจนาภิ เ ษก (คปก.)
เป็ น โครงการของรั ฐ ที่ ใ ห้ ทุ น วิ จั ย ระดั บ ปริ ญ ญาเอก ( Ph.D. Research Fellowship) บริ ห ารจั ด การ
โดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (2) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
(พวอ.) เป็นต้น
ทั้ง นี้ เพื่ อผลิ ต ผลงานวิ จั ย และนั ก วิ จัย ระดั บ ปริ ญ ญาเอกที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ในมหาวิ ท ยาลั ย ไทย
ให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งให้ความสาคัญสูงสุดต่อคุณภาพที่เข้มงวดและระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุรายชื่อทุน PhD Scholarships ที่ได้รับทุนสนับสนุนโดยส่วนงานหรือทุนที่ส่วนงานสามารถ
แสวงหาได้เพิ่มเติม
2. ระบุจานวนทุน PhD Scholarships ที่ได้รับทุนสนับสนุนโดยส่วนงานหรือทุนที่ส่วนงานสามารถ
แสวงหาได้เพิ่มเติม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 5.17 ผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขา
หน่วยนับ : ผลงาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขา คือ ผลงานวิจัยที่เกิดจากการร่วมดาเนินการ ระหว่าง 2 ส่วน
งานขึ้นไป ในด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ และด้านล้านนา
สร้างสรรค์ เพื่อช่วยกันพัฒนาองค์ความรู้ตามยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย โดยอาจเป็นในรูปแบบ
การร่วมทุนวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยี สามารถถือเป็น ผลงานวิจัยของแต่ละส่วนงาน
ร่วมกันได้
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลจานวนผลงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตามพันธกิจ : บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
ตัวชี้วัดที่ 6.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริการวิชาการองค์ความรู้
พร้อมใช้และนวัตกรรม
หน่วยนับ : ล้านบาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
การประเมิ น มู ล ค่ า ผลกระทบทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม อั น เกิ ด จาก
น าการบริ ก ารวิ ช าการ หรื อ องค์ ค วามรู้ พ ร้ อ มใช้ หรื อ นวั ต กรรมไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นด้ า นต่ า งๆ
ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง จะวั ด ผลกรทบที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น มู ล ค่ า
ในหน่วยของเงินตรา สะท้อนการประเมิน ผลเสีย ผลประโยชน์ของโครงการ หรือกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ
ที่มีต่อบุคคล-กลุ่มบุคคล-สิ่งแวดล้อม (Third party effects) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึ้น
ทั้งนี้ สามารถนับซ้ากับผลงานที่ก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการ
บริการวิชาการองค์ความรู้ พร้อมใช้และนวัตกรรม (ยุทธศาสตร์ที่ 1.1, 2.1, 3.1, 5.1) ได้ในกรณีที่สร้าง
ประโยชน์เชิงประจักษ์
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุ จ านวนเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผลกระทบทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม
อันเกิดจากนานวัตกรรมและองค์ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย
Data Owner คือ คณะเศรษฐศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ 6.2 จานวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและ
พัฒนา)
หน่วยนับ : บาท
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
งบประมาณสนั บ สนุ น จากแหล่ ง ทุ น ภายนอก หมายถึ ง งบประมาณที่ ห น่ ว ยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโครงการ กิจกรรม หรือ ผลงานด้านด้านบริการวิชาการและวิชาการรับใช้
สังคมโดยอาจอยู่ในรูปของการร่วมทุน หรือการให้ความสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากการวิจัย
และพัฒนา
จานวนทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก แบ่งออกเป็น 5 ประเภท
1.
ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ
2.
ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม
3.
ทุนสนับสนุนจากพืน้ ที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กกร.)
4.
ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ
5.
ทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ระบุงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จาแนกรายประเภท
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ

ตัวชี้วัดที่ 6.3 บทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในองค์กร
หน่วยนับ : คน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มบี ทบาท ในด้านต่างๆ อันประกอบด้วย
1 ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2 ด้านอาหารและสุขภาพ, และการดูแลผูส้ ูงอายุ
3 ด้านล้านนาสร้างสรรค์
4 ด้านบริการวิชาการและวิชาการรับใช้สังคม
ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ (ไม่นับรวมภายในมหาวิทยาลัย) โดยการเป็นพี่เลี้ยง
(Mentor) หรือ ผู้จัดการโครงการ (Program manager) ที่เป็น Leader หรือ Prime mover ของ โครงการ
SDGs, Engagement Thailand, Asia Engage หรือ APUCEN โดย SDGs (Sustainable Development
Goals) คือโครงการที่มเี ป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 17 ประเด็น ดังนี้
กรอบงาน
Mentor
Leader
Prime mover
1. ขจัดความยากจน
2. ขจัดความหิวโหย
3. การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
4. การศึกษาที่เท่าเทียม
5. ความเท่าเทียมทางเพศ
6. การจัดการน้าและสุขาภิบาล
7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
8. การจ้ า งงานที่ มี คุ ณ ค่ า และการเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ
9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
10. ลดความเหลื่อมล้า
11. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
14. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากร
ทางทะเล
14. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากร
ทางทะเล
15. การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

กรอบงาน
17. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Engagement
Asia Engagement
APUCEN
สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
มรดกโลก

Mentor

Leader

Prime mover

Engagement Thailand ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ University Engagement คื อ การท างานเชิ ง
วิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมในพั นธกิจหลักทุกด้านของมหาวิทยาลัย บนหลักการพื้นฐาน
4 ประการ ได้แก่ 1) ร่วมคิดร่วมทาแบบหุ้นส่วน (Partnership) 2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย (Mutual benefit) 3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) และ 4) เกิดผลกระทบ
ต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social impact)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
จานวนและรายละเอียดบทบาท
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/ส่วนงาน
Data Owner คือ สานักงานประสานงานเพื่อสังคม

ตัวชี้วัดที่ 6.4 จานวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการที่สร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อ
ชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ
หน่วยนับ : ผลงาน/ชิน้ งาน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการ คือ ผลงานด้านการบริการวิชาการที่เกิดจากการใช้ความรู้
จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติ มาผสมผสานใช้ใน
การเรียนการสอน การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึน้ เป็นองค์ความรูใ้ หม่ ที่สามารถแก้ไขประเด็นปัญหา
สาคัญ ของ ชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ หรือช่วยสร้างความเข้มแข็งและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและ
สังคม
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการ ทีส่ ร้างผลกระทบสูง
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ
Data Owner คือ

คณะ/ส่วนงาน
สานักงานประสานงานเพื่อสังคม

ตัวชี้วัดที่ 6.5 จานวนบุคลากรที่ดาเนินการเกี่ยวข้องในงานวิชาการเพื่อสังคม
หน่วยนับ : คน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
จานวนบุคลากรที่ดาเนินการเกี่ยวข้องในงานวิชาการเพื่อสังคม เช่น ผู้บริหาร นัก วิชาการ
ทั้งในรูปแบบผู้ประสานงานชุดโครงการ (Program Officer) และ พี่เลี้ยง (Mentor) เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
ผูท้ รงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน) โดยเปรียบเทียบเป็นรายปี
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนบุคลากรที่ดาเนินการเกี่ยวข้องในงานวิชาการเพื่อสังคม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/สานักงาน
Data Owner คือ สานักงานประสานงานเพื่อสังคม

ตัวชี้วัดที่ 6.6 การมีส่วนร่วมในการจัดทาคลังความรู้พร้อมใช้ นวัตกรรมและบทเรียนที่สามารถ
แก้ไขปัญหาสาคัญและเสริมพลัง (Empowerment) ของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
หน่วยนับ : ประเด็น/ หัวข้อที่เข้ามามีส่วนร่วม
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
คลังความรูพ้ ร้อมใช้ คือ ข้อมูล Final report บทความวิชาการ คู่มอื งานวิจัย หรือผลงานทาง
วิชาการ ที่เป็นองค์ความรู้พร้อมใช้ /นวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง / บทเรียนจากการใช้ความรู้และนวัตกรรม ที่
สามารถแก้ไขปัญหาสาคัญ ได้รับการเผยแพร่ เปรียบเทียบรายปี จาแนกได้ดังนี้
- ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
- ด้านอาหารและสุขภาพ, และการดูแลผู้สูงอายุ
- ด้านล้านนาสร้างสรรค์
- ด้านอื่น ๆ
โดยประเมินจากประเด็น/ หัวข้อที่ ส่วนงานเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจ เช่น 1. การจัดทาองค์
ความรู้ 2. การจัด ท าระบบ 3. การสอบทานความถู ก ต้องของข้อมู ล 4. การจัดท าสื่อ ในการนาเสนอ
(Animation, Info-Graphic) 5. การมีส่วนร่วมด้านอื่นๆ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุชื่อประเด็น/ หัวข้อทีส่ ่วนงานมีสว่ นร่วมในการจัดทาคลังความรู้
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ
Data Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ

ยุทธศำสตร์ที่ 7 : แสวงหำรำยได้เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
ตัวชี้วัดที่ 7.1 จำนวนรำยได้รวมหลังหักค่ำใช้จ่ำย (รำยได้ - ค่ำใช้จ่ำย)
หน่วยนับ : ล้านบาท
ช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คำอธิบำย :
รายได้รวมหลังหักค่าใช้จ่าย หมายถึง จานวนงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้
ทั้งหมดและส่ว นงานสามารถแสวงหาได้เ พิ่ม เติม โดยนาไปหัก กั บ ค่าใช้จ่ ายที่เ กิดขึ้นจริ ง หรือเรีย กว่ า
“กาไรสุทธิ” (รอบปีงบประมาณ)
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หมายถึง รายรับของมหาวิทยาลัย จาแนกตามประเภทที่มาของเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย ได้แก่ เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย รายได้จากเงินกองทุนที่รัฐบาล
หรือมหาวิท ยาลั ย จัด ตั้ งขึ้น รายได้จากเงิน อุดหนุ นจากโครงการวิจัย และเงินอุด หนุน โครงการบริก าร
วิชาการจากแหล่งทุนภายนอก รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา รายได้จากการบริการวิชาการ รายได้
หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ และรายได้จากเงินบริหารหน่วยงานและส่วนงานวิชาการ
ภายใน (ไม่รวมเงินบำรุงโรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่)
ข้อมูลที่ต้องรำยงำน :
1. ระบุจานวนงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้ทั้งหมด
2. ระบุจานวนเงินรายได้ทั้งหมดทีส่ ่วนงานสามารถแสวงหาได้เพิ่มเติม
3. ระบุจานวนเงินที่ใช้จา่ ยจริงในรอบปีงบประมาณ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ กองคลัง

ตัวชี้วัดที่ 7.2 ร้อยละของรำยได้จำกค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำต่อรำยได้รวม
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คำอธิบำย :
พิ จ ารณาจากเงิ น รายได้ จ ากค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา เที ย บกั บ รายได้ ทั้ ง หมด โดยนั บ รวม
งบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณเงินรำยได้ ของมหำวิทยำลัยที่จัดสรรให้และส่วนงำนสำมำรถ
แสวงหำได้เพิ่มเติม (ในรอบปีงบประมาณ)
รายได้รวม หมายถึง จานวนงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้ทั้งหมดและ
ส่วนงานสามารถแสวงหาได้เพิ่มเติม ในรอบปีงบประมาณ (ไม่นับรวมค่าเสื่อมราคา)
ข้อมูลที่ต้องรำยงำน :
1. ระบุจานวนเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. ระบุจานวนงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้ทั้งหมด
3. ระบุจานวนงบประมาณเงินแผ่นดินทั้งหมดที่ส่วนงานได้รับจากมหาวิทยาลัย
4. ระบุจานวนเงินรายได้ทั้งหมดที่สว่ นงานสามารถแสวงหาได้เพิ่มเติม
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย
Data Owner คือ กองคลัง

ตัวชี้วัดที่ 7.3 ร้อยละของรำยได้จำกกำรวิจัยต่อรำยได้รวม
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คำอธิบำย :
รายได้จากการวิจัย หมายถึง รายได้ทั้งหมดจากการรับจ้างทาวิจัย การเป็นที่ปรึกษา การฝึกอบรม
และการขายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (ตาม
ตัวชี้วัดที่ 5.9 ) ไม่นับรวมงบประมำณแผ่นดิน
รายได้ รวม หมายถึ ง จานวนงบประมาณเงิ นรายได้ข องมหาวิท ยาลัย ที่จั ดสรรให้ทั้ งหมดและ
ส่วนงานสามารถแสวงหาได้เพิ่มเติม ในรอบปีงบประมาณ (ไม่นับรวมค่าเสื่อมราคา)
ข้อมูลที่ต้องรำยงำน :
1. ระบุจานวนเงินรายได้จากการวิจัย
2. ระบุจานวนงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้ทั้งหมด
3. ระบุจานวนเงินรายได้ทั้งหมดที่สว่ นงานสามารถแสวงหาได้เพิ่มเติม
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ กองคลัง

ตัวชี้วัดที่ 7.4 ร้อยละของรำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำรต่อรำยได้รวม
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คำอธิบำย :
รายได้จ ากการบริก ารวิชาการ หมายถึง รายได้ หลั งหัก ค่าใช้จ่าย (Net Profit) จากการบริก าร
วิชาการของมหาวิทยาลัย (ตามตัวชีว้ ัดที่ 6.2 )
รายได้ รวม หมายถึ ง จานวนงบประมาณเงิ นรายได้ข องมหาวิท ยาลัย ที่จั ดสรรให้ทั้ งหมดและ
ส่วนงานสามารถแสวงหาได้เพิ่มเติม ในรอบปีงบประมาณ (ไม่นับรวมค่าเสื่อมราคา)
ข้อมูลที่ต้องรำยงำน :
1. ระบุจานวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ
2. ระบุจานวนงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้ทั้งหมด
3. ระบุจานวนเงินรายได้ทั้งหมดที่สว่ นงานสามารถแสวงหาได้เพิ่มเติม
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ กองคลัง

ตัวชี้วัดที่ 7.5 สัดส่วนเงินสะสมต่องบประจำรำยปี (งบบุคลำกรและงบดำเนินงำน)
หน่วยนับ : ปี
ช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คำอธิบำย :
พิจารณาศักยภาพในการดาเนินการของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยวัดอยู่รอดจากเงินสะสมที่เหลืออยู่
เที ย บกั บ งบประจ าปี ด้ า นงบบุ ค ลากรและงบด าเนิ น งาน (นั บ รวมงบประมำณเงิ น แผ่ น ดิ น และ
งบประมำณเงินรำยได้)
ข้อมูลที่ต้องรำยงำน :
1. ระบุจานวนสะสมที่เหลืออยู่
2. ระบุจานวนงบประจาปี ด้านงบบุคลากรและงบดาเนินงาน (งบประมาณแผ่นดิน)
3. ระบุจานวนงบประจาปี ด้านงบบุคลากรและงบดาเนินงาน (งบประมาณรายได้)
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ กองคลัง/กองแผนงาน
เงินสะสม (กองคลัง) งบบุคลำกรและงบดำเนินงำน (กองแผนงำน) กองแผนงำน แจ้งยอดเงิน
แผ่นดิน และเงินรำยได้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 7.6 รำยได้จำกแหล่งทุนวิจัยภำยนอก
หน่วยนับ : ล้านบาท
ช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คำอธิบำย :
รายได้ จ ากแหล่ ง ทุ น วิ จั ย ภายนอก หมายถึ ง จ านวนเงิ น ที่ อ าจารย์ ห รื อ นั ก วิ จั ย ได้ รั บ จาก
แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ นักวิจัยให้หมายความรวมถึงบุคลากรที่มีตาแหน่งและ/หรือหน้าที่
ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วจิ ัยหรือนักวิจัยที่ปฏิบัติงานหรือมีสัญญาจ้างกับส่วนงาน/มหาวิทยาลัย
ด้วย โดยการนับจานวนให้นับเฉพาะจานวนบุคลากรที่มีตาแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่า
เจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัยฯ ที่ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอกเท่านั้น
โดยอาจอยู่ในรูปของการร่วมทุน การให้ทุนศึกษาวิจัย การให้ทุนพัฒนาผลงาน รวมถึงการให้ความสนับสนุน
ในรูปแบบอื่น ๆ อย่างเป็นทางการทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยจากหน่วยงาน
ภาครั ฐ และภาคเอกชนที่ ไ ม่ ใ ช่ ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ งบประมาณที่ เ กิ ด จาการบริ จ าคเพื่ อ สนั บ สนุ น
การศึกษา เป็นต้น
จานวนแหล่งเงินทุนที่ได้จากแหล่งทุนภายนอก แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
1. แหล่งทุนจากภาครัฐ
2. แหล่งทุนภาคอุตสาหกรรม/ภาคการผลิต/ภาคเอกชน
3. แหล่งทุนพื้นที่ อาทิ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กกร. เป็นต้น หน่วยงาน กระทรวง ภาครัฐอื่น ที่ไม่ใช่น
4. แหล่งทุนต่างประเทศ
5. แหล่งทุนจากแหล่งอื่น ๆ
กรณี ที่ มี ผู้ ร่ ว มท าหลายคนหลายส่ ว นงานให้ แ บ่ ง สั ด ส่ ว นเงิ น ตามที่ ส่ ว นงานตกลงกั น ยกเว้ น
สถำบันวิจัยให้ถือว่ำเงินที่ขอในนำมของสถำบันวิจัยให้เงินอยู่ท่สี ถำบันวิจัยตำมเดิม โดยส่วนงำนอื่น
ไม่สำมำรถแบ่งสัดส่วนได้
กรณีโครงการวิจัยนั้นได้รับทุนสนับสนุนเป็นเวลามากกว่า 1 ปี ให้คดิ จากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ในแต่ละปี หากไม่ได้ระบุจานวนเงินที่สนับสนุนในแต่ละปีไว้ให้รายงานจานวนเงินเฉลี่ยตามสัดส่วนเป็นรายปี
สาหรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่มผี รู้ ่วมทาหลายส่วนงาน
ให้แบ่งสัดส่วนเงินได้ แม้จะขอในนามของสถาบันวิจัยก็ตาม
ทั้งนี้ ไม่นับจานวนเงินวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ส่วนงานได้รับจัดสรรจากแหล่งทุนภายใน คือ
จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่ปรำกฏตำมเอกสำรงบประมำณของส่วนงำนนั้นๆ
รวมทั้งกรณีท่สี ่วนงำนได้รับงบจำกแหล่งทุนภำยในจำกส่วนงำนอื่นด้วย

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน :
1. อ้างอิงจากระบบ CMU-MIS ฐานข้อมูลด้านวิจัย ศูนย์บริหารงานวิจัย
2. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภายนอกมหาวิทยาลัยในปีที่ประเมิน
จาแนกตามแหล่งเงินทุนดังกล่าวข้างต้น
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ ศูนย์บริหารงานวิจัยเงินสะสม (กองคลัง) งบบุคลำกรและงบดำเนินงำน
(กองแผนงำน) กองแผนงำน แจ้งยอดเงินแผ่นดิน และเงินรำยได้

ตัวชี้วัดที่ 7.7 รำยได้จำกกำรให้บริกำรวิชำกำร
หน่วยนับ : ล้านบาท
ช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คำอธิบำย :
รายได้จากการให้บริการวิชาการ หมายถึง รายได้ทั้งหมดจากการให้บริการวิชาการ ที่ส่วนงาน
สามารถแสวงหาได้เพิ่มเติม ซึ่งเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น งบกลุ่ม
จังหวัด งบจังหวัด งบบูรณาการ เป็นต้น (ไม่นับรวมงบประมำณแผ่นดิน) อาทิ โครงการด้านการพัฒนา
สังคมจากแหล่งทุนภายนอก, รายได้จากการบริก ารวิชาการ, รายได้หรื อผลประโยชน์ที่ไ ด้มาจากการ
ใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้จากคลังความรู้พร้อมใช้ เป็นต้น โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้
(1) หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น (ผูส้ ูงอายุ / กลุ่มวัยทางาน / ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0)
(2) การบริการวิชาการวิชาชีพ
(3) รายได้จากส่วนงานวิชาการภายใน
ข้อมูลที่ต้องรำยงำน :
1. ระบุจานวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ กองคลัง

ตัวชี้วัดที่ 7.8 รำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรแปลงสินทรัพย์
หน่วยนับ : ล้านบาท
ช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คำอธิบำย :
รำยได้ จำกกำรบริ หำรทรัพ ย์สิ น หมายถึง ทรัพย์ สิน ของมหาวิท ยาลัย ที่เ ป็น สัง หาริม ทรั พย์
อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในทรัพย์สินและความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย และมีแผนการแสวงหารายได้จากทรัพย์สิน
ที่มีอยู่ เช่น รายได้ที่มาจากแหล่งทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินรายได้จากการบริหารกองทุน
ทรัพย์สินทางกายภาพต่างๆ การให้เช่า และการลงทุนทางพาณิชย์ ซึ่งเป็นเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหาร
จัดการโดยสานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สนิ
ข้อมูลที่ต้องรำยงำน :
1. ข้อมูลจานวนเงินรายได้ที่ได้รับจากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
2. ข้อมูลจานวนเงินรายได้ที่ได้รับจากการบริหารสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
3. ข้อมูลจานวนเงินรายได้ที่ได้รับจากจากแหล่งทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย
Data Owner คือ สานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

ตัวชี้วัดที่ 7.9 จำนวนรำยได้จำกกำรบริจำค
หน่วยนับ : ล้านบาท
ช่วงเวลำกำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คำอธิบำย :
เงินบริจาค หมายถึง เงินซึ่งมีผู้มอบให้มหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ใช้จ่ายในกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยนั้น หรือเป็นเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่ งมีผู้มอบให้เพื่อหาดอกผลใช้จ่ายในกิจการของ
มหาวิทยาลัย โดยนับรำยได้จำกกำรบริจำคจำกนักศึกษำเก่ำ (รวมทั้งชมรม/สมำคมจำกส่วนงำน)
และบุคคลทั่วไปภำยนอก
ข้อมูลที่ต้องรำยงำน :
1. ระบุจานวนเงินบริจาคจากนักศึกษาเก่า
2. ระบุจานวนเงินอันเกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผมู้ อบให้มหาวิทยาลัย
3. ระบุจานวนเงินรายได้จากมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย
Data Owner คือ สานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 8.1 ผลประเมิ น ตามเกณฑ์ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ ด าเนิ น การที่ เ ป็ น เลิ ศ
(EdPEx200)
หน่วยนับ : คะแนน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา
คาอธิบาย :
ก. ระดับมหาวิทยาลัย
1. ผ่านการประเมิน EdPEx200 โดยได้ค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 275 คะแนน ในปีการศึกษา 2560
2. ผ่านการประเมิน EdPEx300 โดยได้ค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 350 คะแนน ในปีการศึกษา 2563
ข. ระดับส่วนงาน
เพื่อผลัก ดั นให้ส่ว นงานนาเกณฑ์คุณภาพการศึก ษา เพื่อการดาเนินการที่เ ป็นเลิศไปใช้ใ นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. ทุกส่วนงานวิชาการด้านการเรียนการสอนเสนอเข้ารับการประเมิน EdPEx200 โดยทุกปีจะต้อง
มีสว่ นงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ผ่านการประเมิน EdPEx200
2. ส่วนงานที่ผ่านการประเมิน EdPEx200 แล้วจะต้องผ่านการประเมิน EdPEx300 ในรอบ 3 ปี
ถัดไป
3. ส่วนงานที่ผ่านการประเมิน EdPEx300 แล้วจะต้องผ่านการประเมิน EdPEx600 ในรอบ 3 ปี
ถัดไป
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 และผลการประเมิน EdPEx จาก สกอ.
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ สานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Data Owner คือ คณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน/ สานัก/ ศูนย์

ตัวชี้วัดที่ 8.2 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ต่องบประมาณทั้งหมดของส่วน
งาน
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย
งบยุทธศาสตร์ต่องบประมาณทั้งหมด หมายถึงจานวนงบประมาณที่มหาวิทยาลัย และส่วน
งาน จัดสรรเป็นงบยุทธศาสตร์เปรียบเทียบกับงบประมาณที่จัดสรรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย / ของส่วนงาน
ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้เห็นว่ามหาวิทยาลัย / ส่วน
งาน ได้จัด สรรงบประมาณอย่ างเพีย งพอในการขับ เคลื่อนยุ ท ธศาสตร์ตามแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 12
ของมหาวิทยาลัย
งบยุทธศาสตร์ครอบคลุม ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก : ล้านนาสร้างสรรค์
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ตามพั นธกิจ : ผลิตบั ณฑิตที่ มีคุณธรรม คุณภาพและมีทัก ษะการเป็ น
พลเมืองโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามพันธกิจ : วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตามพันธกิจ : บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : แสวงหารายได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลค่าใช้จา่ ยงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์
2. ข้อมูลจานวนงบประมาณทั้งหมดของส่วนงาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ กองแผนงาน
Data Owner คือ คณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน/ สานัก/ ศูนย์

ตัวชี้วัดที่ 8.3 สัมฤทธิผลของการปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยนับ : ระดับคะแนน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบายตัวชี้วัด :
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ การพัฒนาระบบสรรหาบุคลากร
ที่สอดคล้องกั บสภาวะปัจจุบัน สามารถแข่งขันได้ การสร้างสภาพแวดล้อม ของการบริหารงานบุคคล
ในการท างานที่ เ หมาะสมให้ กั บ บุ ค ลากร ได้ แ ก่ สวั ส ดิ ก าร ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ค่ า ตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ จะช่วยให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น ตลอดจนการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน เป็นการสร้างความผูกพัน ให้กับบุคลากร โดยมีความสอดคล้องกับพันธกิจ กลยุทธ์ด้านการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการวัดผล จาแนกเป็น 3 ระบบงาน ดังนี้ การวางแผนกล
ยุทธ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล(HRS) การบริหารทรัพยากรบุคคล(HRM) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(HRD)
แนวทางการดาเนินงาน :
ขั้นตอนที่ 1. มีการสารวจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรค์
ผลงานที่โดดเด่น
ขั้นตอนที่ 2 มีการจัดทา แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนที่ 3 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารงานบุคคล ได้แก่
การบันทึก ข้อมูลผู้ได้รับรางวัล ในระดับต่าง ๆ การบันทึกข้ อมูลการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรตามสมรรถนะ
ขั้นตอนที่ 4 มีการถ่ายทอด กระบวนการ วิธีการ การสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานให้ทุก
ส่วนงานได้รับทราบและบริหารส่วนงานไปในทิศทางเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 5 มีการดาเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนที่ 6 มีระดับการประเมินผลตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

เกณฑ์การประเมินผลตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล :
หัวข้อ
1. อัตราว่างใหม่สายวิชาการ รอบรรจุ (HRS)
2. อัตราที่เปิดรับสมัครและส่วนงานขอยกเว้นคุณสมบัติ (HRM1)
3. ระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ในระดับดีมาก (HRM2)
4. จานวนบุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึน้ (HRM3)
5. จานวนบุคลากรได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ
6. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
7. จานวนบุคลากรที่ได้รับจัดสรรทุน
8. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะที่เหมาะสม (IDP)

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

ลาดับ
1
2
3
4
5

คะแนน
1
2
3
4
5

ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย

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

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. อัตราว่างใหม่ รอบรรจุ (HRS)
2. อัตราที่เปิดรับสมัครและส่วนงานขอยกเว้นคุณสมบัติ (HRM1)
3. ระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ในระดับดีมาก (HRM2)
4. จานวนบุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึน้ (HRM3)
5. จานวนบุคลากรได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ
6. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
7. จานวนบุคลากรที่ได้รับจัดสรรทุน
8. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะที่เหมาะสม (IDP)
โดยข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว กองบริ ห ารงานบุ ค คลจะสรุ ป จากระบบสารสนเทศบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU-HR ซึ่งผูบ้ ริหารส่วนงานจะเป็นผู้รับรองข้อมูล
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ กองบริหารงานบุคคล
Data Owner คือ คณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน/ สานัก/ ศูนย์

ตัวชี้วัดที่ 8.4 ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ รับ ทราบถึ ง ความผูก พั น ต่อ องค์ ก ร ความจงรั ก ภัก ดี ที่ จะคงอยู่ ความ
ภาคภูมิใจ และเป็น ส่วนหนึ่งในมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท เพื่อ ความก้าวหน้าและผลประโยชน์
ของมหาวิทยาลัย เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้สร้างเสริมให้บุคลากรมีความรักความผูกพันต่อองค์กรต่อไป
แนวทางการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1. มีการสารวจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพัน
ต่อองค์กร
ขั้นตอนที่ 2 มีการจัดทา แผนดาเนินการเกี่ยวกับโครงการ Happy University
ขั้นตอนที่ 3 มีการถ่ายทอด กระบวนการ วิธีการ การสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานให้ทุก
ส่วนงานได้รับทราบและบริหารส่วนงานไปในทิศทางเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 4. มีการดาเนินการตามโครงการ Happy University มีก ารสารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี ่อองค์กร
ขั้นตอนที่ 5. มีคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ่ องค์กร อยู่ในระดับสูง
เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ
หัวข้อ

น้าหนัก (คะแนน)

1. ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มตี ่อองค์กรอยู่ในระดับสูง

50

2. ระดับความสุขของบุคลากรทีมตี ่อองค์กร

50

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ผลคะแนนความผูกพันของบุคลากรที่มตี ่องานที่ตนเองรับผิดชอบ
2. ผลคะแนนความผูกพันของบุคลากรที่มตี ่อองค์กร
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ กองบริหารงานบุคคล
Data Owner คือ คณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน/ สานัก/ ศูนย์

ตัวชี้วัดที่ 8.5 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงโครงสร้าง Digital Infrastructure
หน่วยนับ : ร้อยละ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
มหาวิ ท ยาลั ย มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ที่ ห ลั ก ของ
มหาวิทยาลัยและมีระบบเครือข่ายที่มีความพร้อมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการอยู่
อาศัยของบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างมีเสถียรภาพ โดยมีวิธีการคานวณเพื่อ
วัดระดับความสาเร็จตามเกณฑ์คะแนน ดังนี้
1. ความครอบคลุมของการให้บริการระบบเครือข่าย
ความครอบคลุม
=

พืน้ ที่บริการระบบเครือข่าย และ เครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัย
𝑥 100
พืน้ ที่ใช้สอย (คณะ ส่วนงาน หอพักนักศึกษา ที่พักอาศัยของบุคลากร ลานกิจกรรม สนามกีฬา)

2. เสถียรสภาพของการให้บริการระบบเครือข่าย
เสถียรภาพของการให้บริการระบบเครือข่าย
เวลาที่ระบบเครือข่ายให้บริการได้เป็นปกติ (Uptime)
(ไม่รวมระยะเวลาในการบารุงรักษาระบบ ตามแผน โดยมีการประกาศล่วงหน้า)
=
𝑥100
เวลาที่ให้บริการเครื่องแม่ขา่ ยใน 1 ปี

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ที่อยู่ในระดับมาก-มาก
ที่สุด
ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริการระบบเครือข่าย
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการระบบเครือข่ายที่ตอบแบบสารวจ ที่อยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด
=
𝑥 100
จานวนผูร้ ับบริการระบบเครือข่ายที่ตอบแบบสารวจ

เกณฑ์การประเมินระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
1. ความครอบคลุมของการให้บริการระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
ครอบคลุมพืน้ ที่ใช้งานเพื่อการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และ การอยู่
อาศัย ของมหาวิทยาลัย
2. เสถียรสภาพของการให้บริการระบบเครือข่าย
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ที่
อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด

น้าหนัก
40

30
30

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ความครอบคลุมของการให้บริการระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานเพื่อ
การเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และ การอยู่อาศัย ของมหาวิทยาลัย
2. ข้อมูลเสถียรสภาพของการให้บริการระบบเครือข่าย
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ที่อยู่ในระดับมาก-มาก
ที่สุด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Data Owner คือ คณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน/ สานัก/ ศูนย์

ตัวชี้วัดที่ 8.6 ระดับความสาเร็จในการ พัฒนาระบบ CMU-MIS เพื่อบริหารงานในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.6.1 ระดับคุณภาพข้อมูลระบบ CMU-MIS
หน่วยนับ : ระดับ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ระดับคุณภาพข้อมูล หมายถึง คุณภาพข้อมูลในระบบ CMU-MIS ซึ่งขึ้นอยู่กับความสาเร็จของการ
บูรณาการการบริหารจัดการข้ อมู ลระบบ CMU-MIS กั บกระบวนการท างานประจ า หมายถึง ส่ วนงานได้
ประยุกต์ใช้ระบบ CMU-MIS หรือระบบอื่นใดที่มหาวิทยาลัยกาหนดเป็นระบบหลักในการทางานที่เชื่อมโยงมายัง
ระบบ CMU-MIS เช่ น ระบบงานทะเบี ยน ระบบบัญชีการเงิ นและพั สดุ (FIS) เป็ นต้ น เป็นเครื่ องมือสาหรั บ
กระบวนการทางานประจา ตามพันธกิจและภารกิจของแต่ละส่วนงาน ซึ่งส่วนงานต้องแสดงผลการดาเนินการนา
ระบบ CMU-MIS สนับสนุนกระบวนงานประจา เพื่อลดระยะเวลา ลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน และ
ทาให้ข้อมูลในระบบ CMU-MIS มีความทันสมัย ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์อยู่เสมอ และมีความน่าเชื่อถือ สามารถ
ใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อการตัดสินใจในขั้นตอนต่างๆ ทั้งในระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัยได้ เช่น การ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้น/ระยะยาว การจัดทางบประมาณแผ่นดิน/งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย การ
จัดทาแผนอัตรากาลัง การจัดทารายงานประจาปี การติดตามและการประเมินผลต่างๆ การทาสารสนเทศเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อผู้บริหาร และการใช้เป็นข้อมูลรายงานให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และสานักงบประมาณได้ เป็นต้น นอกจากนีย้ ังสนับสนุนการก้าวเป็น Digital University ตามนโยบายมหาวิทยาลัย
รายการข้อมูล คือ จานวนข้อมูลที่จัดเก็บตามจานวนข้อมูลทั้งหมดที่มี เช่น ข้อมูลรายชื่ออาจารย์
ครบทุกคนจากทั้งมหาวิทยาลัย
ความสมบูรณ์ของข้อมูล คือ ในแต่ละรายการข้อมูลมีความสมบูรณ์ทุกส่วนที่ควรจัดเก็บและ
จาเป็น
ในการนี้ รายงานผลของส่วนงานสาหรับตัวชี้วัดนี้การใช้ระบบ CMU-MIS ขึ้นอยู่กับพันธกิจและภารกิจ
ของส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลต่างๆ ดังตารางดังนี้
(1) คณะ/วิทยาลัยศิลปะฯ

(2) บัณฑิตวิทยาลัย/
วิทยาลัยนานาชาติ
1. ด้านหลักสูตร
1. ด้านหลักสูตร
2. ด้านบุคลากร
2. ด้านบุคลากร
3. ด้านวิจัย
3. ด้านวิเทศสัมพันธ์ (หากมี)
4. ด้านวิเทศสัมพันธ์
4. ด้านอาคารสถานที่
5. ด้านอาคารสถานที่
5. ด้านกิจกรรมนักศึกษา
6. ด้านกิจกรรมนักศึกษา
(หากมี)
7. ด้านภาวะการมีงานทาของ 6. ด้านการวางแผน
บัณฑิต
8. ด้านการวางแผน

(3) สถาบันวิจัย
1. ด้านบุคลากร
2. ด้านวิจัย
3. ด้านวิเทศสัมพันธ์
4. ด้านอาคารสถานที่
5. ด้านการวางแผน

(4) สถาบัน/สานัก/ศูนย์
1. ด้านวิจัย (หากมี)
2. ด้านบุคลากร
3. ด้านวิเทศสัมพันธ์ (หากมี)
4. ด้านอาคารสถานที่
5. ด้านการวางแผน

พิจารณาจาก 2 ส่วน คือ
1. การนาระบบ CMU-MIS บูรณาการเข้ากับงานประจาของแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทาให้ข้อมูลใน
ระบบ CMU-MIS มีคุณภาพ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2. ผลการประเมินคุณภาพของข้อมูลในระบบ CMU-MIS ในเรื่องความถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วน และ
น่าเชื่อถือได้ของข้อมูลของหน่วยงานกลางที่ดูแลข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลในการตรวจสอบระยะเวลา
การประเมินให้เป็นไปตามหน่วยงานกลางที่ดูแลฐานข้อมูลเป็นผูก้ าหนด
หน่วยงานกลางดูแลข้อมูล ประเมินผลข้อมูลของส่วนงานนั้น ๆ ได้แก่
ระบบงาน

หน่วยงานกลางดูแลข้อมูล
1. บุคลากร
กองบริหารงานบุคคล
2. วิจัย
ศูนย์บริหารงานวิจัย
3. วิเทศสัมพันธ์
กองวิเทศสัมพันธ์
4. อาคารสถานที่
กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
5. กิจกรรมนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
6. หลักสูตรระดับปริญญาตรี และภาวะการมี สานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานทาของบัณฑิต
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
8. การวางแผน
กองแผนงาน
หากส่ ว นงานมี ปั ญ หาอุ ป สรรคในการด าเนิ น งานหรื อ มี ข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง
ฐานข้อมูลด้านต่างๆ ในระบบ CMU-MIS ให้มีความทันสมัย ครบถ้วน แม่นยา ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ส่วน
งานสามารถติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานกลางผู้ดูแลฐานข้อมูลได้โดยตรง หรือแสดงไว้ในส่วนของ
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการรายงานผลตัวชี้วัดได้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือกัน
พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง ระบบให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทั้ ง ระดั บ ส่ ว นงานและระดั บ
มหาวิทยาลัยมากที่สุด
ดังนั้น การประเมินผลการบูรณาการ CMU-MIS โดยการประเมินความถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วน
และมีความน่าเชื่อถือจากหน่วยงานกลาง คือ การดูแลฐานข้อมูลตามเกณฑ์และระบบการประเมิน

การคานวณคะแนน :
ระดับคะแนน
ผลการประเมินโดยหน่วยงานกลาง
1
ผลประเมินรับรองคุณภาพของข้อมูลของส่วนงานในฐานข้อมูล CMU-MIS อยู่ในระดับ 1
จากผูด้ ูแลฐานข้อมูลแต่ละฐาน
2
ผลประเมินรับรองคุณภาพของข้อมูลของส่วนงานในฐานข้อมูล CMU-MIS อยู่ในระดับ 2
จากผูด้ ูแลฐานข้อมูลแต่ละฐาน
3
ผลประเมินรับรองคุณภาพของข้อมูลของส่วนงานในฐานข้อมูล CMU-MIS อยู่ในระดับ 3
จากผูด้ ูแลฐานข้อมูลแต่ละฐาน
4
ผลประเมินรับรองคุณภาพของข้อมูลของส่วนงานในฐานข้อมูล CMU-MIS อยู่ในระดับ 4
จากผูด้ ูแลฐานข้อมูลแต่ละฐาน
5
ผลประเมินรับรองคุณภาพของข้อมูลของส่วนงานในฐานข้อมูล CMU-MIS อยู่ในระดับ 5
จากผูด้ ูแลฐานข้อมูลแต่ละฐาน
การกาหนดน้าหนักเพื่อคานวณคะแนนค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก เป็นดังนี้
ฐานข้อมูล
1. ด้านหลักสูตร
2. ด้านบุคลากร
3. ด้านวิจัย
4. ด้านวิเทศสัมพันธ์
5. ด้านอาคารสถานที่
6. ด้านกิจกรรมนักศึกษา
7. ด้านภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
8. ด้านการวางแผน

น้าหนัก (Wi)
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0

สูตรการคานวณ
ผลการประเมิน = ∑(WiPi)
∑Wi
Wi : น้าหนัก
Pi : คะแนนผลการประเมินในฐานข้อมูล i

อนึ่ง เกณฑ์คุณภาพข้อมูลแต่ละฐานที่หน่วยงานกลางใช้สาหรับประเมินข้อมูลแต่ละส่วนงาน ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ระดับการประเมินคุณภาพข้อมูล
จานวนข้อมูลไม่ครบรายการ และไม่สมบูรณ์
จานวนข้อมูลไม่ครบรายการ แต่ข้อมูลสมบูรณ์ทุกรายการที่อยู่ในระบบ
จานวนข้อมูลครบรายการ แต่ไม่สมบูรณ์ทุกรายการ
จานวนข้อมูลครบรายการ และสมบูรณ์ทุกรายการแต่ไม่ทันรอบการประเมิน
จานวนข้อมูลครบรายการ และสมบูรณ์ทุกรายการและทันเวลารอบการประเมิน

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. รายงานผลการประเมินการดาเนินงานของหน่วยงานกลางในการประเมินผลการดาเนินงานและ
ความถูกต้องของข้อมูลของแต่ละส่วนงาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย/สถาบันวิจัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์
Data Owner คือ หน่วยงานกลางดูแลข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.6.2 ระดับความสาเร็จในการ พัฒนาระบบ CMU-MIS เพื่อบริหารงานในภาพรวม
หน่วยนับ : ระดับ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ความส าเร็จของการบริหารจัดการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระบบ CMU-MIS ให้สามารถ
รองรับการตัดสินใจทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง หมายถึง ส่วนงานที่รับผิดชอบหลักหรือที่เป็นเจ้าของ
ฐานข้อมูลต่างๆ จะต้องมีแผนหรือกรอบแนวทางที่จะบริหารจัดการข้อมูลในระบบ CMU-MIS ให้มีคุณภาพ
ทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ปลอดภัย และเป็นความลับ โดยการขับเคลื่อนให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการบันทึกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลในระบบอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ รวมทั้งให้ส่วนงานเจ้าของ
ฐานร่วมมือกับสานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้
ตอบสนองหรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้บริการทั้งระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัยมาก
ที่สุด เพื่อจะให้ข้อมูลต่างๆ มีคุณภาพ ใช้ประโยชน์ในการรองรับการตัดสินใจทางการบริหารของผู้บริหาร
ทุกระดับได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การเป็น Digital University
ทั้งนี้ สารสนเทศที่ได้จากระบบฐานข้อมูลต่างๆ ผู้บริหารส่วนงาน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยสามารถใช้วิเคราะห์ ประเมินผลต่างๆ ได้ เช่น การจัดทางบประมาณแผ่นดิน/งบประมาณเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย การจัดทาแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย การจัดทาแผนอัตรากาลัง การจัดทารายงาน
ประจาปี การประกันคุณภาพ การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ การประเมินผลการจัดทาคารับรองฯ การ
ท าสารสนเทศเชิ ง บริ ห ารให้ ผู้ บ ริ ห าร และการใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล รายงานให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุด มศึกษา (สกอ.) และสานักงบประมาณได้ เป็นต้น มหาวิท ยาลัย จะตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ความ
ทั น สมั ย ครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง และน่ า เชื่ อ ถื อ ของฐานข้ อ มู ล ด้ า นต่ า งๆ ของส่ ว นงานในระบบ CMU-MIS
ประกอบการพิจารณาให้คะแนนเป็นสาคัญ โดยตัวชีว้ ัดนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 แบบตามหน่วยงาน ดังนี้
แบบที่ 1 : สาหรับใช้ประเมินผลหน่วยงานกลางที่เป็นผูร้ ับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการข้อมูล
ต่างๆ จานวน 11 ด้าน
ในการประเมินคุณภาพข้อมูลในระบบหน่วยงานกลาง ต้องดาเนินการออกแบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบเอง และออกแบบระบบการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลในระบบ CMU-MIS เอง
โดยต้องครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และเชื่อถือได้
ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบคุณภาพข้อมูลในระบบโดยต้องตรวจสอบเป็นรายส่วนงานและทุกรอบเวลา
ดังนี้ (ยกเว้น ข้อมูลนักศึกษา, การเงิน และนักศึกษาเก่า ที่ทาเฉพาะภาพรวม)

ข้อมูล
1. ด้านหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา)
2. ด้านหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี)
3. ด้านบุคลากร
4. ด้านวิจัย
5. ด้านวิเทศสัมพันธ์
6. ด้านกิจกรรมนักศึกษา
7. ด้านอาคารสถานที่
8. ด้านการวางแผน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

หน่วยงานกลาง
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กองบริหารงานบุคคล
ศูนย์บริหารงานวิจัย
กองวิเทศสัมพันธ์
กองพัฒนานักศึกษา
กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
กองแผนงาน

รอบเวลาการตรวจสอบ
รายภาคการศึกษา
รายภาคการศึกษา
รายเดือน
รายเดือน
รายไตรมาศ
รายเดือน
รายภาคการศึกษา
รายเดือน

การบริหารระบบฐานข้อมูลในระบบ CMU-MIS
ส่วนงานที่มีผลการประเมินตามตัวชีว้ ัดที่ 6.4.1 ได้คะแนนระดับ 4 ขึน้ ไป ต่ากว่า
ร้อยละ 60
ส่วนงานที่มีผลการประเมินตามตัวชีว้ ัดที่ 6.4.1 ได้คะแนนระดับ 4 ขึน้ ไป ร้อยละ
60 – 69
ส่วนงานที่มีผลการประเมินตามตัวชีว้ ัดที่ 6.4.1 ได้คะแนนระดับ 4 ขึน้ ไป ร้อยละ
70 – 79
ส่วนงานที่มีผลการประเมินตามตัวชีว้ ัดที่ 6.4.1 ได้คะแนนระดับ 4 ขึน้ ไป ร้อยละ
80-89
ส่วนงานที่มีผลการประเมินตามตัวชีว้ ัดที่ 6.4.1 ได้คะแนนระดับ 4 ขึน้ ไป ร้อยละ
90-100

แบบที่ 2 : ใช้ประเมินผล สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะเป็นส่วนงานหลักในการพัฒนา
และปรับปรุงระบบของฐานข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
 กรณี ป ระเมิ น ผลด้ า นการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบของส านั ก บริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มีการคานวณคะแนน ดังนี้
การบริหารระบบฐานข้อมูลในระบบ CMU-MIS (100%)
ระดับ
คะแน
การดาเนินงานโดยหน่วยงานกลาง
การดาเนินงานโดยสานักบริการเทคโนโลยี
(ถ่วงน้าหนักร้อยละ 70)
น
สารสนเทศ (ถ่วงน้าหนักร้อยละ 30)
มีผลคะแนนการประเมินจากหน่วยงานกลาง ไม่มีแผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Plan
1
ที่ดูแลฐานข้อมูลเกี่ ยวกับ ผลการดาเนินงาน : BCP ระบบ CMU-MIS
ต่อ CMU-MIS ของปีก่อนหน้า
มีการดาเนินงานตามระดับ 1 และได้นาผลการ มี แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม ต่ อ เ นื่ อ ง Business
2
ประเมินดาเนินการปรับปรุง/พัฒนาระบบ CMU- Continuity Plan : BCP ระบบ CMU-MIS
MIS
มีการดาเนินงานตามระดับ 1, 2 และมีผลการ มี แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม ต่ อ เ นื่ อ ง Business
3
สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการใช้ Continuity Plan : BCP ระบบ CMU-MIS และมี
ระบบ CMU-MIS ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
ผลการทดสอบ BCP
มีการดาเนินงานตามระดับ 1, 2, 3 และมีการ มีการดาเนินงานตามระดับ 1 - 3 และนาผลการ
4
นาผลการสารวจความพึงพอใช้มาพัฒนาระบบ ประเมิน BCP มาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขเพื่อความ
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
มั่นใจ
มี ก ารด าเนิ นงานตามระดั บ 1-4 และ มี ผล มีการนาผลการดาเนินงานตามระดับ 1 - 4 และ
คะแนนการประเมิ น จากส่ ว นงานเจ้ า ของ ทดสอบ BCP รอบ 2 พร้อมผลการประเมิน
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานต่อ CMUMIS ในสิน้ ปีอยู่ในระดับ 4 ขึน้ ไป
หมายเหตุ : สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริการเอง
โดยระดับความพึงพอใจเป็น Rating Scale 1 - 5
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูล/หลักฐานการดาเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ตามเกณฑ์การให้คะแนน
5

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ หน่วยงานกลาง/สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Data Owner คือ หน่วยงานกลาง/สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.6.3 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Business Intelligence : BI)
หน่วยนับ : ระดับ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คาอธิบาย :
Business Intelligence : BI คือ เทคโนโลยีสาหรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึง
ข้อมูล รวมถึงการดู ในหลากหลายมุมมอง (Multidimensional Model) ของแต่หน่วยงาน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานใน
องค์ กรท าการตั ดสิ นใจได้ ดี ยิ่ งขึ้ น BI Application จะรวบรวมการท างานของระบบสนั บสนุ นการตั ดสิ นใจ
แบบสอบถามและสร้างรายงานเพื่อการวิเคราะห์
Business Intelligence คือ ซอฟต์แ วร์ (Software) ที่น าข้ อมู ลที่ มีอ ยู่เ พื่อ จัด ท ารายงานในรูป แบบ
ต่างๆ โดยทาหน้าที่ในการดึงข้อมูลจาก Database โดยตรงแล้วนาเสนอในรูปแบบของ Report ชนิดต่างๆที่
เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน การวิเคราะห์ข้อมูลจะอยู่ใน
รูปแบบหลายมิติ (Multidimensional Model) ซึ่งจะทาให้สามารถดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill-down) ได้
เนื่องจากแนวโน้มระบบ BI ปัจจุบันได้มีแนวโน้มในการขยายตัวเพื่อการใช้งานในการตัดสินใจระดับต่าง
ๆ ดังนี้
1. ทุกคนสามารถใช้งาน BI ได้
จากเดิมที่ระบบ BI เคยเป็นงานของ Data Expert ซึ่งมาจากสาย IT หรือนักวิเคราะห์ ปัจจุบันแนวโน้ม
ความต้องการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจต่างก็ต้องใช้งาน BI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในแง่มุมของตัวเองกันแล้ว
ซึ่งระบบ BI ควรจะเข้าถึงได้อย่างง่ายดายผ่าน Web Browser และเปิดให้ผู้ใช้งานระดับตัดสินใจทาการค้นหาผล
การวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ เพื่อนามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้
2. BI ควรสร้าง Analytics ที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้เ กิด การใช้งานอย่างกว้างขวางผู้ใช้งานในองค์กรส่วนใหญ่ควรสามารถท าการวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตัวเองผ่านระบบ Self Service ตั้งแต่การนาเข้าข้อมูล, การจาแนกประเภทข้อมูล, การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล
3. BI ควรเป็นระบบ Real-time Analytics
ระบบ BI ควรสามารถใช้ งานได้ ใ นแบบ Interactive ได้ โ ดยผู้ ใ ช้ งานระดั บ ตั ดสิ นใจสามารถเลื อก
ปรับเปลี่ยนค่าต่างๆ และข้อมูลมีการอัพเดตได้ในแบบทันที ทาให้ผู้ใช้งานสามารถเฝ้าตรวจสอบข้อมูลอัพเดต
ล่าสุดได้อยู่เสมอ

4. BI ควรมีการประมวลผลข้อมูลจากแหล่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
จากทิศทางของระบบข้อมูลจะเป็น Big Data ที่ทาให้การวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งใหม่ๆ ที่เพิ่มเติมเข้า
มาในระบบทุ กวั นกลายเป็ นเรื่ องธรรมดา ระบบ BI จึ งควรต้ องรองรั บการน าเข้ าข้ อมู ลเพิ่ มเติ มอยู่ เสมอ
ตลอดเวลาได้ด้วยเช่นกัน
5. Mobile BI : ควรเป็นระบบ BI ที่ใช้ได้บนอุปกรณ์พกพาอย่าง Smartphone และ Tablet ได้
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
มีแผนการพัฒนาระบบ BI ที่ครอบคลุมแนวโน้ม BI ทั้ง 5 ข้อ
2
มีการนาเข้าข้อมูลสู่ระบบ BI เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างน้อยครบในด้านนักศึกษา
งบประมาณ บัญชี/การเงิน บุคลากร หลักสูตร และงานวิจัย
3
ผูใ้ ช้งานระดับตัดสินใจทุกคนสามารถใช้งานระบบ BI ได้ตามสิทธิและหน้าที่
4
ผูใ้ ช้งานทุกคนตามระดับ 3 สามารถใช้งานผ่านระบบ Mobile และเป็น Realtime
5
ผูใ้ ช้งานทุกคนตามระดับ 3 สามารถสร้าง Analytics ได้ดว้ ยตนเอง
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลตามเกณฑ์การให้คะแนน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ มหาวิทยาลัย
Data Owner คือ สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดที่ 8.7 ระดับความสาเร็จในการจัดการความรู้ในส่วนงาน (KM)
หน่วยนับ : ระดับ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
กระบวนการในการจัดการความรู้ การรวบรวมและจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย
การจั ด เก็ บ และการแบ่ ง ปั น ความรู้ การถ่ า ยทอดความรู้ การจั ด หาเครื่ อ งมื อ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือ สร้างกลไกการนาเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป็นส่วนหนึ่งของงานประจาขององค์กรโดยสามารถนาเอาผลของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เพื่อนาไปใช้ในการ
ดาเนินงาน การแก้ปัญหา การสร้างเป็นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้เกิดเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ
และนาเอาความรู้หรือประสบการณ์ใหม่กลับมาเป็นความรู้หมุนเวียนต่อไปในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
ความสาเร็จ
1.
มีการระบุความรู้ภายในองค์กร การกาหนดกระบวนการและวิธีการรวบรวมความรู้ การ
จัดเก็บและการถ่ายทอดความรู้ มีการคัดเลือกเครื่องมือที่จะใช้ มีการศึกษาถึงความรู้
ต่างๆที่มอี ยู่ในองค์กร รูปแบบของข้อมูลที่จัดเก็บ กาหนดผูร้ ับผิดชอบ กาหนดเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ มีการดาเนินงานในการสร้างและแสวงหาความรู้ โดยมีแนวทาง
ในการรวบรวมและแสวงหาความรูท้ ี่มอี ยู่ทั้งในรูปของเอกสาร กิจกรรม รวมถึงความรูท้ ี่
มีอยู่ในตัวบุคคล
2.
มีการจัดวางโครงสร้างของความรู้ การกาหนดผู้รับผิดชอบ และบทบาทหน้าที่ มีกลไก
การจัดเก็บและรวบรวมความรูอ้ ย่างเป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อ
เตรียมพร้อมสาหรับการเก็บความรูอ้ ย่างเป็นระบบเพื่อการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้องในอนาคต
3.
มีกระบวนการในการเข้าถึงแหล่งความรูท้ ี่ได้ออกแบบและจัดเก็บภายในหน่วยงาน
ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลความรูท้ ี่ตอ้ งการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการ
ประมวลและกลั่นกรองความรูเ้ พื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น การปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน และปรับปรุงเนือ้ หาให้สมบูรณ์และเหมาะสม
4.
มีการกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูโ้ ดยอาศัยฐานความรูท้ ี่จัดเก็บและเครื่องมือหรือ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจอยู่ในรูปของเอกสาร
ระบบสารสนเทศ โดยมีกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานขององค์กร

5.

มีการนาเอาผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินงาน การแก้ปัญหา
การสร้างเป็นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้เกิดเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ และ
นาเอาความรู้หรือประสบการณ์ใหม่กลับมาเป็นความรู้หมุนเวียนต่อไปในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนงาน
1.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในส่วนงาน
1.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรูใ้ นส่วนงาน
2. ความสาเร็จในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. จานวนนวัตกรรมที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในส่วนงาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner คือ กองบริหารงานบุคคล
Data Owner คือ คณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน/ สานัก/ ศูนย์

ตัวชี้วัดที่ 8.8 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักศึกษาและบุคลากรภายในส่วน
งาน
หน่วยนับ : ระดับ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในภาพลักษณ์ของส่วนงาน ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของส่วนงานและสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แนวทางการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตัง้ คณะทางานด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุกระดับส่วนงาน
ขั้นตอนที่ 2 มีการประเมินการรับรู้ภารกิจของส่วนงานที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
“มหาวิทยาลัย เชีย งใหม่ : มหาวิทยาลั ย แห่งความเป็ นเลิศ (CMU: University of
Excellence)”
ขั้นตอนที่ 3 การจัดทาแผนการสื่อสารภาพลักษณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ของส่วนงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 กาหนดแผนและแนวทางการดาเนินงานการสื่อสารภาพลักษณ์ของส่วนงาน
3.2 การดาเนินงานผลิตสื่อและใช้ช่องทางการสื่อสาร เพื่อสื่อสารภาพลัก ษณ์ไ ปยั ง
กลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียของส่วนงาน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานการรับรู้ภาพลักษณ์ในกลุ่มเป้าหมายหลักและ
กลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียของส่วนงาน โดยใช้แบบประเมินจากที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เป้าหมายการดาเนินงาน :
ลาดับ
เป้าหมาย
1 ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินงานขั้นตอนที่ 1 - 2
2 ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินงานขั้นตอนที่ 3 – 4
3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และพนักงานปฏิบัติงาน)
รับรู้ภาพลักษณ์ของส่วนงานอย่างถูกต้อง ร้อยละ 80
4 กลุ่มเป้าหมายภายนอก (นักเรียน ผูป้ กครอง และประชาชนทั่วไป) และผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียรับรู้ภาพลักษณ์ของส่วนงานอย่างถูกต้อง ร้อยละ 60
5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินงานตามแผนการสื่อสารภาพลักษณ์ได้บรรลุผล ร้อย
ละ 80 (ตามจานวนโครงการตามแผนงานทั้งหมด)

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. รายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะทางานด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุกระดับส่วนงานและ
ผลการดาเนินงาน
2. ผลการประเมินการรับรู้ภารกิจของส่วนงานที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3. แผนการดาเนินงานของส่วนงานด้านการสื่อสารภาพลักษณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลักและ
กลุ่มผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียของส่วนงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
4. ผลการดาเนินงานตามแผนฯ
5. ผลการประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ส่วนงานของกลุ่มเป้าหมายหลัก (นักศึกษา บุคลากร)
จากการประเมิน โดยใช้แบบประเมินจากที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6. ผลการประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ส่วนงานของกลุ่มเป้าหมายภายนอกและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสีย (นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป) โดยใช้แบบประเมินจากที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
KPI Owner คือ คณะการสื่อสารมวลชน, งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง (งานสื่อสารองค์กร),
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Data Owner คือ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผ่านเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน
ต่างๆ)

ตัวชี้วัดที่ 8.9 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของบุคลากรและนักศึกษาภายในส่วนงาน
หน่วยนับ : ระดับ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของบุคลากรและนักศึกษาภายในส่วนงาน เป็นการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรและนักศึกษาภายในส่วนงานข้อมูลข่าวสารที่สาคัญ เพื่อนาไปปรับปรุงระบบการสื่อสารไปยัง
บุคลากรและนักศึกษาภายในส่วนงานให้ได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และชัดเจน รวมทั้งเกิดความพึงพอใจ
ต่อการบริการของมหาวิทยาลัย
แนวทางการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตัง้ คณะทางานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกของส่วนงาน
- เอกสารแต่งตัง้ คณะทางานฯ
- หนังสือเชิญประชุม
- รายงานการประชุม
ขั้นตอนที่ 2 มีการกาหนดแผนการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสาร
ขั้นตอนที่ 3 มีการสร้างช่องทางการสื่อสารกับบุคลากร และนักศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 4 มีการใช้ระบบการสื่อสารที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ขั้นตอนที่ 5 มี ก ารประเมิน ผลสั มฤทธิ์ด้า นความพึงพอใจและระดับ การรับ รู้ของบุคลากรและ
นักศึกษา โดยใช้แบบประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ลาดับ
รายการเกณฑ์การให้คะแนน
1
ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินงานขั้นตอนที่ 1 - 2
2
ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินงานขั้นตอนที่ 3 – 4
3
ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินงานขั้นตอนที่ 5 และ ความพึงพอใจในช่องทางการรับรู้
ข่าวสารของบุคลากรและนักศึกษาภายในส่วนงาน และระดับการรับรู้ข่าวสารของส่วนงานของ
บุคลากรและนักศึกษาในเรื่องสาคัญอยู่ในระดับดีมาก น้อยกว่าร้อยละ 80
4
ความพึงพอใจในช่องทางการรับ รู้ข่าวสารของบุคลากรและนักศึก ษาภายในส่วนงาน และ
ระดับการรับรู้ข่าวสารของส่วนงานให้กับบุคลากรและนักศึกษาในเรื่องสาคัญ อยู่ในระดับดี
มากกว่าร้อยละ 80
5
ความพึงพอใจในช่องทางการรับ รู้ข่าวสารของบุคลากรและนักศึก ษาภายในส่วนงาน และ
ระดับการรับรู้ข่าวสารของส่วนงาน ให้กับ บุคลากรและนักศึกษาในเรื่องสาคัญ อยู่ในระดับ
ดีมาก มากกว่าร้อยละ 90

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. รายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะทางานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกของส่วนงาน
2. แผนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารของส่วนงาน
3. ผลการดาเนินงานตามแผนฯ
4. ความพึงพอใจในช่องทางการรับรู้ขา่ วสารของบุคลากรและนักศึกษาภายในส่วนงาน
5. ระดับการรับรู้ขา่ วสารของส่วนงานของบุคลากร และนักศึกษาในเรื่องสาคัญ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
KPI Owner คือ คณะการสื่อสารมวลชน, งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง, สานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Data Owner คือ คณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน/ สานัก/ ศูนย์

ตัวชี้วัดที่ 8.10 การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
หน่วยนับ : ระดับคะแนน
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
การประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส่วนงานที่ครอบคลุมทุกมิติ
ทั้งในระดับบริหารงานของผู้บริหารส่วนงาน, ระดับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ , ขั้นตอนและกระบวนการ
ดาเนินงานของส่วนงาน, วัฒนธรรมขององค์กร รวมไปถึงผลจากการดาเนินงานของส่วนงานต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยการวัดผล จาแนกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการให้และเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลการดาเนินงานตามภารกิจของส่วนงานที่ดาเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็น การดาเนินงานที่มีความเสี่ยงในการทุจริต
มากกว่าการดาเนินงานด้านอื่นๆ รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการดาเนินงานด้านต่างๆ มีสว่ นร่วมในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนได้
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส่วนงานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่ตามพันธกิจ และยึดหลักการกระจาย
ผลประโยชน์ที่ถู กต้อง ชอบธรรม และเสมอภาค มีเจตจานงที่แน่วแน่ในการบริหารหน่วยงาน ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อน
หน่วยงาน จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
3. ดั ช นี ค วามปลอดจากการทุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ ง าน (Corruption – Free Index) ประเมิ น
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ หรือผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผูบ้ ริหารที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
ทัศนคติในการปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติประจาหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน ที่ไม่ยอมรับพฤติกรรมการ
ทุจริตต่างๆ ในหน่วยงาน จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction)
รวมไปถึ งกระบวนการของหน่ วยงานที่ จะต้ องปลู กฝั งและสร้ างให้ เกิ ดวั ฒนธรรมทางความคิ ดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และกระบวนการของหน่วยงานที่มีการกาหนดแผนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
5. ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการ
ของหน่วยงานและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความสาคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
จะต้องกาหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานนั้น
อย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ รวมถึงจะต้องให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งถือ
เป็นลักษณะคุณธรรมที่หน่วยงานจะต้องพึงปฏิบัติต่อผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียของหน่วยงาน

เกณฑ์ในการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส่วนงาน
ดัชนี
1. ความโปร่งใส

คะแนน
20

2. ความพร้อมรับผิด

10

3. ความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัตงิ าน

20

4. วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร

20

5.คุณธรรมการทางาน
ในหน่วยงาน

20

6. การสื่อสาร

10

ตัวชี้วัด
1.1 ส่วนงานดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเปิดเผยข้อมูลแต่ละ
โครงการให้สาธารณะรับทราบตาม 5 ขั้นตอน ดังนี้
(1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานกาหนด
(2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผล
การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
(3) มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคานวณราคากลางแต่ละโครงการ
(4) มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้าง
แต่ละโครงการ
(5) มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุ
วิธีการจั ดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจั ดซื้อ จัดจ้าง
1.2 มีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ (จานวนเรื่องที่ได้รับการ
ร้องเรียน และได้ดาเนินการอย่างมีระบบ)
การแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารส่วนงาน ต่อบุคลากร
ของส่วนงาน
3.1 มีนโยบาย/ โครงการ/ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้ส่วนงานมี
ความปลอดทุ จ ริ ต ในการปฏิบั ติง าน เช่น การรณรงค์ หรือ การฝึ ก อบรม
บุคลากรเพื่อป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่
3.2 การประเมินส่วนงานจากการสอบถามผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย
4.1 การสร้ า งวั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต ในหน่ ว ยงาน โดยมี น โยบาย/ โครงการ/
กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสุจริต
4.2 ส่วนงานมีนโยบาย หรือการปรับปรุงขั้นตอน หรือแนวทางการปฏิบัตงิ าน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงาน
ส่วนงานมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการทางาน รวมถึงความเป็น
ธรรมในการบริ ห ารงาน การให้ บ ริ ก ารแก่ นั ก ศึ ก ษา และผู้ ม ารั บ บริ ก าร
เช่น การมีผังขั้นตอนการให้บริการ, การให้บริการตามลาดับก่อนหลัง
ส่ ว นงานมี วิ ธี ส่ื อ สารนโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น การด้ า นองค์ ก ร
คุณธรรมและความโปร่งใส เป็นที่ตระหนักรูท้ ั่วทั้งองค์กร

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. รายงานผลการดาเนินงานและหลักฐานในแต่ละดัชนี
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
KPI Owner คือ กองแผนงาน
Data Owner คือ คณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน/ สานัก/ ศูนย์

ตัวชี้วัดที่ 8.11 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลง
ต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยนับ : ระดับ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
คาอธิบาย :
ความสาเร็จของการพัฒนาตามแนวทางการบริหาร พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายของ
ตัว ชี้วั ด ตามแนวทางการบริหารที่ ผู้บ ริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ โดยส่วนงาน
สามารถคัดเลือกตัวชี้วัดที่มีความสาคัญ หรือไม่ปรากฏในตัวเลือกตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ มาจัดทาคารับรอง
การปฏิบัติงาน
ทั้ง นี้ ขอให้ ส่ว นงานก าหนดรายละเอีย ดเกณฑ์ ก ารให้ค ะแนนในแต่ ละระดั บ /ข้อ ของตั วชี้ วัด ให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มเติมด้วย โดยเป้าหมายต้องสอดคล้องกับแนวทางการบริหารที่ผบู้ ริหารส่วนงาน
แถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไว้
ส าหรั บ การประเมิ น ผล “ตั ว ชี้ วั ด ตามแนวทางการบริ ห ารที่ ผู้ บ ริ ห ารส่ ว นงานแถลงต่ อ สภา
มหาวิท ยาลั ย เชีย งใหม่ ” มหาวิท ยาลั ย จะประเมินผลตัวชี้วัด โดยให้ส่วนงานสรุป ผลการดาเนินงานใน
ภาพรวมที่ได้ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงและรายละเอียดของการประเมินผลให้มหาวิทยาลัย
ด้วย
กรณีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (ระดับ/ข้อ) ให้ส่วนงานกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ/ข้อ
ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
กาหนดเกณฑ์การดาเนินงานในระดับ/ข้อที่ 1
2
กาหนดเกณฑ์การดาเนินงานในระดับ/ข้อที่ 2
3
กาหนดเกณฑ์การดาเนินงานในระดับ/ข้อที่ 3
4
กาหนดเกณฑ์การดาเนินงานในระดับ/ข้อที่ 4
5
กาหนดเกณฑ์การดาเนินงานในระดับ/ข้อที่ 5
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานของส่วนงาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
KPI Owner คือ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Data Owner คือ คณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน/ สานัก/ ศูนย์

