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4.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที�มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ปีหลังสําเร็จการศึกษา ร้อยละ 0 80 80 80 80

4.6 ร้อยละของนักศึกษาที�เข้าร่วมสหกิจศึกษา / WIL ร้อยละ 0 11.49 12.16 12.84 13.51

4.11 ร้อยละของกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที�มีกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 20 40 60 80 100

4.14 ร้อยละของนักศึกษาที�ได้รับการพัฒนาทักษะที�จําเป็นสําหรับการเป็น
พลเมืองโลกและประกอบอาชีพในอนาคต โดยผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ร้อยละ 100 100 100 100 100

ตัวชี�วัดที�ต้องรายงานในระบบ (Report Only)

ตัวชี�วัด หน่วยนับ

ยุทธศาสตร์ที� 1 : นวัตกรรมด้านสิ�งแวดล้อมและพลังงาน

คณะเกษตรศาสตร์
ตัวชี�วัดท้าทายและค่าเป้าหมายตามการเจรจา (Challenge)

ตัวชี�วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที� 4 :  ผลิตบัณฑิตที�มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก

1.4 จํานวนนวัตกรรมด้านสิ�งแวดล้อมและพลังงาน ผลงาน

1.5 จํานวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (incubatees) คน

1.6 จํานวนบทความตีพิมพ์ด้านสิ�งแวดล้อมและพลังงาน ในฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์และนักวิจัย ผลงาน

1.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อมที�เกิดจากนวัตกรรมด้านสิ�งแวดล้อมและพลังงาน บาท

1.2 รายได้ที�เพิ�มขึ�นหรือค่าใช้จ่ายที�ลดลงจากนวัตกรรมด้านสิ�งแวดล้อมและพลังงาน บาท

1.3 จํานวนธุรกิจเกิดใหม ่(Spin off / Start up) ธุรกิจ

1.9.1 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านระบบ NRMS บาท

1.9.2 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดินจากหน่วยงานภาครัฐอื�น บาท

1.9.3 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคอุตสาหกรรม (เอกชน) บาท

1.7 จํานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus ด้านสิ�งแวดล้อมและพลังงาน ผลงาน

1.8 จํานวนผลงานทางวิชาการที�ถูกนําไปใช้ประโยชน์จริง ผลงาน

1.9 จํานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก บาท

1.10.1 ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ บาท

1.10.2 ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม บาท

1.10.3 ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ บาท

1.9.4 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากต่างประเทศ บาท

1.9.5 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งอื�น  ๆ(ทุนส่วนตัว) บาท

1.10 จํานวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา) บาท

1.14 จํานวนโครงการ/กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย ์และบุคลากรในการอนุรักษ์หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงานอย่างมีจิตสํานึก โครงการ/กิจกรรม

1.10.4 ทุนสนับสนุนจากแหล่งอื�นๆ บาท

1.12 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที�ผ่านมา ร้อยละ

1.12.1 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า บาท



ตัวชี�วัดที�ต้องรายงานในระบบ (Report Only)

ตัวชี�วัด หน่วยนับ

1.15 ร้อยละของความสําเร็จของการคัดแยกขยะภายในส่วนงาน ร้อยละ

1.16 โครงการเพิ�มพื�นที�สีเขียวภายในส่วนงาน โครงการ

2.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อมที�เกิดจากนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ บาท

2.2 รายได้ที�เพิ�มขึ�นหรือค่าใช้จ่ายที�ลดลงจากนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ บาท

2.3 จํานวนธุรกิจเกิดใหม ่(Spin off / Start up) ธุรกิจ

1.16.1 จํานวนพื�นที�สีเขียวที�เพิ�มขึ�นของส่วนงาน ร้อยละ

1.17 ปริมาณไขมันที�ปล่อยออกจากส่วนงาน มิลลิกรัมต่อลิตร

ยุทธศาสตร์ที� 2 : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ

2.7 จํานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ผลงาน

2.8 จํานวนผลงานทางวิชาการที�ถูกนําไปใช้ประโยชน์จริง ผลงาน

2.9 จํานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก บาท

2.4 จํานวนนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ผลงาน/ชิ�นงาน

2.5 จํานวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (incubatees) คน

2.6 จํานวนบทความตีพิมพ์ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ในฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์และนักวิจัย ผลงาน

2.9.4 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากต่างประเทศ บาท

2.9.5 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งอื�น  ๆ(ทุนส่วนตัว) บาท

2.10 จํานวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  (นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา) บาท

2.9.1 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านระบบ NRMS บาท

2.9.2 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดินจากหน่วยงานภาครัฐอื�น บาท

2.9.3 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคอุตสาหกรรม (เอกชน) บาท

2.10.4 ทุนสนับสนุนจากแหล่งอื�นๆ บาท

2.11 สาขาวิชาด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สุงอายุได้รับการจัดอันดับ World QS Ranking by Subject ที�ดีขึ�น สาขาวิชา

2.12 การมีส่วนร่วมในการจัดทําฐานข้อมูลด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ประเด็น/ หัวข้อที�เข้า
มามีส่วนร่วม

2.10.1 ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ บาท

2.10.2 ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม บาท

2.10.3 ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ บาท

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

2.17 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที�เกี�ยวข้องกับ Healthy University โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที� 3 : ล้านนาสร้างสรรค์

2.13 จํานวนผู้ใช้ฐานข้อมูลและคลังความรู้ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ คน

2.14 จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที�นําไปขับเคลื�อนการแก้ปัญหาด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ โครงการ/กิจกรรม

2.15 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยทางด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ โครงการ/กิจกรรม

3.4 จํานวนนวัตกรรมด้านล้านนาสร้างสรรค์ ชิ�นงาน

3.5 จํานวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (incubatees) คน

3.6 จํานวนผลงานทางวิชาการที�ถูกนําไปใช้ประโยชน์จริง ผลงาน

3.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อมที�เกิดจากการนํานวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านล้านนาไปใช้ประโยชน์ บาท

3.2 รายได้ที�เพิ�มขึ�นจากการนํานวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านล้านนาไปใช้ประโยชน์ บาท

3.3 จํานวนธุรกิจเกิดใหม ่(Spin off / Start up) ธุรกิจ



ตัวชี�วัดที�ต้องรายงานในระบบ (Report Only)

ตัวชี�วัด หน่วยนับ

3.7.3 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคอุตสาหกรรม (เอกชน) บาท

3.7.4 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากต่างประเทศ บาท

3.7.5 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งอื�น  ๆ(ทุนส่วนตัว) บาท

3.7 จํานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก บาท

3.7.1 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านระบบ NRMS บาท

3.7.2 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดินจากหน่วยงานภาครัฐอื�น บาท

3.8.3 ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ บาท

3.8.4 ทุนสนับสนุนจากแหล่งอื�นๆ บาท

3.9 การมีส่วนร่วมในการจัดทําสารบบด้านล้านนา (CMU Lanna Directory)
ประเด็น/ หัวข้อที�เข้า

มามีส่วนร่วม

3.8 จํานวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  (นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา) บาท

3.8.1 ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ บาท

3.8.2 ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม บาท

4.1.1 ระดับปริญญาตรี ระดับ

4.1.2 ระดับปริญญาโท ระดับ

4.1.3 ระดับปริญญาเอก ระดับ

3.13 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที�ดําเนินการเพื�อสร้างสภาพแวดล้อมด้านล้านนาสร้างสรรค์ โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที� 4 :  ผลิตบัณฑิตที�มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก

4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก (ภายหลังการทํางาน 1 ป)ี ระดับ

4.3.3 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา) คน

4.4 ร้อยละผลงานของนักศึกษาที�อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ต่อจํานวนผลงานที�เผยแพร่ทั�งหมด ร้อยละ

4.4.1 จํานวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท ผลงาน

4.3 ร้อยละผลงานของนักศึกษาต่อผู้สําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที�ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาต ิ(ที�
คณะกรรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะให้ความเห็นชอบ)

ร้อยละ

4.3.1 จํานวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทในวารสารระดับนานาชาต ิ(ปีปฏิทิน) ผลงาน

4.3.2 จํานวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอกในวารสารระดับนานาชาต ิ(ปีปฏิทิน) ผลงาน

4.5.1 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที�ม ีEntrepreneurship/Startup/สหกิจศึกษา/WIL เป็นส่วนหนึ�งของหลักสูตร หลักสูตร

4.5.2 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั�งหมด หลักสูตร

4.7 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร

4.4.2 จํานวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ผลงาน

4.4.3 จํานวนผลงานทั�งหมดที�เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน

4.5 ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที�ม ีEntrepreneurship/Startup/สหกิจศึกษา/WIL เป็นส่วนหนึ�งของหลักสูตร ร้อยละ

4.8 จํานวนหลักสูตรที�สอนเป็นภาษาอังกฤษทั�งหลักสูตร หลักสูตร

4.10 ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที�เป็นหลักสูตรนานาชาติต่อหลักสูตรทั�งหมด ร้อยละ

4.10.1 จํานวนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท หลักสูตร

4.7.1 จํานวนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี หลักสูตร

4.7.2 จํานวนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท หลักสูตร

4.7.3 จํานวนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาเอก หลักสูตร

4.10.2 จํานวนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาเอก หลักสูตร



ตัวชี�วัดที�ต้องรายงานในระบบ (Report Only)

ตัวชี�วัด หน่วยนับ

4.12.1 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที�มีผลการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสําเร็จการศึกษา ตามมาตรฐาน 
Common European Framework of Reference for Language อยู่ในระดับ B1 ขึ�นไป คน

4.12.2 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที�เข้าสอบทั�งหมด คน

4.13 ร้อยละของอาจารย์ที�สามารถนําเครื�องมือ/วิธีการเพื�อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที� 21 และ/หรือทักษะการเป็น
พลเมืองโลกไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ

4.10.3 จํานวนหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษาทั�งหมด หลักสูตร

4.12 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที�มีผลการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสําเร็จการศึกษา ตามมาตรฐาน 
Common European Framework of Reference for Language อยู่ในระดับ B1 ขึ�นไป ร้อยละ

4.15.1 จํานวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตร ี(ณ ภาคเรียนที� 1) คน

4.15.2 จํานวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโท (ใช้ข้อมูลภาคเรียนที� 2) คน

4.15.3 จํานวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาเอก (ใช้ข้อมูลภาคเรียนที� 2) คน

4.13.1 จํานวนอาจารย์ที�สามารถนําเครื�องมือ/วิธีการเพื�อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที� 21 และ/หรือทักษะการเป็นพลเมือง
โลกไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน คน

4.13.2 จํานวนอาจารย์ทั�งหมด คน

4.15 จํานวนนักศึกษาต่างชาติที�ลงทะเบียนศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คน

4.16.3 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก คน

4.17 จํานวน Outbound Exchange Student คน

4.17.1 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คน

4.16 จํานวน inbound exchange student คน

4.16.1 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คน

4.16.2 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท คน

4.19 จํานวนนักศึกษาทุกระดับที�กระทําผิดวินัยนักศึกษา คน

ยุทธศาสตร์ที� 5 : วิจัยเพื�อความเป็นเลิศและนวัตกรรม

5.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อมที�เกิดจากวิจัยและนวัตกรรม (นอกมหาวิทยาลัย) บาท

4.17.2 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท คน

4.17.3 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก คน

4.18 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (International Staff) คน

5.5 จํานวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (incubatees) คน

5.6 จํานวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติของอาจารย์และนักวิจัย บทความ

5.6.1 จํานวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์และนักวิจัย บทความ

5.2 รายได้ที�เพิ�มขึ�นหรือค่าใช้จ่ายที�ลดลงจากวิจัยและนวัตกรรม บาท

5.3 จํานวนธุรกิจเกิดใหม ่(Spin off / Start up) ธุรกิจ

5.4 จํานวนนวัตกรรม ผลงาน

5.9 จํานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก บาท

5.9.1 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านระบบ NRMS (ด้านอื�นๆ) บาท

5.9.2 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากหน่วยงานภายนอก (ภาครัฐ) บาท

5.6.2 จํานวนบทความตีพิมพ์ที�ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร ระดับนานาชาต ิ(ไม่นับรวม Scopus) บทความ

5.7 จํานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus บทความ

5.8 จํานวนผลงานทางวิชาการที�ถูกนําไปใช้ประโยชน์จริง ผลงาน

5.9.3 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคอุตสาหกรรม (เอกชน) (ด้านอื�นๆ) บาท

5.9.4 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากต่างประเทศ (ด้านอื�นๆ) บาท
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5.10 จํานวนสาขาวิชาที�ได้รับการจัดอันดับของ QS World Ranking by Subject (สาขาวิชา) (อันดับตํ�ากว่า 300) สาขาวิชา

5.11 จํานวนการอนุญาตให้ใช้สิทธ ิ(Licensing) ในเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย สัญญา

5.12 จํานวนอาจารย์และนักวิจัยที�มีผลงานวิจัย/วิชาการ/สิ�งประดิษฐ/์งานสร้างสรรค์ คน

5.9.5 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งอื�น  ๆ(ทุนส่วนตัว) (ด้านอื�นๆ) บาท

5.13.3 จํานวนโครงการวิจัยด้านล้านนาสร้างสรรค์ โครงการ

5.13.4 จํานวนโครงการวิจัยด้านอื�นๆ โครงการ

5.14 จํานวนสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ/์อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ�ที�ยื�นขอรับความคุ้มครองทั�งหมด ผลงาน

5.13 จํานวนโครงการวิจัย โครงการ

5.13.1 จํานวนโครงการวิจัยด้านสิ�งแวดล้อมและพลังงาน โครงการ

5.13.2 จํานวนโครงการวิจัยด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ โครงการ

5.14.4 จํานวนลิขสิทธิ�ที�ยื�นขอรับความคุ้มครอง ผลงาน

5.15 จํานวนทุน Post-doctoral Fellowships ที�สนับสนุนโดยส่วนงานหรือทุนที�ส่วนงานสามารถแสวงหาได้เพิ�มเติม ทุน

5.17 จํานวนผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขา ผลงาน

5.14.1 จํานวนสิทธิบัตร ผลงาน

5.14.2 จํานวนสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลงาน

5.14.3 จํานวนอนุสิทธิบัตร ผลงาน

ยุทธศาสตร์ที� 6 : บริการวิชาการที�เกิดประโยชน์แก่สังคม

6.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ�งแวดล้อมที�เกิดจากการบริการวิชาการองค์ความรู้พร้อมใช้และนวัตกรรม บาท

6.2 จํานวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา) บาท

5.17.1 จํานวนผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขาด้านสิ�งแวดล้อมและพลังงาน ผลงาน

5.17.2 จํานวนผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขาด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ผลงาน

5.17.3 จํานวนผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขาด้านล้านนาสร้างสรรค์ ผลงาน

6.2.4 ทุนสนับสนุนจากแหล่งอื�น  ๆ(ด้านอื�นๆ) บาท

6.3 บทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในองค์กร คน

6.3.1 ด้านสิ�งแวดล้อมและพลังงาน คน

6.2.1 ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ (ด้านอื�นๆ) บาท

6.2.2 ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม (ด้านอื�นๆ) บาท

6.2.3 ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ (ด้านอื�นๆ) บาท

6.5 จํานวนบุคลากรที�ดําเนินการเกี�ยวข้องในงานวิชาการเพื�อสังคม คน

6.6 การมีส่วนร่วมในการจัดทําคลังความรู้พร้อมใช ้นวัตกรรมและบทเรียนที�สามารถแก้ไขปัญหาสําคัญและเสริมพลัง 
(Empowerment) ของชุมชน ท้องถิ�นและสังคม

ประเด็น/ หัวข้อที�เข้า
มามีส่วนร่วม

6.6.1 ด้านสิ�งแวดล้อมและพลังงาน ประเด็น/ หัวข้อที�เข้า
มามีส่วนร่วม

6.3.2 ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ คน

6.3.4 ด้านบริการวิชาการและวิชาการรับใช้สังคม คน

6.4 จํานวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการที�สร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ ผลงาน

6.6.2 ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ประเด็น/ หัวข้อที�เข้า
มามีส่วนร่วม

6.6.3 ด้านล้านนาสร้างสรรค์ ประเด็น/ หัวข้อที�เข้า
มามีส่วนร่วม

6.6.4 ด้านอื�น ๆ ประเด็น/ หัวข้อที�เข้า
มามีส่วนร่วม
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ยุทธศาสตร์ที� 7 :  แสวงหารายได้เพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืน

7.1 จํานวนรายได้รวมหลังหักค่าใช้จ่าย บาท

7.2 ร้อยละของรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อรายได้รวม ร้อยละ

7.3.1 รายได้จากการวิจัย บาท

7.3.2 รายได้รวม บาท

7.4 ร้อยละของรายได้จากการบริการวิชาการต่อรายได้รวม ร้อยละ

7.2.1 รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา บาท

7.2.2 รายได้รวม บาท

7.3 ร้อยละของรายได้จากการวิจัยต่อรายได้รวม ร้อยละ

7.5.1 งบบุคลากรและงบดําเนินงาน บาท

7.5.2 เงินสะสมของส่วนงาน บาท

7.6 จํานวนเงินรายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอกหลังหักค่าใช้จ่าย บาท

7.4.1 รายได้จากการบริการวิชาการ บาท

7.4.2 รายได้รวม บาท

7.5 สัดส่วนเงินสะสมต่องบประจํารายป ี(งบบุคลากรและงบดําเนินงาน) ปี

7.8.2 รายได้จากการบริหารสังหาริมทรัพย์ บาท

7.8.3 รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา บาท

7.9 จํานวนรายได้จากการบริจาค บาท

7.7 จํานวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการหลังหักค่าใช้จ่าย บาท

7.8 จํานวนรายได้จากการแปลงสินทรัพย์ บาท

7.8.1 รายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ บาท

8.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื�อดําเนินการที�เป็นเลิศ (EdPEx200) คะแนน

8.2 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ต่องบประมาณทั�งหมดของส่วนงาน ร้อยละ

8.3 สัมฤทธิผลของการปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคล ร้อยละ

7.9.1 เงินบริจาคจากนักศึกษาเก่า บาท

7.9.2 เงินบริจาคอื�นๆ (นอกจากนักศึกษาเก่า) บาท

ยุทธศาสตร์ที� 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ

8.3.4 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการที�เข้าสู่ระดับตําแหน่งที�สูงขึ�นต่อจํานวนบุคลากรของส่วนงานทั�งหมด ร้อยละ

8.3.5 ร้อยละของบุคลากรที�ได้รับรางวัลในระดับต่าง  ๆของส่วนงาน ร้อยละ

8.3.6 ร้อยละของบุคลากรที�ได้รับการพัฒนาทักษะ (ความรู้ในงาน ทักษะ สมรรถนะ ฯลฯ) ร้อยละ

8.3.1 ประสิทธิภาพในการบรรจุบุคลากรตามกรอบอัตราว่างที�มหาวิทยาลัยกําหนด ร้อยละ

8.3.2 ประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากรตามคุณสมบัติที�กําหนด ร้อยละ

8.3.3 ร้อยละของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ

8.4.1 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที�มีต่อองค์กรที�อยู่ในระดับสูง ร้อยละ

8.4.2 ร้อยละความสุขของบุคลากรที�มีต่อองค์กรที�อยู่ในระดับสูง ร้อยละ

8.3.7 ร้อยละของบุคลากรที�ได้รับจัดสรรทุนเพื�อพัฒนาความรู ้ทักษะ สมรรถนะ ร้อยละ

8.3.8 ร้อยละของบุคลากรที�ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะที�เหมาะสม (IDP) ร้อยละ

8.4 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย ร้อยละ



ตัวชี�วัดที�ต้องรายงานในระบบ (Report Only)

ตัวชี�วัด หน่วยนับ

8.5 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงโครงสร้าง Digital Infrastructure ร้อยละความสําเร็จ

8.8 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักศึกษาและบุคลากรภายในส่วนงาน ระดับ

8.9 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที�สําคัญของบุคลากรและนักศึกษาภายในส่วนงาน ระดับ

8.10 การดําเนินการที�เกี�ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ระดับคะแนน

8.6 ระดับความสําเร็จในการ พัฒนาระบบ CMU-MIS เพื�อบริหารงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ระดับ

8.6.1 ระดับคุณภาพข้อมูลระบบ CMU-MIS ระดับ

8.7 ระดับความสําเร็จในการจัดการความรู้ในส่วนงาน (KM) ระดับ


	7.เกษตรศาสตร์

