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1.1.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าเรียนในคณะเกษตรศาสตร์เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา (ปีการศึกษา) ร้อยละ 80 87.07 งานบริการการศึกษา

1.1.1.1 จ านวณนักศึกษารับจริง (ปีการศึกษา 2564) คน 0 357 งานบริการการศึกษา

1.1.1.2 เป้าหมายแผนการรับนักศึกษา (ปีการศึกษา 2564) คน 0 410 งานบริการการศึกษา

1.1.2 ค่าเฉล่ีย GPA ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ท่ีเรียนตามแผนการศึกษา (โดยไม่มีการ drop W) (ปริญญา

ตรี)

ค่าเฉล่ีย 2.75 2.53 งานบริการการศึกษา

1.1.3 จ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนรับ หลักสูตร 13 1 งานบริการการศึกษา

1.1.4 ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเป็นหลักสูตรนานาชาติต่อหลักสูตรท้ังหมด ร้อยละ 16.67 10.53 งานการเงิน

1.1.4.1 จ านวนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท หลักสูตร 0 1 งานการเงิน

1.1.4.2 จ านวนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาเอก หลักสูตร 0 1 งานการเงิน

1.1.4.3 จ านวนหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมด หลักสูตร 0 19 งานบริการการศึกษา

1.1.5 ร้อยละของกระบวนวิชาปริญญาตรีท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และ /หรือภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 100 100 งานบริการการศึกษา

1.1.5.1 จ านวนกระบวนวิชาท่ีมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ กระบวนวิชา 0 212 งานบริการการศึกษา

1.1.5.2 จ านวนกระบวนวิชาท่ีมีการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ กระบวนวิชา 0 0 งานบริการการศึกษา

1.1.5.3 จ านวนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี กระบวนวิชา 0 212 งานบริการการศึกษา

1.1.6 จ านวนนักศึกษาต่างชาติท่ีลงทะเบียนศึกษาในหลักสูตรของคณะฯ คน 27 27 งานบริการการศึกษา

1.1.6.1 จ านวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี (ณ ภาคเรียนท่ี 1) คน 0 0 งานบริการการศึกษา

1.1.6.2 จ านวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโท (ใช้ข้อมูลภาคเรียนท่ี 2) คน 0 10 งานบริการการศึกษา

1.1.6.3 จ านวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาเอก (ใช้ข้อมูลภาคเรียนท่ี 2) คน 0 17 งานบริการการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล

ระบบ KPI ONLINE ตัวช้ีวัดตามแผนปฎิบัติการ (Action plan) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ หน่วยวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
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1.1.7 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีผลการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา 

ตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Language อยู่ในระดับ B1 ข้ึนไป

ร้อยละ 48 0.00 งานบริการการศึกษา

1.1.7.1 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีผลการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา 

ตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Language อยู่ในระดับ B1 ข้ึนไป

คน 0 0 งานบริการการศึกษา

1.1.7.2 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเข้าสอบท้ังหมด คน 0 32 งานบริการการศึกษา

1.1.8 จ านวนโครงการประชุมวิชาการ / สัมมนาระดับนานาชาติ (Webinar) โครงการ/กิจกรรม 2 206 งานบริการการศึกษา

1.1.9 ร้อยละผลงานของนักศึกษาท่ีอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ต่อจ านวนผลงานท่ีเผยแพร่ท้ังหมด ในระดับนานาชาติ ร้อยละ 28 0 งานบริการการศึกษา

1.1.9.1 จ านวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท ผลงาน 0 0 งานบริการการศึกษา

1.1.9.2 จ านวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ผลงาน 0 0 งานบริการการศึกษา

1.1.9.3 จ านวนผลงานท้ังหมดท่ีเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0 0 งานบริการการศึกษา

1.1.10 ร้อยละผลงานของนักศึกษาต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

ระดับนานาชาติ (ท่ีคณะกรรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะให้ความเห็นชอบ )

ร้อยละ 11.11 0 หน่วยวิเทศสัมพันธ์

1.1.10.1 จ านวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทในวารสารระดับนานาชาติ (ปีปฏิทิน) ผลงาน 0 0 หน่วยวิเทศสัมพันธ์

1.1.10.2 จ านวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอกในวารสารระดับนานาชาติ (ปีปฏิทิน) ผลงาน 0 0 หน่วยวิเทศสัมพันธ์

1.1.10.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา) คน 0 29 หน่วยวิเทศสัมพันธ์

1.1.11 จ านวนรางวัลนักศึกษาในการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ รางวัล 25 2 หน่วยวิเทศสัมพันธ์

1.1.11.1 จ านวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท รางวัล 0 0 งานบริการการศึกษา

1.1.11.2 จ านวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอก รางวัล 0 2 งานบริการการศึกษา
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1.1.12 จ านวนโครงการพัฒนาความรู้และทักษะนักศึกษาด้านการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Agriculture) และการเป็น

ผู้ประกอบการ (Enterpreneurship)

โครงการ 3 0 งานบริการการศึกษา

1.1.13 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อหลักสูตรฯ ระดับ 4 4.15 งานบริการการศึกษา

1.1.13.1 ระดับปริญญาตรี ระดับ 0 3.89 งานบริการการศึกษา

1.1.13.2 ระดับปริญญาโท ระดับ 0 4.25 งานบริการการศึกษา

1.1.13.3 ระดับปริญญาเอก ระดับ 0 4.31 งานบริการการศึกษา

1.1.14 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมสหกิจศึกษา / WIL ร้อยละ 13.51 6.51 งานบริการการศึกษา

1.1.14.1 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมสหกิจศึกษา / WIL คน 0 85 งานบริการการศึกษา

1.1.14.2 จ านวนนักศึกษาท้ังหมด คน 0 1,306 งานบริการการศึกษา

1.1.15 จ านวนรางวัลทักษะวิชาชีพของนักศึกษา (Smart Agriculture/กีฬาส่ีจอบ/รางวัลประกวดปัญหาพิเศษ) รางวัล 20 34 งานบริการการศึกษา

1.1.16  ร้อยละของอาจารย์ท่ีสามารถน าเคร่ืองมือ/วิธีการเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 และ/หรือ

ทักษะการเป็นพลเมืองโลกไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ร้อยละ 100 100 งานบริการการศึกษา

1.1.16.1 จ านวนอาจารย์ท่ีสามารถน าเคร่ืองมือ/วิธีการเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 และ/หรือ

ทักษะการเป็นพลเมืองโลกไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

คน 0 83 งานบริการการศึกษา

1.1.16.2 จ านวนอาจารย์ท้ังหมด คน 0 83 งานบริการการศึกษา

1.1.17 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 48.31 งานบริการการศึกษา

1.1.17.1 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา คน 0 100 งานบริการการศึกษา

1.1.17.2 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด ภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา คน 0 207 งานบริการการศึกษา

1.1.18 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการเป็นพลเมืองโลก (ภายหลังการ

ท างาน 1 ปี)

ระดับ 4.5 4.65 งานบริการการศึกษา
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1.1.18.1 ระดับปริญญาตรี ระดับ 0 4.40 งานบริการการศึกษา

1.1.18.2 ระดับปริญญาโท ระดับ 0 4.71 งานบริการการศึกษา

1.1.18.3 ระดับปริญญาเอก ระดับ 0 4.84 งานบริการการศึกษา

1.1.19 จ านวนนักศึกษาทุกระดับท่ีกระท าผิดวินัยนักศึกษา คน 0 2 งานบริการการศึกษา

1.1.20 จ านวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาส่ิงแวดล้อม และช่วยเหลือสังคม/ผู้สูงอายุ โครงการ/กิจกรรม 3 1 งานบริการการศึกษา

1.1.21 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมด้านล้านนาสร้างสรรค์ โครงการ/กิจกรรม 3 2 งานบริการการศึกษา

1.1.22 ความพึงพอใจของสังคม/ผู้สูงอายุต่อโครงการ/กิจกรรม ระดับ 4 0 งานบริการการศึกษา

1.1.23 จ านวนหลักสูตรใหม่ท่ีมีการบูรณาการสหสาขาวิชา และ smart agriculture ระดับปริญญาตรี ท่ีได้เร่ิม

ด าเนินการ

หลักสูตร 3 1 งานบริการการศึกษา

1.1.24 จ านวนหลักสูตรใหม่ท่ีมีการบูรณาการปริญญาโทเกษตรศาสตร์ท่ีได้เร่ิมด าเนินการ หลักสูตร 3 0 งานบริการการศึกษา

1.1.25 จ านวนหลักสูตร non degree ท่ีมีรูปแบบการเรียนการสอนตลอดชีวิต (lifelong learning) ท่ีสามารถพัฒนา

ทักษะด้านการเกษตรสมัยใหม่ท่ีตอบสนองความต้องการของสังคมได้

หลักสูตร 4 1 งานบริการการศึกษา

1.1.26 จ านวนผู้เรียนท่ีเข้าเรียนในหลักสูตร Non-degree คน 60 6 งานบริการการศึกษา

1.1.27 จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการบ่มเพาะเป็น Young smart farmers คน 10 0 งานบริการการศึกษา

2.2.1 OKRs 3 จ านวนสิทธิบัตรท่ีย่ืนจดภายในประเทศ (สิทธิบัตร) หรือ จ านวนผลงานวิจัยท่ีอยู่ใน RL ระดับ 4-7 

(ผลงาน) (นับรวมทะเบียนพันธ์ุพืช) (ผลงาน)

ผลงาน 7 0 งานวิจัย

2.2.2 OKRs 4 จ านวนการให้บริการ IP ต่อปี (สิทธิบัตร) หรือจ านวน Spin off/Strat up ต่อปี (ธุรกิจ) หรือผลงานท่ี

เทียบเท่า RL ระดับ 8-9 (ผลงาน)

ผลงาน 4 0 งานวิจัย

2.2.3 ร้อยละของรายได้จากการวิจัยต่อรายได้รวม ร้อยละ 53.01 0.25 งานการเงิน

2.2.3.1 รายได้จากการวิจัย บาท 0 481,993.34 งานการเงิน

2.2.3.2 รายได้รวม บาท 0 191,333,522.72 งานการเงิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล และเพ่ือพัฒนาชุมชน
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2.2.4 จ านวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก ล้านบาท 60.5 55,275,070.24 งานวิจัย

2.2.4.1 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านระบบ NRMS บาท 0 11,057,517.71 งานวิจัย

2.2.4.2 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดินจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืน บาท 0 36,552,045.76 งานวิจัย

2.2.4.3 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคอุตสาหกรรม (เอกชน) บาท 0 4,473,292.99 งานวิจัย

2.2.4.4 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากต่างประเทศ บาท 0 3,192,213.78 งานวิจัย

2.2.4.5 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งอ่ืนๆ (ทุนส่วนตัว) บาท 0 0 งานวิจัย

2.2.5 จ านวนเงินรายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอกหลังหักค่าใช้จ่าย บาท 3,800,000 481,993.34 งานการเงิน

2.2.6 OKRs 5 รายได้สนับสนุนงานวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม หรือชุมชน หรือผู้ใช้งานจริง (ล้านบาท) ล้านบาท 30 3,145,131.40 งานวิจัย

2.2.7 จ านวนโครงการวิจัยพัฒนาชุมชน (ภาคเหนือตอนบน) โครงการ 15 0 งานวิจัย

2.2.8 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยปีท่ีผ่านมา ระดับ (เต็ม 5) 3.51 0 งานวิจัย

2.2.9 จ านวนผลงานทางวิชาการท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์จริง ผลงาน 19 8 งานวิจัย

2.2.10 จ านวนผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขา ผลงาน 68 41 งานวิจัย

2.2.11 จ านวนโครงการวิจัย โครงการ 152 90 งานวิจัย

2.2.11.1 จ านวนโครงการวิจัยด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน (ข้อมูล CMU-EIS) โครงการ 0 7 งานวิจัย

2.2.11.2 จ านวนโครงการวิจัยด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ (ข้อมูล CMU-EIS) โครงการ 0 37 งานวิจัย

2.2.11.3 จ านวนโครงการวิจัยด้านล้านนาสร้างสรรค์ (ข้อมูล CMU-EIS) โครงการ 0 0 งานวิจัย

2.2.11.4 จ านวนโครงการวิจัยด้านอ่ืนๆ โครงการ 0 46 งานวิจัย

2.2.12 จ านวนโครงการวิจัยด้านเกษตรท่ีสูง / โครงการวิจัยท่ีใช้พ้ืนท่ีของศูนย์/สถานีวิจัย โครงการ 5 4 งานวิจัย

2.2.13 ค่าเฉล่ีย academic reputation ร้อยละ 70 0 งานแผน

2.2.14 OKRs 1 จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus (ผลงาน) บทความ 110 0 งานวิจัย

2.2.14.1 จ านวนบทความตีพิมพ์ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ในฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์

และนักวิจัย (OKRs 1)

บทความ 80 0 งานวิจัย
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2.2.14.2 จ านวนบทความตีพิมพ์ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ในฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์และนักวิจัย 

(OKRs 1)

บทความ 30 0 งานวิจัย

2.2.15 OKRs 2 ร้อยละจ านวนผลงาน Scopus Q1 ต่อจ านวนผลงานตีพิมพ์ท้ังหมดในฐานข้อมูล Scopus ร้อยละ 30 0 งานวิจัย

2.2.15.1 จ านวนผลงาน Scopus Q1 ผลงาน 0 0 งานวิจัย

2.2.15.2 จ านวนผลงานตีพิมพ์ท้ังหมดในฐานข้อมูล Scopus ผลงาน 0 0 งานวิจัย

2.2.16 จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus บทความ 235 0 งานวิจัย

2.2.16.1 จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus ด้านอาหารและสุขภาพและการดูแล

ผู้สูงอายุ

บทความ 80 0 งานวิจัย

2.2.17 จ านวนโครงการความร่วมมือระดับนานาชาติ โครงการ 5 4 งานวิจัย

2.2.18 จ านวนทุน Post-doctoral Fellowships ท่ีสนับสนุนโดยส่วนงานหรือทุนท่ีส่วนงานสามารถแสวงหาได้

เพ่ิมเติม

ทุน 1 0 งานวิจัย

2.2.19 จ านวนโครงการวิจัยท่ีมีผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โครงการ 1 1 งานวิจัย

2.2.20 จ านวนนวัตกรรม ผลงาน 1 0 งานวิจัย

2.2.20.1 จ านวนนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ผลงาน 1 0 งานวิจัย

2.2.21 รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือค่าใช้จ่ายท่ีลดลงจากนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ บาท 17,000,000 0 งานวิจัย

2.2.22 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย/วิชาการ/ส่ิงประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ คน 23 0 งานวิจัย

2.2.23 รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือค่าใช้จ่ายท่ีลดลงจากวิจัยและนวัตกรรม บาท 2,900,000 0 งานวิจัย

3.3.1 จ านวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการท่ีสร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน /กลุ่มจังหวัด/ประเทศ ผลงาน 2 2 ศูนย์บริการวิชาการ

3.3.2 ความพึงพอใจของชุมชน/สังคมต่อการบริการวิชาการ ระดับ 4.5 4.64 ศูนย์บริการวิชาการ
3.3.3 ร้อยละของผู้รับบริการท่ีน านวัตกรรม/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 60 77.78 ศูนย์บริการวิชาการ

3.3.4 จ านวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก(นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา) บาท 10,000,000 29,274,301 ศูนย์บริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การบริการวิชาการและรับใช้สังคม
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3.3.4.1 ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ (ด้านอ่ืนๆ) บาท 0 29,074,301 ศูนย์บริการวิชาการ

3.3.4.2 ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม (ด้านอ่ืนๆ) บาท 0 0 ศูนย์บริการวิชาการ

3.3.4.3 ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ (ด้านอ่ืนๆ) บาท 0 0 ศูนย์บริการวิชาการ

3.3.4.4 ทุนสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ (ด้านอ่ืนๆ) บาท 0 200,000 ศูนย์บริการวิชาการ

3.3.5 บทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในองค์กร คน 20 72 ศูนย์บริการวิชาการ

3.3.5.1 ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน คน 0 15 ศูนย์บริการวิชาการ

3.3.5.2 ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ คน 0 43 ศูนย์บริการวิชาการ

3.3.5.3 ด้านบริการวิชาการและวิชาการรับใช้สังคม คน 0 14 ศูนย์บริการวิชาการ

3.3.6 จ านวนบุคลากรท่ีด าเนินการเก่ียวข้องในงานวิชาการเพ่ือสังคม คน 30 63 ศูนย์บริการวิชาการ

3.3.7 การมีส่วนร่วมในการจัดท าคลังความรู้พร้อมใช้ นวัตกรรมและบทเรียนท่ีสามารถแก้ไขปัญหาส าคัญและเสริม

พลัง (Empowerment) ของชุมชนท้องถ่ินและสังคม

ประเด็น/หัวข้อ ท่ีเข้า

มามีส่วนร่วม

5 8 ศูนย์บริการวิชาการ

3.3.7.1 ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ประเด็น/หัวข้อ ท่ีเข้า

มามีส่วนร่วม

0 0 ศูนย์บริการวิชาการ

3.3.7.2 ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ประเด็น/หัวข้อ ท่ีเข้า

มามีส่วนร่วม

0 5 ศูนย์บริการวิชาการ

3.3.7.3 ด้านล้านนาสร้างสรรค์ ประเด็น/หัวข้อ ท่ีเข้า

มามีส่วนร่วม

0 0 ศูนย์บริการวิชาการ

3.3.7.4 ด้านอ่ืน ๆ ประเด็น/หัวข้อ ท่ีเข้า

มามีส่วนร่วม

0 3 ศูนย์บริการวิชาการ

3.3.8 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือชุมชนด้านการบริการวิชาการ

ท้ังในและต่างประเทศ

โครงการ 3 3 ศูนย์บริการวิชาการ

3.3.9 อัตราการเติบโตของรายได้สุทธิจากการบริการวิชาการของปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 2 4 ศูนย์บริการวิชาการ
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3.3.10 ร้อยละของรายได้จากการบริการวิชาการต่อรายได้รวม ร้อยละ 12.65 2.12 การเงิน

3.3.10.1 รายได้จากการบริการวิชาการ บาท 0 4,060,266.08 การเงิน

3.3.10.2 รายได้รวม บาท 0 191,333,522.72 การเงิน

3.3.11 จ านวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการหลังหักค่าใช้จ่าย บาท 2,900,000 4,060,266.08 การเงิน

3.3.12 จ านวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีน าไปขับเคล่ือนการแก้ปัญหาด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ โครงการ/กิจกรรม 3 0 ศูนย์บริการวิชาการ

3.3.13 ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม ระดับ 4.5 0 ศูนย์บริการวิชาการ

3.3.14 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์/ประกอบอาชีพ ร้อยละ 60 0 ศูนย์บริการวิชาการ

3.3.15 การมีส่วนร่วมในการจัดท าฐานข้อมูลด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ประเด็น/ หัวข้อ ท่ีเข้า

มามีส่วนร่วม

1 1 ศูนย์บริการวิชาการ

3.3.16 จ านวนผู้ใช้ฐานข้อมูลและคลังความรู้ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ คน 900 0 ศูนย์บริการวิชาการ

3.3.17 จ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการสนับสนุนการรับรองมาตรฐานของภาครัฐ และของคณะฯ  (จากโครงการ Agtrace

 และกาแฟในเบ้ืองต้น green&clean เกษตรปลอดภัย by aggie)

คน 100 365 ศูนย์บริการวิชาการ

3.3.18 จ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานของภาครัฐ และของคณะฯ (ของคณะฯ จาก Agtrace) คน 5 17 ศูนย์บริการวิชาการ

3.3.19 ร้อยละคนในชุมชนมีสารเคมีในเลือดอยู่ในระดับปกติ ร้อยละ 50 0 ศูนย์บริการวิชาการ

3.3.20 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการบริการวิชาการองค์ความรู้พร้อมใช้และนวัตกรรม ใช้ผลประเมิน SROI 

(ล้านบาท)

120 0 ศูนย์บริการวิชาการ

4.4.1 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนแต่ละภาควิชาฯ/หน่วยงานท่ีเข้าอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะท่ีเก่ียวข้องกับงาน ร้อยละ 90 46.63 งานบริหาร

4.4.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนในแต่ละหน่วยงานท่ีมีกระบวนการปรับปรุงงานประจ า ร้อยละ 50 44.38 งานบริหาร

4.4.3 ร้อยละของการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 75 84.41 งานบริหาร

4.4.4 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีเข้าสู่ระดับต าแหน่งท่ีสูงข้ึนต่อจ านวนบุคลากรของส่วนงานท้ังหมด ร้อยละ 2.7 0 งานบริหาร

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
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4.4.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับจัดสรรทุนเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ร้อยละ 35 0.56 งานบริหาร

4.4.6 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ของส่วนงาน ร้อยละ 3 2.25 งานบริหาร

4.4.7 จ านวนกระบวนการ / ระบบงาน ท่ีมีการพัฒนาและปรับปรุง กระบวนการ / 

ระบบงาน

3 0 งานแผน

4.4.8 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีเข้าสู่ระดับต าแหน่งท่ีสูงข้ึนต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการของส่วนงานท้ังหมด ร้อยละ 2.7 9.09 งานบริหาร

4.4.9 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการแต่ละภาควิชาฯ /หน่วยงานท่ีเข้าอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะท่ีเก่ียวข้องกับงาน ร้อยละ 90 55.29 งานบริหาร

4.4.10 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีเข้าอบรมเพ่ิมพูนความรู้ /ทักษะด้าน Smart Agriculture ร้อยละ 40 1.18 งานบริหาร

4.4.11 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับจัดสรรทุนเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ร้อยละ 35 0 งานบริหาร

4.4.12 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ของส่วนงาน ร้อยละ 3 24.71 งานบริหาร

4.4.13 ร้อยละการบรรลุการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 7.36 งานแผน

4.4.14 ระดับความผูกพันต่อองค์กร ระดับ (เต็ม 5) 4 0 งานบริหาร

4.4.15 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กรท่ีอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 80 0 งานบริหาร

4.4.16 จ านวนระบบท่ีมีการบูรณาการการท างานร่วมกันเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงาน ระบบ 5 6 งานแผน

4.4.17 จ านวนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กรเพ่ิมข้ึน ระบบ 3 0 หน่วยสารสนเทศ

4.4.18 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีระบบการจัดเก็บข้อมูลส าคัญส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือตอบตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้อง ร้อยละ 80 100 งานแผน

4.4.19 จ านวนรายได้จากการบริจาค/ส่ิงสนับสนุน บาท 5,000,000 2,194,212.53 งานการเงิน

4.4.19.1 เงินบริจาคจากนักศึกษาเก่า บาท 0 1,883,088.53 งานการเงิน

4.4.19.2 เงินบริจาคอ่ืนๆ (นอกจากนักศึกษาเก่า) บาท 0 311,124 งานการเงิน

4.4.20 จ านวนโครงการความร่วมมือกับศิษย์เก่า โครงการ 5 5 งานบริหาร
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4.4.21 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญของบุคลากรและนักศึกษาภายในส่วนงาน ระดับ 4 3.50 หน่วยประชาสัมพันธ์

4.4.22 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์ของนักศึกษาและบุคลากรภายในส่วนงาน ระดับ 4 3.67 หน่วยประชาสัมพันธ์

4.4.23 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์ของบุคคลภายนอก ระดับ 4 4 หน่วยประชาสัมพันธ์

4.4.25 ผลการประเมินการด าเนินงานขององค์กรตามแนวทาง CMU EdPEx คะแนน 200 200 งานแผน

4.4.26 จ านวนผู้บริหารท่ีเข้าร่วมอบรมการบริหารองค์กรตามแนวทาง CMU EdPex ร้อยละ 80 22.73 งานแผน

4.4.27 จ านวนบุคลากรทุกระดับท่ีได้รับการเรียนรู้การใช้ EdPEx เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการองค์กร คน 150 5 งานแผน

4.4.28 จ านวนระบบการท างานในหมวด 1-6 ท่ีมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างเป็นระบบ และเร่ิมมีประสิทธิผล ระบบ 10 0 งานแผน

4.4.29 ร้อยละการบรรลุตัวช้ีวัด (KPI) ของแผนกลยุทธ์ ร้อยละ 80 52.40 งานแผน

4.4.30 จ านวนเงินรายได้เหลือจ่ายสุทธิ บาท 50,000,000 87,435,790.47 งานการเงิน

4.4.31 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ต่องบประมาณท้ังหมดของส่วนงาน ร้อยละ 25 0.42 งานแผน
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4.4.32 สัดส่วนเงินสะสมต่องบประจ ารายปี (งบบุคลากรและงบด าเนินงาน) สัดส่วน 0.33 0.35 งานการเงิน

4.4.32.1 เงินสะสมของส่วนงาน บาท 0 87,435,790.47 งานการเงิน

4.4.32.2 งบบุคลากรและงบด าเนินงาน บาท 0 30,609,765.67 งานการเงิน

4.4.33 จ านวนรายได้จากการแปลงสินทรัพย์ บาท 4,003,000 251,388.00 งานการเงิน

4.4.33.1 รายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ บาท 0 216,738 งานการเงิน

4.4.33.2 รายได้จากการบริหารสังหาริมทรัพย์ บาท 0 34,650 งานการเงิน

4.4.33.3 รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา บาท 0 0 งานการเงิน

4.4.34 จ านวนรายได้ของหน่วยงานต่างๆ (ท่ีนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) บาท 5,000,000 2,521,462.15 งานการเงิน

4.4.35 ร้อยละการบรรลุการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (ของการปรับโครงสร้างศูนย์ฯ) ร้อยละ 50 10 งานแผน

5.5.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรด้านภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม ระดับ (เต็ม 5) 4 0 งานบริหาร

5.5.1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม ระดับ 0 0 งานบริการการศึกษา

5.5.1.2 ความพึงพอใจของบุคลากรด้านภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมด้านภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม ระดับ 0 0 งานบริหาร

5.5.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในการอนุรักษ์หรือใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีจิตส านึก

โครงการ 5 7 งานบริหาร

5.5.3 การเพ่ิมข้ึนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน/เช้ือเพลิง ร้อยละ 10 0 งานการเงิน

5.5.4 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 10 87.01 งานการเงิน

5.5.4.1 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า 2565 บาท 0 1,201,646.90 งานการเงิน

5.5.4.2 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า 2564 บาท 0 9,247,864.90 งานการเงิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
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5.5.5 ร้อยละของความส าเร็จของการคัดแยกขยะภายในส่วนงาน ร้อยละ 100 100 หน่วยกายภาพ

5.5.5.1 ปริมาณขยะท่ีคัดแยกตามประเภทของขยะ กิโลกรัม 0 100 หน่วยกายภาพ

5.5.5.2 ปริมาณขยะท้ังหมด กิโลกรัม 0 100 หน่วยกายภาพ

5.5.6 ปริมาณไขมันท่ีปล่อยออกจากส่วนงาน มิลลิกรัมต่อลิตร 20 0.09 หน่วยกายภาพ

5.5.7 จ านวนระบบฐานข้อมูลส าคัญ (Agri MIS) ระบบ 1 1 หน่วยสารสนเทศ

5.5.8 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ระดับ 4 0 หน่วยสารสนเทศ

5.5.9 จ านวนอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนเป็นศูนย์ คร้ัง 0 0 หน่วยกายภาพ

5.5.10 ระดับความสุขของบุคลากร/นักศึกษาต่อบรรยากาศและความปลอดภัยในการท างาน/การเรียนการสอน งานบริหาร

5.5.10.1 ระดับความสุขของบุคลากรต่อบรรยากาศและความปลอดภัยในการท างาน /การเรียนการสอน ระดับ 0 0 งานบริหาร

5.5.10.2 ระดับความสุขของนักศึกษาต่อบรรยากาศและความปลอดภัยในการท างาน/การเรียนการสอน ระดับ 0 0 งานบริหาร

5.5.11 จ านวนโครงการพัฒนาระบบกายภาพ/เสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการ 5 6 หน่วยกายภาพ

5.5.12 ร้อยละแปลงปลูกและผลิตพืชท่ีได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 96.88 งานแผน

5.5.13 ร้อยละแปลงปลูกแม่พันธ์ุพืชท่ีได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 3.13 งานแผน

5.5.14 ร้อยละพ้ืนท่ีท่ีไม่ได้รับการดูแลหรือใช้ประโยชน์ ร้อยละ 0 15.41 งานแผน

5.5.15 ร้อยละงบประมาณในการพัฒนา Smart Farm ร้อยละ 5 3.37 งานแผน

5.5.16 จ านวนโครงการพัฒนา Smart Farm โครงการ 6 0 งานวิจัย

5.5.17 ร้อยละการบรรลุการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (ของโครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีส านักงานคณะ เป็น Smart 

office / Co-working space)

ร้อยละ 20 0 งานแผน

5.5.18 ร้อยละการบรรลุการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (ของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังอาคาร

ปฏิบัติการกลาง)

ร้อยละ 20 0 งานแผน

ข้อมูลจากระบบ KPI ONLINE ณ วันท่ี 14 มกราคม 2565
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