
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์ (KPI) หน่วยนับ มหาวิทยาลัย 2561 2562 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบ
1.จ ำนวนกำรรับนักศึกษำใหม่ท่ีมีสัดส่วนกำรรับ
นักศึกษำ จำกอำชีวศึกษำต่อสำยสำมัญ เป็น 70:30

คน : ปี  7,500
(5,250:2,250) 

500 500 500 500 500 ฝ่ำยวิชำกำร

2.จ ำนวนโรงเรียนเตรียมด้ำนวิชำชีพ เพ่ือผลิตตัว
ป้อน

โรงเรียน 6 - - - 1 - ฝ่ำยวิชำกำร/
 3 คณะ

3.ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีมีงำนท ำ
หรือประกอบอำชีพอิสระ ภำยใน 1 ปี หลังส ำเร็จ
กำรศึกษำ

ร้อยละ 95 75 80 85 90 95 ฝ่ำยวิชำกำร/
3 คณะ

4.ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตำมกรอบ 
TQF และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
มหำวิทยำลัย

ระดับ ดีมำก ดี ดี ดีมำก ดีมำก ดีมำก ฝ่ำยวิชำกำร/
3 คณะ

5.ร้อยละบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนครุศำสตร์ 
ได้งำนท ำในสำยครูวิชำชีพ

ร้อยละ 80 70 70 75 80 80 ฝ่ำยวิชำกำร/
คณะ

วิศวกรรมศำสตร์

6.ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีผลงำน/โครงกำร/
กิจกรรมของนักศึกษำท่ีใช้ทักษะวิชำชีพ ท่ีท ำให้
เกิดประโยชน์/มูลค่ำเพ่ิม ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 ร้อยละ 100 80 85 90 95 100 3 คณะ

2.1 พัฒนำกลไกควำมร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholder 
Retention) ภำครัฐ เอกชน  
ประชำสังคม ศิษย์เก่ำ ผู้ปกครอง 
ผู้เรียน เครือข่ำยสถำบันกำรศึกษำ
ท้ังในและต่ำงประเทศ

7.มูลค่ำท่ีเกิดจำกผลของกำรผลิตบัณฑิต วิจัย 
และกำรบริกำรวิชำกำร ควำมร่วมมือกับเครือข่ำย
ภำยนอก ในกำรพัฒนำพ้ืนท่ีเป้ำหมำยให้มีควำม
ม่ันคง และย่ังยืน

ล้ำนบำท 250 4 4 4 4 4 ฝ่ำยวิจัย
และบริกำร
วิชำกำร

8.จ ำนวนชุมชนท่ีได้รับกำรพัฒนำภำยใต้โครงกำร
หลวง/ โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริฯ

ชุมชน 30 1 1 1 1 1 ฝ่ำยวิจัย
และบริกำร
วิชำกำร

เป้าหมายความส าเร็จของ มทร.ล้านนา พิษณุโลก พ.ศ. 2561 - 2565 ตามตัวช้ีวัด มทร.ล้านนา

1. กำรพัฒนำ
กำรศึกษำเพ่ือผลิต
ก ำลังคนนักปฏิบัติ 
(Hands-On)

1.1 ปรับกระบวนกำรคัดเลือกและ
ร่วมผลิตตัวป้อนสำยวิชำชีพ เชิงรุก

1.2 กำรพัฒนำกระบวนกำรจัด
กำรศึกษำแบบนักปฏิบัติ Hands-On

2. กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยเพ่ือ
กำรเติบโตร่วมกับ
กำรพัฒนำประเทศ

2.2 ใช้วิทยำกำร วิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในกำร
ขับเคล่ือนพัฒนำท้องถ่ิน (สอดคล้อง
พันธกิจ)



ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์ (KPI) หน่วยนับ มหาวิทยาลัย 2561 2562 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบ
9.จ ำนวนผลงำนวิจัย/ส่ิงประดิษฐ์/งำนสร้ำงสรรค์ 
ท่ีได้รับรำงวัลระดับชำติ นำนำชำติ และหรือ
น ำไปใช้ประโยชน์

ผลงำน 100 3 3 3 3 3 ฝ่ำยวิจัย
และบริกำร
วิชำกำร

2.3 สร้ำงหน่วยธุรกิจควำมร่วมมือ
ระหว่ำงมหำวิทยำลัยร่วมกับ ภำครัฐ
 ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม 
สถำบันกำรศึกษำท้ังในและ
ต่ำงประเทศ (Public Private 
Partnership Business Unit)

10.มูลค่ำจำกควำมร่วมมือหน่วยธุรกิจระหว่ำง
มหำวิทยำลัยร่วมกับภำครัฐ ภำคเอกชน ภำค
ประชำสังคม สถำบันกำรศึกษำท้ังในและ
ต่ำงประเทศ

ล้ำนบำท 200 2 2 2 2 2 ฝ่ำยวิจัย
และบริกำร
วิชำกำร

2.4 สร้ำงควำมตระหนักในคุณค่ำ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ 
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 
(สอดคล้องพันธกิจ)

11.จ ำนวนองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปะวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญำท้องถ่ินและกำรรักษำส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน ำไปใช้ประโยชน์ โดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

องค์ควำมรู้ 30 1 1 1 1 1 ศูนย์วัตน
ธรรม/

ส ำนักงำน
บริหำร

3.1 พัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำร
มหำวิทยำลัย

12.ระดับผลกำรประเมินของมหำวิทยำลัย
ทำงด้ำนหลักธรรมำภิบำล

ระดับ ดีมำก ดี ดี ดีมำก ดีมำก ดีมำก คณะกรรมกำร
บริหำรฯ/สน.

ประกันฯ

3.2 กำรจัดกำรเพ่ือสร้ำงเสถียรภำพ
กำรบริหำรงำน และควำมม่ันคง
ทำงกำรเงิน

13.ร้อยละของหน่วยงำนหลัก (16 หน่วยเบิกจ่ำย)
 ท่ีบริหำรแผนงำน แผนงบประมำณให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยภำยใต้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ร้อยละ 95 80 85 90 95 95 ฝ่ำย
ยุทธศำสตร์
และแผน

3.3 บริกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
ของมหำวิทยำลัย อย่ำงรอบด้ำน

14.ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้ำนภำวะ
ควำมสุข

ระดับ ดีมำก ดี ดี ดีมำก ดีมำก ดีมำก ฝ่ำย
ทรัพยำกร

มนุษย์

3.ยุทธศำสตร์
พัฒนำกำรบริหำร
จัดกำร และกำร
สร้ำงฐำนวัฒนธรรม
องค์กร

2. กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยเพ่ือ
กำรเติบโตร่วมกับ
กำรพัฒนำประเทศ

2.2 ใช้วิทยำกำร วิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในกำร
ขับเคล่ือนพัฒนำท้องถ่ิน (สอดคล้อง
พันธกิจ)


