
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก พ.ศ. 2561 – 2565 

(ผ่านความเห็นชอบตามมติที่ประชุม วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561)  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ KPI 
ล้านนา 

หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. การพัฒนา
กระบวนการจดั
การศึกษา มุ่งเน้น
การผลิตบณัฑิตที่มี
ความเชี่ยวชาญ
วิชาชีพ และ
เทคโนโลย ี

เพื่อสร้างบณัฑิตที่มี
ความรู้ ความสามารถ 
มีทักษะที่จ าเป็นต่อ
การประกอบอาชีพ
และการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคม ได้แก่ 
ทักษะวิชาชีพ ทักษะ
การใช้เทคโนโลยี 
ทักษะการสื่อสาร และ
ทักษะทางสังคม 
ตลอดจนส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาท้ังในด้าน
ร่างกาย และจติใจ 

1.1 พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
 

1. ร้อยละของนักศึกษาได้รับการจดัการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นทักษะทางวชิาชีพ 
และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

- 
 
 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 หลักสตูร/
สาขา 

2. ร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีสามารถ
ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพได้ตรงตามวิชาชีพ 
และความต้องการของสถานประกอบการ 
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

3,5 ร้อยละ 70 70 70 70 70 หลักสตูร/
สาขา 

3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ตามกรอบ TQF และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

4 ระดับ ด ี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก หลักสตูร/
สาขา 

4. จ านวนการรับนักศึกษาใหม่ท่ีมี
สัดส่วนการรับนักศึกษาจากอาชีวศึกษา
ต่อสายสามญั เป็น 70:30 

1 คน : ปี 500 
(350:
150) 

500 
(350:
150) 

500 
(350:
150) 

500 
(350:1

50) 

500 
(350:
150) 

ฝ่ายวิชาการ 

5. มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดโรงเรียนเตรียม
ด้านวิชาชีพ เพื่อผลิตตัวป้อน 

2 โครงการ/
กิจกรรม 

1 1 1 1 
โรงเรียน 

1 คณะกรรมการ
บริหารฯ 

6. ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลงาน/
โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษาท่ีใช้
ทักษะวิชาชีพ ที่ท าให้เกิดประโยชน์/
มูลค่าเพิม่ ต่อผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

6 ร้อยละ 80 85 90 95 100 หลักสูตร/
สาขา 

1.2 ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
นักศึกษาท้ังด้านวิชาการ 
ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม   

7. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

- ร้อยละ 75 80 85 90 95 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 



ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ KPI 
ล้านนา 

หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

2. การพัฒนา
ผลงานวิชาการ 
งานวิจัย และ
นวัตกรรมที่
ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน 

เพื่อสร้างผลงาน
วิชาการ งานวิจัย และ
นวัตกรรมทีส่ามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์กับ
ชุมชน ท้องถิ่น 

2.1 พัฒนากลไก ความ
ร่วมมือด้านการวิจัย กับผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 
(Stakeholder Retention) 
ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม 
ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้เรยีน 
เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ 

8. มูลค่าที่เกิดจากผลของการผลิต
งานวิจัย ความร่วมมือกับเครือข่าย
ภายนอก ในการพัฒนาพ้ืนท่ีเป้าหมายให้
มีความมั่นคง และยั่งยืน 

7 ล้านบาท 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ฝ่ายวิจัยฯ 
 

2.2 ใช้วิทยาการด้านการวิจัย 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อน
พัฒนาท้องถิ่น 

9. จ านวนผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/งาน
สร้างสรรค/์ ท่ีไดร้ับรางวลัระดับชาติ 
นานาชาติ และหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

9 ผลงาน 3 3 3 3 3 ฝ่ายวิจัยฯ 

  2.3 สร้างหน่วยธุรกิจความ
ร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่าง
มหาวิทยาลยัร่วมกับ ภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคม 
สถาบันการศึกษาท้ังในและ
ต่างประเทศ 

10. มูลค่าจากความร่วมมือหน่วยธุรกิจ
ระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับภาครฐั 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
สถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
ด้านการวิจัย 

10 ล้านบาท 2 2 2 2 2 ฝ่ายวิจัยฯ 

3. การพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่น ให้เข้มแข็ง
ด้วยองค์ความรู้และ
การบริการวิชาการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ให้กับชุมชน ท้องถิ่น 
ให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 
เข้มแข็ง สร้างอาชีพ มี
รายได้ มีคณุภาพชีวิต
ที่ดี และได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น จากการ
บริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.1 พัฒนากลไก ความ
ร่วมมือด้านการบริการ
วิชาการ กับผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย (Stakeholder 
Retention) ภาครัฐ เอกชน 
ประชาสังคม ศิษยเ์ก่า 
ผู้ปกครอง ผู้เรียน เครือข่าย
สถาบันการศึกษาท้ังในและ
ต่างประเทศ 

11. มูลค่าที่เกิดจากผลของการผลติงาน
บริการวิชาการ ความร่วมมือกับ
เครือข่ายภายนอก ในการพัฒนาพ้ืนท่ี
เป้าหมายใหม้ีความมั่นคง และยั่งยืน 

7 ล้านบาท 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 ฝ่ายวิจัยฯ 

3.2 ใช้วิทยาการ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

12. จ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
ภายใต้โครงการหลวง/โครงการอนั

8 ชุมชน 1 1 1 1 1 ฝ่ายวิจัยฯ 



ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ KPI 
ล้านนา 

หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

นวัตกรรมในการขับเคลื่อน
พัฒนาท้องถิ่น 

เนื่องมาจากพระราชด าร/ิศาสตร์
พระราชา 

3.3 สร้างหน่วยธุรกิจความ
ร่วมมือด้านการบริการ
วิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลยัร่วมกับ ภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคม 
สถาบันการศึกษาท้ังในและ
ต่างประเทศ 

13. มูลค่าจากความร่วมมือหน่วยธุรกิจ
ระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับภาครฐั 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
สถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ
ด้านการบริการวิขาการ 

10 ล้านบาท 1 1 1 1 1 ฝ่ายวิจัยฯ 

4. การท านุบ ารุง 
สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้กับ
บุคลากร และ
นักศึกษาในการท านุ
บ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน 
ตลอดจนมีจิตส านึกใน
การดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4.1 สร้างระบบ กลไก การ
จัดการองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและการรักษา
สิ่งแวดล้อม ท่ีถูกจัดเก็บและ
หรือน าไปใช้ประโยชน์ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

14. จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่นและ
การรักษาสิ่งแวดล้อม ท่ีถูกจัดเก็บและ
หรือน าไปใช้ประโยชน์ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

11 องค์
ความรู ้

1 1 1 1 1 ศูนย์
วัฒนธรรม 

5. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรองค์กรที่
มีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้การบริหาร
จัดการทรัพยากร
องค์กร ได้แก่ 
ทรัพยากรบุคคล 
การเงิน สิ่งสนับสนุน
การบริหาร ขั้นตอน

5.1 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการแบบธรรมภิบาล และ
การบริการที่มีประสิทธิภาพ 

15. ระดับค่าเฉลี่ยผลการประเมินด้าน
การบริหารตามหลักธรรมภิบาล 

12 
 

ระดับ 
 

ด ี
 

ดี 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

ส านักงาน 
รองฯ 

16. ร้อยละของหน่วยงานภายใน (14  
หน่วยงาน) ที่เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตร
มาส (33/23/23/21) 

13 ร้อยละ 80 80 80 80 80 16 หน่วยงาน
ภายใน 



ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ KPI 
ล้านนา 

หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

การปฏิบัติงาน มี
ประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักธรรมภิบาล 

17. ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการแตล่ะหน่วยงาน (14 
หน่วยงาน) 

- ร้อยละ 70 75 80 85 90 หน่วยงาน
ภายใน 

5.2 ส่งเสริมระบบ กลไกการ
ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา งาน
บริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายใน 

18. ระดับผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษา (ระดบัสถาบัน) 

- ระดับ 3.51 3.70 3.80 3.85 4.00 ส านักงาน
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 
19. ร้อยละของความเสี่ยงท่ีลดลง - ร้อยละ 70 70 75 75 80 คณะกรรมการ

บริหารความ
เส่ียงและ

ควบคุมภายใน 
5.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
และธ ารงไว้ซึ่งบุคลากรที่มี
คุณภาพ 
 

20. ร้อยละของบุคลากรที่น าความรู้จาก
การไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ มาใช้ใน
การปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

- ร้อยละ 70 70 75 80 85 ฝ่าย
ทรัพยากร

มนุษย ์

21. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ด้านภาวะความสุข 

14 ระดับ ด ี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ฝ่าย
ทรัพยากร

มนุษย ์

6. การพัฒนา
เอกลักษณ์พื้นท่ี 

เพื่อให้เกิดศูนย์การ
เรียนรู้ และให้บริการ
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
เอกลักษณ์ของพื้นที่ 
แก่นักศึกษา 
ประชาชน และ
หน่วยงานภายนอก 

6.1 สร้างและพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการความเชี่ยวชาญ
เกษตรปลอดภัย 
 

22. จ านวนศูนย์ปฏิบัติการความ
เชี่ยวชาญ 

- ศูนย์ 1 2 2 2 2 ส านักงาน
รองฯ 

23. มูลค่าที่เกิดจากการให้บริการของ
ศูนย์ปฏิบัติการความเชี่ยวชาญ (In-cash 
+ in-kind) 

- ล้านบาท 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 ศูนย์ปฏิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ
เกษตรปลอดภัย 

6.2 สร้างนักวิจัย นวัตกร 
บุคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญ
ด้านเกษตรปลอดภัย 

24. ร้อยละของบุคลากร ไดร้ับการ
พัฒนาให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
(สายวิชาการ + สายสนับสนุน) 

- ร้อยละ 30 35 40 45 50 ศูนย์ปฏิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ
เกษตรปลอดภัย 

 


