แผนที่กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558-2561

ประสิทธิผล

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

UP Model
(Comprehensive University, Community Engagement, International Publication, Partially World Class, AEC)

พันธกิจหลัก (คณะ/วิทยาลัย)

1. จานวน Success Model

1. นิสิตสาเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร (C.1)

1. การบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล (C.8,C.9,C.10)

(C.12)

2. จานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์./.IP

2. การสร้างอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์./.ปลูกต้นไม้ (S.3)

(C.6)

3. ศูนย์การแพทย์

3. จานวนผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ (C.12)

3. ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต

4. จานวน Spin-off Entrepreneur (C.12)

(C.3 ,C.4 )

(C.2)

4. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต

สนับสนุนพันธกิจหลัก (มหาวิทยาลัย)
กลุ่มการบริหาร

2. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัย

(C.11)

5. ศิษย์เก่าได้รับการยอมรับ

คุณภาพ
(IQA&EQA KPIs)

ประสิทธิภาพ Criteria (CUPT indicators)

* CUPT QA 2558

กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มผลิตบัณฑิต

5. จานวน Product

4. โรงเรียนสาธิต
5. อาศรมศิลปินนานาชาติ

(C.12)

6. การจัดการนา/นาเสีย (S.3)

6. จานวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบสาน

7. การจัดการพลังงาน

(S.3)

7. จานวนเงินสนับสนุนการวิจัย (S.1)

8. การจัดการขยะ

(S.3)

8. จานวนนักวิจัย

9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

9. จานวนผูบ้ ริหารงานวิจัย

10. การสนับสนุนการผลิตข้าว

10. ฐานข้อมูลการจัดการงานวิจัย

11. ศูนย์ความเป็นเลิศธาลัสซีเมีย
12. หน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ

(C.13)

การเรียนการสอน

การพัฒนานิสิต

การวิจัย

การบริการวิชาการ

การทานุบารุงฯ

การบูรณาการพัฒนานิสิต การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนพัฒนากลุ่มผลิตบัณฑิต (ยุทธศาสตร์ที่ 1)
6. แผนพัฒนาการเรียนการสอน (C.7)
7. แผนพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า

พัฒนาองค์กร (QA&KM Tools)

แบบจัดทาแผนหมายเลข 1 (บผ.1.3)

(C.13)

แผนพัฒนากลุ่มการบริหาร (ยุทธศาสตร์ที่ 5, 6, 7)
กลุ่มที่ 1 (ยุทธศาสตร์ที่ 5A)
แผนงานด้านบุคคล

8. แผนพัฒนาศูนย์บรรณสาร

แผนงานด้านการเงิน

9. แผนงานเตรียมความพร้อม AEC (S.2)

แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. แผนพัฒนาคุณภาพอาจารย์ (C.5)

การบริหาร

แผนงานด้านธุรการและประชาสัมพันธ์

กลุ่มที่ 2 (ยุทธศาสตร์ที่ 6)
แผนการจัดการนา/นาเสีย
แผนการจัดการพลังงาน
แผนการจัดการขยะ

แผนงานด้านการบริหารความเสี่ยง
แผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

แผนพัฒนากลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย (ยุทธศาสตร์ที่ 2, 3, 4)

แผนงานด้านการจัดการความรู้

แผนงานวิจัย

แผนพัฒนาศูนย์วิจัยเชิงพืนที่ฯ (ABC)

แผนงานด้านกายภาพ

แผนงานบริการวิชาการ

แผนพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์

แผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

แผนปรับปรุงสภาพแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนพัฒนาวารสารมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนาศูนย์เครื่องมือกลาง

แผนพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการงานวิจัย

แผนพัฒนาศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง

แผนพัฒนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

แผนพัฒนาคลินิกเทคโนโลยี

แผนการจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์

แผนพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

แผนการสนับสนุนการผลิตข้าว

แผนพัฒนาโครงการ อพ.สธ.

แผนพัฒนากองทุนตังตัวได้

แผนการจัดตังหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ

กลุ่มที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 7)
แผนงานด้านศูนย์ความเป็นเลิศ
ธาลัสซีเมีย

แผนการจัดตังศูนย์การแพทย์

กลุ่มที่ 1 (ยุทธศาสตร์ที่ 5B)
แผนงานด้านโรงเรียนสาธิต
แผนการจัดการอาศรมศิลปินนานาชาติ
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ประสิทธิผล

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

UP Model
(Comprehensive University, Community Engagement, International Publication, Partially World Class, AEC)

* CUPT QA 2557

สนับสนุนพันธกิจหลัก (มหาวิทยาลัย)
กลุ่มการบริหาร

กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มผลิตบัณฑิต

1. จานวน Success Model

1. นิสิตสาเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร (C.1)

1. การบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล (C.10,C.11,S.2,S.7,S.8)

(C.13)

2. จานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์./.IP

2. การสร้างอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์./.ปลูกต้นไม้

(C.7)

3. ศูนย์การแพทย์

2. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัย

3. จานวนผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ (C.13)

3. ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต

4. จานวน Spin-off Entrepreneur (C.13)

5. อาศรมศิลปินนานาชาติ

5. จานวน Product

6. การจัดการนา/นาเสีย

(C.3 ,C.4 ,C.12 ,S.5)
(C.2 ,S.1)

4. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต

(S.3)

5. ศิษย์เก่าได้รับการยอมรับ

คุณภาพ
(IQA&EQA KPIs)

ประสิทธิภาพ (Criterions / KPIs / CUPT indicators)

พันธกิจหลัก (คณะ/วิทยาลัย)

4. โรงเรียนสาธิต

(C.13)

6. จานวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบสาน

7. การจัดการพลังงาน

7. จานวนเงินสนับสนุนการวิจัย (S.4)

8. การจัดการขยะ

8. จานวนนักวิจัย

9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

9. จานวนผูบ้ ริหารงานวิจัย

10. การสนับสนุนการผลิตข้าว

10. ฐานข้อมูลการจัดการงานวิจัย

11. ศูนย์ความเป็นเลิศธาลัสซีเมีย
12. หน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ

(C.14)

การเรียนการสอน

การพัฒนานิสิต

การวิจัย

การบริการวิชาการ

การทานุบารุงฯ

การบูรณาการพัฒนานิสิต การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนพัฒนากลุ่มผลิตบัณฑิต (ยุทธศาสตร์ที่ 1) (C.1 ,2,3,4,5,6,12,S.1,3)
แผนพัฒนาการเรียนการสอน

พัฒนาองค์กร (QA&KM Tools)

แบบจัดทาแผนหมายเลข 1 (บผ.1.2)

แผนพัฒนากลุ่มการบริหาร (ยุทธศาสตร์ที่ 5, 6, 7)
กลุ่มที่ 1 (ยุทธศาสตร์ที่ 5A)

แผนพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า

แผนงานด้านบุคคล

แผนพัฒนาศูนย์บรรณสาร

แผนงานด้านการเงิน

แผนงานเตรียมความพร้อม AEC

แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนพัฒนาคุณภาพอาจารย์

(C.5 ,C.6 ,C.8)

แผนงานด้านธุรการและประชาสัมพันธ์

กลุ่มที่ 2 (ยุทธศาสตร์ที่ 6)
แผนการจัดการนา/นาเสีย
แผนการจัดการพลังงาน
แผนการจัดการขยะ

แผนงานด้านการบริหารความเสี่ยง
แผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

แผนพัฒนากลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย (ยุทธศาสตร์ที่ 2, 3, 4)

การบริหาร

แผนงานด้านการจัดการความรู้

แผนงานวิจัย

แผนพัฒนาศูนย์วิจัยเชิงพืนที่ฯ (ABC)

แผนงานด้านกายภาพ

แผนงานบริการวิชาการ

แผนพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์

แผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

แผนปรับปรุงสภาพแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนพัฒนาวารสารมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนาศูนย์เครื่องมือกลาง

แผนพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการงานวิจัย

แผนพัฒนาศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง

แผนพัฒนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

แผนพัฒนาคลินิกเทคโนโลยี

แผนการจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์

แผนพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

แผนการสนับสนุนการผลิตข้าว

แผนพัฒนาโครงการ อพ.สธ.

แผนพัฒนากองทุนตังตัวได้

แผนการจัดตังหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ

กลุ่มที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 7)
แผนงานด้านศูนย์ความเป็นเลิศ
ธาลัสซีเมีย

แผนการจัดตังศูนย์การแพทย์

กลุ่มที่ 1 (ยุทธศาสตร์ที่ 5B)
แผนงานด้านโรงเรียนสาธิต
แผนการจัดการอาศรมศิลปินนานาชาติ

ฉบับวันที่ 18 ธ.ค 58
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ประสิทธิผล

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

UP Model
(Comprehensive University, Community Engagement, International Publication, Partially World Class, AEC)

พันธกิจหลัก (คณะ/วิทยาลัย)

* CUPT QA 2557

สนับสนุนพันธกิจหลัก (มหาวิทยาลัย)
กลุ่มการบริหาร

กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มอัตลักษณ์บัณฑิต

ประสิทธิภาพ (Main KPIs)

แบบจัดทาแผนหมายเลข 1 (บผ.1.1)

1. การบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล (C.10,C.11,S.2,S.7,S.8)

1. นิสิตอยู่อย่างมีความสุข (C.12)

1. จานวน Success Model

2. นิสิตเรียนอย่างมีความสุข (C.1,S.5)

2. จานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์./.IP

3. การเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต

3. จานวนผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ (C.13)

4. การมีงานทาของบัณฑิต (C.2,S.1)

4. จานวน Spin-off Entrepreneur (C.13)

5. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต (S.3)

5. อาศรมศิลปินนานาชาติ

5. จานวน Product

6. การจัดการนา/นาเสีย

6. การพัฒนาอาจารย์ (C.5,C.6,C.8)

6. จานวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบสาน

7. การจัดการพลังงาน

7. การเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

7. จานวนเงินสนับสนุนการวิจัย (S.4)

8. การจัดการขยะ

8. ความพร้อมในการเข้าร่วม AEC (S.6)

8. จานวนนักวิจัย

9. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

9. จานวนผูบ้ ริหารงานวิจัย

10. การสนับสนุนการผลิตข้าว

10. ฐานข้อมูลการจัดการงานวิจัย

11. ศูนย์ความเป็นเลิศธาลัสซีเมีย

(C.3,C.9)

(C.4)

(C.13)

2. การสร้างอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์./.ปลูกต้นไม้

(C.7)

3. ศูนย์การแพทย์
4. โรงเรียนสาธิต

(C.13)
(C.14)

คุณภาพ
(IQA&EQA KPIs)

12. หน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ

การเรียนการสอน

การพัฒนานิสิต

การวิจัย

การทานุบารุงฯ

การบูรณาการพัฒนานิสิต การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนพัฒนากลุ่มอัตลักษณ์บัณฑิต (ยุทธศาสตร์ที่ 1)
แผนพัฒนาการเรียนการสอน

พัฒนาองค์กร (QA&KM Tools)

การบริการวิชาการ

แผนพัฒนากลุ่มการบริหาร (ยุทธศาสตร์ที่ 5, 6, 7)
กลุ่มที่ 1 (ยุทธศาสตร์ที่ 5A)

แผนพัฒนาบัณฑิตศึกษา

แผนงานด้านบุคคล

แผนพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า

แผนงานด้านการเงิน

แผนพัฒนาศูนย์บรรณสาร

แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงานด้านธุรการและประชาสัมพันธ์

แผนงานเตรียมความพร้อม AEC

การบริหาร

กลุ่มที่ 2 (ยุทธศาสตร์ที่ 6)
แผนการจัดการนา/นาเสีย
แผนการจัดการพลังงาน
แผนการจัดการขยะ

แผนงานด้านการบริหารความเสี่ยง
แผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

แผนพัฒนากลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย (ยุทธศาสตร์ที่ 2, 3, 4)

แผนงานด้านการจัดการความรู้

แผนงานวิจัย

แผนพัฒนาศูนย์วิจัยเชิงพืนที่ฯ (ABC)

แผนงานด้านกายภาพ

แผนงานบริการวิชาการ

แผนพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์

แผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

แผนปรับปรุงสภาพแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนพัฒนาวารสารมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนาศูนย์เครื่องมือกลาง

แผนพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการงานวิจัย

แผนพัฒนาศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง

แผนพัฒนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

แผนพัฒนาคลินิกเทคโนโลยี

แผนการจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์

แผนพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

แผนการสนับสนุนการผลิตข้าว

แผนพัฒนาโครงการ อพ.สธ.

แผนพัฒนากองทุนตังตัวได้

แผนการจัดตังหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ

กลุ่มที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 7)
แผนงานด้านศูนย์ความเป็นเลิศ
ธาลัสซีเมีย

แผนการจัดตังศูนย์การแพทย์

กลุ่มที่ 1 (ยุทธศาสตร์ที่ 5B)
แผนงานด้านโรงเรียนสาธิต
แผนการจัดการอาศรมศิลปินนานาชาติ
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