




ค�ำน�ำ

 นโยบำยและทศิทำงกำรบรหิำรมหำวทิยำลยัพะเยำนี ้ มช่ีวงเวลำด�ำเนนิงำน 

4 ปี (ระยะที่ 2) คอื ระหว่ำง 1 ตุลำคม 2557 ถงึ 30 กันยำยน 2561 จัดท�ำขึ้นเพื่อ

ก�ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำและกำรด�ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยพะเยำ ที่เน้น

ควำมเชื่อมโยงกับปณธิำนของมหำวทิยำลัยที่ว่ำ “ปัญญำเพื่อควำมเข้มแข็งของ

ชุมชน” โดยขยำยเป้ำหมำยหลักของกำรด�ำเนนิงำนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทั้ง 5 ด้ำน 

ตำมพระรำชบัญญัตมิหำวทิยำลัยพะเยำ พ.ศ. 2553 หมวด 1 มำตรำ 6 ที่จะ 

“ให้กำรศกึษำ ส่งเสรมิ และพัฒนำวชิำกำรและวชิำชพีชั้นสูง ท�ำกำรสอน ท�ำกำร

วิจัย ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ให้โอกำสทำงกำรศึกษำแก่ประชำชน 

และท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำชุมชน สังคม 

และประเทศชำติ” อีกทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ร่วม 5 ด้ำน ค่ำนิยมร่วม 

7 ประกำรของมหำวิทยำลัย โดยก�ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรด�ำเนินงำน 7 ด้ำน 

ตำมกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) 

และแผนพัฒนำกำรศกึษำระดับอุดมศกึษำ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)

 นอกจำกจะใช้เป็นเครือ่งก�ำหนดทศิทำงกำรพฒันำของมหำวทิยำลยัแล้ว 

ยังจะใช้ในกำรถ่ำยทอดนโยบำยต่ำงๆ ไปสู่กำรปฏิบัติในทุกระดับ โดยใช้

เป็นกรอบในกำรจัดท�ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏบิัตงิำนประจ�ำปีของคณะ กอง 

และส่วนงำนต่ำงๆ ที่จะน�ำไปสู่กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่

ของผู้บริหำรทุกระดับ รวมถึงกำรน�ำไปใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง และพัฒนำ

มหำวทิยำลัยสู่สถำบันแห่งกำรเรยีนรู้



 มหำวิทยำลัยขอขอบคุณทุกท่ำนและทุกฝ่ำยที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำ 

และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรนี้ จะเกิดประโยชน์อย่ำงมำกในอันที่จะเป็นสื่อ

กลำงให้เกดิกำรถ่ำยทอดทศิทำงและกำรด�ำเนนิงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อให้

เกดิควำมร่วมมอืร่วมใจกันพัฒนำมหำวทิยำลัยให้เจรญิก้ำวหน้ำต่อไป

   (ศำสตรำจำรย์พเิศษ ดร.มณฑล  สงวนเสรมิศร)ี

      อธกิำรบดมีหำวทิยำลัยพะเยำ

             กรกฎำคม 2557
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ตรำสัญลักษณ์ประจ�ำมหำวทิยำลัยพะเยำ
      มลีักษณะเป็นรูปสัตภัณฑ์สขีาว บนพื้นหลังรูปศลิาจารกึ 

ยอดกลบีบัวสมี่วง เหนอือักษรย่อ “มพ” สมี่วง ซึ่งเป็นตัวอักษร

ฝักขามล้านนา ด้านล่างของอักษรย่อ มชีื่อมหาวทิยาลัยพะเยา 

สีม่วง และชื่อภาษาอังกฤษ UNIVERSITY OF PHAYAO สีขาว 

บนพื้นแถบโค้งสทีอง

สปีระจ�ำมหำวทิยำลัย ได้แก่ สมี่วง - สทีอง

ต้นไม้ประจ�ำมหำวทิยำลัยพะเยำ คอื ฟ้ำมุ่ย
 ดอกฟ้ามุ่ยเป็นกล้วยไม้ มชีื่อทางวทิยาศาสตร์ว่า Vanda coerulea Griff. ex 

Lindl. เป็นกล้วยไม้ประเภทแวนด้า ลักษณะความงดงามโดดเด่นของฟ้ามุย่ ท�าให้ถูกยกย่อง

ว่าเป็นกล้วยไม้ป่าที่สวยงามที่สุดชนดิหนึ่งของโลก

“เปรยีบประดุจชื่อเสยีง

ของบัณฑติมหำวทิยำลัยพะเยำ ที่จะเป็นคนดี

มคีุณภำพ มชีื่อเสยีงขจรขจำยไปทั่วโลก”

สมี่วง
นัน้มาจากสแีดง ที่หมายถงึ ชาติ

และ สนี�า้เงนิ ที่หมายถงึ พระมหากษัตรยิ์

สทีอง
นัน้หมายถงึ ศาสนา และความเจรญิรุ่งเรอืง
ของมหาวทิยาลัย
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นโยบำยและทศิทำงกำรบรหิำรมหำวทิยำลัยพะเยำ 
(พ.ศ.2558-2561)

1.  ปรัชญำ (Philosophy)

“ด�ำรงชวีติด้วยปัญญำ ประเสรฐิที่สุด” หรอื “ปญฺญำชวี ีเสฏฐชวี ีนำม”

หรอื “A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All”

2.  ปณธิำน (Determination)

“ปัญญำเพื่อควำมเข้มแข็งของชุมชน”

หรอื “Wisdom for Community Empowerment”

3.  วสิัยทัศน์ (Vision)
 มหาวทิยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวทิยาลัยสมบูรณ์แบบ 

(Comprehensive University) ที่รับใช้สังคม (Community Engagement) มุ่งปฏบิัตภิารกจิ

ด้านการผลติบัณฑติที่มคีุณภาพ และได้มาตรฐานสากลสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

(ASEAN Economic Community) และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคม

เป็นสุข จะเป็นรากฐานที่ส�าคัญของการพัฒนาประเทศ ให้น�าไปสู่การแข่งขันได้แบบ

ยั่งยนืในประชาคมโลก

4.  วัตถุประสงค์ร่วม (Core Purposes) 
 วัตถุประสงค์ร่วมหรอืจุดเน้นที่ใช้ร่วมกันทัง้มหาวทิยาลัยม ี5 ประการ คอื

 4.1 เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) 

อย่างมีความสุข จบไปมีงานท�า และเป็นคนดขีองสังคม

 4.2 เพื่อท�าการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) 

เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province)
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 4.3 เพื่อบริการวิชาการ โดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่ เพื่อพัฒนาความ

เข้มแข็งของชุมชน (Community Empowerment) 

 4.4 เพื่อท�านุบ�ารุงภูมปิัญญา ศลิปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

(Local Wisdom) สู่สากล 

 4.5 เพือ่บรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และยดึมัน่ในธรรมาภบิาล 

(Good Governance)

5.  ค่ำนยิมร่วม (Core Values)  
 เพื่อให้เกิด วัฒนธรรมองค์กร ที่ (1) มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน 

(Mutual Trust) (2) เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และ 

(3) เกดิความเป็นสากล (Internationalization) จงึส่งเสรมิสนับสนุนให้ใช้ค่านยิมร่วมกัน

ทัง้มหาวทิยาลัย โดยยดึหลักคดิ 7 ประการ ประกอบด้วย

 5.1 Competence - หลักความรูค้วามสามารถ (ให้ความส�าคัญกับผูท้ีม่คีวาม

สามารถสงู เป็นอนัดับแรกก่อนเสมอ) (จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องช่วย

กันยกระดับความรู้ ความสามารถของตนเองให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา) (เพื่อส่งเสรมิ 

สนับสนุนให้เกดิ Competitiveness และ Leadership)

 5.2 Freedom - หลักเสรีภาพ (มีเสรีภาพที่จะคิด ที่จะท�างานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย) (เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนให้เกดิ Excellence) (ท�าให้

เกดิความเป็นเลศิที่หลากหลาย ตามที่ตนเองถนัด หรอืเชี่ยวชาญ)

 5.3 Justice - หลักความถูกต้อง ยุตธิรรม (มคีวามถูกต้องและยุตธิรรมใน

หัวใจตลอดเวลา) (มคีุณธรรมและจรรยาบรรณ) (ท�าให้เกดิความเคารพนับถอื และ

ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน)

 5.4 Generosity - หลักความมีน�้าใจ (มีน�้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยให้

ถือเป็น “สิทธิ” ของผู้ที่อ่อนแอกว่าที่จะได้รับความช่วยเหลอื และเป็น “หน้าที่” ของ

ผู้ที่เข้มแข็งกว่าที่จะต้องให้การช่วยเหลอื) (ท�าให้เกดิวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุข)

 5.5 Team Learning and Working - หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท�างาน

เป็นทีม (เน้นการเรียนรู้จากการท�างานและการด�าเนนิชวีติ) (ท�าให้เกดิปัญญารวมหมู่)
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 5.6 Shared Vision - หลักการมีเป้าหมายร่วมกัน (มีเป้าหมายในการท�างาน

ร่วมกัน) (ท�าให้เกิดพลังสามัคคี) (ท�าให้เกดิเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้)

 5.7 Local and Global Spirit - หลักความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสากล 

(ยดึคต ิ“องค์ความรูท้ีผ่ลติและทีใ่ช้เป็นระดับสากล  ส่วนจติวญิญาณอยู่ทีก่ารรบัใช้ชมุชน

และสงัคมไทย”) (ท�าให้เกดิความเป็นสากล หรอื Internationalization)

6.  พันธกจิ (Mission)
 มหาวทิยาลยัพะเยา มุ่งกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศกึษา

ให้กับประชาชนในเขตภาคเหนอืตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ล�าปาง 

ล�าพูน เชยีงราย แม่ฮ่องสอน และภูมภิาคอื่นด้วย โดยจัดการเรยีนการสอนในสาขาวชิา

ทีเ่ป็นความต้องการของท้องถิน่ ภูมภิาคและประเทศ เพือ่ให้ผูส้�าเรจ็การศกึษามงีานท�า

ทัง้กลุ่มสาขาทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกลุม่สาขาทางด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

และกลุ่มสาขาทางด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งมพีันธกจิที่ส�าคัญ 5 ด้าน ดังนี้

 6.1 ด้ำนกำรผลติบัณฑติ

  มหาวทิยาลัยพะเยา มภีารกจิหลักที่ต้องท�าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ทุกระดับ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษา (TQF) โดยมุ่งเน้น

การสร้างบัณฑติให้มคีุณธรรม จรยิธรรม มคีวามรู้ มทีักษะทางปัญญา มทีักษะความ

สมัพนัธ์ระหว่างบคุคล และความรับผดิชอบ มทัีกษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสือ่สาร

และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อให้สามารถท�างานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้อง

พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทาง

วชิาการด้วย การจดัการศกึษาในอนาคตมองว่า จะต้องหาวธิกีารและรปูแบบทีห่ลากหลาย

ยิ่งขึ้น ดังนัน้ จงึต้องสนับสนุนการจัดการศกึษาต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมทัง้กลุ่มเป้าหมาย

ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบ 

และวธิกีารสอน รวมทัง้เนื้อหาสาระให้เท่าทนัการพัฒนาทางวชิาการและวชิาชพีในสาขา

วชิาต่างๆ ด้วย
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 6.2 ด้ำนกำรวจิัย

  มหาวิทยาลัยพะเยา มุ ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมที่มีรูปแบบซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงาน หรือวัตถุดิบ การวิจัย

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟูและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวจิัย

เชงิอุตสาหกรรม การวจิัยด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบบรกิารด้าน

สาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้

ความส�าคัญในการแก้ปัญหาของชุมชน และมุ่งเน้นการวจิัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับ

การวิจัยประยุกต์ในสาขาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อน�าไปสู่การเรียนการสอนที่มี

ประสทิธผิล และมคีุณภาพชวีติของชุมชนที่ด ี ตลอดจนเพิ่มขดีความสามารถในการ

พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จรงิในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้น�าในการวจิัยให้สามารถ

ด�าเนนิการในลักษณะหุ้นส่วน หรอืการสร้างเครอืข่ายกับสถาบันที่มชีื่อเสยีงทัง้ในและ

ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวจิัยให้น�าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึ้น

 6.3 ด้ำนกำรบรกิำรวชิำกำร

  มหาวทิยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการบรกิารวชิาการในรูปแบบที่หลากหลาย

มากยิ่งขึ้น เช่น การบรกิารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาและคุณภาพชวีติ โดยอาศัย

องค์ความรู้จากชุมชนร่วมกับบุคลากรของมหาวทิยาลัย การบรกิารทางด้านการแพทย์

และการสาธารณสุข การให้บรกิารบางประเภท โดยใช้ศักยภาพของชุมชนและวัสดุ

เหลอืใช้เพื่อท�างานวจิัย เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ชุมชน ตลอดจนการสร้างความร่วมมอื

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนอืตอนบน และองค์กรภาคเอกชน เพื่อ

ช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับจากสังคมโดยทั่วไป

 6.4 ด้ำนกำรท�ำนุบ�ำรุงศลิปวัฒนธรรม

  มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการ

มีส่วนร่วมในประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการท�านุบ�ารุงและอนุรักษ์ศิลป-

วัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมดีุลยภาพ ซึ่งรวมถงึการ

ศกึษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพือ่น�าไปสู่การสงวนและรกัษาความแตกต่าง
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ทางประเพณแีละวฒันธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกนัในประชาคมโลกอย่างมเีอกลักษณ์

และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล 

องค์กร และสังคม โดยเป็นเป้าหมายส�าคัญที่จะต้องด�าเนนิการ

 6.5 ด้ำนกำรบรหิำร

  มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ 

และได้มาตรฐานในระดับสากล โดยการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่รับใช้สังคม 

(Community Engagement University) และให้ได้รับการยอมรับในระดับชาต ิ ระดับ

อาเซยีน และระดับนานาชาต ิการปฏบิัตภิารกจิ ไม่ว่าจะเป็นการผลติบัณฑติ การวจิัย 

การบรกิารวชิาการ และการท�านุบ�ารุงศลิปวัฒนธรรม จะตัง้เป้าหมายให้น�าไปสู่ความ

มั่นคงและความยั่งยนืของเศรษฐกจิ สังคม สุขภาวะ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม โดยยดึหลักประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และธรรมาภบิาล เป็นส�าคัญ
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7.  ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวทิยำลัย
 มหาวทิยาลยัได้จัดท�าประเด็นยทุธศาสตร์ทีจ่ะท�าให้บรรลุวสัิยทศัน์ พันธกจิและ

เป้าประสงค์ ประกอบด้วยประเดน็ยุทธศาสตร์ต่างๆ จ�านวน 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑติที่มคีุณภาพ ได้มาตรฐานตาม

คุณลักษณะที่พงึประสงค์ และตอบสนองความ

เป็นสากล และแข่งขันได้ในประชาคมอาเซยีน

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยสู่ระดับ

นานาชาติ โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของ

ชุมชน ท้องถิ่น และองค์ความรู้ที่เป็นสากลเข้า

ด้วยกันอย่างเป็นระบบ ให้น�าไปสู่การแข่งขันได้

อย่างยั่งยนืในประชาคมโลก

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแบบมีส ่วนร ่วมที่ช ่วย

พฒันาและสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน สงัคม

และประเทศ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท�านุบ�ารุงภูมิป ัญญา ศิลปวัฒนธรรม 

และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) 

อย่างยั่งยนื

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจัดการมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล 

ภายใต้หลักธรรมาภบิาล (Good Governance)

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อมทีด่ขีองมหาวทิยาลยั สูก่ารเป็น 

Green University

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบการให้บริการและส่งเสริม

สนบัสนนุการให้บรกิารด้านบรกิารสาธารณสุข
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8.  ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของมหำวทิยำลัย
 มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบและที่รับใช้

สังคม ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล โดยการให้ได้รับการยอมรับ

ในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจไม่ว่าจะเป็นการ

ผลติบัณฑติ การวจิยั การบรกิารวชิาการ และการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม จะตัง้เป้าหมาย

ให้น�าไปสู่ความมั่นคงและความย่ังยืนของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ จงึได้ก�าหนดเป้าหมายของการพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา 

ไว้ดังนี้

      ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน

ตำมคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์และตอบสนอง

ควำมเป็นสำกล และแข่งขันได้ในประชำคม

อำเซยีน

  เป้ำหมำยที่  1

  เป็นมหาวทิยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่รับใช้

สังคม (Community Engagement) มุ่งเน้นการผลติบัณฑติ ระดับปรญิญาตร ี ในกลุ่ม

สาขาวชิาหลัก 3 ด้าน ได้แก่ กลุ่มสำขำวชิำทำงด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

กลุม่สำขำวชิำทำงด้ำนวทิยำศำสตร์สขุภำพ และกลุม่สำขำวชิำทำงด้ำนสงัคมศำสตร์ 

โดยในแต่ละกลุ่มให้อยู่ในสัดส่วน 40:20:40 ตามล�าดับ 

  เป้ำหมำยที่  2 

  เป ็นมหาวิทยาลัยที่มุ ่งเน ้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้

มาตรฐานสากล มีความรอบรู้ทางทฤษฎีและมีทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพในสาขา

ของตนเองได้ตามมาตรฐานวชิาชพีก�าหนด น�าไปสู่ความเป็นเลศิทางภาษาต่างประเทศ 

และความทันสมัยในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ อกีทัง้ต้องเป็นผู้มคีุณธรรม จรยิธรรม 

และจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีด้วย โดยตัง้เป้าหมายบัณฑติที่พงึประสงค์ ไว้ดังนี้
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 (1) เป็นผู้มคีุณธรรม จรยิธรรม

 (2) เป็นผู้มคีวามรู้

 (3) เป็นผู้มทีักษะทางปัญญา

 (4) เป็นผู้มทีกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ

 (5)  เป็นผู้มทีักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร

  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

 (6) เป็นผู้มสีุนทรยีศลิป์

 (7) เป็นผู้มทีักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลกิภาพ

 (8) เป็นผู้มทีักษะการปฏบิัตกิารทางวชิาชพี

  เป้ำหมำยที่  3

  เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ ่งเน้นการกระจายโอกาสและการสร้างความ

เสมอภาคทางการศึกษา โดยจะให้โอกาสนักเรียนในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

เข้าศกึษาต่อในระดับปรญิญาตร ี ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 70 และจัดสรรเงนิทุนการศกึษาให้

นสิติระดับปรญิญาตรไีม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ทุกปี 

  เป้ำหมำยที่  4

  มุ่งเน้นการรับนิสิตใหม่ โดยรับนิสิตระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 

5,000 คน ต่อปี และรับนสิติระดับบัณฑติศกึษา ไม่น้อยกว่า 500 คน ต่อปี

  เป้ำหมำยที่  5

  มุ่งเน้นการให้ทุนการศึกษานิสิตระดับปริญญาเอก ทุกสาขาวิชาที่มี

ความพร้อม

  เป้ำหมำยที่  6

  มุ่งเน้นการเตรยีมความพร้อมด้านการเรยีนให้นสิติ ทัง้ก่อนเข้าเรียน

และอยู่ระหว่างเรียน เพี่อลดอัตราการออกกลางคัน (Drop out) ของนิสิตตลอด

หลักสูตร จ�านวนไม่เกนิร้อยละ 20 ของแต่ละหลักสูตร
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  เป้ำหมำยที่  7

  มุ ่งเน ้นการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอน

รายวชิาศกึษาทั่วไป โดยให้นสิติได้เรยีนรู้จากการปฏบิัตจิรงิ (ประสบการณ์ตรง)

  เป้ำหมำยที่  8

  มุ่งเน้นปรับปรุงหลักสูตร และวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้น

ให้นสิติได้เรยีนรู้จากการปฏบิัตจิรงิ (มคีวามรู้และท�าเป็น)

  เป้ำหมำยที่  9

  มุง่เน้นพฒันาระบบห้องเรยีนอจัฉรยิะ (i-Classroom) ให้มปีรมิาณเพยีงพอ 

และสามารถตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพิ่มโอกาส

และช่องทางในการเรยีนรู้ให้นสิติสามารถเรยีนรู้ได้ตลอดเวลา  

  เป้ำหมำยที่  10

  มุ่งเน้นส่งเสรมิและพัฒนาขดีความสามารถ และทักษะทางด้านภาษา 

ต่างประเทศ โดยจัดให้มีหลักสูตรอบรมทางด้านภาษาต่างประเทศ ทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว เพื่อรองรับการเปิดเสรทีางด้านแรงงานฝีมอืในกลุ่มประเทศอาเซียน รองรับ

วิชาชีพที่มีการตกลงกันให้เคลื่อนย้ายหรือแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิก

ได้ 8 วิชาชีพ ได้แก่ สำขำวิศวกรรม สำขำนักส�ำรวจ สำขำสถำปัตยกรรม 

สำขำแพทย์ สำขำทันตแพทย์ สำขำพยำบำล สำขำนักบัญช ี และสำขำวชิำชพี

ด้ำนกำรท่องเที่ยว

  เป้ำหมำยที่  11

  มุ่งเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่อาจารย์และนิสิต โดยมอบทุน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นในต่าง

ประเทศ ปีละไม่น้อยกว่า 50 คน 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรมุ่งสู ่ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกำรวิจัย

  สู ่ระดับนำนำชำติ โดยกำรเชื่อมโยง

  องค์ควำมรูข้องชมุชน ท้องถิน่ และองค์ควำมรู้

  ที่เป็นสำกลเข้ำด้วยกันอย่ำงเป็นระบบ 

ให้น�ำไปสู ่กำรแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืนใน

ประชำคมโลก

  เป้ำหมำยที่  12 

  เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาต ิ

โดยการเชือ่มโยงองค์ความรูข้องชมุชนและท้องถิน่เข้าด้วยกนัอย่างเป็นระบบ ให้น�าไปสู่

การพัฒนาให้เกดิการแข่งขันที่ยั่งยนืในประชาคมโลก

  เป้ำหมำยที่  13

  เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย มุ่งสร้าง

นักวิจัยและผู้บริหารการวิจัยภายใต้ความร่วมมือกับชุมชน สถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งใน

และต่างประเทศ เพื่อสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) ที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของชุมชน และสนับสนุนให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติในสาขาที่มี

ความพร้อม

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรบริกำรวิชำกำรแบบมีส่วนร่วมที่ช่วย

พัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

สังคมและประเทศ

  เป้ำหมำยที่  14

  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพื่อสร้างความผูกพันที่ด ี

ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นของประชาชน โดยหน่วยงานระดับคณะ 

สามารถสร้างองค์ความรู้ ปัญญา หรือโมเดลในการพัฒนาชุมชน อย่างน้อยคณะละ 

1 โมเดลต่อปี
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  เป้ำหมำยที่  15

  มุ่งเน้นการสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน

ในจังหวัดพะเยำให้ได้รับกำรพัฒนำทำงวชิำกำรที่สูงขึ้น

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรท�ำนุบ�ำรุงภูมิปัญญำ ศิลปวัฒนธรรม 

และสิง่แวดล้อมของท้องถิน่ (Local Wisdom) 

อย่ำงยั่งยนื

 

  เป้ำหมำยที่  16

  มุ ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับท้องถิ่นและหน่วยงาน

ภายนอก ในการสบืสานและพฒันาภูมปัิญญาท้องถิน่ให้เป็นทีย่อมรบัอย่างเป็นรูปธรรม

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ 

ประสิทธิผล ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 

(Good Governance)

  เป้ำหมำยที่  17

  มุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นมหาวทิยาลัยต้นแบบ สงบ สันต ิ เป็นสังคม

แห่งความเอื้ออาทร เป็นตัวอย่างที่ดีงามของสังคม และเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนได้

อย่างเป็นรูปธรรม

     

  เป้ำหมำยที่  18

  มุ ่งเน้นการพัฒนาให้มีระบบการบริหารที่มีความคล่องตัวและมี

ประสทิธภิาพ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ดงึดูดบุคลากรที่มศีักยภาพทางวชิาการเข้ามา

ในระบบให้มากทีส่ดุ การจดัรปูแบบองค์กร จะจดัในลกัษณะบรูณาการ (Integration) เพื่อน�า

ไปสู่การบรหิารจัดการที่ด ี(Good Governance) เน้นความประหยัด ความมปีระสทิธภิาพ 

และความคล่องตัวในการบรหิารจัดการ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
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  เป้ำหมำยที่  19

  มุ ่งเน ้นการจัดหาและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุน ตามเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนด เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถทางวชิาการของบุคลากร ให้น�าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน

ให้มคีุณภาพและได้มาตรฐาน โดยตัง้เป้าหมายด้านคุณวุฒขิองอาจารย์ระดับปรญิญา

เอกหรอืเทยีบเท่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายใน 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2567) 

  เป้ำหมำยที่  20

  มุ ่งเน้นการให้ความส�าคัญทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยจะต้องด�าเนนิการประกันคุณภาพของทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และทุกระดับ

คณะจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ของส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประกันคุณภาพการศกึษา (สมศ.) ทัง้นี้ ส่วนงานระดับคณะจะต้องได้รับผลการประเมนิ

ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

  เป้ำหมำยที่  21

  มุ ่งเน้นการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุม

ภายใน ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับ

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 และระเบยีบอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

  เป้ำหมำยที่  22

  มุ ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยการจัดให้มรีะบบสวัสดกิารในด้านต่างๆ ให้เพยีงพอและเหมาะสม

  เป้ำหมำยที่  23     

  มุง่เน้นการพฒันาระบบบรหิารจดัการพัฒนาด้านกายภาพ ให้สามารถ

รองรบัการจดัการเรยีนการสอนให้มคีณุภาพและได้มาตรฐานสากล รวมทัง้การบรหิาร

จัดการที่มปีระสทิธภิาพ จงึก�าหนดเป้าหมายที่จะด�าเนนิการไว้ดังนี้
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 23.1 มุ่งเน้นการจัดหางบประมาณมาท�าการก่อสร้างศูนย์

การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัพะเยา ให้เป็นโรงพยาบาลขนาดไม่ต�า่กว่า 400 

เตยีง ตามเกณฑ์ของแพทยสภา โดยระยะเริม่แรกให้เปิดท�าการได้ 200 เตยีง ภายในปี 

พ.ศ. 2560 และวางรากฐานการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลขนาด 1,200 เตยีง ภายใน 

10 ปีข้างหน้า (ปี 2567) ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรยีนรวม กลุ่มอาคารวทิยาการจดัการและ

สารสนเทศศาสตร์ พร้อมศนูย์ปฏบิตักิารโรงแรมและทีพั่กบคุลากร กลุ่มอาคารเรียนด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารกิจกรรมนิสิต และกลุ่มอาคารเรียนและอาคาร

ปฏิบัติการ รวมทั้งอาคารบริการอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอกับการจดัการเรยีน

การสอนและการปฏบิัตภิารกจิในฐานะสถาบันอุดมศกึษา

 23.2 มุ ่งเน ้นการจัดหาครุภัณฑ์ส�านักงาน ครุภัณฑ์

ประกอบอาคาร ครุภัณฑ์ทางการศกึษา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์ทางการวจิัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับอาคารที่ได้ท�าการก่อสร้างไปแล้ว รวมทัง้จัดหาครุภัณฑ์การศกึษา 

เพื่อทดแทนของเดมิที่ช�ารุด หรอืล้าสมัยด้วย

 23.3 มุง่เน้นการปรบัปรงุเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ จดุให้บรกิาร

อนิเทอร์เน็ตไร้สาย ให้สามารถเชื่อมโยงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอาคาร รวมทัง้จัดหา

คอมพวิเตอร์ไว้บรกิาร ทัง้ด้านการบรหิารจัดการ ด้านการเรยีนการสอน และการวจิัย

อย่างเพยีงพอและเหมาะสม

 23.4 มุง่เน้นสนบัสนนุให้อาจารย์เข้าสูต่�าแหน่งทางวชิาการ

เพิม่ขึ้น จนถงึต�าแหน่งศาสตราจารย์ โดยก�าหนดเป้าหมายการเพิ่มต�าแหน่งทางวชิาการ 

ร้อยละ 5 ต่อปี ของผู้ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ และร้อยละ 15 ต่อปี ของผู้ด�ารง

ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในแต่ละปี

 23.5 มุ่งเน้นท�าการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

บุคลากรของมหาวทิยาลัย ทัง้สายวชิาการและสายบรกิาร รวมทัง้น�าไปด�าเนนิการให้

เกดิประสทิธภิาพสูงสุด ในการบรหิารงานบุคคล

 23.6 ก�าหนดให้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปีของ

ทุกหน่วยงาน รวมทั้งต้องติดตามและประเมินผลทุกรอบปี เพื่อท�าการตรวจสอบ

ประสทิธภิาพการท�างานและการใช้งบประมาณอย่างสมเหตุสมผล
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 23.7 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงนิ 

และบัญชกีองทุน โดยเกณฑ์พงึรับพงึจ่าย มลีักษณะ 3 มติ ิที่เป็นระบบอเิล็กทรอนกิส์ 

ให้สามารถใช้งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับ

ระบบดังกล่าว

 23.8 ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยให้เป็น

ระบบใต้ดนิ ให้แล้วเสร็จทัง้หมดภายในปี 2561

 23.9 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบให้บริการห้องสมุดให้เป็น

ห้องสมุดอเิล็กทรอนกิส์ที่ทันสมัยในระดับสากล

 23.10 มุ ่งเน้นการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายใน

มหาวิทยาลัย และภายในศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

ซึ่งประกอบไปด้วย ถนน ระบบประปา ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบการจัดการขยะ

และสิ่งปฏกิูล น�า้เสยี ควันพษิ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์

 23.11 มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมอุทยานวิทยาศาสตร์ 

ศนูย์บ่มเพาะวสิาหกจิ กองทนุตัง้ตวัได้ ศูนย์เครอืข่ายความร่วมมอืเพื่อพัฒนาเชงิพื้นที่

แบบสร้างสรรค์ ศูนย์วจิัยสัตว์ทดลอง และศูนย์เครื่องมอืกลาง ให้มกีารด�าเนนิงานที่มี

ประสทิธภิาพและสนับสนุนภารกจิของมหาวทิยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

 23.12 มุ่งเน้นการจัดตัง้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

 23.13 มุง่เน้นการจดัให้มโีรงเรยีนสาธติ ระดบัประถมศกึษา

ปีที ่1-6 เริม่ตัง้แต่ปีการศกึษา 2560

 23.14 มุ่งเน้นความปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สนิ
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพฒันำ อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟทูรพัยำกรธรรมชำติ

และสิ่ งแวดล ้อมที่ดีของมหำวิทยำลัย 

สู่กำรเป็น Green University

  เป้ำหมำยที่  24

  มุ ่งเน้นการสนองพระราชด�าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี และ

มุง่เน้นการปรบัปรงุผงัแม่บท โดยก�าหนดให้อยูใ่นสภาพแวดล้อมทีม่ลัีกษณะเป็น Botanic 

University และ Green University มุ่งพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ให้มีบรรยากาศของการสร้างเสริมสุขภาพ และอยู่ท่ามกลางความเป็น

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัย รวมถึงการงดใช้โฟม และงดการใช้

รถจักรยานยนต์ภายในมหาวทิยาลัย

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรและส่งเสริม

  สนบัสนนุกำรให้บรกิำร ด้ำนบรกิำรสำธำรณสขุ

  เป้ำหมำยที่  25

  มุ ่งเน้นการจัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

พะเยา ให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข และการส่งต่อผู้ป่วยของล้านนาตะวันออก รวมทัง้เป็น

ที่ฝึกงานวิชาชีพของนิสิตในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สนับสนุนการวิจัย

และการให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพของนิสิตและอาจารย์ รวมทั้งจัดให้มีโรงพยาบาล

แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแพทย์แผนจีน และโรงพยาบาลทันตกรรม ทั้งนี้ มุ่งวาง

รากฐานการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลที่มีขนาด 1,200 เตียง เพื่อตอบสนองการให้

บริการรักษาพยาบาล ระบบการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่างๆ จากต่างจังหวัด

ที่ตัง้อยู่โดยรอบจังหวัดพะเยา












