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ก ำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยของกำรพัฒนำส่วนงำน 

มหำวิทยำลัยพะเยำ 

   

 (1) ปรัชญำ (Philosophy) 

“ด ำรงชีวติด้วยปัญญำ ประเสริฐที่สุด” “ปญฺญำชีว ีเสฏฐชวีี นำม” 

“A Life of Wisdom is the Most Wondrous of All” 

 

 (2) ปณธิำน (Determination) 

“ปัญญำเพื่อควำมเข้มแข็งของชุมชน” 

“Wisdom for Community Empowerment” 

 

 (3) วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

  “มหำวิทยำลัยสร้ำงปัญญำ เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สำกล” 
 

หมำยถึง มหำวิทยำลัยพะเยำ เป็นมหำวิทยำลัยที่มีชื่อเสียงระดับสำกล ผลิตก ำลังคนที่มี

คุณภำพและมีมำตรฐำน วิจัยและนวัตกรรม รักษำและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสำนควำม

ร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำยกับองค์กรภำครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อชี้น ำ  และ

สร้ำงสรรค์ปัญญำเพื่อควำมเข้มแข็งและควำมยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล 

มีระบบประกันคุณภำพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ โดยมีเป้ำหมำยในกำรบรรลุวิสัยทัศน์ภำยใน

ปี พ.ศ. 2567 

 

 (4) พันธกิจ (Missions) 

 พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยพะเยำ พ.ศ. 2553 หมวด 1 มำตรำ 6 ได้ระบุใหม้หำวิทยำลัยพะเยำ 

“ให้กำรศึกษำ สง่เสริม และพัฒนำวิชำกำรและวิชำชีพช้ันสูง ท ำกำรสอน ท ำกำรวิจัย ให้บริกำรทำงวิชำกำร

แก่สังคม ให้โอกำสทำงกำรศึกษำแก่ประชำชน และท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อกำร

พัฒนำชุมชน สังคม และประเทศชำติ” และด้วยควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีและกำรเปลี่ยนแปลงของ

บริบทสังคมไทยและสังคมโลก มหำวิทยำลัยพะเยำต้องด ำเนินพันธกิจในกำรผลิตก ำลังคนที่มีคุณภำพและ

มำตรฐำน จัดกำรเรยีนรู้ที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณำกำรมีผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบ
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ผลิตคนไทย

ศตวรรษที่ 21 

วิจัยและ

นวัตกรรม  

สู่ประโยชน์เชงิ

พำณิชย ์

บริกำรวิชำกำร 

สร้ำงควำม

เข้มแข็งให้ชุมชน

และสังคม 

ท ำนุบ ำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเพื่อควำม

เป็นไทย 

บริหำรงำน

ทันสมัยด้วย        

ธรรมำภิบำล 

(Good 

governance) 

และเรียนรู้

เปลี่ยนแปลง

ร่วมกัน 

โจทย์สังคมและน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชำติ จึงด ำเนิน

พันธกิจ 5 ด้ำน สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรอุดมศกึษำ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (4.1) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 

 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพสูง มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีมำตรฐำนวิชำกำรและวิชำชีพ 

รู้ทันโลกทันเทคโนโลยี มีควำมรู้ภำษำอังกฤษที่สื่อสำรได้ มีทักษะที่สนองตอบต่อควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รูก้ว้ำง เข้ำใจ และเห็นคุณค่ำของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม และ

ธรรมชำติ ใส่ใจตอ่ควำมเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงตอ่เนื่อง ด ำเนินชีวิตอย่ำงมี

คุณธรรม พร้อมให้ควำมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่ำของสังคมไทยและสังคมโลก 

ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ มีเป้ำหมำยชีวิตมีทักษะกำรเป็นผู้น ำและกำรท ำงำนเป็นทีม 

รวมถึงทักษะ กำรจัดกำรและกำรเป็นผู้ประกอบกำรด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุ่น ตรงตำมควำมต้องกำร

ของตลำดแรงงำน และอุตสำหกรรมใหม่ อำจำรย์มีคุณภำพกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ 

(Professional Standard Framework, PSF) มแีนวควำมคิดและทักษะที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงกระบวนกำรจัด

กำรศึกษำใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และวิธีเรียนรู้ที่เน้นทักษะและกำรปฏิบัติร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต  

มีกำรบริหำรจัดกำรที่สร้ำงควำมเชื่อมั่นกับผู้เรียนและควำมเชื่อถือให้กับชุมชนและสังคม ระบบกำรศึกษำ

รองรับและตอบโจทย์พื้นที่ในกำรยกระดับกำรศึกษำ ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้ำวสู่

ควำมเป็นสำกลและนำนำชำติ 
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 (4.2) วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 

  นอกเหนอืจำกบทบำทกำรสร้ำงคนให้มีทักษะชีวิตและวิชำชีพ ตอบสนองควำมต้องกำร

ตลำดแรงงำนแล้ว กำรเป็นสถำบันกำรศึกษำขั้นสูงที่พร้อมด้วยบุคลำกรที่มีศักยภำพ (Talent and Skilled 

Human Resources) มหำวิทยำลัยต้องตระหนักว่ำ งำนวิจัยเป็นรำกฐำนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ 

กำรวิจัยเพื่อสรำ้งองค์ควำมรู้ใหมน่ ำไปสู่กำรถ่ำยทอดและพัฒนำสรำ้งสรรค ์สรำ้งนวัตกรรมให้ก้ำวหน้ำและ

สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และภำคอุตสำหกรรมในเชิงพำณิชย์ สู่กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของ

สังคม ลดปัญหำควำมยำกจน ชุมชน เกิดควำมเข้มแข็ง และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

ในเวทีโลก มหำวิทยำลัยพะเยำต้องส่งเสริมบุคลำกรให้มีศักยภำพในด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุน

กำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและนวัตกรรม มีกำรติดตำมและกำรประเมินผล

เป็นระบบ สร้ำงเครือขำ่ยนักวิจัยระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับองค์กรทั้งภำยในและภำยนอก วิจัยและนวัตกรรม 

ที่ครอบคลุมทั้งด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ ด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี และด้ำนสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 

เน้นกำรวิจัยมุ่งเป้ำที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และควำมต้องกำรของประเทศ (Demand side) ส่งเสริมกำร

เผยแพร่และกำรถ่ำยทอดผลงำนวิจัยและนวัตกรรม กำรน ำไปใช้ประโยชน์กับสังคม ด้วยกำรร่วมมือกับผู้ใช้

ประโยชน์ในภำคอุตสำหกรรม ภำคบริกำรและภำคกำรเกษตร เพื่อประโยชน์ทำงด้ำนเศรษฐกิจ สำมำรถ

พัฒนำยกระดับรำยได้และเทคโนโลยีของประเทศใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรเข้ำสู่ Thailand 4.0  

 

 (4.3) บริกำรวิชำกำร สร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

 มหำวิทยำลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณค่ำและแหล่งรวมองค์ควำมรู้ 

ในทุกสำขำทั้งด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ ด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี และด้ำนสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 

และด้วยปณิธำนมุ่งมั่น “ปัญญำเพื่อควำมเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)” 

มหำวิทยำลัยต้องค ำนึงถึงพันธกิจด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคมที่เป็นพันธกิจหลักส ำคัญอีกพันธกิจ

หนึ่งด้วย มหำวิทยำลัยต้องสำมำรถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี และเป็นที่พึ่งให้

ชุมชนและสังคม ยกระดับกำรศึกษำ สร้ำงรำยได้ ส่งเสริมสุขภำวะที่ดี และบรรเทำปัญหำควำมเดือดรอ้น

ของชุมชนและสังคมที่เกิดขึน้ เพื่อคุณภำพชีวติที่ดขีึน้ สังคมมีควำมเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจำกควำมแตกต่ำง

และเหลื่อมล้ ำ เกิดสังคมควำมสุข 

 

  (4.4) ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพื่อควำมเป็นไทย 

 กำรด ำรงไว้ซึ่งศลิปะและวัฒนธรรมของชำติ เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักและ

ให้ควำมส ำคัญเพื่อเสริมสร้ำงควำมเป็นชำติและกำรเป็นเอกลักษณ์ของชำติ กำรท ำนุบ ำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

สืบสำน สร้ำงสรรค์และพัฒนำศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภำรกิจเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญำและสมบัติของ
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ประเทศชำติ มหำวิทยำลัยพะเยำตั้งอยู่ในพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำที่สวยงำมและมีควำมเป็นเอกลักษณ์ 

มหำวิทยำลัยต้องสร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อกำรท ำนุบ ำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

สืบสำน สร้ำงสรรค์ สร้ำงจิตส ำนึกปลูกฝังค่ำนิยม และภำคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงำมของประเพณีและ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลำกร รวมถึงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย กำรเชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชำติและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำประยุกต์ กำรใช้ประโยชน์เชิงสร้ำงสรรค์ ด้วยกำรบริหำรจัดกำร  และกำรใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นระบบ 

 

 (4.5) บรหิำรงำนทันสมัยด้วยธรรมำภิบำล (Good governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลง

ร่วมกัน 

 กำรพัฒนำระบบนิเวศด้ำนกำรบริหำรจัดกำร มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศ

ก ำหนดในกำรบริหำรคน บริหำรงำน ดว้ยควำมโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อเป้ำหมำยองค์กรที่ดี

มีคุณภำพและประโยชน์สุขของบุคลำกรมีระบบและกลไกควบคุมกำรบริหำรงำนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ในทุกระดับ ยกระดับศักยภำพของบุคลำกร ทั้งผู้บริหำร บุคลำกรสำยวิชำกำร และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลำกรมี Mindset  

ของกำรท ำงำนและกำรบริหำรร่วมกัน และมีภำวะควำมเป็นผู้น ำ (Leadership) และผู้ตำมในโลกใหม่  

เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินงำน เพื่อกระบวนกำร 

มีสว่นร่วม สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำย และเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนในพันธกิจต่ำง ๆ กระตือรือร้น

ในกำรแก้ปัญหำร่วมกัน ผู้บริหำรทุกระดับต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) มีควำมมุ่งมั่นและต้องเห็นภำพทิศทำง

ในระยะยำว (Visionary) ด้วยหลักกำรท ำงำนร่วมกัน “สำนควำมคิด สร้ำงจิตใจ” รวมพลังของบุคลำกร 

ศษิย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่ำ ในกำรสร้ำงสรรคส์ิ่งที่ด ีรว่มพัฒนำองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพสร้ำงระบบกำร

บริหำรบนพื้นฐำนข้อมูลที่น่ำเชื่อถือและมีกำรด ำเนินงำนที่มปีระสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

  

 (5) ประเด็นยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ 

 เพื่อกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2561 มำตรฐำนกำร

อุดมศึกษำ พ.ศ. 2561  แผนอุดมศึกษำระยะยำว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และนโยบำยคณะรัฐมนตรี 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี มหำวิทยำลัยพะเยำ  จึงมุ่ง เน้นสร้ำงควำมเข้มแข็ง

ของสังคมด้วยกำรเตรียมคนไทยที่มีคุณภำพในศตวรรษ ที่ 21 ที่มีทักษะชีวิตและทักษะวิชำชีพตรงตำม 
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ปัญญำเพื่อควำมเข้มเข็ง 

ของชุมชน 

1) ยุทธศำสตรก์ำร
เตรียมคนและ

เสรมิสรำ้งศักยภำพ
คน 2) ยุทธศำสตรก์ำร

สรำ้งงำนวิจัยและ
นวัตกรรมและกำร
เป็นผู้น ำทำงด้ำน

วิชำกำร 

3) ยุทธศำสตร์กำร
บรกิำรวชิำกำรเพื่อ
พัฒนำชุมชน สังคม 

และประเทศ 4) ยุทธศำสตรก์ำร
เสรมิสรำ้งและ
ส่งเสรมิกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

5) ยุทธศำสตรก์ำร
เสรมิสรำ้งและ
พัฒนำควำมเป็น

สำกลหรอื
นำนำชำติ 

6) ยุทธศำสตรก์ำร
บรหิำรที่มี

ประสิทธิภำพและ
โปร่งใส 

ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนสำมำรถท ำงำนเพื่อด ำรงชีพและช่วยเหลือสังคม  พร้อมปรับตัวอยู่ใน

สังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ และกำรส่งเสริมกำรปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐำนนวัตกรรม  

เพื่อกำรแข่งขันของประเทศ ในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล  

เพื่อ “สำนควำมคิดสร้ำงจิตใจ” ให้เกิดพลังควำมสำมัคคี ร่วมสร้ำงแต่สิ่งที่ดี อันจะน ำมำซึ่งชื่อเสียง  

กำรยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชำติ และนำนำชำติ ด้วยยุทธศำสตรห์ลัก 6 ด้ำน  
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 (6) วัตถุประสงค์หลัก (Core Objectives) 
 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพและมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ มำตรฐำนวิชำชีพ 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 และอุตสำหกรรมอนำคต (New S-curve) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม

และตลำดแรงงำน 

2. เพื่อพัฒนำไปสู่มหำวิทยำลัยวิจัย (Research University) ผลิตผลงำนวิจัยและนวัตกรรม 

มีคุณภำพที่ ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่กำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น และสนองตอบต่อภำคเศรษฐกิจในเชิง

พำณชิย์อย่ำงเป็นรูปธรรม 

3. เพื่อพัฒนำชุมชนและสังคมให้มีควำมเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี

และควำมเป็นอยู่อย่ำงยั่งยืน (Sustainable life quality) 

4. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นและพัฒนำ 

สู่สำกล และส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำงสรรคเ์ชงิพำณิชย์ (Cultural enterprise) 

5. เพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำให้มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชำติและ

นำนำชำต ิ

6. เพื่ อพัฒนำบุ คลำกร ให้มี คุณภำพ มีทั ศนคติที่ ดี และมีควำมภูมิ ใ จ ในองค์ กร 

ด้วยระบบบริหำรงำนที่ทันสมัย (Smart University) คล่องตัวและมีประสิทธิภำพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 

 (7) เกี่ยวกับวิทยำเขตเชียงรำย มหำวิทยำลัยพะเยำ 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ และให้บริกำรทำงกำรศกึษำของมหำวิทยำลัย 

2. เพื่อเป็นสถำนที่ ให้บริกำรทำงวิชำกำร ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและสนับสนุน 

กิจกรรมต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย 

3. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย  

และส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ 

4. เพื่อเป็นหนว่ยงำนแสวงหำรำยได้และบริหำรด้วยตนเอง 

5. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย 

 


