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การก าหนดนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาส่วนงาน 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปรัชญา (Philosophy) 
“ด ำรงชีวิตด้วยปัญญำ ประเสริฐที่สุด” “ปญฺญำชีวี เสฏฐชีว ีนำม” 
“A Life of Wisdom is the Most Wondrous of All” 

 
ปณิธาน (Determination) 

“ปัญญำเพ่ือควำมเข้มแข็งของชุมชน” 
“Wisdom for Community Empowerment” 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
มหำวิทยำลัยพะเยำ เป็นมหำวิทยำลัยที่มีชื่อเสียงระดับสำกล ผลิตก ำลังคนที่มีคุณภำพและ            

มีมำตรฐำน วิจัยและนวัตกรรม รักษำและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสำนควำมร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำยกับ
องค์กรภำครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือชี้น ำ และสร้ำงสรรค์ปัญญำเพ่ือควำมเข้มแข็งและ      
ควำมยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล มีระบบประกันคุณภำพ ประเมินและตรวจสอบ
ได้ในทุกพันธกิจ 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตเพ่ือศตวรรษท่ี 21 
2. ผลิตงำนวิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 
3. บริกำรวิชำกำร สร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 
4. ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือควำมเป็นไทย 
5. บริหำรงำนทันสมัยด้วยหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

 
วัตถุประสงค์หลัก (Core Objectives) 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพและมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ มำตรฐำนวิชำชีพ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
และอุตสำหกรรมอนำคต (New S-curve) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมและตลำดแรงงำน 

2. เพ่ือพัฒนำไปสู่มหำวิทยำลัยวิจัย (Research University) ผลิตผลงำนวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภำพที่  
ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่กำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น และสนองตอบต่อภำคเศรษฐกิจในเชิงพำณิชย์อย่ำงเป็น
รูปธรรม 

3. เพ่ือพัฒนำชุมชนและสังคมให้มีควำมเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี และควำมเป็นอยู่       
อย่ำงยั่งยืน (Sustainable Life Quality) 

4. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น และพัฒนำสู่สำกล และส่งเสริมให้เกิด 
กำรสร้ำงสรรค์เชิงพำณิชย์ (Cultural Enterprise) 

5. เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำให้มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ 
6. เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพ มีทัศนคติที่ดีและมีควำมภูมิใจในองค์กร ด้วยระบบบริหำรงำนที่ทันสมัย 

(Smart University) คล่องตัวและมีประสิทธิภำพ โปร่งใสตรวจสอบได้    
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ยุทธศาสตร์การบริหาร (Strategy) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  กระแสกำรเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก จ ำนวนประชำกรวัยเรียนที่ลดลง จ ำนวนผู้สูงอำยุ     
มำกขึ้น จ ำนวนสถำบันกำรศึกษำที่มีให้เลือกจ ำนวนมำก มหำวิทยำลัยพะเยำต้องมุ่งเน้นคุณภำพกำรศึกษำและคุณภำพ
บัณฑิต ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีศักยภำพตรงตำม          
ควำมต้องกำรของสังคมและตลำดแรงงำน รวมทั้งควำมต้องกำรแรงงำนของภำคอุตสำหกรรมอนำคต (New S-curve)      
ซึ่งเป็นอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนำคต (New Engine of Growth) ผลักดันให้
ประเทศก้ำวเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0 
 เป้าประสงค์ 

1) บัณฑิตมีคุณภำพ มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและมำตรฐำนวิชำชีพทักษะในศตวรรษที่ 21 และ
อุตสำหกรรมอนำคต (New S-curve) 

2) พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้ได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ        
(Life-long Learning) 

กลยุทธ์ 
1) ให้โอกำส สนับสนุนกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ (Educational Support) 
2) พัฒนำหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบสนองและตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน (Practical Curriculum) 
3) จัดกำรศึกษำที่มุ่งเน้นผลลัพธ์กำรเรียนรู้ (Outcome-based Education) และทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

(Life-long Learning) 
4) มีระบบประกันคุณภำพหลักสูตร (Quality Assurance)  
5) พัฒนำอำจำรย์สู่มืออำชีพด้ำนกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำนมหำวิทยำลัยพะเยำ (Professional Standard 

Frameworks, UP-PSF) 
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 
   มหำวิทยำลัยพะเยำต้องพัฒนำไปสู่มหำวิทยำลัยวิจัย (Research University) ที่เกิดกำรผลิตผลงำนวิจัย
คุณภำพ สนองตอบต่อควำมต้องกำรของชุมชน สังคม และต่อภำคเศรษฐกิจในเชิงพำณิชย์อย่ำงเป็นรูปธรรม            
เกิดกำรเพ่ิมของบุคลำกรที่มุ่งสู่กำรท ำวิจัยมำกขึ้น เพ่ิมคุณภำพงำนวิจัยมำกขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำวิจัยที่
สมดุลที่จะท ำให้คุณภำพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ มหำวิทยำลัยต้องเป็นแหล่งควำมรู้ แหล่งถ่ำยทอดควำมรู้สู่สังคม ก่อให้เกิดกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิ จและ
สังคมของประเทศ แก้ไขควำมยำกจนของประเทศ และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้วย 
 เป้าประสงค์ 

1) ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภำพ (Quality Research) 
2) ผลงำนวิจัย และนวัตกรรม ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่กำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน (Research and Innovation 

for Better Living) 
กลยุทธ์ 
1) พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพสูงด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม (Research-oriented Personnel) 
2) พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนวิจัยและนวัตกรรม (Research-Innovation Administration System) 
3) กำรสร้ำงผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ ให้ผลกระทบเชิงบวกกับชุมชนและสังคม  (Research for 

Community) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 
 มหำวิทยำลัยพะเยำจัดตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์หลัก คือกำรให้โอกำสและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำของ
ประชำกรในพ้ืนที่โดยเฉพำะจังหวัดพะเยำ มหำวิทยำลัยพะเยำเติบโตจำก 4 คณะ สู่ 18 คณะ/วิทยำลัย 1 วิทยำเขต 
และโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ มีปณิธำนแน่วแน่ “ปัญญำเพ่ือควำมเข้มแข็งของชุมชน” จึงต้องสร้ำง          
ควำมเข้มแข็งของชุมชน พัฒนำคุณภำพชีวิต กำรกินดีอยู่ดี สังคมเป็นสุข และกำรมีส่วนร่วมกับสังคม โดยเฉพำะ      
อย่ำงยิ่งกำรกระจำยควำมเจริญที่เป็นนโยบำยของรัฐบำลด้วยระบบกำรขนส่งทำงรถไฟ (รถไฟทำงคู่ เด่นชัย – เชียงของ) 
ที่จะท ำให้เกิดกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบมหำวิทยำลัย พ้ืนที่ใกล้เคียง ตลอดจนประเทศเพ่ือนบ้ำน 

เป้าประสงค์ 
1) ชุมชนและสังคมมีคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่อย่ำงยั่งยืน (Sustainable Life Quality) 
กลยุทธ์ 
1) จัดให้มีศูนย์กำรเรียนรู้ (Learning Center) และส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ทุกช่วงวัย ด้วยแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง และรองรับสังคมผู้สูงอำยุ (Aging Society) 
2) น ำควำมรู้ทำงวิชำกำร วิชำชีพ งำนวิจัยและนวัตกรรมสู่กำรพัฒนำชุมชน (University-Community 

Engagement) 
3) บริกำรทำงด้ำนสุขภำพและสำธำรณสุข (Healthcare Service) 
4) พัฒนำสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภำวะที่ดี (Green University) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

  พะเยำเป็นจังหวัดในกลุ่มล้ำนนำตะวันออก มีประวัติศำสตร์ยำวนำนตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 16 ก่อนได้รับ     
กำรจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2520 มีชื่อเดิมว่ำ เมืองภูกำมยำว หรือ พยำวมีกำรปกครอง
แรกเริ่มในรำชวงศ์ลำวจก หิรัญนครเงินยำงเชียงแสน ก่อนจะอยู่ภำยใต้กำรปกครองของอำณำจักรล้ำนนำ ที่มีศิลปะ
ลักษณะเก่ำแก่ และวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีมีลักษณะเฉพำะ รวมถึงสถำนที่ส ำคัญทำงศำสนำกำรด ำรงรักษำไว้ซึ่งศิลปะและ
วัฒนธรรมของชำติเป็นสิ่งที่คนไทย และทุกหน่วยงำนของชำติต้องให้ควำมส ำคัญ รวมถึงกำรท ำนุบ ำรุง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
สืบสำน สร้ำงสรรค์และพัฒนำให้เป็นสมบัติของชำติ ปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ให้กับนิสิต บุคลำกร 
ชุมชนและสังคม 
  เป้าประสงค์ 

1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น และพัฒนำสู่สำกล (Glocalization) 
2) ส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์เชิงพำณิชย์ (Cultural Enterprise) 
กลยุทธ์ 
1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น (Preservation of 

Art and Culture) 
2) พัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์แก่ชุมชนด้วยศิลปะและวัฒนธรรม (Cultural Enterprise) 
3) สร้ำงควำมตระหนักและรับรู้ ปลูกฝังควำมเป็นไทย (Thainess) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 
   เมื่อโลกก้ำวเข้ำสู่โลกำภิวัตน์ กำรเป็นสังคมโลกเกิดขึ้น เศรษฐกิจ กำรเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมถูก
หลอมรวม และแลกเปลี่ยนกันอย่ำงรวดเร็ว มหำวิทยำลัยพะเยำต้องก้ำวต่อไปและพร้อมปรับตัวเพ่ือให้เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับทั้งในส่วนภูมิภำคและในระดับสำกล หรือนำนำชำติ ด้วยคุณภำพของ อำจำรย์ นิสิต หลักสูตร ผลงำน และ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
  เป้าประสงค์ 

1)  มหำวิทยำลัยพะเยำมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ (International Presence) 
กลยุทธ์ 
1) จัดระบบ กลไกและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนทุกพันธกิจให้เป็นสำกล เพ่ือรองรับกำรก้ำวสู่นำนำชำติ  

(International Standards) 
2) ขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ (International Recognition) 
3) เตรียมควำมพร้อมนิสิตและบุคลำกร เพ่ือรองรับกำรก้ำวสู่นำนำชำติ (International Mindset and Skills) 

 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
 กำรเปลี่ยนแปลงของกลุ่มประชำกร ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศ และบริบทของสังคมไทยและ
สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยจึงต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงมหำวิทยำลัย
พะเยำ ต้องเป็นมหำวิทยำลัยที่มีคุณภำพ เป็นที่ยอมรับของสังคม สู่กำรเป็น Smart University และที่ส ำคัญคือ       
กำรแข่งขัน มหำวิทยำลัยต้องค ำนึงถึงทำงอยู่รอดของกำรบริหำรจัดกำรในด้ำนงบประมำณ ยึดมั่นในหลักบริหำรด้วย
หลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ในทุกระดับกำรบริหำร กำรยึดถือปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับ และประกำศ
ก ำหนดยึดมั่นในควำมถูกต้องดีงำม โปร่งใสตรวจสอบได้ เปิดโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงควำมคิดเห็น     
มีควำมรับผิดชอบ กระตือรือร้นในกำรแก้ปัญหำ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ส่วนรวม ปฏิบัติงำนบรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภำพ บุคลำกรได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสม 
  เป้าประสงค์ 

1)  บุคลำกรมีคุณภำพ มีทัศนคติที่ดีและมีควำมภูมิใจในองค์กร (Loyalty) 
2)  มหำวิทยำลัยพะเยำมีกำรบริหำรงำนที่ทันสมัย คล่องตัวและมีประสิทธิภำพ โปร่งใสตรวจสอบได้ (Good 

Governance) 
กลยุทธ์ 
1) พัฒนำระบบบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (Human Capital Development) 
2) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงบประมำณ และกำรวิเครำะห์ต้นทุนด ำเนินกำรอย่ำงมืออำชีพ (Professional 

Planning) 
3) พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ (Resilient Organization) 
4) ประกันคุณภำพกำรศึกษำด้วยเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ EdPEx 
5) พัฒนำกำรสื่อสำรองค์กรและกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือควำมเข้มแข็งภำยในชุมชนและภำยนอก (University-

Community Relations) 
 

--------------------------------------------------------- 


