ค�ำน�ำ
นโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยานี้ มีชว่ งเวลาด�ำเนินงาน
4 ปี (ระยะที่ 2) คือ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2561 จัดท�ำขึ้นเพื่อ
ก�ำหนดทิศทางการพัฒนาและการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เน้น
ความเชื่อมโยงกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของ
ชุมชน” โดยขยายเป้าหมายหลักของการด�ำเนินงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทั้ง 5 ด้าน
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ที่จะ
“ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท�ำการสอน ท�ำการ
วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน
และท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม
และประเทศชาติ” อีกทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ร่วม 5 ด้าน ค่านิยมร่วม
7 ประการของมหาวิทยาลัย โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินงาน 7 ด้าน
ตามกรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
นอกจากจะใช้เป็นเครือ่ งก�ำหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแล้ว
ยั งจะใช้ ใ นการถ่ า ยทอดนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติในทุก ระดับ โดยใช้
เป็ น กรอบในการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจ�ำปีของคณะ กอง
และส่วนงานต่างๆ ที่จะน�ำไปสู่การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้บริหารทุกระดับ รวมถึงการน�ำไปใช้ในการบริหารความเสี่ยง และพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณทุกท่านและทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท�ำ
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างมากในอันที่จะเป็นสื่อ
กลางให้เกิดการถ่ายทอดทิศทางและการด�ำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้
เกิดความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

			
(ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
				
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
				
กรกฎาคม 2557
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ตราสัญลักษณ์ประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยา

มีลักษณะเป็นรูปสัตภัณฑ์สีขาว บนพื้นหลังรูปศิลาจารึก
ยอดกลีบบัวสีม่วง เหนืออักษรย่อ “มพ” สีม่วง ซึ่งเป็นตัวอักษร
ฝักขามล้านนา ด้านล่างของอักษรย่อ มีชื่อมหาวิทยาลัยพะเยา
สีม่วง และชื่อภาษาอังกฤษ UNIVERSITY OF PHAYAO สีขาว
บนพื้นแถบโค้งสีทอง

สีประจ�ำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สีม่วง - สีทอง

สีม่วง สีทอง

นั้นมาจากสีแดง ที่หมายถึง ชาติ
และ สีนำ�้ เงิน ที่หมายถึง พระมหากษัตริย์

นั้นหมายถึง ศาสนา และความเจริญรุ่งเรือง
ของมหาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยา คือ ฟ้ามุ่ย

ดอกฟ้ามุ่ยเป็นกล้วยไม้ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Vanda coerulea Griff. ex
Lindl. เป็นกล้วยไม้ประเภทแวนด้า ลักษณะความงดงามโดดเด่นของฟ้ามุย่ ท�ำให้ถกู ยกย่อง
ว่าเป็นกล้วยไม้ป่าที่สวยงามที่สุดชนิดหนึ่งของโลก

“เปรียบประดุจชื่อเสียง
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่จะเป็นคนดี
มีคุณภาพ มีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วโลก”
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1. ปรัชญา (Philosophy)
“ด�ำรงชีวิตด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด” หรือ “ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม”
หรือ “A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All”

2. ปณิธาน (Determination)
“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
หรือ “Wisdom for Community Empowerment”

3. วิสัยทัศน์ (Vision)

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ
(Comprehensive University) ที่รับใช้สังคม (Community Engagement) มุ่งปฏิบัติภารกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากลสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community) และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคม
เป็นสุข จะเป็นรากฐานที่ส�ำคัญของการพัฒนาประเทศ ให้น�ำไปสู่การแข่งขันได้แบบ
ยั่งยืนในประชาคมโลก

4. วัตถุประสงค์ร่วม (Core Purposes)

วัตถุประสงค์ร่วมหรือจุดเน้นที่ใช้ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยมี 5 ประการ คือ
4.1 เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn)
อย่างมีความสุข จบไปมีงานท�ำ และเป็นคนดีของสังคม
4.2 เพื่อท�ำการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence)
เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province)
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4.3 เพื่อ บริก ารวิชาการ โดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่ เพื่อพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชน (Community Empowerment)
4.4 เพื่อท�ำนุบ�ำรุงภูมปิ ัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
(Local Wisdom) สู่สากล
4.5 เพือ่ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมัน่ ในธรรมาภิบาล
(Good Governance)

5. ค่านิยมร่วม (Core Values)

เพื่ อ ให้ เ กิ ด วั ฒ นธรรมองค์ ก ร ที่ (1) มี ค วามไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจซึ่ ง กั น และกั น
(Mutual Trust) (2) เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และ
(3) เกิดความเป็นสากล (Internationalization) จึงส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ค่านิยมร่วมกัน
ทั้งมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักคิด 7 ประการ ประกอบด้วย
5.1 Competence - หลักความรูค้ วามสามารถ (ให้ความส�ำคัญกับผูท้ มี่ คี วาม
สามารถสูง เป็นอันดับแรกก่อนเสมอ) (จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องช่วย
กันยกระดับความรู้ ความสามารถของตนเองให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา) (เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิด Competitiveness และ Leadership)
5.2 Freedom - หลัก เสรีภ าพ (มีเ สรีภ าพที่จะคิด ที่จะท�ำงานให้ บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องมหาวิทยาลัย) (เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด Excellence) (ท�ำให้
เกิดความเป็นเลิศที่หลากหลาย ตามที่ตนเองถนัด หรือเชี่ยวชาญ)
5.3 Justice - หลักความถูกต้อง ยุติธรรม (มีความถูกต้องและยุติธรรมใน
หัวใจตลอดเวลา) (มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ) (ท�ำให้เกิดความเคารพนับถือ และ
ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน)
5.4 Generosity - หลักความมีน�้ำใจ (มีน�้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยให้
ถือเป็น “สิทธิ” ของผู้ที่อ่อนแอกว่าที่จะได้รับความช่วยเหลือ และเป็น “หน้าที่” ของ
ผู้ที่เข้มแข็งกว่าที่จะต้องให้การช่วยเหลือ) (ท�ำให้เกิดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข)
5.5 Team Learning and Working - หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท�ำงาน
เป็นทีม (เน้นการเรียนรู้จากการท�ำงานและการด�ำเนินชีวิต) (ท�ำให้เกิดปัญญารวมหมู่)
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5.6 Shared Vision - หลักการมีเป้าหมายร่วมกัน (มีเป้าหมายในการท�ำงาน
ร่วมกัน) (ท�ำให้เกิดพลังสามัคคี) (ท�ำให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้)
5.7 Local and Global Spirit - หลักความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสากล
(ยึดคติ “องค์ความรูท้ ผี่ ลิตและทีใ่ ช้เป็นระดับสากล ส่วนจิตวิญญาณอยูท่ กี่ ารรับใช้ชมุ ชน
และสังคมไทย”) (ท�ำให้เกิดความเป็นสากล หรือ Internationalization)

6. พันธกิจ (Mission)

มหาวิทยาลัยพะเยา มุง่ กระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ล�ำปาง
ล�ำพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน และภูมิภาคอื่นด้วย โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา
ทีเ่ ป็นความต้องการของท้องถิน่ ภูมภิ าคและประเทศ เพือ่ ให้ผสู้ ำ� เร็จการศึกษามีงานท�ำ
ทัง้ กลุม่ สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุม่ สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
และกลุ่มสาขาทางด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจที่ส�ำคัญ 5 ด้าน ดังนี้
6.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
		 มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ต้องท�ำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทุกระดับ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมุ่งเน้น
การสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ มีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถท�ำงานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้อง
พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทาง
วิชาการด้วย การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่า จะต้องหาวิธกี ารและรูปแบบทีห่ ลากหลาย
ยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมาย
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบ
และวิธกี ารสอน รวมทัง้ เนือ้ หาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพในสาขา
วิชาต่างๆ ด้วย
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6.2 ด้านการวิจัย
		 มหาวิท ยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ มี รู ป แบบซั บ ซ้ อ นขึ้ น เช่ น การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี
เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงาน หรือวัตถุดิบ การวิจัย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟูและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัย
เชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการด้าน
สาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้
ความส�ำคัญในการแก้ปัญหาของชุมชน และมุ่งเน้นการวิจัยพืน้ ฐาน โดยควบคู่ไปกับ
การวิจัยประยุกต์ในสาขาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อน�ำไปสู่การเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิผล และมีคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้น�ำในการวิจัยให้สามารถ
ด�ำเนินการในลักษณะหุ้นส่วน หรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้น�ำไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึ้น
6.3 ด้านการบริการวิชาการ
		 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น เช่น การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต โดยอาศัย
องค์ความรู้จากชุมชนร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย การบริการทางด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข การให้บริการบางประเภท โดยใช้ศักยภาพของชุมชนและวัสดุ
เหลือใช้เพื่อท�ำงานวิจัย เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ชุมชน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชน เพื่อ
ช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับจากสังคมโดยทั่วไป
6.4 ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
		 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการ
มีส่วนร่วมในประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการท�ำนุบ�ำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการ
ศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสงวนและรักษาความแตกต่าง
หน้า 8

ทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยูร่ ว่ มกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์
และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล
องค์กร และสังคม โดยเป็นเป้าหมายส�ำคัญที่จะต้องด�ำเนินการ
6.5 ด้านการบริหาร
		 มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
และได้ มาตรฐานในระดับสากล โดยการพัฒ นาให้ เป็นมหาวิทยาลัยที่รับใช้ สังคม
(Community Engagement University) และให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ระดับ
อาเซียน และระดับนานาชาติ การปฏิบัตภิ ารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตบัณฑิต การวิจัย
การบริการวิชาการ และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม จะตั้งเป้าหมายให้น�ำไปสู่ความ
มั่นคงและความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล เป็นส�ำคัญ
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7. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้จดั ท�ำประเด็นยุทธศาสตร์ทจี่ ะท�ำให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ พันธกิจและ
เป้าประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ จ�ำนวน 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และตอบสนองความ
เป็นสากล และแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
การมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยสู่ระดับ
นานาชาติ โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของ
ชุมชน ท้องถิ่น และองค์ความรู้ท่เี ป็นสากลเข้า
ด้วยกันอย่างเป็นระบบ ให้น�ำไปสู่การแข่งขันได้
อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก
การบริ ก ารวิ ช าการแบบมี ส ่ ว นร่ ว มที่ ช ่ ว ย
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม
และประเทศ
การท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ภู มิ ป ั ญ ญา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom)
อย่างยั่งยืน
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมทีด่ ขี องมหาวิทยาลัย สูก่ ารเป็น
Green University
การพั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารและส่ ง เสริ ม
สนับสนุนการให้บริการด้านบริการสาธารณสุข
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8. ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบและที่รับใช้
สั ง คม ที่มีคุณ ภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล โดยการให้ ได้ รับการยอมรับ
ในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจไม่ว่าจะเป็นการ
ผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริการวิชาการ และการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม จะตัง้ เป้าหมาย
ให้น�ำไปสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ จึงได้ก�ำหนดเป้าหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
ไว้ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
ตามคุณลักษณะทีพ
่ งึ ประสงค์และตอบสนอง
ความเป็นสากล และแข่งขันได้ในประชาคม
อาเซียน

		เป้าหมายที่ 1
		
เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่รับใช้
สังคม (Community Engagement) มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ในกลุ่ม
สาขาวิชาหลัก 3 ด้าน ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุม่ สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และกลุม่ สาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์
โดยในแต่ละกลุ่มให้อยู่ในสัดส่วน 40:20:40 ตามล�ำดับ
		เป้าหมายที่ 2
		
เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มุ ่ ง เน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพและได้
มาตรฐานสากล มีความรอบรู้ทางทฤษฎีและมีทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพในสาขา
ของตนเองได้ตามมาตรฐานวิชาชีพก�ำหนด น�ำไปสู่ความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ
และความทันสมัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพด้วย โดยตัง้ เป้าหมายบัณฑิตที่พึงประสงค์ ไว้ดังนี้
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
		
(6)
(7)
(8)

เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
เป็นผู้มีความรู้
เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา
เป็นผูม้ ที กั ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
เป็นผู้มที ักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นผู้มีสุนทรียศิลป์
เป็นผู้มีทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
เป็นผู้มีทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ

		เป้าหมายที่ 3
		
เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการกระจายโอกาสและการสร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษา โดยจะให้โอกาสนักเรียนในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 70 และจัดสรรเงินทุนการศึกษาให้
นิสิตระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ทุกปี
		เป้าหมายที่ 4
		
มุ่งเน้นการรับนิสิตใหม่ โดยรับนิสิตระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า
5,000 คน ต่อปี และรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 500 คน ต่อปี
		เป้าหมายที่ 5
		
มุ่งเน้นการให้ทุนการศึกษานิสิตระดับปริญญาเอก ทุกสาขาวิชาที่มี
ความพร้อม
		เป้าหมายที่ 6
		
มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนให้นิสิต ทั้งก่อนเข้าเรียน
และอยู่ระหว่างเรียน เพี่อลดอัตราการออกกลางคัน (Drop out) ของนิสิตตลอด
หลักสูตร จ�ำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของแต่ละหลักสูตร
หน้า 14

		เป้าหมายที่ 7
		
มุ ่ ง เน้ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้นสิ ิตได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (ประสบการณ์ตรง)
		เป้าหมายที่ 8
		
มุ่งเน้นปรับปรุงหลักสูตร และวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้น
ให้นิสิตได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (มีความรู้และท�ำเป็น)
		เป้าหมายที่ 9
		
มุง่ เน้นพัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (i-Classroom) ให้มปี ริมาณเพียงพอ
และสามารถตอบสนองต่อ การจัด การเรียนการสอนอย่ างมีคุณภาพ เพิ่มโอกาส
และช่องทางในการเรียนรู้ให้นสิ ิตสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
		เป้าหมายที่ 10
		
มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ และทักษะทางด้านภาษา
ต่างประเทศ โดยจัดให้มีหลักสูตรอบรมทางด้านภาษาต่างประเทศ ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางด้านแรงงานฝีมอื ในกลุ่มประเทศอาเซียน รองรับ
วิ ช าชี พ ที่ มี ก ารตกลงกั น ให้ เ คลื่ อ นย้ า ยหรื อ แลกเปลี่ ย นระหว่ า งประเทศสมาชิ ก
ได้ 8 วิ ช าชี พ ได้ แ ก่ สาขาวิ ศ วกรรม สาขานั ก ส� ำ รวจ สาขาสถาปั ต ยกรรม
สาขาแพทย์ สาขาทันตแพทย์ สาขาพยาบาล สาขานักบัญชี และสาขาวิชาชีพ
ด้านการท่องเที่ยว
		เป้าหมายที่ 11
		
มุ่งเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่อาจารย์และนิสิต โดยมอบทุน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นในต่าง
ประเทศ ปีละไม่น้อยกว่า 50 คน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
		
		
		

การมุ ่ ง สู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางด้ า นการวิ จั ย
สู ่ ร ะดั บ นานาชาติ โดยการเชื่ อ มโยง
องค์ความรูข้ องชุมชน ท้องถิน่ และองค์ความรู้
ที่ เ ป็ น สากลเข้ า ด้ ว ยกั น อย่ า งเป็ น ระบบ
ให้ น� ำ ไปสู ่ ก ารแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ใน
ประชาคมโลก

		เป้าหมายที่ 12
		
เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
โดยการเชือ่ มโยงองค์ความรูข้ องชุมชนและท้องถิน่ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ให้นำ� ไปสู่
การพัฒนาให้เกิดการแข่งขันที่ยั่งยืนในประชาคมโลก
		เป้าหมายที่ 13
		
เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย มุ่งสร้าง
นักวิจัยและผู้บริหารการวิจัยภายใต้ความร่วมมือกับชุมชน สถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน และสนับสนุนให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติในสาขาที่มี
ความพร้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ช่วย
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สังคมและประเทศ

		เป้าหมายที่ 14
		
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพื่อสร้างความผูกพันที่ดี
ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นของประชาชน โดยหน่วยงานระดับคณะ
สามารถสร้างองค์ความรู้ ปัญญา หรือโมเดลในการพัฒนาชุมชน อย่างน้อยคณะละ
1 โมเดลต่อปี
หน้า 16

		เป้าหมายที่ 15
		
มุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ในจังหวัดพะเยาให้ได้รับการพัฒนาทางวิชาการที่สูงขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4

การท�ำนุบ�ำรุงภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม
และสิง่ แวดล้อมของท้องถิน่ (Local Wisdom)
อย่างยั่งยืน

		เป้าหมายที่ 16
		
มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับท้องถิ่นและหน่วยงาน
ภายนอก ในการสืบสานและพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้เป็นทีย่ อมรับอย่างเป็นรูปธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ประสิ ท ธิ ผ ล ภายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล
(Good Governance)

		เป้าหมายที่ 17
		
มุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบ สงบ สันติ เป็นสังคม
แห่งความเอื้ออาทร เป็นตัวอย่างที่ดีงามของสังคม และเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนได้
อย่างเป็นรูปธรรม
		เป้าหมายที่ 18
		
มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาให้ มี ร ะบบการบริ ห ารที่ มี ค วามคล่ อ งตั ว และมี
ประสิทธิภาพ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ดงึ ดูดบุคลากรที่มศี ักยภาพทางวิชาการเข้ามา
ในระบบให้มากทีส่ ดุ การจัดรูปแบบองค์กร จะจัดในลักษณะบูรณาการ (Integration) เพื่อน�ำ
ไปสู่การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เน้นความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ
และความคล่องตัวในการบริหารจัดการ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
หน้า 17

นโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ.2558-2561)

		เป้าหมายที่ 19
		
มุ ่ ง เน้ น การจั ด หาและพั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ ง สายวิ ช าการและสาย
สนับสนุน ตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนด เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางวิชาการของบุคลากร ให้น�ำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยตั้งเป้าหมายด้านคุณวุฒขิ องอาจารย์ระดับปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายใน 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2567)
		เป้าหมายที่ 20
		
มุ่งเน้นการให้ความส�ำคัญทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยจะต้องด�ำเนินการประกันคุณภาพของทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และทุกระดับ
คณะจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ของส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทั้งนี้ ส่วนงานระดับคณะจะต้องได้รับผลการประเมิน
ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
		เป้าหมายที่ 21
		
มุ ่ ง เน้ น การจัด ให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุม
ภายใน ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
		เป้าหมายที่ 22
		
มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
โดยการจัดให้มรี ะบบสวัสดิการในด้านต่างๆ ให้เพียงพอและเหมาะสม
		เป้าหมายที่ 23
		
มุง่ เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการพัฒนาด้านกายภาพ ให้สามารถ
รองรับการจัดการเรียนการสอนให้มคี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานสากล รวมทัง้ การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงก�ำหนดเป้าหมายที่จะด�ำเนินการไว้ดังนี้
หน้า 18

23.1 มุ่งเน้นการจัดหางบประมาณมาท�ำการก่อสร้างศูนย์
การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นโรงพยาบาลขนาดไม่ตำ�่ กว่า 400
เตียง ตามเกณฑ์ของแพทยสภา โดยระยะเริม่ แรกให้เปิดท�ำการได้ 200 เตียง ภายในปี
พ.ศ. 2560 และวางรากฐานการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลขนาด 1,200 เตียง ภายใน
10 ปีข้างหน้า (ปี 2567) ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม กลุ่มอาคารวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ พร้อมศูนย์ปฏิบตั กิ ารโรงแรมและทีพ่ กั บุคลากร กลุม่ อาคารเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารกิจกรรมนิสิต และกลุ่มอาคารเรียนและอาคาร
ปฏิบัติการ รวมทั้งอาคารบริการอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอกับการจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบัติภารกิจในฐานะสถาบันอุดมศึกษา
23.2 มุ ่ ง เน้ น การจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ส� ำ นั ก งาน ครุ ภั ณ ฑ์
ประกอบอาคาร ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์ทางการวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับอาคารที่ได้ท�ำการก่อสร้างไปแล้ว รวมทั้งจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา
เพื่อทดแทนของเดิมที่ช�ำรุด หรือล้าสมัยด้วย
23.3 มุง่ เน้นการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จุดให้บริการ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย ให้สามารถเชื่อมโยงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอาคาร รวมทั้งจัดหา
คอมพิวเตอร์ไว้บริการ ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย
อย่างเพียงพอและเหมาะสม
23.4 มุง่ เน้นสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสูต่ ำ� แหน่งทางวิชาการ
เพิม่ ขึน้ จนถึงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ โดยก�ำหนดเป้าหมายการเพิ่มต�ำแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 5 ต่อปี ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ และร้อยละ 15 ต่อปี ของผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในแต่ละปี
23.5 มุ่งเน้นท�ำการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายบริการ รวมทัง้ น�ำไปด�ำเนินการให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการบริหารงานบุคคล
23.6 ก�ำหนดให้มีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีของ
ทุกหน่วยงาน รวมทั้งต้องติดตามและประเมินผลทุกรอบปี เพื่อท�ำการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการท�ำงานและการใช้งบประมาณอย่างสมเหตุสมผล
หน้า 19
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23.7 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน
และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย มีลักษณะ 3 มิติ ที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับ
ระบบดังกล่าว
23.8 ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยให้เป็น
ระบบใต้ดนิ ให้แล้วเสร็จทัง้ หมดภายในปี 2561
23.9 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบให้บริการห้องสมุดให้เป็น
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยในระดับสากล
23.10 มุ ่ ง เน้ น การปรั บ ปรุ ง ระบบสาธารณู ป โภคภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย และภายในศู น ย์ ก ารแพทย์ แ ละโรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ซึ่งประกอบไปด้วย ถนน ระบบประปา ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบการจัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูล น�้ำเสีย ควันพิษ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
23.11 มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมอุทยานวิทยาศาสตร์
ศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ กองทุนตัง้ ตัวได้ ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
แบบสร้างสรรค์ ศูนย์วจิ ัยสัตว์ทดลอง และศูนย์เครื่องมือกลาง ให้มีการด�ำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
23.12 มุ่งเน้นการจัดตัง้ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
23.13 มุง่ เน้นการจัดให้มโี รงเรียนสาธิต ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 เริม่ ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2560
23.14 มุ่งเน้นความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

หน้า 20

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาอนุรกั ษ์ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ข องมหาวิ ท ยาลั ย
สู่การเป็น Green University

		เป้าหมายที่ 24
		
มุ ่ ง เน้ น การสนองพระราชด� ำ ริ ใ นโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช
อั นเนื่อ งมาจากพระราชด� ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
มุง่ เน้นการปรับปรุงผังแม่บท โดยก�ำหนดให้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีม่ ลี กั ษณะเป็น Botanic
University และ Green University มุ่งพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้มีบรรยากาศของการสร้างเสริมสุขภาพ และอยู่ท่ามกลางความเป็น
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัย รวมถึงการงดใช้โฟม และงดการใช้
รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7
		

การพัฒนาระบบการให้บริการและส่งเสริม
สนับสนุนการให้บริการ ด้านบริการสาธารณสุข

		เป้าหมายที่ 25
		
มุ ่ ง เน้ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารแพทย์ แ ละโรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย
พะเยา ให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข และการส่งต่อผู้ป่วยของล้านนาตะวันออก รวมทั้งเป็น
ที่ฝึกงานวิชาชีพของนิสิตในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สนับสนุนการวิจัย
และการให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพของนิสิตและอาจารย์ รวมทั้งจัดให้มีโรงพยาบาล
แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแพทย์แผนจีน และโรงพยาบาลทันตกรรม ทั้งนี้ มุ่งวาง
รากฐานการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลที่มีขนาด 1,200 เตียง เพื่อตอบสนองการให้
บริการรักษาพยาบาล ระบบการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่างๆ จากต่างจังหวัด
ที่ตั้งอยู่โดยรอบจังหวัดพะเยา
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