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กำหนดนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาส่วนงาน 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

   

 (1) ปรัชญา (Philosophy) 

ปญฺญาชีว ีเสฏฐชีว ีนาม (ปัญญาชีว ีเสฏฐะชีว ีนาม) "ดำรงชีวติด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด 

( A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All ) 

 (2) ปณธิาน (Determination) 

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

Wisdom for Community Empowerment 

 (3) วิสัยทัศน์ (Vision) 

  มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล 

  ( University for Community Innovation with International Standard ) 

  มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ  

และมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือ  

และสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้นำ และสร้างสรรค์

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการดว้ยหลักธรรมาภบิาล มีระบบ

ประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ 

 (4) พันธกิจ (Missions) 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุใหม้หาวิทยาลัยพะเยา 

“ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอนทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการ 

แก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย

และสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องดำเนินพันธกิจในการผลิตกำลังคนที ่ม ีค ุณภาพและมาตรฐาน  

จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคม 

และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงดำเนินพันธกิจ 5 ด้าน 

สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 ดังนี ้
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 (4.1) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 

 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ

รู ้ทันโลกทันเทคโนโลยี มีความรู ้ภาษาอังกฤษที่สื ่อสารได้ มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของ

ตลาดแรงงานเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู ้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะ  

และวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ

สังคมไทยและสังคมโลก ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิตมีทักษะการเป็นผู้นำ

และการทำงานเป็นทีม รวมถึงทักษะ การจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุ่น 

ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่ อาจารย์มีคุณภาพการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย 

เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที ่ทันสมัย และวิธีเรียนรู ้ที ่เน้นทักษะและ  

การปฏิบัติร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต มีการบริหารจัดการที่สร้างความเชื่อมั่นกับผู้เรียนและความเชื่อถือให้กับ

ชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับและตอบโจทย์พื้นที ่ในการยกระดับการศึกษา ประเมิน และ

ตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากลและนานาชาติ 

 (4.2) วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

  นอกเหนือจากบทบาทการสร้างคนให้มีทักษะชีวิตและวิชาชีพ ตอบสนองความ

ต้องการตลาดแรงงานแล้ว การเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent and 

Skilled Human Resources) มหาวิทยาลัยต้องตระหนักว่า งานวิจัยเป็นรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้
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ก้าวหน้าและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่การเติบโต

อย่างยั ่งยืนของสังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชนเกิดความเข้มแข็ ง และเพิ ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการวิจัย

และนวัตกรรม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม  

มีการติดตามและการประเมินผลเป็นระบบสร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรทั้งภายใน

และภายนอก วิจัยและนวัตกรรมที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ

ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของ

ประเทศ (Demand side) ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การนำไปใช้

ประโยชน์กับสังคม ด้วยการร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตร

เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถพัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไปตาม

นโยบายการเข้าสู่ Thailand 4.0 

 (4.3) บรกิารวชิาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

 มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู้ใน

ทุกสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

และด้วยปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน Wisdom for Community Empowerment)” 

มหาวิทยาลัยต้องคำนึงถึงพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่เป็นพันธกิจหลักสำคัญอีกพันธ

กิจหนึ่งด้วย มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นที่พึ่งให้

ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน

ของชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความ

แตกต่างและเหลื่อมล้ำ เกิดสังคมความสุข 

  (4.4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพื่อความเป็นไทย 

 การดำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักและ

ให้ความสำคัญเพื่อเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมบัติของ

ประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อการทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

สืบสาน สร้างสรรค์ สร้างจิตสำนึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงามของประเพณีและ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
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สิ่งแวดล้อม การพัฒนาประยุกต์ การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการบริหารจัดการ และการใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นระบบ 

 (4.5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลง

ร่วมกัน 

 การพัฒนาระบบนิเวศด้านการบริหารจัดการ มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ

กำหนดในการบริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อเป้าหมายองค์กรที่ดี

มีคุณภาพและประโยชน์สุขของบุคลากรมีระบบและกลไกควบคุมการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน

ทุกระดับ ยกระดับศักยภาพของบุคลากร ทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนให้

ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindset  

ของการทำงานและการบริหารร่วมกัน และมีภาวะความเป็นผู ้นำ (Leadership) และผู้ตามในโลกใหม่  

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน เพื่อกระบวนการมี

ส่วนร่วม สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ กระตือรือร้นใน

การแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้บริหารทุกระดับต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) มีความมุ่งมั่นและต้องเห็นภาพทิศทางใน

ระยะยาว (Visionary) ด้วยหลักการทำงานร่วมกัน “สานความคิด สร้างจิตใจ” รวมพลังของบุคลากร ศิษย์

ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์สิ ่งที ่ดี ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบ  

การบริหารบนพืน้ฐานขอ้มูลที่น่าเช่ือถอืและมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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  (5) ค่านิยมร่วม  

 U: Unity   ทำงานแบบบูรณาการ ร่วมมอืกันมุ่งสู่เป้าหมาย 

 P: Professional   ทำงานอย่างมอือาชีพ เพื่อคุณภาพและมาตรฐาน 
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(6) สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) 

1. การผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพสูง ตอบสนองความตอ้งการของประเทศ 

2. พัฒนาอาจารย์ใหม้ีคุณภาพการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. สร้างงานวิจัยองค์ความรูใ้หม่ ถ่ายทอด และสร้างสรรค์นวัตกรรมเชงิพาณิชย์ 

4. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

5. เสริมสรา้งความเป็นชาติ และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ 

6. Smart University มีธรรมาภบิาล สานความคิดสรา้งจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 

(7) อัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

  

 

อตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ:

มีคณุภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ทกัษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ตามความต้องการของ
อตุสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

อตัลกัษณ์ทัว่ไป: 

มีสนุทรียภาพ มีสขุภาพดี มีบคุลิกภาพดี
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แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 

2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐาน 

การอุดมศกึษา พ.ศ. 2561  แผนอุดมศกึษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และนโยบายคณะรัฐมนตรี 

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ีมหาวิทยาลัยพะเยา จงึมุ่งเน้นสรา้งความเข้มแข็งของสังคมด้วย

การเตรียมคนไทยที ่ม ีค ุณภาพในศตวรรษ ที ่  21 ท ี ่ม ีท ักษะชีว ิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความ 

ต้องการของตลาดแรงงานสามารถทำงานเพื่อดำรงชีพและช่วยเหลือสังคม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐานนวัตกรรม เพื่อการแข่งขัน

ของประเทศ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาล เพื่อ “สานความคิด

สร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน 

สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ ด้วยยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน ได้แก่  

 1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ 

 3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 6) ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
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แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective; SO)  

 


