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กําหนดนโยบายและเปาหมายของการพัฒนาสวนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

กําหนดนโยบายและเปาหมายของการพัฒนาสวนงาน 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

   

 (1) ปรัชญา (Philosophy) 

“ดํารงชีวติดวยปญญา ประเสรฐิที่สุด” “ปฺญาชีว ีเสฏฐชีว ีนาม” 

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

 

 (2) ปณิธาน (Determination) 

“ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน” 

“Wisdom for Community Empowerment” 

 

 (3) วสิัยทัศน (Vision) 
 

  “มหาวทิยาลัยสรางปญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สูสากล” 
 

หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา เปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับสากล ผลิตกําลังคนที่มี

คุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ประสานความ

รวมมือและสรางเครือขายกับองคกรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อช้ีนํา และ

สรางสรรคปญญาเพื่อความเขมแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 

มรีะบบประกันคุณภาพ ประเมนิและตรวจสอบไดในทุกพันธกจิ โดยมเีปาหมายในการบรรลุวิสัยทัศนภายใน

ป พ.ศ. 2567 

 

 (4) พันธกจิ (Missions) 

 พระราชบัญญัตมิหาวทิยาลยัพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ไดระบุใหมหาวทิยาลัยพะเยา 

“ใหการศึกษา สงเสรมิ และพัฒนาวชิาการและวชิาชีพช้ันสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการ

แกสังคม ใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชนตอการ

พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของ

บรบิทสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาตองดําเนินพันธกิจในการผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพและ

มาตรฐาน จัดการเรยีนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบ
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ผลติคนไทย

ศตวรรษที่ 21 

วจัิยและ

นวัตกรรม  

สูประโยชนเชงิ

พาณชิย 

บรกิารวชิาการ 

สรางความ

เขมแข็งใหชุมชน

และสังคม 

ทํานุบํารุงศลิปะ

และวัฒนธรรม

ทองถิ่นเพื่อความ

เปนไทย 

บริหารงาน

ทันสมัยดวย        

ธรรมาภิบาล 

(Good 

governance) 

และเรยีนรู

เปลี่ยนแปลง

รวมกัน 

โจทยสังคมและนําไปใชประโยชนไดจริง เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงดําเนิน

พันธกจิ 5 ดาน สอดคลองตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (4.1) ผลติคนไทยศตวรรษท่ี 21 

 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 

รูทันโลกทันเทคโนโลย ีมคีวามรูภาษาอังกฤษที่สื่อสารได มทีักษะที่สนองตอบตอความตองการของตลาดแรงงาน

เปนมนุษยที่สมบูรณ รูรอบ รูกวาง เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม และ

ธรรมชาต ิใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางมี

คุณธรรม พรอมใหความชวยเหลือเพื่อนมนุษย และเปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 

ปรับตัวไดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเปาหมายชีวิตมีทักษะการเปนผูนําและการทํางานเปนทีม 

รวมถึงทักษะ การจัดการและการเปนผูประกอบการดวยหลักสูตรที่ทันสมัย ยดืหยุน ตรงตามความตองการ

ของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม อาจารยมีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

(Professional Standard Framework, PSF) มแีนวความคดิและทักษะที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัด

การศึกษาใหม ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และวิธีเรียนรูที่เนนทักษะและการปฏิบัติรวมกับผูใชบัณฑิต  

มีการบริหารจัดการที่สรางความเช่ือม่ันกับผูเรียนและความเช่ือถือใหกับชุมชนและสังคม ระบบการศึกษา

รองรับและตอบโจทยพื้นที่ในการยกระดับการศึกษา ประเมิน และตรวจสอบไดในทุกระดับ พรอมกาวสู

ความเปนสากลและนานาชาต ิ
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 (4.2) วจัิยและนวัตกรรม สูประโยชนเชงิพาณิชย 

  นอกเหนอืจากบทบาทการสรางคนใหมีทักษะชีวิตและวิชาชีพ ตอบสนองความตองการ

ตลาดแรงงานแลว การเปนสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พรอมดวยบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent and Skilled 

Human Resources) มหาวิทยาลัยตองตระหนักวา งานวิจัยเปนรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

การวจัิยเพือ่สรางองคความรูใหมนําไปสูการถายทอดและพัฒนาสรางสรรค สรางนวัตกรรมใหกาวหนาและ

สามารถนําไปใชประโยชนตอชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย สูการเติบโตอยางยั่งยืนของ

สังคม ลดปญหาความยากจน ชุมชน เกดิความเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ในเวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยาตองสงเสริมบุคลากรใหมีศักยภาพในดานการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุน

การใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการงานวจัิยและนวตักรรม มีการติดตามและการประเมินผล

เปนระบบ สรางเครอืขายนักวจัิยระหวางมหาวทิยาลัยกับองคกรทั้งภายในและภายนอก วิจัยและนวัตกรรม 

ที่ครอบคลมุทัง้ดานวทิยาศาสตรสุขภาพ ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

เนนการวิจัยมุงเปาที่ตอบโจทยชุมชน สังคม และความตองการของประเทศ (Demand side) สงเสริมการ

เผยแพรและการถายทอดผลงานวจัิยและนวัตกรรม การนําไปใชประโยชนกับสังคม ดวยการรวมมือกับผูใช

ประโยชนในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตร เพื่อประโยชนทางดานเศรษฐกิจ สามารถ

พัฒนายกระดับรายไดและเทคโนโลยขีองประเทศใหเปนไปตามนโยบายการเขาสู Thailand 4.0  

 

 (4.3) บรกิารวชิาการ สรางความเขมแข็งใหชุมชนและสังคม 

 มหาวิทยาลัยเปนแหลงรวมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาและแหลงรวมองคความรู 

ในทุกสาขาทัง้ดานวทิยาศาสตรสุขภาพ ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

และดวยปณิธานมุงม่ัน “ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)” 

มหาวทิยาลัยตองคํานงึถงึพันธกจิดานบรกิารวชิาการแกชุมชนและสังคมที่เปนพันธกิจหลักสําคัญอีกพันธกิจ

หนึ่งดวย มหาวิทยาลัยตองสามารถอยูรวมกับชุมชนและสังคมสรางความสัมพันธที่ดี และเปนที่พึ่งให

ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา สรางรายได สงเสริมสุขภาวะที่ด ีและบรรเทาปญหาความเดอืดรอน

ของชุมชนและสังคมที่เกดิขึ้น เพื่อคุณภาพชีวติที่ดขีึ้น สังคมมคีวามเขมแข็ง ม่ันคง หลุดพนจากความแตกตาง

และเหลือ่มล้ํา เกดิสังคมความสุข 

 

  (4.4) ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินเพื่อความเปนไทย 

 การดํารงไวซึ่งศลิปะและวัฒนธรรมของชาติ เปนสิ่งที่คนไทยทุกคนตองตระหนักและ

ใหความสําคัญเพื่อเสริมสรางความเปนชาติและการเปนเอกลักษณของชาติ การทํานุบํารุง อนุรักษ ฟนฟู 

สืบสาน สรางสรรคและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เปนภารกิจเพื่ออนุรักษภูมิปญญาและสมบัติของ
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ประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยูในพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมลานนาที่สวยงามและมีความเปนเอกลักษณ 

มหาวิทยาลัยตองสรางความรวมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อการทํานุบํารุง อนุรักษ ฟนฟู 

สืบสาน สรางสรรค สรางจิตสํานึกปลูกฝงคานิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงามของประเพณีและ

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่พึงประสงคใหกับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม การพัฒนาประยุกต การใชประโยชนเชิงสรางสรรค ดวยการบริหารจัดการ และการใช

เทคโนโลยทีี่ทันสมัยและเปนระบบ 

 

 (4.5) บรหิารงานทันสมัยดวยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรูเปลี่ยนแปลง

รวมกัน 

 การพัฒนาระบบนิเวศดานการบริหารจัดการ มีระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ

กําหนดในการบรหิารคน บรหิารงาน ดวยความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได เพื่อเปาหมายองคกรที่ดี

มีคุณภาพและประโยชนสุขของบุคลากรมีระบบและกลไกควบคุมการบริหารงานดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ในทุกระดับ ยกระดับศักยภาพของบุคลากร ทั้งผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน 

ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindset  

ของการทํางานและการบริหารรวมกัน และมีภาวะความเปนผูนํา (Leadership) และผูตามในโลกใหม  

เปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมรับรูและแสดงความคิดเห็นในการดําเนินงาน เพื่อกระบวนการ 

มสีวนรวม สรางความรูความเขาใจในนโยบาย และเปาหมายการดําเนินงานในพันธกิจตาง ๆ กระตือรือรน

ในการแกปญหารวมกัน ผูบริหารทุกระดับตองมีวิสัยทัศน (Vision) มีความมุงม่ันและตองเห็นภาพทิศทาง

ในระยะยาว (Visionary) ดวยหลักการทํางานรวมกัน “สานความคิด สรางจิตใจ” รวมพลังของบุคลากร 

ศษิยปจจุบัน และศษิยเกา ในการสรางสรรคสิ่งที่ด ีรวมพัฒนาองคกรอยางมีประสิทธิภาพสรางระบบการ

บริหารบนพื้นฐานขอมูลที่นาเช่ือถือและมีการดําเนินงานที่มปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

  

 (5) ประเด็นยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา 

 เพื่อการดําเนินการตามพันธกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2561  แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป พ.ศ. 2561 - 2580 และนโยบายคณะรัฐมนตรี 

พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยพะเยา  จึง มุง เนนสรางความเขมแข็ง

ของสังคมดวยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 ที่มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตาม 
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ปญญาเพื่อความเขมเข็ง 

ของชุมชน 

1) ยุทธศาสตรการ

เตรียมคนและ

เสริมสรางศักยภาพ

คน 2) ยุทธศาสตรการ

สรางงานวจิัยและ

นวัตกรรมและการ

เปนผูนําทางดาน

วชิาการ 

3) ยุทธศาสตรการ

บริการวชิาการเพื่อ

พัฒนาชุมชน สังคม 

และประเทศ 4) ยุทธศาสตรการ

เสริมสรางและ

สงเสริมการทํานุ

บํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรมใหยั่งยนื 

5) ยุทธศาสตรการ

เสริมสรางและ

พัฒนาความเปน

สากลหรอื

นานาชาติ 

6) ยุทธศาสตรการ

บริหารที่มี

ประสทิธภิาพและ

โปรงใส 

ความตองการของตลาดแรงงานสามารถทํางานเพื่อดํารงชีพและชวยเหลือสังคม พรอมปรับตัวอยูใน

สังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการสงเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสูฐานนวัตกรรม  

เพื่อการแขงขันของประเทศ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล  

เพื่อ “สานความคิดสรางจิตใจ” ใหเกิดพลังความสามัคคี รวมสรางแตสิ่งที่ดี อันจะนํามาซึ่งช่ือเสียง  

การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาต ิและนานาชาต ิดวยยุทธศาสตรหลัก 6 ดาน  
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 (6) วัตถุประสงคหลัก (Core Objectives) 
 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) สอดคลองกับความตองการของสังคม

และตลาดแรงงาน 

2. เพื่อพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

มีคุณภาพที่ ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสนองตอบตอภาคเศรษฐกิจในเชิง

พาณชิยอยางเปนรูปธรรม 

3. เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมใหมีความเขมแข็ง สังคมเปนสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

และความเปนอยูอยางยั่งยนื (Sustainable life quality) 

4. เพื่ออนุรักษ ฟนฟู ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นและพัฒนา 

สูสากล และสงเสรมิใหเกดิการสรางสรรคเชิงพาณิชย (Cultural enterprise) 

5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาใหมีช่ือเสียง เปนที่รูจักและยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

6. เพื่ อพัฒนาบุ คลากร ให มี คุณภาพ มี ทั ศนคติที่ ดี และมี ความ ภูมิ ใ จ ในองค ก ร 

ดวยระบบบรหิารงานที่ทันสมัย (Smart University) คลองตัวและมปีระสทิธภิาพ โปรงใสตรวจสอบได 

 

 (7) เกี่ยวกับโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ

กําหนด 

2. เพื่อใหเปนโรงเรียนตนแบบที่มีศักยภาพสูงในการจัดการเรียนการสอนในแนวทาง 

ศิลปวิทยาศาสตร (Liberal Arts) สนับสนุนความถนัดทางดานวิทยาศาสตร และตามศักยภาพของนักเรียน

ใหมคีวามเปนเลศิ 

3. เพื่อสงเสรมิและสนับสนุนการผลตินักเรยีนที่มคีุณภาพสูการเปนประชาคมอาเซยีน 

4. เพื่อเปนหนวยงานสนับสนุนและสงเสริมการเรียนรู และพัฒนาการทุกดานแกนักเรียน 

โดยมีการบริหารจัดการที่อาศัยความรวมมือจากคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งทางดานการจัด 

การเรยีนการสอน การคนควาวจัิย การฝกงานและการฝกสอนของนสิติมหาวิทยาลัยพะเยา 

5. เพื่อเปนแหลงอบรม ศกึษา และเผยแพรงานดานศลิปะและวัฒนธรรม 
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6. เพื่อเปนสวัสดกิารสําหรับบุตรพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา 

7. เพื่อสงเสรมิสุขภาพ บคุลกิภาพ และสุนทรภีาพของนักเรยีนและบุคลากร 

8. เพื่อสนับสนุนกจิกรรมตาง ๆ ของชุมชนตามศักยภาพและความสนใจของนักเรยีน 

หนาท่ีหลัก 

1. จัดการเรยีนการสอนใหแนวทางดานศิลปวิทยาศาสตร (Liberal Arts) สนับสนุนความถนัด

ทางดานวทิยาศาสตร และตามศักยภาพของนักเรยีนใหมคีวามเปนเลศิ 

2. พัฒนาวิธีการเรียนการสอน สื่อการสอน อุปกรณการเรียนการสอน การวิจัย และ  

การสงเสรมิสขุภาพ บุคลกิภาพ และสุนทรภีาพ 

3. สรางความรวมมอืกบัหนวยงานทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

 


