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กำหนดนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาส่วนงาน 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

   

 (1) ปรัชญา (Philosophy) 

ปญฺญาชวี ีเสฏฐชวี ีนาม (ปัญญาชวี ีเสฏฐะชวี ีนาม) "ดำรงชวีติดว้ยปัญญาประเสริฐที่สุด 

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

 (2) ปณิธาน (Determination) 

ปัญญาเพื่อความเขม้แข็งของชุมชน 

Wisdom for Community Empowerment 

 (3) วสิัยทัศน์ (Vision) 

  มหาวทิยาลัยสรา้งปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล 

  ( University for Community Innovation with International Standard ) 

  มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื ่อเสียงระดับสากล ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ 

และมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือ 

และสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้นำ และสร้างสรรค์

ปัญญาเพื่อความเขม้แข็งและความยั่งยนืของชุมชน และสังคม บรหิารจัดการดว้ยหลักธรรมาภบิาล มีระบบ

ประกันคุณภาพ ประเมนิและตรวจสอบไดใ้นทุกพันธกจิ 

 (4) พันธกจิ (Missions) 

 พระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุให้มหาวทิยาลัยพะเยา 

“ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอนทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการ 

แก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยแีละการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย

และสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องดำเนินพันธกิจในการผลิตกำลังคนที ่ม ีค ุณภาพและมาตรฐาน  

จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคม 

และนำไปใชป้ระโยชน์ได้จรงิ เสรมิสร้างความเขม้แข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงดำเนินพันธกิจ 5 ด้าน 

สอดคลอ้งตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
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ผลติคนไทย

ศตวรรษท่ี 21

วจิัยและ

นวัตกรรม 

สูประโยชนเชงิ

พาณิชย

บริการวิชาการ 

สรางความ

เขมแข็งใหชุมชน

และสังคม

ทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม

ทองถิ่นเพื่อความ

เปนไทย

บริหารงาน

ทันสมัยดวย        

ธรรมาภบิาล 

(Good 

governance) 

และเรยีนรู

เปลี่ยนแปลง

รวมกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (4.1) ผลติคนไทยศตวรรษที่ 21 

 ผลติบัณฑิตที่มคีุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มมีาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ

รู ้ท ันโลกทันเทคโนโลยี มีความรู ้ภาษาอังกฤษที่สื ่อสารได้ มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของ

ตลาดแรงงานเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู ้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู ้อื ่น สังคม ศิลปะ 

และวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู ้และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง ดำเนนิชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ

สังคมไทยและสังคมโลก ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวติมีทักษะการเป็นผูน้ำ

และการทำงานเป็นทมี รวมถึงทักษะ การจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการดว้ยหลักสูตรที่ทันสมัย ยดืหยุ่น 

ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่ อาจารย์มีคุณภาพการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย 

เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที ่ทันสมัย และวิธีเรียนรู ้ท ี ่เน้นทักษะและ 

การปฏิบัติร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต มีการบริหารจัดการที่สร้างความเชื่อมั่นกับผู้เรียนและความเชื่อถือให้กับ

ชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับและตอบโจทย์พื ้นที ่ในการยกระดับการศึกษา ประเมิน และ

ตรวจสอบไดใ้นทุกระดับ พรอ้มก้าวสู่ความเป็นสากลและนานาชาติ 

 (4.2) วจิัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชงิพาณิชย์ 

  นอกเหนือจากบทบาทการสร้างคนให้มีทักษะชีวิตและวิชาชีพ ตอบสนองความ

ตอ้งการตลาดแรงงานแล้ว การเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent and 

Skilled Human Resources) มหาวิทยาลัยต้องตระหนักว่า งานวิจัยเป็นรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสรา้งสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้
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กา้วหน้าและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่การเติบโต

อย่างยั ่งยืนของสังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเพิ ่มข ีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศในเวทโีลก มหาวทิยาลัยพะเยาต้องส่งเสริมบุคลากรให้มีศกัยภาพในด้านการวิจัย

และนวัตกรรม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม  

มีการติดตามและการประเมนิผลเป็นระบบสรา้งเครอืข่ายนักวจิัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรทั้งภายใน

และภายนอก วจิัยและนวัตกรรมที่ครอบคลุมทัง้ด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ ดา้นวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี และ

ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของ

ประเทศ (Demand side) ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การนำไปใช้

ประโยชน์กับสังคม ด้วยการร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตร

เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถพัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไปตาม

นโยบายการเขา้สู่ Thailand 4.0 

 (4.3) บรกิารวชิาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

 มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู้ใน

ทุกสาขาทัง้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

และด้วยปณิธานมุ่งมั ่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน Wisdom for Community Empowerment)” 

มหาวิทยาลัยต้องคำนึงถึงพันธกจิด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่เป็นพันธกิจหลักสำคัญอีกพันธ

กจิหนึ่งด้วย มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่ด ีและเป็นที่พึ่งให้

ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน

ของชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น เพื ่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความเข้มแข็ง มั ่นคง หลุดพ้นจากความ

แตกต่างและเหลื่อมลำ้ เกดิสังคมความสุข 

  (4.4) ทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 

 การดำรงไวซ้ึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาต ิเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักและ

ใหค้วามสำคัญเพื่อเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมบัติของ

ประเทศชาต ิมหาวทิยาลัยพะเยาตัง้อยู่ในพื้นที่ศลิปวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อการทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

สืบสาน สร้างสรรค์ สร้างจิตสำนึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที ่ดีงามของประเพณีและ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
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สิ่งแวดล้อม การพัฒนาประยุกต์ การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการบริหารจัดการ และการใช้

เทคโนโลยทีี่ทันสมัยและเป็นระบบ 

 (4.5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลง

ร่วมกัน 

 การพัฒนาระบบนิเวศด้านการบริหารจัดการ มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ

กำหนดในการบรหิารคน บรหิารงาน ดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได ้เพื่อเปา้หมายองค์กรที่ดี

มคีุณภาพและประโยชน์สุขของบุคลากรมรีะบบและกลไกควบคุมการบริหารงานดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน

ทุกระดับ ยกระดับศักยภาพของบุคลากร ทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี ่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindset  

ของการทำงานและการบริหารร่วมกัน และมีภาวะความเป็นผู ้นำ (Leadership) และผู ้ตามในโลกใหม่  

เปิดโอกาสให้ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน เพื่อกระบวนการมี

ส่วนร่วม สรา้งความรูค้วามเข้าใจในนโยบาย และเปา้หมายการดำเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ กระตือรือรน้ใน

การแกป้ัญหาร่วมกัน ผู้บริหารทุกระดับต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) มีความมุ่งมั่นและตอ้งเห็นภาพทิศทางใน

ระยะยาว (Visionary) ด้วยหลักการทำงานร่วมกัน “สานความคิด สรา้งจิตใจ” รวมพลังของบุคลากร ศิษย์

ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์สิ ่งที ่ดี ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบ 

การบรหิารบนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถอืและมีการดำเนนิงานที่มปีระสทิธิภาพและเกิดประสิทธผิล 

   

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 
 

กำหนดนโยบายและเปา้หมายของการพัฒนาส่วนงาน มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

  (5) ค่านิยมร่วม  

 U: Unity   ทำงานแบบบูรณาการ ร่วมมอืกันมุ่งสู่เปา้หมาย 

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

1. การผลติบัณฑติที่มีคุณภาพสูง ตอบสนองความตอ้งการของประเทศ 

2. พัฒนาอาจารย์ให้มคีุณภาพการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. สรา้งงานวจิัยองค์ความรูใ้หม่ ถ่ายทอด และสรา้งสรรค์นวัตกรรมเชงิพาณิชย์ 

4. บรกิารวชิาการ สรา้งความเขม้แข็งของชุมชน   

5. เสรมิสรา้งความเป็นชาต ิและส่งเสรมิเอกลักษณ์ของชาติ 

6. Smart University มธีรรมาภบิาล สานความคิดสรา้งจติใจเป็นอันหนึ่งอันเดยีวกัน 

 

(7) อัตลักษณ์บัณฑิต มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

  

 

อตัลกัษณ์ทางวิชาชีพ:

 มีคณุภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐาน

การศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ทกัษะใน

ศตวรรษที 21 ตามความต้องการของ

อตุสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

อตัลกัษณ์ทวัไป: 

มีสนุทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี
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แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวทิยาลัยพะเยา 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 

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

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

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ีมหาวทิยาลัยพะเยา จงึมุ่งเนน้สรา้งความเขม้แข็งของสังคมด้วย

การเตร ียมคนไทยที ่ม ีค ุณภาพในศตวรรษ ท ี ่  21 ท ี ่ม ีท ักษะชีว ิตและทักษะว ิชาชีพตรงตามความ 

ต้องการของตลาดแรงงานสามารถทำงานเพื่อดำรงชีพและช่วยเหลือสังคม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสรมิการปฏริูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐานนวัตกรรม เพื่อการแข่งขัน

ของประเทศ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บรหิารงานดว้ยหลักธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิด

สร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน 

สังคมประเทศชาต ิและนานาชาติ ดว้ยยุทธศาสตร์หลัก 6 ดา้น ไดแ้ก่  

 1) ยุทธศาสตร์การเตรยีมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

 2) ยุทธศาสตร์การสรา้งงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ำทางด้านวชิาการ 

 3) ยุทธศาสตร์การบรกิารวชิาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 4) ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยนื 

 5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 6) ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสทิธภิาพและโปร่งใส 

 

การดำเนนิการหลักสูตร 

การดำเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้การจัดทำ การพัฒนา การปรับปรุงและ

การบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและแนวทางการบริหาร 

เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งเกณฑ์

มาตรฐานหรือข้อกำหนดจากองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติและตัวบ่งชี้ค่ามาตรฐานและคุณภาพศึกษาของคณะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การดำเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ

มหาวทิยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การดำเนินการหลักสูตรของมหาวทิยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  
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แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective; SO)  

 


