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นโยบายและเป้าหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื่อใช้ประกอบการสรรหาอธิการบด ี

(พ.ศ. 2565) 

 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวดที่ 1 มาตรา 6 “ให้มหาวิทยาลัย 

เป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

และวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษา  

แก่ประชาชน และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ” และตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม เรื่อง การกําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจําปี

งบประมาณ 2565 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดอยู่ในกลุ่มพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นหรอืชุมชนอื่น (Area Based and Community Engagement)     

 สภามหาวิทยาลัยพะเยา จึง ได้กําหนดนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใชป้ระกอบการสรรหาอธิการบดี ดังนี้ 

  

นโยบาย เป้าหมาย 

1.  น โยบายการ ให้ มหาวิ ทยาลั ย เป็ น

สถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 

มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมและ

พัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน 

ทําการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

ให้ โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน 

และทะนุ บํ ารุ งศิ ลปะและวั ฒนธรรม 

เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ  

(1) การผลิตกําลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะ 

แห่งอนาคต โดยการพัฒนาหลักสูตรและผลิตกําลังคน

ตอบสนองความต้องการตลาดแรงงาน กําลังคนมี

ทั กษะการ เ รี ยนรู้ ตลอด ชีวิ ต  ( Life Long Learning) 

และทักษะอื่นที่จําเป็นในการประกอบอาชีพในอนาคต 

(2) การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน การยกระดับ 

ด้านวิชาการสู่สากล และการให้โอกาสทางการศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรยีนทุกช่วงวัย รวมทั้งผู้ดอ้ยโอกาส

ให้มโีอกาสเข้ารับการศกึษาจนสําเร็จการศึกษา  

(3) การวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

และชุมชน โดยการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรม 

และทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ 

เชิงพาณิชย์ สามารถขับเคลื่อนชุมชนและสังคม สู่การมี
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นโยบาย เป้าหมาย 

คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ที่ ดี ข อ ง สั ง ค ม 

ตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) และการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่ อสนับสนุนการเข้ าสู่ ก ารจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยในระดับสากล (World Ranking)   

(4)  การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้ และ

นวัตกรรม โดยการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ให้มี คุณภาพ ชีวิ ตและความ เป็ นอยู่ อย่ า งยั่ ง ยื น 

เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน

ของผู้ประกอบการท้องถิ่น เป็นสถานบริการสุขภาพ 

แก่ประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

เพื่อสุขภาวะที่ดี ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ ชุมชน

ท้องถิ่น เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม 

(5)  การทํ านุบํ ารุ ง ศิลปวัฒนธรรม  รวมทั้ ง 

สืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยกระดับองค์ความรู้ทางศิลปะ และวัฒนธรรม สู่งาน

สร้างสรรคเ์ชงิพาณิชย์ 

(6) การบริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล โดยการพัฒนาคุณภาพ

องค์กรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพ

องค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) และเกณฑ์อื่น ๆ 

ที่ เกี่ยวข้อง การจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 

สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้า 

ทางวิ ชาการและมีความก้ าวหน้ าตามสายงาน 

การส่งเสริมองค์กรคุณธรรม การบริหารงานอย่างมี 

ธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ และการส่งเสริม

พัฒนามหาวิทยาลัย ในทุกมิติ 

 

 



3/3 
 

นโยบาย เป้าหมาย 

2. นโยบายการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area 

Based and Community Engagement) 

การเป็นแหล่งเรียนรู้  ถ่ ายทอดความรู้ 

และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่

ชุมชน และการให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้

ตลอดชีวติ อันจะนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

(1) เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการสร้าง

ศักยภาพในสถานศึกษา องค์กรในชุมชนและประชาชน 

มีความเข้มแข็ งในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ 

และสังคมในชุมชน อย่างยั่งยืน 

(2) ผลิตกําลังคนและเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในพื้นที่ให้มีจิตสํานึกและความรู้ความสามารถ 

เพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา และเปลี่ยนแปลง

ในระดับพืน้ที่ 

(3) ดําเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อนํา

ความรูท้ี่ได้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน 

(4) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประยุกต์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อเพิ่มคุณค่า

และมูลค่า 

(5) ส่งเสริมการสืบทอดและพัฒนาความรู้จาก 

ผู้มีภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของ

ท้องถิ่น 

 

  ทั้งนี้  ให้ผู้เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี เสนอนโยบายและเป้าหมาย

ของการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 


