มหาวิทยาลัยพายัพ
30 ปี แห่ งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ เป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยได้จดั ตั้ง
ขึ้น โดยการรวมวิทยาลัยพระคริ สตธรรม และโรงเรี ยนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยแมคคอร์ มิค ซึ่ ง
คณะกรรมการดาเนิ นการจัดตั้งวิทยาลัยเอกชนของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ได้มีมติต้ งั ชื่อ
“วิทยาลัยพายัพ” เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2514 จึงถือเอาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็ นวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคือ เพื่อแสดงถึงความรักของพระเจ้าความเชื่อ ความ
ศรัทธาของมนุษย์ต่อพระเจ้าและความเกื้อกูลซึ่ งกันและกันของมนุษยชาติ และจะยึดมัน่ ใน “สัจจะ –
บริ การ” โดยแสวงหาความดีเลิศทางวิชาการและคุณธรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจเห็นแจ้งในสัจจะแห่ง
ชีวติ และเสริ มสร้างทัศนคติที่ดีในการบริ การรับใช้สังคม
มหาวิทยาลัยพายัพมีความมุ่งมัน่ ที่จะสนับสนุนนโยบายของชาติ
ในการพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาบุคคลให้มีความรู ้ความสามารถในสาขาวิชาที่
ได้รับอนุมตั ิให้เปิ ดสอน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพายัพได้ดาเนิ นภารกิจหลัก 4 ประการคือ การผลิตบัณฑิต
การค้นคว้าวิจยั การบริ การทางวิชาการแก่สังคมและการทะนุบารุ งศิลปวัฒนธรรม ในปี แรกที่เริ่ มเปิ ด
ดาเนินการมีนกั ศึกษา จานวน 189 คน อาจารย์ 31 คน เจ้าหน้าที่พนักงาน 10 คน เปิ ดสอนใน 8
สาขาวิชา และเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2527 วิทยาลัยพายัพ ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทเป็ น
มหาวิทยาลัย นับเป็ นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย
มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ดาเนินภารกิจด้านการจัดการศึกษาจนก้าวเข้าสู ้ปีที่ 30 ปั จจุบนั เปิ ดสอน
หลักสู ตร 4 ปี หลักสู ตรต่อเนื่อง 2 ปี ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และหลักสู ตรนานาชาติ จานวน 10 คณะ
วิชา รวม 28 สาขาวิชา ระดับปริ ญญาโท 5 สาขาวิชา มีนกั ศึกษารวมทั้งสิ้ น 7,878 คน เป็ นนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี 7,498 คน ปริ ญญาโท 322 คน นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่ งเปิ ดในปี การศึกษานี้เป็ น
รุ่ นแรก 32 คน นักศึกษาชาวต่างประเทศโครงการไทยศึกษาโครงการพิเศษ โครงการสอนภาษาไทย
ระยะสั้น จานวน 89 คน มีอาจารย์ประจา 432 คน เป็ นอาจารย์ชาวต่างประเทศ 75 คน อาจารย์พิเศษ 49
และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งสิ้ น 335 คน
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยพายัพได้มีการพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ในปี
การศึกษา 2546 นี้ ได้มีการปรับปรรุ งหลักสู ตนสาชาวิชาต่าง ๆ จานวน 19 สาขาวิชาส่ งเสริ มให้
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คณาจารย์ผลิตตาราและเอกสารประกอบการสอน มีการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการเรี ยนการสอน มี
การพัฒนาการเรี ยนการสอนแบบ e-Learning มีความร่ วมมือด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเป็ นจานวนมาก เช่น มีการตกลงจัดตั้งศูนย์วจิ ยั ร่ วม Sino – Thai
Research Center กับสภาสังคมศาสตร์ แห่งยูนนาน ตลอดจนมีการจัดประชุมนานาชาติ หลายครั้ง อาทิ
Asian Christian Faculty Fellowship (ACFF) ครั้งที่ 1 , International Conference on Religion and
Globalization และการประชุม International Partnership for Service – Learning เป็ นต้น
ด้านการพัฒนาบุคคลาการ มหาวิทยาลัยพายัพ มีนโยบายส่ งเสริ มให้บุคคลากรไปศึกษาต่อทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ในปี การศึกษา 2546 มีบุคลากรลาศึกษาต่อรวมทั้งสิ้ น 39 คน ศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาโท 21 คน ระดับปริ ญญาเอก 18 คน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยพายัพได้สนับสนุนบุคลากร
เข้าร่ วมสัมมนาและเสนอผลงานทางด้านวิชาการ เข้าร่ วมอบรมและดูงานที่หน่วยงานหรื อสถาบันต่าง ๆ
จัดขึ้นอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้และประสบการณ์เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมรวมทั้งวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพโดยสานักประกันคุณภาพการศึกษาได้ทา
หน้าที่พฒั นากลไกของการประกันคุณภาพ ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนิ นการตรวจสอบ
คุณภาพภายในของคณะและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักรับรอง
มาตรฐานะและประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และเพื่อเสริ มสร้างมาตรฐานการศึกษาให้เป็ นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล
ด้านการวิจยั มหาวิทยาลัย
ได้ส่งเสริ มและสนับสนุนให้คณาจารย์ท วิจยั เพื่อแสวงหาองค์
ความรู ้ใหม่
เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนสู่ ความเป็ นเลิศทางด้านวิชาการปั จจุบนั มีผลงานที่เสร็ จ
สมบูรณ์ 175 เรื่ อง และอยูใ่ นระหว่างการดาเนินการ 15 โครงการ ซึ่ งโครงการเหล่านี้ได้รับทุน
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพายัพ สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สานักง นกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั (สกว.) นกง น ก ก
น
ง
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็ นต้น
ด้านการบริ การวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยพายัพมีหน่วยงานที่ให้บริ การวิชาการแก่สังคม
อาทิ สถาบันวิจยั และพัฒนาสถาบันชีวติ วิทยา หอจดหมายเหตุ กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่ได้
ดาเนินการเช่น โครงการเพื่อเด็กไทย โครงการสตรี ศึกษา โครงการสาหรับผูส้ ู งอายุในชุมชน นอกจากนี้
คณะและภาควิชายังจัดให้บริ การวิชาการแก่สังคม เช่นให้ความรู ้และคาปรึ กษาด้านกฎหมายแก่บุคคล
ทัว่ ไป ให้บริ การส งเสริ มสุ ขภาพแก่ชุมชน เป็ นต้น
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ด้านการทะนุบารุ งศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพมีศูนย์ศิลปวัฒนธรรมที่ทาหน้าที่ศึกษาค้า
คว้า อนุ รักษ์และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมที่ทาหน้าที่ศึกษาค้นคว้า อนุ รักษ์และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้จดั ขึ้น เช่นการเก็บรวบรวมทาเนียบนักดนตรี พ้นื บ้าน
ล้านนาจัดโครงการร้อยกรองทานองไทย เป็ นต้น อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนและฝึ กปฏิบตั ิดนตรี พ้ืนบ้านล้านนาและดนตรี อีสานโครงการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพกับ Senzoku Gakuen Junior College
ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพายัพ มีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์
การเรี ยนการสอนให้ทนั สมัยและเพียงพอต่อจานวนนักศึกษาอยูเ่ สมอ ซึ่ งนอกจากจะมีการปรับปรุ ง
อาคารเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว
ยังได้มีการจัดสร้างอาคารเรี ยนรวมหลังใหม่ของภาควิชานิ เทศศาสตร์ ที่เสร็ จ
สมบูรณ์เรี ยบร้อย พร้อมทั้งดาเนินการก่อสร้างอาคารสานักหอสมุดหลังใหม่ที่คาดว่าจะแล้วเสร็ จใน
เดือนสิ งหาคม 2547 และในปี พ.ศ. 2547 นี้ ยังมีโครงการก่อสร้างอาคารหลังใหม่อีกหลายโครงการ อัน
ได้แก่ อาคาร International House หรื ออาคารที่พกั อาจารย์และนักศึกษานานาชาติ, อาคารเรี ยนรวมคณะ
นิติศาสตร์ และอาคารหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
มหาวิทยาลัยพายัพ ตระหนักอยูเ่ สมอว่าบุคคลที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติและสังคมจะมีความ
พร้อมด้านวิชาการเพียงประการเดียวไม่ได้ หากแต่บุคคลนั้นต้องถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริ ยธรรม
จึงจะสามารถยังความเจริ ญก้าวหน้าและสันติสุขให้เกิดแก่โลกได้ มหาวิทยาลัยจึงได้จดั ตั้งฝ่ ายศาสน
ศึกษาและเสริ มสัมพันธ์ข้ ึน ทาหน้าที่ในการอบรมและเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรมให้แก่นกั ศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยผ่านกิจกรรมสาคัญ ๆ เช่น การจัดประชุมใหญ่ (Assembly) ,
กิจกรรมพากันมาหาความหมายและกิจกรรมมุ่งสู่ โลกกว้าง
ตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่ผา่ นมา มหาวิทยาลัยพายัพได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมกระจายอยู่
ทัว่ ทุกภูมิภาพของประเทศ จานวน 21,048 คน ซึ่ งบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพายัพได้มีส่วนร่ วมในการ
สร้างสรรค์และเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติตลอดมา

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 72 ฉบับที่ 644 กุมภาพันธ์ 2004, หน้า 33-35.
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